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 چکيده

مخالف چرخه به عنوان یکی از ابزارهای میالدی سپر سرمایه  2007پس از بحران مالی سال 

ای قرار گرفت تا نقش مؤثری های احتیاطی کالن در حوزه ثبات مالی مورد توجه ویژهسیاست

د. ها ایفا نمایدر تثبیت اقتصادی و کاهش شدت رفتار همچرخه نسبت کفایت سرمایه بانک

 الزم سیگنال تا است نیاز ایدهنده هشدار هایشاخص به سپر برای افزایش یا کاهش در میزان

 حاضر در این راستا، در تحقیق. دهند ارائه بانکی سیاستگذاران به رونق و رکود شرایط در را

به عنوان یک شاخص زود هشدار دهنده، بر سپر سرمایه  GDPتأثیر شاخص شکاف اعتبار به 

در دوره  بانک 15 های ساالنهدر اقتصاد ایران بررسی شده است. این کار با استفاده از داده

به روش پانل دیتا انجام شده است.  نتایج نشان داد که شاخص شکاف  1391-1397زمانی 

تأثیر مثبت و معناداری بر سپر سرمایه بانک دارد به عبارت دیگر، میزان سپر   GDPاعتبار به 

د به دار GDPسرمایه نگهداری شده توسط بانکها رابطه مستقیمی با شاخص شکاف اعتبار به 

طوری که تصمیم در مورد ایجاد یا آزادسازی سپر در نظام بانکی ایران متأثر از شاخص شکاف 

 است. GDPاعتبار به 

 .، پانل دیتا، نظام بانکیGDPسپر سرمایه، شکاف اعتبار به  :يديکل واژگان
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 مقدمه

به بازارهای جهانی، ارتقاء سطح کمّی و کیفی نیازهای الزم برای ارتقاء و تقویت اقتصاد کشور برای ورود یکی از پیش

مایند و نهای دنیا در آن فعالیت میالمللی است که بانکبخش بانکداری کشور است که اولین گام آن شناختن فضای  بین

مت یک المللی سالبین اینکه این عرصه تحت چه قوانین و اصولی تنظیم گردیده است. قوانین نظارتی کمیته بال استانداردهای

، نسبت خالص نقدینگی، افشاء کامل 2، سپر سرمایه مخالف چرخه1نهاد مالی را در اختیار قرار داده است. نسبت کفایت سرمایه

های مالی، میزان ریسکی بودن پرتفوی اعتباری بانک و ... از جمله این استانداردها است. در بین این استانداردهای صورت

 رفتارهای همچرخه از برخی با مقابله است. سپر سرمایه برای 3مباحث مهم مطرح شده در بال  معرفی شده سپر سرمایه یکی از

در حمایت و  النف احتیاطی کاهداسپر سرمایه جهت کسب است.  شده شود طراحیمی جهانی مالی بحران که منجر به

از  منظور د.باشگیری ریسک سیستم گستر همراه هایی است که رشد اضافی اعتبار با شکلدورهدر بخش بانکی از پشتیبانی 

 بلکه ،ها در طول دوره استرس نیسـتحمایت بخش بانکی، صرفًا اطمینان از حفظ توانایی پرداخت دیون هر یک از بانک

 شد،بازم جهت کمک به حفظ جریان اعتباری در اقتصاد برخوردار ال اطمینان از این مسأله اسـت که بخش بانکی، از سـرمایه

ای است که در زمان رونق میزان سپر رفتار سپر سرمایه به گونه. بدون آن که توانایی پرداخت دیون آن با مشـکلی مواجه شـود

دهی افزایش یافته و به این یابد، همچنین در زمان رکود با کاهش سپر مقدار وامدهی کاهش میافزایش یافته و به تبع آن وام

 اب سیستم گستر هایبا توجه به ریسک تواندمی اما درصد باشد 5/2صفر تا  سپر باید بین ینا. شوندها تعدیل میصورت سیکل

درصد، تضمین  5/2به حد کافی باال، بیشتر باشد. وجود سپر تا  سیستمی ادواری هایریسک سایر یا و اضافی اعتبار رشد

های میزان سپر افزایش و یا کاهش یابد به شاخصهای ایجاد شده را پوشش دهد. اینکه چه زمانی کند که همه ریسکمی

ای نیازمند است تا در شرایط رکود و رونق سیگنال الزم را به سیاستگذاران بانکی ارائه دهد. شکاف اعتبار به هشدار دهنده

GDP ش ی افزایباشد که از طرف کمیته بال جهت سیگنال یابهای زود هشدار دهنده رونق و رکود میترین شاخصیکی از مهم

یا کاهش سپر مطرح شده است. لذا در این مطالعه به بررسی عملکرد نظام بانکی ایران درخصوص نگهداری میزان سپر با توجه 

پردازیم. به عبارت دیگر در این پژوهش تأثیر شکاف اعتبار به می GDPبه سیگنال ارائه شده از طرف شاخص شکاف اعتبار به 

GDP شود تا معلوم شود که آیا اصوال نظام بانکی ایران جهت ده در نظام بانکی ایران بررسی میبر میزان سپر نگهداری ش

 15های ساالنه توجه الزم را داشته است یا خیر؟. این کار با استفاده از داده GDPنگهداری سپر به شاخص شکاف اعتبار به 

های مالی های الزم از صورتیتا انجام شده است. دادهبه روش پانل د1391-1396بانک دولتی و خصوصی ایران در دوره زمانی 

آوری شده است. این پژوهش در پنج بخش های سری زمانی بانک مرکزی جمعها و همچنین از پایگاه دادهمنتشر شده بانک

 تنظیم شده است. پس از مقدمه در بخش دوم مبانی نظری آمده است. در بخش سوم پیشینه تحقیق بیان شده و در بخش

ها و تخمین مدل موضوع بخش پنجم بوده و بخش چهارم روش تحقیق به اختصار توضیح داده شده است. تجزیه و تحلیل

 ششم به نتیجه گیری اختصاص یافته است.

 

 مبانی نظري
 اند.های مالی و بانکی شدیدی را تجربه کردهبحران در سه دهه اخیر، برخی اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه،

( و بحران 2001(، بحران مالی آرژانتین )1997(،  بحران مالی کشورهای آسیای جنوب شرقی )1995مالی مکزیک ) بحران

(. بحران مالی 1395( که به سایر کشورهای جهان نیز سرایت کرد، از جمله این موارد هستند )رمضانی، 2007مالی آمریکا )

که صندوق بین المللی پول این اثرات را حدود ر کشورها ایجاد نمود به طوریای داثرات مخرب گسترده 2007آمریکا در سال 

(. افزایش مشکالت بانکی در مقیاس 2016برآورد نمود )برگر،  2009درصد کاهش در رشد اقتصادی جهان برای سال  1تا  5/0

ها را دچار گسست کرده نوارها و شرکتهای زیادی را ایجاد نمود. زیرا بحران بانکی جریان اعتباری به سمت خاوسیع، نگرانی

ا را هتواند عملکرد سیستم پرداختدهد. همچنین بحران بانکی میهای بخش حقیقی را افزایش میو امکان ورشکستگی بنگاه
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 انداز داخلی و خروج سرمایه دربه مخاطره اندازد و از طریق کاهش اعتماد به نهادهای مالی داخلی، باعث کاهش سپرده یا پس

شود. لذا ارزیابی ها و بسته شدن آنها میمقیاس کالن شود. در نهایت، بحران سیستمی منجر به کاهش سالمت مالی بانک

ای هتواند کمک شایانی به چگونگی فعالیت آنها به بهترین نحو داشته باشد. از این رو سیاستها میعملکرد و سالمت بانک

 4یک بال سرمایه نامهتوافق تنظیم یابی به ثبات مالی در اقتصاد دردی و دستجهت کنترل ریسک مؤسسات فر 3احتیاطی خرد

 نسبت کفایت محاسبه الگوی ضرورت بهبود  بر المللیبین اجماع ایجاد ,و زمان مورد توجه قرار گرفت. به مرور  1988 سال در

در  دو بال سرمایه جدید نامهتوافق نسبت، این محاسبه در اعتباری ریسک ویژه به ریسک مقوله به بیشتر توجه و بانک سرمایه

 به سرمایه کفایت نسبت وابستگی شدت افزایش نامه،توافق این بر انتقاد ترینمهم .شد منتشر بال کمیته توسط 2006سال 

این ویژگی  .است 1 بال نامهبا توافق مقایسه نسبت در این محاسبه در اعتباری ریسک بیشتر اهمیت طریق از موقعیت اقتصادی

 اعتباری، منجر ریسک افزایش با رکود شرایط شود. بدین معنا که دربه عنوان رفتار همچرخه نسبت کفایت سرمایه نامیده می

  سطح در کفایت سرمایه نسبت حفظ به هابانک الزام دلیل به شرایط این در شود.می سرمایه کفایت نسبت شدید کاهش به

 با امر این که شده کاسته به شدت اعطای تسهیالت در هابانک توانایی از رکودی، شرایط در آن شدید کاهش و درصد 8

 تواندمی حتی که است حدی در مسأله این شود. شدتمی اقتصادی رکود تر شدنعمیق به منجر اعتباری، تنگنای دهیشکل

حرکت به سمت دستیابی به ثبات مالی بیشتر، بکاهد. در حقیقت  رکودی شرایط از خروج در پولی سیاست امکان اثربخشی از

 هاینسخه به زیادی انتقادهای رواینتواند ثبات اقتصادی را بیشتر به خطر بیاندازد. ازها میتوسط ارتقای سطح سالمت بانک

 آن، اصالح و نامهتوافق این همچرخه رفتار شدت کاهش جهت متفاوتی وارد و راهکارهای دو بال سرمایه نامهتوافق مشورتی

 نقش به را مجدداً انتقاداتی 2007سال  مالی بحران گیریشکل با نامهتوافق این اجرای زمانیهم شد. از طرف دیگر،  معرفی

 معطوف سرمایه کفایت نسبت همچرخه رفتار اثر در های مالیبحران تعمیق امکان و مالی بحران تشدید و گیریشکل در آن

، این مسأله به عنوان یکی از پنج اصـل محوری میالدی 2007سال پس از بحران مالی  20نابراین در اولین جلسـه گروه نمود. ب

المللی پول، بین ، مطرح شد. این گروه حتی از صندوق"اصـل ارتقاء مقررات مناسب"حات در بازار مالی، در قالب الاعمال اص

برای کاهش شــدت رفتار همچرخه بپردازند.  روشیبه طراحی تا درخواســت نمود  ت ثبات مالی و کمیته نظارت بانکی بالأهی

ها در شـرایط مناسـب اقتصادی به عنوان ابزاری جهت کاهش اهرم سازی و اطمینان از ، تنظیم ســپری در بانکجهت ایناز

این ایده در قالب رهنمود سپر سرمایه نهایت  در مورد توجه قرار گرفت. های اقتصادی توسط مقررات مالیکاهش شدت چرخه

نامه اعتماد زیادی در خصوص مدیریت ریسک و توافق 2007سازی شد. هر چند قبل از بحران سال مخالف چرخه بال سه پیاده

در حرکت به سمت سالمت بانکی و ثبات مالی بیشتر بر پایه مدیریت ریسک وجود داشت، اما این بحران نقطه  2سرمایه بال 

ای موجود را بیش از پیش نمایان ساخت. حتی حرکتی به سمت تبیین بیشتر مقوله ثبات مالی و توجه به گستره ابعاد هضعف

 هایتر سیاستنگر بودن آن، به وجود آمد. به بیان دقیقآن و عدم توجه صرف به مدیریت ریسک، بدون اطمینان از واقعی

ای قرار گرفتند تا نقش مؤثری در ارتقای تثبیت اقتصادی و کاهش شدت احتیاطی کالن در حوزه ثبات مالی مورد توجه ویژه

ه بها ملزم  براساس این سند بانک (.1395ها ایفا نمایند )خشنود و اسفندیاری، رفتار همچرخه نسبت کفایت سرمایه بانک

ی موزون به ریسـک خود هااز داراییدرصد  5/2( شده  به طوری که تا سقف CCB) شدهتنظیم سپر سرمایه مخالف چرخه 

 %13ها به حداقل سرمایه قانونی بانک باعث شد تاله اداری نمایند. این مسـصـورت سـپر سـرمایه نگهماه را به 12در طول 

ای بر نسبت سرمایه قانونی قبلی مورد عنوان نسبت سرمایه افزوده نیز به 5برسد. البته در کنار این سپر، سپر سرمایه حفاظتی

سازی شد. هدف سپر سرمایه المللی پیادههای بزرگ و فعال در عرصه بیندر بانک 2019ا سال ت 2016ال دو، از سـالتوجه ب

های رونق اسـت، های مربوط به سـرمایه در دورهحفاظتی، ممانعت از پرداخت سـود تقسـیم شـده سـهام و دیگر پرداخت
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شود قبل از کاهش شدید سرمایه قانونی، باشند. این مسأله منجر میمیدر حال انباشـته شدن  6سیستمیهای زمانی که ریسک

  .در بانک انجام شود 7حی سریعالاقدام اص

های منفرد و مهم از نظر سـیستمی ، سـپر سـرمایه مخالف چرخه صـرفاً بر بانک سرمایه حفاظتی در مقایسـه با سـپر  

ظام تواند در کل نمیتمرکز دارد که ای ســیســتمی هکند و بر ریســکدنبال میرا  حتیاطی کالنا متمرکز نبوده و رویکرد

گذاری سنتی در زمینه سرمایه ف مقرراتالوقوع بپیوندد. درحقیقت برخهای کوچک، بهبانکاز مالی، حتی در گروه بزرگی 

کز است، سپر سرمایه مخالف مت مالی مؤسسات مالی منفرد متمرکه یک سیاست احتیاطی خرد اسـت و صـرفاً بر سال هابانک

 نالگذاری احتیاطی کها مورد توجه قرار داده و یک نوع سیاستبانک چرخه، ریسک سیستمی را در مقررات گذاری سرمایه 

 (.8BCBS،2010 :3-1) است

 سپر باید بین برای حفاظت از خطرات داخلی است. این 1( یک سهام عادی رتبه CCBسپر سرمایه مخالف چرخه )   

یستمی س هایریسک سایر یا و اضافی اعتبار رشد با سیستم گستر هایبا توجه به ریسک تواندمی اما درصد باشد 5/2ر تا صف

شود می جهانی مالی بحران که منجر به رفتارهای همچرخه از برخی با مقابله برای CCBبه حد کافی باال، بیشتر باشد.  ادواری

های ایجاد شده کند که همه ریسکدرصد، تضمین می 5/2تا  CCBاست. وجود  شده طراحی کنندها را تشدید میو یا بحران

 طور به .باشد CCB ماهه نرخ سه تنظیم مسئول که کند تعیین دولتی سازمان یا مقام یک باید عضو کشور هررا پوشش دهد. 

کنند تا به این نرخ برسند یک می CCBها شروع به افزایش شود و بانکاعالم می CCBاز زمانی که نرخ جدید باالتر  معمول

، ابزارهدف اولیه این (. ESRB ،2015 :29تواند انجام شود )بالفاصله می CCBکشد. اما کاهش ماهه طول می 12دوره 

رشد  ت کههایی اسدورهدر بخش بانکی از در حمایت و پشتیبانی  النف احتیاطی کاهدااسـتفاده از سپر سرمایه جهت کسب 

از حمایت بخش بانکی، صرفًا اطمینان از حفظ توانایی  منظور باشد.گیری ریسک سیستم گستر همراه اضافی اعتبار با شکل

ها در طول دوره استرس نیسـت، زیرا هدف از طراحی حداقل الزامات سـرمایه و سـپر سرمایه پرداخت دیون هر یک از بانک

زم جهت کمک به حفظ ال ه اطمینان از این مسأله اسـت که بخش بانکی، از سـرمایهمین همین امر است. بلکأحفاظتی، ت

بدون آن که توانایی پرداخت دیون آن با مشـکلی مواجه شـود؛ آن هم در شـرایطی  باشد،جریان اعتباری در اقتصاد برخوردار 

شدن  ضکه پس از یک دوره رشد اضافی اعتبار، کل نظام مالی با شرایط استرس مواجه شـده اسـت. این مسأله، ریسـک منقب

در  های اعتباری دیگریو منجر به زیان گذاردمی عرضه اعتبار توسط الزامات سرمایه قانونی را که بر عملکرد اقتصاد واقعی اثر

در حمایت از بخش بانکی در قبال چرخه اعتباری، خود  CCBاز هدف  این،بر. عالوهدهدکاهش می شود رامینظام بانکی 

 که است الزم (. بنابراینBCBS، 2010  :8) گیری بحران مفید واقع شـودشکل تواند در همان ابتدا در جلوگیری ازمی

 پرس یک یک سپر سرمایه حفاظتی و خود، وجوه الزامات سایر بر عالوه مربوطه گذاریسرمایه هایشرکت و اعتباری ؤسساتم

، 9ESRB)داری کنند اقتصادی نگه رشد هایدوره طول استرس در هایهای دورهجذب زیان برای مخالف چرخه سرمایه

2015 :28 .) 

سرمایه نگداری شود به شاخص های هشدادر دهنده ای نیاز است. مقامات احتیاطی این که در چه زمانی و چه مقدار سپر 

های سیستم گستر در حال ایجاد هستند به های زود هشداردهنده را وقتی که ریسکای از شاخصکالن ممکن است مجموعه

رمایه اتخاذ نمایند. در این عنوان یک سیگنال مد نظر داشته باشند تا تصمیمات الزم را در خصوص نگهداری میزان سپر س

( به عنوان یک شاخص مفید توسط GDPاز روند بلندمدت آن )شکاف اعتبار به  GDPراستا شاخص، انحراف نسبت اعتبار به 

 مخصوصاً کشورها، از بسیاری در GDPبه  اعتبار ( مطرح شده است.  شکافCRD( و قوانین سرمایه اتحادیه اروپا )2010بال )

 GDPمورد توجه بوده است. نسبت اعتبار به  دهنده بحرانبه عنوان شاخص نشان نظارت بانکی بال کمیته عضو کشور 27 در

  ( نشان داده شده است.1در رابطه )

                                                           
6 Systemic Risk 
7 Prompt Corrective Action 
8 Basel Committee on Banking Supervision 
9 European Systemic Risk Board 
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RATIOt =
CREDITt

GDPt
 × 100                                    (1                          )                       

 

بخش غیرمالی خصوصی است. نســـبت اعتبار به بخش بانکی به  اعطایی اتاعتبار کلبیانگر  CREDITدر این رابطه، 

اشـد به ب از روندباالتر به نحو معناداری مقدار این نسبت شـــود. اگر تولید ناخالص داخلی با روند بلندمدت آن مقایســـه می

 .ستابیانگر امکان رشـد اعتبار به سطوحی فراتر در مقایسه با تولید ناخالص داخلی بوده و  مفهوم وجود شـکاف مثبت بزرگ

برای هر کشـور به صورت نسبت اعتبار به تولید ناخالص داخلی  t در زمان (GAPاعتبار به تولید ناخالص داخلی ) شـکاف

 ( به دست می آید.TREND) واقعی منهای روند بلندمدت آن
 

GAPt = RATIOt − TRENDt                                                                                  (2) 
 

حاسبه مبه عنوان یک نســبت متوســط پایدار از اعتبار به تولید ناخالص داخلی براساس تجربه تاریخی اقتصاد مقدار روند 

محاسبه گردد. معموال از فیلتر هدریک میانگین متحرك ساده یا یک روند زمانی خطی روند می تواند به صورت شود. می 

 شود.پرسکات برای محاسبه روند استفاده می

صفر است. با برابر  ، اندازه سپر( باشد L) پایین آسـتانهحد تر از کم GAPکه مقدار زمانی ( 4( و )3بر اساس روابط )    

سپر به حداکثر ( می رسد مقدار Hال )آستانه با به حد GAPکه مقدار  ییابد هنگامفزایش میاندازه سپر ا GAPمقدارافزایش 

 یتواند تصریح معقولمی 10برابر  Hو  2برابر  Lمقدار  ، BISبراسـاس مطالعه انجام شـده توسـط .خواهد رسید سطح خود

 (.BCBS ،2010 :19-23باشد )های بانکی براساس شواهد تاریخی بحران
 

((
CREDITt

GDPt
 × 100) − TRENDt ) < %2        ⇒     CCB= 0                                    (3) 

 

((
CREDITt

GDPt
 × 100) − TRENDt ) > %10   ⇒   CCB= Max                                   (4) 

 

 پيشينه پژوهش
برزیل را بررسی  هایبانک توسط شده دارینگه سرمایه هایسپر و اقتصادی چرخه بین رابطه (،2011و همکاران ) 10تاباك

نشان  انجام شده است.  نتایج 2000-2010بانک در مقاطع زمانی  4134نموده اند. این تحقیق با استفاده از داده های پانل 

  دهند.دهی را کاهش میسپرهای سرمایه را افزایش و رشد وام هابانک اقتصادی، رکود در دوران که دهدمی

های سرمایه مبتنی بر ریسک را با توجه به تغییرات جدید قانون بانکی ایاالت در یک تحقیق، نسبت(، 2015هوگان )

متحده آمریکا بررسی نموده اند. برای این کار از داده های پانل استفاه شده است. نتایج نشان می دهد که سرمایه مبتنی بر 

 کند. ریسک به عنوان شاخص هشداردهنده بحران بانکی عمل می

 مخالف سرمایه به دنبال انتحاب بهترین شاخص یرای نگهداری میزان سپر (، در یک تحقیق2015و همکاران ) 11براسلینز

 استونی، کشورهای برای بانکی بخش سود و اعتبار رشد ،GDP به اعتبار نسبت بوده اند. در این تحقیق شاخص های  چرخه

 با مقایسه در اعتبار نتایج نشان می دهد که شاخص رشد. بررسی شده است 2012 تا 2000 زمانی بازه در لتونی و لیتوانی

 رسپ ترسریع آزادسازی همچنین شاخص رشد اعتبار باعث شود. می سپر ساخت باعث ترسریع GDP به اعتبار نسبت شاخص

 . دارد بهتری کننده گیریپیش اثر شاخص دیگر دو با مقایسه در که شودمی

برای اقتصادهای باز کوچک  DSGE(، قوانین سرمایه مخالف چرخه را با ایجاد یک مدل 2017) 12کالنسی و مروال

های کشور ایرلند به سبب اینکه وزن کوچکی حدود یک درصد در اتحادیه پولی اروپا بررسی نموده اند. در این مطالعه از داده

                                                           
10 Tabak 
11 Brasliņš 
12Clancy & Merola 
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برای نگهداری سپرهای سرمایه در طی روند رو به رشد اقتصاد، ها دهند که اجبار بانکها نشان میدارد استفاده شده است. یافته

تواند توانایی اقتصاد را در دهد. همچنین اقدامات سریع در مرحله آزادسازی سپر میهای ناشی از هر رکود را کاهش میآسیب

 جذب شوك منفی افزایش دهد.

تا  1990انگلیس را در بازه زمانی  بانک 21طی (، اثرات تغییرات اقتصاد کالن بر الزامات سرمایه احتیا2017) میکس

 GDPشاخص شکاف اعتبار به  دهدانجام شده است.  نشان می VARبررسی نموده است. این کار با استفاده از مدل  2008

 است. اعتبار در رشد بیشتری نوسانات ، مولد3بال  کمیته توسط شده پیشنهاد شاخص به عنوان

 (، نقش1395خصوص سپر سرمایه مخالف چرخه انجام شده است. خشنود و اسفندیاری ) در ایران مطالعات اندکی در

بررسی نموده اند.  1393تا  1386 دوره زمانی ایران را در بانکی پولی شبکه سیاست اثربخشی در سرمایه سپر ایچرخه رفتار

 کل در سرمایه سپر بیانگر رفتار همچرخه هحاصل بانک انجام شده است. نتایج 17این تحقیق با استفاده از داده های فصلی  

 است. این رفتار همچرخه از چهار فصل تقدم نسبت به چرخه تجاری برخوردار است.  بانکی شبکه

 سرمایه سپر خرد و کالن را بر مقدار متغیرهای از ای(،  در تحقیق دیگری تأثیر مجموعه1397خشنود و اسفندیاری )

 1386-1393زمانی  دوره در پویا تابلویی هایبه روش داده کار با استفاده از داده های فصلی این بررسی نموده اند. هابانک

 سرمایه است.  سپر چرخه همسوی رفتار بیانگر انجام شده است. نتایج

 

 روش و مدل 
های تها از صورروش پژوهش توصیفی است. آمار و داده های کاربردی است.پژوهش حاضر از نظر نوع هدف جزء پژوهش

 بانک 15ها و همچنین بانک مرکزی استخراج شده است. با توجه به دسترسی به اطالعات و آمار ، تعداد مالی منتشر شده بانک

ها عبارتند از: بانک تجارت، ملت، پارسیان، پاسارگاد، سامان، صادرات، اقتصاد نوین، دولتی و خصوصی انتخاب شد. این بانک

-1396های مربوطه بصورت ساالنه در دوره زمانی پست بانک، آینده، انصار، دی و بانک شهر. دادهسرمایه، سینا، کارآفرین، 

( استفاده شد. 4بر سپر سرمایه از مدل ) GDPآوری شده است. به منظور بررسی تأثیر شاخص شکاف اعتبار به جمع1391

( متغیر وابسته بوده CBBاین مدل سپر سرمایه ) ( طراحی گردید. در2011این مدل بر مبنای کار تجربی تاباك و همکاران )

( از نسبت کفایت سرمایه منهای میزان قانونی این 2012( و گارسیا سوزا و همکاران )2011که به پیروی از استولز و ودوو )

 GAP در این مدل به عنوان متغیر مستقل وارد مدل شده که با عبارت GDP( محاسبه شده است. شکاف اعتبار به %8نسبت )

 GDPنشان داده شده است. برای محاسبه این شاخص از روش فیلتر هودریک پرسکات مقدار بلندمدت نسبت اعتبار به 

 از مقدار بلندمدت آن کسر گردید و مقدار شکاف به دست آمد. GDPهای ساالنه اعتبار به استخراج شده و سپس داده

 𝐶𝐶𝐵𝑖𝑡 =  𝛽0 +  𝛽1𝐺𝐴𝑃𝑖𝑡 +  𝛽4𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽2𝑁𝑃𝐿𝑖𝑡 +   𝛽3𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 +  𝜀𝑖𝑡   (4                  )  

که نسبت  NPLهای بانک بدست آمده است. متغیر گر اندازه بانک است که از لگاریتم کل داراییبیان SIZEمتغیر 

ها( یکی ده دارایی)باز ROAباشد. متغیر مطالبات غیرجاری به تسهیالت پرداختی است نشان دهنده ریسک اعتباری بانک می

از معیارهای سودآوری است که کارایی بانک درمورد نحوه استفاده از منابع در جهت کسب درآمد و به کارگیری ظرفیت بانک 

ها( در شود. در این روش یک سری واحدهای مقطعی )بانکدهد.  برای تخمین مدل از روش پانل دیتا استفاده میرا نشان می

یابد. مهمترین مزیّت گیرند. با کمک این روش تعداد مشاهدات تا حد مطلوب افزایش میتوجه قرار میطی چند سال مورد 

اشد. بها، ایاالت و کشورها میهای ناهمگن و درنظر گرفتن تک تک افراد، شرکتهای پانل، کنترل نمودن ویژگیاستفاده از داده

استفاده  Eveiws10 افزار گردد. برای تخمین از نرمی کنترل نمیکه در مطالعات مقطعی و سری زمانی این ناهمگندرحالی

 شده است. 

 

 تجزیه و تحليل
های (، میانگین سپر سرمایه در بانک1پردازیم. با توجه به جدول )ها میقبل از تخمین مدل ابتدا به توصیف آماری داده

های نمونه است. میانگین ده نوسان زیاد این سپر در بانکدرصد است و مقادیر حداکثر و حداقل آن نشان دهن 97/1نمونه برابر 
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منفی می باشد. میانگین باالی نسبت مطالبات غیرجاری نشان دهنده ریسک اعتباری باال است و در  GDPشکاف اعتبار به 

 های نمونه می باشد.نشان دهنده سودآوری پایین در بانک ROAمقابل میانگین پایین 
      

 هاي توصيفی متغيرهاي پژوهش(. آماره1جدول )
 

 متغیرها تعداد مشاهدات میانگین انحراف معیار مینیمم ماکسیمم

85/22 79/7- 57/5 97/1 90 CCB 
72/3 03/5- 90/2 42/1- 90 GAP 
41/14 45/9 10/1 35/12 90 SIZE 
45/86 9/0 38/15 18/17 90 NPL 
26/6 25/25- 25/3 92/0 90 ROA 

 

 پژوهشمنبع: محاسبات 

 

نشان داده شده است. همانطور که مشاهده  CCBو میانگین  GDP( روند دو متغیر شکاف اعتبار به 1در نمودار )

که شکاف نزولی بوده آزادسازی سپر اتفاق افتاده است  1394تا  1391گردد میانگین سپر روندی نزولی داشته و از سال می

 شکاف همچنان میانگین سپر روندی نزولی را ادامه داده است.به بعد با وجود مثبت شدن  1394اما از سال 
 

 
 

 CCBو ميانگين ساالنه  GAP(. مقایسه روند 1نمودار )
 

 متغیرها اطمینان بودن مانا از ابتدا کاذب، بایستی هایبروز رگرسیون از جلوگیری منظور به و تخمین هرگونه از قبل  

 رگرسیون برآوردی کاذب شدن به منجر زمانی متغیرها سری بودن عبارتی تصادفی به یا نامانایی متغیرها کرد. عمدتاً  حاصل

 هایسال تعداد پژوهش این در که از آنجایی اما .اقتصادسنجی است عمده مباحث متغیرها از مانایی بحث شود. بنابراینمی

 مفهومی نیز آن انجام و باشدنمی متغیرها مانایی بررسی سال( است، لذا نیازی به 6دراینجا (دوره  15 کمتر از بررسی مورد

(. در ادامه با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون به بررسی استقالل خطی بین متغیرهای مستقل پژوهش 2015ندارد )گرین، 

پرداخته شده است. ضریب همبستگی معیار اولیه تشخیص وجود یا عدم وجود ارتباط بین دو یا چند متغیر و بیان شدت و 

ها با شده است. خروجی نتایج این آزمون ( ارائه2ضعف این ارتباط است. ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرها در جدول )

 دهد که همبستگی زیادی بین متغیرها وجود ندارد.نشان می 10افزار ایویوز استفاده از نرم
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 ستگی ميان متغيرهاي توضيحی(. ماتریس ضرایب همب2جدول )
 

 GAP LSIZE NPL ROA 

GAP 1    

LSIZE 2691914/0- 1   

NPL 06402104/0 0395844/0- 1  

ROA 0285143/0- 0214172/0- 3911497/0- 1 

 منبع: محاسبات پژوهش
 

( و یا Poolلیمر برای تشخیص یکسان بودن عرض از مبدأ مقاطع ) 𝐹های ترکیبی ابتدا از آزمون برای برآورد مدل داده

شود. فرضیه صفر در این آزمون یکسان بودن عرض از مبدأها و فرضیه ( استفاده میPanelمتفاوت بودن عرض از مبدأ مقاطع )

شود، یک درصد رد می داری(، فرضیه صفر در سطح معنی3مخالف یکسان نبودن عرض از مبدأ مقاطع است. با توجه به جدول )

 توان تخمین زد.ها را به صورت پانل میبدین ترتیب عرض از مبدأ مقاطع متفاوت بوده و داده
 

 ليمر و آزمون هاسمن F(. نتایج آزمون 3جدول )
 

 آزمون آماره احتمال

00/0 284/15 
 

 لیمر

 هاسمن 595/14 00/0

 منبع: محاسبات پژوهش
 

از  یک کدام قالب در مدل که شودمی مطرح پرسش این باشد، شده فرضیه صفر رد لیمر  Fآزمون دادن انجام از اگر بعد

است. آزمون هاسمن بر پایه وجود یا عدم وجود ارتباط بین خطای رگرسیون  بررسی تصادفی، قابل اثرات و ثابت اثرات هایروش

ارتباطی وجود داشته باشد، مدل اثر ثابت و اگر این ارتباط تخمین زده شده و متغیرهای مستقل مدل استوار است. اگر چنین 

شود، لذا مدل پانل با ( فرضیه صفر رد می3وجود نداشته باشد، مدل اثرات تصادفی کاربرد خواهد داشت. با توجه به جدول )

روض مهم مدل یکی از فشود. شود. پس از تخمین مدل به بررسی فروض کالسیک پرداخته میاثرات ثابت تخمین زده می

رگرسیون خطی عدم وجود خودهمبستگی بین جمالت اخالل است. به این مفهوم که جمله اخالل مربوط به یک مشاهده، 

تحت تأثیر جمله اخالل مربوط به مشاهده دیگر قرار نگیرد. برای بررسی وجود یا عدم وجود خودهمبستگی در جمالت اخالل 

است. فرضیه صفر این آزمون مبنی بر عدم خودهمبستگی جمالت اخالل است. با انجام شده  13وولدریجآزمون خودهمبستگی 

شود، بنابراین خودهمبستگی بین جمالت اخالل مدل وجود دارد. فرض (، فرضیه صفر رد می4توجه به نتایج حاصل در جدول )

ت، زمانی اسهای مقطعی و سریز دادههای پانل ترکیبی امهم دیگر همسانی واریانس جمالت اخالل است. با توجه به اینکه داده

از آزمون  واریانس ناهمسانی آزمون ها نیز آزمون تشخیص وجود واریانس ناهمسانی انجام شود. برایباید درمورد این نوع داده

شود. به عبارتی مشکل ناهمسانی واریانس فرضیه صفر آزمون رد می(، 4والد تعدیل شده استفاده شد. با توجه به نتایج جدول )

 وجود دارد. 
 

 (. آزمون خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس4جدول )
 

 آزمون آماره احتمال

00/0 139/12 
 

 خودهمبستگی

 والد 63/37325 00/0

 منبع: محاسبات پژوهش

                                                           
13 Wooldridge 
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 برآورد برای حلی راه GLSاستفاده شده است.  EGLSبرای رفع مشکل خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس از روش 

 دچار اخالل جمله چنانچه دیگر، عبارت نباشند. به رفتار خوش که باشدمی اخاللی های جمله با خطی معادله یک پارامترهای

(. بنابراین تخمین مدل به روش 1392شد )گجراتی،  خواهد استفاده روش این از باشد ناهمسانی واریانس یا و خودهمبستگی

EGLS ( آمده است.5انجام شد که نتایج آن در جدول ) 
 

 EGLS(. تخمين مدل به روش 5جدول )
 

Prob. t-Statistic Std. Error Coefficient متغیرها 

0494/0 722354/1 037954/0 065369/0 GAP 

0000/0 575699/8- 044898/0 3850351/0- SIZE 

9837/0 020547/0- 009786/0 000201/0- NPL 

0038/0 993108/2 076120/0 227836/0 ROA 

0000/0 002575/9 481507/5 34768/49 C 

   830053/0 R-squared 

   26537/19 F-statistic 

   0000/0 Prob(F-statistic) 

 منبع: محاسبات پژوهش

 

کند. ضریب تعیین مدل نیز در بوده که کلیت رگرسیون را تأیید می 26/19برابر  F ( مقدار آماره5با توجه به جدول )

درصد از رفتار سپر سرمایه توسط متغیرهای مدل توضیح داده شده است.  83درصد( قرار دارد. به عبارتی  83سطح باالیی )

در سطح خطای  NPLباشد. با توجه به نتایج به دست آمده کلیه متغیرهای مدل به جز متغیر بنابراین مدل قابل قبول می

دهد که یک درصد است و نشان می 06/0برابر با  GDPدار هستند. ضریب شاخص شکاف اعتبار به صد معنیکمتر از پنج در

شود. به عبارتی تصمیم در مورد ایجاد یا آزادسازی درصد در سپر سرمایه می 06/0درصد افزایش در شکاف منجر به افزایش 

حمایت از بخش بانکی در  برایاست. در واقع سپر سرمایه  GDPسپر در نظام بانکی ایران متأثر از شاخص شکاف اعتبار به 

نتایج به دست آمده این  گیری بحران مفید واقع شـودشکل تواند در همان ابتدا در جلوگیری ازقبال چرخه اعتباری، خود می

دهد که و نشان می است -385/0دهد که ضریب اندازه بانک برابر با کند. نتایج جانبی پژوهش نشان میموضوع را تأیید می

دهد. اثر منفی اندازه بانک بر سپر سرمایه درصد میزان سپر سرمایه بانک را کاهش می385/0یک درصد افزایش در اندازه بانک 

های بزرگ و متنوع دارای فرهنگ مدیریت ریسک بهتری هستند، درنتیجه سپر سرمایه تواند به این دلیل باشد که بانکمی

درصد است به این معنا که یک درصد  22/0کنند. ضریب تأثیر متغیر سودآوری بر سپر سرمایه برابر داری میکمتری نگه

دهد. و این موضوع با مبانی نظری سازگار است. به درصد افزایش می 22/0افزایش در سودآوری بانک سپر سرمایه را به میزان 

شود. از بین متغیرهای به بهبود وضعیت سرمایه پایه میکه افزایش سودآوری از طریق افزایش کفایت سرمایه منجر طوری

است. پس از آن متغیر سودآوری با ضریب  385/0تأثیرگذار بر سپر سرمایه بیشترین تأثیر مربوط به متغیر اندازه بانک با ضریب 

سودآوری تأثیر کمتری نسبت به متغیرهای اندازه بانک و  GDPگذارد. شاخص شکاف اعتبار به بر سپر سرمایه تأثیر می 22/0

تواند به عنوان یک سیگنال سیستم بانکی را از وقوع ها است که میبر سپر سرمایه دارد ولی از این جهت مورد توجه بانک

 بحران مطلع سازد.

 

 گيري و پيشنهادنتيجه
ن کار با استفاده از های ایران بررسی شد. ایبر سپر سرمایه در بانک GDPدر این مقاله تأثیر شاخص شکاف اعتبار به 

بانک انجام شد. سپر سرمایه متغیر وابسته و شکاف اعتبار به  15برای  1391-1397هاس ساالنه مربوط به دوره زمانی داده
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GDP  .متغیر مستقل در کنار متغیرهای کنترل مدل تحقیق را تشکیل دادند. تخمین با استفاده از روش پانل دیتا انجام شد

ها دارد. به عبارت دیگر تصمیم تأثیر معناداری بر میزان سپر سرمایه در بانک GDPخص شکاف اعتبار به نتایج نشان داد شا

ها این ای که بانکاست. به گونه GDPدر مورد ایجاد یا آزادسازی سپر در نظام بانکی ایران متأثر از شاخص شکاف اعتبار به 

افزایش یا کاهش سپر سرمایه مد نظر دارند. نتایج جانبی تحقیق نیز شاخص را به عنوان یک شاخص زود هشدار دهنده جهت 

نشان داد متغیرهای اندازه بانک و سودآوری نیز تأثیر معناداری بر میزان سپر سرمایه دارند. تأثیر اندازه بانک بر سپر سرمایه 

ها باشد به مسئوالن بانکنیز می 3ه بال های کمیتبیشتر از سایر متغیرها است. با توجه به نتایج تحقیق که منطبق بر توصیه

را بیش از پیش به عنوان شاخص زود  GDPداری میزان سپر سرمایه شاخص شکاف اعتبار به گردد تا جهت نگهتوصیه می

هشدار دهنده بحران مدنظر داشته باشند. به عبارت دیگر به منظور آمادگی بانک جهت تعدیل نوسانات اقتصادی ناشی از 

 داری میزان سپر اتخاذ نمایند.های این شاخص را دائما رصد نموده و تصمیم مناسب را در خصوص نگهود و رونق دادهشرایط رک
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