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   فصلنامه علمي پژوهشي
 دانش مالي تحليل اوراق بهادار

  چهاردهمشماره  
  1391  تابستان

  
  

  اثر مقررات بانكي بر رقابت در صنعت بانكداري ايران
 

  1رضا طالبلو  
  2پور حميد بهمن    

  
   چكيده

 17هاي تركيبي بانكداري ايران با استفاده از داده در اين مقاله اثر تنظيمات بانكي بر رقابت در صنعت
به منظور آزمون تجربي اين رابطه در ابتدا . آزمون شده است) 1375-88(دولتي و خصوصي  بانك

براي نشان دادن رقابت در اين صنعت نيز  شاخص لرنرمورد . هاي تنظيمات بانكي ايجاد شدشاخص
  .  استفاده گرفت

هم چنين، نتايج تخمين . تواند پانل پويا باشددهد كه الگوي مورد استفاده نمينتايج آزمونها نشان مي
لذا در  ،هاي تخمين مثبت و معني دار استدهد كه ضريب متغير كفايت سرمايه در تمامي روشنشان مي

ها باعث افزايش رقابت هاي موزون شده با ريسك بانكدوره مورد بررسي افزايش نسبت سرمايه به دارايي
  . آنها شده است

هاي هر سال به دست آمده همواره در شاخص شدت محدوديت ورود كه از معكوس تعداد بانك
ميانگين نرخ سود . تمامي الگوها عالمت منفي داشته و فقط در الگوي چند سطحي معني دار نبوده است

نرخ ذخيره قانوني نيز در تمامي الگوها . ده استدار نبوتسهيالت عدد منفي بوده ولي به لحاظ آماري معني
  .ضريب مثبت دارد ولي به لحاظ آماري مقدار عددي آن اختالف معني داري ندارد

به غير از متغيرهاي مربوط به رقابت و مقررات بانكي، براي كنترل اثرات ساير عوامل از تعدادي از 
الگوها معني دار است كه حكايت از افزايش اندازه  شاخص اندازه بانك در اكثر. متغيرها استفاده شده است
  .ها در ايران داردپذيري بانكبانك در افزايش ريسك

  
  .مقررات تنظيمي بانكي، شاخص لرنر، رقابت بانكي :كليدي هاي هواژ

  

                                           
  talebloo.r@gmail.com            )مسئول مكاتبات( عضو هيت علمي دانشگاه عالمه طباطبايي  -1
           bahmanpoor@atu.ac.ir   عضو هيت علمي دانشگاه عالمه طباطبايي   -2

 25/12/90: تاريخ پذيرش    6/10/90: تاريخ دريافت
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  مقدمه -1
ها به واسطه كاركردهـاي مهمـي كـه در    بانك

ارائه خدمات دسترسي  :1از جملهنظام مالي دارند 
، 2هـا ها و نقدينگي، تبديل داراييبه نظام پرداخت
، پردازش اطالعات و نظارت بـر  مديريت ريسك

قرض گيرندگان، از اجزاي مهـم نظـام مـالي هـر     
  . كشور محسوب مي شوند

ــالغ    ــه اب ــه ب ــا توج ــن نقــش ب ــران، اي در اي
قانون اساسي، نقصـان   44هاي كلي اصل  سياست

بازار سرمايه و نياز مبرم اقتصاد به توانمندسـازي  
در . تر شده اسـت  بخش خصوصي بسيار حساس

عنـوان    واقع، بخش بـانكي در اقتصـاد ايـران، بـه    
مهمترين مجـراي ارتبـاطي ميـان بخـش پـولي و      

حدي مهم است كه هرگونه نقصـان در   حقيقي، به
ســاختار ايــن بخــش و ناكارآمــدي عملكــرد آن، 

هـا را نيـز    ز اختالل در ساير بخـش هاي برو زمينه
ها از اين رو بانك مركزي بر بانك. آورد فرآهم مي

كنـد كـه از آن بـه عنـوان     مقرراتي را اعمـال مـي  
اين تنظيمـات طيفـي   . شودتنظيمات بانكي ياد مي

هـدف اصـلي   . گيـرد هـا را در بـر مـي   از دخالت
تحقيق در اين زمينه آن اسـت كـه آيـا تنظيمـات     

توانـد  ت بانكي تاثير دارد و آيـا مـي  بانكي بر رقاب
تاثير منفي بالقوه رقابت بر ثبات مالي را تصـحيح  

  كند؟
با توجه به اهميـت ايـن موضـوع در ادبيـات     

گذاري، مطالعه حاضـر درصـدد   نظري و سياست
است با درك اهميت شناخت صـنعت بانكـداري   
در اقتصــاد ايــران، بــه بررســي و آزمــون تجربــي 

بانكي و رقابت در صـنعت  تنظيمات وجود رابطه 
براي اين كار دو مجموعه . بانكداري ايران بپردازد
مجموعـه اول در تخمـين   . داده مورد نيـاز اسـت  

شاخص لرنر كه معيار اين پـژوهش بـراي نشـان    
دادن قدرت بازاري است و براي محاسبه آن تابع 

بـراي ايـن   . هزينه  بانكها مورد نياز خواهـد بـود  
هـا بـه   زينـه بـراي بانـك   منظور ابتدا يك تـابع ه 

هاي هاي پانل ايران با استفاده از دادهصورت داده
شود و سپس با اسـتفاده از  تركيبي تخمين زده مي

اين تابع هزينه به محاسبه اين شـاخص خـواهيم   
هـاي  ها بـه شـاخص  مجموعه دوم داده. پرداخت

  .شودتنظيم بانكي مربوط مي
اين مقاله به صـورت زيـر سـازماندهي شـده     

تنظيمـات  در بخش دوم مباني نظري اثرات . ستا
مـورد توجـه قـرار گرفتـه و در      بانكي بر رقابـت 

بخش سوم به پيشينه نظري و تجربي در خارج و 
در بخش چهارم . داخل كشور پرداخته شده است
گيري هاي اندازهانواع ابزارهاي تنظيمي وشاخص

آنها ارائه شده و در ادامه مقالـه در بخـش پـنجم    
ــاثير  ــت در صــنعت  ت ــر رقاب ــانكي ب تنظيمــات ب

مورد تخمين واقع شده وبـاالخره   بانكداري ايران
در بخش ششم جمع بندي و نتيجه گيري مطالعه 

  .ارائه شده است
  
  و پيشينه پژوهشنظري  ادبيات -2

هميشه به عنوان نهادي شكننده  هابانك
 3سالم و مطمئن كه براي محيطي ندانگريسته شده

اين وظيفه معموالً كه (د ندولت دارنياز به كمك 
. )دهدرا بانك مركزي از طرف دولت انجام مي

در حالت كلي، تنظيم بخش عمومي به واسطة 
تواند ناشي از شود كه ميشكست بازار توجيه مي

كه (قدرت بازاري : هايي همچونوجود پديده
، پيامدهاي )شودبازارهاي ناكامل مي موجب

به بانك به بحران ان سپرده گذارهجوم (خارجي 
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به ساير نهاد اين پديده  و شودبانكي منجر مي
و يا اطالعات .) 4مي كندسرايت هاي مالي 

همانند (نامتقارن بين خريداران و فروشندگان 
  .5باشد) مشكل مخاطرات اخالقي

در صنعت  6»مقررات تنظيمي«مقولة 
لحاظ نقش كليدي اين صنعت در بانكداري به

هاي اقتصادي تحريك فعاليتتخصيص منابع و 
در واقع، . از اهميت زيادي برخوردار است

شود كه بانك در تنظيمات از آنجا اعمال مي
گيري پيرامون متغيرهاي عملكرد، بايد تصميم

مضامين مبتني بر رفاه اجتماعي را نيز مورد نظر 
   ). 1388شفيعي، (قرار دهد 

از نظر كارشناسان اعمال مقررات تنظيمي در 
هاي صنعت بانكداري، نيازمند توجه به زمينه

زيرا، عالوه بر لزوم توجه . تخصصي و فني است
به نوع تنظيمات ضروري و تاثيرات ناشي از آن، 
متغيرهاي ديگري نيز در رابطه تعاملي ميان 

كنندگان و بانكداران وجود دارند كه بر تنظيم
بايد مورد توجه عملكرد تنظيمات موثرند و مي

اي در واقع، اين چارچوب نمايانگر رشته. باشند
از عوامل اثرگذار بر نحوه عملكرد صنعت 
بانكداري در اقتصاد و تاثيرپذيري رفاه اجتماعي 

  .از آن است
ماهيت بانكداري چنان اسـت كـه چنـد نـوع     

نظريـه  . دهـد در آن رخ مـي  7مشكالت نمايندگي
در وجوه مختلف قراردادهـاي   8كارفرما -كارگزار
  :به شرح زيراستبانكي 

آن  و مـديران ) كارفرمـا ( سهامداران بانـك   -
 )كارگزار(

ــا(بانـــك  -  آن و مـــديران ميـــاني) كارفرمـ
 )كارگزار(

 )كارگزار(و بدهكارانش ) كارفرما( بانك  -

 )كارگزار(و بانك ) كارفرما( گذاران سپرده -

 )كارفرما( و تنظيم گران )كارگزار(بانك  -
  

قارن بدين ترتيب مشكل انگيزشي و عدم ت
هاي بانكي هاي مختلف فعاليتاطالعات در جنبه

بسيار پيچيده است و باعث ناكارايي رقابت در 
  .شودهاي بانكي ميبازار فعاليت

توانيم تنظيم بانكي را در ابتـدا بـه عنـوان     مي
كاربردي از نظريه عمومي تنظيم بخـش عمـومي   
در مسئله خاص بانكداري در نظر بگيريم، امـا در  

درك ايـن  . كننـده باشـد   تواند گمـراه  واقع اين مي
مسئله كـه چـرا تنظـيم بـانكي در نظريـه بخـش       
عمومي ازنظر تنظيم مقررات مـورد توجـه نبـوده    

گرچـه برخـي ابزارهـا و    . ر اهميت اسـت بسيار پ
توان براي پرداختن به  الگوهاي نظريه تنظيم را مي

تنظيم بانكي منطبق كرد اما دراين خصوص   بحث
اين بحث توجيهات مربوط . استثنائاتي وجود دارد

كنــد و ابتــدا اســتدالل  بــه تنظــيم را بررســي مــي
عمومي مربوط به تنظـيم و شكسـت بـازار را در    

رد و سـپس بـه تحليـل ايـن موضـوع      گيـ  نظر مي
: پردازد كه چه چيـزي مخـتص بانكهـا اسـت     مي
شكنندگي ذاتي و اين واقعيت كه آنها پول را از "

   ".گيرند مشتريانشان قرض مي
  

  انواع تنظيمات
در اين بخش به صورت تجربـي بـه ارزيـابي    
ــام    ــي در نظ ــاي تنظيم ــر و ابزاره وضــعيت متغي

ايـن مـورد الزم    در. بانكداري ايران مي پـردازيم 
ــده  ــا متغيرهــاي نماين ــراي بعضــي از  9اســت ت ب

متغيرهاي تنظيم بانكي تعريف شود و براي برخي 
ديگر نيز با استفاده از قـوانين و مقـررات بـانكي،    

  . متغير هايي ساخته شود
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انواع و  :مقررات تنظيمي در صنعت بانكداري

  مصاديق  
گروه  ششبه ) 2008(فركزاس و روچت 

ابزارهاي اين . مقررات تنظيمي اشاره دارند
به تنظيمي مورد استفاده در صنعت بانكداري 

سقف نرخ بهره بر  :مي شوندتقسيم زير  صورت
به صنعت  محدوديت بر ورود، اعمال سپرده ها
، ، تعداد شعب، شبكه بانكي و ادغامبانكداري

ها شامل ذخاير رسبد داراييد محدوديتاعمال 
 نظارت و، كفايت سرمايه، بيمه سپرده ها ،قانوني

هاي افشاء شامل سياست(بازرسي تنظيمي 
بر  محدوديتاعمال به جز مورد . )اطالعات

هاي تنظيمي مختص ابزار سايرورود و ادغام، 
اين ابزارها و . صنعت بانكداري هسستند

متنوع و ناهمگن هستند كه اي ات به اندازه تنظيم
ن مكانيسم اثر گذاري آنها توابا هيچ الگويي نمي

بر عملكرد نظام بانكي را در به صورت يكجا 
  . 10مورد بررسي قرار داد

در مورد مقررات تنظيمي و نظارت بانكي، 
هشت مورد محدوديت بر ) 1992(ميشكين 

ها، جدايي بانكداري ها و فعاليتنگهداري دارايي
از ساير صنايع خدمات مالي، محدوديت روي 

سرمايه، بيمه سپرده مبتني بر رقابت، كفايت 
ريسك، الزامات افشاي اطالعات، تاسيس بانك، 
- ارزيابي و آزمون بانك را به درستي در نظر مي

  .گيرد
، دوازده مورد )2006(بارث، كپريو و لوين 

گيرند كه به مقررات تنظيمي بانكي را در نظر مي
اعمال محدوديت بر ورود  :ترتيب زير است

هاي جديد به صنعت بانكداري؛ الزامات بانك

مربوط به مالكيت؛ الزامات حداقل سرمايه؛ اعمال 
ها؛ الزامات محدوديت بر نوع فعاليت بانك

حسابرسي خارجي؛ الزامات سازماني يا مديريتي 
داخلي بانك؛ الزمات متنوع سازي و نقدينگي؛ 

هاي مبتني بر ايجاد تور ايمني مقابل حمايت
هاي سوخت شده مربوط به وام بانك؛ الزامات

؛ الزامات افشاي )provisioning) (گيريذخيره(
اطالعات؛ خروج موسسات مسئله دار يا به نظم 
درآوردن آنها؛ پايش بازار و تفويض اختيارات 

 .نظارتي به مقامات

عنوان تنظيم برخي از اين تنظيمات به
تنظيم احتياطي به معني . شونداحتياطي ياد مي

هاي بانكي و نظام بانكي از بحرانمحافظت 
از آن جا كه در اين تحقيق . پيامدهاي آن است

به اثرات تنظيم بانكي بر تغييرات رقابت در 
صنعت بانكداري پرداخته ايم لذا در ادامه به 

عنوان عواملي كه تنظيماتي كه در ادبيات نظري به
  .بر رقابت در بانكداري موثرند اشاره خواهد شد

  
   11هاي ورود مربوط به محدوديت تنظيمات

ها بر  هاي تاثيرگذاري دولت يكي از روش
صنعت بانكداري، اعمال مقررات تنظيمي در 

هاي جديد به اين صنعت  خصوص ورود بانك
هاي ورود به صنعت بانكداري  محدوديت. است

هاي اوليه اعمال تنظيم در صنعت  از جمله روش
با اعمال در شرايط كنوني نيز،  12.بانكداري است

-هاي جديد، ميهاي دقيق بر تاسيس بانككنترل

توان ثبات صنعت بانكداري را افزايش داد و 
اقتصاد را از اثرات نامطلوب ورشكستگي صنعت 

-در واقع، تاسيس بانك. بانكداري مصون داشت

-ساز بيتواند زمينههاي جديد از دو طريق مي
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اول، ورود : ثباتي در صنعت بانكداري شود
هاي بانكي، به عرصه فعاليت 13داران متقلببانك

گذاران را در معرض مخاطره كه سپرده
-درنتيجه، حس بي. دهدكالهبرداري قرار مي

شود و ها ايجاد مياطميناني نسبت به كليه بانك
. گيرندآنها در معرض خطر ورشكستگي قرار مي

هاي جديد دوم، زماني كه ورود بيش از حد بانك
نكي باعث شود كه رقابت به عرصه صنعت با

-ها بهها شدت يابد و نرخ سود وامميان بانك

تر از سطح مناسب و حدي كاهش يابد كه پايين
متناسب با نرخ بازدهي سرمايه قرار گيرد، در اين 

ثباتي در اقتصاد پديد صورت ممكن است بي
ها به در اين مقاله از عكس تعداد بانك 14.آيد

يت ورود عنوان شاخصي از شدت محدود
استفاده شده است كه به نظر نويسندگان اين مقاله 
اين شاخص در مورد بانكداري ايران بهتر از 

 .متغير نرخ ورود است

  
آيا رقابت آزاد به تعداد بهينه بانكها منجر مـي  

  شود؟ 
تـوان از الگـوي   براي پاسخ به اين سوال مـي 

ترين برداشت از الگوي ساده. سالوپ استفاده كرد
-ار منظر بانكداري، در نظر گرفتن سلسلهسالوپ 

اي از سپرده گذاران است، كه هـر كـدام از آنهـا    
يك واحد پول دارند و به طور يكسـان در محـل   

به فرض روي يـك  . انداي شكل توزيع شدهدايره
وجـود دارد كـه    (i = 1 , ….n)بانـك   Nدايـره  

كننـد و آنهـا را در   سپرده ها را از مردم جمع مـي 
) يا اوراق بهـادار (ي روزآمد بدون ريسك فعاليتها

. سرمايه گذاري مـي كننـد   rبا نرخ بازدهي ثابت 
سپرده گذاران به اين فنـاوري دسترسـي ندارنـد؛    

توانند پول هايشان را در يـك بانـك   آنها فقط مي
عـالوه، هنگـامي كـه هـر     بـه . سپرده گذاري كنند

سپرده گذار اقدام بـه سـپرده گـذاري كنـد، بايـد      
متحمل شود، اين  t.xقل و انتقال به اندازه هزينه ن
متناسب با فاصله بين محل سپرده گذار و  15هزينه

ازنظرآماري محيط كـل دايـره    .16محل بانك است
 Dنرمال شده اسـت و انبـوه سـرمايه گـذاران بـا      

  . شودنشان داده مي
اگر سپرده گذاران به صورت يكسان توزيع 

اري با شده باشند، سازمان بهينه صنعت بانكد
حداكثر . بانك متناظر است nموقعيت متقارن 

1فاصله طي شده توسط يك مصرف كننده 
2n 

هاي نقل و انتقال سپرده است و مجموع هزينه
كمان مساوي به  2nگذاران با تقسيم دايره به 

  :دست مي آيد
)1                                                       (

2n t x Ddx   
  

نشان داده  Fهزينه استقرار يك واحد بانك با 
مي شود تعداد بهينه بانك ها به وسيله حداقل 
سازي مجموع هزينه هاي استقرار و هزينه هاي 

  : نقل و انتقال به دست مي آيد
   

nF
tD
4n 

  

اين حقيقت كه (بدون توجه به تقسيم ناپذيري 
n مقدار حداقل اين )يك عدد صحيح است ،

به دست مي آيد كه مشتق آن عبارت هنگامي 
  : مساوي صفر قرار داده شود nنسبت به 

d
nF tD

4n
dn  0 

  :كه مي دهد
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)2                                                (

n  
  

محدوديت (اگر رقابت بانكي كامالً آزاد باشد 
ورود و مقررات روي نرخ بهره وجود نداشته 

چه تعداد بانك ظاهر خواهند شد؟ براي ) باشد
بانك را در نظر بگيريد كه  nجواب به اين سوال، 

و به طور يك شكل  17به طور همزمان وارد شوند
r در دايره قرار گيرند و نرخ سپرده ها  , … , r   

در اين وضعيت، براي تعيين حجم . منظور شوند
Di  سپرده هاي جذب شده توسط بانكi  ام(i = 

1, …n)  الزم است، موقعيت سپرده گذار ،
ام  i +1ام يا  iكه در مورد رفتن به بانك  18نهايي

بين  xفاصله . بي تفاوت است، محاسبه شود
به صورت زير   iسپرده گذار نهايي و بانك

  :تعريف مي شود

  
  :بنابراين

x   
  

و كل حجم سپرده هاي جذب شده توسط بانـك  
iام عبارت است از:  

D   
  

كه در اين مثال از دايـره اسـتفاده    به دليل اين
هاي زيـر را خـواهيم داشـت    شده است، وضعيت

  : كندتر ميكه كار را ساده
  

r r و      r r  
  

  :ام عبارت است ازiدر نتيجه سود بانك 
π D r r   

  

تعادل هنگامي به دسـت مـي آيـد كـه بـراي      
در (را حـداكثر كنـد    π، سـود rبانـك   iتمامي 

حالي كه ساير نـرخ هـا ثابـت نگـه داشـته شـده       
  :اين معادل است با) باشند

)4(  

r r
t
n

2r r r
2t    i 1, … , n  

  

  :سيستم خطي راه حل يكتايي دارد اين
r r r   

  

هـا سـود مشـابهي را بـه     كه براي تمامي بانك
  :همراه خواهد داشت

π π   
  

از آن جايي كه محدوديت ورود وجود ندارد، 
نشـان داده مـي     nكه بـا  (ها تعداد تعادلي بانك

شود كه اين سودها برابر هنگامي حاصل مي) شود
  :دهدشود، كه نتيجه مي Fقرار هزينه است

)5(       n  
  

دهد كه نشان مي) 2(مقايسه اين عبارت با 
هاي بسيار زيادي منجر رقابت آزاد به ورود بانك

اي براي  انداز بالقوه در نتيجه، چشم. شودمي
  . دخالت دولت وجود دارد

اينك سوال مورد نظر، تعيين نوع مقررات 
مثال در چنين چارچوبي، عنوان به. مناسب است

ها معادل، كاهش اعمال ذخيره قانوني روي سپرده
) 4(معادله . هاي بانكي استدارايي rنرخ بازده 
دهد كه در تعادل، اين امراثري بر تعداد نشان مي

در عوض، هر معياري كه . بانك هاي فعال ندارد
يا ) ورود، محدوديت بر شعب(به طور مستقيم 

و حداقل  ،19ماليات، كارمزد تاسيس(غير مستقيم 
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هاي منجر به محدود كردن تعداد بانك) سرمايه
فعال شود، مادامي كه تمامي بازار در حال خدمت 
دهي باقي بماند، ميزان رفاه را افزايش خواهد 

عنوان تواند به طور خاص بهاين امر مي. داد
توجيهي براي اعمال محدوديت بر شعب بانكها 

ياري از كشورها وجود دارد يا در باشد كه در بس
با اين حال، قوت اين نتايج  20. حال ايجاد است

تواند مورد سوال قرار گيرد، همان گونه كه مي
واقعاً در تعادل الگوهاي ديگري از صنايع براي 
توليدات متفاوت، به توليدات بسيار كمي منجر 

   21.شده است
  

  الزمات در رابطه با مالكيت 
هاي كنترل، مالكيـت  ترين روشيكي از شديد

دولتي در بخش بانكي است كه در خصـوص آن  
كساني كـه  . هاي متفاوتي مطرح شده استديدگاه

معتقد به اهميت حيـاتي بـازار بـانكي در اقتصـاد     
هستند، ممكن است با اشاره بـه بحـران ناشـي از    
شكست اين بازار ـ مـثال در نتيجـه عـدم تقـارن      

ــن -اطالعــات ــه حمايــت از اي ــزار نظــارتي  ب اب
ــد ــه . بپردازن در ايــن خصــوص، طرفــداران نظري

-منفعت عمومي معتقدند كه مالكيت دولتي بانك

هـا و اختصـاص   تواند فرآيند تحرك سپردهها مي
هاي استراتژيك بلندمـدت را تسـهيل   آن به پروژه

ــد ــه. كن ــه   ب ــداران نظري ــر طرف ــوركلي، از نظ ط
هـا، تنهـا   ترجيحات خصوصي، دولتي شدن بانك

-هولت تامين مالي پروژهاي مورد نظر سياسـت س

لحـاظ  هـاي كارآمـد بـه   گذاران و نه لزوما پـروژه 
ــه. اقتصــادي اســت ــه بخــش  ب ــالوه، از آنجاك ع
اي بـراي نظـارت بـر عملكـرد     خصوصي انگيـزه 

هاي بخش عمومي ندارد و هم چنين بخـش  بانك

عمومي نيز در كنترل عملكرد خود با تضاد مواجه 
-اي از منابع اين بخش بـه است، پس بخش عمده

سمت تامين اهداف مورد نظر دولت و نـه لزومـا   
اعمال قدرت ناشـي  . كارآمد، منحرف خواهد شد

از مالكيت بر مديران به منظـور اختصـاص منـابع    
بانكي به سمت اهـداف شخصـي و لـذا افـزايش     

توان دليل ريسك ناشي از عدم پرداخت وام را مي
بـه حـدود    قابل قبـولي بـراي تنظيمـات مربـوط    

در ايـن  . مالكيت افراد حقيقي و حقـوقي دانسـت  
  :شودمورد سواالت زير مطرح مي

آيا براي مالكيت هر فرد حقيقـي، حـداكثر    •
  وضع شده است؟

  درصورت مثبت بودن پاسخ چند درصد؟ •
هاي غير مـالي مـي تواننـد مالـك     آيا بنگاه •

  هاي تجاري باشند؟ سهام با حق راي بانك
 insurance(ير بـانكي   هاي مالي غ آيا بنگاه •

companies, finance companies  و غيــره  (.

مي توانند مالك سهام با حق راي بانكهاي 
  تجاري باشند؟

در قوانين و مقررات بانكداري ايران هر فرد 
درصد و  پنجتواند مالك بيش از حقيقي نمي

 10تواند مالك بيش از شخص حقوقي نمي
هم . ري باشددرصد سهام بانك و موسسات اعتبا

چنين به منظور جلو گيري از ايجاد قدرت در 
هايي بر هاي مالي، محدوديتتشكيل گروه

مالكيت متقاطع واحدهاي مالي بانكي و يا غير 
در نظام بانكداري ايران . بانكي وضع شده است

هاي مورد برسي تغييراتي در اين نسبتها طي سال
اري هاي بيمه و كارگزفعاليت. ايجاد نشده است

اين . در بورس نيز با سقف مالكيت همراه است
قوانين طي دوره اخير تغييرات قابل توجهي 

 .نداشته اند
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  ها  اعمال محدوديت بر نوع فعاليت بانك
ها نقش  بانك  اعمال محدوديت بر فعاليت

. كند موثري در تبيين نحوه عملكرد بانك ايفا مي
 ها از منظر نظريه منفعت عمومي، مشاركت بانك

بهادار، امالك و  اي، اوراق هاي بيمه در فعاليت
داري بايد تحت تنظيم  مستغالت و يا حتي بنگاه

  .قرار گيرد
در مقابل، داليل نظري ديگري نيز وجود دارد 

هاي كه منكر ضرورت مداخله دولت در فعاليت
ها،  طبق اين نظريه. مختلف بانكي است

هاي بانك  هاي تنظيمي بر فعاليت محدوديت
هاي  گيري بانك از صرفه تواند مانع بهره مي

ها،  آوري اطالعات مربوط به بنگاه مقياس در جمع
مشتريان، مديريت انواع مختلف ريسك در مورد 
مشتريان، تبليغات و توزيع خدمات مالي، اجراي 

اعتبار (قراردادها و انباشت سرمايه اجتماعي 
هاي  به اين ترتيب، محدوديت. شود) اجتماعي
چنين   دوم،. تواند ناكارآمد تلقي شود مي تنظيمي

تواند باعث كاهش ارزش  هايي مي محدوديت
ها و بنابراين تحديد انگيزه آنها براي  فرانشيز بانك

سوم . آميز شود هاي مخاطره مشاركت در فعاليت
هاي بانك، اعمال  آنكه با محدود كردن فعاليت

عنوان مانعي  تواند به هاي تنظيمي مي محدوديت
شمار رود  برابر ايجاد تنوع در منابع درآمدي به در

ثباتي در عملكرد  كه خود منجر به افزايش بي
ترتيب، ديدگاه منفعت  بدين. شود بانك مي

خصوصي با ارايه توجيهات فوق عليه اعمال 
چنين نتيجه   تنظيمات در صنعت بانكداري،

هاي  گيرد كه اعمال تنظيمات در حوزه فعاليت مي
كنندگان را گسترش  ار عمل تنظيمبانكي، اختي

تواند موجب كسب  دهد و در عين حال مي مي
  22.رانت براي اين گروه باشد

ها نقش  بانك  اعمال محدوديت بر فعاليت
. كند موثري در تبيين نحوه عملكرد بانك ايفا مي

ها  از منظر نظريه منفعت عمومي، مشاركت بانك
مالك و بهادار، ا اي، اوراق هاي بيمه در فعاليت

داري بايد تحت تنظيم  مستغالت و يا حتي بنگاه
   .23قرار گيرد

همان طور كه در فصل تنظيمات بانكي نيز 
- هاي مالي مياشاره شد، گسترده بودن فعاليت

ثباتي نظام مالي را به همراه داشته تواند زمينه بي
سازي اين نوع تنظيمات سواالت  براي كمي. باشد

  :زير مطرح شد
آيا براي هر فعاليت بانكي مانند مواردي كه  •

ذكرشده، بيش از يك مجوز مورد نياز 
ات بانكداري تجاري و خدم-1(است؟ 

خريد و فروش اوراق بهادار  -2 خدمات مالي 
امالك و  -4بيمه  -3.و دارايي هاي مالي

 ...)خدمات ارزي -5مستغالت  
چنان چه بيش از يك مجوز الزم است،  •

كه تحت آن بانكها مي حداكثر مجوزي 
توانند براي انجام تمامي امور بانكي در 
فعاليتهاي كارگزاري اوراق بهادار بپردازند، 

 چقدر است؟

شرايطي كه تحت آن بانكها مي توانند در  •
فعاليتهاي كارگزاري اوراق بهادار اقدام 

 كنند، چيست؟

شرايطي كه تحت آن بانكها مي توانند به  •
 ازند چيست؟فعاليتهاي بيمه اي بپرد

شرايطي كه تحت آن بانكها مي توانند  •
هاي امالك و مستغالت  مبادرت به فعاليت

  كنند، چيست؟
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هاي مورد بررسي تغييراتي در طي سال
ها در قوانين و تنظيمات مربوط به فعاليت
توان اثر شود لذا نميمقررات بانكي مشاهده نمي

هاي مورد نظر يعني رقابت و آن را بر متغير
اما  به منظور بررسي . ك بانكي بررسي كردريس

هاي هاي مربوط به فعاليتبيشتر محدوديت
بانكي، در فرضيه سوم اين مقاله به بحث  -مالي
هاي ناشي از ابعاد در صنعت بانكداري صرفه

پرداخته ايم تا اين جنبه از صنعت بانكداري در 
اقتصاد بانكداري ايران بيشتر مورد بررسي قرار 

  .گيرد
  
  ها سبد وام يالزامات متنوع سازها و حدوديتم

تـوان در  هاي ديگر متنوع سـازي را مـي  جنبه
هـا مشـاهده   ها و ميزان تمركـز وام تركيب دارايي

آيـا  : كرد در اين مورد سواالت زير مطـرح اسـت  
كمي سـازي  خط مشي صريح، قابل تاييد و قابل 

مثالً ( در مورد متنوع سازي دارايي ها وجود دارد 
بانك ملزم به نگهداشتن حداقل متنوعي از وام ها  

آيـا خـط مشـي    ) يا محدوديت روي تمركز است
دقيقي در مورد متنوع سازي دارايي ها وجود دارد 

مثالً بانك ملزم به نگهداشتن حداقل متنوعي از ( 
آيا بانك ) كز استوام ها  يا محدوديت روي تمر

در وام دهي به يك فرد حقوقي محدوديتي دارد؟ 
حد آن چيست؟ آيا بانك در وام دهي به يك فرد 
حقيقي محـدوديتي دارد؟ حـد آن چيسـت؟ آيـا     
ــدي    ــع واحــد تولي ــه ذينف ــي ب ــك در وام ده بان
محدوديتي دارد؟ حد آن چيسـت؟ آيـا بانـك در    
وام دهي به ذينفع واحد غير توليـدي محـدوديتي   
دارد؟ حد آن چيست؟ آيا بانـك در وام دهـي در   
بخش ها با محدويت تمركـز مواجـه اسـت؟ آيـا     

بانك در متنـوع سـازي اعتبـارات بـا محـدوديتي       
  جفرافيايي مواجه است؟

تـا   1382در قوانين بانكداري ايران، از سـال  
 900كنون حداكثر وام به هر شخص حقيقـي بـه   
 5/13ميليون ريال و بـراي شـخص حقـوقي بـه     

عالوه هر ساله به. ميليارد ريال افزايش يافته است
هايي به صورت بخشـي  ها، محدوديتبر سبد وام

وضع شده است كه قابـل حسابرسـي و نظـارت    
  . نبوده است

  
  الزامات كفايت سرمايه

يكي از مهمترين ابعاد نظارتي حاكم بر نظام 
بانكي كه مورد توجه بسياري قرار گرفته است، 

-رمايه و در نظر گرفتن آن بهمبحث كفايت س

. عنوان شاخصي از سالمت مالي يك بانك است
گذاران اين نسبت بيانگر ميزان حمايت از سپرده

و اعتباردهندگان در مقابل ضررهاي غيرقابل 
بيني است كه ممكن است بانك با آن مواجه پيش
از اين رو، نسبت فوق مقاومت بانك را . شود

اين . دهدشان مينسبت به مشكالت اقتصادي ن
گران گذاران بانكي و تحليلتوسط قانون نسبت

عنوان يك شاخص كليدي موقعيت اعتباري، به
در حالي . گيردمالي بانك، مورد بررسي قرار مي

هاي كه كميته بال براي مقررات بانكي و رويه
نظارتي، حداقل استاندارد اين نسبت را هشت 

 1992سال درصد اعالم كرده و رعايت آن را از 
-هايي كه در زمينه تجارت برونبراي كليه بانك

-اي دارند، الزامي ميمرزي فعاليت قابل مالحظه

-نامهدر قوانين و مقررات بانكي ايران، آيينداند، 

هاي مربوط به نسبت كفايت سرمايه در تاريخ 
توسط شوراي پول و اعتبار  25/11/1382
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به  اي توسط بانك مركزيتصويب و طي بخشنامه
در اين بخشنامه . هاي كشور ابالغ گرديدبانك

محاسبه اين نسبت و رعايت آن طبق 
هاي كشور الزامي استانداردهاي جهاني براي بانك

هرچند، اين نسبت هنوز براي كليه . شده است
شكل شفاف محاسبه نگرديده  هاي كشور بهبانك

-هاي ساالنه آنها انتشار مياست و در گزارش

نشان دادن تغييرات اين شاخص، براي . 24يابد
هاي مورد كفايت سرمايه هر بانك را در سال

  .بررسي محاسبه كرده ايم
  

  سقف نرخ بهره بر سپرده ها
در بسياري از كشورها، مقررات سقف نرخ 

اثرات اين . ها اعمال شده استبهره بر سپرده
سياست و داليل آن در كار محققاني همچون 

و وب و دمستز  )1981(استيگليتز و ويز 
  . ارايه شده است.. و  )1992(

در دو دهه گذشته در نظام بانكي ايران، 
ها و يا تسهيالت تنظيماتي همواره بر نرخ سپرده

براي شاخص سازي اين متغير . انجام شده است
ها ميانگين موزون هاي نرخ سپردهازسري داده

  .گرفته شده است
  

  اعتباراتاثرات مقررات نرخ سپرده بر نرخهاي 
يكــي از ســاده تــرين الگوهــا در بانكــداري  

با اسـتفاده از الگـوي   . الگوي مونتي و كلين است
كلين، نتيجه گرفتـه مـي شـود كـه اگـر       –مونتي 

بازارهاي سپرده و وام مستقل باشند، اثرات اعمال 
حداكثر نرخ سپرده، به وسيله ويژگـي هـاي تـابع    

به خصوص، اگر اين . هزينه بانك تعيين مي شود
هزينه ها بين سپرده هـا و وام هـا جـدايي پـذير     

باشد، قيمت گذاري وام ها، مستقل از نرخ سپرده 
و ورديـر   25شـياپوري، پـرز، كاسـتريلو    .ها است

سوال مشابهي را در چـارچوب متفـاوتي   ) 1995(
مورد مطالعه قرار دادنـد، كـه در آن تقاضـا بـراي     
خدمات سپرده و وام، از مصرف كنندگان مشابهي 

آنها از گسترش الگـوي مربـوط   . آيدبه دست مي
ها بر رقابت بـانكي اسـتفاده   به اثرات ورود بانك

هاي اعتبـارات وارد شـده   آن فعاليت كردند كه در
 26سپرده گذاران نيز قرض گيرندگاني هستند . بود

بي كششي  Lكه در سطح انفرادي، تقاضاي اعتبار 
كــل مطلوبيــت . باشــد L<1فــرض كنيــد . دارنــد

 –سپرده گذار (يك مصرف كننده نوعي ) خالص(
  :بر اين اساس عبارت است از) قرض گيرنده

U 1 r t x 1 r t x    
  

فاصله از بانك تـا جـايي   ) xD   )xLكه در آن 
اسـت كــه پــول مصـرف كننــده در آنجــا ســپرده   

تا جايي كه وام مصرف كننده اعطا  (گذاري شده 
،  tLو  tDنــرخ وام اســت، و   rL، )شــده اســت 

پارامترهاي نقل و انتقال براي هر سپرده گذاري و 
توجه كنيد كه هزينه هاي نقل و . اعطاي وام است

انتقال وام ها و سپرده ها ممكـن اسـت متفـاوت    
مثالً به دليل اينكـه فراوانـي ايـن مبـادالت     (باشد 

، و مصرف كنندگان ممكـن اسـت   )متفاوت است
 از بانكهاي مختلـف بـراي سـپرده گـذاري و وام    

  .گيري استفاده كنند
اين الگو سازگاري روشني از نتايج اثـر ورود  

بانـك   nبانكها بر رقابت را نشان مي دهد كه اگر 
اي وارد شوند و به طور متقارن روي مكان دايـره 

شكلي قرار بگيرند و در نرخ هـاي سـپرده هـا و    
وام بايكديگر رقابت كنند؛ تعادل متقارن اسـت و  
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مشـابهي را پيشــنهاد   هــاي هــا نـرخ  تمـامي بانـك  
  :كنند مي

)6       (  
   r r r   و   r  

  
آنها بازار را به صورت مساوي تقسيم مي كننـدو  

  :سود زير را بدست مي آورند
)7                                                    (

π  
  

تعداد بانك هاي فعـال در تعـادل ورود آزاد،   
تعيـين   Fو هزينـه ورود   πeبه وسيله برابري بين 

  :مي شود، كه نتيجه مي دهد
)8(  

        n  
  

به راحتي مي توان ديد كه وام ها و سپرده ها 
اگـر بـر   . به طور مستقل قيمت گذاري مي شـوند 

بـه  (نرخ سپرده ها مقررات تنظيمـي وضـع شـود    
، اثـري  )در صفر ثابت باشـد  rDوان نمونه، اگر عن
تنها چيزي كه تغييـر مـي كنـد ايـن     . ندارد  rLبر 

است كه بانك ها سود بيشتري از سپرده هـا مـي   
برند، در نتيجه بانك هاي بيشتري وارد مي شوند 

  . و اين كار سطح رفاه را كاهش مي دهد
ابزارهاي تنظيم صنعت بانكداري متعدد بوده 

بكارگيري هر يك، حذف انحرافات و هدف از 
بااين . عملكرد بانك نسبت به شرايط بهينه است

حال، بايد توجه داشت كه در بكارگيري هر يك 
خصوص موارد مرتبط با  از ابزارهاي فوق، به

كنندگان از  ها، الزم است تنظيم تنظيم نرخ
در غير اين . تخصص كافي برخوردار باشند

ر نيست، بلكه حتي صورت، تنظيمات نه تنها موث
ساز بروز ناكارايي در عملكرد اين  تواند زمينهمي

  . صنعت را پديد آورد
  

تحليل تجربي وضعيت تنظيم در صنعت 
  بانكداري ايران 

پـذيري بـانكي   عملكرد، ثبات و كنترل ريسك
مستلزم وجود نظام تنظيم و اعمال مقررات حاكم 

تحقق اين اهداف نيـز  . بر صنعت بانكداري است
ستلزم اين است كه نظام تنظيمـي داراي برخـي   م

  . ها در ابعاد مختلف باشدويژگي
توان از مطالعات نظري و تجربي در مورد  مي

اثر نظام حقوقي مقررات و نظارت بر نظام بانكي، 
نهادهاي ملي و ساختار بازار بر كارايي نظام 
بانكي، نتيجه گرفت كه هرچه نهادهاي ملي و 
نظام حقوقي، رقابت و مالكيت خصوصي را 
تشويق كنند و بتوانند متناسب با نيازهاي دايمي 

غيير اقتصاد ملي متحول شوند، عملكرد در حال ت
ضمن آن . تر خواهد بود نظام بانكي نيز مطلوب

بر ورود و   كه، هرچه مقررات محدودكننده
هاي نظام بانكي كمتر باشد و از آن طرف  فعاليت

هاي داخلي  مقررات مربوط به نظارت و كنترل
سازي اطالعات، استانداردهاي  نظير شفاف

ها،  بندي وام مايه، طبقهسازي، كفايت سر ذخيره
راهبري اثربخش بنگاه و كنترل و نظارت بر آن 

تر باشد، كارايي نظام  توسط بخش خصوصي دقيق
بانكي نيز افزايش يافته و احتمال وقوع بحران در 

از آن گذشته، تمركز بازار، . آن كمتر خواهد بود
هاي بزرگ و كارايي آنها نيز  بر سودآوري بانك

  . اثر مثبت دارد
الزامات فوق در حالي مورد توجه اسـت كـه   
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با تصـويب قـوانين ملـي كـردن       در اقتصاد ايران،
وادغام بانكها و تغيير ساختار صـنعت بانكـداري   

و نيــز تصــويب قــانون عمليــات  1358در ســال 
بانكي بـدون ربـا و برخـي مصـوبات پـس از آن      

، تغييرات زيادي در ماهيت فعاليـت  1362درسال 
نظام بانكي پديد آمده است كه  بانك و متغيرهاي

ها در اين صـنعت  ساز برخي نارساييمتغاقبا زمينه
  . خواهد شد

هم اكنون در ايران منابع زير بـه عنـوان مراجـع    
  :اندقانوني بانكداري ارائه شده

  ؛1351كشورمصوب  بانكي و پولي قانون •
  ؛)بهره( ربا بدون بانكي عمليات قانون •
  غيردولتي؛ هاي بانك تاسيس اجازه قانون •
  پولي؛ بازارغيرمتشكل تنظيم قانون •
  شويي؛ پول با مبارزه قانون •
 و بـانكي  تسـهيالت  اعطـاي  تسـهيل  قانون •

 اجـراي  در تسريع و طرح هاي هزينه كاهش
 و مـالي  منـابع  افـزايش  و توليدي هاي طرح

  ها؛ بانك كارآيي
 اصـالح  قـانون  بـه  تبصره يك الحاق قانون •

 و توســعه چهــارم برنامــه قــانون از مــوادي
 قـانون  44 اصـل  كلـي  هاي سياست اجراي
  اساسي؛

 چهـارم  برنامه قانون از موادي اصالح قانون •
 44 اصل كلي هاي سياست اجراي و توسعه
  اساسي؛ قانون

ــانزده مــاده بــه تبصــره دو الحــاق قــانون •  پ
  ربا؛ بدون بانكي عمليات قانون اصالحي

  ها؛ بانك امور اداره قانوني اليحه •
 تسـهيالت  سـود  نـرخ  كـردن  منطقي قانون •

 هاي بخش در بازدهي نرخ با متناسب بانكي
  اقتصادي؛ مختلف

 بـدهكاران  خـروج  ممنوعيت قانوني اليحه •
  ها؛ بانك

  

هــاي نامــهعــالوه بــر قــوانين مرجــع، بخــش
متعددي در جهت اجرايي كردن برخي مواد قانون 

هاي مختلف بانكي به هاي جديد در مقولهيا رويه
شده است كه بر حسب مورد مـرود  ها ابالغ بانك

  .اندبررسي قرار داده شده
 قـانون پـولي و بـانكي كشـور      30طبق مـاده  

تأسيس بانك و اشتغال به عمليات  1351مصوب  
بانكي و استفاده از نام بانك در عنوان مؤسسـات  

تشـخيص  واعتباري فقط طبق مقررات اين قانون 
اسـت؛  عمليات بانكي بـا شـوراي پـول و اعتبـار     

ــه تصــويب   ت ــول ب ــران موك ــك در اي أســيس بان
اساسنامه آن به وسـيله شـوراي پـول و اعتبـار و     

؛ و صدور اجازه از طرف بانك مركزي ايران است
تواننـد تقاضـاي تأسـيس     مراجع ثبت شركتها نمي

بانكي را در ايران به ثبـت برسـانند مگـر آن كـه     
ــازه ــران و رونوشــت    اج ــزي اي ــك مرك ــه بان نام
ه مربـوط كـه بـه تصـويب     شـده اساسـنام   گواهي

شوراي پول و اعتبار رسيده است ضميمه تقاضاي 
هر گونـه تغييـر در اساسـنامه بانكهـا     و ثبت باشد

؛ بايستي به تصويب شوراي پـول و اعتبـار برسـد   
ايجاد يا تعطيل شعبه يا باجه يا نمايندگي باالخره 

اي  نامـه  بانكها در داخل يا خارج كشور طبق آيين
 صويب شوراي پـول و اعتبـار  خواهد بود كه به ت

  .رسد مي 
در ادامه به مهمترين مقررات تنظيمي مربـوط  

: اين ابعـاد شـامل  .  استها پرداخته شده به بانك
هـاي  مقررات مربوط محدوديت هاي ورود بانك

داخلي و خارجي به عرصـه بانكـداري، مقـررات    
هــا، هــاي فعاليــت بانــكمربــوط بــه محــدوديت
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-هاي ترازنامه بانكمقررات مربوط به محدوديت

-سـخت (سازي مالي ها و كفايت سرمايه، شفاف

-ها و تعيـين اسـتاندارد  بندي وام گيري براي طبقه

ها، ، استقالل نهاد ناظر بر بانك)هاي ذخيره سازي
  .است... و 
  

هاي ورود به  مقررات مربوط به محدوديت
  صنعت بانكداري

هاي جديد، هاي ورود بانكاز بعد محدوديت
قانوني فعلي از ابعاد مختلفي هم چون ميزان نظام 

هاي فردي و پيشينه اوليه سرمايه؛ صالحيت
هاي  متقاضيان و مديران، نوع سهام و فعاليت

مالكيت آنها زمينه را براي كنترل ورود به صنعت 
. بانكداري و رقابت و كارايي ايجاد كرده است

نظام مقرراتي حاكم بر صنعت بانكداري كشور، 
هاي خارجي در كشور را به فعاليت بانك هاسال

رسميت نشناخته و مجوز تاسيس شعبه به هيچ 
 1380عالوه، تا سال  به. دادبانك خارجي را نمي

نيز هيچ بانك خصوصي در كشور وجود نداشت، 
اما بر اساس مصوبه شوراي پول و اعتبار و در 

- هاي برنامه سوم توسعه، در سالراستاي سياست

، چهار بانك خصوصي مجوز 1381و  1380هاي 
فعاليت دريافت كردند و مقدمات تغيير ساختار 

قطعا اين شرايط، با . صنعت بانكداري فراهم آمد
هاي خارجي، و ايجاد زمينه ورود ورود بانك

هاي جديد در جهت بهينه  تخصص و فناوري
هاي آن قابل كردن عمليات بانكي و كاهش هزينه

  .تحول است
غير دولتي، بعد از ارسال  براي تاسيس بانك

درخواست و بررسي اوليه و درخواست تكميل 
مدارك، شرايط و وضعيت هيئت مديره مورد 

هاي عملياتي و اساسنامه توجه بوده، سپس برنامه
گيرد و آن گاه فرايند پذيره مورد بررسي قرار مي

در اين فرايند . شودنويسي و ثبت بانك انجام مي
ود كه باكسب هر سه آنها شنوع مجوز الزم مي 3

  .شودبانك غير دولتي تاسيس مي
  

  هامحدوديت سرمايه بانك
هاي اساسي در ايجاد كي از محدوديتي

در . هاستمحدوديت سرمايه بانك شعب جديد،
اين مورد حداقل سرمايه الزم در سالهاي گذشته 

  .تغييراتي داشته است
ضوابط تاسيس مصوب  12 بر اساس ماده

 بانك تاسيس براي اوليه سرمايه حداقل ،1379

 تعهد شده تماما بايد كه است ريال ميليارد 200

 نزد اوليه مجوز صدور از قبل آن % 50 وحداقل

 ولي براساس. شود سپرده ايران مركزي بانك

 و پول شوراي جلسه شصتمين و هزار يك مصوبه
 حداقل سرمايه بانك براي 9/2/85مورخ  اعتبار

  .گرديد تصويب ريال ميليارد 3500 بانك تاسيس
شوراي   1389بر اساس مصوبه ارديبهشت 

پول و اعتبار حداقل سرمايه الزم براي تاسيس 
بانك غير دولتي چهار هزار ميليارد ريال، براي 
تاسيس بانك غير دولتي الكترونيكي دو هزار 
ميليارد ريال و براي تاسيس موسسه اعتباري غير 

 .27قرار داده شده است هزار ميليارد ريال 3دولتي 
ها اين روند تغييرات ميزان سزمايه اوليه بانك

كند كه تنظيم كنندگان مقررات سوال را مطرح مي
  .چه معياري براي تعيين ميزان اوليه سرمايه دارند
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  قوانين و مقررات مربوط به شعب
سياست توسعه شبكه شعب با وجود تأثيرات 

ها و بانكاي كه بر وضعيت آتي كنندهتعيين
گذار مؤسسات اعتباري دارد، از نظر نهاد سياست

از . استهايي و ناظر پولي كشور تابع محدوديت
كه بر اساس قانون پولي و بانكي كشور جمله اين

ها ايجاد يا تعطيل شعبه يا باجه يا نمايندگي بانك
اي نامهكشور، طبق آئيناز در داخل يا خارج 

اي پول و اعتبار خواهد بود كه به تصويب شور
  .رسدمي

در خصوص اهداف اين مقاله، چند پرسش 
ها شاخص شدت كه بتوان بر اساس آن

محدوديت ورود ساخته شود، مطرح شد ولي 
پاسخ بيشتر اين سواالت از نظر مقامات نظارتي، 

: اين سواالت عبارتند از. ماهيت محرمانه دارد
 كدام يك از موارد زير قبل از اعطاي مجوز الزم

 3پيش بيني مالي براي  - است؟   چارت سازماني
اطالعات مالي در مورد سهام داران  - سال آينده

جهت گيري هاي / تجربه / پيش زمينه - بالقوه
تفاوت هاي بازاري كه براي بانك  - آتي مديريت

منشا وجوهي    - جديد در نظر گرفته شده است
آيا الزم . كه اكنون صرف تجهيز بانك مي شود

ع وجوه مورد استفاده به عنوان سرمايه است منب
ر دتوسط مقامات نظارتي و تنظيمي تاييد شود؟ 

هر سال چه تعداد درخواست براي تاسيس بانك 
از افراد داخلي دريافت شده است؟ چه تعداد از 
آنها رد شده است؟ دالئل احتمالي رد درخواستها 

  چه بوده است؟ 
لذا به علت عدم امكان جمع آوري داده 

) 2006(اسب، براساس كار بارث، كپريو و لوينمن
ولي . شاخص سازي براي ايران عملي نيست

شاخص سازي درمورد اين متغير با انجام تحليل 
: هاي بنيادين روي چند سري داده شاملمولفه

- مجاري ورود به بانكداري، معكوس تعداد بانك

همان گونه كه مالحظه ... ها در هر سال و 
  .آيدميخواهد شد به دست 

  
هاي مربوط به مالكيت سهام و  محدوديت
  هاي مربوط به انتقال آنمحدوديت

تنظيمات مربوط به تشكيل گروه مالي از 
ترين تنظيمات در خصوص كنترل موسسات مهم

  . مالي و ثبات مالي است
 صورت به صرفا بانك بنابر قوانين، تشكيل

 پذير امكان نام با سهام با و عام سهامي شركت

 سرمايه از بخشي كه29 حقوقي اشخاص .28است

يا  و دولتي شركتهاي و دولت به متعلق آنها
 غير يا مستقيم صورت به يا بوده عمومي نهادهاي

 نهادهاي و يا دولتي بخش مديريت تحت مستقيم

 غير بانكهاي در توانند نمي قراردارند، عمومي

  .30باشند سهامدار دولتي
 صد در 10 از بيش انتقال ،13 بر اساس ماده

 يك به تدريج به يا و واحده دفعتًا بانك سهام

 اطالع به موكول ديگر حقوقي حقيقي يا شخص

  .است مركزي بانك قبلي تائيد و سهامداران ساير
 اين ضوابط، هر 13بر اساس تبصره ماده 

 تحت افراد و همسر عالوه به حقيقي شخص

 عالوه به شخص حقوقي هر و خود تكفل

 دارند را آن سهام صد در 10 از بيش كه اشخاصي

 صد در 10 از بيش كه اشخاص حقوقي همچنين و

 متقاضي حقوقي شخص مالكيت در شان سهام

 محسوب شخص يك است، تاسيس بانك

  .31شود مي
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  هاي مربوط به نوع فعاليت محدوديت
هاي مالي گري مالي شامل طيفي از نهادواسطه

است كه خدمات گوناگوني به متقاضيان عرضه 
گران مالي شامل بانكها، شركتهاي واسطه. كنندمي

هاي گذاري، صندوقبيمه، شركتهاي سرمايه
هاي بازنشستگي سرمايه گذاري مشترك، صندوق

و ديگر نهادهايي مي شود كه خدمات مالي ارائه 
همان طور كه در مباحث قبل بيان شد، . دهندمي

در كشورهاي مختلف بسته به قوانين و مقررات 
هايي روي مالكيت متقاطع اين حدوديتمالي، م

هاي مالي نهادها و حتي بر انجام اين فعاليت
. شودتوسط يك نهاد مقررات شديدي اعمال مي

تي حاكم بر صنعت بانكداري در ايران، نظام مقررا
ها را از  اي است كه بانك ونهكشور بگ

هايي  گذاري و مالكيت صددرصد در زمينه سرمايه
زاري سهام، صرافي و بيمه، كارگ: مانند

البته . گذاري منع كرده است هاي سرمايه شركت
، در حالي 1351قانون پولي و بانكي مصوب 

ها را از برخي معامالت نظير خريد و فروش  بانك
كاال بازداشته است كه قانون عمليات بانكي بدون 

فروش اقساطي، : ربا چنين محدوديتي را از طريق
به و مشاركت مدني تمليك، مضار شرط  اجاره به

هم چنين، شوراي  32.و حقوقي حذف كرده است
ها و  ، بانك25/11/1382پول و اعتبار در 

نظارت بانك مركزي را  موسسات اعتباري تحت
مجاز به تاسيس صرافي و يا مشاركت در آن 

   33.كرده است
محدوديت  34بر اساس مقررات بانكي كشور

هايي روي سرمايه گذاري در مستغالت تعيين 
بخشنامه  5بر اساس تبصره بند . شده است

بانكها از تاريخ ابالغ  10/4/88مورخ  77444/88

اين مصوبه مجاز به خريد امالك به طور مستقيم 
) از طريق شركتهاي زير مجموعه(و غير مستقيم 

اين بخشنامه  5بر اساس مورد ج از بند . نيستند
شركتهاي سرمايه گذاري بانكها از تاريخ  7744
غ اين مصوبه مجاز به خريد امالك به طور ابال

از طريق شركتهاب زير (مستقيم و غير مستقيم 
  .نيستند) مجموعه

هاي مربوط به سرمايه  در خصوص فعاليت
نيز دستور  35گذاري بانكها در اوراق بهادار

العمل سرمايه گذاري موسسات اعتباري طي 
به  26/1/86مورخ  182/نامه شماره مببخش
در اين دستورالعمل حد . ها ابالغ شده استبانك

سرمايه گذاري بانكها در اوراق بهادار بر اساس 
سرمايه پايه ) الف: دو معيار مشخص شده است

محدوديت هاي سرمايه ) موسسه اعتباري و ب
  . مربوط به شخص حقوقي

  
ها و  ابزارهاي مالي تنظيمات مربوط به روش

  بانكها
بدون ربا چهارده در قانون عمليات بانكي 

ابزار مالي در قالب هشت قرارداد اسالمي، برنامه 
اين . دهد ها را تشكيل مي كار و فعاليت بانك

ابزارها در ارتباط با عقود متناسب با ماهيت 
صورت زير قابل ها، به حقوقي هر يك از آن

  : بندي هستند طبقه
گروه تامين منابع مالي در رابطه با عقد . الف
  اعطايي؛ الحسنه قرض
گروه تعهدات و مبادالت كه در ارتباط با . ب

مشتمل بر جعاله و به يك تعبير (عقد جعاله 
- نامه به افتتاح اعتبارات اسنادي و صدور ضمانت

مشتمل بر (و عقد بيع ) عنوان گروه تعهدات
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فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك، سلف، 
-عنوان مي) عنوان گروه مبادالتخريد دين به

   .شود
گروه مشاركات كه طي آن در چارچوب . ج

تمام يا بخشي  PLS(36(شراكت در سود و زيان 
از سرمايه مورد نياز يك فعاليت اقتصادي 

توسط بانك تامين ) توليدي، تجاري و خدماتي(
شود و در نهايت سود حاصل از اين نوع مي

فعاليت اقتصادي طبق قرارداد منعقده و براساس 
  .شودبين طرفين تقسيم مي هاي مورد توافقنسبت
  

ها و  نرخ سود تنظيمات سقف نرخ سپرده
  تسهيالت

ها بعد تعيين و پرداخت بهره و يا سود سپرده
از انقالب اسالمي همواره با مشكالت متعددي 

پس از اجراي قانون عمليات بانكي . مواجه بود
، نرخ بهره از نظام بانكي 1362بدون ربا از سال 

الحساب سپرده  هاي سود علي نرخايران حذف و 
در واقع، يكي از . و تسهيالت جايگزين آن شد

هاي سازوكار بازار در ترين محدوديتعمده
توان تعيين دستوري نرخ  عمليات بانكي را مي

الحساب  سود تسهيالت بانكي و نرخ سود علي
در اين خصوص، دو مساله . ها دانستسپرده

  :شود مشكل مي باعث بروز
ها در مقايسـه   بودن نرخ سود سپرده  پايين -1

  با شاخص تورم؛ 
  . گسترش بازار غيرمتشكل پولي -2

ها  ترين كاستي در رابطه با مشكل اول از عمده
هاي موجود در ارتباط بـا جـذب منـابع     و ضعف
اي در برخـي كشـورهاي در حـال توسـعه      سپرده
ويــژه ايــران، مســاله پــايين بــودن نــرخ ســود  بــه

قايسـه بـا شـاخص تـورم     هاي بـانكي در م  سپرده
در واقع، طي ساليان متمادي در ايران تورم . است

هـاي بـانكي    از رشدي فراتر از نرخ سـود سـپرده  
برخوردار بوده و عمال سود منفي واقعي بـه ايـن   

اگرچه منطقـي كـردن   . ها تعلق گرفته است سپرده
هاي سود سپرده در سطح نظام بانكي يكي از  نرخ

وسعه كشور بوده و در هاي تهاي برنامه خط مشي
هـايي در جهـت كـاهش     هاي اخير نيز تالش سال

هاي سود بانكي صورت  نرخ تورم و افزايش نرخ
ويـژه بـر روي    گرفته، منفي بودن سود واقعـي بـه  

قوت خود باقي   مدت همچنان به هاي كوتاه سپرده
  37.است

در رابطه با مشكل دوم، توسعه بازار 
كه ماهيت غيرمتشكل پولي نشان از آن دارد 

-دستوري نرخ سود، تنها بازيگراني را كه مي

خواهند در عدم شفافيت موجود به فعاليت بانكي 
. داردبپردازند، از حضور در اين عرصه بازمي

توانند اين موانع را موسساتي كه به هر علتي مي
سر بگذارند، بدون مجوز و بدون اين كه پشت

م به نظارتي بر فعاليت آنها صورت گيرد، اقدا
هاي كنند و از ظرفيتفعاليت بانكي در كشور مي
  .جويندالحسنه سود ميموجود تحت عنوان قرض

  
  تسهيالت تكليفي 

هـاي پـس از    هـا در سـال   با ملي شدن بانـك 
هاي پولي  ها در اعمال سياست نقش بانك  ، انقالب

ها  كه بانك طوري مورد نظر دولت افزايش يافت به
ملزم به ايجاد هماهنگي و همكاري بـا دولـت در   

هـاي كـالن    جهت رسـيدن بـه اهـداف سياسـت    
لذا، مقـرر شـد بخشـي از منـابع     . اقتصادي شدند
هاي بودجه ساالنه تصويب  ب تبصرهبانكي در قال
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  . دولتي قرار گيرد  و در اختيار بخش
قـانون بودجـه    33اين مساله بـا درج تبصـره   

 1360قانون بودجـه سـال    3و تبصره  1359سال 
هـاي بعـد تـداوم    به مرحله اجرا درآمد و در سال

اعتبارات و تسهيالت پرداخـت شـده بـه     38.يافت
اي، از منـابع نقـدينگي    هـاي تبصـره   مجريان طرح

ها نيـز بـه تعهـد     ها سرچشمه گرفته و بانك بانك
،  هــاي اعطــايي دولــت مبنــي بــر بازپرداخــت وام

تسهيالت اعتبـاري را در اختيـار متقاضـيان قـرار     
  . دهند مي

 تســهيالت تكليفــي را از نظــر دولتــي و غيــر
: صورتتوان به دو گروه عمده به ودن ميدولتي ب

تســـهيالت تكليفـــي مصـــوب مربـــوط بـــه ) 1
تسـهيالت تكليفـي   ) 2هاي بخش دولتـي؛   تبصره

هـاي بخـش غيردولتـي     مصوب مربوط به تبصـره 
بررسي روند پرداخت تسهيالت . بندي كرد تقسيم

چنـدان    1371تكليفي در اقتصاد ايـران تـا سـال    
مـان بـه بعـد بـا     از ايـن ز .  چشمگير نبوده است

شــروع  دوران ســازندگي و كــافي نبــودن منــابع 
دولت براي دستيابي به اهداف مورد نظر خود در 

اي داشـته اسـت    هاي توسعه رشـد فزاينـده   برنامه
كـه حجـم تسـهيالت تكليفـي در سـال       طـوري  به

 18هزار ميليارد ريال رسيد كه در  8/22به  1376
   .39تبصره قانون بودجه آن سال منعكس شد

  
  الزامات كفايت سرمايه

يكي از مهمترين ابعاد نظام مقرراتي و نظارتي 
حاكم بر نظام بانكي كه مورد توجه بسياري قـرار  
گرفته اسـت، مبحـث كفايـت سـرمايه و در نظـر      

عنوان شاخصي از سالمت مالي يـك  گرفتن آن به
اين نسبت بيـانگر ميـزان حمايـت از    . بانك است

ان در مقابل ضررهاي گذاران و اعتباردهندگسپرده
بيني است كه ممكن است بانـك بـا   غيرقابل پيش

از اين رو، نسبت فـوق مقاومـت   . آن مواجه شود
-بانك را نسبت به مشكالت اقتصادي نشـان مـي  

گـذاران بـانكي و   اين نسبت توسـط قـانون  . دهد
عنوان يك شاخص كليدي گران اعتباري، بهتحليل

. گيـرد مـي  موقعيت مالي بانك، مورد بررسي قرار
در حالي كه كميته بـال بـراي مقـررات بـانكي و     

هاي نظارتي حداقل استاندارد اين نسـبت را  رويه
هشت درصد اعالم كرده و رعايت آن را از سـال  

هايي كه در زمينـه تجـارت   براي كليه بانك 1992
اي دارند، الزامـي  مرزي فعاليت قابل مالحظهبرون
هاي مربـوط بـه   مهناداند، در كشور ايران، آيينمي

 25/11/1382نســبت كفايــت ســرمايه در تــاريخ 
توســط شــوراي پــول و اعتبــار تصــويب و طــي 

هـاي  اي توسط بانـك مركـزي بـه بانـك    بخشنامه
در اين بخشنامه محاسبه ايـن  . كشور ابالغ گرديد

نسبت و رعايت آن طبـق اسـتانداردهاي جهـاني    
  . هاي كشور الزامي شده استبراي بانك

  
  ها و استانداردهاي ذخيره سازي بندي وام طبقه

ــنعت    ــررات در ص ــاد مق ــر از ابع ــي ديگ يك
هـا و  بنـدي وام بانكداري، مقررات مربوط به طبقه

بــر اســاس . ســازي اســت اســتانداردهاي ذخيــره
استانداردهاي جهاني، در ايـن رابطـه، سـه معيـار     

يكـي معيـار   . هـا وجـود دارد  بندي وامبراي طبقه
بر مبناي سهمي از پرتفوي بانك  هايكيفيت داراي

كه دارايي با قابليت نقدينگي باال و وصول حتمي 
هـاي بـا    است و نيز سـهمي از آن را كـه دارايـي   

ــايين ــر  كيفيــت پ ــه  (ت ــان ب از نظــر درجــه اطمين
. دهـد  تشـكيل مـي  ) بازپرداخت و نقد شدن آنهـا 
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سپس، بر اساس ريسك عدم بازپرداخت مربـوط  
هـا، نـرخ مشخصـي بـراي      يبه هر طبقه از دارايـ 

الوصول مربـوط   محاسبه ذخاير مطالبات مشكوك
به آن طبقه تعيين، و اندازه ذخاير بر مبناي حجـم  

گيـري محاسـبه    هاي هر طبقه و نرخ ذخيره دارايي
هـاي بانـك    هـا در حسـاب   شده و از محل هزينه

بنــدي و  در واقــع، ايــن طبقــه. شــود اعمــال مــي
گيـري را   ذخيـره  هاي مربوط به آن، الزامـات  نرخ

  .كند براي بانك مشخص مي
اندازه وام نسـبت بـه پرتفـوي و    معيار دوم،  

ايـن معيـار مشـخص    . اسـت  اندازه سرمايه بانك
كند كه چـه تعـداد وام بـا انـدازه بـزرگ كـه        مي

شود، نسـبت بـه حجـم     تسهيالت كالن ناميده مي
شود و مجموع اين نـوع   بانك به مشتريان داده مي

تي از پرتفوي بانـك را تشـكيل   تسهيالت چه نسب
اين معيار با تمركز كـه بحـث مهمـي در    . دهد مي

هرچـه تعـداد   . انحصار است ارتباط مستقيم دارد
تسهيالت كالن بانك بيشتر شود، تمركز پرتفـوي  

تمركز بـر مبنـاي انـدازه    . دهد بانك را افزايش مي
در واقع، تمركز مشـخص  . شود ها سنجيده مي وام
گيرنـدگان را از نظـر انـدازه     مكنـد كـه اگـر وا    مي

از بيشترين مقدار به كمتـرين    شان به بانك، بدهي
مقدار مرتب كنيم، چند درصد از ميـزان پرتفـوي   

مـثال  . دهـد  بانك را مشتريان خاص تشـكيل مـي  
شود كه از بيشترين به كمتـرين، چـه    مشخص مي

درصدي از مشـتريان، پنجـاه درصـد از پرتفـوي     
هرچـه تمركـز   . اند دادهخود اختصاص  بانك را به

در اين ارتباط بيشتر باشد، ميزان ريسك ناشـي از  
چرا كه ممكـن  . اين پرتفوي نيز بيشتر خواهد بود

اســت بــا عــدم بازپرداخــت وام توســط يكــي از 
مشتريان در باالي فهرست، زيان بزرگـي متوجـه   

معيـار  . بانك شود و بانك را با بحران مواجه كند

است؛  هاي بانكي دارايي تنوع پرتفوي وديگر نيز، 
نقـد، سـهام، وام،   (يعني اين كه، هر نـوع دارايـي   

چه سهمي از پرتفوي بانك را ...) اوراق بهادار، و 
اين معيار نيز، ميزان . به خود اختصاص داده است

ريسك پرتفوي بانك و درجـه اطمينـان بـه آن را    
  40.كند مشخص مي

هاي  در حال حاضر، تعريف مقررات و مالك
دهي بر  براي نظام بانكي و الزام به گزارش مذكور

ها و معيارهاي تعريف شده، يكي  مبناي اين مالك
ترين ابعاد نظام مقرراتي و نظارتي حاكم  از اساسي
هاي نظام بانكي در جهان را تشكيل بر فعاليت

داده و استانداردهاي مشخصي نيز براي آن در هر 
هد بر اساس شوا. كشور تعريف و اجرا شده است

تجربي، هرچه نظام مقرراتي در اين ارتباط 
اي براي اين  گيرانه الزامات دقيق و سخت

ها تعريف كرده باشد و نظام  بندي طبقه
ها را بر مبناي آن سوق داده  دهي بانك گزارش

باشد، شفافيت بيشتري در عملكرد نظام بانكي 
شود و كارايي نظام بانكي را افزايش  ايجاد مي

  .دهد مي
هاي  ها بر اساس مالك بندي دارايي بقهبراي ط

هاي خاصي توسط شوراي پول  نامه مذكور، آيين
بر . و اعتبار و بانك مركزي تدوين شده است

هاي  بندي وام هاي فعلي، طبقه نامه اساس آيين
گيرد كه شامل  بانكي در سه گروه صورت مي

تسهيالت عادي، تسهيالت سررسيد گذشته و 
بندي  ناي تقسيممب .41تسهيالت معوق است

  مذكور، مدت زمان گذشته از سررسيد بدهي
  . وعدم پرداخت آن به بانك است

بندي، مبنايي براي تعيين نرخ  اين نوع طبقه
بلكه . كند سازي در هر طبقه ايجاد نمي  ذخيره

براساس ميزان پوشش وثايق به تشخيص خود 
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بانك، ذخيره خاص براي هر مشتري اعمال 
گيري مطالبات  ذخيرهبراي . شود مي

الوصول بر مبناي دستورالعمل بانك  مشكوك
الوصول بانك  مركزي، ذخيره مطالبات مشكوك

باشد و  متناسب با اعتبارات اعطايي بانك مي
حداقل دو درصد مانده آنها را در انتهاي سال 

نظام ذخيره سازي  بدين ترتيب، 42.شود شامل مي
اسب با صورت عمومي و نه متن ها به براي بانك

عادي، (بندي اعتبارات اعطايي بانك  طبقه
در  .گيرد صورت مي) سررسيد گذشته و معوق

بندي اعتبارات  واقع هدف اساسي براي طبقه
ها، دادن وزن ريسك مناسب به هر  اعطايي بانك

هاي مشخصي براي  طبقه و اعمال نرخ
گرچه در نظام مقرراتي موجود . گيري است ذخيره

انك، ذخاير خاص نيز بنا و بر اساس تشخيص ب
به مورد قابل اعمال خواهد بود، نرخ ذخيره 

البته، . خاص هر طبقه از تسهيالت وجود ندارد
هاي  نكته مهم در اين ارتباط عدم قبول هزينه

الوصول عمومي توسط وزارت  مطالبات مشكوك
گرچه بنا به ماده . امور اقتصادي و دارايي است

اند  ها مكلف نكقانون پولي و بانكي، با) 37(
هاي متكي بر آن  نامه مقررات پولي و بانكي، آيين

و دستورالعمل هاي بانك مركزي ايران را رعايت 
كرده و هر ساله مانده ذخاير مطالبات 

الوصول خود را به دو درصد مانده  مشكوك
هاي  اما قانون ماليات 43اعتباراتشان برسانند،

نامه  نو آيي) 148(مستقيم طبق بند يازده ماده 
هر نوع ذخيره عمومي براي  44مبتني بر آن،

الوصول را رد، و تنها ذخايري  مطالبات مشكوك
پذيرد كه مربوط به موارد خاص بوده و  را مي

. مداركي دال بر عدم وصول آن وجود داشته باشد
ها ايجاد كرده و  اين امر مشكالتي را براي بانك

زي اي متشكل از بانك مرك شود تا كميته سبب مي
و وزارت امور اقتصادي و دارايي در مورد آن 

بنابراين، يك بعد ديگر از . گيري كنند تصميم
اصالحات مورد نظر در نظام مقرراتي، مربوط به 

بندي تسهيالت و نظام  ارتقاي نظام طبقه
  45.گيري مبتني بر آن است ذخيره
  

ها و ساير تنظيمات مربوط به تنوع سبد وام
  هاي بانكدارايي

هاي  نامه ترين اين مقررات به آييناز مهميكي 
گروهي  بانك مركزي و الزامات قانوني دولت و

ها به سقف تسهيالت در  از محدوديت ديگر
شود به هاي مختلف اقتصادي مربوط مي بخش

نظارتي بانك  –عنوان مثال طبق بسته سياستي 
-، موسسات اعتباري مي1389مركزي براي سال 

افزايش در مانده منابع خود را درصد  20توانند تا 
پس از كسر الزامات قانوني به اختيار خود، به 

 80بخش هاي مختلف اقتصاد تخصيص دهند و 
هاي مختلف اقتصادي درصد مابقي را در بخش

هايي كه در اين بسته سياستي و بر حسب سهم
گذاري شده است به صورت نظارتي هدف

ضيان تسهيالت در قالب عقود اسالمي به متقا
بر اساس اين بسته سياستي، سهم . اعطا كنند

 44درصد، صنعت و معدن  15بخش كشاورزي 
درصد،  5/12درصد، ساختمان  15درصد، مسكن 

درصد و بازرگاني داخلي، خدمات و  7صادرات 
اين نوع . درصد تعيين شده است 5/6متفرقه 

ها همواره در سالهاي گذشته، بر سبد محدوديت
  .46اعمال شده است هاوام هاي بانك

اعمال ساير مقررات در مورد ميزان و حد وام 
. دهي به هر مجموعه افراد حقيقي و حقوقي است
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رعايت اين بخشنامه گام مهمي براي كاهش 
ها را  زيرا بانك. باشد ريسك پرتفوي بانك مي

هاي  كند تا تسهيالت خود را در اندازه وادار مي
ي در يكي از اصول اساس. كوچك اعطا كنند

 47مبحث ريسك آن است كه توزيع ريسك
، باعث كاهش ريسك )گستردگي پرتفوي(

بنابراين، اگر مبلغ مشخصي به يك نفر . شود مي
وام داده شود، نسبت به زماني كه همان مبلغ 

شود، ريسك بيشتري  تقسيم و به چند نفر داده مي
عالوه بر اين در جهت  48.كند را متوجه بانك مي
اي  نامه ها، آيين در پرتفوي بانككاهش تمركز وام 

نيز براي محدود ساختن اعطاي اعتبار به اشخاص 
اشخاص حقيقي يا حقوقي كه در جريان (مرتبط 
گيري بانك يا موسسه اعتباري موثر هستند  تصميم
طور بالقوه يا بالفعل قادر به تامين منافع خود  و به

تصويب ) باشند در بانك يا موسسه اعتباري مي
بسته  18به عالوه بر اساس ماده  49.تشده اس

بانك مركزي مجموع  89سياستي و نظارتي سال 
تسهيالت و تعهدات به هر ذينفع واحده حداكثر 

  .درصد سرمايه پاية هر موسسه اعتباري است 15
 1379در مصوبه شوراي پول و اعتبار در آبان 

سقف اعتباري افراد حقيقي و حقوقي مشخص 
وبه حدود اعتباري طبق اين مص .50شده است

  :افراد به شرح زير است
سقف فردي : اشخاص حقيقي - الف

تسهيالت اعطايي بانك به يك شخص حقيقي 
بدون الزام به استعالم از اداره اطالعات بانكي 

موضوع بخشنامه مورخ ( ا .ا.بانك مركزي ج
. يابدميليون ريال افزايش مي 900به ) 25/6/74

كليه بانكها به جمع كل تسهيالت اعطايي توسط 
ميليارد ريال  9تواند از هر شخص حقيقي نمي

  .تجاوز نمايد

سقف فردي تسهيالت : اشخاص حقوقي -ب
اعطايي بانك به يك شخص حقوقي بدون الزام 

ميليارد ريال و در  9به استعالم از بانك مركزي به 
 5/13مورد شركتهاي پذيرفته شده در بورس به 

جمع كل تسهيالت . ديابميليارد ريال افزايش مي
 90تواند از اعطايي به هر شخص حقوقي نمي

ميليارد ريال تجاوز كند و در مورد شركتهاي 
ميليارد ريال  135پذيرفته شده در بورس حداكثر 

هم چنين در ساير شرايط اين . شودتعيين مي
آيين نامه آمده كه اعطاي هر نوع تسهيالت به 

نك ممنوع شركتهاي سرمايه گذاري متعلق به با
موضوع ( سقف فردي تسهيالت اعطايي . است

بر  6/2/1377و  25/6/1374هاي مورخه بخشنامه
در خصوص شركتهاي وابسته به ) حسب مورد

درصد از سهام  10شركتهايي كه حداقل ( بانك 
و نيز در مورد ) آنها متعلق به بانك است

گذاري شركتهاي تحت پوشش شركتهاي سرمايه
درصد از  10ايي كه حداقل شركته( آن بانك 

) گذاري استسهام آنها متعلق به شركت سرمايه
  .گرددميليارد ريال تعيين مي 9

به عالوه مجموع تسهيالت و تعهدات كالن 
درصد كل تسهيالت اعطايي  50هر بانك نبايد از 

  .آن تجاوز كند 51بانك، و هشت برابر سرمايه پايه
در  ها نظام مقرراتيگروه ديگر اين تنظيم

بر اساس . ها است بخشي به دارايي زمينه تنوع
نامه خريد اوراق بهادار، سهام و مشاركت  آيين
قانون پولي و  34ها، موضوع بند سه ماده  بانك

هر بانك ، 1351بانكي كشور مصوب سال 
تواند حداكثر تا ده درصد سرمايه پايه خود را  مي

به خريد سهام يك شركت اختصاص دهد و 
اوراق (سهام و اوراق بهادار  مجموع ارزش

خريداري شده توسط يك بانك، ) مشاركت
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تواند از سي درصد سرمايه پايه آن بانك  نمي
  عالوه بر اين، طبق دستورالعمل .بيشتر گردد

 19/1/1363اجرايي مشاركت حقوقي مصوب 
چه يك (ها  بانكتوسط شوراي پول و اعتبار، 

 49داكثر توانند ح مي) ها بانك و چه مجموع بانك
 20درصد از سهام شركتي جديد و حداكثر 
   52.درصد سهام شركت موجود را خريداري كنند

نامه ايجاد يا تعطيل  عالوه بر اين، بر اساس آيين
) و(واحدهاي بانكي در داخل كشور، موضوع بند 

قانون پولي و بانكي كشور و  30ماده 
نسبت بين خالص ، 53هاي مبتني بر آن بخشنامه
دارايي ثابت منهاي ذخيره (اي ثابت ه دارايي

درصد حقوق صاحبان  30نبايد از ) استهالك
   54.سهام بانك تجاوز كند

  
      پژوهش شناسيروش -3

  تصريح الگو براي تابع هزينه نهايي
هـاي  پيش نياز اول بـراي محاسـبه شـاخص   

. لرنر دانستن رابطه تصريح شده تابع هزينه است
براي ايـن منظـور الزم اسـت يـك تـابع هزينـه       

اين كار مسـتلزم آن  . تصريح و تخمين زده شود
است كه بدانيم چـه متغيـر هـايي نهـاده و چـه      

براي مشـخص كـردن   . متغيرهايي ستانده هستند

اين متغيرها در ادبيات و مطالعات بانكداري، سه 
رويكـرد  «، »رويكرد توليـدي «صورت به رويكرد
ــول «و » ايواســطه ــه كــاربري پ »  رويكــرد هزين

  .55وجود دارد
در اين جا رويكرد توليـدي مـورد اسـتفاده قـرار     

هـا و سـرمايه   و لـذا دو متغيـر وام   56گرفته اسـت 
گذاري به عنوان ستاده اصلي بانك در نظر گرفتـه  

بــراي ايــن ســتاده از حجــم ســرمايه . شــده انــد
هـاي مسـتقيم و اوراق مشـاركت اسـتفاده     گذاري

  . شده است
به منظور بـرآورد هزينـه نهـايي الزم اسـت     

، در ايـن ارتبـاط  . ابتدا تابع هزينه كل برآورد شود
هاي تبعي مختلفي از جملـه كـاب داگـالس،    فرم

 C.E.S(57(لئونتيف، تابع با كشش جانشيني ثابت 
و ترانسلوگ وجود دارد كه يكي از بهترين موارد 

لحاظ برخـورداري از  به(آن تابع هزينه ترانسلوگ 
پذير، امكان تغيير متناسب كشـش  ماهيت انعطاف

و مقياس همراه با تغيير سـطح سـتانده و عوامـل    
توليد، برابـري تغييـرات هزينـه نهـايي و قيمـت      
عوامل توليد با تغييرات در تقاضاي عوامل توليـد  

) و همگني تابع نسبت به تغييرات قيمـت عوامـل  
منظور از تابع ترانسلوگ بـه صـورت   بدين. است

  . شودرابطه زير استفاده مي

  
  

  
 

است )  TC(كه در آن متغير وابسته هزينه كل 
و متغيرهاي توضـيحي عبـارت از ميـزان سـتانده     

Pd(هاي بانكي  ؛ هزينه سپرده)Q(بانك 
سرانه  58) 

Pk( 60و قيمت نهاده ثابت 59)Pl(هزينه پرسنلي؛ 
  :

هاي اداري، عمـومي و اسـتهالك بـه    نسبت هزينه
-بـه : t(و متغيـر رونـد   ) هاي ثابتمجموع دارايي

خواهند ) كننده اثر پيشرفت فنيعنوان متغير تبيين
منظور حذف اثر تورم بـر الگـو،   در ضمن به. بود
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الزم است متغيرهاي الگو نسبت به رشد شاخص 
هاي حقيقـي بـراي   ده و از دادهها تعديل شقيمت

  .برآورد استفاده شود
  

برآورد تابع هزينه  پژوهش حاصل از نتايج -4
  و شاخص لرنر
توان به برآورد تـابع هزينـه كـل در    اكنون مي

هـاي فعـال   صنعت بانكـداري بـه تفكيـك بانـك    
البته، پيش از انجام برآوردها الزم است . پرداخت

 -1: ابتدا نسبت به دو مساله اطمينان حاصل شود
ــان   ــايي امك ــا و در صــورت ناپاي ــايي متغيره پاي

 -2همجمعي در قالـب يـك الگـوي بلندمـدت؛     
.  ها در قالب يك الگـوي پنـل  قابليت تركيب داده

هـاي پنـل بـه وسـيله     هاي ريشه واحد دادهآزمون
-پايـه ) 1994( 62و بريتون) 1994و 1992( 61كوآه

 63اين مطالعات به وسيله لـوين و لـين  . ريزي شد
ــين  )2003و1992( ــران و شــ ــم، پســ  64و ايــ

كامل شد و در حال حاضر انـواع  ) 2003و1997(
هـاي پنـل فـراهم    هاي ريشه واحد در دادهآزمون
در اين پـژوهش از آزمـون ايـم، پسـران و     . است
عنوان مبناي ارزيابي اسـتفاده شـده   به) IPS(شين 
  .است

از آن جاكه در انجـام بـرآورد تـابع هزينـه از     
و ترازنامه تلفيقـي   اطالعات صورت حساب مالي

تجـاري و  (بانك دولتـي   11بانك خصوصي و  6
) 1375-87(سـاله   13براي يك دوره ) تخصصي

استفاده شده، الزم است پيش از انجـام برآوردهـا   
نسبت به پايايي متغيرها و وجود يـا عـدم وجـود    

بـا  . رابطه بلندمدت بين آنها اطمينان حاصل كـرد 
كــه  هــاي مربوطــه مشــخص شــد انجــام آزمــون

. درصد پايا هسـتند  5داري متغيرها در سطح معني

با حصول اطمينان از پايايي متغيرها، ديگر نيـازي  
به انجام آزمون همگـرا شـدن متغيرهـا و كـاذب     

  65.نبودن رگرسيون نيست
توان به انجام برآورد در لذا، در اين مرحله مي

با اسـتفاده از نـرم   . خصوص تابع هزينه پرداخت
با در نظر گرفتن  STATA11و  EVIEWS7افزار 

  .تمامي قيود تقارن و همگني تخمين زده شد
توان با اسـتفاده  پس از برآورد تابع هزينه، مي

متغير هزينه نهايي را به تفكيك هر ) 15(از رابطه 
ها و طي دوره مورد بررسي محاسـبه  يك از بانك

سپس، با برخـورداري از اطالعـات هزينـه    . نمود
هـا در ايـن   ابي وضـعيت صـرفه  نهايي امكان ارزي
  . آيدصنعت  پديد مي

)14(  
)e (×=

nt

nt
nt Q

TC
MC  

  
  اندازه گيري قدرت بازاري بانكها

در اين مطالعه از شاخص لرنر به عنوان 
شاخصي از قدرت انحصاري بانكها استفاده مي 

و   Schaekو ) 2004( 66كليزنز و لوين. شود
از آماره هاي مختلفي استفاده ) 2009(همكاران 

) 2004( 67كردند ولي بعضي مقاالت همانند  شفر
نشان دادند كه شاخص لرنر براي راه حل هاي 
انحصار چند جانبه بهتر از شاخص هاي ديگر 
ويژگي هاي و تعديالت ساختاري بلند مدت را 

  .در خود دارد
ر از شاخص لرنر به صورت زي تحقيقدر اين 

  :استفاده مي شود
)15                                                           (

  
  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  اثر مقررات بانكي بر رقابت در صنعت بانكداري ايران 

 شماره چهاردهم/  فصلنامه علمي پژوهشي دانش مالي تحليل اوراق بهادار   35  

قيمت ستانده بانك  كه در اين فرمول 
كه به عنوان نسبت درآمد بهره اي به ( است 

  ).  محاسبه مي شود 68دارايي ها
  

  ها آزمون مانايي داده
در قسمت بعد، تاثير متغيرهاي تنظيم بر رقابت 
در صنعت بانكداري ارزيابي خواهد شد و به اين 

منظور با رعايت جوانب امر برآورد الزم انجـام و  
در اين پژوهش از آزمـون  . شودنتايج آن ارائه مي

عنـوان مبنـاي تعيـين    به) IPS(ايم، پسران و شين 
ه ريشه واحد بـه صـورت جداگانـه اسـتفاده شـد     

   .69است
شـود كـه متغيرهـا در    طبق جدول مشـخص مـي  

  .درصد پايا هستند 5داري سطح معني
  
  

  نتايج آزمون پايايي در سطح متغيرها با استفاده از روش لوين، لين و چو ). 1-8(جدول 

  متغير
  با عرض از مبدا  باعرض ازمبدا و روند

  t P valueآماره   t P valueآماره 

  4.79607-  )لرنر(شاخص قدرت بازاري 
00/0  

  )پايا(
-  -  

   رشد اقتصادي
-3.63525   

00/0  
  )پايا(

-  -  

   تورم
-5.9211   

00/0  
  )پايا(

-  -  

   هالگاريتم دارايي
-5.58355   

00/0 

  )پايا(
    

  811 .5-  نسبت تسهيالت تكليفي به كل تسهيالت
00/0 

  )پايا(
    

   3.89936-  سرمايهنسبت كفايت 
00/0 

  )پايا(
    

   3.222-  تنظيمات ورود
00/0 

  )پايا(
    

   تنظيمات نرخ بهره
-6.68999   

00/0 

  )پايا(
    

  7211 .3   تنظيمات مربوط به ذخاير قانوني
00/0 

  )پايا(
    

  محاسبات تحقيق: ماخذ
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  برآورد الگو
شده است با استفاده از در اين مقاله سعي 

هاي مختلف تخمين ضرايب در الگوهاي روش
ها پانل، حساسيت ضرايب متغيرها مورد داده

پيش  طور كه در بخشهمان. بررسي قرار گيرد
ذكر شد، انتظار بر اين است كه الگوي تاثير گذار 

ها به صورت يك الگوي پويا بر رقابت بانك
اساس شاخص ها بر باشد كه در آن رقابت بانك

رقابت در سال گذشته و ساير متغيرهاي 
از اين رو الگوي پايه در . كندتوضيحي تغيير مي

  .اين مطالعه، الگوي پانل پويا است
-از سه روش در دسترس براي تخمـين الگـو  

بانـد، روش   -هاي پانل پويا يعنـي روش آرالنـو  
بانـد و روش سيسـتمي    -بوالنـدل  -باور -آرالنو

هاي پانل استفاده پوياي دادهخطي تخمين الگوي 
بـراي مقايسـه ضـرايب نيـز از روش     . شده است

هاي رگرسيون چنـدكي، الگـوي چنـد سـطحي،     
  .اثرات تصادفي، اثرات ثابت استفاده شده است

از سوي ديگر مقدار آمـاره خـود همبسـتگي    
جمالت اخالل با فرضيه صـفر مبنـي بـر وجـود     
ــر دو روش    ــه دوم در ه ــتگي مرتب ــود همبس خ

باند  -بوالندل -باور -باند و روش آرالنو -نوآرال
  .رد شد

هــاي پانــل پويــا، يكــي از الزامــات در روش
 Over-identifyingاطمينان از معتبر بودن قيدهاي 

) 1991(اســت بــراي ايــن منظــور ارالنــو و بانــد 
ــون    ــذكور از آزم ــرايط م ــد در ش ــنهاد كردن پيش

  : به صورت زير استفاده شود) 1958(سارگان 
m
∆v ′W ∑ W′ v ∆v W W′ ∆v    ~ χ   

  
اشاره دارد  Wهاي  به تعداد ستون pكه در آن 

هاي حاصل از تخمـين   دهندة باقيمانده نشان v∆و
در اين آزمـون فرضـيه صـفر    . اي است دو مرحله

  . دال بر معتبر بودن قيد ها است
ابتدا براي اين دو روش آزمون سارگان انجام 

درصـد آزمـون    5داري كه در سـطح معنـي   . شد
باند رد شـد لـذا روش    -سارگان در روش آرالنو

ولي ضريب . باند رد نشد -بوالندل -باور -آرالنو
وقفه دار لگاريتم شاخص لرنر معنـي دار نيسـت   

  .پس الگو نمي تواند پويا باشد
ترين سواالتي كـه در تـاثير   يكي ديگر از مهم

هـا مطـرح   مقررات بانكي بر رقابت پذيري بانـك 
ها بر رقابت بانكي بوده تاثير كفايت سرمايه بانك

ضريب متغيـر كفايـت سـرمايه در تمـامي     . است
هاي تخمين مثبـت و معنـي دار اسـت لـذا     روش

شود كـه در دوره مـورد بررسـي    نتيجه گرفته مي
هاي موزون شـده  افزايش نسبت سرمايه به دارايي

ها، باعث افزايش رقابت آنها شده با ريسك بانك
را كه در تمامي الگوها اين ضريب معنـي  است چ

  . دار و مثبت بوده است
-تسهيالت تكليفي نيز به عنوان يكي از متغير

هاي دخالتي دولتي بسته بـه روش بـه كـارگيري    
تخمين، تغيير عالمت نشان داده ضمن اين كه در 

لذا در . اكثر الگوهاي تخمين معني دار نبوده است
ن به دقت اظهار نظر مورد تاثير اين متغير نمي توا

  .كرد
ــه از     ــدوديت ورود ك ــدت مح ــاخص ش ش

هاي هر سال به دسـت آمـده   معكوس تعداد بانك
همواره در تمامي الگوها عالمـت منفـي داشـته و    
فقط در الگوي چند سطحي معني دار نبوده است 

دار يعني در دو الگوي پايه اي اين مطالعـه معنـي  
فرضـيه را كـه   توان اين اند بر اين اساس نميبوده

هـا باعـث افـزايش رقابـت در     ورود بيشتر بانـك 
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  .نتايج حاصل از مباني نظري در تضاد استبانكداري ايران است رد كرد كه اين موضـوع بـا   
  

  جدول خالصه نتايج برآوردها
Arellano-

Bond 
Arellano-bover-

Bond 
GLS 

random 
Random-effects 

ML 
Fixed-
effects Between 

 6 6 5 2 1 متغير ها
شاخص لرنرا يك دوره 

 وقفه
-0.1806 0.0046 

0.5110 0.9880    

 0.4990 0.1693 0.2276 0.2488 0.0366- 0.0795 كفايت سرمايه
0.6800 0.5580 0.0050 0.0090 0.0760 0.0490 

شاخص شدت محدوديت
 ورود

-1.4994 -2.3622 -3.9141 -3.6823 -3.4134 -47.9439 

0.4070 0.1900 0.0160 0.0180 0.0450 0.0670 

 0.2956 0.0313 0.0252 0.0235 0.0238 0.0230 ميانگين نرخ تسهيالت
0.0160 0.0110 0.0300 0.0150 0.0050 0.0710 

 0.0039 0.0046 0.0031 0.0031 0.0009- 0.0026- نرخ ذخيره قانوني
0.1180 0.5990 0.0170 0.0280 0.0700 0.0700 

 0.0686- 0.0154- 0.0288- 0.0338- 0.0200- 0.0187- شاخص اندازه بانك
0.0000 0.0000 0.0000 0.0060 0.1720 0.0400 

 7.1930 0.3758 0.3001 0.2853 0.2677 0.2974 تورم
0.0860 0.1330 0.2260 0.1780 0.1090 0.1100 

 17.8538- 0.3019- 0.4196- 0.4697- 0.0554- 0.2226- رشد اقتصاد
0.4510 0.8130 0.3380 0.3640 0.5230 0.0610 

 0.1743- 0.3764 0.6981 0.7953 0.6872 0.8075 ثابت
0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.1350 0.8760 

 140 140 140 140 132 132 مشاهدات
 17 17 17 17 17 17 تعداد بانك ها

    chi2(70) آزمون سارگان
=  10.23717

chi2(82)     =  
8.385575     

 1.0000 1.0000 احتمال توزيع كاي دو
خود (باند -آزمون آرالنو 

     0.8910- 0.4556- )همبستگي

 0.3729 0.6487 احتمال

 
عدم وجود خود

 همبستگي

عدم وجود خود 
     همبستگي

  
ميانگين نرخ سود تسهيالت عدد منفـي بـوده   

نـرخ  . دار نبـوده اسـت  ولي به لحاظ آماري معني
ذخيره قانوني نيز در تمامي الگوها ضريب مثبـت  

ــدار عــددي آن   ــاري مق ــه لحــاظ آم ــي ب دارد ول
  .اختالف معني داري از صفر ندارد

مربـوط بـه رقابـت و    به غير از اين متغيرهاي 
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مقررات بانكي، براي كنترل اثرات ساير عوامل از 
شـاخص  . تعدادي از متغيرها استفاده شـده اسـت  

اندازه بانك در اكثـر الگوهـا مقـداري منفـي دارد     
لذا آشكار مي شود كـه افـزايش   . ومعني داراست

هـا  پذيري بانكاندازه بانك باعث افزايش ريسك
  . در ايران شده است

د توليد ناخالص داخلـي در اكثـر   ضريب رش
الگوها عالمت منفي و معنـي دار دارد كـه نشـان    

ها در طي زمان پذيري بانكدهنده افزايش ريسك
  .است

  
  گيري بحث و نتيجه -5

هــاي بانكــداري مقــررات بــر اســاس نظريــه
تنظيمي در صـنعت بانكـداري تـاثير فراوانـي بـر      

از ايـن رو در ايـن   . رقابت در ايـن صـنعت دارد  
تنظيمات بـانكي بـر رقابـت در صـنعت     مقاله اثر 

 17هاي تركيبـي  بانكداري ايران با استفاده از داده
ــك ــي   بان ــي و خصوص ــورد ) 1375-88(دولت م

-به اين منظور ابتـدا شـاخص  . آزمون قرار گرفت

براي نشـان دادن  . هاي تنظيمات بانكي ايجاد شد
رقابت در اين صنعت  از شاخص لرنر استفاده به 

دهد كه ضـريب  تخمين نشان مينتايج . عمل آمد
هاي تخمين متغير كفايت سرمايه در تمامي روش

مثبت و معني دار است لذا در دوره مورد بررسي 
هاي موزون شـده  افزايش نسبت سرمايه به دارايي

ها باعث افزايش رقابت آنها شـده  با ريسك بانك
  . است

ــه از     ــدوديت ورود ك ــدت مح ــاخص ش ش
ال به دسـت آمـده   هاي هر سمعكوس تعداد بانك

در تمامي الگوها همواره عالمـت منفـي داشـته و    
. فقط در الگوي چند سطحي معني دار نبوده است

ميانگين نرخ سود تسهيالت عدد منفي بوده است 
نـرخ  . دار نبـوده اسـت  ولي به لحاظ آماري معني

ذخيره قانوني نيز در تمامي الگوها ضريب مثبـت  
ــ  ــدار ع ــاري مق ــه لحــاظ آم ــي ب ددي آن دارد ول

  .اختالف معني داري از صفر ندارد
به غير از اين متغيرهاي مربـوط بـه رقابـت و    
مقررات بانكي، براي كنترل اثرات ساير عوامل از 

در اكثـر  . تعدادي از متغيرها اسـتفاده شـده اسـت   
الگوها شاخص اندازه بانك مقدار منفـي و معنـي   
دار دارد و نشان دهنـده ايـن اسـت كـه افـزايش      

هـا  پذيري بانكانك باعث افزايش ريسكاندازه ب
  . در ايران شده است
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محدب فزاينده به  ةاين فرض مهم نيست، هر تابع هزين -  ١٥
 . نتايج مشابهی منجر می شود

يابی می تواند به روش انتزاعی تری  اين الگوی مکان -  ١٦
فرض کنيد سپرده گذاران در مورد ترکيب . نيز تفسير شود

. خدمات فراهم شده توسط بانک شان ترجيحات متفاوتی دارند
هر سپرده گذار ترکيب ويژه ای از خدمات بانکی را ترجيح 

ل با مطلوبيت از دست اقتنال و نقپس هزينه های . می دهد
صرف ترکيب خدمات ارائه شده توسط بانک همراه با م ةرفت

 .  فرد، متناظر است حبه جای ترکيب مرج
فرض ورود پی در پی، گرچه بسيار طبيعی است، ولی  -  ١٧

تحليل را بسيار پيچيده تر می کند، زيرا بانک ها هميشه به 
 . صورت يک شکل، مستقر نمی شوند

18   Marginal depositor 
19   Chartering fee 

با اين حال، . در اين مدل ساده، هر بانک يک شعبه دارد -  ٢٠
مثال می تواند به راحتی به موردی گسترش يابد که در آن هر 

اگر اين شعب مجاور هم نباشند، . بانک چندين شعبه داشته باشد
تعداد سپرده ها بدون تغيير باقی می ماندو نتايج همچنان و نرخ 

 . برقرار است
،  ١٩٨٨مورد اين موضوع به تيرول ک براي بحث در .ر ٢١

 ٢٠٠٨و فصل سوم و هشتم فرکزاس و روچت 
22Shleifer and Vishny, (1993), Pp 599-617  

 )١٣٨٨(شفيعی  ٢٣
 ١٧٦-١٧٩، صص )١٣٨٧(پژوهشكده پولي و بانكي  ٢٤

25  Chiappori, perez – Castrillo, and Verdier 
ممکن است عجيب به نظر برسد که يک مصرف کننده  -  ٢٦

به جای اينکه خالص وضعيت اش را وام بدهد يا بگيرد به 
و در نرخ (وام می گيرد ) در نرخ بااليی(طور همزمان 

اين مورد شبيه به عمليات اعتبار در . وام می دهد) پايينی
 . حساب جاری است

صورتجلسه از يکهزار و يک صد و سيزدهمين ) ٧(بند  ٢٧
 شورای پول و اعتبار ٢١/٢/١٣٨٩مورخه 
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 ضوابط تاسيس بانک غير دولتی ٧ماده ٢٨
 به متعلق آن سرمايه از % ٧٥ از بيش آه حقوقي شخص ٢٩

 .است ايراني وتعاوني خصوصي حقوقي و حقيقي اشخاص
  ضوابط تاسيس بانکهای غير دولتی ٥ماده  ٣٠
 در مصوب  تبصره، ٩ و ماده ٢٩ ضوابط تاسيس در ٣١

شورای پول و  ٢٠/٩/٧٩مورخ  جلسه هشتمين و چهل نهصدو
  اعتبار

 
هاي ناسازگاري مندرج  در قسمت ضميمه، به ساير زمينه ٣٢

  . در قوانين پولي و بانكي پرداخته شده است
مورخ  ٧٥٤١/ب  مصوبه شوراي پول و اعتبار شماره ن ٣٣
١٦/٢/١٣٨٢. 
مورخ  ٩٦٦٩ت / ٢١٦٤٦مصوبه هيئت دولت شماره  ٣٤
مورخ  ٧٧٤٤٤/٨٨و ابالغ آن بر اساس بخشنامه   ١٧/٢/٨٧
١٠/٤/٨٨ 
به صورت زير تعريف  بهادار اوراقدر اين دستورالعمل  ٣٥

 حقوق متضمن که است مستندي يا ورقه نوع هر شده است
 شرکت سهام جمله از باشد آن دارنده  براي معامله قابل مالي
 قرضه،اوراق  مشارکت، اوراق سهام، خريد تقدم حق ها،

 به که مواردي ساير و ه سپرد گواهي اسالمي، بهادار اوراق
  .شود مي مرکزي تعيين بانک تشخيص

 
 

36 Profit and Loss Sharing 
    ٢٢-٢٣، صص )١٣٨٦(خسروي  ٣٧
مرآزي و سازمان   اي هر سال توسط بانك تسهيالت تبصره ٣٨

مديريت و برنامه ريزي پيشنهاد و به تصويب شوراي پول و 
هاي اجرايي آن و سهم هر يك از  نامه آيين. رسد مي اعتبار
  .شود ها نيز توسط همين شورا تعيين و تصويب مي بخش

 ٦٧ص   ،)١٣٨٦(خسروي  ٣٩
 ٢٨٥، ص )١٣٨٠(پژوهشكده پولي و بانكي  ٤٠
  ١٣٨٨مورخه سال ٤١٤٩٨آيين نامه  ٤١
مورخ  ٢٤٥٧/ ب  مصوبه شوراي پول و اعتبار  شماره ن ٤٢
٨/١٢/١٣٥٥  
رياست . ت پژوهشی، تدوين و تنقيح قوانين و مقرراتمعاون ٤٣

جمهوری، مجموعه پولی و بانکی مشتمل بر قوانين و مقررات 
 )١٣٧٩تهران (معتبر 

اصالحی  ١٤٨نامه اجرايی موضوع بند يازده ماده  آيين٤٤
 ٢٧/٦/١٣٨١های مستقيم، مصوب  قانون ماليات

 )١٣٨٢(نژاد  ساسان ٤٥
هاسياستی بانک نامه و بستهدر ميان بخش نامه و آيين ٤٦

  :توان به موارد زير اشاره کردمرکزی می
در خصوص سهم نسبی  ٢٤٤٧٥ت / ٤٩٩٢ماده يک مصوبه 

  مانده تسهبالت اعطايی
 

47  Risk Spreading 
 ١٨٠ -٨٢صص ). ١٣٧٧(ليارد و والترز  ٤٨
  ٢٩/١١/١٣٨٢مورخ / ١٩٦٥نامه شماره آيين ٤٩

                                                    
شورای پول و اعتبار در مصوبه  ٢-٢٥٦/ آيين نامه مب  ٥٠

و کميسيون اعتباری بانک مرکزی در  ٨/٨/٧٩جلسه 
٣٠/٢/٨٠ 
تعريف سرمايه پايه و نحوه محاسبه آن، در جلسه مورخ   ٥١
شورای پول و اعتبار تصويب و طی بخشنامه  ٢٧/١٠/١٣٨٢
 .ها ابالغ شده است به بانک ١٦/١١/١٣٨٢مورخ  ١٩١١/ب  م

. ح قوانين و مقرراتمعاونت پژوهشی، تدوين و تنقي٥٢ 
رياست جمهوری، مجموعه پولی و بانکی مشتمل بر قوانين و 

 )١٣٧٩تهران (مقررات معتبر 
مورخ  ٤٤٩٢/ ت  مصوبه شوراي پول و اعتبار شماره ن ٥٣
١٨/٨/١٣٧٩  
های مديريت و  پژوهشکده پولی و بانکی، مجموعه بخشنامه ٥٤

های بانک مرکزی جمهوری اسالمی  نظارت و امور بانک
 )١٣٨١:تهران(ايران، 

 ٦٦-٦٥ص ) ١٣٨٨(شفيعی   ٥٥
56 Heffernann (2008) 10-15 
57 Constant Elasticity of Substitution 

گذاران از سهم سود سپرده«اين متغير از حاصل تقسيم   ٥٨
  . دست آمده است به» هاحجم کل سپرده«بر » درآمدهای مشاع

تعداد «بر » پرسنلیهای هزينه«اين متغير از حاصل تقسيم   ٥٩
  . دست آمده استبه» پرسنل

بر » های اداری هزينه«اين متغير از حاصل تقسيم   ٦٠
  . دست آمده است به» دارايی ثابت«

61 Quah 
62 Breitung 
63 Levin & Lin  
64 Im , Pesaran, Shin  

در شرايطی که متغيرها ناپايا و هم درجه باشند، تنها در   ٦٥
گيری از آنها در مدل استفاده تفاضلتوان بدون صورتی می

. کرد که فرضيه عدم همگرايی آنها در بلندمدت رد شده باشد
برای . در غير اينصورت مدل برآورد شده کاذب خواهد بود

  :مطالعه بيشتر مراجعه شود به
Baltagi, Badi (2001). "Econometric Analysis of 
Panel Data". John Wiley & Sons. 2nd ed.  
66 - Cleassens and Leaven   
67 - Shaffer 
68 - total earning assets 

در شرايطی که متغيرها ناپايا و هم درجه باشند، تنها در   ٦٩
گيری از آنها در مدل استفاده توان بدون تفاضلصورتی می

. کرد که فرضيه عدم همگرايی آنها در بلندمدت رد شده باشد
برای . کاذب خواهد بوددر غير اينصورت مدل برآورد شده 

  :مطالعه بيشتر مراجعه شود به
Baltagi, Badi (200٨). "Econometric Analysis of 
Panel Data". John Wiley & Sons, Ltd. ٣nd ed.  
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