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مقدمه
در پیآمد دوران رکود بزرگ ( )1931-1929نگاههای کالسیکی در اقتصاد کمرنگ
شد و به تبع ،نظریه کینز مبنی بر ضرورت اتخاذ سیاستهاای ماا ی 1فعاا توسا
دو ت و افزایش نقش آن در اقتصاد ،جایگاه غا ب را در ادبیات اقتصادی تصاابب
کرد؛ با گذشت زمان و به موجب کاربست نظریه کینز ،دوباره چا ش دیگری ایجاد
شد و به طور مشخص دورههایی از تورم رکاودی در اقتصاادها تجرباه شاد؛ ایان
اتفاقات زمینه را برای بازگشت مجدد انگارههای نئوکالسیکی در دهه  70میالدی،
ایان بااار ت اات نناوان نئو یبرا یساام فااراهم کاارد ایاده نئو یبرا یساام مشاات ب باار
سیاستهای آزادسازی نظیر کاهش مخارج ن ومی دو ات ت ات نناوان اقادامات
ریاضتی ،مقرراتزدایی ،تجارت آزاد ،کاهش مداخله دو ات و در ناایات افازایش
نقش بخش خصوصی در اقتصاد و جامعه است بازگشت به بنیاانهاای یبرا یسام
ت ت ننوان نئو یبرا یسم در بقیقت یک انتقاا پاارادای ی از اصاو کینازی باود؛
اصو ی که پس از جنگ جاانی دوم و در بازه زمانی  1945ا ی  1980تفاو یافتاه
بود ()Palley, 2005, pp. 20- 21
در دهه  80و  90قرن بیستم میالدی ،موج آزادسازیها به بوزههاای پاو ی و
مااا ی رسااید؛ شایسااتگی و درسااتی ابا ااه موضااول پااو و بانااک بااه بازارهااای
خااودتنظیمگاار ،جاااری ساااختن روی اه رقاباات بااازاری در بااوزه پااو و بانااک،
مقرراتزدایی بداکثری در بوزه ما ی مشابه بوزههای دیگر اقتصاد و

ماواردی

از بنیانهای تئوریک آزادسازیهای ما ی م سوب میشوند
1. Fiscal policies
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کروتی )2008( 1ب ران ما ی  2008را آخرین فاز و نتیجه روند مقرراتزدایای
ما ی رادیکا معرفی میکند پا ا )2009( 2معتقد است ب ران ما ی پیاماد اساتفاده
از سیستم فکری نئو یبرا یسم در راستای سو دادن سرمایهداری باه سا ت مناافع
گروههای رانتی است باه انتقااد وی بنیاانهاای تئوریاک آدام اسا یت در ماورد
بازارهای خود اصالح ،جاتگیری نفع شخصی به سا ت ت قاخ خیار ن اومی و
مواردی از این دست ،در مورد نظاام فکاری نئو یبرا یسام قاباب اساتفاده نیسات و
شواهد تجربی در بوزه ما ی نیز پس از آغاز روند مقرراتزدایی ،ت قخ ایادههاای
نظریهپردازان کالسیک را تأیید ن یکنند ( )Palma, 2009, pp. 17-20نوی)2004( 3
به انگاره رقابت در بوزه پو ی و بانکی ایراد وارد میکناد و معتقاد اسات کااهش
قدرت ان صاری که به تبع آزادسازی ما ی رخ میدهد ،ماامتارین اشاکا اسات
بهزنم وی کاهش قدرت ان صاری نظام باانکی و ایجااد رقابات باازاری در میاان
کنش گران نظام بانکی ،ابت ا بروز ب ران بانکی را به صورت قاببتوجای افزایش
میدهد ()Noy, 2004, pp.1-4
یکی از مام ترین وجوه آزادسازی ما ی ،ایجاد امکان رقابت در باوزه پاو و
بانک است؛ در ب ث رقابت در بوزه پو و بانک ،شاخصهاای متعاددی محارح
میشود که نبارت هستند از :آزادی ورود و خروج بانکها ،رقابات در نارخ بااره
بیشتر برای سپردههاا ،رقابات در نارخ بااره ک تار در تساایالت ،آزادی فعا یات
بانکهای خارجی در نظام ما ی یک کشور و ضرورت آزادسازی بساب سرمایه و
در این بین ،رقابت در تعیین نرخ باره سپرده و نسابت آن باا ریساکپاذیری
بانکها ،یکی از پارامترهاایی اسات کاه کامتار ماورد توجاه قارار گرفتاه اسات
پژوهشهای داخلی و خارجی بیشتر بر رقابات باانکی باه صاورت کلای مت رکاز
شدهاند و بیشتر تفکیکی بین بازار سپرده و بازار انتباردهی قائب نشدهاند
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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تعیین نرخ باره سپرده و ریسکپذیری بانکها محرح است؛ نگااه او آنکاه نارخ
باره باالی سپرده نامب ریسکپذیری باناکهاسات ( )Craig & Dinger, 2010نگااه
دوم باار ایاان باااور اساات کااه ریسااکپااذیری بانااکهااا و سااحال باااالی محا بااات
مشکوکا وصو نامب رقابت در تعیین نرخ باره باه منظاور جاذب ساپرده بیشاتر
است (شریف زاده)1394 ،
به نظر میآید هر دو نگاه میتواند ص یال باشد چاه رقابات در تعیاین نارخ
باره سپرده را نلت ریسکپذیری بانک بدانیم و چه معلو آن ،یک گزاره در بااب
این نسبت ه واره ص یال است؛ اینکه ریسکپذیری بانکها به واساحه رقابات در
تعیین نرخ باره سپرده ،اثرات منفی قابب توجای بر اقتصاد واقعای و مناافع ن اوم
جامعه بر جای خواهد گذاشت تعویخ سرمایهگذاری در بخش واقعای اقتصااد باه
د یب پایین تر باودن کاارایی نااایی سارمایه از نارخ بااره ساپرده در بخاش پاو ی
(2018, pp. 280-282

 ،)Keynes,کااهش تاوان تساایالتدهای باناک باه واساحه

تخصیص بجم باالیی از خلخ پو جدید به پرداخت نرخ باره به سپردههای قبلی
(درودیان و ه کاران ،)42 :1396 ،افزایش هزینه تأمین ما ی بانکها و در معار
خحر قرار گرفتن جریان نقد بانک و به تبع ،افزایش شاکنندگی نظاام باانکی(نیلی،
 )167 :1395و

بخشی از تبعات رقابت در جذب سپرده به واسحه نرخ باره بااال

است
در این مقا ه ،به طور خاص بر موضول رقابت در جذب سپرده ت رکز شاده و
رابحه آن با ریسکپذیری بانکها مورد بررسی قرار گرفته است؛ بررسی رابحه ایان
دو ،با استفاده از مد سازی رفتار بانکها و متقاضایان تساایالت در شارای نادم
تقارن اطالنات (انم از کژمنشی 1و کژگزینی )2نوآوری پژوهش م سوب میشود
به طور مشخص سؤا پژوهش آن است که چنان چه اماا وامهای غیرجاری
از سوی بانکها امکانپذیر باشد هم چنین امکان جذب سپرده به واسحه رقابات در
تعیین نرخ باره فراهم باشد ،نرخ بارهای که توس بانک پرریسک و کمریسک باه
1. Moral hazard
2. Adverse selection
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سپردهگذاران پیشنااد میشود ،چه نسبتی با یکدیگر دارند
توا ی مبابث مقا ه به این شرح است؛ در قس ت دوم ،مباباث نظاری باو
سه موضول آمده است 1 :رابحه بین رقابت بانکی و ریسکپذیری 2 ،رابحاه باین
رقابت در تعیین نرخ باره سپرده و ریساکپاذیری باناکهاا 3 ،تبعاات اقتصاادی
رقابت در تعیین نرخ باره سپرده در قس ت سوم مختصات نظام بانکی ایران ذیاب
چاار موضول مورد بررسی قرار گرفته است؛ سه موضاول او مارتب باا فارو
مد سازی بوده و موضول چاارم ،در ارتباط با فرضیه پژوهش مبنی بر جاتدهای
بانکهای ناسا م به نرخ باره ساپرده اسات در بخاش چااارم ،رفتاار باناکهاا و
متقاضایان تسااایالت در قا ااب یاک بااازی دو مربلااهای در شاارای ناادم تقااارن
اطالنات مد سازی شده است و پاسخ به سؤا پاژوهش ،از ایان ماد اساتخراج
شده است در ناایت در بخش پانجم ،ج اعبنادی و نتیجاهگیاری انجاام شاده و
مامترین دال تهای پژوهش ذکر شده است
 .1مباحث نظری
پس از فراگیر شدن موج آزادسازی های ما ی در سراسر جاان و بروز ب ارانهاای
ما ی ،یکی از موضونات م ب مشاجره بین پژوهشگران ،این باوده اسات کاه آیاا
آزادسازی ما ی و به طور خاص ،رقابت بانکی منجر باه ریساکپاذیری باناکهاا
میشود یا خیر در ادامه ابتدا به بررسی پژوهشهایی خواهیم پرداخات کاه رابحاه
بین رقابت بانکی و ریسکپذیری را بررسی کردهاند و بعد از آن به طور خاص بار
پژوهش های مرتب با رقابت در تعیین نرخ باره سپرده ،نوامب و تبعات آن مت رکز
خواهیم شد
 .1-1رابطه بین رقابت بانکی و ریسکپذیری

پس از فراگیری موج آزادسازیهای ما ی از دهاه  80و  90مایالدی قارن بیساتم،
یکی از سیاستهایی که ه واره توس پیشگامان این بوزه محا به میشد ،افازایش
سام بنگاههای خصوصی از نظام پو ی و ما ی بود؛ این افزایش سام بیشاتر باه دو
صورت پیگیری میشد 1 :خصوصیسازی ناادهای ماا ی دو تای و بااک یتی؛ باه
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انتقاد بامیان آزادسازی ما ی ،به طور کلی تفاوتی بین خصوصایساازی ناادهاای
ما ی و غیرما ی وجود ندارد 2 ،اجازه ورود ناادهای ما ی خصوصی به نظام پاو ی
و ما ی
اگرچه پیش از تفو نگاه آزادسازی ما ی و پیگیری سیاستهاای آن ،رقابات
در بوزه پو ی و ما ی وجود داشت اما با افازایش ساام بنگااههاای خصوصای از
بازارهای پو ی ،سحال فزایندهای از رقابت باانکی در اقتصاادها تجرباه شاد و ایان
رقابت فزاینده منجر به ریسکپاذیریهاای گساترده شاد (

Saunders et al, 1990,

)pp.2-6
نگاه غا ب در پژوهشهای پیرامون رابحه بین رقابت بانکی و ریساکپاذیری
به این صورت که افزایش سحال رقابت میان بانکها در نتیجه آزادسازیهاای ماا ی
بانث کاهش ارزش فرانشیز( )1آنها میشود و در نتیجه این باناکهاا بارای بفا
سحال ساودآوری ساابخ خاود ،باه سا ت ریساکپاذیریهاای گساترده برکات
میکنند( )Keeley, 1990انتباردهی به افراد و پروژههای پر ریسک و کااهش ساحال
سرمایه نسبت به داراییها ،مصادیقی از ریساکپاذیری باناکهاا متعاقاب تشادید
رقابت است این اقدامات ریسکی ،میزان محا بات غیرجااری باناکهاا را افازایش
داده و ابت ا ورشکستگی آنها را تشدید میکند؛ در مقابب ،ت دید رقابت ،بانث
تشویخ بانکها به بف سحوح باالی ارزش فرانشیز به واسحه اتخاذ استراتژیهاای
م تاطانه میشود؛ در نتیجه این رفتارهای م تاطانه ،ثبات بیشتری در فضاای ماا ی
و بانکی ایجاد میشود ()Jimenez et al, 2007, p. 2
نوی ( )2004پژوهش خود را با این سؤا آغاز کرده است که باه طاور کلای
مامترین و اصلیترین متام ب رانهای ما ی چه کسی و چه چیزی است باهزنام
وی و بر اساس نتایج پژوهش ،این نتیجه باصب شده اسات کاه آزادساازی ماا ی
اصلیترین متام بروز ب رانهای ما ی است وی تصاریال مایکناد کاه اگرچاه در
ادبیات سنتی بر ایان موضاول تأکیاد مایشاود کاه «اگار آزادساازی اقتصاادی باا
نظارتهای ابتیاطی کافی ه راه نشود ،بنگااههاای ماا ی مرتکاب ریساکپاذیری
گسترده میشوند و این امر بروز ب ران بانکی را م ت بتر میکند» ،اماا وی خحار
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اصلی را این گزاره ن یداند؛ وی خحر اصلی را اینگونه معرفای مایکناد :کااهش
قدرت ان صاری بانکها که به تبع آزادسازی ما ی رخ میدهد ،ماامتارین اِشاکا
است به زنم وی کاهش قدرت ان صاری نظام بانکی و ایجااد رقابات باازاری در
میان کنشگران نظام بانکی ،ریسکپذیری آن ها را افازوده و ابت اا باروز ب اران
بانکی را به صورت قاببتوجای افزایش میدهد
دنیب و جونز )2007( 1در پاسخ به اینکه چرا به طور مع او آزادساازیهاای
ما ی منتای به ب ران ما ی میشود معتقدند که نلت را ن یتوان در طرابی ضعیف
سیستمهای بانک داری جستجو کرد؛ پژوهش گران معتقدند که بایاد یاک اساتدال
پویا در مورد چرایی تبدیب آزادسازیها به ب اران ماا ی یافات شاود آنهاا بارای
هدف فو یک سیر تکاملی از فرصتها و انگیزههای ریساکپاذیری یاک باناکِ
آزادسازی شده را مد سازی کردهاند و این نتیجه باصب شده است که بتای اگار
نظام بانکی به خوبی طرابی شاود ،در دورههاای آتای و ناه در دوره او یاه ،نظاام
بانکی رقابتی به س ت ریسکپذیریهای گسترده برکت میکند
بوید و نیکو و )2005(2بر خالف جریاان غا اب کاه رقابات باانکی را ناماب
ریسکپذیری گسترده میداند ،معتقدند یاک مکانیسام ماام در ماورد ایان رابحاه
وجود دارد که مورد توجه جریان غا ب قرار نگرفته است؛ آنها بر این انتقادند که
در ب ث رقابت بانکی باید توجه بیشتری به س ت دارایی ترازنامه باناکهاا کارد؛
مکانیسم مورد ب ث به این صورت است که زمانی که رقابت در نظام بانکی کاسته
میشود و تا بدی قدرت ان صاری برای بانک پدید میآید ،بانکها برای وامهاای
انحایی ،نرخ باره باالتری در نظر میگیرند؛ این امر بانث افازایش ابت اا نکاو
وامها شده و همچنین ابت اا رخاداد پدیاده کژمنشای توسا دریافاتکننادگان
تسایالت را افزایش میدهد ایان مکانیسام ابت اا ورشکساتگی باناکهاا را در
شرای غیررقابتی تشدید میکند پژوهشگران در مقا ه دیگری ،رابحاه باین رقابات
بانکی و شکنندگی را در دو مد متفاوت بررسی کردهاند در مد او فق رقابت
1. Daniel & Jones

2. Boyd & De Nicoló
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در جذب سپرده بیشتر را بررسی کردهاند و در مد دوم ،رقابت در بازار ساپرده و
وام را همزمان اظ کردهاند؛ نتیجه مد او نشان میدهد که چنانچه رقابت فقا
در بازار سپرده جاری باشد ،رابحه مثبت بین رقابت و شکنندگی قابب ردیابی اسات
اما در مد دوم چنین رابحهای دیده ن یشود ()De Nicoló, et.al , 2006
در کنااار پااژوهشهااایی کااه رابحااه خحاای مثباات یااا منفاای بااین رقاباات و
ریسکپذیری را اثبات کردهاند ،مارتینز و رپو و )2010(1به این نتیجه رسیدهاند کاه
رابحه بین رقابت و ثبات میتواند به صورت یک من نی باشد؛ به این صاورت کاه
چنان چه تعداد بانکها از یک بد آستانهای پایینتر باشد ،وجود زیرساخت رقابتی
بانث کاهش ابت ا ورشکستی بانکها میشود اما باالتر از آن بد آستانه ،رقابات
بانث افزایش ابت ا نکو وام های باناک و باه تباع شاکنندگی کاب نظاام ماا ی
میشود آنها نشان میدهند که اگرچه افزایش تعاداد باناکهاا منجار باه افازایش
میزان وام و کاهش نرخ بااره وام تعااد ی در اقتصااد مایشاود و ریساکپاذیری
کارآفرینان از طریخ این کانا کاهش مییابد ،و ی از ساوی دیگار ،افازایش تعاداد
بانکها و نرخهای پایینتر وام ،درآمد باصب از بازپرداخت وامها را برای بانکهاا
کاهش میدهد و از آنجاا کاه ایان درآماد مایتواناد تنااا بخشای از زیاان نادم
بازپرداخت وامها را جبران کند ،افزایش رقابت از ایان طریاخ ،منجار باه افازایش
ریسک شکست بانکی میشاود (ماارتینز و رپو او ،2010 ،باه نقاب از رب اانی و
ه کاران)28 :1397 ،
رب ااانی و ه کاااران ( )1397بااه بررساای تااأثیر درجااه رقاباات و ا زامااات
سرمایهای بر ریسکپذیری سیستم بانکی ایران با استفاده از روش دادههای تابلویی
طی دوره  1385ا ی  1394پرداختهاند نتایج باه دسات آماده نشاان مایدهاد کاه
درجه( )2رقابت در بازار سپرده باا یاک وقفاه ،تاأثیر مثبات و معنااداری بار میازان
ریسکپذیری بانکها دارد و ی افزایش درجه رقابت در بازار تسایالت ،منجار باه
کاهش ریسکپذیری بانکها میشود هم چنین پوستینچای( )1392باا اساتفاده از
مد دادههای تابلویی متشکب از  18بانک فعاا در ت اام دوره ( )1384-1390باه
1. Martinez-Miera & Repullo
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این نتیجه رسیده است که میان رقابت در صنعت بانکداری و محا بات معو یاک
ارتباط معکوس وجود دارد
 .2-1رابطه بین رقابت در تعیین نرخ بهره سپرده و ریسکپذیری بانکها

دمیرگوک و دتراجیاشه 53 )1997( 1کشور را در باازه زماانی  1980ا ای  1995باا
هدف کشف نسبت بین آزادسازیهای ما ی و ب اران باانکی ماورد بررسای قارار
دادهاند یکای از نتاایج پاژوهش آن اسات کاه نارخ بااره بقیقای بااال در نتیجاه
آزادسازی ما ی ،ارتباط روشنی با ب ران های سیست اتیک بانکی دارد
هل ن 2و ه کاران ( ) 2000باا اساتفاده از یاک ماد پویاای کژمنشای نشاان
دادهاند که رقابت بانث تضعیف رفتارهای ابتیااطی باناکهاا مایشاود و اگرچاه
مقررات مربوط به ا زام سرمایه ،باناک هاا را باه سا ت اقادامات ابتیااطی ساو
میدهد اما تعاد باصب ،یک تعاد غیرباینه از منظر پارتو است پژوهشگران باه
این نتیجه رسیدهاند که کنتار بار روی نارخ بااره ساپرده باه نناوان یاک ابازار
تنظیمگری ،بانث تقویت رفتارهای ابتیاطی بانکها مایشاود و ت ایاب آنهاا باه
رقابت گسترده بر روی نرخ را کاهش میدهد
متوتیس و وایوس )2000(3رفتار بانکها و کنشاگران اقتصاادی را در فضاای
رقابت ناکامب مد سازی کردهاند؛ در پژوهش مورد ب ث ،تبعات رفااهی ناشای از
رقابت بانکی ذیب گونههای مختلف بی ه سپرده 4مورد بررسی قرار گرفتاه اسات و
به طور مشخص نسبت بین رقابات در جاذب ساپرده و ریساکپاذیری باناکهاا
سنجش شده است یکی از نتایج پژوهش آن است که چنانچه رقابت باناکهاا در
جذب سپرده شدید باشد و همچنین هزینه اجت انی سقوط بانکها نیز قابب توجاه
باشد ،نرخهای باره سپرده فزاینده و صعودی خواهد باود و ایان امار نشاانهای از
ریسکپذیری بانکها خواهد بود؛ یک دال ات ماام پاژوهش فاو آن اسات کاه
1. Demirguc-Kunt & Detragiache
2. Hellmann
3. Matutes & Vives
4. various deposit insurance regimes
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چنان چه هزینه اجت انی سقوط بانک باال باشد ،همچناین ایان ناااد ماا ی انگیازه
بیشتری برای ریسک پذیریهای گسترده خواهد داشت
کرایااگ و دینگاار )2013(1بااا هاادف بررساای رابحااه بااین رقاباات بااانکی و
ریسکپذیری ،محا عه خود را به صورت مشخص بر رقابات در باوزه نارخ بااره
سپرده مت رکز کردهاند این پژوهشگران بر این باورند که با وجود آمارهای دقیخ و
جزیای ناارخ باااره ساپرده در بساایاری از پایگاااههاای داده ،نیااازی بااه اسااتفاده از
شاخصهای واسحهای و ن اینده 2بارای تعیاین ساحال رقابات( )3نیسات ناوآوری
پژوهش آن است که نالوه بر جذب سپرده از ساپردهگاذاران خارد ،تاأمین مناابع
ن ده از طریخ فدرا رزرو و استقرا

از منابع دو تی نیز وارد ماد شاده اسات

ج ع آوری داده از  589بانک آمریکایی مستقر در  164منحقه جغرافیاایی در باازه
زمانی  1997ا ی  ،2006بانث افزایش دقت و روایی نتاایج آمااری پاژوهش شاده
است نکته دیگر آنکه در پژوهش مورد ب ث رابحه دوسویه باین رقابات در نارخ
باره سپرده و ریسکپذیری مورد آزمایش قرار گرفته است باا اساتفاده از سیساتم
معادالت هم زمان این نتیجه باصب شده است که رقابت در تعیین نرخ باره سپرده،
ریسکپذیری بانکها را افزایش میدهد
شریف زاده( )1394بر این انتقاد است که کلید اصلی فام نلات نارخ بااالی
باره بانکی را باید در آن دسته از ناادهای ما ی جستجو کرد که باا مشاکب ک باود
نقدینگی و انسار مواجه شدهاند؛ به نبارت دیگر وی رقابت در جاذب ساپرده باه
واسااحه ناارخ باااره باااال را معلااو ریسااکپااذیری بانااکهااا و تااراکم محا بااات
مشکوکا وصو آنها میداند
 .3-1تبعات اقتصادی رقابت در جذب سپرده به واسطه نرخ بهره باال

رقابت بانکها با یکدیگر در جذب سپرده بیشتر به واسحه نرخ باره سپرده بااالتر،
تبعات منفی قابب توجای بر بخش بقیقی اقتصاد ( )4خواهد داشت
او ین نتیجه منفی ،تعویخ بسیاری از سرمایهگذاریها در بخش واقعی به د یاب
1. Craig & Dinger
2. Proxy indicators
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ک تر بودن کارایی ناایی سرمایه (بازدهی سرمایه در بخش واقعی اقتصااد) از نارخ
باره سپرده است؛ تا زمانی که نارخ بااره بااالتر از کاارآیی نااایی سارمایه اسات
سرمایهگذاران ترجیال میدهند سرمایهگذاریهای خود را باه تعویاخ بیاندازناد در
صورت کاهش نرخ باره ،ارزش با تنزیب شده پروژههای سرمایهگذاری افازایش
خواهد یافت و افراد را به سرمایهگذاری تشویخ خواهد کرد و در صورت افازایش
نرخ مذکور نکس آن اتفا میافتد ()Keynes, 2018, pp. 280-282
یکی دیگر از تبعات نرخ باره سپرده باال ،کاهش توان تسایالتدهی باناکهاا
است؛ توضیال اینکه یکی از مصارف خلخ نقدینگی جدیاد در هار دوره ،پرداخات
نرخ باره به سپردههای بانکی است؛ به هر میزانی که سام پرداخت باره به ساپرده
در خلخ پو جدید افزایش پیدا کند ،توان ندی نظاام باانکی در انحاای تساایالت
کاهش مییابد این مسأ ه در کشوری که تسایالت باانکی ساام بااالیی در تاأمین
ما ی تو ید دارد ،به منز ه افو تو ید و سرمایهگذاری است (درودیان و ه کااران،
)42 :1396
همچنین رقابت گسترده در بین بانکها با هدف جذب سپرده باناث افازایش
نرخ باره میشود؛ به تبع آن بانکها برای پرداخات چناین ساودهایی ،مجباور باه
سرمایهگذاری در پروژههای ریسکی یا انحای تسایالت به متقاضیان غیرمعتبر و پر
ریسک میشوند به نبارت دیگر چنانچاه باناکهاا بتوانناد مناابع و ساپردههاای
ارزانقی ت ج عآوری کنند ،در انتخاب سابد سارمایهگاذاری خاود باا ابتیااط و
م افظهکاری بیشتری اقدام خواهند کرد نکس این روند نیز صاد اسات

( Allen

)& Gale, 2000
 .2مروری بر مختصات نظام بانکی ایران

نظام بانکی هر کشور ،باه تناساب قاوانین موضاونه ،قاوانین خااص بانکاداری و
مقررات و آییننامههای سیاستگذار پو ی ،ویژگیهای من صر به فاردی دارد اماا
در مقام ن ب مشاهده میشود که رفتار ناادهای ما ی ،گاهی تحابخ قاباب قباو ی باا
قوانین و آییننامهها نداشته و چه بسا خالف آنها ن ب مایشاود باا ساؤا آن
است که بررسی ن لکرد ناادهای ماا ی ،بایاد بار پایاه قاوانین و مقاررات باوزه
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بانکداری باشد یا رفتار این ناادها در مقام ن ب طبیعی اسات کاه بایاد واقعیات
ت قخ یافته و رفتارهای ن لی ناادهای ما ی ،مبنای پژوهش قرار گیرد
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
ناادن فرو

ه وار مایکناد؛ ن کتاه ماام آن اسات کاه پایش شارط اساسای در

مد سازی ،تحابخ فرو

با مختصات دنیای واقعیِ ماورد محا عاه اسات موضاول

چاارم نیز دربقیقت فرضیه پژوهش را شکب میدهد
 .1-2امکان امهال مطالبات غیرجاری و گرایش مدیران نهادهای مالی به این اقدام

او ین موضول در مورد مختصات نظام بانکی ،امکان امااا محا باات غیرجااری و
هم چنین انگیزه مدیران ناادهای ما ی به این اقدام اسات ابتادا بایاد ایان موضاول
توضیال داده شود که اساسا بانکها انگیازهای بارای افشاای داوطلباناه و اختیااری
مقادیر واقعی محا بات غیرجاری خود ندارند چرا که افشای میزان واقعی محا باات
غیرجاری تبعات زیر را به دنبا خواهد داشات 1 :کااهش ساود ناشای از هزیناه
ذخیرهگیری 2 ،کاهش رتبه انتباری بانک 3 ،ندم پذیرش هزینههای ذخیرهگیاری
توس سازمان امور ما یاتی(نیلی)185 :1396 ،
یکی از راههای گریز از افشای میزان واقعای محا باات غیرجااری ،اساتفاده از
سازوکار اماا وام است بانکها با روشهایی مانناد امااا تساایالت ،تساایالت
مشکوکا وصو را دوباره با رق ی باالتر (به میزان اصب  +سود  +وجه ا تازام) باه
ننوان تسایالت جدید تلقی کرده و در سرفصب محا بات جاری ثبت مایکنناد کاه
بخشی از آن به د یب ندم امکان بازپرداخت ،در واقع یاک دارایای موهاومی بارای
بانک است در ض ن بر اساس اظاارنظرهای غیررسا ی بجام واقعای تساایالت
غیرجاری سیستم بانکی 50 ،درصد کب تسایالت انحایی بانکها تخ ین زده شاده
است در باب انگیزه مدیران بانکها نسبت به اماا محا بات غیرجاری ساه ناماب
مام ذکر میشود 1 :نادم نیااز باه ذخیارهگیاری( )5بارای محا باات غیرجااری2 ،
شناسایی درآمد صوری به واسحه تعریف وام جدید در سا ت دارایای ترازناماه و
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پوشش دادن هزینهها  3شناساایی ساود از م اب درآمادهای موهاومی باصاب و
پرداخت سام سود ساامداران و پاداش مدیران

()6

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

موضول دوم ،امکان رقابت ناادهای ما ی در تعیین نرخ بااره( )7ساپرده و بااالتر از
نرخهای رس ی بانک مرکزی به منظور جذب ساپرده بیشاتر اسات ابتادا باه ایان
موضول میپردازیم که به طور کلی تالش بانکها برای جذب بداکثری ساپرده در
چند سا اخیر با چه هدفی صورت گرفته است آیا جذب سپرده با نرخهای بااره
باال نشاندهنده کارآمدی نظام بانکی و سودآوری سرمایهگذاریهای آن بوده اسات
یا نلت را باید در ناکارآمدی بانکها جستجو کنیم اسفندیاری( )1395معتقد است
بانکها طی سا های اخیر از م ب جذب سپردههای جدید به واسحه نرخ باره باال
و اسااتقرا

از بانکها با سود باالتر و استقرا

از باناک مرکازی بادون انجاام

هیچگونه فعا یت اقتصادی واقعی و کسااب درآمد از منابع جذب شده ،بدهیهاای
پیشااین خود را پرداخت کردهاند؛ به نبارت دیگار ،ن لکارد باناکهاا در باوزه
جذب سپرده نشاندهنده یک بازی پونزی( )8است و طبیعای اسات کاه ایان روناد
ن یتواند در بلندمدت ،پایدار باشد
طبیعی است که پیشنااد نرخ باره باال به تناسب بجم سپرده بیشتر ،یک نامب
انگیزشی مؤثر برای جذب سپردهگذاران است شریف زاده ( )1394اینگوناه بیاان
میکند که «برخی بانکها در مورد سپردههای یکسا ه با مبلغ بیش از  100میلیاارد
ریا نرخهای  26تا  28درصد را نیز پرداخت میکنند این ارقاام در ماورد برخای
بانکها و مؤسسات که با ک بود نقدینگی و انسار دست و پنجه نرم میکنند به 30
تااا  32درصااد نیااز رساایده اساات بانااک مرکاازی اگاار چااه چنااین ارقااامی را در
گزارشهای رس ی خود منعکس ن یکند ،اما به طور مستقیم به پرداخت نرخهاای
باالتر از ارقام انالم شده در گزارشهای رس ی این بانک اذناان دارد(( »)9شاریف
زاده)7 :1394 ،
همچنین در بخشنامههای متعدد بانک مرکزی میتوان رد پای تالش این نااد
برای خات ه دادن به رقابت بانکها در تعیین نرخ باره سپرده را یافت ( )10م تاوای
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این ابالغیهها نشاندهنده انگیزه زیاد بانکها در تعیین نارخ بااره ساپرده بااالتر از
میزان مصوب مقام سیاستگذار پو ی است
 .3-2تعهد ضمنی دولت به نجات نهادهای مالی معسر

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

نیاز

به تازگی بروز و ظاور روشنی در نظام ما ی ایاران داشاته اسات؛ پاس از تأسایس
مؤسسات ما ی متعدد و فعا یت گسترده آنها در نظام ما ی ایاران ،شاواهدی مبنای
بر ریسکپذیری گسترده آنها ظاهر شد که مامترین آنها ،نارخهاای بااالی بااره
سپرده بود؛ نرخهایی که گاهی تفاوت فابشی با نرخهای رس ی باناک مرکازی و
بتی نرخهای غیررس ی بانکهای دو تی و غیردو تی داشت به مارور زماان و باه
تبع هجوم سپردهگذاران جات برداشت منابع ما ی خود ،انسار این مؤسسات نیان
شد در ناایت بانک مرکزی از طریخ انحای خ انتباری باه باناکهاای منتخاب،
بخشی از بدهی مؤسسات ما ی به سپردهگذاران را پرداخت کرد

()11

 .4-2جهتدهی بانکهای ناسالم و پر ریسک به سمت افزایش نرخ بهره سپرده

در مورد این موضول نیز مامترین مصدا  ،پیشنااد بارههای ساپرده بسایار بااال از
سوی مؤسسات ما ی در معر
ما یِ در معر

ورشکستگی به سپردهگذاران است؛ ایان ناادهاای

ورشکستگی ،با پیشنااد باره سپرده باال و جاذب ساپرده باه ایان

واسحه ،درصدد خرید زمان بوده و دربقیقت نرخ باره باال ،هزینه خحر سپردهگذار
بود

()12

الزم به ذکر است که پیشنااد باره باال و جاتدهی باه آن را فقا ن ایتاوان
منتسب به مؤسسات ما ی غیرمجاز کرد چرا که اوال مقیاس این مؤسسات در مقابب
بجم نظام بانکی رس ی قابب توجه نیست فلذا این مؤسسات ن یتوانند به تنااایی
نرخ باره سپرده را جاتدهی کنند؛ همچنین ایان مؤسساات در دامان باناکهاای
مجاز فعا یت میکردند (به ایان صاورت کاه بساابهاای خاود را در مؤسساات
رس ی و دارای مجوز نگهداری میکردند) بنابراین باتر است از ف باازیگران باد
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استفاده کنیم؛ بازیگران بد انم از مؤسساات غیرمجااز و برخای باناکهاای دارای
مجوز که نسبتهای مقرراتی (نظیر کفایت سارمایه) نامناسابی دارناد ،نقاش قاباب
تااوجای در گاارمکااردن مسااابقه مخاارب پرداخاات باااره و افاازایش دادن ناارخ
داشتهاند(درودیان و ه کاران)57 ،46 ،39 :1396 ،
در ناایت میتوان گفت که جنگ قی تی(رقابت در تعیین نرخ) در بازار سپرده
یک ویژگی مام دارد و آن نبارت است از رهبری بانکهای ناسا م(بانکهایی کاه
از نظر شااخص کفایات سارمایه ،وضاعیت نامناسابی دارناد) و مؤسساات ماا ی
نظارتناپذیر به د یب شدیدتر بودن مسأ ه ک بود نقدینگی؛ کنشگری این مؤسسات
که نسبتهای مقرراتی نامناسب ،ویژگی مشترک آن ها است ،نقش قابب توجای در
تعیین قی ت بازار یا ه ان نرخ باره سپرده رقابتی داشته اسات(نیلی-166 :1396 ،
)167
 .3روش تحقیق
در این قس ت از مقا ه باا هادف آزماون فرضایه پاژوهش مبنای بار جااتدهای
بانکهای ناسا م به نرخ باره سپرده ،رفتار بانکها و متقاضیان تساایالت در قا اب
یک بازی دو مربلهای در شرای ندم تقارن اطالنات ماورد بررسای قارار گرفتاه
است مد پایه نیز از پژوهش برگلف 1و روالند )1997( 2اقتباس شده است نادم
تقارن اطالنات شامب هر دو با ت آن یعنی کژگزینی 3و کژمنشی 4است؛ او ای در
زمان انحای تسایالت توس بانک به مشتریان رخ میدهد و دومی در نتیجه تعااد
ض نی دو ت به نجات بانکها از خحر ورشکستگی ایجاد میشود
در این مد  ،بر پایه مختصات نظام بانکی ایران ،سه فر

اساسی اظ شاده

است 1 :امکان اماا محا بات غیرجااری و هامچناین وجاود انگیازه در مادیران
ناادهای ما ی به این اقدام 2 ،امکان رقابت در جذب ساپرده توسا باناکهاا باه
1. Berglof
2. Roland
3. Adverse selection
4. Moral hazard
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واسحه پیشنااد نرخ باره باالتر 3 ،طرابی بستههاای نجاات باانکی و بازپرداخات
تعادات بانکهای در معر

ورشکستگی توس دو ت الزم به ذکر اسات کاه در

مد سازی رفتار کنشگران اقتصادی ،بنا ناادن فرو

باه دو د یاب اجتناابناپاذیر

است 1 :سادهسازی دنیای واقعی 2 ،ایجاد امکان دستیابی به نتیجه قابب سنجش
مشخصات مد به شرح زیر است:
α

درصاد از

متقاضیان تسایالت افراد کمریساک و معتبار هساتند کاه ناام آنهاا را

Qualified

در ظه  t=0متقاضیان تساایالت باه باناک مراجعاه مایکنناد

 customersمیگذاریم و این افراد را با نالمت اختصاری  qنشان میدهیم همچنین
) (1-αدرصد از مشتریان ،پر ریسک و غیارمعتبار هساتند کاه ناام آنهاا نیاز

Non-

 qualified customersمیگذاریم و با نالمت اختصاری  nنشان میدهیم
این بانک فق یک وابد منابع ما ی نقد جات ارائه به متقاضیان تسایالت در
اختیار دارد به طوری که این یک وابد منابع ما ی برای پاسخگویی به درخواسات
ه ه متقاضیان کافی است بانک نسبت به نول متقاضیان تسایالت بیاطالل است و
به د یب ندم تقارن اطالنات م کن است دچار کژگزینی شود به نبارت دیگر پس
از انحای تسایالت و مشخص شدن نایدیها ،بانک نسبت به نول متقاضایان آگااه
میشود افراد معتبر اصب و فرل وام را دوره بعد بازمیگردانند و در نتیجاه نایادی
 Rqنصیب بانک میشود اما افراد غیرمعتبر از بازپرداخت استنکاف می ورزناد و در
اصحالح وام در آن دوره نکو میشود
بانک در اینجا مخیر است دو انتخاب انجام دهد؛ او آنکه وثاایخ مشاتری را
به اجرا بگذارد و از طریخ رویههای قضایی ،آنها را به فروش برسااند؛ ایان اقادام
در ادبیات اقتصادی به  Fire saleمعروف اسات کاه آن را باا نالمات اختصااری

F

معرفی میکنیم چنان چه بانک در این مربلاه ،تصا یم باه فاروش وثاایخ بگیارد،
نایدی  F1را به دست میآورد انتخاب دیگر بانک این است که بدهی فرد را اماا
کند به این معنا که در قس ت دارایی ترازنامه ،اصب و فرل وام را باه نناوان بادهی
دوره جدید و با ویژگیهای متفاوت برای دوره  t=1درج کند

در اینجا نیز دو ابت ا پدید میآید به ابت ا  βاصب و فارل وام جدیاد باه
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بانک بازگردانده میشود و در نتیجه نایدی به اندازه  Rnنصیب بانک میشود و باه
ابت ا ) (1-βدوباره وام نکو میشود در این شرای بانک چاارهای جاز فاروش
وثایخ مشتری ندارد و از طریخ فروش آنها نایدی به اندازه  F2به دست مایآورد
با بدون توجه به نول بانک ،درخت اقدام به شرح زیر است:
نمودار  .1درخت اقدام بانک نوعی

Rq
α
Bank

F1
Fire sale
1-α

Rn

β

Roll-over

1-β
F2
t=2

t=1

t=0

منبع :اقتباس از پژوهش برگلف و روالند ()1997

دو نکته مام در مورد درخت اقدام بانک قابب ذکر است :او آنکه < 𝐹1 < 𝐸0

𝐹2

به این معنا که فروش وثایخ مشتری در  t=1نایدی بیشتری نسبت به ه این اقادام
در دوره دوم خواهد داشت هم چنین ارزش فروش وثایخ فرد در هر دو دوره ک تر
از سرمایه او یه بانک(  )𝐸0است نکته دیگر آنکه 𝑞𝑅 > 𝑛𝑅 به این معنا کاه نایادی
باصب از بازپرداخت وام در دوره دوم بیشتر از نایدی باصاب از بازپرداخات در
دوره او است؛ د یب این فر

نیز مشخص است؛ در دوره یک پس از نکو وام،

بانک ،بدهی را با شرای جدید و با مبلغ پایه بیشتر در م اسبات ترازناماهای خاود
وارد میکند بنابراین نددی که در دوره دوم در نتیجه بازپرداخت وام نصیب باناک
میشود ،بیشتر از مقدار نایدی بانک در بازپرداخت دوره او است همچنین نارخ
ترجیال زمانی صفر در نظر گرفته شده است الزم به ذکر است کاه از فار

فاو
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ن یتوان نتیجه گرفت که انحای وام به افراد پر ریسک جذابیت بیشتری نسبت باه
انحای وام به افراد کم ریسک دارد چرا که در کب ،نایدی انتظاری ناشی از انحای
وام به افراد کمریسک بیشتر است
بانک پس از آن که در دوره  t=0ت ام وجاوه نقاد خاود را باه متقاضایان وام
می دهد ،در مواردی که انحای وام به افراد پر ریسک و غیرمعتبر انجام شده ،بارای
اماا بدهی فرد نیاز به جذب سپرده دارد اماا بدهی بانث بازرگ شادن سا ت
دارایی ترازنامه بانک میشود در نتیجه س ت بدهی بانک نیز باید بازرگ شاود تاا
تراز بسابداری بف شود در ترازنامه بانک ،این جذب ساپرده باه صاورت زیار
ن ایش داده میشود
جدول  .1تغییر در ترازنامه بانک در نتیجه امهال وام و جذب سپرده
دارايي
 +امهال وام

با ابتساب  E=1فر

بدهي
 +جذب سپرده

می کنیم 𝑞𝑅𝛼 > )𝛼  (𝐸)(1 −به این معنا که جذب ساپرده

ضروری است و در دوره  t=1به اندازه 𝑞𝑅𝛼  𝐷 = (1 − 𝛼) −سپرده جذب میشود
نکته دیگر آن که فر

میشود نرضه سپرده به بانکها م دود اسات و باناکهاا

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

دیگر آن که چنانچه بانک مواجه باا مشاتری غیرمعتبار شاود ،نایادی

انتظاری ناشی از اماا وام بیشتر از نایدی انتظاری فروش وثایخ در  t=1است باه
نبارت دیگر 𝛽𝑅𝑛 + (1 − 𝛽)𝐹2 > 𝐹1

با مد را توسعه میدهیم به طوری که شامب دو باناک کام ریساک و پار
ریسک شود تفاوت این دو بانک از منظر ریسک ،در میازان سارمایه او یاه باناک
است بانک کم ریسک یا  low risk bankدارای سرمایه او یه به اندازه  𝐸0𝐿 > 1باوده
و بانک پر ریسک یا ه ان  high risk bankسرمایه او یهای به اندازه  𝐸0𝐻 = 1اسات
به نبارت دیگر بانک پر ریسک کلیه سرمایه خود را که به صورت کامب وجوه نقد
است وام میدهد اما بانک کمریسک دارای سرمایه او یه بیشتر از یاک اسات و باه
اندازه یک وابد ،وجوه نقد موجود را وام میدهد همچنین تفاوت دیگر دو باناک
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در نرخ بارهای است که به سپردهگذاران ونده میدهناد باناک پار ریساک و کام
ریسک به ترتیب نرخ 𝐻 𝑟 و 𝐿 𝑟 را به ننوان نرخ باره ساپرده معرفای مایکنناد در
ن ودارهای زیر درخت اقدام بانک کم ریسک و پر ریسک به صورت مجازا نشاان
داده شده است
نمودار  .2درخت اقدام بانکهای کمریسک

Rq
α
𝐿𝐹1

Low risk
Bank

Fire sale
1-α

Rn

β

Roll-over

1-β

𝐿𝐹2
t=2

t=1

t=0

منبع :اقتباس از پژوهش برگلف و روالند ()1997
نمودار  .3درخت اقدام بانکهای پرریسک

Rq
α
𝐻𝐹1

high risk
Bank

Fire sale
1-α

Rn

β

Roll-over

1-β

𝛾 𝐹2𝐻 +
t=2

t=1

منبع :اقتباس از پژوهش برگلف و روالند ()1997

t=0
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ه انطور که مشاهده می شود پارامتر 𝛾 به مد اضافه شده اسات ایان پاارامتر در
بقیقت نشاندهنده ب ایت مشروط سیاستگذار پو ی از بانک پر ریساک اسات
توضیال این که چنان چه در  t=2داراییهای بانک تکاافوی بادهیهاایش را نکناد،
دو ت میزان کسری بانک را جبران میکند با اضافه شدن این پارامتر ،وجه دیگری
از اطالنات نامتقارن یعنی کژمنشی 1نیز وارد مد شده است
کژمنشی ناادهای ما ی یکی از موضونات پرتکرار در ادبیات اقتصادی اسات
این کژمنشی به دالیب مختلفی میتواند رخ دهد 1 :وجود رویه بی ه ساپردههاا 2از
سوی دو ت 2 ،تض ین ض نی و غیرآشکار دو ت مبنی بر بف ناادهای ماا ی از
خحر سقوط به د یب خحرات ناشی از سرریز ب ران یک بانک به نظام بانکی و چاه
بسا سرریز تبعات آن به بخشهای دیگار اقتصاادی نظیار بخاش ن اومی ،بخاش
خارجی ،بازار دارایی و

()Rohn et.al, 2015, pp. 1-3

نکته دیگری نیز در باب درخت اقدام بانک پرریسک و کمریسک قاباب ذکار
است؛ در پژوهش های متعددی باه ایان نکتاه اشااره شاده اسات کاه باناکهاای
پرریسک ،مقررات مربوط به وامدهای را باه درساتی رنایات نکارده و در مربلاه
انتبارسنجی متقاضیِ دریافت وام و تعیین ارزش وثایخ وی دقات کاافی باه خارج

ن یدهند بنابراین میتوان گفت 𝐹2𝐻 < 𝐹2𝐿 :و 𝐿 𝐹1𝐻 < 𝐹1به این معنا که در هر یک
از دورههای  1و  ،2وثایخ در اختیار بانک کم ریساک و ارزش ریاا ی آن بیشاتر از
وثایخ در اختیار بانک پر ریسک است
با توجه به مقدمات فو  ،زمانبندی اقدام بانک به شرح زیر است:
 :t=0بانک ت ام وجوه نقد موجود را (یک وابد) به متقاضایان تساایالت وام
میدهد بانک کم ریسک ،سرمایه دیگری غیر از وجوه نقاد دارد اماا تنااا سارمایه
بانک پر ریسک ه ان وجوه نقد است که ه گی را وام میدهد
 :t=1با مشخص شدن نول مشاتریهاا بارای باناک ،نایادی باناک مشاخص
می شود در این دوره بانک دو انتخاب دارد :اماا وام یا فروش وثاایخ؛ چناانچاه
1. Moral hazard
2. Deposit insurance
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انتخاب بانک ،اماا وام باشد باید سپرده جذب کند
 :t=2دو ت ،بنا بر تعاد ض نی و با هدف جلوگیری از سرایت ب ران به نظاام
ما ی ،بانکهایی که دارایی نایدی منفی هستند (بدهی آنها بیشتر از دارایای آنهاا
شده است؛ به بیان روشنتر بانکهایی که کسر بادهی آنهاا باه ساپردهگازاران از
سرمایه او یه آنها منجر به یک ندد منفی میشاود) را ماورد ب ایات قارار داده و
تعادات آنها به سپردهگذاران را پرداخت میکند
پس از بررسی مشخصات مد و معرفی پارامترهاا ،یاک ساؤا ماام محارح
میشود؛ چنان چه هر دو بانک بخواهند وام مشتریان را اماا کنند ،هر یک بسته به
میزان سرمایه او یه خود ،چه نرخی را برای جاذب ساپرده پیشانااد مایدهاد در
صورت تفاوت نرخ باره سپرده پیشانااد شاده از ساوی باناک کام ریساک و پار
ریسک ،کدام یک بیشتر است
برای پاسخ به این سؤا باید فر

کنیم که بانک در ظه  t=1ایستاده اسات

و  αنیز مشخص شده است با برابر قرار دادن نایدی انتظاری بانک کم ریساک و
بانک پر ریسک با فر

اتخاذ تص یم اماا وام میتوان رابحه بین

𝐻𝑟

و 𝐿 𝑟 را باه

دست آورد به نبارت دیگر سؤا ی که درصدد پاسخ هستیم آن اسات کاه باه ازای
چه مقادیر

𝐻𝑟

و 𝐿 𝑟  ،نایدی انتظاری دو بانک در نتیجه انتخاب گزینه اماا برابار

میشود
ه انطور که پیشتر گفته شد

𝑞𝑅 > 𝑛𝑅

ذا منفعت بانک در امااا وام اسات

چرا که نایدی بیشتری به دست میآورد؛ بار اسااس ایان فار

 α𝑅𝑞 ،بخشای از

منابع است که میتوانست وارد فرآیند اماا شود اما ایان اتفاا رخ ناداده اسات
بنابراین این نبارت با نالمت منفی در م اسبات مربوط به نایدی انتظااری باناک

در با ت اماا وارد می شود به نبارت دیگر 𝑞𝑅 αماهیات هزیناهای پیادا کارده
است
نایدی انتظاری بانک کمریسک با انتخاب گزینه اماا بادهی باه شارح زیار
است:

𝐿

(− 𝛼𝑅𝑞 − 𝐷(1 + 𝑟 )] )1

𝛼)𝐹𝐿2

𝐿

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

توضیال اینکه انتخاب گزینه اماا  ،مایتواناد منجار باه دو با ات  βو  1-βشاود
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𝑛𝑅)𝛼  (1 −و 𝐿 (1 − 𝛼)𝐹2نایدی مرتب با هر یک از باالت اماا است در ماورد
𝑞𝑅 αنیااز پیشااتر توضاایال داده شااد در ناایاات

) 𝐿 𝑟 −D(1 +

نبااارت اساات از

بازپرداخت اصب سپرده های جذب شده به نالوه سود مرتب با آن به سپردهگذاران
در پایان دوره دو پس از م اسبات سادهسازی ،نبارت زیر باصب میشود:
) 𝐿 𝑟 (1 − 𝛼)[𝛽𝑅𝑛 + (1 − 𝑞)𝐹2𝐿 ] − 𝛼𝑅𝑞 − 𝐷(1 +

( )2

همچنین نایدی انتظاری بانک پر ریسک با انتخاب گزینه اماا بدهی به شرح زیر
قابب م اسبه است:

(β[(1 − 𝛼)𝑅𝑛 − 𝛼𝑅𝑞 − 𝐷(1 + 𝑟𝐻 )] + (1 − 𝛽)[(1 − 𝛼)𝐹𝐻2 − 𝛼𝑅𝑞 − 𝐷(1 + 𝑟𝐻 ) + 𝛾] )3

توضیال در مورد نایدی انتظاری بانک پر ریسک مشابه توضیال رابحاه شا اره ()1

اساات از آنجااا کااه 𝐿 𝐹2𝐻 < 𝐹2فاار

ماای کناایم کااه

(1 − 𝛼)𝐹2𝐻 − 𝛼𝑅𝑛 −

 𝐷(1 + 𝑟 𝐻 ) < 0در نتیج اه دو اات از سااقوط و ورشکسااتگی بانااک پاار ریسااک
جلوگیری میکند (بر اساس فر

سوم از بخش  )2ماروری بار مختصاات نظاام

بانکی ایران» مبنی بر تعاد ض نی دو ت به نجات ناادهاای ماا ی معسار) باه ایان
صورت که سرمایه بانک پر ریسک را افزایش میدهد تا از این م ب بادهی باناک
به سپردهگذاران پرداخت شود ذا داریم:

]) 𝐻 𝑟 − 𝛼𝑅𝑞 − 𝐷(1 +

()4

𝐻𝛼)𝐹2

𝛾 = −[(1 −

با این تفاسیر ،نایدی انتظاری بانک پر ریسک با انتخااب گزیناه امااا بادهی باه
شرح زیر خواهد بود

]) 𝑟 β[(1 − 𝛼)𝑅𝑛 − 𝛼𝑅𝑞 − 𝐷(1 +
𝐻

()5

با میتوان تساوی نایدی انتظاری بانک پر ریسک و بانک کم ریسک در با ات
انتخاب گزینه اماا وام را برقرار کرد توضیال اینکه برقراری تساوی زیر با هادف
ایجاد امکان مقایسه بین  rHو  rLصورت می گیرد

((1 − 𝛼)[𝛽𝑅𝑛 + (1 − 𝑞)𝐹2𝐿 ] − 𝛼𝑅𝑞 − 𝐷(1 + 𝑟 𝐿 ) = β[(1 − 𝛼)𝑅𝑛 − 𝛼𝑅𝑞 − 𝐷(1 + 𝑟 𝐻 )] )6

در ادامه داریم:
( )7

با توجه به اینکه
()8

𝐿𝛽)𝐹2

= (1 − 𝛽)(𝛼𝑅𝑞 + 𝐷) − (1 − 𝛼)(1 −

𝛼 𝛼𝑅𝑞 + 𝐷 = 1 −

ذا در ناایت خواهیم داشت:

)𝐿

𝐻

𝑟 D(𝛽𝑟 −

) 𝐿D(𝛽𝑟 𝐻 − 𝑟 𝐿 ) = (1 − 𝛼)(1 − 𝛽)(1 − 𝐹2
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پیشتر گفته شد که  𝐹2𝐿 < 𝐸0𝐿 = 1در نتیجه می توان گفت که
()9

(1 − 𝛼)(1 − 𝛽)(1 − 𝐹2𝐿 ) > 0

همچنین با توجه به اینکه  𝐷 > 0این نتیجه باصب میشود که > 0
در ناایت این نتیجه باصب میشود که 𝐿 𝑟 > 𝐻 𝑟𝛽 >

𝐿 𝑟 𝛽𝑟 𝐻 −

𝐻𝑟

نامساوی فو نشان میدهد که نرخ باره سپردهای که توس بانک پر ریساک
به سپردهگذاران پیشنااد میشود بیشتر از نرخ باره سپرده بانک کم ریساک اسات
در بخش سوم مقا ه ،توضی اتی در مورد مختصات نظام باانکی ایاران ذیاب چااار
م ور ارائه شد سه م ور او  ،به ننوان فرو

 ،وارد مد ساازی شادند و م اور

چاارم ،فرضیه پژوهش (به این صورت که در نظام بانکی ایاران ،باه خصاوص در
چند سا اخیر ،بانکهای ناسا م و پر ریسک به ننوان راهبر نرخ باره سپرده و در
جات افزایش آن نقش اصلی را ایفا کردهاند) را شاکب داد در ناایات ،م اسابات
جبری مد نشان داد که نرخ باره بانک پر ریسک بیشاتر از نارخ بااره باناک کام
ریسک است بنابراین میتوان گفت که فرضایه پاژوهش ماورد تأییاد قارار گرفتاه
است
جمعبندی و نتیجهگیری
در پژوهش باضر رفتار بانکهاا و متقاضایان تساایالت در قا اب یاک باازی دو
مربلااهای در شاارای ناادم تقااارن اطالنااات مشاات ب باار کژگزیناای و کژمنشاای
شبیهسازی شده است به طور مشخص سؤا پژوهش آن است که چنانچه امااا
وامهای غیرجاری از سوی بانکها امکانپذیر باشد همچنین امکان جذب سپرده به
واسحه رقابت در تعیین نرخ بیشتر فراهم باشد ،نرخ باره سپردهای که توس باناک
پر ریسک و کم ریسک به سپردهگذاران پیشنااد میشود ،چاه نسابتی باا یکادیگر
دارند نتیجه پژوهش آن است که بانکهای پار ریساکتر(باناکهاایی کاه از نظار
شاخص سحال سرمایه به دارایی وضعیت نامناسبتری دارند) در رقابت تعیین نرخ
باره سپرده ،نرخهای باالتری را به سپردهگذاران پیشنااد میدهند؛ به نبارت دیگار،
ناادهای ما ی ناسا م و پر ریسک ،راهبر و جاتدهنده به نرخ باره سپرده هستند
در ادامه مامترین دال تهای این پژوهش ذکر شده است
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 1درصورت ندم نظارت کارآمد مقام ناظر ،بانکها انگیزه زیاادی در جاات
اماا وامهای نکو شده دارند زمانی که بانک قادر به بااز پاسگیاری تساایالت
نبوده و آن را ه واره ت دید و اماا کند ،قدرت وامدهی جدید او م دود خواهاد
شد؛ به نبارت دیگر به هر میزانای کاه وامهاای نکاو شاده امااا شاوند ،ارائاه
تسایالت جدید کاهش مییابد فلذا تقاضاای انتباار توسا بنگااههاا و خانوارهاا
بیپاسخ میماند بر اساس این سازوکار میتوان گفت که ضعف نظارتی مقام نااظر
منجر به انقبا

انتباردهی 1خواهد شاد ایان مساأ ه در کشاوری مثاب ایاران کاه

تسایالت بانکی سام باالیی در تأمین ماا ی تو یاد دارد ،باه منز اه افاو تو یاد و
سرمایهگذاری خواهد بود
 2بانکهایی که بیشتر در معار

ورشکساتگی و ساقوط هساتند و نسابت

کفایت سرمایه نامناسبی دارند ،انگیزه بیشاتری بارای امااا وامهاای نکاو شاده
دارند ندم نیاز به ذخیرهگیری برای محا بات غیرجاری ،شناسایی درآمد صوری به
واسحه تعریف وام جدید در س ت دارایی ترازنامه و پوشاش دادن هزیناههاا و در
ناایت شناسایی سود از م ب درآمدهای موهومی باصاب و پرداخات ساام ساود
ساامداران و پاداش مدیران ،مامترین نوامب انگیزشی ناادهای ما ی نسب به اماا
وامهای غیرجاری است؛ طبیعی است که نوامب فو  ،مدخلیت بیشاتری در ماورد
بانک های پر ریسک دارد
 3جنگ قی تی (رقابت در تعیین نرخ) در بازار سپرده یکی ویژگی ماام دارد
و آن نبارت است از رهبری بانکهای ناسا م و مؤسسات ماا ی نظاارتناپاذیر در
این بازار به د یب شدیدتر بودن مسأ ه ک بود نقدینگی؛ بنابراین میتاوان گفات کاه
بانکهای پر ریسک و بدرفتار نقش قاببتوجای در جاتدهی به نرخ باره ساپرده
دارند یک دال ت مام گزاره فو آن است که در رقابت تعیین نارخ بااره ساپرده،
بانکهایی که از اظ کفایت سرمایه وضعیت مناسبی دارند ،کمکم ساام خاود را
از بازار سپرده از دست خواهند داد مگر آن که در رقابت ایجااد شاده ،نارخ بااره
سپرده خود را افزایش دهند و هم جات با بانکهای پر ریسک برکت کنند
1. credit crunch
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 4نرخ باره سپرده باال را میتوان به ننوان یک شاخص پیشنگر ب ران ما ی

1

معرفی کرد به نبارت دیگر مقام ناظر و سیاساتگاذار در باوزه پاو ی و باانکی
نالوه بر توجه به ترازنامه بانکها (که گاهی معضالت بانک در آن پناان میشود)،
باید بساسیت و توجه ویژهای نسبت به نرخ باره انحایی آنها به سپردههاا داشاته
باشد

1. early warning signal of bank failure
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پینوشتها
1
2
3
4
5
6
7

8

مج ول ارزش با سودهای آتی بانک
در پژوهش مورد ب ث ،درجه رقابت در بازار سپرده و بازار تساایالت ،باا اساتفاده از
شاخص رنر م اسبه شده است
در بسیاری از پژوهشها برای تخ ین سحال رقابت در نظام بانکی از شاخصهای نظیر
رنر ،هرفیندا -هیرش ن ،روس-پانزار و بون استفاده میشود
بخشی از اقتصاد که مرتب با تو ید کاالها و خادمات اسات و در مقاباب بخاش پاو ی
اقتصاد قرار میگیرد
بر اساس دستورا ع ب ب 2823/بانک مرکزی ،بانکها بایاد بارای محا باات سررساید
گذشته  ،٪10محا بات معو  ٪20و محا بات مشاکوکا وصاو باین  50تاا 100
ذخیره اختصاصی نگاداری کنند
برای محا عه بیشتر به گزارش ک یسیون اصاب  90مجلاس شاورای اساالمی ماورخ 1
خرداد  1397درباره محا بات غیرجاری بانکها مراجعه کنید
اگرچه در ادبیات رایج بانکداری ایران بر پایه قانون ن لیات بانکی بدون رباا مصاوب
 ،1361از واژه «نرخ سود سپرده» استفاده میشود اما به نظر مایآیاد اطاال واژه
«سود» بر مبلغ پرداختی بانک به ننوان مازاد بار روی ساپردههاا چنادان صا یال
نیست چرا که «سود» از د مناسبات بخش بقیقی اقتصاد استخراج مایشاود اماا
در با باضر مبلغی که بانکها ت ت ننوان سود پرداخت میکنناد چیازی جاز
ندد مصوب مقام سیاستگذار پو ی نیست و نسبتی باا مناسابات واقعای اقتصااد
ندارد و این نرخ بیشتر در تناظر با وضعیت نظاام پاو ی کشاور تعیاین مایشاود
بنابراین میتوان گفت که در نظام پو ی و بانکی ایران ،ه ان نارخ بااره رایاج در
اقتصاد متعارف جریان دارد
بازی پونزی ن لیات سرمایهگذاری فریابکاراناهای اسات کاه باه جاای آنکاه ساود
ساارمایهگذاران از م ب منافع باصب از یک فعا یت اقتصادی که توس شاخص
یاا بنگاااه انجاام شااااده ،پرداخات شااود جریاان نقاادی ناشای از ه ااان وجااوه
سرمایهگذاری شده یا وجوهی که به وسیله سرمایهگذران بعدی پرداخت شده ،باه
ساارمایهگذاران او یه پرداخته میشود
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 9برای مثا بانک مرکزی در توضی ات ذیب صف ه  16ن اگرهای اقتصاادی شا اره 76
میگوید :در مورد سپردههای سرمایهگذاری پنجسا ه نرخهای باالتری نیاز توسا
بانکها ان ا شده که به د یب تنول باالی آن ،امکان انالم آن وجود ندارد
 10برای مثا در بخشنامه مورخ  29آذر  1393بانک مرکزی با موضول «ابالغ نرخ سود
سپرده» ،به صورت تلوی ی به موضول رقابت باناکهاا و مؤسساات انتبااری در
تعیین نرخ باره سپرده اشاره شده است در این بخشنامه بعد از تعیین نرخ ساود
دستوری الزم االجرا برای انوال سپردهها ،تأکید شده است که چنانچه بانکهاا و
مؤسسات انتباری غیربانکی نرخ هاای ماذکور را رنایات نکننااد ،بااا شادت و
قاطعیت با آنها برخورد خواهد شد همچناین در بخاشناماه ماورخ  12خارداد
 1394بانک مرکزی ،تصریال شده است که برخی از بانکها و مؤسسات انتبااری
غیربانکی رقابت ناسا م را مبنای تجایز و تخصیص منابع خود قرار دادهاناد و در
این بخشنامه ،نرخهای باره سپردهای که پیشتر تعیین شده و بانکهاا نسابت باه
رنایت آن ملزم شده بودند ،دوباره مورد تأکید قرار میگیرد
 11جات محا عه بیشتر به آدرس زیر مراجعه کنید:
https://www.isna.ir/news/96110804718/

 12جات محا عه بیشتر به آدرس زیر مراجعه کنید:
https://www.isna.ir/news/96011906492/
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