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 چکیده
های بانکي در سراسر جهان تجربیات بحران .سپرده است بهرهزدایي مالي، آزادی رقابت در تعیین نرخ یکي از مهمترین وجوه مقررات

دهنده کارآمدی نیست بلکه حاکي از جریان بازی پونزی های باالی بهره سپرده، نه تنها نشاناده است که در اغلب موارد، نرخنشان د

ها پس از اعطای وام به مشتریان ریسکي و نکول متعاقب آن، مجبور به جذب در نظام بانکي است. روند به این صورت است که بانک

این روند در نظام بانکي ایران و به طور خاص در چند سال اخیر ظهور و  .شوندقبلي از این محل ميهای سپرده و بازپرداخت بدهي

 سکیرو کم سکیکه توسط بانک پرر یابهره، نرخ جذب سپرده رقابت برایسوال پژوهش آن است که در  بروز زیادی داشته است.

در  التیتسه انیها و متقاضرفتار بانک سازیاز طریق مدل الؤاین س .دندار گریکدیبا  يچه نسبت شود،يم شنهادیگذاران پبه سپرده

به تناسب مختصات  بنانهادن فروضي( و با مشتمل بر کژمنشي و کژگزیني) عدم تقارن اطالعات طیدر شرا یادومرحله یباز کیقالب 

 ینبه ا يمال ینهادها یرانمد یشو گرا یرجاریت غامکان امهال مطالبااند از: تراین فروض عبا .شده است پاسخ داده نظام بانکي ایران

نتیجه  .معسر يمال یدولت به نجات نهادها يتعهد ضمنو  نرخ بهره باال یشنهاددر جذب سپرده به واسطه پ يمال یرقابت نهادها، اقدام

بانک  بهرهاز نرخ  ترشیشود بيم شنهادیگذاران پبه سپرده سکیکه توسط بانک پرر یاسپرده بهرهنرخ  دهد کهمدل نشان مي

 .سپرده دارند بهرهبه نرخ  يدهدر جهت يتوجهنقش قابل ناسالم یهابانک. به عبارت دیگر است سکیرکم
 

 سپرده، ریسک بهرهن، رقابت، نرخ زدایي، اطالعات نامتقارمقررات: واژگان کلیدی

 JEL :G10 ،G10 ،G12 ،G33 بندیطبقه
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The consequences of risk taking and competition of banks in 

attracting deposits in the conditions of information asymmetry; 

Case Study of the Banking System of Iran 

 

 

abstract 

One of the most important aspects of financial deregulation is the freedom to compete in interest rates. 

The experiences of banking crises around the world have shown that, in most cases, high interest rates on 

deposits Not only does not prove the banking effectivity, but also points to Ponzi's gameplay in the 

banking system. The process is like this: the banks lend to risky clients and then the loan will be 

defaulted. As a result, banks are forced to attract deposits and repay debts. This trend has emerged in the 

banking system of Iran and in particular in recent years. The question is that in the competition for the 

attraction of deposits, what is the relativity between interest rates offered by the high-risk Bank and Low-

Risk Bank. This question was answered through modeling the behavior of banks and loan applicants in 

the form of a two-stage game in the context of information asymmetry and by postulating some feature of 

banking system of Iran. These assumptions are: Possibility of rolling over non performing loans and 

tendency of managers of financial institutions to do so, Competition of financial institutions in attracting 

deposits through high interest rate offer and The government's implicit commitment to rescuing insolvent 

financial institutions. The result shows that the interest rate offered by the high-risk bank is higher than 

the interest rate risk of the low risk bank. so, unhealthy banks have a significant role in directing interest 

rates. 

 

Keywords: Deregulation, asymmetric information, competition, deposit interest rates, risk 
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 مقدمه. 1

 نزیک هینظر به تبع،شد و  رنگکم در اقتصاد يکیکالس یهانگاه (9199-9191)دوران رکود بزرگ دآمدر پي

، جایگاه غالب را در و افزایش نقش آن در اقتصاد توسط دولت فعال 9های ماليمبني بر ضرورت اتخاذ سیاست

چالش دیگری ایجاد شد  ، مجدداو به موجب کاربست نظریه کینز ادبیات اقتصادی تصاحب کرد؛ با گذشت زمان

بازگشت مجدد  یرا برا نهیاتفاقات زم نیدر اقتصادها تجربه شد؛ ا یاز تورم رکود یيهادوره مشخصاو 

مشتمل  سمیبرالینئول دهی. افراهم کرد سمیبرالیبار تحت عنوان نئول نیا ،میالدی 07در دهه  يکینئوکالس یهاانگاره

 ،یيزدامقررات ،ياضتیدولت تحت عنوان اقدامات ر يعموم کاهش مخارج رینظ یآزادساز یهااستیبر س

. بازگشت در اقتصاد و جامعه است ينقش بخش خصوص شیافزا تیدولت و در نها لهتجارت آزاد، کاهش مداخ

که  يبود؛ اصول ینزیاز اصول ک يمیانتقال پارادا کی قتیدر حق سمیبرالیتحت عنوان نئول سمیبرالیل یهاانیبه بن

 (Palley, 9771, pp. 97- 99)ود. ب افتهیتفوق  9197 يال 9191 يدوم و در بازه زمان يجهانجنگ  زپس ا

احاله  يو درست يستگیشاپولي و مالي رسید؛  هایها به حوزه، موج آزادسازیمیالدی قرن بیستم 17و  97 در دهه

ر حوزه پول و بانک، د یرقابت بازار هیساختن رو یجار گر،میخودتنظ یموضوع پول و بانک به بازارها

 کیتئور یهاانیاز بن یاقتصاد و ... موارد گرید یاهمشابه حوزه يدر حوزه مال یحداکثر یيزدامقررات

 . شونديمحسوب م يمال یهایآزادساز

 9. پالماکنديم يمعرف کالیراد يمال یيزداروند مقررات جهیفاز و نت نیرا آخر 9779 ي( بحران مال9977) يکروت

به  یدارهیسوق دادن سرما یدر راستا سمیبرالینئول یفکر ستمیاستفاده از س امدیپ يمعتقد است بحران مال( 9771)

خود اصالح،  یدر مورد بازارها تیآدام اسم کیتئور یهاانیبن یاست. به اعتقاد و يرانت یهاسمت منافع گروه

 سمیبرالینئول یدر مورد نظام فکردست،  نیاز ا یو موارد يعموم ریبه سمت تحقق خ ينفع شخص یریگجهت

 یهادهیتحقق ا ،یيزداپس از آغاز روند مقررات زین يدر حوزه مال يو شواهد تجرب ستیقابل استفاده ن

 ي( به انگاره رقابت در حوزه پول9779. نوی )(Palma, 9771, pp. 90-97)کنندينم دییتأرا  کیکالس پردازانهینظر

 نیترمهم دهد،يمعتقد است کاهش قدرت انحصاری که به تبع آزادسازی مالي رخ مو  کنديوارد م رادیا يو بانک

گران نظام زعم وی کاهش قدرت انحصاری نظام بانکي و ایجاد رقابت بازاری در میان کنشاشکال است. به

 .(Noy, 9779, pp.9-9)دهديافزایش م يتوجهبروز بحران بانکي را به صورت قابل احتمالبانکي، 

در بحث رقابت در حوزه و بانک است؛  ، ایجاد امکان رقابت در حوزه پولاز مهمترین وجوه آزادسازی ماليیکي 

ها، رقابت در نرخ شود که عبارتند از: آزادی ورود و خروج بانکهای متعددی مطرح ميپول و بانک، شاخص

های خارجي در نظام مالي فعالیت بانککمتر در تسهیالت، آزادی  بهرهت در نرخ ، رقابهابیشتر برای سپرده بهره

 یک کشور و ضرورت آزادسازی حساب سرمایه و ... 

                                              

0 Fiscal policies  

1 Palma  
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ها، یکي از پارامترهایي است که پذیری بانکسپرده و نسبت آن با ریسک بهرهرقابت در تعیین نرخ  ،در این بین

متمرکز  به صورت کلي بر رقابت بانکي عمدتاًهای داخلي و خارجي پژوهشکمتر مورد توجه قرار گرفته است. 

 اند. ل نشدهاعتباردهي قائتفکیکي بین بازار سپرده و بازار  عمدتا و اندشده

پذیری دو نوع نگاه در مورد رابطه بین رقابت در تعیین نرخ بهره سپرده و ریسک اساساًدر ادبیات اقتصادی 

 ,Craig & Dinger)هاستیری بانکپذباالی سپرده عامل ریسک بهرهمطرح است؛ نگاه اول آنکه نرخ  هابانک

الوصول عامل رقابت ها و سطح باالی مطالبات مشکوکپذیری بانکنگاه دوم بر این باور است که ریسک (9797

 . (9919)شریف زاده، به منظور جذب سپرده بیشتر است بهرهدر تعیین نرخ 

پذیری بانک نرخ بهره سپرده را علت ریسک تواند صحیح باشد. چه رقابت در تعیینآید هر دو نگاه ميبه نظر مي

ها به واسطه پذیری بانکبدانیم و چه معلول آن، یک گزاره در باب این نسبت همواره صحیح است؛ اینکه ریسک

رقابت در تعیین نرخ بهره سپرده، اثرات منفي قابل توجهي بر اقتصاد واقعي و منافع عموم جامعه برجای خواهد 

از نرخ بهره سرمایه  نهایي تر بودن کارایيگذاری در بخش واقعي اقتصاد به دلیل پایینتعویق سرمایهگذشت. 

دهي بانک به واسطه تخصیص حجم کاهش توان تسهیالت ،(Keynes, 9799, pp. 997-999)سپرده در بخش پولي

(، افزایش 99، ص. 9911درودیان و همکاران، )قبلي های باالیي از خلق پول جدید به پرداخت نرخ بهره به سپرده

و در معرض خطر قرار گرفتن جریان نقد بانک و به تبع، افزایش شکنندگي نظام  هابانک يمال نیتأم نهیهز

 ( و ... بخشي از تبعات رقابت در جذب سپرده به واسطه نرخ بهره باال است.910، ص. 9911بانکي)نیلي، 

ها پذیری بانکو رابطه آن با ریسکه تمرکز شده رقابت در جذب سپرد موضوع، به طور خاص بر این مقالهدر 

ها و متقاضیان تسهیالت سازی رفتار بانکمورد بررسي قرار گرفته است؛ بررسي رابطه این دو، با استفاده از مدل

 شود.نوآوری پژوهش محسوب مي (9و کژگزیني 9در شرایط عدم تقارن اطالعات)اعم از کژمنشي

پذیر باشد ها امکانهای غیرجاری از سوی بانکچه امهال وامست که چنانبه طور مشخص سؤال پژوهش آن ا

که توسط بانک  ایبهرهفراهم باشد، نرخ  بهره همچنین امکان جذب سپرده به واسطه رقابت در تعیین نرخ

 د.نشود، چه نسبتي با یکدیگر دارگذاران پیشنهاد ميریسک به سپردهپرریسک و کم

 نیرابطه ب. 9است.  آمدهنظری حول سه موضوع  مباحث ،این شرح است؛ در قسمت دومبه  مقاله توالي مباحث

تبعات  .9، هابانک یریپذسکیسپرده و ر بهرهنرخ  نییرقابت در تع نیرابطه ب. 9ی، ریپذسکیو ر يرقابت بانک

موضوع مورد  ذیل چهار رانیا يمختصات نظام بانکسوم قسمت در  .سپرده بهرهنرخ  نییرقابت در تع یاقتصاد

سازی بوده و موضوع چهارم، در ارتباط با فرضیه بررسي قرار گرفته است؛ سه موضوع اول مرتبط با فروض مدل

 انیها و متقاضرفتار بانک، چهارمدر بخش  است. های ناسالم به نرخ بهره سپردهدهي بانکمبني بر جهت پژوهش

و پاسخ به سؤال  شده است یسازمدلتقارن اطالعات  عدم طیدر شرا یادومرحله یباز کیدر قالب  التیتسه

                                              

0 Moral hazard 

1 Adverse selection  
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گیری انجام شده و بندی و نتیجهدر نهایت در بخش پنجم، جمع پژوهش، از این مدل استخراج شده است.

 های پژوهش ذکر شده است.داللت ترینمهم

 

 نظری مباحث .2

های مالي، یکي از موضوعات محل نپس از فراگیر شدن موج آزادسازی های مالي در سراسر جهان و بروز بحرا

مشاجره بین پژوهشگران، این بوده است که آیا آزادسازی مالي و به طور خاص، رقابت بانکي منجر به 

رابطه بین رقابت هایي خواهیم پرداخت که ابتدا به بررسي پژوهش. در ادامه شود یا خیرها ميپذیری بانکریسک

تعیین نرخ  رقابت در های مرتبط بابر پژوهش و بعد از آن به طور خاص اندرا بررسي کرده پذیریریسکبانکي و 

 سپرده، عوامل و تبعات آن متمرکز خواهیم شد. بهره

 

 پذیریریسکت بانکی و رابطه بین رقاب. 2-1

هایي که همواره میالدی قرن بیستم، یکي از سیاست 17 و  97های مالي از دهه پس از فراگیری موج آزادسازی

های خصوصي از نظام پولي و مالي بود؛ این افزایش شد، افزایش سهم بنگاهسط پیشگامان این حوزه مطالبه ميتو

سازی نهادهای مالي دولتي و حاکمیتي؛ به اعتقاد حامیان . خصوصي9: شدميسهم عموما به دو صورت پیگیری 

. اجازه ورود نهادهای 9الي وجود ندارد. سازی نهادهای مالي و غیرمآزادسازی مالي، اساسا تفاوتي بین خصوصي

 مالي خصوصي به نظام پولي و مالي

های آن، رقابت در حوزه پولي و مالي وجود داشت اگرچه پیش از تفوق نگاه آزادسازی مالي و پیگیری سیاست

ها تجربه شد قابت بانکي در اقتصادای از رهای خصوصي از بازارهای پولي، سطح فزایندهاما با افزایش سهم بنگاه

 ( Saunders et al, 9117, pp.9-1های گسترده شد)پذیریو این رقابت فزاینده منجر به ریسک

به این صورت که افزایش سطح ی ریپذسکیو ر يرقابت بانک نیرابطه بپیرامون  هایپژوهشنگاه غالب در 

شود و در نتیجه این آنها مي 9باعث کاهش ارزش فرانشیز های ماليدر نتیجه آزادسازی هارقابت میان بانک

 ,Keeley)کنندهای گسترده حرکت ميپذیریبه سمت ریسک، ودآوری سابق خودبرای حفظ سطح سها بانک

ها، مصادیقي از های پرریسک و کاهش سطح سرمایه نسبت به دارایياعتباردهي به افراد و پروژه (9117

را  هابانک غیرجاریمطالبات  میزان ،اقدامات ریسکي ها متعاقب تشدید رقابت است. اینپذیری بانکریسک

ها به حفظ تحدید رقابت، باعث تشویق بانک ،کند؛ در مقابلتشدید مي داده و احتمال ورشکستگي آنها را افزایش

شود؛ در نتیجه این رفتارهای محتاطانه، های محتاطانه ميسطوح باالی ارزش فرانشیز به واسطه اتخاذ استراتژی

 (Jimenez et al, 9770, p. 9)شودفضای مالي و بانکي ایجاد مي بیشتری درثبات 

مالي  یهامتهم بحران نیتريو اصل نیتر( پژوهش خود را با این سؤال آغاز کرده است که اساساً مهم9779نوی )

زی مالي حاصل شده است که آزادسا جهیزعم وی و بر اساس نتایج پژوهش، این نتچه کسي و چه چیزی است. به

                                              

 مجموع ارزش حال سودهای آتي بانک 0
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در ادبیات سنتي بر این موضوع تأکید  گرچهکه ا کنديمالي است. وی تصریح م یهامتهم بروز بحران نیترياصل

مالي مرتکب  یهااحتیاطي کافي همراه نشود، بنگاه یهااگر آزادسازی اقتصادی با نظارت»که  شوديم

اما وی خطر اصلي را این گزاره  «کنديتر متملو این امر بروز بحران بانکي را مح شونديگسترده م یریپذسکیر

که به تبع آزادسازی مالي  هابانک : کاهش قدرت انحصاریکنديمعرفي م گونهنیوی خطر اصلي را ا داند؛ينم

زعم وی کاهش قدرت انحصاری نظام بانکي و ایجاد رقابت بازاری در میان اِشکال است. به نیترمهم دهد،يرخ م

افزایش  يتوجهاحتمال بروز بحران بانکي را به صورت قابل پذیری آنها را افزوده وریسک انکي،کنشگران نظام ب

 .دهديم

معتقدند که  شودمي به بحران ماليمنتهي  مالي هایآزادسازی اینکه چرا معموالدر پاسخ به ( 9770) 9دنیل و جونز

گران معتقدند که باید یک پژوهش رد؛جستجو ک داریبانک یهاستمیطراحي ضعیف س توان درعلت را نمي

برای هدف فوق یک سیر تکاملي  آنهایافت شود.  ها به بحران ماليتبدیل آزادسازیاستدالل پویا در مورد چرایي 

اند و این نتیجه حاصل شده کرده یسازیک بانکِ آزادسازی شده را مدل یریپذسکیر یهازهیها و انگاز فرصت

به  رقابتي آتي و نه در دوره اولیه، نظام بانکي یهاطراحي شود، در دوره يخوبنکي بهاست که حتي اگر نظام با

 .کنديگسترده حرکت م یهایریپذسکیسمت ر

 داند، معتقدندپذیری گسترده ميسک( بر خالف جریان غالب که رقابت بانکي را عامل ری9771)9بوید و نیکولو

بر این  هاآنارد که مورد توجه جریان غالب قرار نگرفته است؛ در مورد این رابطه وجود دیک مکانیسم مهم 

ها کرد؛ مکانیسم مورد بحث اعتقادند که در بحث رقابت بانکي باید توجه بیشتری به سمت دارایي ترازنامه بانک

شود و تا حدی قدرت انحصاری برای بانک که زماني که رقابت در نظام بانکي کاسته مي است به این صورت

گیرند؛ این امر باعث افزایش احتمال باالتری در نظر مي بهرههای اعطایي، نرخ ها برای وامآید، بانکمي پدید

دهد. افزایش مي را کنندگان تسهیالتها شده و همچنین احتمال رخداد پدیده کژمنشي توسط دریافتنکول وام

کند. پژوهشگران در مقاله دیگری، دید ميدر شرایط غیررقابتي تش را هااین مکانیسم احتمال ورشکستگي بانک

اند. در مدل اول صرفا رقابت در جذب رابطه بین رقابت بانکي و شکنندگي را در دو مدل متفاوت بررسي کرده

اند؛ نتیجه مدل اند و در مدل دوم، رقابت در بازار سپرده و وام را توأمان لحاظ کردهسپرده بیشتر را بررسي کرده

باشد، رابطه مثبت بین رقابت و شکنندگي قابل  که چنانچه رقابت صرفا در بازار سپرده جاری دهداول نشان مي

 .(De Nicoló, et.al , 9771)ودشای دیده نميردیابي است اما در مدل دوم چنین رابطه

نز و اند، مارتیپذیری را اثبات کردههایي که رابطه خطي مثبت یا منفي بین رقابت و ریسکدر کنار پژوهش

تواند به صورت یک منحني باشد؛ به این اند که رابطه بین رقابت و ثبات مي( به این نتیجه رسیده9797)9رپولو

تر باشد، وجود زیرساخت رقابتي باعث کاهش ای پایینها از یک حد آستانهصورت که چنانچه تعداد بانک

                                              

0 Daniel & Jones 

1Boyd & De Nicoló  
3 Martinez-Miera & Repullo 
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های بانک و رقابت باعث افزایش احتمال نکول وام شود اما باالتر از آن حد آستانه،مي هاورشکستي بانکاحتمال 

 ها منجر به افزایشدهند که اگرچه افزایش تعداد بانکها نشان ميآنشود. به تبع شکنندگي کل نظام مالي مي

از طریق این کانال کاهش  پذیری کارآفرینانشود و ریسکمیزان وام و کاهش نرخ بهره وام تعادلي در اقتصاد مي

ها را تر وام، درآمد حاصل از بازپرداخت وامپایین هایها و نرخولي از سوی دیگر، افزایش تعداد بانکیابد، مي

ها را جبران بخشي از زیان عدم بازپرداخت وام تنها تواندکه این درآمد مي دهد و از آنجايها کاهش مبرای بانک

، به نقل 9797)مارتینز و رپولو، شود.بانکي مي رقابت از این طریق، منجر به افزایش ریسک شکست کند، افزایش

 (99، ص. 9910از رحماني و همکاران، 

ایران  پذیری سیستم بانکيای بر ریسکتأثیر درجه رقابت و الزامات سرمایه( به بررسي 9910رحماني و همکاران)

دهد که به دست آمده نشان مينتایج اند. پرداخته 9919الي  9991های تابلویي طي دوره با استفاده از روش داده

ولي افزایش  ها داردپذیری بانکتأثیر مثبت و معناداری بر میزان ریسک رقابت در بازار سپرده با یک وقفه، 9درجه

( با 9919چي). همچنین پوستینشودها ميپذیری بانکدرجه رقابت در بازار تسهیالت، منجر به کاهش ریسک

به  این نتیجه رسیده است  (9999-9917بانک فعال در تمام دوره ) 99متشکل از  یيتابلو هایمدل دادهاستفاده از 

 .ارتباط معکوس وجود دارد کیو مطالبات معوق  یداررقابت در صنعت بانک انیمکه 

 

 هاپذیری بانکریسکو سپرده  بهرهنرخ  تعیین رقابت دررابطه بین . 2-2

با هدف کشف نسبت بین  9111الي  9197بازه زماني  کشور را در 19( 9110) 9دمیرگوک و دتراجیاشه

. یکي از نتایج پژوهش آن است که نرخ بهره حقیقي اندمالي و بحران بانکي مورد بررسي قرار داده یهایآزادساز

 باال در نتیجه آزادسازی مالي، ارتباط روشني با بحران های سیستماتیک بانکي دارد.

اند که رقابت باعث تضعیف ده از یک مدل پویای کژمنشي نشان داده( با استفا9777) همکارانو  9هلمن

ها را به سمت اقدامات احتیاطي و اگرچه مقررات مربوط به الزام سرمایه، بانک شوديها مرفتارهای احتیاطي بانک

که  اندهدیگران به این نتیجه رس. پژوهشستاما تعادل حاصل، یک تعادل غیربهینه از منظر پارتو ا دهديسوق م

و  شوديها م، باعث تقویت رفتارهای احتیاطي بانکگریتنظیمسپرده به عنوان یک ابزار  بهره کنترل بر روی نرخ

 .دهديبر روی نرخ را کاهش م رقابت گستردهها به تمایل آن

اند؛ هسازی کردو کنشگران اقتصادی را در فضای رقابت ناکامل مدل ها( رفتار بانک9777)9متوتیس و وایوس

مورد بررسي قرار  1های مختلف بیمه سپردهتبعات رفاهي ناشي از رقابت بانکي ذیل گونه مورد بحث، در پژوهش

                                              

 به شده است.، درجه رقابت در بازار سپرده و بازار تسهیالت، با استفاده از شاخص لرنر محاسمورد بحث در پژوهش 0

1 Demirguc-Kunt & Detragiache 

3 Hellmann 

4 Matutes & Vives 

5 various deposit insurance regimes 
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ها سنجش شده است. یکي پذیری بانکگرفته است و به طور مشخص نسبت بین رقابت در جذب سپرده و ریسک

دید باشد و همچنین هزینه اجتماعي سقوط ها در جذب سپرده شچنانچه رقابت بانکاز نتایج پژوهش آن است که 

پذیری ای از ریسکسپرده فزاینده و صعودی خواهد بود و این امر نشانه بهرههای ها نیز قابل توجه باشد، نرخبانک

باال باشد،  آن است که چنانچه هزینه اجتماعي سقوط بانک فوق پژوهش ها خواهد بود؛ یک داللت مهمبانک

 .خواهد داشتگسترده  هایلي انگیزه بیشتری برای ریسک پذیریما این نهاد اتفاقا

پذیری، مطالعه خود را مشخصا بر ( با هدف بررسي رابطه بین رقابت بانکي و ریسک9799)9و دینگر کرایگ

پژوهشگران بر این باورند که با وجود آمارهای دقیق و این  اند.سپرده متمرکز کرده بهرهرقابت در حوزه نرخ 

برای  9ای و نمایندههای واسطههای داده، نیازی به استفاده از شاخصخ بهره سپرده در بسیاری از پایگاهجزئي نر

گذاران خرد، تأمین منابع نوآوری پژوهش آن است که عالوه بر جذب سپرده از سپرده نیست. 9تعیین سطح رقابت

بانک  191شده است. جمع آوری داده از  و استقراض از منابع دولتي نیز وارد مدل فدرال رزروعمده از طریق 

نتایج  افزایش دقت و روایيباعث  ،9771الي  9110منطقه جغرافیایي در بازه زماني  919مستقر در  آمریکایي

و  بهره سپردهرابطه دوسویه بین رقابت در نرخ  مورد بحث آماری پژوهش شده است. نکته دیگر آنکه در پژوهش

ر گرفته است. با استفاده از سیستم معادالت همزمان این نتیجه حاصل شده است پذیری مورد آزمایش قراریسک

 دهد.ها را افزایش ميپذیری بانکسپرده، ریسک بهرهکه رقابت در تعیین نرخ 

در آن دسته از  دیرا با يبانک بهره باالی نرخ فهم علت يکلید اصل( براین اعتقاد است که 9919شریف زاده)

؛ به عبارت دیگر وی رقابت در اندشده مواجه و اعسار ينگیو کرد که با مشکل کمبود نقدجستج يمال ینهادها

الوصول آنها ها و تراکم مطالبات مشکوکپذیری بانکباال را معلول ریسک بهرهجذب سپرده به واسطه نرخ 

 داند.مي

  باال بهرهنرخ  جذب سپرده به واسطه رقابت در اقتصادی . تبعات2-3

 ي برسپرده باالتر، تبعات منفي قابل توجه بهرهها با یکدیگر در جذب سپرده بیشتر به واسطه نرخ رقابت بانک

 خواهد داشت. 9حقیقي اقتصاد  بخش

 هیسرما یينها یيکاراها در بخش واقعي به دلیل کمتر بودن گذاریتعویق بسیاری از سرمایه اولین نتیجه منفي،

 یينها یيتر از کارآباال بهرهکه نرخ  زمانيتا سپرده است؛  بهره( از نرخ اقتصاد يدر بخش واقع هیسرما يبازده)

در صورت کاهش نرخ  بیاندازند. قیتعو خود را به یهایگذارهیسرما دهنديترجیح م گذارانهیاست سرما هیسرما

                                              

0 Craig & Dinger 

1 Proxy indicators  

بتون استتفاده   پتانزار و  -هیرشتمن، روس -هتای نظیتر لرنتر، هرفینتدال    ها برای تخمین سطح رقابتت در نظتام بتانکي از شتاخص    در بسیاری از پژوهش 3

 شود.مي

 گیرد.بخشي از اقتصاد که مرتبط با تولید کاالها و خدمات است و در مقابل بخش پولي اقتصاد قرار مي 4
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 قیتشو یگذارهیبه سرما را و افراد افتیخواهد  شیافزا یگذارهیسرما یهاشده پروژه لیتنز ، ارزش حالبهره

 .(Keynes, 9799, pp. 997-999)افتدينرخ مذکور عکس آن اتفاق م شیخواهد کرد و در صورت افزا

یکي از  ها است؛ توضیح اینکهبانک دهيکاهش توان تسهیالت، سپرده باال بهرهیگر از تبعات نرخ یکي د

انکي است؛ به هر میزاني که سهم های ببه سپرده بهره، پرداخت نرخ در هر دوره مصارف خلق نقدینگي جدید

کاهش تسهیالت  یاعطا افزایش پیدا کند، توانمندی نظام بانکي در پرداخت بهره به سپرده در خلق پول جدید

بانکي سهم باالیي در تأمین مالي تولید دارد، به منزله افول تولید و  این مسئله در کشوری که تسهیالتیابد. مي

 (.99، ص. 9911و همکاران، درودیان ) گذاری استسرمایه

 شود؛ به تبع آنمي بهرهها با هدف جذب سپرده باعث افزایش نرخ گسترده در بین بانک رقابت همچنین

های ریسکي یا اعطای تسهیالت به گذاری در پروژهبه سرمایهبرای پرداخت چنین سودهایي، مجبور ها بانک

قیمت نهای ارزابتوانند منابع و سپرده هادیگر چنانچه بانکبه عبارت  .دنشوغیرمعتبر و پرریسک ميمتقاضیان 

 عکس کاری بیشتری اقدام خواهند کرد.گذاری خود با احتیاط و محافظهآوری کنند، در انتخاب سبد سرمایهجمع

 .(Allen & Gale, 9777)این روند نیز صادق است

 . مروری بر مختصات نظام بانکی ایران3

 هاینامهه تناسب قوانین موضوعه، قوانین خاص بانکداری و مقررات و آئیننظام بانکي هر کشور، ب

 شود که رفتار نهادهای مالي،های منحصر به فردی دارد. اما در مقام عمل مشاهده ميویژگي ،گذار پوليسیاست

ال آن است که ؤل سشود. حاعمل مي هاها نداشته و چه بسا خالف آننامهقوانین و آئینبا  قابل قبولي تطابق بعضا

در مقام  یا رفتار این نهادها باشد داریقوانین و مقررات حوزه بانک بر پایه نهادهای مالي، باید عملکردبررسي 

 واقعیت تحقق یافته و رفتارهای عملي نهادهای مالي، مبنای پژوهش قرار گیرد. عمل. طبیعي است که باید

 ضفرو تبیین خواهد شد؛ سه موضوع اول به عنوان بانکي ایرانموضوع ذیل مختصات نظام  چهاردر این مقاله، 

، راه را ارائه شده ذیل سه موضوع اول. مستندات مورد استفاده قرار خواهند گرفتدر بخش روش تحقیق  پژوهش

سازی، تطابق فروض با کند؛ نکته مهم آن است که پیش شرط اساسي در مدلهموار مي برای بنا نهادن فروض

 .دهدرا شکل ميموضوع چهارم نیز درحقیقت فرضیه پژوهش  ای واقعيِ مورد مطالعه است.مختصات دنی

  

 ی به این اقداممال ینهادها رانیمد ی و گرایشرجاریامکان امهال مطالبات غ. 3-1

، امکان امهال مطالبات غیرجاری و همچنین انگیزه مدیران موضوع در مورد مختصات نظام بانکياولین 

ای برای افشاء ها انگیزهابتدا باید این موضوع توضیح داده شود که اساسا بانک به این اقدام است. نهادهای مالي

ی رجاریمطالبات غداوطلبانه و اختیاری مقادیر واقعي مطالبات غیرجاری خود ندارند چرا که افشاء میزان واقعي 

. 9. کاهش رتبه اعتباری بانک، 9گیری، یره. کاهش سود ناشي از هزینه ذخ9تبعات زیر را به دنبال خواهد داشت. 

 (991. ، ص9، ج9911امور مالیاتي)نیلي،  توسط سازمان گیریهای ذخیرهعدم پذیرش هزینه
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ها با بانکی، استفاده از سازوکار امهال وام است. رجاریمطالبات غ يواقع زانیمهای گریز از افشاء یکي از راه

اصل + سود +  زانیباالتر )به م يالوصول را مجدداً با رقممشکوک التیتسه الت،یمانند امهال تسه یيهاروش

از آن به  يکه بخش کننديثبت م یکرده و در سرفصل مطالبات جار يتلق دیجد التیوجه التزام( به عنوان تسه

بر اساس اظهارنظرهای  ضمنا. بانک است یبرا يموهوم یيک دارایعدم امکان بازپرداخت، درواقع  لیدل

ا تخمین زده هبانک یياعطا التیتسهدرصد کل  17ي، بانک ستمیس یرجاریغ التیتسه يحجم واقعسمي غیرر

. عدم 9شود: ها نسبت به امهال مطالبات غیرجاری سه عامل مهم ذکر ميدر باب انگیزه مدیران بانک شده است.

طه تعریف وام جدید در سمت . شناسایي درآمد صوری به واس9برای مطالبات غیرجاری،  9گیرینیاز به ذخیره

سهم سود ي حاصل و پرداخت موهوم یسود از محل درآمدها یيشناسا. 9ها دارایي ترازنامه و پوشش دادن هزینه

 9رانیسهامداران و پاداش مد

 . رقابت نهادهای مالی در جذب سپرده به واسطه پیشنهاد نرخ بهره باال3-2

های رسمي بانک مرکزی سپرده و باالتر از نرخ 9بهرهعیین نرخ ، امکان رقابت نهادهای مالي در تموضوع دوم

ها برای جذب حداکثری پردازیم که اساسا تالش بانکابتدا به این موضوع ميبه منظور جذب سپرده بیشتر است. 

دهنده های بهره باال نشانسپرده در چند سال اخیر با چه هدفي صورت گرفته است. آیا جذب سپرده با نرخ

ها های آن بوده است یا علت را باید در ناکارآمدی بانکگذاریدی نظام بانکي و سودآوری سرمایهکارآم

به  دیجدی هااز محل جذب سپرده ریاخ یهاسال يها طبانک( معتقد است 9911جستجو کنیم. اسفندیاری)

 چگونهینجام ها بدون یرکزتر و استقراض از بانک مالها با سود باو استتتقراض از بانک واسطه نرخ بهره باال

؛ به اندخود را پرداخت کرده نیشتتیپ یهايده، بو کستتب درآمد از منابع جذب شده يواقع یاقتصاد تیفعال

است و طبیعي است که این  9دهنده یک بازی پونزیها در حوزه جذب سپرده نشانعبارت دیگر، عملکرد بانک

 .باشدپایدار  ،تواند در بلندمدتروند نمي

                                              

 مشتکوک  مطالبتات  و ٪97 معتوق  مطالبتات  ،٪97گذشتته   دیمطالبتات سررست   یبترا  دیت هتا با بانتک  ،یبانک مرکز 9999بر اساس دستورالعمل ب/ 0

 .کنند ینگهدار ياختصاص رهیذخ 977تا  17 نبی الوصول

 مراجعه کنید. هابانک یرجاریدرباره مطالبات غ 9910خرداد  9مورخ  ياسالم یمجلس شورا 17اصل  ونیسیگزارش کمبرای مطالعه بیشتر به  1

شتود امتا بته نظتر     استتفاده متي  « هنرخ سود سپرد»، از واژه 9919اگرچه در ادبیات رایج بانکداری ایران بر پایه قانون عملیات بانکي بدون ربا مصوب  3

از دل مناستبات بختش حقیقتي    « ستود »ها چندان صحیح نیست چرا که بر مبلغ پرداختي بانک به عنوان مازاد بر روی سپرده« سود»آید اطالق واژه مي

گتذار پتولي   وب مقتام سیاستت  کنند چیزی جز عتدد مصت  ها تحت عنوان سود پرداخت ميشود اما در حال حاضر مبلغي که بانکاقتصاد استخراج مي

تتوان گفتت کته در    شتود. بنتابراین متي   نیست و نسبتي با مناسبات واقعي اقتصاد ندارد و این نرخ عمدتا در تناظر با وضعیت نظام پولي کشور تعیین مي

  نظام پولي و بانکي ایران، همان نرخ بهره رایج در اقتصاد متعارف جریان دارد.

کته   یاقتصتاد  تیفعال کیاز محل منافع حاصل از  گذارانهیستترما سود کهآن یاست که به جا یاکارانهبیفر یگذارهیسرما اتیعمل یپونز یباز 4

 یبعتد  گتذران هیسرما لهیکه به وس يوجوه ای شدهی گذارهیسرما از همان وجوه يناش ینقد انیبنگاه انجام شتتده، پرداخت شود جر ای شخص توسط

 .شوديپرداخته م هیاول گذارانهیستترما به پرداخت شده،
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 جذب بیعي است که پیشنهاد نرخ بهره باال به تناسب حجم سپرده بیشتر، یک عامل انگیزشي مؤثر برایط

با  سالهکی یهاها در مورد سپردهبانک يبرخ»کند که گونه بیان مي( این9919شریف زاده)گذاران است. سپرده

 هابانکي ارقام در مورد برخ نی. اکننديمدرصد را نیز پرداخت  99تا  91 یهانرخ الیمیلیارد ر 977 از مبلغ بیش

است. بانک  رسیده درصد نیز 99تا  97به  کننديو اعسار دست و پنجه نرم م ينگیو مؤسسات که با کمبود نقد

مستقیم به پرداخت  طور به اما کند،يخود منعکس نم يرسم یهارا در گزارش ياگر چه چنین ارقام یمرکز

 .(0، ص. 9919شریف زاده، «).9دارد بانک اذعان نیا يرسم یهاالم شده در گزارشباالتر از ارقام اع یهانرخ

توان رد پای تالش این نهاد برای خاتمه دادن به رقابت بانک مرکزی مي متعدد هاینامههمچنین در بخش

نرخ  نییها در تعنکبا ادیز زهیدهنده انگنشان هاهیابالغ نیا یمحتوا. 9ها در تعیین نرخ بهره سپرده را یافتبانک

 است. مقام سیاستگذار پولي مصوب زانیبهره سپرده باالتر از م

 تعهد ضمنی دولت به نجات نهادهای مالی معسر. 3-3

تعهد ضمني دولت به پرداخت بدهي نهادهای مالي معسر و جلوگیری از  موضوع سوم نیز عبارت است از

اخیرا بروز و ظهور روشني در نظام مالي ایران داشته است؛ سرایت ورشکستگي آنها به نظام مالي. این فرض نیز 

پذیری ها در نظام مالي ایران، شواهدی مبني بر ریسکپس از تأسیس مؤسسات مالي متعدد و فعالیت گسترده آن

هایي که بعضا تفاوت فاحشي با سپرده بود؛ نرخ بهرههای باالی گسترده آنها ظاهر شد که مهمترین آنها، نرخ

های دولتي و غیردولتي داشت. به مرور زمان و به های غیررسمي بانکای رسمي بانک مرکزی و حتي نرخهنرخ

گذاران جهت برداشت منابع مالي خود، اعسار این مؤسسات عیان شد. در نهایت بانک مرکزی از تبع هجوم سپرده

 .9گذاران را پرداخت کرده سپردههای منتخب، بخشي از بدهي مؤسسات مالي بطریق اعطای خط اعتباری به بانک

 

  نرخ بهره سپرده سمت افزایش به و پرریسک ناسالم یهابانکدهی . جهت3-4

                                              

ستاله  پتنج  یگتذار هیسترما  یهتا : در متورد ستپرده  دیت گویم  01شتماره   یاقتصتاد  ینماگرهتا  91صفحه  لیدر توضیحات ذ یمثال بانک مرکز یبرا 0

 .آن، امکان اعالم آن وجود ندارد یها اعمال شده که به دلیل تنوع باالنیز توسط بانک یباالتر یهانرخ

هتا و  بته موضتوع رقابتت بانتک     يحی، بته صتورت تلتو   «ابالغ نرخ سود سپرده»با موضوع  یبانک مرکز 9919آذر  91مورخ نامه ل در بخشبرای مثا 1

 دیت ها، تأکانواع سپرده یالزم االجرا برا ینرخ سود دستور نیینامه بعد از تعبخش نینرخ بهره سپرده اشاره شده است. در ا نییدر تع یمؤسسات اعتبار

های مذکور را رعایت نکننتتد، بتتا شتدت و قاطعیتت بتا آنهتا برختورد خواهتد شتد.          و مؤسسات اعتباری غیربانکي نرخ هاانکست که چنانچه بشده ا

ها و مؤسسات اعتباری غیربتانکي رقابتت ناستالم را    شده است که برخي از بانک حیتصر ،یبانک مرکز 9919خرداد  99نامه مورخ در بخش نیهمچن

آن ملتزم   تیت ها نسبت به رعاشده و بانک نییتع شتریکه پ یابهره سپرده یهانامه، نرخبخش نیاند و در او تخصیص منابع خود قرار داده مبنای تجهیز

 .ردیگيقرار م دیشده بودند، مجددا مورد تأک

 جهت مطالعه بیشتر به آدرس زیر مراجعه کنید: 3

https://www.isna.ir/news/81001214102/ 
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سپرده بسیار باال از سوی مؤسسات مالي در  هاییز مهمترین مصداق، پیشنهاد بهرهن موضوعدر مورد این 

سپرده باال و  بهرهشکستگي، با پیشنهاد در معرض ور ؛ این نهادهای ماليِگذاران استبه سپردهمعرض ورشکستگي 

 . 9بود گذارخطر سپرده نهیهز ،و درحقیقت نرخ بهره باال رصدد خرید زمان بودهجذب سپرده به این واسطه، د

توان منتسب به مؤسسات مالي غیرمجاز دهي به آن را صرفا نميباال و جهت بهرهالزم به ذکر است که پیشنهاد 

این مؤسسات در مقابل حجم نظام بانکي رسمي قابل توجه نیست فلذا این مؤسسات کرد چرا که اوال مقیاس 

های مجاز فعالیت دهي کنند؛ همچنین این مؤسسات در دامن بانکسپرده را جهت بهرهتوانند به تنهایي نرخ نمي

کردند( بنابراین داری ميهای خود را در مؤسسات رسمي و دارای مجوز نگهکردند)به این صورت که حسابمي

 مجوز یدارا یهابانک يو برخ رمجازیمؤسسات غبهتر است از لفظ بازیگران بد استفاده کنیم؛ بازیگران بد اعم از 

 مخرب کردن مسابقهگرمهای مقرراتي)نظیر کفایت سرمایه( نامناسبي دارند، نقش قابل توجهي در که نسبت

 ( 10، 91، 91، صص. 9911دیان و همکاران، اند)دروداشته دادن نرخ شیپرداخت بهره و افزا

ویژگي مهم دارد و آن  در تعیین نرخ( در بازار سپرده یکتوان گفت که جنگ قیمتي)رقابت در نهایت مي

و  هایي که از نظر شاخص کفایت سرمایه، وضعیت نامناسبي دارند()بانکناسالم یهابانک یرهبرعبارت است از 

های ي؛ کنشگری این مؤسسات که نسبتنگیبودن مسئله کمبود نقد دتریشد لیدل به ریناپذنظارت يمؤسسات مال

سپرده  بهرهمقرراتي نامناسب، ویژگي مشترک آنها است، نقش قابل توجهي در تعیین قیمت بازار یا همان نرخ 

 (910-911، صص. 9، ج9911رقابتي داشته است)نیلي، 

 روش تحقیق. 4

 ،های ناسالم به نرخ بهره سپردهدهي بانکون فرضیه پژوهش مبني بر جهتبا هدف آزم در این قسمت از مقاله

ورد بررسي م ای در شرایط عدم تقارن اطالعاتبازی دومرحلهها و متقاضیان تسهیالت در قالب یک رفتار بانک

ات شامل عدم تقارن اطالع اقتباس شده است. (9110)9روالندو  9مدل پایه نیز از پژوهش برگلف .قرار گرفته است

است؛ اولي در زمان اعطای تسهیالت توسط بانک به مشتریان رخ  1و کژمنشي 9هر دو حالت آن یعني کژگزیني

 شود.ها از خطر ورشکستگي ایجاد ميدهد و دومي در نتیجه تعهد ضمني دولت به نجات بانکمي

امکان امهال مطالبات . 9 :سه فرض اساسي لحاظ شده است در این مدل، بر پایه مختصات نظام بانکي ایران،

. امکان رقابت در جذب سپرده توسط 9 اقدام نیبه ا يمال ینهادها رانیمد در زهیانگ وجود نیو همچن یرجاریغ

در  هایبانکهای نجات بانکي و بازپرداخت تعهدات . طراحي بسته9باالتر  بهرهها به واسطه پیشنهاد نرخ بانک

                                              

 طالعه بیشتر به آدرس زیر مراجعه کنید:جهت م 0

https://www.isna.ir/news/81100811481/ 

1 Berglof  

3 Roland 

4 Adverse selection  

5 Moral hazard 
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سازی رفتار کنشگران اقتصادی، بنا نهادن فروض ذکر است که در مدل . الزم بهتوسط دولت معرض ورشکستگي

 . ایجاد امکان دستیابي به نتیجه قابل سنجش.9سازی دنیای واقعي . ساده9ناپذیر است: به دو دلیل اجتناب

 مشخصات مدل به شرح زیر است:

ریسک و ان تسهیالت افراد کمدرصد از متقاضیα کنند. متقاضیان تسهیالت به بانک مراجعه مي t=7در لحظه 

نشان میدهیم.  qگذاریم و این افراد را با عالمت اختصاری مي Qualified customersها را معتبر هستند که نام آن

 Non-qualified customersمعتبر هستند که نام آنها نیز درصد از مشتریان، پرریسک و غیر (α-9)همچنین 

 دهیم. نشان مي nگذاریم و با عالمت اختصاری مي

د به طوری که این متقاضیان تسهیالت در اختیار دار جهت ارائه به نقدفقط یک واحد منابع مالي  این بانک

یک واحد منابع مالي برای پاسخگویي به درخواست همه متقاضیان کافي است. بانک نسبت به نوع متقاضیان 

مکن است دچار کژگزیني شود. به عبارت دیگر پس از اطالع است و به دلیل عدم تقارن اطالعات متسهیالت بي

وام  فرعافراد معتبر اصل و  شود.ها، بانک نسبت به نوع متقاضیان آگاه مياعطای تسهیالت و مشخص شدن عایدی

بازپرداخت استنکاف  ازشود اما افراد غیر معتبر نصیب بانک مي qRد و در نتیجه عایدی گرداننرا دوره بعد بازمي

 شود.ند و اصطالحا وام در آن دوره نکول ميمي ورز

بانک در اینجا مخیر است دو انتخاب انجام دهد؛ اول آنکه وثایق مشتری را به اجرا بگذارد و از طریق 

معروف است که آن را با  Fire saleهای قضائي، آنها را به فروش برساند؛ این اقدام در ادبیات اقتصادی به رویه

را به  9Fکنیم. چنانچه بانک در این مرحله، تصمیم به فروش وثایق بگیرد، عایدی في ميمعر Fعالمت اختصاری 

کند به این معنا که در قسمت دارایي ترازنامه،  امهالآورد. انتخاب دیگر بانک این است که بدهي فرد را دست مي

 درج کند. t=9های متفاوت برای دوره اصل و فرع وام را به عنوان بدهي دوره جدید و با ویژگي

شود و در اصل و فرع وام جدید به بانک بازگردانده مي βآید. به احتمال در اینجا نیز دو احتمال پدید مي

شود. در این شرایط بانک مجددا وام نکول مي )β)-9شود و به احتمال نصیب بانک مي nRنتیجه عایدی به اندازه 

آورد. حال بدون به دست مي 9Fفروش آنها عایدی به اندازه ندارد و از طریق  مشتریای جز فروش وثایق چاره

 توجه به نوع بانک، درخت اقدام به شرح زیر است:
 . درخت اقدام بانک نوعي9نمودار                                  
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t=0  t=1  t=2   
 (0881پژوهش برگلف و روالند )منبع: اقتباس از                  

به این معنا که فروش   م بانک قابل ذکر است: اول آنکه دو نکته مهم در مورد درخت اقدا

عایدی بیشتری نسبت به همین اقدام در دوره دوم خواهد داشت همچنین ارزش فروش وثایق  t=9 وثایق مشتری در

ه این معنا که عایدی ب ( است. نکته دیگر آنکه فرد در هر دو دوره کمتر از سرمایه اولیه بانک)

؛ دلیل این فرض از عایدی حاصل از بازپرداخت در دوره اول است بیشترحاصل از بازپرداخت وام در دوره دوم 

بدهي را با شرایط جدید و با مبلغ پایه بیشتر در  ،نیز مشخص است؛ در دوره یک پس از نکول وام، بانک

ددی که در دوره دوم در نتیجه بازپرداخت وام نصیب بانک کند بنابراین عای خود وارد ميمحاسبات ترازنامه

همچنین نرخ ترجیح زماني صفر در نظر گرفته  بازپرداخت دوره اول است. درشود بیشتر از مقدار عایدی بانک مي

توان نتیجه گرفت که اعطای وام به افراد پرریسک جذابیت الزم به ذکر است که از فرض فوق نمي شده است.

ریسک دارد چرا که در کل، عایدی انتظاری ناشي از اعطای وام به افراد بت به اعطای وام به افراد کمبیشتری نس

 ریسک بیشتر است. کم

دهد، در مواردی که اعطای وام به تمام وجوه نقد خود را به متقاضیان وام مي t=7بانک پس از آنکه در دوره 

بدهي باعث بزرگ  امهالبدهي فرد نیاز به جذب سپرده دارد.  لامهاافراد پرریسک و غیرمعتبر انجام شده، برای 

شود در نتیجه سمت بدهي بانک نیز باید بزرگ شود تا تراز حسابداری حفظ شدن سمت دارایي ترازنامه بانک مي

 شود.شود. در ترازنامه بانک، این جذب سپرده به صورت زیر نمایش داده مي

 

 جذب سپرده امهال وام و نتیجه . تغییر در ترازنامه بانک در9 جدول

 بدهي دارایي

 + جذب سپرده + امهال وام
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معنا که جذب سپرده ضروری است و در  به این مي کنیم فرض  =9Eبا احتساب 

شود عرضه سپرده به شود. نکته دیگر آنکه فرض ميسپرده جذب مي به اندازه  =9tدوره 

کنند. یکي از ابزارهای رقابت در ميها باید برای جذب سپرده با یکدیگر رقابت و بانک ها محدود استبانک

 سپرده باالتر است. بهرهجهت جذب سپرده، تعیین نرخ 

از  وام بیشتر امهالمشتری غیرمعتبر شود، عایدی انتظاری ناشي از  بافرض دیگر آنکه چنانچه بانک مواجه 

 .است به عبارت دیگر  =9t فروش وثایق درعایدی انتظاری 

از ریسک و پر ریسک شود. تفاوت این دو بانک دهیم به طوری که شامل دو بانک کمحال مدل را توسعه مي

دارای سرمایه اولیه به اندازه  low risk bankدر میزان سرمایه اولیه بانک است. بانک کم ریسک یا  منظر ریسک،

است. به عبارت  ای به اندازه سرمایه اولیه high risk bankرریسک یا همان بوده و بانک پ 

ریسک دارای سرمایه اما بانک کم دهدوام مي تماما وجوه نقد استدیگر بانک پرریسک کلیه سرمایه خود را که 

مچنین تفاوت دیگر دو بانک ه دهد.اولیه بیشتر از یک است و به اندازه یک واحد، وجوه نقد موجود را وام مي

را و   ریسک به ترتیب نرخ دهند. بانک پرریسک و کمگذاران وعده مياست که به سپرده ایبهرهدر نرخ 

ریسک و پرریسک به صورت کنند. در نمودارهای زیر درخت اقدام بانک کمسپرده معرفي مي بهرهنرخ  عنوان به

 شده است.  مجزا نشان داده

 ریسکهای کم. درخت اقدام بانک9مودارن                    

 (0881پژوهش برگلف و روالند )منبع: اقتباس از               

 های پرریسک. درخت اقدام بانک9نمودار                         
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 (0881پژوهش برگلف و روالند )منبع: اقتباس از                 

دهنده حمایت به مدل اضافه شده است. این پارامتر در حقیقت نشان که مشاهده مي شود پارامتر  همانطور

های بانک تکافوی دارایي t=9از بانک پرریسک است. توضیح اینکه چنانچه در  پوليگذار مشروط سیاست

ر، وجه دیگری از متاشدن این پار کند. با اضافههایش را نکند، دولت میزان کسری بانک را جبران ميبدهي

 نیز وارد مدل شده است.  9ن یعني کژمنشياطالعات نامتقار

 مختلفيیل کژمنشي نهادهای مالي یکي از موضوعات پرتکرار در ادبیات اقتصادی است. این کژمنشي به دال

ار دولت مبني بر حفظ . تضمین ضمني و غیرآشک9از سوی دولت  9هاسپرده بیمه. وجود رویه 9تواند رخ دهد: مي

نهادهای مالي از خطر سقوط به دلیل خطرات ناشي از سرریز بحران یک بانک به نظام بانکي و چه بسا سرریز 

 ,Rohn et.al).اقتصادی نظیر بخش عمومي، بخش خارجي، بازار دارایي و ...  های دیگرتبعات آن به بخش

9791, pp. 9-9)  

های متعددی قابل ذکر است؛ در پژوهش ریسکم بانک پرریسک و کمنکته دیگری نیز در باب درخت اقدا

دهي را به درستي رعایت نکرده و در های پرریسک، مقررات مربوط به وامبه این نکته اشاره شده است که بانک

ن توادهند. بنابراین ميدریافت وام و تعیین ارزش وثایق وی دقت کافي به خرج نمي مرحله اعتبارسنجي متقاضيِ

ریسک و ، وثایق در اختیار بانک کم9و  9های به این معنا که در هر یک از دوره و  : گفت

 ارزش ریالي آن بیشتر از وثایق در اختیار بانک پرریسک است.

 بندی اقدام بانک به شرح زیر است:با توجه به مقدمات فوق، زمان

t=7 : ریسک، سرمایه دهد. بانک کمبه متقاضیان تسهیالت وام ميرا )یک واحد(  تمام وجوه نقد موجودبانک

 دهد.دیگری غیر از وجوه نقد دارد اما تنها سرمایه بانک پرریسک همان وجوه نقد است که همگي را وام مي

t=9 :شود. در این دوره بانک دو انتخاب ها برای بانک، عایدی بانک مشخص ميبا مشخص شدن نوع مشتری

 .وام باشد باید سپرده جذب کند امهالوام یا فروش وثایق؛ چنانچه انتخاب بانک،  امهالارد: د

t=9،هایي که دارایي بانک بنا بر تعهد ضمني و با هدف جلوگیری از سرایت بحران به نظام مالي، : دولت

بدهي آنها به  کسرهایي که کتر بانبدهي آنها بیشتر از دارایي آنها شده است؛ به بیان روشن)هستند عایدی منفي 

و تعهدات آنها به  داده( را مورد حمایت قرار شودمنجر به یک عدد منفي ميسرمایه اولیه آنها  ازگزاران سپرده

 کند.گذاران را پرداخت ميسپرده

شود؛ چنانچه هر دو بانک ال مهم مطرح ميؤپس از بررسي مشخصات مدل و معرفي پارامترها، یک س

کنند، هر یک بسته به میزان سرمایه اولیه خود، چه نرخي را برای جذب سپرده  امهالم مشتریان را بخواهند وا

ریسک و پرریسک، کدام سپرده پیشنهاد شده از سوی بانک کم بهرهدر صورت تفاوت نرخ  دهد؟پیشنهاد مي

 شتر است؟یک بی

                                              

0 Moral hazard  

1 Deposit insurance 
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نیز مشخص شده است. با  αده است و ایستا t=9برای پاسخ به این سوال باید فرض کنیم که بانک در لحظه 

توان رابطه وام مي امهالبا فرض اتخاذ تصمیم ریسک و بانک پرریسک برابر قرار دادن عایدی انتظاری بانک کم

   است که به ازاء چه مقادیر آنالي که درصدد پاسخ هستیم ؤبه عبارت دیگر س را به دست آورد.و   بین 

 شود.برابر مي امهال، عایدی انتظاری دو بانک در نتیجه انتخاب گزینه  و

وام است چرا که عایدی بیشتری به دست  امهاللذا منفعت بانک در   همانطور که پیشتر گفته شد  

شود اما این اتفاق رخ  امهالانست وارد فرآیند توبخشي از منابع است که مي  آورد؛ بر اساس این فرض،مي

وارد  امهالنداده است. بنابراین این عبارت با عالمت منفي در محاسبات مربوط به عایدی انتظاری بانک در حالت 

 .پیدا کرده استای ماهیت هزینه مي شود. به عبارت دیگر 

 به شرح زیر است: بدهي مهالاریسک با انتخاب گزینه عایدی انتظاری بانک کم

   (9)  

 و  . شود 0-و  تواند منجر به دو حالت انتخاب گزینه امهال، ميتوضیح اینکه 

نیز پیشتر توضیح داده شد. در نهایت  عایدی مرتبط با هر یک از حاالت امهال است. در مورد 

های جذب شده به عالوه سود مرتبط با آن به عبارت است از بازپرداخت اصل سپرده  

 شود:سازی، عبارت زیر حاصل ميپس از محاسبات ساده .دوگذاران در پایان دوره سپرده

 (9 )          

 :ي به شرح زیر قابل محاسبه استبده امهال نهیبا انتخاب گز سکیرپربانک  یانتظار یدیعاهمچنین 

(9)    

 از آنجا که   ( است.9توضیح رابطه شماره ) مشابه توضیح در مورد عایدی انتظاری بانک پرریسک

در نتیجه دولت از سقوط و ورشکستگي بانک  فرض مي کنیم که 

تعهد مبني بر  «نیراا يبر مختصات نظام بانک ی. مرور9»رض سوم از بخش بر اساس ف)کندپرریسک جلوگیری مي

دهد تا از این به این صورت که سرمایه بانک پرریسک را افزایش مي (معسر يمال یدولت به نجات نهادها يضمن

 گذاران پرداخت شود. لذا داریم:محل بدهي بانک به سپرده

 (9)                       

 ي به شرح زیر خواهد بود.بده لامها نهیبا انتخاب گز سکیبانک پرر یانتظار یدیعابا این تفاسیر، 

(1)                               

وام را  امهالیسک در حالت انتخاب گزینه رو بانک کم سکیبانک پرر یانتظار یدیعاتوان تساوی حال مي

 صورت مي گیرد. Lrو  Hrتوضیح اینکه برقراری تساوی زیر با هدف ایجاد امکان مقایسه بین  برقرار کرد.
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 (1)   

 در ادامه داریم:

(0)                       

 لذا در نهایت خواهیم داشت: با توجه به اینکه 

(9)                             

 در نتیجه مي توان گفت که پیشتر گفته شد که 

(1)                            . 

 شود که این نتیجه حاصل مي ینکه همچنین با توجه به ا

 شود که در نهایت این نتیجه حاصل مي

شود گذاران پیشنهاد ميای که توسط بانک پرریسک به سپردهسپرده بهرهدهد که نرخ نامساوی فوق نشان مي

قاله، توضیحاتي در مورد مختصات نظام بانکي در بخش سوم م ریسک است.سپرده بانک کم بهرهبیشتر از نرخ 

فرضیه و محور چهارم،  ندسازی شدایران ذیل چهار محور ارائه شد. سه محور اول، به عنوان فروض، وارد مدل

به  سکیناسالم و پرر یهابانکپژوهش)به این صورت که در نظام بانکي ایران، مخصوصا در چند سال اخیر، 

محاسبات  در نهایت، شکل داد. اند( رانقش اصلي را ایفا کرده آن و در جهت افزایش دهنرخ بهره سپر عنوان راهبر

توان گفت ریسک است بنابراین ميجبری مدل نشان داد که نرخ بهره بانک پرریسک بیشتر از نرخ بهره بانک کم

 . مورد تأیید قرار گرفته استکه فرضیه پژوهش 
 

 گیریبندی و نتیجهجمع. 5

  عدم تقارن طیدر شرا یادومرحله یباز کیدر قالب  التیتسه انیها و متقاضرفتار بانکاضر در پژوهش ح

ال پژوهش آن است که به طور مشخص سؤ. شده است یسازهیشب مشتمل بر کژگزیني و کژمنشي اطالعات

واسطه رقابت  پذیر باشد همچنین امکان جذب سپرده بهها امکانهای غیرجاری از سوی بانکچه امهال وامچنان

گذاران ریسک به سپردهای که توسط بانک پرریسک و کمسپرده بهرهدر تعیین نرخ بیشتر فراهم باشد، نرخ 

هایي که از تر)بانکهای پرریسکبانک که د. نتیجه پژوهش آن استنشود، چه نسبتي با یکدیگر دارپیشنهاد مي

 هاینرخسپرده،  بهرهارند( در رقابت تعیین نرخ تری دنظر شاخص سطح سرمایه به دارایي وضعیت نامناسب

دهند؛ به عبارت دیگر، نهادهای مالي ناسالم و پرریسک، راهبر و گذاران پیشنهاد ميباالتری را به سپرده

 سپرده هستند. بهرهدهنده به نرخ جهت

 های این پژوهش ذکر شده است.در ادامه مهمترین داللت

های نکول شده دارند. ها انگیزه زیادی در جهت امهال وامام ناظر، بانک. درصورت عدم نظارت کارآمد مق9

او  دیجد يدهوام و امهال کند، قدرت دیتسهیالت نبوده و آن را دائما تمد یگیرکه بانک قادر به بازپس يزمان
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جدید کاهش  های نکول شده امهال شوند، ارائه تسهیالت؛ به عبارت دیگر به هر میزاني که واممحدود خواهد شد

توان گفت که ماند. بر اساس این سازوکار ميپاسخ ميها و خانوارها بيیابد فلذا تقاضای اعتبار توسط بنگاهمي

 که تسهیالت مثل ایران این مسئله در کشوریخواهد شد.  9ضعف نظارتي مقام ناظر منجر به انقباض اعتباردهي

 خواهد بود.گذاری ه منزله افول تولید و سرمایهبانکي سهم باالیي در تأمین مالي تولید دارد، ب

هایي که بیشتر در معرض ورشکستگي و سقوط هستند و نسبت کفایت سرمایه نامناسبي دارند، انگیزه . بانک9

درآمد  یيشناسا ،یرجاریمطالبات غ یبرا یریگرهیبه ذخ ازیعدم ن های نکول شده دارند.وام امهالبیشتری برای 

سود از  یيشناساو در نهایت ها نهیترازنامه و پوشش دادن هز یيدر سمت دارا دیوام جد فیعربه واسطه ت یصور

، مهمترین عوامل انگیزشي رانیحاصل و پرداخت سهم سود سهامداران و پاداش مد يموهوم یمحل درآمدها

ری در مورد طبیعي است که عوامل فوق، مدخلیت بیشت های غیرجاری است؛نهادهای مالي نسب به امهال وام

 بانک های پرریسک دارد.

 یمهم دارد و آن عبارت است از رهبر يژگیو يکینرخ( در بازار سپرده  نیی)رقابت در تعيمتیجنگ ق .9

ي؛ بنابراین نگیبودن مسئله کمبود نقد دتریشد لیبه دل در این بازار ریناپذنظارت يناسالم و مؤسسات مال یهابانک

سپرده دارند. یک  بهرهدهي به نرخ توجهي در جهتریسک و بدرفتار نقش قابلهای پرتوان گفت که بانکمي

هایي که از لحاظ کفایت سرمایه سپرده، بانک بهرهدر رقابت تعیین نرخ است که  فوق آنداللت مهم گزاره 

، د شدهایجا در رقابت آنکهمگر  خواهند دادبازار سپرده از دست کم سهم خود را از مناسبي دارند، کم وضعیت

 های پرریسک حرکت کنند.سپرده خود را افزایش دهند و هم جهت با بانک بهرهنرخ 

عبارت دیگر مقام  به معرفي کرد. 9توان به عنوان یک شاخص پیشنگر بحران ماليسپرده باال را مي بهره. نرخ 9

بعضا معضالت بانک در آن  )که هاار در حوزه پولي و بانکي عالوه بر توجه به ترازنامه بانکگذناظر و سیاست

 داشته باشد. هاها به سپردهاعطایي آن بهره نرخ ای نسبت بهشود(، باید حساسیت و توجه ویژهپنهان مي

 نامهکتاب

 01-09، 991، های اقتصادتازه، «یپونز»کشور در خطر دام  يشبکه بانک(. 9911اسفندیاری، مرضیه) .9

 .01 شماره ،یاقتصاد یانماگره ران،یا ياسالم یجمهور یبانک مرکز .9

و 0، مجله اقتصادیها، داری بر مطالبات معوق بانک(. تأثیر رقابت در صنعت بانک9919چي، مجتبي)پوستین .9

9 ،99-1 

: رانیا ياعسار پنهان در نظام بانک .(9911) ، سیدعلييو روحان یدمهدیس ؛یآباددولت ن؛یحس ان،یدرود .9

 91199، شماره مسلسل مجلس یهاپژوهشمرکز تهران:  ها،شهیابعاد و ر ،يستیچ

                                              

0 credit crunch 

1 early warning signal of bank failure 
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تأثیر درجه رقابت در سیستم (. 9910شاکری، گیتي) و رحماني، تیمور؛ مهرآرا، محسن؛ محسني چراغلو، امین .1

 91-99، 19، تحقیقات اقتصادی، های ایرانپذیری بانکمیزان ریسک ای بربانکي و الزامات سرمایه

 يمال ینهادها يبحران اعسار در برخ يکالبدشکاف :يود بانکنرخ س یمعما .(9919)محمدجواد ،شریف زاده .1

 99991، شماره مسلسل مجلس یهامرکز پژوهشتهران:  ،مجاز

بهمن  99 يابیباز خرداد( 9، 9910). هابانک یرجاریدرباره مطالبات غ 17اصل  ونیسیگزارش کامل کم .0

 http://www.yjc.ir/fa/news/1197199، از 9910

، 9910بهمن  99 يابیباز (.هیژانو 99، 9799پرداخت کرد؟. ) رمجازیموسسات غ يچقدر بابت بده يرانای هر  .9

  https://www.isna.ir/news/11997979099از 

، از 9910بهمن  99 يابی(. بازلیآور 9، 9790ها و موسسات را نخورند. )بانک یسود باال بفری مردم .1

https://www.isna.ir/news/11799171919/ 

ها )خالصه طرح جامع مطالعات اقتصاد گذر از ابرچالش چگونگي : رانای اقتصاد(. 9911مسعود. ) ،يلنی .97
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