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 چکیده

کند، تحت تاثیر دهی آنها و مدیریت بهتر ریسک ایفا میها که نقشی کلیدی در رفتار واممقدار سپر سرمایه بانک
تاثیرپذیری  ای از متغیرهای کالن و خرد )مبتنی بر ابعاد مختلف ترازنامه بانک( است. آشنایی با چگونگیمجموعه

زوکار انتقال ها، نه تنها امکان تحلیل بهتر سافی از بانکهای مختلسپر سرمایه از مجموعه متغیرهای فوق در گروه
ه به آنکه این مرکزی را نیز به همراه دارد. از این رو با توجپولی، بلکه میزان اثربخشی سیاست های نظارتی بانک

 وصیهای خصوصی و غیرخصها در گروهبندی بانکمساله تاکنون در شبکه بانکی ایران ارزیابی نشده، با طبقه
شود. با تمرکز های تابلویی این مساله ارزیابی میشده، دولتی و تخصصی( و با تکیه بر داده)مشتمل بر خصوصی

یانگر رفتار بنتایج  ۱۳۸۶:۱ -۱۳۹۳:۴های تابلویی پویا در دوره زمانی  بر اطالعات فصلی و استفاده از روش داده
بانکی  اعتباری در تصمیم سپر سرمایه در دو گروه همسوی چرخه سپر سرمایه و عدم حساسیت به مدیریت ریسک

 مورد بررسی بوده و سرعت تعدیل سپر سرمایه در هر دو گروه تقریبًا مشابه است. 
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 . مقدمه1

ها و راهکارهایی برای دستیابی ، همواره تاکید خاصی بر الزام تدوین سیاست۱محوربانکدر کشورهایی با نظام مالی 
شود. البته به دلیل به ثبات در بخش بانکی برای جلوگیری از اثرات سرریز بحران بانکی به دیگر اجزای بازار مالی می

تگی باالی موجود بین اجزای مختلف های موجود در بازارهای مالی و ارتباط و وابسها و در هم تنیدگیپیچیدگی
ها و این بازار مشتمل بر بازارهای پول، سرمایه و بیمه، ضرورت تدوین الزاماتی برای ارتقای سالمت بانک

های های بازار پول، حتی در نظاممحدودکردن دامنه خطرپذیری آنها، به منظور کنترل بهتر اثرات سرریز خطرپذیری
 ل شده است. نیز دنبا 2مالی بازارمحور

نامه سرمایه توان به تنظیم توافقالملل در این زمینه، میشده در عرصه بینعنوان نمونه بارز اقدام سیاستی انجامبه
اشاره  ۱۰5در کشورهای گروه  ۸٪ 4شدن تامین حداقل نسبت کفایت سرمایهآورو الزام ۱۹۸۸در سال  ۳بال یک

و ورشکستگی  ۷۰المللی اواخر دهه نامه بیشتر در واکنش به بحران بدهی بینگیری این توافقکرد. هر چند شکل
 ۱۰المللی در کشورهای گروه بینهای بزرگ فعال در عرصهسازی آن را در بانکچندین بانک بزرگ، الزام پیاده

از الزام برخورداری از حداقل الزامات سالمت مشتمل بر دنبال داشت؛ با این وجود به دلیل درک بخش بانکی به
نامه پرداختند؛ سازی این توافقهای فعال در این کشورها به پیادهحداقل نسبت کفایت سرمایه، نه تنها دیگر بانک

اربرد ها تبدیل شد و کنامه در سطح دیگر کشورها نیز به نرم و استاندارد داخلی در نظارت بر بانکبلکه این توافق
ای در حوزه پایش سالمت بانکی پیدا کرد. البته با افزایش اطالعات مالی بازیگران اقتصادی در ارزیابی گسترده

 گذاری توسط عوامل اقتصادی نیز گسترش یافت.ها، کاربرد این متغیر از حوزه نظارت به حوزه سرمایهفعالیت بانک

کی براساس ر بودن نظام مالی، توجه به الزام سالمت شبکه بانمحواین در حالی است که در ایران، با وجود بانک
ند در این چشکل گرفت. هر  ۱۳۸2شده جهانی، با تاخیر زیاد و در سال المللی و پذیرفتهحداقل استانداردهای بین

و در  ٪۸ها و موسسات مالی و اعتباری ملزم به برخورداری از نسبت کفایت سرمایه موزون به ریسک سال بانک
جود اقدامات وها به افشای موثر این نسبت به عموم، و عدم قالب الگویی مشابه بال یک شدند، اما عدم الزام بانک

رد انتظار کنند، در نهایت اثرات خارجی موهایی که نسبت فوق را تامین نمیانضباطی شفاف برای برخورد با بانک
 دنبال نداشت.اعمال آن را در شبکه بانکی کشور به

المللی برای برقراری ارتباط با نظام مالی شدن ضرورت پیروی از استانداردهای بینهای اخیر با پر رنگته در سالالب
های ها از نسبت فوق مورد توجه قرار گرفت و بخشنامهالمللی در فضای پسابرجام، ضرورت پیروی موثر بانکبین

                                                           
1 - Bank-Based. 
2 - Market-Based. 
3 - Basel I Capital Accord. 
4 - Minimum Capital Adequacy Ratio. 
5 - Group 10. 
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ها و موسسات اعتباری فایت سرمایه( در بانکمختلفی در خصوص ضرورت افشا اطالعاتی )مشتمل بر نسبت ک
تر به و همچنین محاسبه نسبت کفایت سرمایه براساس استاندارد جدید و رویکردی حساس ۱دولتی و غیردولتی

 ها ابالغ شد.مرکزی منتشر و به بانکتوسط بانک 2ریسک

افشای آن در شبکه بانکی، و همچنین گذر شدن مقوله پیروی از نسبت کفایت سرمایه و الزام به از این رو با پررنگ
مرکزی به رویکردی جدیدتر و با توجه بیشتر به اثر ریسک اعتباری در محاسبه این متغیر، ضروری است بانک

ها داشته باشد. در حقیقت با موثرشدن قید سرمایه گذار بر تصمیم این متغیر در بانکشناخت دقیقی از عوامل اثر
در سازوکار انتقال و اثربخشی سیاست  ۳گیری کانال سرمایه بانکدهی آنها و امکان شکلها در تصمیم وامبانک

گذاری در بخش بانکی بپردازد تواند به سیاستمرکزی با تجهیزشدن به شناخت و آگاهی فوق، بهتر میپولی، بانک
 و راهکارهای الزم را برای اثربخشی سیاست پولی خود دنبال کند.

وجود آمده در کشورهای مختلف همزمان با گذر به بال دو در مقاله در راستای موج مطالعات به از این رو در این
گیرد. از آنجا که این ها، این مقوله مورد بررسی قرار میبانک 4تر عوامل اثرگذار بر تصمیم سپر سرمایهبررسی دقیق

تواند شکاف موجود در این زمینه ین مطالعه میمساله تا کنون در شبکه بانکی کشور مورد بررسی قرار نگرفته است، ا
ها و موسسات گذاری پولی موثر و نظارت بهتر بر بانکمرکزی در سیاستموثری به بانکرا برطرف نموده و کمک

 اعتباری نماید. 

ک بان ۳بانک خصوصی شده،  ۴های خصوصی، بانک 2۰بانک ) ۳2ای مشتمل بر بنابراین در این مطالعه نمونه
رد و با تکیه بر اطالعات فصلی مو ۱۳۸۶:۱-۱۳۹۳:۴بانک تخصصی دولتی( در دوره زمانی  5ی دولتی و تجار

پس بررسی توجه قرار گرفت. در این راستا با مرور ادبیات نظری و مطالعات تجربی در دو بخش بعدی مقاله، و س
بررسی  در گروه های مختلف موردوضعیت شبکه بانکی از منظر کفایت سرمایه، امکان تحلیل تصمیم سپر سرمایه 

ر مقایسه اوتی دربط فراهم شده است به نحوی که در بخش پایانی مقاله به نتایج تقریباً متفو بر پایه متغیرهای ذی
 یابیم.با دیگر مطالعات و مبتنی بر شرایط و ویژگی های شبکه بانکی کشور دست می

  

                                                           
ابالغ ضننوابط نا ر بر حداقل اسننتانداردهای شننفافنت و انتشننار عمومی اطالعات »مبتنی بر  2/5/۹۳مورخ  ۱2۰2۹۳/۹۳به بخشنننامه شننماره  - ۱

ضننوابط نا ر بر حداقل اسننتانداردهای شننفافنت و  ابالغ»مبتنی بر  ۱۱/۴/۹۶مورخ  ۱۰5۷۴۹/۹۶بخشنننامه شننماره  و «توسننط موسننسننات اعتباری
 . رجوع شود «انتشار عمومی اطالعات توسط موسسات اعتباری دولتی

  «ابالغ دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری»مبتنی بر  ۱۷/۴/۱۳۹۶مورخ  ۱۱۱5۹۷/۹۶به بخشنامه شماره  - 2
 رجوع شود.

3 - Bank Capital Channel. 
4 - Buffer Capital. 
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 . ادبیات نظری2

ها را به مهمترین بحث در حوزه که ساختار سرمایه شرکت ۱۹5۸در سال  ۱میلر پس از مقاله کلیدی مدیلیانی و
ها و شبکه بانکی نیز بر اهمیت این متغیر در بانک ۷۰زدایی فزاینده در دهه مالی تبدیل کرد، دوره مقرراتتامین

اثرگذار بر آن با (. البته بحث و بررسی بیشتر در خصوص این متغیر و عوامل 2۰۱۳ 2افزود )اَتیچی و گورسوی
توسط کمیته بال منتشر شد. در  2۰۰۴نامه کفایت سرمایه بال دو شکل گرفت که در سال معرفی نسخه اولیه توافق
ها ملزم به درنظر گرفتن مقدار سرمایه مقرراتی بیشتری در مقایسه با بال یک نامه بانکحقیقت در این توافق

ی تامین سرمایه مورد نیاز و عدم اختصاص بخش زیادتری از منابع به شدند که از این منظر هزینه بیشتری برامی
شد. از این رو با معرفی الگوی جدید محاسبه نسبت کفایت سرمایه، دهی بر آنها وارد میفعالیت سودمند وام

های شنگهداری و تعیین نسبت کفایت سرمایه در حد نسبتاً کافی در صورت گذر به بال دو، به یکی از مهمترین چال
نامه کفایت سرمایه، ملزم به تبعیت از هایی تبدیل شد که در آینده نزدیک و با نهایی شدن نسخه جدید توافقبانک
 شدند. آن می

مرکزی را نگهداری شده توسط بانکها مقداری فراتر از حداقل نسبت مقرراتی اعالمدر حقیقت همواره بانک
نشده برخوردار باشند، بلکه سطح اطمینان به عملکرد های آتی بالقوه محاسبهزیانکنند تا نه تنها از توانایی جذب می

 ٪۸ها فراتر از مقدار مناسب را در بخش بانکی افزایش دهند. در ادبیات عموماً این مقدار اضافی سرمایه که بانک
در مقابل بحران  ۳امنیکنند، تحت عنوان سپر سرمایه یا حاشیه های مرکزی نگهداری میشده توسط بانکمعرفی

 شود. عدم توانایی پرداخت دیون و ورشکستگی نامیده می

کند ( عنوان می۱۹۹۹) 4عنوان مثال جکسونکنند. بهها دالیل مختلفی را برای نگهداری این سپر عنوان میالبته بانک
تر و یکردی جامعهای درونی خود و براساس روکه برخی به دلیل محاسبه نسبت کفایت سرمایه براساس مدل

نامه سرمایه بال و اذعان داشتن به دقت بیشتر متفاوت نسبت به روش محاسبه نسبت کفایت سرمایه تحت توافق
کنند. در طرف مقابل نیز برخی برای انعکاس بهتر بیشتری می ها، خود را ملزم به نگهداری مقدار سرمایهاین مدل

بندی اعتباری این راهکار را مورد توجه قرار ر توسط موسسات رتبهسالمت مالی خود و اخذ رتبه اعتباری باالت
شده ( صرف ایجاد اطمینان داخلی در بانک برای تامین سرمایه مقرراتی تنظیم2۰۰۱) 5دهند. البته مایلن و ولیمی

                                                           
1 - Modigliani & Miller. 
2 - Atici & Gursoy. 
3 - Cushion. 
4 - Jackson. 
5 - Milne & Whalley. 
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امکان ( نیز به 2۰۰۸) ۱داند. ژوکیپی و مایلنها میمرکزی را علت نگهداری سپر سرمایه در بانکتوسط بانک
 اند.رو اشاره کردههای پیشاستفاده از سپر سرمایه در فرصت

اتخاذ شود زیرا سپر  فایده -شود که تصمیم سپر سرمایه در بانک باید براساس تحلیل هزینه از این رو مشاهده می
شود و از این دهی بانک میسرمایه بیشتر، امکان توسعه فعالیت بانک را محدود کرده و منجر به کاهش فعالیت وام

ز با توجه منجر شود. با این وجود برخی شواهد تجربی نی تواند به کاهش رشد اقتصادیمنظر در بعد کالن نیز می
کنند شاره میاتر ریسک، به افزایش سود بانک در اثر این متغیر به اثر مثبت نسبت کفایت سرمایه بر مدیریت مناسب

 (. 2۰۱۳)اَتیچی و گورسوی 

ب با توجه به مطالب فوق، تصمیم سپر سرمایه بانک تا حدود زیادی تحت تاثیر متغیرهای بیانگر به این ترتی
دهی بوده و یا گیرد، متغیرهایی که عموماً مبتنی بر ریسک و بازده ناشی از فعالیت وامخصوصیت بانک قرار می

پوشش قرار دهد. این متغیرها در  میزان دسترسی بانک به بازار سرمایه را برای تامین مقدار سرمایه الزم تحت
هستند.  ۳و نسبت مطالبات غیرجاری )متغیر بیانگر ریسک( 2 حالت کلی شامل بازده سرمایه )متغیر بیانگر بازدهی(

 5( و پراسِتیانتوکو و سُئِدارمونو2۰۰۸) 4بوچینها –در برخی مطالعات نیز به ترتیب از متغیرهایی مانند بازده دارایی 
( و 2۰۱۰(، پراسِتیانتوکو و سُئِدارمونو )2۰۰۸بوچینها ) -الوصول بت ذخایر مطالبات مشکوکو نس -( 2۰۱۰)

برای به تصویر کشیدن بهتر متغیرهای بیانگر ریسک و بازده استفاده شده است. از جمله   -( 2۰۱۴)6اِلیسکوسکی
توان به میزان بانک هستند نیز میدهی متغیرهایی که به صورت غیرمستقیم مبین میزان بازده ناشی از فعالیت وام

یا نسبت وام  -( 2۰۱۴( و اِلیسکوسکی )2۰۱۳(، اَتیچی و گورسوی )2۰۰۴) ۷اَیوزو، پِرِز و سَئورینا -رشد وام 
  -( 2۰۱۰( و پراسِتیانتوکو و سُئِدارمونو )2۰۰۷)۸(، دِآواک و لِوَژو2۰۰۴اَیوزو، ِپرِز و سَئورینا ) -به دارایی 
 اشاره کرد. 

                                                           
1 - Jokipii & Milne. 

 توان به مطالعات زیر مراجعه نمود: در این خصوص می - 2
- Ayuso, Pèrez & Saurina (2004), D’Avack & Levasseur (2007), Boucinha (2008), Prasetyantoko & Soedarmono 

(2010), Tabak, Noronha & Cajueiro (2011), Atici & Gursoy (2013), Eliskovski (2014). 
 توان به مطالعات زیر مراجعه نمود:در این خصوص می - ۳

- Ayuso, Pèrez & Saurina (2004), D’Avack & Levasseur (2007), Boucinha (2008), Tabak, Noronha & Cajueiro 
(2011), Atici & Gursoy (2013), Eliskovski (2014). 

4 - Boucinha. 
5 - Prasetyantoko & Soedarmono. 
6 - Eliskovski. 
7 - Ayuso, Pèrez & Saurina. 
8 - D’Avack & Levasseur. 
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و استدالل مورد توجه نیز مبتنی  ۱خصوص میزان دسترسی به بازار سرمایه نیز از اندازه بانک استفاده شده استدر 
های بزرگتر است و در برخی موارد نیز به این نکته اشاره شده بر امکان دسترسی بیشتر به بازار سرمایه توسط بانک

وجود آمدن دلیل اندازه بزرگ خود و احتمال بهها، بهنکوجود آمدن مشکالتی برای این نوع بااست که در صورت به
 ریسک سیستمی، از اطمینان ضمنی تزریق منابع مالی الزم توسط دولت برای مدیریت بحرانی برخوردارند.

گیرند، متغیرهای در کنار متغیرهای خصوصیتی فوق که عمومًا در بررسی تصمیم سپر سرمایه مورد توجه قرار می
اهمیت خاصی برخوردارند. در این زمینه در تمامی مطالعات انجام شده، بر متغیری که مبین شرایط کالن نیز از 

گیرد شود و عموماً نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و یا شکاف تولید مورد استفاده قرار میاقتصادی باشد تکیه می
 -( 2۰۱۱) 2، نورونها و کجويِیرو( و تاباک2۰۰۸بوچینها ) -که در مطالعات مورد بررسی صرفًا دو مطالعه 

شکاف تولید را مورد توجه قرار دادند. علت تمرکز بر این متغیر نیز نقش کلیدی آن در تعیین مقدار سرمایه بانک، 
نامه کفایت سرمایه بال دو در رویکرد های موزون به ریسک اعتباری در توافقبراساس وابستگی بیشتر محاسبه دارایی

 است.  4در مقایسه با رویکرد استاندارد ۳های درونیدیبنمبتنی بر رتبه

شود که در ارتباط هایی استفاده میهای موزون به ریسک اعتباری از وزنتر در بال دو در محاسبه داراییبه بیان دقیق
بال یک، ه در شود. این در حالی است کنزدیک با رتبه اعتباری و بنابراین ریسک اعتباری متقاضی اعتبار تعیین می

ا انتشار بشد. از این رو وزن ریسکی براساس نوع تسهیالت و صرفنظر از ریسک اعتباری متقاضی اعتبار منظور می
ای گیری رفتار چرخهای از مقاالت مبتنی بر شکلنامه کفایت سرمایه بال دو، موج گستردهنسخه اولیه مشورتی توافق

های پولی انبساطی شدن سیاستهای تجاری و امکان خنثینسبت کفایت سرمایه و از این رو تشدید چرخه
تباری و شده جهت خروج از رکود تنظیم شد. بنابراین با توجه به نقش کلیدی شرایط اقتصادی بر ریسک اعاعمال

ها کفایت محاسبه نسبت کفایت سرمایه، صرف تمرکز بر این متغیر کالن در بررسی تصمیم سپر سرمایه بانک
 کند.  می

اص و تکیه بر خها برای دوره زمانی این راستا نیز عموم مطالعات با استفاده از اطالعات تعداد زیادی از بانکدر 
العات نیز های مقطعی در دسترس به بررسی پرداختند. در هر یک از این مطیافته برای دادهمدل گشتاورهای تعمیم

کشور بوده، و  نامه کفایت سرمایه بال یک یا دو در آنفقبراساس دوره زمانی مورد استفاده که مبتنی بر اعمال توا
 های آن کشور، به نتایج متفاوتی دست یافته است.های متفاوت بانکویژگی

                                                           
 لعات زیر مراجعه نمود: توان به مطادر این خصوص می - ۱

- Ayuso, Pèrez & Saurina (2004), D’Avack & Levasseur (2007), Boucinha (2008), Prasetyantoko & Soedarmono 
(2010), Tabak, Noronha & Cajueiro (2011), Atici & Gursoy (2013). 

2 - Tabak, Noronha & Cajueiro. 
3 - Internal Rating Based Approach. 
4 - Standardized Approach. 
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 . مطالعات تجربی۳

های گذر به بال دو و ضرورت حساسیت بیشتر به ریسک بیشتر مطالعات تجربی در این حوزه با پدیدار شدن زمزمه
های تجاری کفایت سرمایه و از این رو حساسیت ضمنی بیشتر نسبت کفایت سرمایه به چرخهاعتباری در محاسبه 

نامه کفایت ( در واکنشی سریع به ابالغ اولین طرح از توافق2۰۰۴شکل گرفت. برای مثال اَیوزو، ِپرِز و سَئورینا )
اسپانیا براساس اطالعات ساالنه دوره انداز های تجاری و پس، به بررسی رفتار سپر سرمایه در بانک۱سرمایه بال دو

پرداختند. در این مدل اندازه بانک در کنار نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت مطالبات  ۱۹۸۶-2۰۰۰زمانی 
نامه سرمایه بال یک مورد استفاده غیرجاری در کنار دیگر متغیرهای کنترلی در بررسی رفتار سپر سرمایه تحت توافق

تواند مدیریت مناسب سپر ها بود که میج بیانگر رفتار مخالف چرخه سپر سرمایه در این بانکقرار گرفتند. نتای
دهی در ای سپر سرمایه را به تصویر کشیده باشد یا در اثر کاهش وامسرمایه در این کشورها با وجود رفتار چرخه

گ و کوچک نیز به نحو مناسبی در شرایط رکودی حاصل شده باشد. جدا کردن اثر اندازه بانک در قالب بانک بزر
 این مقاله اثر صرفه ناشی از مقیاس در کاهش سپر سرمایه را به تصویر کشیده است.

آواک و های کشورهای اروپای مرکزی و شرقی، دِ با توجه به کاهش پایدار نسبت کفایت سرمایه بال یک در بانک
مل اثرگذار بر کشور این منطقه بر مطالعه عوا ۱۱عال در های ف( با استفاده از اطالعات ساالنه بانک2۰۰۷لِوَژو )

االی سپر بهای مقطعی پویا به هزینه تعدیل متمرکز شدند. آنها با تحلیل داده ۱۹۷۷-2۰۰5سپر سرمایه در دوره 
ثر منفی اسرمایه در این منطقه در کنار رفتار همسوی چرخه این متغیر دست یافتند. همچنین مطالبات غیرجاری 

تر را با سپر ها بوده است که ریسک بیشپذیر این بانکداری بر تصمیم سپر سرمایه داشته و بیانگر رفتار ریسکمعنا
ازار سرمایه و از باند. عدم معناداری اثر نرخ بازده سهام نیز بیانگر محدود بودن دسترسی به سرمایه کمتر تقبل کرده

 دهی سپرمایه بوده است.اخلی در شکلها به منابع مالی داین رو تمرکز بیشتر این بانک

را مورد توجه قرار  ۱۹۹۴-2۰۰۴( دوره 2۰۰۸در مطالعه عوامل موثر بر سپر سرمایه در کشور پرتغال، بوچینها )
تری بانک، دامنه گسترده ۱۷داده است که بال یک در این کشور اجرایی بوده است. وی براساس اطالعات ساالنه 

های مقطعی پویا مورد استفاده قرار ر کنار شکاف تولید در مدل خود مبتنی بر دادهاز متغیرهای خصوصیتی را د
داده است. از آنجا که سپر سرمایه به نحو مثبتی نسبت به انواع مختلف معیارهای جایگزین ریسک اعتباری واکنش 

ها را های سرمایه بانکدهد، وی بر این عقیده است که گذر به بال دو با حساسیت بیشتر به ریسک، نسبتنشان می
کشد که از این ای را به تصویر میدهد. همچنین سپر سرمایه رفتار مخالف چرخهدر حد زیاد تحت تاثیر قرار نمی

رسد نتیجه قبلی وی قابلیت اتکای زیادی داشته باشد. در مدل وی نتایج ضعیفی در خصوص رو به نظر نمی

                                                           
منتشر  2۰۰۱نامه کفایت سرمایه بال دو در ژانویه و به سرعت پس از انتشار اولین طرح از توافق 2۰۰2نسخه اولیه این مقاله در آوریل سال  - ۱

 شد. 
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پر سرمایه نیز به تائید رسیده است که این مقوله تا کنون به صورت اثربخشی هدف کسب رتبه اعتباری باال بر س
 عملی در مطالعات قبلی بررسی نشده بود.

که شاهد اصالحات گسترده در خصوص  2۰۰۴-2۰۰۷( با تمرکز بر دوره 2۰۱۰پراسِتیانتوکو و سُئِدارمونو )
ا استفاده از مدل اثر ثابت، رفتار سپر بانک تجاری و ب ۹۹ها در اندونزی است و اطالعات ماهانه سرمایه بانک

ها براساس حضور یا عدم بندی بانکها را تحت بال یک بررسی نمودند. در این مطالعه با طبقهسرمایه این بانک
حضور در بازار سرمایه و اندازه، در کنار بررسی اثر متغیرهای خصوصیتی بر تصمیم سپر سرمایه، به نتایجی در 

های بزرگ و خصوصی تجاری دست یافتند. از این رو توصیه سیاستی چرخه این متغیر در بانکتائید رفتار همسوی 
ها به حضور های کوچک و تشویق بانکسازی بال دو مبتنی بر ادغام بانکسازی شبکه بانکی برای پیادهآنها در آماده

الزام افشای اطالعات خاص، کمک  در بازار سرمایه است زیرا انضباط بازاری ناشی از حضور در بازار سرمایه و
ای در کند. همچنین نتایج تائید کننده نقش درآمد غیر بهرهموثری در رفتار همسوی چرخه سپر سرمایه بانک می

 ارتقای سپر سرمایه بوده است. 

ال که ب 2۰۰۰-2۰۱۰های برزیل در دوره زمانی ( در مطالعه سپر سرمایه بانک2۰۱۱تاباک، نورونها و کجويِیرو )
یک و بال دو در این کشور اجرایی بوده و تمرکز بر اثر شکاف تولید در کنار دیگر متغیرهای خصوصیتی بانک و با 

و اطالعات فصلی به نتایجی در تائید رفتار مخالف چرخه سپر سرمایه در این کشور دست  FGLSاستفاده از روش 
دهی همراه بوده است و از این رو ضرورت اتخاذ وامیافتند که در شرایط رکودی با افزایش سپر سرمایه و کاهش 

شود زیرا صرف افزایش سالمت تر رفتار این متغیر مشاهده میرهنمودهای کمیته بال در بال سه در مدیریت مناسب
دنبال خواهد داشت. در این دهی، مشکالتی را برای اقتصاد بهبانک بدون توجه به اثرات کالن آن در تصمیم وام

خارجی اثر معناداری  -خصوصی و داخلی –متغیرهای خصوصیتی در کنار نوع مالکیت در قالب دولتی مطالعه،
 بر رفتار سپر سرمایه نداشته است.

-۱۹۸۸های ترکیه در دوره زمانی ( با بررسی عوامل اثرگذار بر تصمیم سپر سرمایه بانک2۰۱۳اَتیچی و گورسوی )
ها براساس نوع فعالیت، در دو گروه تجاری و بندی بانکو با طبقه که بال یک در این کشور اجرایی بوده 2۰۰۹
ای که رسیدند نقش نوع بانک یافته به مهمترین نتیجهگذاری و در قالب روش گشتاورهای تعمیمسرمایه-ایتوسعه

مایه در ای سپر سرمایه بوده و حتی شواهد تجربی در این کشور بیانگر رفتار مخالف چرخه سپر سردر رفتار چرخه
های های تحت نظارت شدید شرکت بیمه سپرده( بوده است. همچنین بانکهای تجاری )صرفنظر از بانکبانک

دلیل اتکا به صرفه ناشی از مقیاس و امکان دسترسی بهتر به بازار سرمایه، مقدار سپر سرمایه کمتری بزرگ به
 اند.نگهداری نموده

های کشور مقدونیه ها در پوشش ریسک اعسار بانکش سپر سرمایه بانک( نیز با تاکید بر نق2۰۱۴اِلیسکوسکی )
که بال یک در این کشور اجرایی بوده، برخالف بیشتر  2۰۰۳-2۰۱۳با توجه به اطالعات فصلی دوره زمانی 
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های اقتصادی بر تصمیم سپر سرمایه دست شده در این زمینه، به نتایجی مبنی بر عدم تاثیر چرخهمطالعات انجام
ها، در کنار متغیرهای متعارف مبتنی بر وضعیت یافت. وی در مطالعه خود و در تصریح متغیرهای خصوصیتی بانک

عنوان متغیر بیانگر ریسک بازار مورد بررسی قرار داده و نتایج ها را نیز بهریسک اعتباری، وضعیت باز ارزی بانک
مختلف ریسک اعتباری و ریسک بازار بوده است. در  ها از ابعادبیانگر تاثیرپذیری تصمیم سپر سرمایه بانک

نماید، های این کشور وقتی این ریسک تحقق پیدا میخصوص ریسک اعتباری نیز براساس نتایج حاصله، بانک
کنند و قبل از تحقق آن تمایل چندانی نسبت به افزایش سپر سرمایه نسبت به افزایش سپر سرمایه خود اقدام می

 ندارند.  

دیکه در کشورهای مختلف و عمدتاً با توجه به ضرورت گذر به بال دو، در فاصله زمانی دوره گذر، ضرورت با وجو
انجام مطالعات گسترده در زمینه تصمیم سپر سرمایه و ابعاد مختلف آن مورد توجه قرار گرفته است اما در ایران تا 

مرکزی در و حتی بعد از تنظیم بخشنامه جدید بانکاند کنون مطالعات زیادی این مقوله را مورد توجه قرار نداده
، ضرورت ۱تر به بال دومحاسبه نسبت کفایت سرمایه و با حساسیت بیشتر به ریسک و در قالبی تا حدودی نزدیک

( به صورت ۱۳۹5پرداختن به این مقوله در حد مورد انتظار احساس نشده است. صرفاً خوشنود و اسفندیاری )
های فعال در شبکه بانکی ایران مورد بررسی قرار های مختلف بانکسپر سرمایه را در گروه ایخاص رفتار چرخه

های تجاری، تخصصی و های خصوصی به رفتاری همسوی چرخه و در گروه بانکاند که برای بانکداده
شبکه بانکی  شده به رفتاری مخالف چرخه دست یافتند. رفتار سپر سرمایه در در این مطالعه و برای کلخصوصی

 نیز مخالف چرخه گزارش شده است. 

رفنظر از اثر صبا این وجود به دلیل آنکه در مطالعه فوق صرفًا ارتباط بین دو متغیر سپر سرمایه و چرخه تجاری، 
تر میدیگر متغیرهای خصوصیتی بانک مورد بررسی قرار گرفته بود، بنابراین ضروری است همانند رویکرد عمو

که  -الن ها در کنار متغیرهای کدر بسیاری دیگر از کشورها، در بررسی تصمیم سپر سرمایه بانکمورد استفاده 
نقشی کلیدی  اثر دیگر متغیرهای کلیدی موجود در ترازنامه بانک که -شودعموماً، صرفاً به چرخه تجاری بسنده می

رفتن رویکرد فوق گدر این مطالعه با در نظر  کنند نیز ارزیابی شوند. از این رودر تصمیم سرمایه قانونی آن ایفا می
تغیر و متر از رفتار این سعی بر آن است تا شکاف مطالعاتی موجود در این زمینه برطرف شود و تصویری واقعی

 گیری در مورد آن به تصویر کشیده شود.نحوه تصمیم

  

                                                           
  «سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباریابالغ دستورالعمل محاسبه »مبتنی بر  ۱۷/۴/۱۳۹۶مورخ  ۱۱۱5۹۷/۹۶به بخشنامه شماره  - ۱

 رجوع شود.
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 . وضعیت شبکه بانکی از منظر کفایت سرمایه۴

ر کنار افزایش المللی در فضای پسابرجام، دالمللی در همکاری با نظام مالی بیناستانداردهای بینضرورت پیروی از 
سرمایه  المللی نیز فضایی ناشی از عدم کفایتهای بینهای پس از تحریمها در سالشدید مطالبات غیرجاری بانک

این رو  وجود آورد. ازدر داخل کشور بهها برای پوشش ریسک اعتباری مطالبات غیرجاری ریالی و ارزی را بانک
لزام به انامه کفایت سرمایه بال یک در کشور، ضرورت سازی توافقدر حقیقت با بیش از یک دهه تاخیر از پیاده

 نامه و افشای آن مورد توجه الزم قرار گرفته است.این توافق

 انتشار و شفافیت استانداردهای حداقل بر ناظر ضوابط»ای تحت عنوان این مقوله در نهایت منجر به تنظیم بخشنامه
ها و موسسات اعتباری را ملزم به تا تمامی بانک ۱شد ۱۳۹۳در سال  «اعتباری مؤسسات توسط اطالعات عمومی

های زمانی خاص نماید. این مقوله ای از اطالعات مالی مشتمل بر نسبت کفایت سرمایه در بازهافشای دامنه گسترده
دنبال های دولتی بهتا حدود بیشتری ضرورت الزام به نسبت فوق و افشای عمومی آن را به صورت ضمنی در بانک

شده های مالی حسابرسیدلیل عدم حضور در بازار سرمایه از استانداردهای افشا اطالعات صورتبه داشت که
 کنند.تبعیت نمی

ه االجرا شدسسات اعتباري غنربانکي الزموهاي غنردولتي و مبراي بانک 2/5/۱۳۹۳بخشنامه فوق از  با این وجود
شده خود را در سایت در دسترس های مالی حسابرسیرتکه عموماً حتی صو هاي دولتيدر ارتباط با بانکاست و 

بانک  یاز سو یاعالم یبند، مقرر شد اجراي کامل ضوابط مذکور در چارچوب برنامه زماندهندعموم قرار نمی
شورای پول و  توسط ۹/۳/۱۳۹۶در  یبانک مرکز یپنشنهاد یبنداساس، برنامه زمان این. بر شودانجام  یمرکز
تا اسفند  ۱۳۹۷شده اعالمی، از فروردین بندیو براساس برنامه زمان 2گرفت مورد تأيند و تصويب قرار اعتبار
 های دولتی به طول خواهد انجامید.سازی کامل آن در بانکاجرا و پیاده ۱۳۹۷

ها در کشور براساس موقعیت نسبت کفایت اخیر توجه عوامل بازار به مقوله سالمت بانکهای از این رو در سال
نامه کفایت های جدیدتر توافقسرمایه آنها افزایش یافته است. در این راستا و با توجه ویژه به الزام پیروی از نسخه

المللی، های خارجی و بازار مالی بینبانک سرمایه، برای فراهم نمودن امکان بالقوه برقراری ارتباط و همکاری موثر با
توسط  «سسات اعتباریودستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه م» ۱۷/۴/۱۳۹۶در گام دیگری در 

                                                           
ابالغ ضوابط نا ر بر حداقل استانداردهای شفافنت و انتشار عمومی اطالعات توسط »مبتنی بر  2/5/۹۳مورخ  ۱2۰2۹۳/۹۳به بخشنامه شماره  - ۱

 .رجوع شود «موسسات اعتباری
ابالغ ضننوابط نا ر بر حداقل اسننتانداردهای شننفافنت و انتشننار عمومی اطالعات »مبتنی بر  ۱۱/۴/۹۶مورخ  ۱۰5۷۴۹/۹۶به بخشنننامه شننماره  - 2

 رجوع شود. «توسط موسسات اعتباری دولتی

http://www.cbi.ir/showitem/16389.aspx
http://www.cbi.ir/showitem/16389.aspx
http://www.cbi.ir/showitem/16389.aspx
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تا در محاسبه نسبت کفایت سرمایه، گذری نسبی از بال یک به بال دو در شبکه بانکی کشور  ۱مرکزی ابالغ شدبانک
تواند نقش کلیدی در حساسیت بیشتر شبکه بانکی و بازیگران فعال حاصل شود. از این رو مجموعه عوامل فوق می

ی تصمیم در خصوص این ها داشته و توجه نسبت به چگونگدر بازار مالی به مقدار نسبت کفایت سرمایه بانک
ها به دنبال داشته باشد؛ بنابراین با بررسی گزارش نسبت کفایت سرمایه متغیر را در سطوح باالی مدیریتی بانک

 (. ۱توان به ارزیابی ضمنی میزان اثربخشی این بخشنامه دست یافت )جدول شبکه بانکی در سال جاری می

 

 1۳۹۷ر شبکه بانکی در سال وضعیت گزارش نسبت کفایت سرمایه د – 1جدول 

 تعداد نوع بانک
 اعالم نسبت کفایت سرمایه

 درصد تعداد

 ٪۰ ۰ ۳ تجاری دولتی

 ٪۰ ۰ 5 تخصصی دولتی

 ٪۱۰۰ 4 ۴ شدهخصوصی

 ٪5۷.۸۹ ۱۱ ۱۹ خصوصی

 ٪4۸.۳۹ ۱5 ۳۱ کل

 (ها و سایت کدالاطالعات مندرج در سایت بانک)ماخذ: 

 

ها و سایت کدال هنگام نگارش که براساس اطالعات مندرج در سایت بانک ۱در خصوص ارقام مندرج در جدول 
مرکزی رویکرد متفاوتی را برای استخراج شده، توجه به این نکته ضروری است که بانک ۱۳۹۷مقاله در خرداد 

، پایان ۹/۳/۱۳۹۶ر بخشنامه منتشره در های دولتی در نظر گرفته و دافشا اطالعات موضوع بخشنامه فوق در بانک
( از این بخشنامه در نظر گرفته که این بند نا ر بر ابالغ نسبت ۱5-۱عنوان زمان اجرای بند )را به ۱۳۹۷سال 

های های بانکهای دولتی است؛ بنابراین عدم افشای این متغیر در سایتکفایت سرمایه و اجزای آن در بانک
ها به دنبال افزایش زمان حال، دور از انتظار نیست. همچنین بسیاری از این بانک تجاری و تخصصی دولتی در

پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی سرمایه خود از طریق منابع دولتی بر پایه منابع در نظر گرفته شده در برنامه 

                                                           
  «ت سرمایه موسسات اعتباریابالغ دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفای»مبتنی بر  ۱۷/۴/۱۳۹۶مورخ  ۱۱۱5۹۷/۹۶به بخشنامه شماره  - ۱

 رجوع شود.
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ای وضعیت بهتر در برخی از هستند و از این رو این فاصله زمانی، برای کمک به افشمی الو فرهنگی جمهوری اس
 .۱ها به واسطه منابع فوق منظور شده استاین بانک

ها با شود و تمامی این بانکمشاهده می ۱شده وضعیت به نسبت بهتری در جدول های خصوصیالبته در بانک
« عتباریا مؤسسات توسط اطالعات عمومی انتشار و شفافیت استانداردهای حداقل بر ناظر ضوابط»پیروی از بخشنامه 

های ر بانکداند. با این وجود االجرا شده، به افشای این متغیر پرداختهها الزمبرای این بانک 2/5/۱۳۹۳که از 
ت ها به افشای این متغیر در سایشود و برخالف انتظار، همه این بانکخصوصی وضعیت مناسبی مشاهده نمی

یا در  وهای جدید را به دالیل مختلف هنوز در سایت خود به سالاند و یا اطالعات مالی مربوط خود نپرداخته
 اند. سامانه کدال سازمان بورس و اوراق بهادار افشا نکرده

بکه بانکی ششود که در مجموع در شرایط فعلی، سطح مورد انتظار تمکین به بخشنامه فوق در از این رو مشاهده می
وجهی تهای دولتی به پایان سال جاری، کم ی این متغیر در بانککشور حاصل نشده و حتی با موکول کردن افشا

ور ( در کل شبکه بانکی کش٪۴۸.۳۹های خصوصی به پیروی از آن منجر به سطح پایین اعالم این نسبت )بانک
 شده است.

و عدم  تری از علت عدم گزارش آنتواند تصویر دقیقها میالبته دسترسی به مقدار نسبت کفایت سرمایه این بانک
ها در دسترس نیست، ربط را در اختیار قرار دهد. از آنجا که نسبت فوق برای تمامی بانکتمکین به بخشنامه ذی

های در دسترس در پایگاه اطالعات محرمانه های نمونه و براساس دادهمحاسبه و تخمین این نسبت برای بانک
های براساس اطالعات این پایگاه مشتمل بر دادهعنوان راهکار جایگزین مورد توجه قرار گرفت. فصلی، به
بندی و طبقه 2مرکزیربط بانکنامه ذیو محاسبه نسبت کفایت سرمایه براساس سه بخش ۱۳۹۳:۴-۱۳۸۶:2

دست پیدا  2به اطالعات مندرج در جدول  ٪۸های برخوردار از نسبت کفایت کمتر و بیشتر از ها به بانکبانک
 کنیم.می

  

                                                           
ششمقانون  ۱۹در ماده  - ۱ سعه تعاون از محل فروش اموال مازاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ و برنامه پنجساله  سرمایه بانک تو ، افزایش 

شاورزی از طریق فروش امالک مازاد وزارت جه ۳۳در بند )ج( ماده  سرمایه بانک ک ست. قانون این قانون، افزایش  شده ا شاورزی عنوان  اد ک
 دهد. را تحت پوشش قرار می ۱۴۰۰ – ۱۳۹۶برنامه پنجساله ششم دوره زمانی 

نامه کفایت آیین»، و «های دولتینامه کفایت سرمایه بانکآیین»، «ها و موسسات اعتبارینامه مربوط به سرمایه پایه بانکآیین»در این خصوص  - 2
 اند.مورد استفاده قرار گرفته «غیردولتیهای سرمایه بانک
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  بررسی رفتار نسبت سرمایه قانونی در شبکه بانکی – 2جدول 
                                                                                                                                                                          )درصد(

 متوسط 1۳۹۳ 1۳۹2 1۳۹1 1۳۹0 1۳8۹ 1۳88 1۳8۷ 1۳86 مقدار نسبت سرمایه

 ۳۳.۹۸ 55.۸۸ ۳4.۳۸ ۳5.۴۸ 25 ۳۳.۳۳ ۳5 25 2۷.۸۷ ٪8کمتر از 

 66.۰2 44.۱2 65.۶۳ 6۴.52 ۷5 6۶.۶۷ 65 ۷5 ۷2.22 ٪8بیشتر از 

  ۳4 ۳2 ۳۱ 2۸ 24 2۰ 2۰ ۱۸ تعداد بانک

 ماخذ )محاسبات محقق(

 

ی بلندمدت های اقتصادی اخیر را بر سالمت شبکه بانکی و ماندگاراعداد مندرج در جدول فوق به خوبی اثر تحریم
ها به کربط در شاخص نسبت کفایت سرمایه باندلیل اثر تجمعی ذیهای اخیر بهاین اثر و شدت یافتن آن در سال

رمایه سر دارد، اما روند کاهشی در نسبت کفایت کشد. هر چند تایید این مطلب نیاز به بررسی بیشتتصویر می
های با نسبت سرمایه و افزایش تعداد بانک ٪۸های با نسبت سرمایه بیش از ها با کاهش تعداد بانکتخمینی بانک

های اخیر حتی به برابری رود این روند در سالخوبی به تصویر کشیده شده است. از این رو انتظار میبه ٪۸کمتر از 
 های موجود در دو گروه فوق انجامیده باشد. د بانکتعدا

رش آن توسط ( با وجود الزام گزا۱ها )جدول از این رو عدم گزارش نسبت کفایت سرمایه در تعداد بسیاری از بانک
 «عتباریا مؤسسات توسط اطالعات عمومی انتشار و شفافیت استانداردهای حداقل بر ناظر ضوابط»مرکزی و ذیل بانک
المت سها در کنار افزایش حساسیت عموم به وضعیت واند ناشی از کاهش شدید نسبت کفایت سرمایه در بانکتمی

ها به مرحله ها و عدم اطمینان عمومی به عدم ورود برخی بانکبندی بانکمرکزی برای رتبهها با تاکید بانکبانک
 ورشکستگی باشد.

دم های خصوصی نه تنها بیانگر عخصوص بانکها و بهز بانکبنابراین عدم انتشار این نسبت توسط بسیاری ا
به این  تواند افزایش حساسیت شبکه بانکی و عموم را نسبتحساسیت شبکه بانکی به این متغیر نبوده، بلکه می

شده به بندیمرکزی در اعطای فرصت زمانی و برنامه زمانی مرحلهتصویر بکشد. حتی بخشنامه بانکمتغیر به
 ربط نیز تاییدکننده این ادعا است.ای دولتی برای افشای عمومی اطالعات ذیهبانک
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در محاسبه نسبت کفایت  ۱مرکزیشود که موارد فوق در کنار توجه به بخشنامه جدید بانکبنابراین مشاهده می
ها را ملزم به محاسبه نسبت کفایت و بانک 4به شبکه بانکی ابالغ شده 5/2/۱۳۹۷که در  ۳و نسخه نهایی آن 2سرمایه

گیری روندی همانند روند سرمایه خود در سال جاری براساس این رویکرد نموده، به صورت ضمنی منجر به شکل
حاصله در دیگر کشورها در گذر از بال یک به بال دو و از این رو ضرورت توجه بیشتر به عوامل اثرگذار بر تصمیم 

های اصالحی آن در و نمونه ۹۴5مرکزی در سال لبته نمونه صورت مالی ابالغی توسط بانکسرمایه شده است. ا
نقدینگی در کنار  مبتنی بر استانداردهای گزارشگری مالی و با تمرکز نسبی بر بال دو و توجه به ریسک ۹56سال 
 ه بانکی افزوده است. های اعتباری، بازار و عملیاتی، بر ضرورت توجه بیشتر به مقوله فوق در شبکریسک

گذاران، تر شدن سپردهمرکزی و حساسوجود آمده در رویکرد نظارتی بانکبنابراین با توجه به تمامی تغییرات به
مایه و بانک ها به مقوله نسبت کفایت سرهای با درآمد ثابت وابسته به بانکگذاران در صندوقسهامداران و سرمایه

رداخت نوعی رویکرد حفا تی بانک در مقابل عدم توانایی پسپر سرمایه که به و هلدینگ بانکی، بررسی تصمیم
و در ادامه رکشد از اهمیت باالیی در شرایط فعلی شبکه بانکی کشور برخوردار است. از این دیون را به تصویر می

 شود .رداخته میها به بررسی این مساله در شبکه بانکی کشورپهای مختلفی از انواع بانکبا تمرکز بر گروه

 

 . تحلیل تصمیم سپر سرمایه در شبکه بانکی ایران۵

ها در دسترس نیست و حتی در صورت دسترسی در این مقاله با توجه به آنکه نسبت کفایت سرمایه بسیاری از بانک
از حداقل  ها به برخورداریشده ساالنه، دوره کوتاه مدت الزام بانکهای مالی حسابرسیبه این اطالعات در صورت

های مالی ساالنه در ای از اطالعات را در قالب صورتتا کنون( دامنه گسترده ۱۳۸۳نسبت کفایت سرمایه )از سال 

                                                           
از جمله اسناد منتشره  یلمللاز آخرين استانداردهاي بننگنري ادر دستورالعمل جديد محاسبه نسبت کفایت سرمایه، سعي بر آن بوده که با بهره - ۱

به شرايط و اقتضائات  توجهو با (Islamic Financial Services Board) ی اسالم یسط کمنته بنننننال و هننننننأت خدمات مالدر اين زمننه تو
 ینطبق و هماهننننب بنننا اسنننتانداردهاتا حد امکان م یکشنننور، چنننارچوب مقنننررات مربوط به کفايت سرمايه و سرمايه نظارت ینظام بنننانک یفعل
های قبلی محاسبه کفایت سرمایه مبتنی بر بال یک بودند، در دستورالعمل جدید، تا حدودی گذر به نامهبا توجه به آنکه آیین .باشننند یالمللنننبننننن

 بال دو و حسایت بیشتر به ریسک اعتباری هر خطرپذیری در محاسبه نسبت کفایت سرمایه مورد توجه قرار گرفته است.
  «ابالغ دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری»مبتنی بر  ۱۷/۴/۱۳۹۶مورخ  ۱۱۱5۹۷/۹۶به بخشنامه شماره  - 2

 رجوع شود.
 سازی این دستورالعمل مواجه شد، شورای پول و اعتبار به بازنگری در این بخشنامه پرداخت.با ابهاماتی که شبکه بانکی در پیاده - ۳
شماره  - 4 صالحیه»مبتنی بر 5/2/۱۳۹۷مورخ  ۳۱۴۳۴/۹۷به بخشنامه  ستورالعمل  ابالغ ا سرمایه موسسات د سرمایه نظارتی و کفایت  سبه  محا

 رجوع شود. «اعتباری
  «یها و موسننسننات اعتبارهای مالی نمونه بانکابالغ نسننخه نهایی صننورت»مبتنی بر  25/۱۱/۱۳۹۴مورخ  ۳۴۳۷2۳/۹۴به بخشنننامه شننماره  - 5

 رجوع شود.
  «ها و موسنسنات اعتباریهای مالی نمونه بانکابالغ آخرین اصنالح صنورت»مبتنی بر  2۶/۱2/۱۳۹5مورخ  ۴2۰۴۱۸/۹5به بخشننامه شنماره  - 6

 رجوع شود.
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صورت فصلی تخمین زده شود تا حجم های نمونه بهدهد، ضروری است این نسبت برای بانکاختیار قرار نمی
 میم سپر سرمایه در اختیار قرار گیرد. نمونه افزایش یابد و امکان بررسی ابعاد بیشتری از تص

های محاسبه نسبت شده به پایگاه اطالعات فصلی و استفاده از بخشنامهدر این راستا با توجه به دسترسی فراهم
ها به صورت ، امکان تخمین نسبت کفایت سرمایه برای بانک۱کفایت سرمایه مبتنی بر بال یک در شبکه بانکی

، اختالف بین نسبت کفایت ۱نیز بر اساس رابطه  (𝐵𝑈𝐹𝑖𝑡)ل در محاسبه سپر سرمایه فصلی فراهم شده است. حا
و حداقل مقدار کفایت سرمایه الزامی مورد توجه قرار می گیرد  (𝐶𝐴𝑅𝑖𝑡)ها سرمایه تخمین زده شده فصلی بانک

در نظر گرفته  ٪۸المللی در بال یک، این آستانه معادل مرکزی و همگام با رویکرد بینهای بانککه براساس بخشنامه
 شده است. 

(۱                                              ) 𝐵𝑈𝐹𝑖𝑡 = 𝐶𝐴𝑅𝑖𝑡 − 8٪ 

𝑖 = 1، 2، … ،n                             𝑡 = 1۳8۶: 1 − 1۳۹۳: ۴ 
n ها متفاوت خواهد بود. براساس های مورد بررسی، تعداد بانکنیز بیانگر تعداد بانک است که در هر گروه از بانک

محدود شده است و از این رو امکان  ۱۳۸۶:۱-۱۳۹۳:۴پایگاه داده در دسترس نیز دامنه اطالعات در دسترس به 
ها برای چند سال اخیر فراهم نیست. البته توجه به این نکته ضروری است که ین نسبت کفایت سرمایه بانکتخم

( بیانگر ۱۳۹۳های تجاری کشور در مطالعه عینیان و برکچیان )های زمانی چرخهتطابق دامنه زمانی نمونه با دوره
گیرد و از این منظر اخاللی در امل را در بر میآن است که دامنه نمونه مورد بررسی، بیشتر از یک چرخه تجاری ک

 . 2وجود نخواهد آمدمطالعه به

در مطالعه عوامل اثرگذار بر تصمیم سپر سرمایه نیز همگام با مطالعات قبلی، در کنار متغیر مبتنی بر چرخه تجاری 
(𝐺𝐷𝑃𝐺𝑡) بانک نیز مورد توجه قرار خواهد ای از متغیرهای خصوصیتی ، مجموعه۳ترین متغیر کالنعنوان کلیدیبه

ای سپر سرمایه با صرف تمرکز بر چرخه (، رفتار چرخه۱۳۹5گرفت تا برخالف رویکرد خوشنود و اسفندیاری )
( و با تمرکز بر متغیرهای 2۰۰۴تجاری بررسی نشود. در این راستا در کنار توجه به رویکرد اَیوزو، پِرِز و سَئورینا )

 )(𝑁𝑃𝐿𝑖𝑡 5نسبت مطالبات غیرجاری (𝑅𝑂𝐸𝑖𝑡) 4ه مبتنی بر نرخ بازده حقوق صاحبان سهامکلیدی مورد توجه آنها ک

                                                           
نامه کفایت آیین»، و «دولتیهای نامه کفایت سرمایه بانکآیین»، «ها و موسسات اعتبارینامه مربوط به سرمایه پایه بانکآیین»در این خصوص  - ۱

 اند.مورد استفاده قرار گرفته «های غیردولتیسرمایه بانک
 اند.( نیز به ضرورت پوشش یک چرخه کامل تجاری در نمونه مورد بررسی اشاره کرده2۰۰۴)اَیوزو، پِرِز و سَئورینا  - 2
( شننننکاف تولید را در مدل خود مورد اسننننتفاده قرار 2۰۱۱( و تاباک، نورونها و کجويِیرو )2۰۰۸در ارتباط با متغیر چرخه تجاری، بوچینها ) - ۳

ز نرخ اند، اما با توجه به آنکه در دیگر مطالعات مورد بررسی در این مقاله از نرخ رشد تولید حقیقی استفاده شده است، در این مطالعه نیز اداده
 برای به تصویر کشیدن چرخه تجاری استفاده شده است. ۹۰رشد تولید حقیقی به قیمت ثابت سال 

 شود.بازده حقوق صاحبان سهام از نسبت درآمد خالص به حقوق صاحبان سهام محاسبه می - 4
  آید.نسبت مطالبات غیرجاری از تقسیم مطالبات غیرجاری به کل تسهیالت اعطایی به دست می - 5
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اند نیز است، از برخی متغیرهای دیگر که در مطالعات مختلف مورد توجه قرار گرفته )(𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 ۱و اندازه بانک
 شود. استفاده می

خصوصیتی فوق که در اکثر مطالعات مورد بررسی در این مقاله به  به بیان دقیق تر در این مطالعه در کنار سه متغیر
نیز در  )(𝐷𝐿𝑂𝐴𝑁𝑖𝑡و نرخ رشد وام  )(𝐿𝑂𝐴𝑁𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜𝑖𝑡، دو متغیر نسبت وام به کل دارایی 2آنها اشاره شده است

نیز این دو متغیر را در ( 2۰۱۳) ۳( و اَتیچی و گورسوی2۰۰۴اند. اَیوزو، ِپرِز و سَئورینا )تصریح مدل لحاظ شده
اند. از این رو تصریح کلی مدل در بررسی تصمیم سپر کنار دیگر متغیرها در مدل خود مورد استفاده قرار داده

شود؛ به ها استفاده میدر تصمیم سپر سرمایه بانک 4است و مدل تعدیل جزئی 2ها به صورت رابطه سرمایه بانک
دوره، تابع مقدار این متغیر در دوره قبل بوده و مجموعه ای از متغیرهای  این نحو که تصمیم سپر سرمایه در هر

خصوصیتی بانک و چرخه تجاری است. در حقیقت به دلیل هزینه مبادالتی افزایش سرمایه، الگوی تعدیل جزئی 
ɳ بیانگر جزء ثابت،  δشود. در این رابطه ها دنبال میدر تصمیم سپر سرمایه بانک

𝑖
ای مبین متغیر غیرقابل مشاهده

 های تصادفی را دربردارد.نیز شوک 휀𝑖𝑡ماند، و های خاص هر بانک است که در طول زمان ثابت باقی میویژگی

𝐵𝑈𝐹𝑖𝑡 = 𝛽0𝐵𝑈𝐹𝑖𝑡−1 +  𝛽1𝑅𝑂𝐸𝑖𝑡 + 𝛽2𝑁𝑃𝐿𝑖𝑡 + 𝛽3𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽4𝐿𝑂𝐴𝑁𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜𝑖𝑡 + 𝛽5𝐷𝐿𝑂𝐴𝑁𝑖𝑡

+ 𝛽6𝐺𝐷𝑃𝐺𝑖𝑡 + 𝛿 + ɳ
𝑖

+ 휀𝑖𝑡  

(2                                                                       ) 

𝑖 = 1، 2، … ،n                             𝑡 = 1۳8۶: 1 − 1۳۹۳: ۴ 

از این رو  این مقاله به دنبال آن است تا بُعد ریسک مورد توجه در تصمیم سپر سرمایه را از حالت بالفعل )ناشی 
از مطالبات غیرجاری و ریسک اعتباری تحقق یافته( به ریسک بالقوه )ناشی از تسهیالت اعطایی و ریسک اعتباری 

تواند جزئی پنهان از هزینه تعدیل سپر سرمایه را که می تحقق نیافته در قالب نسبت وام به دارایی( گسترش داده و
ناشی از انتظارات بانک از تقاضای وام باشد را در مدل وارد کرده و براساس آن تجزیه و تحلیل انجام شود. در 

                                                           
 در محاسبه اندازه بانک، بر لگاریتم طبیعی اندازه دارایی بانک تمرکز شده است. - ۱
 ند.البته در خصوص متغیر اندازه بانک، رویکردهای مختلفی در برخی از مطالعات دنبال شده و الزاماً همگی متغیر مشابهی را استفاده نکرده ا - 2
 ( هستند. 2۰۰۴)یوزو، پِِرز و سَئورینا اَدر این مطالعه بیشتر متغیرها مشابه مدل  - ۳
ئورینا برای درک چگونگی رسنننیدن به رویکرد مدل تعدیل جزئی در انتخاب مقدار بهینه سنننپر سنننرمایه بانک می - 4 توان به مطالعه اَیوزو، پِرِز و سنننَ

رمایه توسنط بانک با اذعان به هزینه سنود سنازی هزینه نگهداری سن( رجوع کرد. آنها با تصنریح فرآیند حداقل2۰۱۴( یا اِلیسنکوسنکی )2۰۰۴)
ای ای تامین سرمایه در بازار، به رابطه بهینهگذاران، هزینه مواجه شدن بانک با ریسک ورشکستگی به دلیل ریسک اعتباری و هزینه مبادلهسرمایه

)هزینه تعدیل  t-1 (𝑩𝑼𝑭𝒊𝒕−𝟏)به مقدار آن در زمان  t (𝑩𝑼𝑭𝒊𝒕) یابند که در آن مقدار سننپر سننرمایه در زماناز مقدار سننپر سننرمایه دسننت می
گذاران وابسته است. از سرمایه ناشی از هزینه مبادالتی(، مقدار ریسک و خطرپذیری ناشی ار ریسک اعتباری و هزینه سود مورد انتظار سرمایه

کننده ، عموماً متغیرهای تصننریح t   (𝑩𝑼𝑭𝒊𝒕)در زمان سننازی مدل تعدیل جزئی فوق، عالوه بر مقدار سننپر سننرمایه این رو در تصننریح و بومی
صناحبان سنهام(، مقدار سنرمایه مورد انتظار برای پوشنش ریسنک اعتباری وام ها )نسنبت  ازده حقوقگذاران )بهزینه سنود مورد انتظار سنرمایه

مورد توجه قرار  ،زده اثرگذار باشننننند )چرخه تجاری(توانند در مجموع بر هر دو متغیر ریسننننک و بامطالبات غیرجاری( و یا متغیرهایی که می
سرمایه و کاهش هزینه مبادلهمی سهولت دسترسی به  سرمایه اثرگذارند )مانند اندازه بانک( گیرند. حتی متغیرهایی که بر  ای تامین منابع از بازار 

 گیرند.نیز در این فرآیند مورد توجه قرار می



 
 

17 

 

تواند ابعاد ( می2۰۱۳( و اَتیچی و گورسوی )2۰۰۴حقیقت این مدل همگام با رویکرد اَیوزو، ِپرِز و سَئورینا )
 .    ۱تری از ریسک را در تصمیم سپر سرمایه شبکه بانکی ایران به تصویر بکشدگسترده

های خصوصی و های موجود در نمونه با توجه به بازه زمانی در دسترس به دو گروه بانکدر این راستا بانک
بندی شده شده( تقسیمهای تخصصیهای دولتی تجاری و تخصصی در کنار بانکغیرخصوصی )مشتمل بر بانک
شده از ابتدای سال نمونه در این گروه قرار نگرفته بودند و از این رو های خصوصیاست. در حقیقت تمامی بانک
. از این رو با 2نمودها را  با تورش مواجه میهای خصوصی، نتایج این گروه از بانکقرار دادن آنها در گروه بانک

های غیرخصوصی و با توجه به پایگاه داده در دسترس، کل تعداد بانکهای ها در گروه بانکلحاظ کردن این بانک
بانک  ۱2های موجود در گروه غیرخصوصی به تعداد بانک و کل تعداد بانک 2۰خصوصی موجود در نمونه به 

های های موجود در گروه غیرخصوصی، به صورت غالب رفتار بانکرود مجموعه بانکمحدود شد و انتظار می
 در تصمیم سپر سرمایه به تصویر بکشند.دولتی را 

اثر متغیر نرخ رشد وام  های مورد بررسی، ابتدا مدل بدون لحاظو در هر یک از دو گروه بانک 2برای تخمین رابطه 
برازش شده است. در حقیقت در گام اول صرفًا بر اجزای تصریح کننده ریسک و بازده در کنار یک بعد از هزینه 

ه از بازار سرمایه )اندازه و صرفه ناشی از مقیاس در تامین سرمایه( تمرکز شده است. با تخمین مبادالتی تامین وج
و در قالب  ۳نتایج مندرج در جدول  ۳یافته و استفاده از روش آرالنو و باندمدل توسط روش گشتاورهای تعمیم

برای هر دو گروه  4ره آزمون سارگانشود که آمادست آمده است. بر این اساس مشاهده میبه ۱ستون مربوط به مدل 
ها از اعتبار الزم برای تخمین بانک مورد بررسی معنادار است و  از این رو ابزارهای مورد استفاده در تمامی تصریح

  مناسب برخوردارند. 

از اصل حهای موجود در هر دو گروه و برخالف نتایج با این وجود در هر دو مدل، صرفنظر از نوع متفاوت بانک
داری برخوردار مطالعات قبلی، متغیرهای بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت مطالبات غیرجاری از ضرایب معنی

کی کشور داری نسبت مطالبات غیرجاری تا حدود زیادی عدم مدیریت ریسک بالفعل در شبکه باننیستند. عدم معنی
ه بانک یافته، اثری بر تصمیم سپر سرمایتحققکشد که حتی مطالبات غیرجاری و ریسک اعتباری را به تصویر می

 کند.ایفا نمی

                                                           
تواند منجر به همخطی در مدل شنننود، از وارد کردن متغیرهای بیشنننتر در مدل متغیرهای بیشنننتر خصنننوصنننیتی ترازنامه میاز آنجا که وارد کردن  - 1

 اجتناب شده است.
منجر به انحراف  ، قطعاًهای خصوصیخصوصی شد و صرف دو سال عملکرد آن در قالب بانک ۱۳۹۱به عنوان مثال بانک رفاه کارگران در سال  - 2

  شود.ها میه از بانکنتایج این گرو
3  - Arellano & Bond. 
4 - Sargan Test. 
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ای خالف انتظار های غیرخصوصی، نتیجهداری بازده حقوق صاحبان سهام در گروه بانکدر خصوص عدم معنی
داشته  ها، این متغیر نباید اثری بر تصمیم سپر سرمایهحاصل نشده است. در حقیقت به دلیل ماهیت این بانک

 های خصوصی تا حدودی دور از انتظار است.معنی بودن آن در گروه بانکبی باشد، اما

های غیرخصوصی و عدم اثربخشی اندازه بر قدرت بانک در داری متغیر اندازه در گروه بانکهمچنین  عدم معنی
مقدار سرمایه آنها تامین سرمایه از بازار و اثر نهایی آن بر متغیر سپر سرمایه، دور از انتظار نیست؛ زیرا عمومًا 

های کند. با این وجود در گروه بانکهای توسعه تغییر میصرفنظر از اندازه، براساس تصمیم دولت و در قالب برنامه
کشد. دار بوده و مطابق با انتظار و مشابه مطالعات قبلی، عالمتی منفی را به تصویر میشده این متغیر معنیخصوصی

ازه بانک و صرفه ناشی از مقیاس و در نهایت توانایی بیشتر بانک در تامین سرمایه از به این ترتیب با افزایش اند
های در خصوص بانک 1«های بزرگعدم ورشکستگی بانک»کند و اثر بازار، مقدار سپر سرمایه بانک کاهش پیدا می

  تند.بزرگ ایران صادق است و از این منظر با خطر پوشش داده نشده ریسک ورشکستگی مواجه هس

شود که در ارتباط با متغیر نسبت وام به دارایی که معیاری از ریسک بالقوه ناشی از اعطای وام است مشاهده می
تر با افزایش نسبت وام به کل دارایی و شود. به بیان دقیقدار و منفی در هر دو گروه بانک مشاهده میاثری معنی

یابد و این امر بیانگر دار سپر سرمایه بانک کاهش میپرتفوی بانک، برخالف انتظار، مق 2افزایش ریسک
ها صرفنظر از نوع )خصوصی و غیرخصوصی( در شبکه بانکی کشور است. این در حالی است پذیری بانکریسک

 دست آوردهاند.( عالمتی منفی برای این متغیر به2۰۱۳( و اَتیچی و گورسوی )2۰۰۴که اَیوزو، پِرِز و سَئورینا )

شود، اثری مثبت هزینه تعدیل سپر سرمایه که توسط ضریب متغیر با وقفه سپر سرمایه به تصویر کشیده میدر مورد 
بیشتر از  های غیرخصوصی،و مطابق با دیگر مطالعات به تصویر کشیده شده و مقدار آن با اختالفی اندک در بانک

 شود.های خصوصی گزارش میبانک

نکی و صرفنظر از نوع بانک )خصوصی یا غیرخصوصی( رفتاری همسوی چرخه متغیر بیانگر چرخه نیز در شبکه با
کشد. این مساله نیز در تضاد با نتایج مطالعات پیشین است که عموماً بر رفتاری مخالف چرخه را به تصویر می

( است ۱۳۹5های خصوصی در تطابق با نتایج خوشنود و اسفندیاری )کردند. البته نتیجه مربوط به بانکداللت می

                                                           
1 - Too big to fail. 

شامل وام و اوراقعموماً چنین در نظر گرفته می - 2 ساده، پرتفوی بانک در طرف دارایی  سک شود که در حالت  ست. از آنجا که عموماً ری بهادار ا
شننود، افزایش وام به کل دارایی بیانگر افزایش ریسننک پرتفوی بانک اسننت. ام در نظر گرفته میبهادار کمتر از ریسننک اعتباری واعتباری اوراق

 بهادار در مقایسه با وام در رویکرد بال یک نیز منتج از این برداشت است.اختصاص وزن ریسکی کمتر برای اوراق
 
 
 



 
 

19 

 

های و توجه به متغیرهای خصوصیتی در کنار متغیر بیانگر چرخه، تغییری در رفتار همسوی چرخه سپر سرمایه بانک
 کند.خصوصی در مقاله فوق ایفا نمی

 هیافته عوامل اثرگذار بر تصمیم سپر سرماینتایج حاصل از تخمین مدل گشتاور تعمیم –۳جدول 

 2مدل  1مدل   

 خصوصی  
تخصصی و تجاری، 

 شدهخصوصی
 خصوصی

تجاری، تخصصی و 
 شدهخصوصی

 p-value ضریب p-value ضریب p-value ضریب p-value ضریب متغیرها

BUFit-1 ۰.5۶ ۰.۰۰ ۰.5۷ ۰.۰۰ ۰.5۶ ۰.۰۰ ۰.۶۶ ۰.۰2 

ROE ۰.۰۰2- ۰.۱۹ ۰.۰۱ ۰.۱۳ ۰.۰۰۳- ۰.۰۱ ۰.۰۱ ۰.۱2 

NPL ۰.۰۳- ۰.۱۷ ۰.۱4 ۰.۴5 ۰.۰۳- ۰.۳2 ۰.۰2- ۰.۹۶ 

Size ۱.54- ۰.۰۰ 2.2۹- ۰.۴5 ۱.۱۷- ۰.۰۳ ۳.۷2- ۰.۳5 

Loanratio ۰.22- ۰.۰۰ ۰.2۱- ۰.۰۰ ۰.2۱- ۰.۰۰ ۰.۱۸- ۰.۰۰ 

DLoan     ۰.۰۰۱- ۰.۰۰ ۰.۰۰۴- ۰.۸2 

GDPG ۰.۰4 ۰.۰۰ ۰.۰۳ ۰.۰۱ ۰.۰۳ ۰.۰۰ ۰.۰۳ ۰.۰۳ 

cons 2۹.۹5 ۰.۰۰ 42.26 ۰.2۸ 25.۸۷ ۰.۰۰ 5۹.۰۳ ۰.2۴ 

تعداد 
 مشاهدات

۳۸۶ ۳۴۷ ۳۸۴ ۳۴۷ 

Sargan ۱۶.5۶ ۱.۰۰ ۶.۴۸ ۱.۰۰ ۱۶.۳۶ ۱.۰۰ ۴.۴۳ ۱.۰۰ 

 ای تخمین زده شده است.باند و در قالب مدل دو مرحله-این مدل براساس روش آرالنو -یادداشت

 ماخذ )محاسبات محقق(
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تصمیم سپر  نتیجه حاصله به نوعی بیانگر رفتار منفعل شبکه بانکی صرفنظر از نوع )خصوصی و غیرخصوصی( در
دهی سعی در سرمایه با تغییر در شرایط اقتصادی است به نحوی که حتی بانک در شرایط رکودی با کاهش وام

افزایش نسبت کفایت سرمایه خود ندارد. این مساله عدم توجه به مدیریت پویای نسبت کفایت سرمایه را در شبکه 
دهند، اما نتایج ه را به توانایی مدیریت بهتر نسبت میکشد. هر چند برخی رفتار همسوی چرخبانکی به تصویر می

حاصله در ارتباط با عدم اثربخشی نسبت مطالبات غیرجاری بر سپر سرمایه و اثر معکوس نسبت وام به کل دارایی 
چه در حالت ریسک بالفعل  –توجهی به نقش ریسک بر تصمیم این متغیر، بیانگر مدیریت مغفول سپر سرمایه و بی

در تصمیم سپر سرمایه  -مطالبات غیرجاری( و چه در حالت ریسک بالقوه )نسبت وام به کل دارایی(  )نسبت
 است.

دهنده هزینه ( به عنوان متغیر توضیح۳در جدول  2با وارد کردن متغیر نرخ رشد وام در مدل )ستون مربوط به مدل 
دگی متغیرهای قبلی و جهت عالمت آنها حاصل دهنشود که تغییر شگرفی در توضیحتعدیل سپر سرمایه، مشاهده می

( از استحکام کافی برخوردارند. مدل ۳در جدول  ۱نشده و از این منظر نتایج در حالت قبل )ستون مربوط به مدل 
ای تخمین یافته و با استفاده از رویکرد آرالنو و باند و مدل دو مرحلهجدید نیز که براساس روش گشتاورهای تعمیم

دار است و ابزارهای مورد استفاده براساس آماره آزمون سارگان برای هر دو گروه بانک مورد بررسی معنی زده شده،
 ها از اعتبار الزم برای تخمین مناسب مدل برخوردارند.در تمامی تصریح

سرمایه داری بر سپر های خصوصی، اثر منفی و معنیشود که متغیر نرخ رشد وام در گروه بانکهمچنین مشاهده می
ها باشد که بینی افزایش شدید تقاضای وام در این گروه از بانکتواند ناشی از عدم پیشها دارد. این مساله میبانک

یافته منجر به کاهش سپر سرمایه آنها در طول دوره مورد بررسی شده است؛ به این نحو که با تامین تقاضای افزایش
یابد و این مساله بیانگر باال بودن هزینه تعدیل سپر سرمایه آن کاهش می اعتبار توسط بانک، نسبت کفایت سرمایه و

دهد با وجود کاهش سرمایه است که در شرایط افزایش تقاضا و پرهزینه بودن افزایش سرمایه، بانک ترجیح می
 نسبت کفایت سرمایه خود، تقاضای سودمند اعتبار را تامین کند. 

( و 2۰۱۳(، اَتیچی و گورسوی )2۰۰۴ا نتایج مطالعات اَیوزو، پِرِز و سَئورینا )نتیجه حاصله در مورد این متغیر ب
ای های توسعه( در خصوص بانک2۰۱۳( در تطابق است. البته در مطالعه اَتیچی و گورسوی )2۰۱۴اِلیسکوسکی )

متغیر در گروه گذاری در برخی حاالت مدل، عالمت مثبت برای این متغیر گزارش شده است. البته این و سرمایه
 کشد.داری را به تصویر نمیهای غیرخصوصی نتیجه معنیبانک

های خصوصی، به خوبی به از این رو باال بودن هزینه تعدیل سپر سرمایه از طریق افزایش سرمایه در گروه بانک
ر عدم امکان تواند مبتنی بهای غیر خصوصی میمعنی بودن این متغیر در گروه بانکشود و بیتصویر کشیده می

 ها و نقش بیشتر دولت در تصمیم سرمایه آنها باشد.مدیریت پویای سرمایه توسط این بانک
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 بندی و پیشنهادها. جمع۶

مرکزی در افزایش حساسیت نسبت به افشا و محاسبه متغیرهای کلیدی های بانکبا توجه به موج جدید بخشنامه
ها ابالغ رویکرد جدیدی در محاسبه نسبت کفایت سرمایه بانکمندرج در صورت های مالی و تمرکز بر تدوین و 

شود که مشاهده می –تر به بال دو با گذر از بال یک به رویکردی با حساسیت بیشتر به ریسک اعتباری و نزدیک –
حساسیت بازاری الزم نسبت به کفایت سرمایه و ضرورت مدیریت پویای آن در شبکه بانکی پدید آمده است. از 

گیری تصویر تواند نقش موثری در شکلرو بررسی عوامل اثرگذار بر تصمیم این متغیر در قالب سپر سرمایه می این
 های فوق داشته باشد.العمل به بخشنامهکلی چگونگی رفتار احتمالی این متغیر در شرایط جدید و در عکس

-۱۳۹۳:۴های کشور در دوره زمانی بانکاز این رو در این مقاله با محاسبه و تخمین سپر سرمایه فصلی برای 
، ارزیابی اثر متغیرهای کالن و خصوصیتی بانک در تصمیم سپر سرمایه مورد توجه قرار گرفتاز این رو با ۱۳۸۶:۱

ترین متغیر کالن و مبین به عنوان کلیدی ۹۰تمرکز بر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی به قیمت ثابت سال 
ه حقوق صاحبان سهام، نسبت مطالبات غیرجاری، اندازه بانک، نسبت وام به کل دارایی و چرخه تجاری؛ اثر بازد

های خصوصی و غیرخصوصی نرخ رشد وام به عنوان متغیرهای خصوصیتی بانک در تصمیم سپر سرمایه بانک
 های خصوصی شده، تجاری و تخصصی دولتی( ارزیابی شد. )شامل بانک

رمایه در دو گروه بانک مورد بررسی، برخالف نتایج اکثر مطالعات تجربی، از رفتار نتایج بیانگر آن است که سپر س
همسوی چرخه برخوردار است و این مساله براساس شواهد موجود، بیشتر مبتنی بر عدم حساسیت تصمیم سپر 

و حساسیت با توجه به بی معنی بودن متغیر بیانگر ریسک بالفعل )نسبت مطالبات غیرجاری(  –سرمایه به ریسک
است و مدیریت پویای نسبت کفایت سرمایه براساس ریسک  –معکوس به ریسک بالقوه )نسبت وام به دارایی( 

شود که این امر شاید در اثر عدم وجود مقررات خاص های بانکی فوق مشاهده نمیدر دوره مورد بررسی در گروه
ت کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور حاصل شده های عمل در صورت عدم تمکین به الزام نسبانضباطی و برنامه

 باشد.

شود که نشان از های بزرگتر خصوصی مشاهده میهمچنین شواهدی دال بر نگهداری سپر سرمایه کمتر در بانک
اعتماد بیشتر آنها به صرفه ناشی از مقیاس در دسترسی راحت تر به بازار سرمایه دارد که این مساله همانند بحران 

 تواند در صورت وقوع خطراتی در شبکه بانکی، به مشکالت غیر قابل جبرانی منتهی شود.یر جهانی، میمالی اخ

سازی بال یک در شبکه بانکی و دستیابی به نتایجی در جهت از این رو در مجموع براساس شواهد ناشی از پیاده
مرکزی به یا حتی حساسیت بیشتر بانکرود گذر از بال یک و مخالف مطالعات قبلی مبتنی بر بال یک، انتظار می

افشا و محاسبه نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور تا زمانیکه از پشتوانه اجرایی و تنبیهی الزم برخوردار 
دهی ها در تصمیم وامنباشد، منجر به اثربخشی بر مدیریت پویای سپر سرمایه و الزام آور شدن قید سرمایه بانک

رود در شبکه بانکی کشور، الزام تمکین به نسبت کفایت سرمایه به عنوان قید موثری در نتظار نمینشود. از این رو ا
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تواند قرار مرکزی نیز تحت تاثیر این قید در شبکه بانکی نمیدهی تلقی شود. بنابراین سیاست پولی بانکتصمیم وام
 گرفته باشد.

های نظارتی مبتنی بر افشاء متغیرهای کلیدی و فراهم شنامهمرکزی در کنار تدوین بخشود بانکبنابراین توصیه می
ساختن زمینه حساسیت بیشتر به مدیریت ریسک و محاسبه نسبت کفایت سرمایه براساس استانداردهای جدیدتر، 

ها نیز توجه کافی نماید تا چرخه به ضرورت تدوین اقدامات نظارتی و انضباطی در صورت عدول از این بخشنامه
سازی مدیریت پویای ریسک در شبکه بانکی کشور است ربط که زیربنای پیادههای ذیای تمکین به بخشنامهالزم بر

 شکل بگیرد.
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 های پژوهشی فهرست گزارش
 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان
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  MBRI- PP -97003 های پولی و ارزیچکیده سیاستی بیست و هشتمین همایش ساالنه سیاست

 قیمت خرد هایداده از کاربردی:کشور صنعت بخش در گذاریقیمت و تولید بر ارز نرخ نوسانات تأثیر

 صنعتی تولید و
MBRI- PP -97002 قادری امید بیات، سعید ابراهیمی، سجاد 

 لیال محرابی MBRI- PN -97001 های اسالمیبرای بانک (Resolution) شناسایی چارچوب قانونی گزیر

1396 

 IFRSهای مالی بین المللی درآمد در معرض خطر بانک و قالب جدید گزارشگری صورت
MBRI- PN -96014 هادی حیدری و ایمان نوربخش 

 المللنظام حقوقی وثایق منقول در تعامل با بانکداری بین
MBRI- PN -96013 زهرا خوشنود 

  صکوک: راهنمایی برای ساختاردهی صکوکنامه دست
MBRI-TR-96012 

رضا یارمحمدی، رسول خوانساری،سید محمد حسن 

 ملیحی

های نقد و ویکم سلسله نشستگزارش تفصیلی جلسه بیست :شناسی نظام بانکی کشورآسیب

  MBRI- SR -96011 های بانکداری و مالی اسالمیبررسی پژوهش

 تعدیل این ناترازی تحلیل آثار ناترازی ترازنامه نظام بانکی بر متغیرهای پولی و راهکارهای
MBRI-WP-96010 احمد بدری، حمید زمان زاده 

 مگزارش تفصیلی جلسه بیست :بررسی امکان خلق پول توسط نظام بانکی در نظام مالی اسالمی

  MBRI-SR-96009 های بانکداری و مالی اسالمیهای نقد و بررسی پژوهشسلسله نشست

سلسله نوزدهم گزارش تفصیلی جلسه  :های تجاریسنجی تعمیم عقد مضاربه به تمام فعالیتامکان

  MBRI-SR-96008 های بانکداری و مالی اسالمیو بررسی پژوهش های نقدنشست

 گذاری پولی و تحلیل آن از منظر اسالمی دهی نرخ بهره سیاستی در سیاستسامان
MBRI- PN -96007 حسین میثمی، کامران ندری 

 دار بانکیگذاری مدتپذیری سرمایهبررسی ابعاد فقهی سپرده
MBRI-PP-96006 وهاب قلیچ 

 های تولیدیهزینه مالی بنگاه عوامل موثر بر
MBRI-PN-96005 

سجاد ابراهیمی، سیدعلی مدنی زاده، امینه 

 محمودزاده

 شناسایی منحنی فیلیپس سازگار با اقتصاد ایران
MBRI-PN-96004 مریم همتی 

 پشتوانه وثایق منقول در شبکه بانکیمالی مغفول بهواکاوی ظرفیت تأمین
MBRI-PN-96003 زهرا خوشنود، مرضیه اسفندیاری 

 تأمین مالی پایدار و سودآوری بانک
MBRI-PN-96002  مهشید شاهچرا، ماندانا طاهری 

 بررسی تجربه کشورها در تدوین سند راهبردی بانکداری اسالمی
MBRI-RP-96001  محرابی، رسول خوانساریلیال 
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 های تورم پایین و باال گذاری در نرخشواهدی از رفتار قیمت  
MBRI- RR -95017 سعید بیات 

 خوشنود ، مرضیه اسفندیاری زهرا MBRI- PP -95016 هاالگوی رفتاری سپر سرمایه قانونی بانک

 محمد حسین رضایی MBRI- RR -95015 بینی تورم بروزرسانی جعبه ابزار پیش

 اعظم احمدیان، هادی حیدری MBRI- PP -95014   طراحی سیستم هشدار سریع در شبکه بانکی کشور
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 وهاب قلیچ MBRI- PP -95013 های غیرانتفاعیابزارهای مالی اسالمی در تامین مالی طرح تبیین ظرفیت

 محمدولی پور پاشاه و محمد ارباب افضلی MBRI- PP -95012 ثباتی بازار ارز بر بازدهی شبکه بانکی ایرانآثار بی

 لیال محرابی MBRI-TR-95011 2015بندی موسسات مالی اسالمی برتر جهان در سال رتبه

 رسول خوانساری MBRI-PN-95010 المللی در نظام بانکی ایرانهای کارت اعتباری بینو چالشها فرصت

 علی بهادر MBRI-PP-95009 سازی ثبات بخش مالیارکان اصالحات نهادی الزم برای نهادینه

 زهرا خوشنود MBRI-PP-95008 گذاری خارجی در صنعت بانکی ایرانواکاوی ابعاد حقوقی سرمایه

 در صنعت بانکداری IFRSکارگروه مطالعاتی  MBRI-RR-95007 های ایران: تقابل قانون با استاندارد یا همزیستی مسالمت آمیز؟االجرای بانکهای مالی الزمورتص

 در صنعت بانکداری IFRSکارگروه مطالعاتی  MBRI-RR-95006 های ایرانچارچوب گزارشگری مالی بانک

 وندمهرداد سپه MBRI-RR-95005 گری مالی غیربانکی در نظام مالیجایگاه مؤسسات اعتباری و واسطه

 فرشته مالکریمی، وهاب قلیچ MBRI-RR-95004 موانع حذف ربا از نظام بانکی ایران و ارائه راهکارهای اصالحی

 زاده، علی بهادراکبر کمیجانی، حمید زمان MBRI-PP-95003 های سود در چارچوب سیاست پولیسازوکار مدیریت نرخ

 احمد بدری IFRS MBRI-PP-95002گذاری: ارتقای پاسخگویی در مدل کسب و کار بانکداری بدون ربا، همگرا با های سرمایهصورت عملکرد سپرده

 علی بهادر MBRI-PN-95001 ی بانکیرقمی در شبکهتک ی نرخ تورملزوم اصالحات ساختاری پایدارکننده
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 حسین میثمی MBRI-PN-94025 اقتصادی-شناسی اوراق مشارکت بانک مرکزی از دیدگاه فقهیآسیب

 مریم همتی MBRI-PN-94024 رقمیشرط تحقق نرخ تورم تکها به بانک مرکزی: پیشمدیریت بدهی بانک

 علی بهادر MBRI-PN-94023 های بازارهای مالی ایران و ثبات قیمتیکاستی

 MBRI-PN-94022 ای در ایرانبانکداری سایهنگاری کالن
افضلی، مهشید شاهچرا، ماندانا محمد ارباب

 طاهری

 زهرا خوشنود MBRI-RR-94021 مسیر آتی نظام مالی: بانک محور یا بازار محور

 MBRI-PN-94020 هاها در مطالبات غیرجاری بانکهای بخش حقیقی و رشد قیمت داراییآثار مؤلفه
حسین باستانزاد،محمدولی پور پاشا، هادی 

 حیدری

 سجاد ابراهیمی MBRI-RP-94019 های تجارت خارجی ایرانسازی قیمتشاخص

 رسول خوانساری و امیر حسین اعتصامی MBRI-PN-94018 پیوند در نظام مالی ایران سالمی تورمطراحی اوراق بهادار ا

 عینیانمجید  MBRI-PN-94017 20ای گروه ای بر اساس معیارهای پایهشمول مالی در ایران: مقایسه

  MBRI-SR-94016 نویس طرح قانون عملیات بانکی بدون ربانقد و بررسی پیش

 مرضیه اسفندیاریزهرا خوشنود ،  MBRI-PN-94015 های رکود و رونقتحلیل سازوکار تعدیل نسبت کفایت سرمایه در دوره

 وهاب قلیچ MBRI-PP-94014 نقش اوراق بهادار اسالمی در تامین کسری بودجه دولتی

 MBRI-RR-94013 های مرکزیهای بانکی منتخب و نقش بانکحکمرانی شرکتی در نظام
وند، حمید قنبری، امین جعفری، لیال  مهرداد سپه

 محرابی

 حسین میثمی ، حسین توکلیان MBRI-PN-94012 مند توسط بانک مرکزی طراحی ابزارهای اسالمی جهت ارائه تسهیالت قاعده

 احمد بدری IFRS MBRI-PP-94011 گذاری: ارتقای پاسخگویی در مدل کسب و کار بانکداری بدون ربا، همگرا باسرمایه هایصورت عملکرد سپرده

 ژاله زارعی MBRI-PN-94010 گذاری تورمیقواعد مالی و هدف

 حسین میثمی  MBRI-RR-94009 عملیات بازار باز در بانکداری مرکزی نوین و تحلیل آن از منظر فقهی

 وهاب قلیچ و رسول خوانساری MBRI-PN-94008 های کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکیعوامل موثر بر تحقق سیاست

 نیستیکو پیر پائولو بنینو، سالواتور MBRI-WP-94007 ناخنثایی عملیات بازار باز

 ابوالفضل خاوری نژاد MBRI-RR-94006 دار برآورد ارزش خدمات خانگی کشور با تأکید بر خدمات زنان خانه

 زادهحمید زمان MBRI-PN-94005 افق زمانی گذار به تورم تک رقمی پایدار در سایه سیاست پولی و ارزی

 ژاله زارعی و ایلناز ابراهیمی MBRI-TR-94004 2014های مختلف بانکداری مرکزی در سال برگزیدگان حوزه
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 علی بهادر MBRI-RP-94003 های ارزی: دسته بندی، شناسایی و آثار اقتصادینظام

 زهرا خوشنود، پی یر اِی. بولتز MBRI-WP-94002 کزی جمهوری اسالمی ایرانمرقدرت قانونی بانک 

 مریم همتی، رضا بوستانی MBRI-WP-94001 معرفی یک شاخص شرایط پولی جدید برای اقتصاد ایران
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 فرهاد نیلی و مرضیه اسفندیاری MBRI-RR-93042 گیری تقاضا برای وام در خانوارهای شهریمندی از وام و شکلعوامل موثر بر بهره

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PN-93041 ها و تقاضا برای منابع مالیای بنگاهساختار هزینه

 لیال محرابی MBRI-TR-93040 2014بندی موسسات مالی اسالمی برتر جهان در سال رتبه

 سعید بیات، کرمیسیدعلی مدنی زاده، هومن  MBRI-PN-93039 های تورم و رشد اقتصادی در ایرانتحلیل پویایی

 مجید عینیان، امینه محمودزاده MBRI-PN-93038 بررسی آمار و اطالعات حوزه تأمین مالی

 مهشید شاهچرا و ماندانا طاهری  MBRI-PN-93037 گری مالی شبکه بانکی کشورارزیابی ساختار ترازنامه و واسطه

 MBRI-PP-93036 چارچوبی برای اصالح سیاستگذاری پولی در ایران
سید احمدرضا جاللی نائینی و محمدامین 

 نادریان

 ژاله زارعی MBRI-PP-93035 سازی آن در ایرانقواعد مالی و پیاده

 زادهحمید زمان  MBRI-PR-93034 1393دی ماه « مدت اقتصاد کالن ایرانانداز کوتاهچشم»گزارش ادواری 

 سیدعلی مدنی زاده، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-PR-93033 1393گزارش ماهانه پیش بینی تورم، دی ماه 

  زاده،مریم همتی و حسین توکلیانحمید زمان MBRI-PP-93032 مدترهنگاشت بانکداری مرکزی ایران در افق میان

 ایلناز ابراهیمی MBRI-PN-93031 تجربه شیلی، ترکیه و برزیل در بازنگری چارچوب سیاست پولی 

 نیلی و امینه محمودزادهفرهاد  MBRI-PP-93030 تنگنای اعتباری از شواهد خرد تا پیامدهای کالن

 حسین میثمی  MBRI-PN-93029 صکوک بیع دین به عنوان ابزار سیاست پولی

 زادهمحمدحسین رحمتی و سیدعلی مدنی MBRI-PP-93028 رکود تورمی و راهکارهای خروج

 MBRI-PP-93027 های آماری و عوامل آندر ایران: نظم رکودتورمی
زاده،فاطمه محمدحسین رحمتی، سیدعلی مدنی

 نجفی

 MBRI-PP-93026 مدیریت نرخ ارز تحت نظام ارزی خزنده در کریدور
،علی بهادر، حسین باستانزاد، حمید زمان زاده

 حسین توکلیان

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93025 هاهای مسموم بانکجاری یا داراییمطالبات غیر

 حمید زمان زاده MBRI-PR-93024 (1393ماه آبان ) «مدت اقتصاد کالن ایرانانداز کوتاهچشم»گزارش ادواری 

 MBRI-PR-93023 (1393تابستان  ) گزارش فصلی متغیرهای اقتصاد کالن
دکتر سیدعلی مدنی زاده، دکتر رامین مجاب، سجاد 

 ابراهیمی، سعید بیات، مجید عینیان، هومن کرمی

 دکتر سیدعلی مدنی زاده، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-PR-93022 (1393ماه آبان) گزارش ماهانه پیش بینی تورم

 ابراهیمیسجاد  MBRI-PR-93021 (1393ن گزارش فصلی تولید صنعتی ایران )تابستا

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93020 شکست بازار اعتبارات 

)حساب اقماری محیط زیست  سیستم حسابهای ادغام شده محیط زیستی و اقتصادی ایران 

 (SEEAIRANن)ایرا
MBRI-RR-93019 ابوالفضل خاوری نژاد 

هابر ترازنامه بانک بررسی اثرات دور اول و دوم تحوالت اقتصاد کالن  MBRI-PN-93018 هادی حیدری 

 زادهرسول خوانساری، ماندانا طاهری، حمید زمان MBRI-PN-93017 هاحلها و راهگذاری خاص: کاستیدار سرمایهگواهی سپرده مدت

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-WP-93016 بینی تورم ایران با استفاده از منحنی فیلیپسپیش

 فرهاد نیلی و امینه محمودزاده MBRI-PP-93015 های تجاری و اعتباریچرخه

 رامین مجاب MBRI-PP-93014 کنندهارتباط پول و قیمت؛ با تمرکز بر اجزای شاخص قیمت مصرف

 اعظم احمدیان MBRI-PN-93013 پذیری ارزیابی پویایی صنعت بانکداری ایران با تأکید بر رقابت
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 ایلناز ابراهیمی MBRI-PN-93012 های اساسیشرطگذاری تورم؛ لزوم اعمال و پیشهدف

 مریم همتی MBRI-PP-93011 زسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزیضرورت با

 کرمیسید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن  MBRI-WP-93010 متغیر های غیرخطی و زمانکنترل اثرات ناپایداری و شکست ساختاری تورم با مدل

 وهاب قلیچ و فرشته مالکریمی MBRI-PN-93009 راهکاری در جهت تقویت رعایت اصول شریعت در قراردادهای بانکی

 زهرا خوشنود و مرضیه اسفندیاری  MBRI-PN-93008 المللیها بر اساس استانداردهای بینارزیابی سرمایه بانک

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-WP-93007 بینی تورم ایران با استفاده از عوامل مشترک اجزای شاخص قیمت کاالها و خدماتپیش

 مجید عینیان MBRI-PN-93006 وضعیت صنایع در دوره های رونق و رکود

 لیال محرابی  MBRI-PN-93005 ارزیابی وضعیت مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران و مقایسه آن با سایر کشورها

های تامین مالی اسالمی در کشورهای مختلفروش معرفی  MBRI-PN-93004  لیال محرابی 

 زهرا خوشنود  MBRI-PP-93003 نامه سرمایه بال سهسپر سرمایه مخالف چرخه سندی از جمله اسناد توافق

بانکی ریالی در ایران با تأکید بر ابعاد فقهیشناسی بازار بینآسیب  MBRI-PP-93002  رسول خوانساری 

 سامان قادری MBRI-RR-93001 جانشینی پول در ایراناثر پسماند 
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 مریم همتی MBRI-9228 ضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزی

 مریم همتی MBRI-9227 گذاری پولیاستقالل بانک مرکزی؛ گام نخست در پیشبرد اهداف سیاست

 حامد عادلی نیک MBRI-9226 تأثیر نوسانات متغیرهای کالن اقتصادی بر مطالبات غیرجاری بخش بانکی؛ رهیافت اقتصادسنجی

( و ارزیابی آن به عنوان 1390-1360ها بر بخش واقعی اقتصاد ایران ) اثرات پویای حجم کل بدهی

 سازوکار هشداردهنده وقوع بحران مالی
MBRI-9225 احمدعلی رضایی 

 اعظم احمدیان MBRI-9224 1392-1391های ها در سبد دارایی، بدهی، سود و زیان در سالارزیابی عملکرد بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9223 (1391-1390ها  )تحلیل سهم از بازار بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9222 (1391-1390های ایران )های سالمت بانکی، در بانکارزیابی شاخص

گذاری در اقتصاد انداز و سرمایهسای در بحران اقتصادی جهان و تحوالت پهای توسعهتجربه بانک

 جهانی 
MBRI-9221 لیال محرابی 

 وهاب قلیچ، لیال محرابی MBRI-9220 های ایرانی(تأکید بر نقش بانکوضعیت آماری موسسات مالی اسالمی برتر در جهان )با 

 لوحجت تقی MBRI-9219 پایداری تورم و عوامل موثر بر آن در اقتصاد ایران

 دکتر محمداسماعیل توسلی و وهاب قلیچ MBRI-9217 مالیات تورمی در ترازوی عدالت

 رسول خوانساری، رضا یارمحمدی MBRI-9216 وت اسالمیمدیریت ثر

 فرشته مالکریمی MBRI-9215 های فقهی پیرامون مسأله جبران کاهش ارزش پولبررسی دیدگاه

 ماندانا طاهری، فرهاد نیلی MBRI-9214 شده در بورس اوراق بهادار تهرانهای صنعتی پذیرفتههای مالی بنگاهتحلیل عاملی نسبت

 رسول خوانساری، حسین میثمی ، لیال محرابی MBRI-9213 مدت و کاربردهای آن در بانکداری و مالی اسالمیصکوک کوتاه

 سید مهدی برکچیان، سعید بیات، هومن کرمی MBRI-9212 بینی تورم در اقتصاد ایرانجعبه ابزار پیش

 حسین میثمی  MBRI-9211 گذاران در بانکداری بدون ربامحاسبه سود قطعی سپرده

 اعظم احمدیان MBRI-9210 (1390و  1389های ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری در ایران )مقایسه سال

 حمید قنبری MBRI-9209 نگاهی به چارچوب قانونی، نهادی و نظارتی ورشکستگی بانک

 اعظم احمدیان MBRI-9208 های عملکرد شبکه بانکی در تأمین مالی تولیدشاخص تحلیل

 آرانیمصعب عبدالهی  MBRI-9207 بسترهای تشکیل منطقه بهینه پولی بین کشورهای سازمان همکاری اقتصادی )اکو(

حاکمیت شرکتی، نظارت و مقررات احتیاطی در موسسات مالی اسالمی: گزارش پنجمین روز مدرسه زمستانه 

 بانکداری اسالمی
MBRI-9206  حسین میثمی 
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استانداردهای حسابداری و حسابرسی در موسسات مالی اسالمی: گزارش چهارمین روز مدرسه زمستانه بانکداری 

 اسالمی
MBRI-9205 وهاب قلیچ 

 لیال محرابی MBRI-9204 های اسالمی: گزارش سومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمیمدیریت دارایی و بدهی در بانک

 رسول خوانساری MBRI-9203 های اسالمی: گزارش دومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمیمدیریت ریسک در بانک

لی: گزارش اولین روز مدرسه زمستانه بانکداری اصول و مقررات شرعی در معامالت و تأمین ما

 اسالمی
MBRI-9202 فرشته مالکریمی 

های بانکداری و مالی تورم و جبران کاهش ارزش پول از دیدگاه اسالمی: گزارش هفتمین جلسه نقد پژوهش

 اسالمی
MBRI-9201  حسین میثمی 
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های بانکداری و مالی پولی کردن کسری بودجه از منظر اقتصاد اسالمی: گزارش ششمین جلسه نقد پژوهش

 اسالمی
MBRI-9111  حسین میثمی 

 فرشته مالکریمی MBRI-9110 مجموعه روایات ربا)بخش اول(

 فرشته مالکریمی MBRI-9109 بررسی فقهی و حقوقی وثایق بانکی

 فرهاد نیلی و مرضیه اسفندیاری MBRI-9108 عوامل مؤثر بر استفاده خانوارهای شهری از انواع خدمات مالی

 زهرا خوشنود MBRI-9107 ضرورت معرفی رهنمود جدیدی در مدیریت ریسک نقدینگی با توجه به تحوالت سیستم مالی در ایران

 لیال محرابی MBRI-9106 ساختار بانکداری اسالمی در کشورهای اسالمی: نمونه موردی کشور مالزی

 حسین میثمی  MBRI-9105 شناسی ربا و بهرهمفهوم

 وهاب قلیچ MBRI-9104 تورق چیست؟

 لیال محرابی MBRI-9103 انداز اقتصاد اسالمی بر بحران مالی جهانیچشم

 لیال محرابی MENA MBRI-9102وضعیت بانکداری اسالمی در کشورهای منطقه 

 ایلناز ابراهیمی MBRI-9101 بحران یورو؛ ریشه های پیدایش و سناریوهای آینده
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 حسین قضاوی، حسین بازمحمدی MBRI-9008 (1390) تابستان  عملیات بازار باز در چارچوب بانکداری بدون ربا 

 فرهاد نیلی MBRI-9007 (1390)پاییز  شناسی اقتصاد ریاضیکتاب

 سید صفدر حسینی MBRI-9006 (1390) بهار های دولتی ایراندر شبکه بانکبرآورد قدرت بازاری 

 ابوالفضل اکرمی، پیمان قربانی MBRI-9005 (1390) تابستان های اساسی تغییر واحد پول ملی؛ تجربه ونزوئالجنبه

 دلروشنحسین معصومی، محمد  MBRI-9004 (1390) تابستان های بیمه سپردهاصول اساسی اثربخشی نظام

 زهرا سلطانی ، زهرا خوشنود ، طاهره اکبری آالشتی MBRI-9003 (1390) بهار های کوچک و متوسطساز و کارهای تأمین مالی شرکت

 وهاب قلیچ MBRI-9002 (1390) بهار بانکداری اخالقی در جهان

 حسین قضاوی MBRI-9001 (1390) بهار مالیات تورمی دالر
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 زاده ، اعظم احمدیانعلی حسن MBRI-8911 بهادار در ایران و برخی کشورهای منتخببورس اوراق 

 امیر حسین امین آزاد، حسین معصومی MBRI-8910 قانون بانک مرکزی فدراسیون روسیه

 مهدی منجمی MBRI-8909 های پولی و قیمت نفتسیاست

 هادی حیدری، زهرا زواریان، ایمان نوربخش MBRI-8908  مدیریت نقدینگی وجوه نقد صندوق شعب با استفاده از مدل انتشار

 لیال محرابی MBRI-8907  گذاری استانیمصوبه تشکیل مراکز خدمات سرمایه

 مهشید شاهچرا MBRI-8906  بررسی برنامه پنجم توسعه کشور

 طاهره اکبری آالشتی MBRI-8905  کنندگان خدمات فنی و مهندسینامه اجرایی حمایت از صادرآیین

 ترانگ بوی، تامیم بایومی، مترجم: سوفی بیگلری MBRI-8904  اثر خارجی بحران های مالی آمریکا و انگلستان بر دیگر نقاط جهان
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 نویسندگان /نویسنده گزارشکد  عنوان

 پرستو شجری MBRI-8903  نقش یوآن درموفقیت تجاری چین

 کریم زاده، لیال نیلفروشانمجید صامتی، سعید دائی MBRI-8902  ادوار تجاری و آزمون علیت گرنجر

 اصلیحسین میثمی ، محسن عبدالهی، مهدی قائم MBRI-8901 اقتصادی استفاده از نهاد وقف در تامین مالی خرد اسالمی-سنجی فقهیامکان
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