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 مقدمه

رنگ  ی در اقتصاد کمکیکالس یها نگاه( 1931-1929) کود بزرگدوران رآمد  در پی
فعاا  توسا     1هاای ماا ی   مبنی بر ضرورت اتخاذ سیاست نزیک هینظر شد و به تبع،

دو ت و افزایش نقش آن در اقتصاد، جایگاه غا ب را در ادبیات اقتصادی تصاابب  
یگری ایجاد کرد؛ با گذشت زمان و به موجب کاربست نظریه کینز، دوباره چا ش د

 نیا در اقتصاادها تجرباه شاد؛ ا    یاز تورم رکاود  ییها دوره شد و به طور مشخص
 ،میالدی  70ی در دهه کینئوکالس یها بازگشت مجدد انگاره یرا برا نهیاتفاقات زم

مشاات ب باار  ساامیبرا ینئو  دهیا فااراهم کاارد  ا ساامیبرا یبااار ت اات نناوان نئو   نیا ا
دو ات ت ات نناوان اقادامات      ین وم کاهش مخارج رینظ یآزادساز یها استیس
 شیافازا  تیا دو ات و در ناا  لهتجارت آزاد، کاهش مداخ ،ییزدا مقررات ،یاضتیر

 سام یبرا ی  یهاا  انیا در اقتصاد و جامعه است  بازگشت به بن ینقش بخش خصوص
باود؛   یناز یاز اصاو  ک  ی یانتقاا  پاارادا   کی قتیدر بق سمیبرا یت ت ننوان نئو 

 افتاه یتفاو    1980 یا  1945 یدوم و در بازه زمان یجاانجنگ  زکه پس ا یاصو 
 (Palley, 2005, pp. 20- 21ود  )ب

هاای پاو ی و    ها به بوزه قرن بیستم میالدی، موج آزادسازی 90و  80در دهه 
 یابا ااه موضااول پااو  و بانااک بااه بازارهااا  یو درساات یسااتگیشامااا ی رسااید؛ 

ر بااوزه پااو  و بانااک، د یرقاباات بااازار هیااساااختن رو یجااار گاار، میخااودتنظ
 یاقتصاد و     ماوارد  گرید یاه مشابه بوزه یدر بوزه ما  یبداکثر ییزدا مقررات

    شوند یم سوب م یما  یها یآزادساز کیتئور یها انیاز بن

                                                                                                                                 

1  . Fiscal policies  
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 یای زدا روند مقررات جهیفاز و نت نیرا آخر 2008 ی( ب ران ما 2008) 1یکروت
اساتفاده   اماد یپ یمعتقد است ب ران ما  (2009) 2  پا  اکند یم یمعرف کا یراد یما 

باه سا ت مناافع     یدار هیسو  دادن سرما یدر راستا سمیبرا ینئو  یفکر ستمیاز س
در ماورد   تیآدام اسا   کیا تئور یهاا  انیا بن یاست  باه انتقااد و   یرانت یها گروه

و  ین اوم  ریا به سا ت ت قاخ خ   ینفع شخص یریگ خود اصالح، جات یبازارها
و  سات یقاباب اساتفاده ن   سام یبرا ینئو  یدر مورد نظاام فکار   دست، نیاز ا یموارد

 یهاا  دهیا ت قخ ا ،ییزدا پس از آغاز روند مقررات زین یدر بوزه ما  یشواهد تجرب
( 2004) 3نوی  (Palma, 2009, pp. 17-20)  کنند ین  دییتأرا  کیکالس پردازان هینظر

و معتقاد اسات کااهش     دکنا  یوارد م رادیا یو بانک یبه انگاره رقابت در بوزه پو 
اشاکا  اسات     نیتار  ماام  دهد، یقدرت ان صاری که به تبع آزادسازی ما ی رخ م

زنم وی کاهش قدرت ان صاری نظام باانکی و ایجااد رقابات باازاری در میاان       به
افزایش  یتوجا بروز ب ران بانکی را به صورت قابب ابت ا گران نظام بانکی،  کنش

 (Noy, 2004, pp.1-4)  دهد یم
ترین وجوه آزادسازی ما ی، ایجاد امکان رقابت در باوزه پاو  و    یکی از مام

هاای متعاددی محارح     بانک است؛ در ب ث رقابت در بوزه پو  و بانک، شاخص
ها، رقابات در نارخ بااره     شود که نبارت هستند از: آزادی ورود و خروج بانک می

ت، آزادی فعا یات  هاا، رقابات در نارخ بااره ک تار در تساایال       بیشتر برای سپرده
های خارجی در نظام ما ی یک کشور و ضرورت آزادسازی بساب سرمایه و  بانک
      

پاذیری   در این بین، رقابت در تعیین نرخ باره سپرده و نسابت آن باا ریساک   
تار ماورد توجاه قارار گرفتاه اسات         ها، یکی از پارامترهاایی اسات کاه کام     بانک

رقابات باانکی باه صاورت کلای مت رکاز       های داخلی و خارجی بیشتر بر  پژوهش
 اند    اند و بیشتر تفکیکی بین بازار سپرده و بازار انتباردهی قائب نشده شده

در ادبیات اقتصادی به طور اساسی دو نول نگاه در مورد رابحه بین رقابات در  
                                                                                                                                 

1  . crotty  

2  . Palma  

3  . Noy  
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کاه نارخ    ها محرح است؛ نگااه او  آن  پذیری بانک تعیین نرخ باره سپرده و ریسک
نگااه   (Craig & Dinger, 2010)هاسات   پذیری باناک  سپرده نامب ریسکباره باالی 

هااا و سااحال باااالی محا بااات  پااذیری بانااک دوم باار ایاان باااور اساات کااه ریسااک
ا وصو  نامب رقابت در تعیین نرخ باره باه منظاور جاذب ساپرده بیشاتر       مشکوک
   (1394)شریف زاده،  است  

د  چاه رقابات در تعیاین نارخ     تواند ص یال باش آید هر دو نگاه می به نظر می
پذیری بانک بدانیم و چه معلو  آن، یک گزاره در بااب   باره سپرده را نلت ریسک

ها به واساحه رقابات در    پذیری بانک این نسبت ه واره ص یال است؛ اینکه ریسک
تعیین نرخ باره سپرده، اثرات منفی قابب توجای بر اقتصاد واقعای و مناافع ن اوم    

گذاری در بخش واقعای اقتصااد باه     د گذاشت  تعویخ سرمایهجامعه بر جای خواه
تر باودن کاارایی نااایی سارمایه از نارخ بااره ساپرده در بخاش پاو ی           د یب پایین

(Keynes, 2018, pp. 280-282)،    دهای باناک باه واساحه      کااهش تاوان تساایالت
های قبلی  تخصیص بجم باالیی از خلخ پو  جدید به پرداخت نرخ باره به سپرده

و در معار    ها بانک یما  نیتأم نهیهز(، افزایش 42: 1396درودیان و ه کاران، )
خحر قرار گرفتن جریان نقد بانک و به تبع، افزایش شاکنندگی نظاام باانکی)نیلی،    

( و     بخشی از تبعات رقابت در جذب سپرده به واسحه نرخ باره بااال  167: 1395
 است 

رقابت در جذب سپرده ت رکز شاده و  در این مقا ه، به طور خاص بر موضول 
ها مورد بررسی قرار گرفته است؛ بررسی رابحه ایان   پذیری بانک رابحه آن با ریسک

ها و متقاضایان تساایالت در شارای  نادم      سازی رفتار بانک دو، با استفاده از مد 
 شود  ( نوآوری پژوهش م سوب می2و کژگزینی 1تقارن اطالنات )انم از کژمنشی

های غیرجاری  چه اماا  وام خص سؤا  پژوهش آن است که چنانبه طور مش
چنین امکان جذب سپرده به واسحه رقابات در   پذیر باشد هم ها امکان از سوی بانک

ریسک باه   ای که توس  بانک پرریسک و کم تعیین نرخ باره فراهم باشد، نرخ باره

                                                                                                                                 

1  . Moral hazard 

2  . Adverse selection  
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 شود، چه نسبتی با یکدیگر دارند  گذاران پیشنااد می سپرده
ا ی مبابث مقا ه به این شرح است؛ در قس ت دوم، مباباث نظاری باو     تو

 نیرابحاه با    2ی، ریپذ سکیو ر یرقابت بانک نیرابحه ب  1سه موضول آمده است: 
 یتبعاات اقتصااد    3، هاا  باناک  یریپاذ  ساک یسپرده و ر بارهنرخ  نییرقابت در تع
ذیاب   رانیا یانکمختصات نظام ب  در قس ت سوم سپرده بارهنرخ  نییرقابت در تع

چاار موضول مورد بررسی قرار گرفته است؛ سه موضاول او  مارتب  باا فارو      
دهای   سازی بوده و موضول چاارم، در ارتباط با فرضیه پژوهش مبنی بر جات مد 
هاا و   رفتاار باناک  های ناسا م به نرخ باره ساپرده اسات  در بخاش چااارم،      بانک

ناادم تقااارن   یدر شاارا یا ربلااهم دو یباااز کیاادر قا ااب  التیتسااا انیمتقاضاا
و پاسخ به سؤا  پاژوهش، از ایان ماد  اساتخراج      شده است یساز مد اطالنات 

گیاری انجاام شاده و     بنادی و نتیجاه   شده است  در ناایت در بخش پانجم، ج اع  
 های پژوهش ذکر شده است   ترین دال ت مام

 . مباحث نظری1

هاای   سر جاان و بروز ب اران پس از فراگیر شدن موج آزادسازی های ما ی در سرا
ما ی، یکی از موضونات م ب مشاجره بین پژوهشگران، این باوده اسات کاه آیاا     

هاا   پاذیری باناک   آزادسازی ما ی و به طور خاص، رقابت بانکی منجر باه ریساک  
هایی خواهیم پرداخات کاه رابحاه     شود یا خیر  در ادامه ابتدا به بررسی پژوهش می

اند و بعد از آن به طور خاص بار   ذیری را بررسی کردهپ بین رقابت بانکی و ریسک
های مرتب  با رقابت در تعیین نرخ باره سپرده، نوامب و تبعات آن مت رکز  پژوهش

 خواهیم شد 

 پذیری . رابطه بین رقابت بانکی و ریسک1-1

مایالدی قارن بیساتم،     90و   80های ما ی از دهاه   پس از فراگیری موج آزادسازی
شد، افازایش   هایی که ه واره توس  پیشگامان این بوزه محا به می یکی از سیاست

های خصوصی از نظام پو ی و ما ی بود؛ این افزایش سام بیشاتر باه دو    سام بنگاه
سازی ناادهای ماا ی دو تای و بااک یتی؛ باه        خصوصی1شد:  صورت پیگیری می
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ازی ناادهاای  سا  انتقاد بامیان آزادسازی ما ی، به طور کلی تفاوتی بین خصوصای 
  اجازه ورود ناادهای ما ی خصوصی به نظام پاو ی  2ما ی و غیرما ی وجود ندارد، 

 و ما ی
هاای آن، رقابات    اگرچه پیش از تفو  نگاه آزادسازی ما ی و پیگیری سیاست
هاای خصوصای از    در بوزه پو ی و ما ی وجود داشت اما با افازایش ساام بنگااه   

ز رقابت باانکی در اقتصاادها تجرباه شاد و ایان      ای ا بازارهای پو ی، سحال فزاینده
 ,Saunders et al, 1990هاای گساترده شاد  )    پاذیری  رقابت فزاینده منجر به ریسک

pp.2-6 ) 
ی ریپاذ  ساک یو ر یرقابت بانک نیرابحه بهای پیرامون  نگاه غا ب در پژوهش

 ی هاای ماا   ها در نتیجه آزادسازی به این صورت که افزایش سحال رقابت میان بانک
هاا بارای بفا      شود و در نتیجه این باناک  ها می آن (1)بانث کاهش ارزش فرانشیز

هاای گساترده برکات     پاذیری  سحال ساودآوری ساابخ خاود، باه سا ت ریساک      
های پر ریسک و کااهش ساحال    انتباردهی به افراد و پروژه (Keeley, 1990)کنند می

ا متعاقاب تشادید   ها  پاذیری باناک   ها، مصادیقی از ریساک  سرمایه نسبت به دارایی
هاا را افازایش    رقابت است  این اقدامات ریسکی، میزان محا بات غیرجااری باناک  

کند؛ در مقابب، ت دید رقابت، بانث  ها را تشدید می داده و ابت ا  ورشکستگی آن
هاای   ها به بف  سحوح باالی ارزش فرانشیز به واسحه اتخاذ استراتژی تشویخ بانک
ه این رفتارهای م تاطانه، ثبات بیشتری در فضاای ماا ی   شود؛ در نتیج م تاطانه می

 (Jimenez et al, 2007, p. 2)شود   و بانکی ایجاد می
 باه طاور کلای   ( پژوهش خود را با این سؤا  آغاز کرده است که 2004نوی )

زنام   ما ی چه کسی و چه چیزی است  باه  یها متام ب ران نیتر یو اصل نیتر مام
باصب شده اسات کاه آزادساازی ماا ی      جهیهش، این نتوی و بر اساس نتایج پژو

در  گرچاه کاه ا  کناد  یما ی است  وی تصاریال ما   یها متام بروز ب ران نیتر یاصل
اگار آزادساازی اقتصاادی باا     »کاه   شاود  یادبیات سنتی بر ایان موضاول تأکیاد ما    

 یریپاذ  ساک یماا ی مرتکاب ر   یهاا  ابتیاطی کافی ه راه نشود، بنگااه  یها نظارت
اماا وی خحار    ،«کند یتر م و این امر بروز ب ران بانکی را م ت ب وندش یگسترده م
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: کااهش  کناد  یمعرفای ما   گونه نیوی خحر اصلی را ا داند؛ یاصلی را این گزاره ن 
اِشاکا    نیتار  ماام  دهد، یکه به تبع آزادسازی ما ی رخ م ها بانک قدرت ان صاری

د رقابات باازاری در   زنم وی کاهش قدرت ان صاری نظام بانکی و ایجاا  است  به
ابت اا  باروز ب اران     ها را افازوده و  پذیری آن ریسک میان کنشگران نظام بانکی،
  دهد یافزایش م یتوجا بانکی را به صورت قابب

 هاای  آزادساازی در پاسخ به اینکه چرا به طور مع او   ( 2007) 1دنیب و جونز
طرابی ضعیف  ان درتو معتقدند که نلت را ن ی شود می به ب ران ما یمنتای  ما ی
گران معتقدند که بایاد یاک اساتدال      پژوهشجستجو کرد؛  داری بانک یها ستمیس

بارای   هاا  آنیافات شاود     ها به ب اران ماا ی   تبدیب آزادسازیپویا در مورد چرایی 
یاک باناکِ    یریپاذ  ساک یر یها زهیها و انگ هدف فو  یک سیر تکاملی از فرصت

د و این نتیجه باصب شده است که بتای اگار   ان کرده یساز آزادسازی شده را مد 
آتای و ناه در دوره او یاه، نظاام      یهاا  طرابی شاود، در دوره  یخوب  نظام بانکی به

  کند یگسترده برکت م یها یریپذ سکیبه س ت ر رقابتی بانکی
( بر خالف جریاان غا اب کاه رقابات باانکی را ناماب       2005)2بوید و نیکو و

عتقدند یاک مکانیسام ماام در ماورد ایان رابحاه       داند، م پذیری گسترده می ریسک
ها بر این انتقادند که  وجود دارد که مورد توجه جریان غا ب قرار نگرفته است؛ آن

هاا کارد؛    در ب ث رقابت بانکی باید توجه بیشتری به س ت دارایی ترازنامه باناک 
ته مکانیسم مورد ب ث به این صورت است که زمانی که رقابت در نظام بانکی کاس

هاای   ها برای وام آید، بانک شود و تا بدی قدرت ان صاری برای بانک پدید می می
گیرند؛ این امر بانث افازایش ابت اا  نکاو      انحایی، نرخ باره باالتری در نظر می

کننادگان   چنین ابت اا  رخاداد پدیاده کژمنشای توسا  دریافات       ها شده و هم وام
هاا را در   بت اا  ورشکساتگی باناک   دهد  ایان مکانیسام ا   تسایالت را افزایش می

کند  پژوهشگران در مقا ه دیگری، رابحاه باین رقابات     شرای  غیررقابتی تشدید می
اند  در مد  او  فق  رقابت  بانکی و شکنندگی را در دو مد  متفاوت بررسی کرده

                                                                                                                                 

1  . Daniel & Jones 

2  . Boyd & De Nicoló  
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اند و در مد  دوم، رقابت در بازار ساپرده و   در جذب سپرده بیشتر را بررسی کرده
دهد که چنانچه رقابت فقا    اند؛ نتیجه مد  او  نشان می زمان   اظ کرده موام را ه

در بازار سپرده جاری باشد، رابحه مثبت بین رقابت و شکنندگی قابب ردیابی اسات  
 ( De Nicoló, et.al , 2006)شود   ای دیده ن ی اما در مد  دوم چنین رابحه

بااین رقاباات و هااایی کااه رابحااه خحاای مثباات یااا منفاای   در کنااار پااژوهش
اند کاه   ( به این نتیجه رسیده2010)1اند، مارتینز و رپو و پذیری را اثبات کرده ریسک

تواند به صورت یک من نی باشد؛ به این صاورت کاه    رابحه بین رقابت و ثبات می
تر باشد، وجود زیرساخت رقابتی  ای پایین ها از یک بد آستانه چه تعداد بانک چنان

شود اما باالتر از آن بد آستانه، رقابات   ها می شکستی بانکبانث کاهش ابت ا  ور
های باناک و باه تباع شاکنندگی کاب نظاام ماا ی         بانث افزایش ابت ا  نکو  وام

 هاا منجار باه افازایش     دهند که اگرچه افزایش تعاداد باناک   ها نشان می آنشود   می
ذیری پا  شاود و ریساک   میزان وام و کاهش نرخ بااره وام تعااد ی در اقتصااد مای    

یابد، و ی از ساوی دیگار، افازایش تعاداد      از طریخ این کانا  کاهش می کارآفرینان
هاا   ها را برای بانک تر وام، درآمد باصب از بازپرداخت وام پایین های ها و نرخ بانک

بخشای از زیاان نادم     تنااا  تواناد  کاه ایان درآماد مای     جاا  دهد و از آن یکاهش م
رقابت از ایان طریاخ، منجار باه افازایش       فزایشها را جبران کند، ا بازپرداخت وام

، باه نقاب از رب اانی و    2010)ماارتینز و رپو او،    شاود   ریسک شکست بانکی می
 (28: 1397ه کاران، 

تااأثیر درجااه رقاباات و ا زامااات ( بااه بررساای 1397رب ااانی و ه کاااران )
ابلویی های ت ایران با استفاده از روش داده پذیری سیستم بانکی ای بر ریسک سرمایه

دهاد کاه    نتایج باه دسات آماده نشاان مای     اند   پرداخته 1394ا ی  1385طی دوره 
تاأثیر مثبات و معنااداری بار میازان       رقابت در بازار سپرده باا یاک وقفاه،    (2)درجه
و ی افزایش درجه رقابت در بازار تسایالت، منجار باه    ها دارد پذیری بانک ریسک

( باا اساتفاده از   1392چای)  ین پوستینچن   همشود ها می پذیری بانک کاهش ریسک
باه   (1384-1390بانک فعاا  در ت اام دوره )   18متشکب از  ییتابلو های مد  داده

                                                                                                                                 

1  . Martinez-Miera & Repullo 
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 کیا و محا بات معو   یدار رقابت در صنعت بانک انیماین نتیجه رسیده است که 
  ارتباط معکوس وجود دارد

 ها بانکپذیری  . رابطه بین رقابت در تعیین نرخ بهره سپرده و ریسک1-2

باا   1995ا ای   1980کشور را در باازه زماانی    53( 1997) 1دمیرگوک و دتراجیاشه
ما ی و ب اران باانکی ماورد بررسای قارار       یها یهدف کشف نسبت بین آزادساز

  یکای از نتاایج پاژوهش آن اسات کاه نارخ بااره بقیقای بااال در نتیجاه           اند داده
  اتیک بانکی دارد آزادسازی ما ی، ارتباط روشنی با ب ران های سیست

( باا اساتفاده از یاک ماد  پویاای کژمنشای نشاان        2000) ه کارانو  2هل ن
و اگرچاه   شاود  یهاا ما   اند که رقابت بانث تضعیف رفتارهای ابتیااطی باناک   داده

هاا را باه سا ت اقادامات ابتیااطی ساو         مقررات مربوط به ا زام سرمایه، باناک 
گران باه     پژوهشسته از منظر پارتو ااما تعاد  باصب، یک تعاد  غیرباین دهد یم

ساپرده باه نناوان یاک ابازار       بااره  که کنتار  بار روی نارخ    اند دهیاین نتیجه رس
هاا باه    و ت ایاب آن  شاود  یها ما  ، بانث تقویت رفتارهای ابتیاطی بانکگری تنظیم

  دهد یبر روی نرخ را کاهش م رقابت گسترده
گران اقتصاادی را در فضاای   ها و کنشا  ( رفتار بانک2000)3متوتیس و وایوس

اند؛ در پژوهش مورد ب ث، تبعات رفااهی ناشای از    سازی کرده رقابت ناکامب مد 
مورد بررسی قرار گرفتاه اسات و    4های مختلف بی ه سپرده رقابت بانکی ذیب گونه

هاا   پاذیری باناک   به طور مشخص نسبت بین رقابات در جاذب ساپرده و ریساک    
هاا در   چه رقابت باناک  وهش آن است که چنانسنجش شده است  یکی از نتایج پژ

ها نیز قابب توجاه   چنین هزینه اجت انی سقوط بانک جذب سپرده شدید باشد و هم
ای از  های باره سپرده فزاینده و صعودی خواهد باود و ایان امار نشاانه     باشد، نرخ

ها خواهد بود؛ یک دال ات ماام پاژوهش فاو  آن اسات کاه        پذیری بانک ریسک

                                                                                                                                 

1  . Demirguc-Kunt & Detragiache 

2  . Hellmann 

3  . Matutes & Vives 

4  . various deposit insurance regimes 
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چناین ایان ناااد ماا ی انگیازه       باال باشد، هم  ینه اجت انی سقوط بانکچه هز چنان
 های گسترده خواهد داشت  بیشتری برای ریسک پذیری

( بااا هاادف بررساای رابحااه بااین رقاباات بااانکی و  2013)1کرایااگ و دینگاار
پذیری، محا عه خود را به صورت مشخص بر رقابات در باوزه نارخ بااره      ریسک

ین پژوهشگران بر این باورند که با وجود آمارهای دقیخ و اند  ا سپرده مت رکز کرده
هاای داده، نیااازی بااه اسااتفاده از   جزیای ناارخ باااره ساپرده در بساایاری از پایگاااه  

نیسات  ناوآوری    (3)بارای تعیاین ساحال رقابات     2ای و ن اینده های واسحه شاخص
 گاذاران خارد، تاأمین مناابع     پژوهش آن است که نالوه بر جذب سپرده از ساپرده 

ن ده از طریخ فدرا  رزرو و استقرا  از منابع دو تی نیز وارد ماد  شاده اسات     
منحقه جغرافیاایی در باازه    164بانک آمریکایی مستقر در  589ج ع آوری داده از 

، بانث افزایش دقت و روایی نتاایج آمااری پاژوهش شاده     2006ا ی  1997زمانی 
وسویه باین رقابات در نارخ    است  نکته دیگر آنکه در پژوهش مورد ب ث رابحه د

پذیری مورد آزمایش قرار گرفته است  باا اساتفاده از سیساتم     باره سپرده و ریسک
زمان این نتیجه باصب شده است که رقابت در تعیین نرخ باره سپرده،  معادالت هم

 دهد  ها را افزایش می پذیری بانک ریسک
بااالی   نارخ  نلات فام  یکلید اصل( بر این انتقاد است که 1394شریف زاده)

جستجو کرد که باا مشاکب ک باود     یما  یدر آن دسته از ناادها دیرا با یبانک باره
؛ به نبارت دیگر وی رقابت در جاذب ساپرده باه    اند شده مواجه و انسار ینگینقد

هااا و تااراکم محا بااات  پااذیری بانااک واسااحه ناارخ باااره باااال را معلااو  ریسااک 
 داند  ها می ا وصو  آن مشکوک

 عات اقتصادی رقابت در جذب سپرده به واسطه نرخ بهره باال  . تب1-3

ها با یکدیگر در جذب سپرده بیشتر به واسحه نرخ باره سپرده بااالتر،   رقابت بانک
 خواهد داشت  (4)تبعات منفی قابب توجای بر بخش بقیقی اقتصاد 
یاب  ها در بخش واقعی به د  گذاری او ین نتیجه منفی، تعویخ بسیاری از سرمایه

                                                                                                                                 

1  . Craig & Dinger 

2  . Proxy indicators  
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( از نارخ  اقتصااد  یدر بخش واقع هیسرما یبازده) هیسرما ییناا ییکاراک تر بودن 
اسات   هیسارما  یینااا  ییتر از کاارآ بااال  بااره که نارخ   زمانیتا باره سپرده است؛ 

در  بیاندازناد   خیا تعو خود را باه  یها یگذار هیسرما دهند یترجیال م گذاران هیسرما
 شیافازا  یگذار هیسرما یها شده پروژه بیتنز ، ارزش با بارهصورت کاهش نرخ 

 شیخواهد کرد و در صورت افازا  خیتشو یگذار هیبه سرما را و افراد افتیخواهد 
 (Keynes, 2018, pp. 280-282)  افتد ینرخ مذکور نکس آن اتفا  م

هاا   دهی باناک  یکی دیگر از تبعات نرخ باره سپرده باال، کاهش توان تسایالت
از مصارف خلخ نقدینگی جدیاد در هار دوره، پرداخات    است؛ توضیال اینکه یکی 

پرداخت باره به ساپرده  های بانکی است؛ به هر میزانی که سام  نرخ باره به سپرده
تساایالت   یانحاا  افزایش پیدا کند، توان ندی نظاام باانکی در   در خلخ پو  جدید

ین باانکی ساام بااالیی در تاأم      ه در کشوری که تسایالتأاین مسیابد   کاهش می
  )درودیان و ه کااران،  گذاری است ما ی تو ید دارد، به منز ه افو  تو ید و سرمایه

1396 :42) 
ها با هدف جذب سپرده باناث افازایش    چنین رقابت گسترده در بین بانک هم

ها برای پرداخات چناین ساودهایی، مجباور باه       شود؛ به تبع آن بانک نرخ باره می
یا انحای تسایالت به متقاضیان غیرمعتبر و پر  های ریسکی گذاری در پروژه سرمایه

هاای   هاا بتوانناد مناابع و ساپرده     چاه باناک   شوند  به نبارت دیگر چنان ریسک می
گاذاری خاود باا ابتیااط و      آوری کنند، در انتخاب سابد سارمایه   قی ت ج ع ارزان

 Allen)کاری بیشتری اقدام خواهند کرد  نکس این روند نیز صاد  اسات    م افظه

& Gale, 2000) 

 . مروری بر مختصات نظام بانکی ایران2

نظام بانکی هر کشور، باه تناساب قاوانین موضاونه، قاوانین خااص بانکاداری و        
های من صر به فاردی دارد  اماا    گذار پو ی، ویژگی های سیاست نامه مقررات و آیین

 ی باا  شود که رفتار ناادهای ما ی، گاهی تحابخ قاباب قباو   در مقام ن ب مشاهده می
شاود  باا  ساؤا  آن     ها ن ب مای  ها نداشته و چه بسا خالف آن نامه قوانین و آیین

است که بررسی ن لکرد ناادهای ماا ی، بایاد بار پایاه قاوانین و مقاررات باوزه        
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داری باشد یا رفتار این ناادها در مقام ن ب  طبیعی اسات کاه بایاد واقعیات      بانک
 ا ی، مبنای پژوهش قرار گیرد ت قخ یافته و رفتارهای ن لی ناادهای م

در این مقا ه، چاار موضول ذیب مختصات نظام بانکی ایران تبیین خواهد شد؛ 
سه موضول او  به ننوان فرو  پژوهش در بخاش روش ت قیاخ ماورد اساتفاده     
قرار خواهند گرفت  مستندات ارائه شده ذیاب ساه موضاول او ، راه را بارای بناا      

کتاه ماام آن اسات کاه پایش شارط اساسای در        کناد؛ ن  ناادن فرو  ه وار مای 
سازی، تحابخ فرو  با مختصات دنیای واقعیِ ماورد محا عاه اسات  موضاول      مد 

 دهد  چاارم نیز دربقیقت فرضیه پژوهش را شکب می

 ی به این اقداممال ینهادها رانیمد ی و گرایشرجاریامکان امهال مطالبات غ. 2-1

کی، امکان امااا  محا باات غیرجااری و    او ین موضول در مورد مختصات نظام بان
چنین انگیزه مدیران ناادهای ما ی به این اقدام اسات  ابتادا بایاد ایان موضاول       هم

ای بارای افشاای داوطلباناه و اختیااری      ها انگیازه  توضیال داده شود که اساسا بانک
محا باات  مقادیر واقعی محا بات غیرجاری خود ندارند چرا که افشای میزان واقعی 

  کااهش ساود ناشای از هزیناه     1ی تبعات زیر را به دنبا  خواهد داشات:  رجاریغ
گیاری   های ذخیره   ندم پذیرش هزینه3  کاهش رتبه انتباری بانک، 2گیری،  ذخیره

 (185: 1396توس  سازمان امور ما یاتی)نیلی، 
ی، اساتفاده از  رجاار یمحا باات غ  یواقعا  زانیمهای گریز از افشای  یکی از راه

 التیتساا  الت،یمانناد امااا  تساا    ییها ها با روش بانکر اماا  وام است  سازوکا
اصب + سود + وجه ا تازام( باه    زانیباالتر )به م یبا رق  دوبارها وصو  را  مشکوک

کاه   کنناد  یثبت ما  یکرده و در سرفصب محا بات جار یتلق دیجد التیننوان تسا
 یبارا  یموهاوم  یای ک دارایا  واقع ندم امکان بازپرداخت، در بیاز آن به د  یبخش

 التیتساا  یبجام واقعا    در ض ن بر اساس اظاارنظرهای غیررسا ی  بانک است
ا تخ ین زده شاده  ه بانک ییانحا التیتسادرصد کب  50ی، بانک ستمیس یرجاریغ

ها نسبت به اماا  محا بات غیرجاری ساه ناماب    است  در باب انگیزه مدیران بانک
  2بارای محا باات غیرجااری،     (5)گیاری  ه ذخیاره   نادم نیااز با   1شود:  مام ذکر می

شناسایی درآمد صوری به واسحه تعریف وام جدید در سا ت دارایای ترازناماه و    
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ی باصاب و  موهاوم  یساود از م اب درآمادها    ییشناساا   3ها  پوشش دادن هزینه
 (6)رانیداران و پاداش مد سام سود ساامپرداخت 

 واسطه پیشنهاد نرخ بهره باال . رقابت نهادهای مالی در جذب سپرده به2-2

ساپرده و بااالتر از    (7)موضول دوم، امکان رقابت ناادهای ما ی در تعیین نرخ بااره 
های رس ی بانک مرکزی به منظور جذب ساپرده بیشاتر اسات  ابتادا باه ایان        نرخ

ها برای جذب بداکثری ساپرده در   پردازیم که به طور کلی تالش بانک موضول می
های بااره   چه هدفی صورت گرفته است  آیا جذب سپرده با نرخ چند سا  اخیر با

های آن بوده اسات   گذاری دهنده کارآمدی نظام بانکی و سودآوری سرمایه باال نشان
( معتقد است 1395ها جستجو کنیم  اسفندیاری) یا نلت را باید در ناکارآمدی بانک

 واسحه نرخ باره باالبه  دیجدی ها از م ب جذب سپرده ریاخ یها سا  یها ط بانک
نجاام  ا بادون  یتر و استقرا  از باناک مرکاز  الها با سود با و اسااتقرا  از بانک

 یهاا  یده، بو کسااب درآمد از منابع جذب شده یواقع یاقتصاد تیفعا  گونه چیه
هاا در باوزه    ؛ به نبارت دیگار، ن لکارد باناک   اند خود را پرداخت کرده نیشاایپ

است و طبیعای اسات کاه ایان روناد       (8)بازی پونزی دهنده یک جذب سپرده نشان
 تواند در بلندمدت، پایدار باشد  ن ی

طبیعی است که پیشنااد نرخ باره باال به تناسب بجم سپرده بیشتر، یک نامب 
گوناه بیاان    ( این1394گذاران است  شریف زاده ) انگیزشی مؤثر برای جذب سپرده

میلیاارد   100 از با مبلغ بیش سا ه کی یها ها در مورد سپرده بانک یبرخ»کند که  می
ی ارقاام در ماورد برخا    نی  اکنند یدرصد را نیز پرداخت م 28تا  26 یها نرخ ا یر

 30به  کنند یو انسار دست و پنجه نرم م ینگیو مؤسسات که با ک بود نقد ها بانک
را در  یاگاار چااه چنااین ارقااامی اساات  بانااک مرکااز رساایده درصااد نیااز 32تااا 

 یهاا  مستقیم به پرداخت نرخ طور به اما کند، یخود منعکس ن  یرس  یها گزارش
)شاریف  «  (9)دارد بانک اذناان  نیا یرس  یها باالتر از ارقام انالم شده در گزارش

 (7: 1394زاده، 
توان رد پای تالش این نااد  های متعدد بانک مرکزی می نامه چنین در بخش هم

 یم تاوا  (10)ر تعیین نرخ باره سپرده را یافت ها د برای خات ه دادن به رقابت بانک
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نارخ بااره ساپرده بااالتر از      نییها در تع بانک ادیز زهیدهنده انگ نشان ها هیابالغ نیا
 است  مقام سیاستگذار پو ی مصوب زانیم

 . تعهد ضمنی دولت به نجات نهادهای مالی معسر2-3

بادهی ناادهاای   موضول سوم نیز نبارت است از تعاد ض نی دو ت به پرداخات  
ها به نظام ما ی  این فار  نیاز    ما ی معسر و جلوگیری از سرایت ورشکستگی آن

به تازگی بروز و ظاور روشنی در نظام ما ی ایاران داشاته اسات؛ پاس از تأسایس      
ها در نظام ما ی ایاران، شاواهدی مبنای     مؤسسات ما ی متعدد و فعا یت گسترده آن

هاای بااالی بااره     ها، نارخ  ترین آن شد که مامها ظاهر  پذیری گسترده آن بر ریسک
های رس ی باناک مرکازی و    هایی که گاهی تفاوت فابشی با نرخ سپرده بود؛ نرخ

های دو تی و غیردو تی داشت  به مارور زماان و باه     های غیررس ی بانک بتی نرخ
گذاران جات برداشت منابع ما ی خود، انسار این مؤسسات نیان  تبع هجوم سپرده

هاای منتخاب،    ر ناایت بانک مرکزی از طریخ انحای خ  انتباری باه باناک  شد  د
  (11)گذاران را پرداخت کرد بخشی از بدهی مؤسسات ما ی به سپرده

 و پر ریسک به سمت افزایش نرخ بهره سپرده  ناسالم یها بانکدهی  . جهت2-4

ر بااال از  های ساپرده بسایا   ترین مصدا ، پیشنااد باره در مورد این موضول نیز مام
گذاران است؛ ایان ناادهاای    سوی مؤسسات ما ی در معر  ورشکستگی به سپرده

ما یِ در معر  ورشکستگی، با پیشنااد باره سپرده باال و جاذب ساپرده باه ایان     
 گذار خحر سپرده نهیهز واسحه، درصدد خرید زمان بوده و دربقیقت نرخ باره باال،

 (12)بود 
تاوان   دهی باه آن را فقا  ن ای    اره باال و جاتالزم به ذکر است که پیشنااد ب

منتسب به مؤسسات ما ی غیرمجاز کرد چرا که اوال مقیاس این مؤسسات در مقابب 
توانند به تنااایی   بجم نظام بانکی رس ی قابب توجه نیست فلذا این مؤسسات ن ی

هاای   چنین ایان مؤسساات در دامان باناک     دهی کنند؛ هم نرخ باره سپرده را جات
هاای خاود را در مؤسساات     کردند )به ایان صاورت کاه بسااب     فعا یت می مجاز

کردند( بنابراین باتر است از  ف  باازیگران باد    داری می رس ی و دارای مجوز نگه
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 یدارا یهاا  باناک  یو برخا  رمجااز یمؤسساات غ استفاده کنیم؛ بازیگران بد انم از 
دارناد، نقاش قاباب     های مقرراتی )نظیر کفایت سارمایه( نامناسابی   که نسبت مجوز

 دادن ناارخ شیپرداخاات باااره و افاازا  مخاارب کااردن مسااابقه گاارمتااوجای در 
 (  57، 46، 39:  1396اند)درودیان و ه کاران،  داشته

توان گفت که جنگ قی تی)رقابت در تعیین نرخ( در بازار سپرده  در ناایت می
هایی کاه   ک)بانناسا م یها بانک یرهبریک ویژگی مام دارد و آن نبارت است از 

 یو مؤسساات ماا    از نظر شااخص کفایات سارمایه، وضاعیت نامناسابی دارناد(      
ی؛ کنشگری این مؤسسات نگی ه ک بود نقدأبودن مس دتریشد بیبه د  ریناپذ نظارت

ها است، نقش قابب توجای در  های مقرراتی نامناسب، ویژگی مشترک آن که نسبت
-166: 1396تعیین قی ت بازار یا ه ان نرخ باره سپرده رقابتی داشته اسات)نیلی،  

167) 

 . روش تحقیق3

دهای   در این قس ت از مقا ه باا هادف آزماون فرضایه پاژوهش مبنای بار جاات        
ها و متقاضیان تساایالت در قا اب    بانکهای ناسا م به نرخ باره سپرده، رفتار  بانک

ای در شرای  ندم تقارن اطالنات ماورد بررسای قارار گرفتاه      یک بازی دو مربله
( اقتباس شده است  نادم  1997) 2و روالند 1است  مد  پایه نیز از پژوهش برگلف

است؛ او ای در   4و کژمنشی 3تقارن اطالنات شامب هر دو با ت آن یعنی کژگزینی
دهد و دومی در نتیجه تعااد   تسایالت توس  بانک به مشتریان رخ میزمان انحای 

 شود  ها از خحر ورشکستگی ایجاد می ض نی دو ت به نجات بانک
در این مد ، بر پایه مختصات نظام بانکی ایران، سه فر  اساسی   اظ شاده  

 رانیماد  در زهیا انگ وجاود  نیچنا  و هام  یرجاار یامکان اماا  محا بات غ  1است: 
هاا باه      امکان رقابت در جذب ساپرده توسا  باناک   2، اقدام نیبه ا یما  یانااده

                                                                                                                                 

1  . Berglof  

2  . Roland 

3  . Adverse selection  

4  . Moral hazard 
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هاای نجاات باانکی و بازپرداخات        طرابی بسته3واسحه پیشنااد نرخ باره باالتر، 
های در معر  ورشکستگی توس  دو ت  الزم به ذکر اسات کاه در    تعادات بانک

ناپاذیر   د یاب اجتنااب   سازی رفتار کنشگران اقتصادی، بنا ناادن فرو  باه دو  مد 
   ایجاد امکان دستیابی به نتیجه قابب سنجش 2سازی دنیای واقعی،    ساده1است: 

 مشخصات مد  به شرح زیر است:
درصاد از  α کنناد    متقاضیان تساایالت باه باناک مراجعاه مای      t=0در   ظه 

 Qualifiedهاا را   ریساک و معتبار هساتند کاه ناام آن      متقاضیان تسایالت افراد کم

customers گذاریم و این افراد را با نالمت اختصاری  میq چنین  دهیم  هم نشان می
(1-α)  هاا نیاز    معتبار هساتند کاه ناام آن     درصد از مشتریان، پر ریسک و غیارNon-

qualified customers گذاریم و با نالمت اختصاری  میn دهیم   نشان می 
به متقاضیان تسایالت در  این بانک فق  یک وابد منابع ما ی نقد جات ارائه

اختیار دارد به طوری که این یک وابد منابع ما ی برای پاسخگویی به درخواسات  
اطالل است و  ه ه متقاضیان کافی است  بانک نسبت به نول متقاضیان تسایالت بی

به د یب ندم تقارن اطالنات م کن است دچار کژگزینی شود  به نبارت دیگر پس 
ها، بانک نسبت به نول متقاضایان آگااه    مشخص شدن نایدیاز انحای تسایالت و 

گردانند و در نتیجاه نایادی    شود  افراد معتبر اصب و فرل وام را دوره بعد بازمی می
Rq شود اما افراد غیرمعتبر از بازپرداخت استنکاف می ورزناد و در   نصیب بانک می

 شود  اصحالح وام در آن دوره نکو  می
ست دو انتخاب انجام دهد؛ او  آنکه وثاایخ مشاتری را   بانک در اینجا مخیر ا

ها را به فروش برسااند؛ ایان اقادام     های قضایی، آن به اجرا بگذارد و از طریخ رویه
 Fمعروف اسات کاه آن را باا نالمات اختصااری       Fire saleدر ادبیات اقتصادی به 

گیارد،  چه بانک در این مربلاه، تصا یم باه فاروش وثاایخ ب      کنیم  چنان معرفی می
آورد  انتخاب دیگر بانک این است که بدهی فرد را اماا   را به دست می F1نایدی 

کند به این معنا که در قس ت دارایی ترازنامه، اصب و فرل وام را باه نناوان بادهی    
 درج کند  t=1های متفاوت برای دوره  دوره جدید و با ویژگی

اصب و فارل وام جدیاد باه     βآید  به ابت ا   در اینجا نیز دو ابت ا  پدید می
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شود و باه   نصیب بانک می Rnشود و در نتیجه نایدی به اندازه  بانک بازگردانده می
ای جاز فاروش    شود  در این شرای  بانک چااره  دوباره وام نکو  می (β-1)ابت ا  

آورد   به دست مای  F2ها نایدی به اندازه  وثایخ مشتری ندارد و از طریخ فروش آن
 ه به نول بانک، درخت اقدام به شرح زیر است:با  بدون توج

 . درخت اقدام بانک نوعی1نمودار 

 
 (1997پژوهش برگلف و روالند )منبع: اقتباس از 

𝐹2که  دو نکته مام در مورد درخت اقدام بانک قابب ذکر است: او  آن < 𝐹1 < 𝐸0  
ت به ه این اقادام   نایدی بیشتری نسب t=1 به این معنا که فروش وثایخ مشتری در

چنین ارزش فروش وثایخ فرد در هر دو دوره ک تر  در دوره دوم خواهد داشت هم
𝑅𝑛که  ( است  نکته دیگر آن𝐸0از سرمایه او یه بانک) > 𝑅𝑞    به این معنا کاه نایادی

باصب از بازپرداخت وام در دوره دوم بیشتر از نایدی باصاب از بازپرداخات در   
د یب این فر  نیز مشخص است؛ در دوره یک پس از نکو  وام،  دوره او  است؛

ای خاود   بانک، بدهی را با شرای  جدید و با مبلغ پایه بیشتر در م اسبات ترازناماه 
کند بنابراین نددی که در دوره دوم در نتیجه بازپرداخت وام نصیب باناک   وارد می

چنین نارخ   او  است  هم شود، بیشتر از مقدار نایدی بانک در بازپرداخت دوره می
ترجیال زمانی صفر در نظر گرفته شده است  الزم به ذکر است کاه از فار  فاو     

 

Bank  

α 

1-α 
Fire sale 

Roll-over 
β 

1-β 

Rq 

F1 

Rn 

F2 

 

t=0  t=1  t=2  
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توان نتیجه گرفت که انحای وام به افراد پر ریسک جذابیت بیشتری نسبت باه   ن ی
ریسک دارد چرا که در کب، نایدی انتظاری ناشی از انحای   انحای وام به افراد کم

 ک بیشتر است   ریس وام به افراد کم
ت ام وجاوه نقاد خاود را باه متقاضایان وام       t=0بانک پس از آن که در دوره 

دهد، در مواردی که انحای وام به افراد پر ریسک و غیرمعتبر انجام شده، بارای   می
اماا  بدهی فرد نیاز به جذب سپرده دارد  اماا  بدهی بانث بازرگ شادن سا ت    

یجه س ت بدهی بانک نیز باید بازرگ شاود تاا    شود در نت دارایی ترازنامه بانک می
تراز بسابداری بف  شود  در ترازنامه بانک، این جذب ساپرده باه صاورت زیار     

 شود  ن ایش داده می

 . تغییر در ترازنامه بانک در نتیجه امهال وام و جذب سپرده1جدول 

 بدهي دارايي
 + جذب سپرده + امهال وام

1)(𝐸)فر  می کنیم  E=1با ابتساب  − 𝛼) > 𝛼𝑅𝑞   به این معنا که جذب ساپرده
𝐷به اندازه  t=1ضروری است و در دوره  = (1 − 𝛼) − 𝛼𝑅𝑞 شود   سپرده جذب می
هاا   ها م دود اسات و باناک   شود نرضه سپرده به بانک نکته دیگر آن که فر  می

کنناد  یکای از ابزارهاای رقابات در      باید برای جذب سپرده با یکدیگر رقابت مای 
 جذب سپرده، تعیین نرخ باره سپرده باالتر است جات 

چه بانک مواجه باا مشاتری غیرمعتبار شاود، نایادی       فر  دیگر آن که چنان
است باه   t=1 انتظاری ناشی از اماا  وام بیشتر از نایدی انتظاری فروش وثایخ در

𝛽𝑅𝑛نبارت دیگر  + (1 − 𝛽)𝐹2 > 𝐹1  
ریساک و پار     که شامب دو باناک کام  دهیم به طوری  با  مد  را توسعه می

ریسک شود  تفاوت این دو بانک از منظر ریسک، در میازان سارمایه او یاه باناک     
𝐸0دارای سرمایه او یه به اندازه low risk bank است  بانک کم ریسک یا 

𝐿 > باوده   1
𝐸0ای به اندازه  سرمایه او یه high risk bankو بانک پر ریسک یا ه ان 

𝐻 = اسات    1
به نبارت دیگر بانک پر ریسک کلیه سرمایه خود را که به صورت کامب وجوه نقد 

ریسک دارای سرمایه او یه بیشتر از یاک اسات و باه     دهد اما بانک کم است وام می
چنین تفاوت دیگر دو باناک   دهد  هم اندازه یک وابد، وجوه نقد موجود را وام می
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  دهناد  باناک پار ریساک و کام      ان ونده میگذار ای است که به سپرده در نرخ باره
کنناد  در   را به ننوان نرخ باره ساپرده معرفای مای   𝑟𝐿 و  𝑟𝐻ریسک به ترتیب نرخ 

ریسک و پر ریسک به صورت مجازا نشاان    ن ودارهای زیر درخت اقدام بانک کم 
 داده شده است   

 ریسک های کم . درخت اقدام بانک2 نمودار

 
 (1997ژوهش برگلف و روالند )پمنبع: اقتباس از 

 های پرریسک . درخت اقدام بانک3 نمودار

 
 (1997پژوهش برگلف و روالند )منبع: اقتباس از 
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به مد  اضافه شده اسات  ایان پاارامتر در      𝛾طور که مشاهده می شود پارامتر  ه ان
گذار پو ی از بانک پر ریساک اسات     دهنده ب ایت مشروط سیاست بقیقت نشان

هاایش را نکناد،    های بانک تکاافوی بادهی   دارایی t=2چه در  ال این که چنانتوضی
کند  با اضافه شدن این پارامتر، وجه دیگری  دو ت میزان کسری بانک را جبران می

 نیز وارد مد  شده است    1از اطالنات نامتقارن یعنی کژمنشی
اسات    کژمنشی ناادهای ما ی یکی از موضونات پرتکرار در ادبیات اقتصادی

از  2هاا    وجود رویه بی ه ساپرده 1تواند رخ دهد:  این کژمنشی به دالیب مختلفی می
  تض ین ض نی و غیرآشکار دو ت مبنی بر بف  ناادهای ماا ی از  2سوی دو ت، 

خحر سقوط به د یب خحرات ناشی از سرریز ب ران یک بانک به نظام بانکی و چاه  
تصاادی نظیار بخاش ن اومی، بخاش      های دیگار اق  بسا سرریز تبعات آن به بخش
 ( Rohn et.al, 2015, pp. 1-3خارجی، بازار دارایی و      )

ریسک قاباب ذکار    نکته دیگری نیز در باب درخت اقدام بانک پرریسک و کم
هاای   های متعددی باه ایان نکتاه اشااره شاده اسات کاه باناک         است؛ در پژوهش

یات نکارده و در مربلاه    دهای را باه درساتی رنا    پرریسک، مقررات مربوط به وام
انتبارسنجی متقاضیِ دریافت وام و تعیین ارزش وثایخ وی دقات کاافی باه خارج     

𝐹2توان گفت:  دهند  بنابراین می ن ی
𝐻 < 𝐹2

𝐿  و𝐹1
𝐻 < 𝐹1

𝐿  به این معنا که در هر یک
از  ریساک و ارزش ریاا ی آن بیشاتر     ، وثایخ در اختیار بانک کم2و  1های  از دوره

 وثایخ در اختیار بانک پر ریسک است 
 بندی اقدام بانک به شرح زیر است: با توجه به مقدمات فو ، زمان

t=0   بانک ت ام وجوه نقد موجود را )یک وابد( به متقاضایان تساایالت وام :
ریسک، سرمایه دیگری غیر از وجوه نقاد دارد اماا تنااا سارمایه       دهد  بانک کم می

 دهد  وجوه نقد است که ه گی را وام میبانک پر ریسک ه ان 
t=1 هاا بارای باناک، نایادی باناک مشاخص        : با مشخص شدن نول مشاتری

چاه   شود  در این دوره بانک دو انتخاب دارد: اماا  وام یا فروش وثاایخ؛ چناان   می

                                                                                                                                 

1  . Moral hazard  

2  . Deposit insurance 
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 انتخاب بانک، اماا  وام باشد باید سپرده جذب کند 
t=2یری از سرایت ب ران به نظاام  : دو ت، بنا بر تعاد ض نی و با هدف جلوگ

هاا   ها بیشتر از دارایای آن  بدهی آن)هایی که دارایی نایدی منفی هستند  ما ی، بانک
گازاران از   هاا باه ساپرده    هایی که کسر بادهی آن  تر بانک شده است؛ به بیان روشن

شاود( را ماورد ب ایات قارار داده و      ها منجر به یک ندد منفی می سرمایه او یه آن
 کند  گذاران را پرداخت می ها به سپرده آنتعادات 

پس از بررسی مشخصات مد  و معرفی پارامترهاا، یاک ساؤا  ماام محارح      
چه هر دو بانک بخواهند وام مشتریان را اماا  کنند، هر یک بسته به  شود؛ چنان می

دهاد  در   میزان سرمایه او یه خود، چه نرخی را برای جاذب ساپرده پیشانااد مای    
ریساک و پار    رخ باره سپرده پیشانااد شاده از ساوی باناک کام      صورت تفاوت ن

 ریسک، کدام یک بیشتر است 
ایستاده اسات   t=1برای پاسخ به این سؤا  باید فر  کنیم که بانک در   ظه 

ریساک و   نیز مشخص شده است  با برابر قرار دادن نایدی انتظاری بانک کم  αو 
را باه  𝑟𝐿 و   𝑟𝐻توان رابحه بین  م میبانک پر ریسک با فر  اتخاذ تص یم اماا  وا

دست آورد  به نبارت دیگر سؤا ی که درصدد پاسخ هستیم آن اسات کاه باه ازای    
، نایدی انتظاری دو بانک در نتیجه انتخاب گزینه اماا  برابار  𝑟𝐿  و  𝑟𝐻 چه مقادیر

 شود  می
𝑅𝑛طور که پیشتر گفته شد  ه ان > 𝑅𝑞  نفعت بانک در امااا  وام اسات    ذا م

بخشای از   α𝑅𝑞آورد؛ بار اسااس ایان فار ،      چرا که نایدی بیشتری به دست می
توانست وارد فرآیند اماا  شود اما ایان اتفاا  رخ ناداده اسات       منابع است که می

بنابراین این نبارت با نالمت منفی در م اسبات مربوط به نایدی انتظااری باناک   
ای پیادا کارده    ماهیات هزیناه   α𝑅𝑞وارد می شود   به نبارت دیگر در با ت اماا  

 است 
ریسک با انتخاب گزینه اماا  بادهی باه شارح زیار      نایدی انتظاری بانک کم

 است:
β[(1 − 𝛼)𝑅𝑛 − 𝛼𝑅𝑞 − 𝐷(1 + 𝑟𝐿)] + (1 − 𝛽)[(1 − 𝛼)𝐹2

𝐿 − 𝛼𝑅𝑞 − 𝐷(1 + 𝑟𝐿)]   (1)  

شاود    β-1و  βتواناد منجار باه دو با ات      اماا ، مای  توضیال اینکه انتخاب گزینه
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(1 − 𝛼)𝑅𝑛  1)و − 𝛼)𝐹2
𝐿   نایدی مرتب  با هر یک از باالت اماا  است  در ماورد

α𝑅𝑞    نیااز پیشااتر توضاایال داده شااد  در ناایاات−D(1 + 𝑟𝐿)   نبااارت اساات از
گذاران  ه سپردههای جذب شده به نالوه سود مرتب  با آن ب بازپرداخت اصب سپرده

 شود: سازی، نبارت زیر باصب می در پایان دوره دو  پس از م اسبات ساده
(2          )(1 − 𝛼)[𝛽𝑅𝑛 + (1 − 𝑞)𝐹2

𝐿] − 𝛼𝑅𝑞 − 𝐷(1 + 𝑟𝐿) 

ی به شرح زیر اماا  بده نهیبا انتخاب گز سکیرپر بانک  یانتظار یدیناچنین  هم
 قابب م اسبه است:

(3   )β[(1 − 𝛼)𝑅𝑛 − 𝛼𝑅𝑞 − 𝐷(1 + 𝑟𝐻)] + (1 − 𝛽)[(1 − 𝛼)𝐹2
𝐻 − 𝛼𝑅𝑞 − 𝐷(1 + 𝑟𝐻) + 𝛾 ] 

( 1توضیال در مورد نایدی انتظاری بانک پر ریسک مشابه توضیال رابحاه شا اره )  
𝐹2اساات   از آنجااا کااه   

𝐻 < 𝐹2
𝐿     1)فاار  ماای کناایم کااه − 𝛼)𝐹2

𝐻 − 𝛼𝑅𝑛 −

𝐷(1 + 𝑟𝐻) < ه دو اات از سااقوط و ورشکسااتگی بانااک پاار ریسااک  در نتیجاا 0
بار مختصاات نظاام     ی  مارور (2کند )بر اساس فر  سوم از بخش  جلوگیری می

( باه ایان   معسار  یماا   یدو ت به نجات ناادهاا  یتعاد ض نمبنی بر « یرانا یبانک
دهد تا از این م ب بادهی باناک    صورت که سرمایه بانک پر ریسک را افزایش می

 ن پرداخت شود   ذا داریم:گذارا به سپرده
(4                      )𝛾 =  −[(1 − 𝛼)𝐹2

𝐻 − 𝛼𝑅𝑞 − 𝐷(1 + 𝑟𝐻)] 

ی باه  امااا  باده   ناه یبا انتخااب گز  سکیر بانک پر یانتظار یدینابا این تفاسیر، 
 شرح زیر خواهد بود 

(5                              )β[(1 − 𝛼)𝑅𝑛 − 𝛼𝑅𝑞 − 𝐷(1 + 𝑟𝐻)] 

ریسک در با ات    و بانک کم سکیر بانک پر یانتظار یدیناتوان تساوی  با  می
انتخاب گزینه اماا  وام را برقرار کرد  توضیال اینکه برقراری تساوی زیر با هادف  

rایجاد امکان مقایسه بین 
H  وr

L  صورت می گیرد 
(6  )(1 − 𝛼)[𝛽𝑅𝑛 + (1 − 𝑞)𝐹2

𝐿] − 𝛼𝑅𝑞 − 𝐷(1 + 𝑟𝐿) = β[(1 − 𝛼)𝑅𝑛 − 𝛼𝑅𝑞 − 𝐷(1 + 𝑟𝐻)] 

 در ادامه داریم:
(7                      )D(𝛽𝑟𝐻 − 𝑟𝐿) = (1 − 𝛽)(𝛼𝑅𝑞 + 𝐷) − (1 − 𝛼)(1 − 𝛽)𝐹2

𝐿 

𝛼𝑅𝑞با توجه به اینکه  + 𝐷 = 1 − 𝛼 :ذا در ناایت خواهیم داشت  
(8                            )D(𝛽𝑟𝐻 − 𝑟𝐿) = (1 − 𝛼)(1 − 𝛽)(1 − 𝐹2

𝐿) 
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𝐹2پیشتر گفته شد که 
𝐿 < 𝐸0

𝐿 =  در نتیجه می توان گفت که 1
(9                            )(1 − 𝛼)(1 − 𝛽)(1 − 𝐹2

𝐿) > 0  

𝐷چنین با توجه به اینکه  هم > 𝛽𝑟𝐻شود که  این نتیجه باصب می 0 − 𝑟𝐿 > 0 
𝑟𝐻شود که  یدر ناایت این نتیجه باصب م > 𝛽𝑟𝐻 > 𝑟𝐿 

ای که توس  بانک پر ریساک   دهد که نرخ باره سپرده نامساوی فو  نشان می
ریساک اسات     شود بیشتر از نرخ باره سپرده بانک کم  گذاران پیشنااد می به سپرده

در بخش سوم مقا ه، توضی اتی در مورد مختصات نظام باانکی ایاران ذیاب چااار     
ساازی شادند و م اور       سه م ور او ، به ننوان فرو ، وارد مد م ور ارائه شد

چاارم، فرضیه پژوهش )به این صورت که در نظام بانکی ایاران، باه خصاوص در    
و در  نرخ باره سپرده به ننوان راهبر سکیر ناسا م و پر یها بانکچند سا  اخیر، 

ایات، م اسابات   اند( را شاکب داد  در نا  جات افزایش آن نقش اصلی را ایفا کرده
جبری مد  نشان داد که نرخ باره بانک پر ریسک بیشاتر از نارخ بااره باناک کام      

توان گفت که فرضایه پاژوهش ماورد تأییاد قارار گرفتاه        ریسک است بنابراین می 
 است   

 گیری بندی و نتیجه جمع

 دو یبااز  کیا در قا اب   التیتساا  انیهاا و متقاضا   رفتار بانکدر پژوهش باضر 
 مشاات ب باار کژگزیناای و کژمنشاای اطالنااات  ناادم تقااارن  یشاارادر  یا مربلااه

چه امااا      به طور مشخص سؤا  پژوهش آن است که چنانشده است یساز هیشب
چنین امکان جذب سپرده به  پذیر باشد هم ها امکان های غیرجاری از سوی بانک وام

وس  باناک  ای که ت واسحه رقابت در تعیین نرخ بیشتر فراهم باشد، نرخ باره سپرده
شود، چاه نسابتی باا یکادیگر      گذاران پیشنااد می ریسک به سپرده  پر ریسک و کم

هاایی کاه از نظار     تر)باناک  های پار ریساک   دارند  نتیجه پژوهش آن است که بانک
تری دارند( در رقابت تعیین نرخ  شاخص سحال سرمایه به دارایی وضعیت نامناسب

دهند؛ به نبارت دیگار،   گذاران پیشنااد می ههای باالتری را به سپرد باره سپرده، نرخ
 دهنده به نرخ باره سپرده هستند  ناادهای ما ی ناسا م و پر ریسک، راهبر و جات

 های این پژوهش ذکر شده است  ترین دال ت در ادامه مام
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ها انگیزه زیاادی در جاات      درصورت ندم نظارت کارآمد مقام ناظر، بانک1
تساایالت   یگیار  پاس  که بانک قادر به بااز  یزمانارند  های نکو  شده د اماا  وام

او م دود خواهاد   دیجد یده وام و اماا  کند، قدرت دیت د ه وارهنبوده و آن را 
هاای نکاو  شاده امااا  شاوند، ارائاه        ؛ به نبارت دیگر به هر میزانای کاه وام  شد

رهاا  هاا و خانوا  یابد فلذا تقاضاای انتباار توسا  بنگااه     تسایالت جدید کاهش می
توان گفت که ضعف نظارتی مقام نااظر   ماند  بر اساس این سازوکار می پاسخ می بی

کاه   مثاب ایاران    ه در کشاوری أایان مسا  خواهد شاد    1منجر به انقبا  انتباردهی
بانکی سام باالیی در تأمین ماا ی تو یاد دارد، باه منز اه افاو  تو یاد و        تسایالت
 خواهد بود گذاری  سرمایه
ه بیشتر در معار  ورشکساتگی و ساقوط هساتند و نسابت      هایی ک   بانک2

هاای نکاو  شاده     کفایت سرمایه نامناسبی دارند، انگیزه بیشاتری بارای امااا  وام   
به  یدرآمد صور ییشناسا ،یرجاریمحا بات غ یبرا یریگ رهیبه ذخ ازیندم ندارند  

در  وهاا   ناه یترازنامه و پوشاش دادن هز  ییدر س ت دارا دیوام جد فیواسحه تعر
باصاب و پرداخات ساام ساود      یموهوم یسود از م ب درآمدها ییشناساناایت 
ترین نوامب انگیزشی ناادهای ما ی نسب به اماا   ، مامرانیداران و پاداش مد ساام
های غیرجاری است؛ طبیعی است که نوامب فو ، مدخلیت بیشاتری در ماورد    وام

 بانک های پر ریسک دارد 
ماام دارد   یژگیو یکینرخ( در بازار سپرده  نییتع)رقابت در ی  تیجنگ ق  3

در  ریناپاذ  نظاارت  یناسا م و مؤسسات ماا   یها بانک یو آن نبارت است از رهبر
تاوان گفات کاه     ی؛ بنابراین مینگی ه ک بود نقدأبودن مس دتریشد بیبه د  این بازار

پرده دهی به نرخ باره سا  توجای در جات های پر ریسک و بدرفتار نقش قابب بانک
دارند  یک دال ت مام گزاره فو  آن است که در رقابت تعیین نارخ بااره ساپرده،    

کم ساام خاود را    هایی که از   اظ کفایت سرمایه وضعیت مناسبی دارند، کم بانک
از بازار سپرده از دست خواهند داد مگر آن که در رقابت ایجااد شاده، نارخ بااره     

 های پر ریسک برکت کنند  بانکسپرده خود را افزایش دهند و هم جات با 

                                                                                                                                 

1  . credit crunch 
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 1نگر ب ران ما ی توان به ننوان یک شاخص پیش   نرخ باره سپرده باال را می4
گاذار در باوزه پاو ی و باانکی      معرفی کرد  به نبارت دیگر مقام ناظر و سیاسات 

شود(،  ها )که گاهی معضالت بانک در آن پناان می نالوه بر توجه به ترازنامه بانک
هاا داشاته    ها به سپرده ای نسبت به نرخ باره انحایی آن و توجه ویژهباید بساسیت 

 باشد 
  

                                                                                                                                 

1  . early warning signal of bank failure 
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  ها نوشت پی
 ارزش با  سودهای آتی بانک مج ول  1

در پژوهش مورد ب ث، درجه رقابت در بازار سپرده و بازار تساایالت، باا اساتفاده از      2
 شاخص  رنر م اسبه شده است 

های نظیر  ا برای تخ ین سحال رقابت در نظام بانکی از شاخصه در بسیاری از پژوهش  3
 شود  پانزار و بون استفاده می-هیرش ن، روس- رنر، هرفیندا 

بخشی از اقتصاد که مرتب  با تو ید کاالها و خادمات اسات و در مقاباب بخاش پاو ی        4
 گیرد   اقتصاد قرار می

 دیمحا باات سررسا   یبارا  دیا باها  بانک ،یبانک مرکز 2823بر اساس دستورا ع ب ب/  5
 100تاا   50 نبای  ا وصاو   مشاکوک  محا بات و ٪20 معو  محا بات ،٪10گذشته 

  کنند ینگادار یاختصاص رهیذخ

 1ماورخ   یاساالم  یمجلاس شاورا   90اصاب   ونیسیگزارش ک برای محا عه بیشتر به   6
 مراجعه کنید  ها بانک یرجاریدرباره محا بات غ 1397خرداد 

دبیات رایج بانکداری ایران بر پایه قانون ن لیات بانکی بدون رباا مصاوب   اگرچه در ا  7
آیاد اطاال  واژه    شود اما به نظر مای  استفاده می« نرخ سود سپرده»، از واژه 1361

هاا چنادان صا یال     بر مبلغ پرداختی بانک به ننوان مازاد بار روی ساپرده  « سود»
شاود اماا    اد استخراج مای از د  مناسبات بخش بقیقی اقتص« سود»نیست چرا که 

کنناد چیازی جاز     ها ت ت ننوان سود پرداخت می در با  باضر مبلغی که بانک
گذار پو ی نیست و نسبتی باا مناسابات واقعای اقتصااد      ندد مصوب مقام سیاست

شاود    در تناظر با وضعیت نظاام پاو ی کشاور تعیاین مای      بیشترندارد و این نرخ 
پو ی و بانکی ایران، ه ان نارخ بااره رایاج در    توان گفت که در نظام  بنابراین می

 اقتصاد متعارف جریان دارد 

 ساود  کاه  آن یاسات کاه باه جاا     یا کاراناه  بیا فر یگذار هیسرما اتین ل یپونز یباز  8
 شاخص  که توس  یاقتصاد تیفعا  کیاز م ب منافع باصب از  گذاران هیساارما

 از ه ااان وجااوه یناشا  ینقااد انیا بنگاااه انجاام شااااده، پرداخات شااود جر   ایا 
 باه  پرداخت شده، یبعد گذران هیسرما لهیکه به وس یوجوه ای شدهی گذار هیسرما

   شود یپرداخته م هیاو  گذاران هیساارما
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  76شا اره   یاقتصااد  ین اگرها 16صف ه  بیدر توضی ات ذ یمثا  بانک مرکز یبرا  9

نیاز توسا     یالتربا یها سا ه نرخ پنج یگذار هیسرما یها : در مورد سپردهدیگو یم
  آن، امکان انالم آن وجود ندارد یها ان ا  شده که به د یب تنول باال بانک

ابالغ نرخ سود »با موضول  یبانک مرکز 1393آذر  29مورخ نامه  برای مثا  در بخش  10
در  یهاا و مؤسساات انتباار    به موضول رقابت باناک  ی ی، به صورت تلو«سپرده

نرخ ساود   نیینامه بعد از تع بخش نیشده است  در انرخ باره سپرده اشاره  نییتع
و  هاا  انکچه ب شده است که چنان دیها، تأک انوال سپرده یالزم االجرا برا یدستور

هاای ماذکور را رنایات نکننااد، بااا شادت و        مؤسسات انتباری غیربانکی نرخ
خارداد   12ناماه ماورخ    در بخاش  نیچنا  ها برخورد خواهد شد  هم قاطعیت با آن

ها و مؤسسات انتبااری   شده است که برخی از بانک الیتصر ،یبانک مرکز 1394
اناد و در   غیربانکی رقابت ناسا م را مبنای تجایز و تخصیص منابع خود قرار داده

هاا نسابت باه     شده و بانک نییتع شتریکه پ یا باره سپرده یها نامه، نرخ بخش نیا
  ردیگ یار مقر دیمورد تأک دوبارهآن ملزم شده بودند،  تیرنا

 جات محا عه بیشتر به آدرس زیر مراجعه کنید:  11
https://www.isna.ir/news/96110804718/ 

 جات محا عه بیشتر به آدرس زیر مراجعه کنید:  12
https://www.isna.ir/news/96011906492/ 
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، هاای اقتصااد   تاازه ، «یپاونز »کشور در خحر دام  یشبکه بانک  1395اسفندیاری، مرضیه  

149 :72-75 

  76  ش اره ،یاقتصاد ین اگرها ران،یا یاسالم یج اور یبانک مرکز

هاا،   داری بر محا بات معو  بانک   تأثیر رقابت در صنعت بانک1392  چی، مجتبی پوستین
  5-18: 8و 7، مجله اقتصادی

انساار پنااان در     1396 ی، سایدنلی  و روبان یدمادیس ؛یآباد دو ت و نیبس ان،یدرود
، مجلاس  یهاا  مرکاز پاژوهش  تااران:   ها، شهیابعاد و ر ،یستی: چرانیا ینظام بانک

  15514ش اره مسلسب 

تاأثیر    1397انی، تی ور و مارآرا، م سن و م سنی چراغلو، امین و شاکری، گیتای   رب 
پاذیری   میازان ریساک   ای بار  درجه رقابت در سیستم باانکی و ا زاماات سارمایه   

  25-44: 53، ت قیقات اقتصادی، های ایران بانک

ر ب اران انساار د   یکا بدشاکاف  :ینرخ سود باانک  یمع ا  1394م  دجواد   ،زاده شریف
، شا اره مسلساب   مجلاس  یهاا  مرکز پاژوهش تاران:  ،مجاز یما  یناادها یبرخ

14316  

 24 یابیا باز  1397  هاا  باناک  یرجاار یدرباره محا بات غ 90اصب  ونیسیگزارش کامب ک 
  http://www.yjc.ir/fa/news/6540933، از 1397با ن 

 ( هیا ژانو 28، 2018پرداخات کارد   )   ازرمجا یموسساات غ  یچقدر بابت بده یرانای هر

   https://www.isna.ir/news/96110804718، از 1397با ن  24 یابیباز

 24 یابیا (  بازبیا آور 8، 2017ها و موسساات را نخورناد  )   بانک یسود باال بفری مردم
 https://www.isna.ir/news/96011906492/، از 1397با ن 

1396مسعود   ، یلنی   هاا )خالصاه طارح جاامع      گذر از ابرچا ش چگونگی : رانای اقتصاد
و  تیریآماوزش و پاژوهش ماد    یتااران: موسساه ناا      (رانیا محا عات اقتصاد ا
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