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 چکیده

 هابانک توان افزایش منظور به بازار نیروی هم و قانونی فشارهای از استفاده با هم ایسرمایه الزامات اجرای بر تأکید

قش ناز سویی  است. بانکی حوزه گذارانقانون اصلی هدف ها،بانک ریسک کاهش برای ابزاری نیز و بحران مواقع در

های اقتصادی بر کسی پوشیده نیست. طی دو دهه گذشته صنعت بانکداری های پولی، در فعالیتها به عنوان واسطهبانک

ای گردیده است و نیز عوامل داخلی و خارجی بر ساختار، کارایی و عملکرد در سرتاسر جهان دستخوش تغییرات گسترده

 شود تا تاثیر شاخص کفایت سرمایه بر میزان کارایی وتالش میها تاثیرات زیادی داشته است. در این تحقیق تمامی بانک

بانک اسالمی و متعارف در دوره زمانی  ۲1های اسالمی و متعارف با استفاده از روش کوانتایل برای پذیری بانکریسک

 با افزایش کفایت های متعارف،دهد که در گروه بانکنتایج این بررسی نشان می مورد بررسی قرار گیرد. ۵۰1۵-۵۰1۳

ارایی، باالی ک هایچندکدهد که در مورد بررسی نشان می هایچندکیابد. همچنین نتایج کارایی نیز افزایش می ،سرمایه

زایش یابد. به عبارتی با افزایش سطح کارایی، تاثیر کفایت سرمایه بر کارایی نیز افتاثیر کفایت سرمایه بر کارایی افزایش می

داری ادهد که شاخص کفایت سرمایه تاثیر منفی و معنهمچنین نتایج برآورد برای گروه بانکی اسالمی نیز نشان مییابد. می

های باالی کارایی، تاثیر منفی شاخص کفایت سرمایه بر کارایی بانکی کاهش یافته بر کارایی بانکی داشته است، اما در نرخ

نتایج ین کاهش یافته است.  همچن زسالمی، تاثیرات منفی کفایت سرمایه نیهای ااست. به عبارتی با افزایش کارایی بانک

دهد که مدل دارای عرض از مبدا با عالمت مثبت است؛ های اسالمی نشان میحاصل از برآورد مدل ریسک برای بانک

سک عناداری با ریمتغیرهای بانکی شامل نسبت خالص وام به دارایی کل، کفایت سرمایه و دارایی کل، رابطه منفی و م

دهد که مدل دارای عرض های متعارف نشان میهای اسالمی دارند و نیز نتایج حاصل از برآورد مدل ریسک برای بانکبانک

از مبدا با عالمت مثبت است؛ متغیرهای بانکی شامل نسبت خالص وام به دارایی کل، کفایت سرمایه و دارایی کل، رابطه 

 های اسالمی دارند.انکمنفی و معناداری با ریسک ب
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 مقدمه .1

 رشد و زمینه ساز تقویت آن سالمت و توسعه و است اقتصاد هر مهم هایزیرساخت از بانکی و مالی بخش

بانک  گذارانسپرده و مالکان بازده افزایش و طرف یک از منابع کارآمد تخصیص و تجهیز .است اقتصادی توسعه
 برای تالش و هابانک وکار کسب مدل .دهندتشکیل می را مالی مؤسسات مدیران اصلی هدف دو دیگر طرف از

 عملکرد سنجش در اساسی شاخص سه دارد. همراه به را هابانک افزایش ریسک سودآوری، جهت در گذاریسرمایه
 دارند، ختیارا در ایگسترده مالی منابع اینکه به توجه با هابانک. است ریسک مدیریت و سودآوری کارایی، ها،بانک

. دهدمی نشان ناکارایی صورت به را خود انحراف این و شوند انحراف دچار منابع از بهینه استفاده در است ممکن
 های زینهه کند، تبدیل درآمدزا هایدارایی به را هاسپرده اینکه جای به واقع در کند عمل ناکارا که درصورتی بانک

 زیان و ناکارایی افزایش و بانک سودآوری کاهش به منجر پدیده این بلندمدت در و دهدمی پوشش را خود اضافی
 ابطهراز این روی، . دهد قرار باالتر ورشکستگی ریسک معرض در را بانک گردد و حتی ممکن استانباشته می

 سرمایه حداقل استانداردهای .است بانکداری ادبیات در مهم موضوعات از یکی پذیریریسک و بانک سرمایه بین

 [1] دهدمی افزایش را بانک امنیت سرمایه که افزایش است استوار عقالنیت این بر بازل، کمیته توسط توصیه شده
 مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق .2

( است مطابق قوانین دین اسالم )فقه اسالمانکداری یا فعالیّت بانکی است که ب. اسالمی و متعارف بانکداری

ای )به دریافت وام، بهره دهد که برایاست. فقه اسالمی، اجازه نمی اقتصاد اسالمی و کاربرد عملی آن در توسعه

گویند(. همچنین از نظر دین می ربا شرطی که از پیش تعیین شده باشد( پرداخت شود )در اصطالح فقهی به آن
 منوعم نیز باشد ناسازگار اسالم قوانین با ولی باشد خدمتی یا سود کنندهگذاری در تجارتی که فراهماسالم، سرمایه

توانند تواند حاالت متفاوت داشته باشد. اهل تشیع و اهل تسنن میداری طبق قوانین اسالم میاست. بانک)حرام( 

  د.ها وضع کننمتفاوتی را برای بانکشرایط و قوانین کامالً 
 :کرد بندیدسته زیر صورتهب توانمی را اسالمی بانکداری هایویژگی

 دیدگاه از بار ممنوعیت اقتصادها، دیگر با اسالمی اقتصاد تفاوت ترینشاخص و ترینمهم شاید .ربا ممنوعیت
 ؛است کرده نهی را آن تمام شدت به اسالم اما دارد جریان داری سرمایه اقتصاد بعدهای تمام در ربا. باشد اسالم

 بازارهای زا که واقعی قراردادهای سود متغیر از بانکی تسهیالت اعطای در بهره، حذف با اسالمی بانکداری نتیجه در
 کند.می استفاده شود،می مشتق سرمایه بازار و خدمات و کاال

 وبچچار در بازیسفته محدودیت و ربا تحریم علت به اسالمی بانکداری در .واقعی قراردادهای بر تأکید
 این و دهنبو مالی بخش از جدا اقتصاد واقعی بخش ،اقتصاد واقعی قراردادهای از استفاده و شریعت قوانین و احکام

 یازهاین و خانوارها مالی تأمین برای که صورت این به. دهندمی ادامه خود فعالیت به هماهنگ صورتی به بخش دو
 شرط به اجاره ،(مرابحه) اقساطی فروش مانند قراردادهایی از اقتصادی هایبنگاه موردی، و مقطعی مدتکوتاه

 اقتصاد عیواق بخش در خدمتی یا کاال قراردادها، نوع این هایویژگی به توجه با که کندمی استفاده جعاله و تملیک
 از هبهر با قرض جای به اسالمی بانکداری نیز بلندمدت و اساسی هایگذاریسرمایه بخش در. شودمی تولید

 .کندمی مشارکت اقتصادی هایپروژه و هاطرح در اقتصادی کارآفرینان با و کرده استفاده مشارکتی قراردادهای
 قتصادیا هایفعالیت از بخشی چون ربا، بدون بانکداری در .بیشتر ثبات و اقتصاد واقعی هایشوک جذب

 مالی أمینت هزینه اینکه علت به مالی تأمین برای تقاضا سود، انتظار افزایش با است، مشارکتی عقدهای پایه بر
 تأمین یبرا تقاضا و سود انتظارات کاهش صورت در و یابدمی افزایش نبوده،( بهره)شده  تعیین پیش از و ثابت
 اندازه آن هب دیگر مالی تأمین برای تقاضا کاهش و افزایش نتیجه در یابد؛می کاهش نیز مالی تأمین هزینه مالی،

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A8%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A8%D8%A7


 ۲۰3 ناصرزاده و همکاران  هی/ سمییکارا زانیبر م هیسرما تیشاخص کفا ریتاث یبررس

 و ودرک چه)اقتصادی  دوره یک مراحل تمام هاینوسان دامنه و بود نخواهد یافت،می تغییر ربوی بانکداری در که
 .بود خواهد ترکوتاه ،(رونق چه

 از حاصل منافع ربوی، بانکداری نظام در .گذاران سرمایه و کنندگان انداز پس منافع بین هماهنگی
 بیانجامد، ررض به پروژه که حالتی در اما. گیردمی تعلق کارفرما به بهره و اصل پرداخت از بعد اقتصادی هایفعالیت
 اندازپس از باید دهنده قرض به شده متعهد بهره و اصل پرداخت برای و گرفت خواهد قرار بدی وضعیت در کارفرما

 نظام در که حالی در شود؛می آینده اقتصادی فعالیت در کارفرما حضور کاهش سبب امر این که کند استفاده خود
 دیدپ ضرر در کارفرما هم و اندازکنندگانپس هم که چرا دارد قرار بهتری وضعیت در کارفرما ربا، بدون بانکداری

 شودمی سبب امر این و ندارد اندازپس از استفاده به نیاز آمده پدید تعهد جبران برای کارفرما و هستند شریک آمده
 .[۵] یابد افزایش بیشتر سود کسب برای کار انگیزه که

 داریبانک در آنکه اول محور: کرد خالصه محور سه در توانمی را متعارف و اسالمی بانکداری بنابراین تفاوت
 راردادهاق و است حقیقی خدمات و کاال ارائه و تهیه بر مبتنی واقعی قراردادهای به منوط تسهیالت اعطای اسالمی

 به واقعی قراردادهای سود متغیر از اسالمی بانکداری در آنکه دوم محور بگیرند؛ پیشی واقعی اقتصاد از توانندنمی
 یبررس و نظارت در گذارانسپرده وکیل عنوان به اسالمی هایبانک الزام سوم محور شود؛می استفاده بهره جای

 .[۲] اندشده مالی تأمین بانک از که است هاییپروژه اقتصادی و فنی توجیه

 
 [۱] و متعارف یاسالم داریبا بانک یکشورها. 1جدول 

 های اسالمیبانک های متعارفبانک کشور شماره

 ۵۰ 1۵ بحرین 1

 3 ۲3 بنگالدش ۵

 1 1 برونئی دارالسالم ۲

 ۲ ۵۲ مصر ۱

 1۰ ۳۲ اردن ۲

 ۳ 1۲ عراق ۶

 ۲ 1۰ اردن ۳

 11 ۶ کویت 3

 ۲ ۱3 لبنان 3

 13 ۲۱ مالزی 1۰

 ۵ 3 موریتانی 11

 3 ۵۵ پاکستان 1۵

 ۵ ۵ نیفلسط 1۲

 ۶ ۶ قطر 1۱

 ۲ 3 عربستان سعودی 1۲

 1 11 سنگال 1۶

 1۶ 3 سودان 1۳

 1 13 تونس 13

 ۲ ۲۲ ترکیه 13

 3 13 امارات متحده عربی ۵۰

 ۱ ۲ یمن ۵1

 1۱۱ ۱۰۲  مجموع
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 عدم زا ناشی هایزیان مقابل در خود اتکای سرمایه به هابانک .هابانک فعالیت در سرمایه کفایت اهمیت
 در که ودیوج با کنند.می ایستادگی عملیاتی تنگناهای برخی و بازار نامساعد شرایط شده، اعطا هایوام بازپرداخت

 پژوهشگران نلیک از پای درآید. ناگوار حوادث اثر در مناسب سرمایه موقعیت با بانکی است ممکن نیز حالت بهترین
 وردم در بانکی هایبحران آمیزفاجعه ابعاد داده نشان که برندمی نام هاییبررسی از (۵۰۰1) 1یرگری جمله از زیادی
 کافی هسرمای با بانک یک زیرا است. بوده اند محدودتر بوده برخوردار تریمناسب سرمایه وضعیت که هاییبانک
 رمایهس کفایت دیگر سوی از اما دارد. اختیار در آنها با صحیح مواجهه و مشکالت بررسی برای را بیشتری زمان
 قابل انکب فعالیت حجم و اندازه حسب بر آن میزان بودن مناسب که معنی این به است. نسبی مفهومی بانک یک
 بانک توانایی زا شاخصی و شودمی تعیین هادارایی به سرمایه نسبت حسب بر سرمایه کفایت معموالً لذا است. تایید

 .[۲] رودمی شمار به ،خود مناسب موقعیت اعاده و احتمالی هایزیان از ناشی منفی آثار جذب در

 دیگر عبارت هب یا سرمایه توسط هادارایی باالتر پوشش معنی به هادارایی سرمایه بزرگتر نسبت ترتیب این به
 املش هادارایی و سرمایه ساده معیار از استفاده لیکن است. احتمالی هایزیان مقابل در سرمایه باالتر کفایت

 مراهه مشکالتی با بانک یک سرمایه کفایت خصوص در قضاوت برای را آن از استفاده که است هاییمحدودیت
 میزان با ار بانک سرمایه میزان تواننمی کامل صورت به آن از استفاده با که است این محدودیت ترینکند. مهممی

 رمایهس ساده نسبت دیگر عبارت به نمود. مرتبط دارد، قرار آن معرض در خود هایدارایی به نسبت بانک ریسک
 ادیدهن دارند، اختیار در هابانک که را گوناگونی بانکی هایدارایی ریسکی ساختار در تفاوت وجود هادارایی به

 دقیقاً  Bو  Aفرضی  بانک دو سرمایه به دارایی های نسبت آن در که کندمی نقل را مثالی (1333) ۵گیرد. رزمی
 دولتی شده تضمین مدت کوتاه بهادار اوراق و نقدی هایدارایی در را خود منابع کل Aلیکن بانک  هستند، یکسان
 با بنابراین .است داده وام خصوصی بخش به را خود منابع کل Bبانک  که حالی در است، کرده گذاریسرمایه
 آنها( هایدارایی به سرمایه تقسیم از حاصل نسبت حسب بانک )بر دو هر سرمایه کفایت نسبت ظاهراً  که وجودی
 سرمایه کفایت بانک، دو گذاریسرمایه از ناشی هایدارایی مخاطره مقایسه با که است واضح لیکن است یکسان

 .[۲] است دومی از بزرگتر مراتب به احتمالی مخاطرات با مواجهه در اولی

 .ودشمی مربوط هادارایی و سرمایه ساده نسبت بر اجباری حداقل وضع یک معکوس آثار به دیگر، محدودیت
ی معکوس رتاثی د،گردن آن رعایت به مجبور هابانک و تعیین آن برای اجباری حداقل که صورتی در که معنی این به
 رمایهس نگهداری هزینه کاهش برای دهندمی ترجیح هابانک و دارد نقدی هایدارایی نگهداریبه  هابانک تمایل بر

 هادارایی اب مقایسه در (خصوصی بخش به تسهیالت وام مثال برای) بیشتری ریسکی درآمدزای هایرایی، داجباری
 اریخیت نظر از عالوه به .دهدمی کاهش را آنها نقدینگی هاینسبت که دنکن نگهداری غیرریسکی نقدی وجوه و

 هایدارایی به سرمایه ساده نسبت بر اجباری حداقل یک اقدام کنندمی اشاره (۵۰۰۲) ۲الریوک وگاپ  چنانچه
 است شده درصد دو از کمتر به مزبور نسبت کاهش موجب متحده ایاالت در 13۳۰ و 13۶۰ هایدهه در بانکی

[۲]. 

 اجزای تعریف نضم که کندمی توصیه را ایسرمایه کفایت نسبت مزبور مشکالت بر غلبه برای بازل کمیتهلذا 
 قابل نهاآ ریسکی درجه با متناسب و گوناگون ضرایب کاربرد طریق از مختلف هاییدارای ریسک ،سرمایه مختلف

 واجد یاراید به سرمایه ساده هاینسبت با مقایسه در نسبت این مذکور کمیته نظر از .باشد تعدیل و گیریاندازه
 :است زیر شرح به یهایمزیت

                                                                                                                                                 
1 Grier 

۵ .Rose 

۲ .Gup & Kolari 



 ۲11 ناصرزاده و همکاران  هی/ سمییکارا زانیبر م هیسرما تیشاخص کفا ریتاث یبررس

 به فنی و قرراتیم متفاوت ساختارهای با بانکی هایسیستم بین المللیبین هایمقایسه برای تریمنصفانه پایه 
 .آوردمی وجود
 .شودمین دارد همراهبه کمتری ریسک که هابانک توسط مشابه هایاییدار سایر و نقدینگی و نگهداری از مانع 
 .[۲] تری از نظر ریسکی مورد مقایسه قرار گیردساده صورت به هابانک ترازنامه زیرخط تعهدات دهدمی اجازه 

 وجود .دارد قدمت صنعت این فعالیت اندازه به بانکداری صنعت در ریسک سابقه .ریسک بر مؤثر عوامل
 یجادا بانکداری، صنعت در نوآوری و فعالیت افزایش ها،بانک فعالیت بودن المللیبین جمله از متعددی عوامل
 و عامالتم شدن پیچیده و بدهی بازپرداخت در گیرندگان تسهیالت توانایی عدم ورشکستگی، و مالی هایبحران
 عالیتف ی برایتهدید همواره ریسک پدیده که شده سبب تاکنون دیرباز از شدن جهانی از ناشی اقتصادی روابط
 بانکی هایفعالیت گسترش بلکه اند،نکرده پیدا کاهش هاریسک تنها نه زمان طول در طوری که به. باشد هابانک

 هایحوزه هب ورود دارد، پی در را بانکداری صنعت در فناوری رشد آن تبع به که الکترونیک بانکداری ایجاد جمله از
 ردهک فراهم بانکداری عرصه در را جدیدی هایریسک ظهور موجبات مالی هایبحران بروز و المللیبین بانکداری

 .است

 ریسک زار،با ریسک اعتباری، ریسک هایدسته در است، مواجه آن با بانکی سیستم که هاییریسک ترینمهم
 قدینگین ریسک و ارز نرخ یا پول ریسک بازده، نرخ ریسک سرمایه، کفایت ریسک قانونی، ریسک عملیاتی،

 این در. ستا داده قرار تأثیر تحت را هابانک فعالیت تهدید، یک عنوان به ریسک حال هر به. شوندمی بندیتقسیم
 است التتسهی اعطای آنها ترینمهم که هابانک عملیاتی هایفعالیت با آن ارتباط دلیل به اعتباری ریسک میان

 در و شودمحسوب می بانکی نظام در موجود هایریسک ترینمهم از یکی و است برخوردار چندان دو اهمیت از
 ترینبزرگ دیگر، تسهیالتاز طرفی . [۲۰] است بیشتر هاریسک سایر از اعتباری ریسک به مربوط زیان مواقع اغلب

 معرض در ار بانک تسهیالت اعطای دیگر، بیان به هستند؛ هابانک در اعتباری ریسک ایجاد منبع ترینبدیهی و
 [.۶] ندک متأثر نامطلوب صورت به تواندمی را هابانک کارایی و عملکرد ریسکی چنین وجود. دهدمی قرار ریسک

 ،هستند مواجه بانکی سیستم در شده تعریف ریسک با متعارف هایبانک مانند اسالمی هایبانک با توجه به اینکه،
 از دیگر یبرخ در اما. کندمی تهدید را بانکی سیستم دو هر که باشد ریسکی ترینمهم تواندمی اعتباری ریسک

 کریس معرض در مستقیم طور به متعارف، هایبانک خالف بر اسالمی هایبانک مالی، اخیر بحران همچون موارد
 چتری ندمان توانست امر همین و اندنداشته قرار سنتی مالی نهادهای بهادار اوراق یا مالی مشتقات در گذاریسرمایه

 .کند محافظت هاآن از بحران منفی تاثیرات مقابل در
 ایران تجاری هایبانک اعتباری ریسک بر مؤثر عوامل در بررسی [۳]رستمی و همکاران . پژوهش پیشینه

 ریسک رب صادیاقت کالن و بانکی خاص عوامل اثر اقتصادی به بررسی کالن و بانکی خاص عوامل بر تأکید با
 هایداده قضاوتی، گیرینمونه روش از استفاده با اساس این بر. پرداختند ایران در تجاری هایبانک اعتباری
 ست،ا آمده دست به کالن سطح در و هابانک سطح در و است مربوط وابسته و مستقل متغیرهای به که پژوهش

 پژوهش نتایج. است شده وتحلیلتجزیه 1۲3۱ تا 1۲33 زمانی بازۀ در( GMM) یافتهتعمیم گشتاور روش کمک به
 دورۀ یک به مربوط( NPL) غیرجاری تسهیالت نسبت متغیرهای شده،بررسی متغیرهای بین از دهدمی نشان

 اعتباری یسکر از معیاری منزلۀبه غیرجاری تسهیالت نسبت با نفت بدون داخلی ناخالص تولید رشد نرخ و گذشته
 منفی و ادارمعن رابطۀ اعتبار، رشد و نفتی درآمد رشد نرخ بانک، سرمایۀ متغیرهای و مثبت و مستقیم رابطۀ بانک،

 سکری معیار با دارینامع ارتباط نیز هادارایی بازده و تورم نرخ بانک، اندازۀ متغیرهای. دارد اعتباری ریسک با
 بر میزان ایسرمایه الزامات و بانکی سیستم در رقابت درجه تأثیر شناختدر  [3رحمانی ] .ندارد اعتباری

 گشتاورهای تعمیم روش چارچوب در باند و بالندل سیستمی برآوردگر از استفاده ایران، با هایبانک پذیریریسک

تا  1۲3۲دوره  طی بانکی ایران سیستم پذیریریسک بر ایسرمایه الزامات و رقابت درجه تأثیر بررسی به یافته،



 1۱۰1 زمستان -۲۵شماره  -مطالعات مدیریت راهبردی ۲1۵

 

 میزان بر معناداری و مثبت تأثیر وقفه، یک با سپرده بازار در رقابت درجه که دهدمی نشان  پرداختند. نتایج 1۲3۱

 هابانک پذیریریسک کاهش به منجر تسهیالت، بازار در رقابت درجه افزایش دارد، ولی هابانک پذیریریسک

از  حاکی آمده دست به نتایج ها،بانک پذیریریسک بر دارایی به سرمایه نسبت تأثیرگذاری شود. در موردمی
 نشان مطالعه نتایج این ها است. همچنین،بانک پذیریریسک میزان بر مذکور نسبت معنادار و منفی تأثیرگذاری

 .شودمی هاآن سودآوری کاهش به ها، منجربانک دارایی واحد هر ازای به سرمایه نگهداری افزایش که دهدمی
 کاهش در ایسرمایه الزامات کارایی عدم ها،آن دارایی سرمایه به نسبت افزایش اثر در هابانک سودآوری کاهش

 سرمایه کفایت نسبت بر مؤثر عوامل بررسی» در [3]آیینی سپهردوست و  .شودمی سبب را هابانک پذیریریسک

تا  1۲3۲های سال طی ایران هایبانک در سرمایه کفایت نسبت بر مؤثر به بررسی عوامل« ایران هایبانک در
 سالیانه مالی هایاز صورت نیاز مورد هایایران پرداختند. داده دولتی و خصوصی بانک 1۱تعداد  برای 1۲33

 بر مؤثر عوامل ها وبانک عملکرد مالی هایشاخص تطبیقی بررسی برایشدند.  استخراج هابانک شده حسابرسی

 اندوخته زیان دارایی، کل از هاسپرده سهم بانک، اندازه متغیرهای از ها،بانک در سرمایه کفایت نسبت متغیر

بازده  و هادارایی بازده نرخ مالی، اهرم نقدینگی، میزان دارایی، کل از اعطایی تسهیالت سهم اعطایی، تسهیالت
 استفاده تابلویی هایداده بر مبتنی چندگانه رگرسیونی مدل قالب در مستقل متغیر عنوان به سهام، صاحبان حقوق

 بانک، اندازه متغیرهای و معنادار و مثبت اثر ها،دارایی بازده نرخ و نقدینگی میزان متغیرهای که داد نشان نتایج .شد

 منفی رابطه مالی، اهرم و اعطایی تسهیالت زیان ذخیره سهام، صاحبان حقوق بازده نرخ اعطایی، سهم تسهیالت

 کفایت نسبت و هاسپرده سهم متغیر بین دارمعنی رابطه وجود که حالی در دارند، سرمایه کفایت با نسبت معنادار و

 طی ایران هایبانک در کارایی و سرمایه کفایت رابطه با شناخت [1۰] و مظفریسامانی  نشد. تایید سرمایه
 همچنین و هاداده پوششی تحلیل مدل از استفاده با خصوصی و دولتی بانک 11برای  1۲3۵-1۲3۲ هایسال

 تعداد و سهام صاحبان حقوق ها،سپرده های ثابت،دارایی متغیرهای گرفتن نظر در با و محصول بر تمرکز رویکرد
 اعطایی، تسهیالت ها،مشارکت و هاگذاریسرمایه خالص، سود متغیرهای و مدل هایورودی در نقش شعب

 کارایی بررسی به مدل هایخروجی مثابه به خودپرداز هایدستگاه و اسنادی اعتبارات ارزی، هاینامهضمانت
 روش به یمدل ها،بانک کارایی بر سرمایه کفایت تاثیر بررسی برای بعد، مرحله در. است پرداخته ایران هایبانک

 کفایت سبتن میان دارامعن و منفی ارتباط که است آن از حاکی نتایج که است شده برآورد یافتهتعمیم مربعات حداقل
 .دارد وجود بانکی نظام در کارایی و هابانک مالی سالمت سنجش هاینسبت تریناصلی از یکی با کارکرد سرمایه

کفایت سرمایه در صنعت بانکداری اندونزی در ، در تحقیق خود با هدف بررسی تعیین نسبت  [11] 1ابوشاربا
ایج نت .با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چندگانه پرداختند ۵۰11تا پایان سال  ۵۰۰3های بین سال

مچنین هیچ باشد و هحاکی از ارتباط مثبت معنادار بین سودآوری و نسبت نقدینگی با نسبت کفایت سرمایه می
زی پیدا های اسالمی اندونوری عملیاتی با نسبت کفایت سرمایه در بانکوجوه سپرده و بهرهتاثیر معناداری بین 

های تجاری اسالمی در اندونزی در طول دوره بحران مالی ها نشان دادند که تمام بانکنکردند. عالوه بر آن، آن
ای هدر نهایت، مشخص شد که بانک باشند.درصد حداقل سرمایه مورد نیاز می 3جهانی نیز متعهد به اجرای بیش از 

 که داد نشان [1] ۵گوش اسالمی در اندونزی بیش از حد به تعهدات خود و محافظت از صاحبان سرمایه پرداختند.

 نظم و قانونی نیروهای همچنین و دهندمی افزایش را خود سرمایه ریسک، میزان افزایش به واکنش در هابانک

 سرمایه و مثبت رابطه محقق این عقیده دارد. به سرمایه و ریسک به هابانک گرایش بر غیریکسانی تأثیر بازار

 ابزارهای با باید و کافی نیست هابانک سالمت از اطمینان برای تنهایی به ایسرمایه قواعد که دهدمی نشان ریسک

                                                                                                                                                 
1 Abusharba 
۵ Ghosh 



 ۲1۲ ناصرزاده و همکاران  هی/ سمییکارا زانیبر م هیسرما تیشاخص کفا ریتاث یبررس

خود با هدف بررسی عوامل ، در تحقیق [1۵] ۵و آبدی اوغلو 1بویوکشلوارجی .شود کامل قانونی( دیگری) تنظیمی
های الهای تحت مطالعه در طی سهای ترکیه و اثرات آن بر موقعیت مالی بانکموثر بر نسبت کفایت سرمایه بانک

احبان دهد که نسبت وام، بازده حقوق صبا استفاده از روش پنل دیتا پرداختند. نتایج تحقیق نشان می ۵۰1۰تا  ۵۰۰۶
، در حالی که نسبت ذخیره وام و بازگشت دارد فی بر روی نسبت کفایت سرمایهسهام و نسبت اهرمی یک اثر من

و  داردو از سوی دیگر، اندازه، نسبت سپرده، نقدینگی دارایی تاثیر مثبت و معناداری بر روی نسبت کفایت سرمایه
 کار با گسترش [1۲] ۲سامارتین و هاسمن سود خالص بهره هیچ اثر قابل توجهی بر نسبت کفایت سرمایه ندارد.

 در آن از بخشی گذاریسرمایه به هاالزام بانک و هابانک نقدینگی افزایش که دهندمی نشان همکاران و هلمن

 برقراری کنار در مکمل سیاست یک عنوان به فرانشیز، ارزش طریق افزایش از تواندمی ریسک، بدون هایدارایی

 کند. کمک هابانک پذیریریسک کاهش ای، بهسرمایه الزامات
 
 شناسی پژوهشروش .3

 پذیرییسکرتوصیفی، به ارزیابی اثر کفایت سرمایه بر کارایی و  -مقاله حاضر بر آن است تا با رویکردی تحلیلی
ش دهد. روهای مختلف را در این تحلیل مورد بررسی قرار میهای اسالمی و متعارف پرداخته و نقش شاخصبانک

باشد. می Eviewsو نرم افزار مورد استفاده  هاچندکبه کارگرفته شده در این تحقیق، به منظور ارائه مدل روش 
مورد  ۵۰1۳-۵۰1۵کشور جهان را در دوره زمانی  3رف در ابانک اسالمی و متع ۲1های همچنین این مطالعه داده

 است. بررسی قرار داده
 یرهایمتغ ۱،مانند حداقل مربعات معمولیاستاندارد ) یهااز روشاقتصادسنجی عموماً در مطالعات . تحقیق مدل

 یعتوز را در کل یحیتوض یرهایمتغ یرتأث یانگین( استفاده شده است که م۶یافته یمتعم گشتاورهای روشو  ۲یابزار
این  .گیردتفاده قرار میمورد اس هاچندک. در این بخش بررسی و برآورد مدل، روش دهدیم توضیحوابسته  یرمتغ

 ایهزمینه در پاسخ، متغیر غیرخطی و خطی هایمدل آماری تحلیل تجزیه برای جامع روشی به تدریج روش به
 ارزیابی در امعو ج دقیق نگاهی با که است این هاچندک رگرسیون کارگیری به اصلی انگیزه. گردید تبدیل مختلف

-قسمت مامت در بلکه ها،داده ثقل مرکز در تنها نه مستقل، متغیرهای دخالت امکان تا شود ارائه مدلی پاسخ، متغیر

 رسیونرگ مفروضات گردد. همچنین این روش محدودیت فراهم انتهایی و ابتدایی هایدنباله در ویژه به توزیع های
 یسهروش در مقا ینا .پدیدار را ندارد ضرایب برآورد در پرت هایداده تأثیرگذار حضور و ناهمسانی واریانس معمولی،
و همچنین  تر استیقو نرمالیرغ یعو توز های پرتدادهنسبت به  (OLSحداقل مربعات معمولی ) یونبا رگرس
که ممکن اسـت با توجه به آن. [1۱کند ]می یرپذمکانکارایی را ا یعدر نقاط مختلف توز عوامل موثراثر برآورد 

 دارای توزیع نامتقارن باشد و یا سرعت واکنش تغییر کندن متغیر وابسته های باال و پائیدر نرخواکـنش متغیرها 
 این کار .[1۲]از نظر آماری ممکن است مناسب نباشند هایی کـه تنهـا بـر میـانگین شرطی تمرکـز دارنـد روش

  .گرفتخواهد مختلف صـورت  هایچندکها به ازای با برازش الگـوی رگرسیونی متعدد بر یک مجموعه داده
ه های باال و پائین متغیر وابستامکان تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته را در چندکها، چندکروش 

قل بر به بیانی دیگر ممکن است تاثیر متغیرهای مستپذیر نیست. کند که در رگرسیون مرسوم امکانپذیر میامکان

                                                                                                                                                 
1 Büyüksalvarc 
۵ Abdioğlu 
۲ Hasman & Samartín 
۱ Ordinary least squares 
۲ Instrumental variables 

۶ Generalized method of moments 



 1۱۰1 زمستان -۲۵شماره  -مطالعات مدیریت راهبردی ۲1۱

 

ی تر، بیشتر یا حتی عالمت آن متفاوت باشد که رگرسیون معمولکارایی، در مقادیر باال نسبت به مقادیر پایین، کم
ر این دها چندکاین توانایی و کاربرد را برای بررسی عوامل موثر بر کارایی ندارد. با توجه به مزایای رگرسیون 

 مطالعه نیز از این روش برای بررسی عوامل موثر بر کارایی در نمونه مورد بررسی استفاده خواهد شد. 
(، برگر و ۵۰1۲و دیگران ) 1ی بررسی تاثیر نسبت کفایت سرمایه بانک بر کارایی بر اساس مطالعات بکبرا
 شود:به صورت زیر تصریح می هاچندک( رگرسیون ۵۰1۱و دیگران ) ۲و انجینر( ۵۰1۲) ۵باومن
 

𝑞 (
𝐸𝐹𝑖𝑡

Ω𝑡
) = 𝛽0 + 𝜃1𝑇𝐼𝐸𝑅𝑖𝑡 + 𝜃2𝑁𝐿𝑇𝐴𝑖𝑡 + 𝜃3𝑇𝐴𝑖𝑡 + 𝜃4𝐺𝐺𝑖𝑡 + 𝜃5𝑊𝐺𝐼𝑖𝑡 + 휀𝑖𝑡            

)    

𝑞، مذکوردر رابطه  (
𝐸𝐹𝑖𝑡

Ω𝑡
شامل اطالعات مورد  Ω𝑡است و  کارایی )نسبت هزینه به درآمد( ۱شرطی هاچندک (

ها استوار است، در روش باقیمانده مجذور که بر مینیمم کردن مجموع OLSاست.  برخالف روش  tنظر در زمان 
شود می استفاده مدل پارامترهای برآورد برای موزون هایمطلق باقیمانده قدر مجموع کردن حداقل از هاچندک

 صورت هتعریف متغیرهای تحقیق ب. شودمی ( نیز گفتهLAD) ۲انحرافات مطلق قدر حداقل روش آن به که [1۶]
 .زیر است

- EF  ؛ کارایی: نسبت هزینه به درآمد 

- Tier  کفایت سرمایه :(Tier1)  

- NLTA ها: نسبت خالص وام از کل دارایی 

- TA ها: لگاریتم طبیعی کل دارایی 

- GG رشد تولید ناخالص داخلی : 

- WGI شاخص حکمرانی : 

- i  ،به بانکj  به منطقه وt .به سال اشاره دارد 
انک استفاده بهای های کل برای بررسی اثر ویژگیهای کل و نسبت وام خالص به داراییلگاریتم طبیعی دارایی

 شود.می
شود. شاخص های منطقه استفاده میبرای بررسی اثر ویژگی ۶از رشد تولید ناخالص داخلی و شاخص حکمرانی

های کالن اصلی هر منطقه است و مهمترین شاخص رشد اقتصادی رشد تولید ناخالص داخلی یکی از شاخص
شود و ، محاسبه می(WGI)گردد. شاخص حکمرانی بانک جهانی در قالب گزارش حکمرانی جهانی محسوب می

ای است که در آن قدرت برای نظر بانک جهانی، شیوه کند. حکمرانی خوب ازمحور حکمرانی خوب را بررسی می ۶
ی به صورتی کل لعامشود. این دو مدیریت منابع اقتصادی و اجتماعی یک کشور در راستای توسعه صرف می

-ایر ویژگیسبرای  در نقش متغیرهای معینتوانند دهند که میوضعیت ساختار اقتصادی و حکمرانی را توضیح می

 های منطقه مورد مطالعه نیز باشند.

                                                                                                                                                 
1 Beck 

۵ Berger and Bowman 
۲ Anginer 
۱ Conditional Quantile 

۲ Least Absolute Deviations 
۶ Worldwide Governance Indicators 



 ۲1۲ ناصرزاده و همکاران  هی/ سمییکارا زانیبر م هیسرما تیشاخص کفا ریتاث یبررس

تواند آهسته باشد و ممکن است ( دارند زیرا تغییرات میLagهمه متغیرهای مستقل، یک سال تاخیر زمانی )
دهند و شامل هر اثر بالقوه متغیرهای حذف باشد. کشور و زمان، متغیرهای دامی اثر را ارائه می زمان الزم داشته

 [1۳بوط به مشخصات کشور و سال هستند ]شده مر
ستفاده ابتیس و کوئلی ی دو الگواز برای سنجش کارایی از روش پارامتریک تصادفی، . تابع کارآیی مرزی

( است که در این الگو بتیس و کوئلی یک تابع 133۵) 1یب بتیس و کوئلیالگوی اول مدل خطای ترک .شده است
های تلفیقی پیشنهاد کردند که جزء ناکارایی مربوط به جمله خطا به صورت متغیرهای تولید مرزی تصادفی برای داده

 :صورت زیر استکند. این مدل بهصورت منظم با زمان تغییر میتصادفی نرمال منقطع توزیع شده و به
 

𝐶𝑖𝑡 = (𝑌𝑖𝑡 , 𝑊𝑖𝑡 , 𝛽) + 𝜈𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡         𝑖 = 1,2, … , 𝑁    𝑡 = 1,2, … , 𝑇 

 

𝑈𝑖𝑡 = {𝑈𝑖𝑡 exp(𝜂(𝑡 − 𝑇))}      𝑈𝑖𝑡 ∼ 𝑁(𝜇, 𝛿𝑖𝑡) 

 

- itC هزینه تولید یا ستانده بنگاهi  ام در دوره زمانیt ، 

-  itY میزان محصول یا داده بنگاهi  ام در دوره زمانیt  ، 

-  itW  ،بردار قیمت عوامل تولید 

- β   بردار پارامترها 

- itν  متغیر تصادفی جمله خطا 

- itu ؛باشدکننده ناکارایی اقتصادی و دارای توزیع نرمال منقطع در صفر میمتغیر تصادفی و بیان  

- η ؛پارامتری است که باید تخمین زده شود 

- T ها و تعداد دورهt ؛باشددوره جاری می 

 بستگی دارد. T)-(tی باقیمانده و تعداد دوره ηبه پارامتر  u)t )itام در زمان  iبنابراین اثر کارایی فنی بنگاه 
است. در برخی از مطالعات تجربی توابع مرزی و میزان کارایی  [13]کوئلی الگوی دوم مدل اثر کارایی فنی بتیس و 

ت در کارایی ا دالیل وجود تفاوبینی شده بر متغیرهای موثر بر کارایی رگرس شده تتخمین زده شده و سپس کارایی پیش

آمد در ها مناسب به نظر میای که تا مدتهای مختلف یک صنعت مشخص شود. این روش تخمین دو مرحلهبنگاه

یی ای به لحاظ کاراتضاد با فرض مستقل بودن جزء ناکارایی است. بنابراین بعید است که روش تخمین دو مرحله

( و 133۵) ۵کامباکر، گوش و مک گوکین را ای فراهم آورد. این موضوعحلهتری از روش یک مرهای مناسبتخمین

صورت تابع مشخصی از را به iu ها مدل توابع مرزی با جمله ناکارایی. آندکردن( مطرح 1331) ۲ریفشنایدر و استیونسن

مشخص شدن عوامل تغییر ها( و جزء خطای تصادفی را )برای بردار متغیرهای مشخص )عوامل موثر بر ناکارایی بنگاه

( مدلی را معادل مدل کامباکر، گوش و مک گوکین ارائه کردند 133۲دهنده کارایی فنی( پیشنهاد کردند. بتیس و کوئلی )

 ( به شرح زیر است:133۲های تلفیقی مجاز شد. خصوصیات مدل بتیس و کوئلی )با این تفاوت که در آن استفاده از داده

 

𝐶𝑖𝑡 = (𝑌𝑖𝑡 , 𝑊𝑖𝑡 , 𝛽) + 𝜈𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 

                                                                                                                                                 
1 Battese and Coell 

۵ Kumbhakar, Ghosh, and McGuckin 
۲ Reifschneider, and Stevenson 
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𝑖 = 1,2, … , 𝑁 

𝑡 = 1,2, … . , 𝑇 
 

- itv متغیرهای تصادفی : 

- itu  .متغیرهای تصادفی غیرمنفی و بیانگر ناکارایی فنی تابع هزینه هستند : 

و واریانس  itm و نرمال منقطع در صفر و میانگین itv مستقل از it(u (فرض بر این است که توزیع جزء ناکارایی
𝜎𝑢

 است. 2
𝑢𝑖𝑡 = 𝑍𝑖𝑡𝛿 + 𝜔𝑖𝑡 

 

𝑢𝑖𝑡~𝑁(𝑚𝑖𝑡 , 𝜎𝑢
2) 

𝑚𝑖𝑡 = 𝑍𝑖𝑡𝛿 

 

- itZ  بردار :P دهد و ستونی متغیرهایی است که کارایی یک بنگاه را تحت تأثیر قرار میδ  بردارP  سطری
 ضرایب مجهول است که باید تخمین زده شوند. 

با توزیع  itwهای تابع تولید مرزی تصادفی نیز باشد، متغیر تصادفی تواند شامل نهادهمی itZمتغیرهای توضیحی 
𝜎𝑤نرمال منقطع با میانگین صفر و واریانس 

𝑤𝑖𝑡است و باید همواره  𝑍𝑖𝑡𝛿−باشد و در نقطه منقطع برابر می 2 ≥

−𝑍𝑖𝑡𝛿  باشد، با این فروض جملهitu  غیرمنفی و با توزیع منقطع از) 𝜎𝑢
2 it,wN( شود.می 

 پذیر است: اگر متغیر توضیحی مستقیما بر تولیدوارد کردن متغیر توضیحی در این مدل به سه صورت امکان
جموعه م ءگیرد؛ اگر تولید را تحت تأثیر قرار دهد اما جزاثر بگذارد جزو متغیرهای توضیحی تابع تولید قرار می

هم بر میزان تولید اثر بگذارد و هم سبب کاهش ناکارایی گیرد و اگر عوامل تولید نباشد در جزء ناکارایی قرار می
 گردد در هر دو موقعیت وارد مدل خواهد شد.

نمایی که برای تخمین همزمان پارامترهای تابع مرزی تصادفی و توان از روش حداکثر راستبرای برآورد می
 مدل اثرات ناکارایی فنی ارایه شده است استفاده نمود.

 مالی دو منبع اصلی تامین سرمایه دارند: سرمایه موسسات و هابانک :هیسرما تیکفا. تحقیقتعریف متغیرهای 

-تالش گسترده ها. بانکدنماینمیگذاران ایجاد های بانک که سپردهو سپردهد کننمیاولیه که مالکین بانک تامین 

نسبت سرمایه  کاهش موجب امر این دهند وانجام می گذارانسپرده سهم افزایش در نتیجه و منابع جذب برای ای
 کند؛ ازاین رو، برایمی پذیرآسیب احتمالی هایزیان برابر در را بانک گذارانسپرده ،کاهشاین گردد؛ می بانک اولیه

 است. شده سرمایه وضع کفایت قوانین استانداردها به نسبت گذاران،سپرده حقوق حفظ
 بال جانب کمیته از که سرمایه کفایت نسبت رهنمودهای از جهان سراسر در بانکی نظارتی مراجع از بسیاری

کنند. با توجه به اهمیت نسبت کفایت سرمایه، سه توافقنامه بازل در مورد تعریف سرمایه و می استفاده شده ارائه
 یافته است.  ءها تدوین شده و ارتقانسبت کفایت سرمایه الزم برای بانک

 )RWA)1های ریسکی موزون های بازل با استفاده از داراییتورالعملنسبت کفایت سرمایه بر اساس دس
های سرمایه زیر را . سایر نسبت(ta)شود های مشابه با استفاده از دارایی کل محاسبه میگردد. نسبتمحاسبه می

 توان به شکل زیر تعریف نمود:می

- Tier1 های ریسکی موزون تقسیم شده بر دارایی(Tier1/rwa) 

                                                                                                                                                 
1 Risk-Weighted Assets 



 ۲1۳ ناصرزاده و همکاران  هی/ سمییکارا زانیبر م هیسرما تیشاخص کفا ریتاث یبررس

- Tier1 عالوه هبTier2 تقسیم بر دارایی( های ریسکی موزون/rwa)سرمایه کل 

 /دارایی های متداول( rwaهای ریسکی موزون )به دارایی 1های متداولدارایی -

 سایر سرمایه(rwa/های موزون ریسکی )به دارایی ۵سایر سرمایه -
است. سرمایه کل در اینجا  و سهام ترجیحی دائمی و غیر تجمعی مجموع پرداخت سهامداران Tier1سرمایه 

است.  Tier1عالوه بر سرمایه  Tier2نسبت کفایت سرمایه در نظر گرفته شده است و شامل یک نسبت سرمایه 
Tier2 های است. بر اساس دستورالعمل های ترکیبیو برخی از سرمایه های تحت پوشش یا وابستهشامل بدهی
های متداول بانک شامل سهام معمولی، درصد حفظ شود. دارایی 3، نسبت سرمایه کل باید در حداقل IIبازل 

 های عمومی بانکی )ذخیره احتیاطی( و ذخایر قانونی است. ، ذخایر برای ریسکدرآمدهای حفظ شده
ن به صورت تفاوت بی «سایر سرمایه»بنام  متغیر معینتوان از کمیاب باشد، می Tier2اگر اطالعات در مورد 

 استفاده کرد. های متداولسرمایه کل و دارایی

های تحت پوشش، وابسته و سرمایه ترکیبی هستند. در نهایت، این متغیر عمدتا شامل بدهی سایر سرمایه:

 Tangible)های کلکه از تقسیم دارایی ملموس بانک بر داراییشود در نظر گرفته مینسبت دارایی ملموس 

equity/ta) های نامشهود را از دارایی پایه بانک حذف سایر داراییو  آید. دارایی ملموس سرقفلی، به دست می
  .کندمی

 هاستانده تولید جهت در بهینه طور به را هانهاده از میزان چه سازمان یک که دهدمی نشان کاراییکارایی: 

 وریبهره .شود برداشت محصول حداکثر هانهاده حداقل از دهنده این است که نشان کند. کارایی باالمی استفاده

ل قابپارامتریک نااست. کارایی واحدهای اقتصادی در قالب دو رویکرد پارامتریک و  کارایی و اثربخشی از ترکیبی
 های موجود در آن صنعت مقایسهعملکرد هر بنگاه با بهترین عملکرد بنگاهپارامتریک ناارزیابی است. در روش 

ریزی خطی و بدون تحمیل فرم تبعی خاص، با استفاده از اتصال نقاط شود. در این روش با استفاده از برنامهمی
معروف است. این روش در  (DEA) هاشود. این روش به تحلیل پوششی دادهحدی، تابع مرزی تخمین زده می

 مورد را مرزی مشاهدات، توابع تمامی بین زا عملکرد بهترین تعیین و با بوده ریاضی ریزیواقع نوعی از برنامه

های بازدهی ثابت سازد. در این روش مدلمی مرتبط ناکارایی به را مرز از بنگاه انحرافات تمام و دهدمی قرار برآورد
 .معرفی شده است (BCC) و مدل بازدهی متغیر نسبت به مقیاس (CCR) نسبت به مقیاس

میوسن و وندن  (SFA) ناپارامتریک دارد روش تحلیل مرزی تصادفیهای هایی که روشبا توجه به نقص
های پارامتریک با اعمال ( برای تخمین ناکارایی معرفی شد. در مدل13۳۳) ( و ایگنر، الول و اشمیت13۳۳) بروک

توان ناکارایی واحدها را تخمین می  (ML)نماییکارگیری روش حداکثر درستو به iε فرض توزیع مشخص برای
های پارامتری علت تفاوت بین تولید واقعی و تولید مرزی عوامل، عدم کارایی فنی و عوامل تصادفی زد. در روش

باشد؛ بدین معنا که اگر بنگاهی کمتر از تولید مرزی عملکرد داشته باشد بخشی از آن به دلیل عدم کارایی فنی می
عوامل تصادفی خواهد بود. بنابراین به مدل با خطای ترکیبی نیاز است که پسماندهای و بخش دیگر به دلیل 

 تخمین، شامل دو جزء اخالل نرمال )نوفه سفید( تصادفی و مؤلفه عدم کارایی فنی را تخمین بزند.
 عملی گیریبه اندازه «تصادفی مرزی تولید تابع هایمدل برآورد و تدوین» مقاله در [13] اشمیت و الول آیگنر،

 از مدل این ایجاد اند؛ انگیزهپرداخته تصادفی مرزی تولید تابع روش از استفاده با و فارل تعریف حسب بر کارایی

 ساز تصمیم واحدهای تحت کنترل است ممکن مرزی تولید از انحرافات که گرفت نشأت ایده این از آنان سوی

 جمله معرفی با خود مقاالت در واقع آنان در شود، زده تخمین نیز آنان اثرات باید و تولیدی( نباشد های بنگاه(

                                                                                                                                                 
1 common equity 
۵ Other Capital 
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 تصادفی اختالل شامل آن دیگر جزء و عدم کارایی بیانگر آن جزء یک که پارامتری، هایمدل در شده ترکیب خطای

 تحلیل و تجزیه همچنین و کارایی تخمین خصوص ای درگسترده آماری استنتاجات انجام امکان باشند،می مدل در

  .کردند فراهم را مرزی توابع از تریموشکافانه

ن در ل شدئاز یک سری متغیرهای کنترل در سطح بانک را برای تفاوت قاای متغیر بانک، مجموعهبانک: 

ل )رشد های کهای کل، نرخ رشد داراییهای خالص به داراییکند؛ مانند نسبت بدهیهای بانک استفاده میویژگی
دهی تفاوت ایجاد دهی و غیر وامهای وامبین فعالیت هابانکای که گیری تنوع درآمدی یا درجهاندازهها(، دارایی

  .[13]، [۵۵]، [۵1]، [۵۰] های کلکنند و اندازه بانک، یا لگاریتم طبیعی داراییمی
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های سنتی در اقتصادسنجی مبتنی بر فرض ایستا بودن متغیرها کارگیری روشبه. زمون ریشه واحدآ

ی رگرسیون کاذب در هنگام برآورد الگو، ابتدا الزم است که ایستایی پدیده بررسی وجوداست. بنابراین برای 

طور که در فصل روش تحقیق بیان شد، برای بررسی پایایی متغیرها مورد بررسی و آزمون قرار گیرد؛ همان

جا از آزمون لین توان استفاده کرد. در اینها میهای خاص این نوع از دادههای تابلویی از آزمونمتغیرها در داده

ود. بررسی شهای ترکیبی دارند استفاده میکه کاربرد بیشتری در بررسی مانایی متغیرها در داده (LL)و لوین 

گردد. در سطح پنج درصد تعیین می Probداری بر اساس و از طریق معنی 3افزار ایویوز ها از طریق نرمآزمون

 مقدار حساس–چه واحد برای هر متغیر است، چنان وجود ریشه هندهدآزمون نشان 0Hی با توجه به اینکه فرضیه

 شود. نتایج آزمونی وجود ریشه واحد برای آن متغیر رد میتر از پنج درصد باشد، فرضیهمحاسبه شده کم

 .نشان داده شده است ۵متغیرها در جدول  ایستایی
 

 )سطح(نتایج آزمون ایستایی متغیرها به روش لین و لوین . ۵جدول 

 ایستایی/ ایستایی  متعارف اسالمی روش ارزیابی متغیر

 سطح

 ریسک
 ۰۰۰/۰ ۰۰۰/۰ مقدار ثابت

 ایستا
 ۰1۰/۰ ۰۰۰/۰ مقدار ثابت و روند

 سودآوری
 ۰۰۰/۰ ۰۰۰/۰ مقدار ثابت

 ایستا
 ۰۰۰/۰ ۰۲۰/۰ مقدار ثابت و روند

 کارایی
 ۰۰۰/۰ ۰۰۰/۰ مقدار ثابت

 ایستا
 ۰۰۰/۰ ۰۰۰/۰ مقدار ثابت

 کفایت سرمایه
 ۰۰۰/۰ ۰۰۰/۰ مقدار ثابت و روند

 ایستا
 ۰۰۰/۰ ۰1۰/۰ مقدار ثابت

سهم وام از 
 دارایی

 ۰۰۰/۰ ۰۰۰/۰ مقدار ثابت و روند
 ایستا

 ۰۱۰/۰ ۰۰۰/۰ مقدار ثابت

 دارایی کل
 ۰۰۰/۰ ۰۰۰/۰ مقدار ثابت و روند

 ایستا
 ۰۰۰/۰ ۰۰۰/۰ مقدار ثابت

 GDPرشد 
 ۰۰۰/۰ ۰۰۰/۰ مقدار ثابت و روند

 ایستا
 ۰۲۰/۰ ۰۰۰/۰ مقدار ثابت

شاخص 
 حکمرانی

 ۰۰۰/۰ ۰۰۰/۰ مقدار ثابت و روند
 ایستا

 ۰۵۰/۰ ۰۰۰/۰ مقدار ثابت
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وجود ریشه  هستند، زیرا فرضیه صفر مبتنی بربر اساس نتایج آزمون لین، و لوین و چاو کلیه متغیرهای تحقیق ایستا 

 در متغیرهای تحقیق رد شده است.واحد 

 باشد.می ۲ای متعارف و اسالمی به شرح جدول هنتایج برآورد مدل کارایی برای بانک. تخمین مدل

 

 

 است(. tآماره گر نشانتحقیق )اعداد داخل پرانتز  نتایج برآورد مدل .۲جدول 

 گروه اسالمی گروه متعارف 

 Q25 Q50 Q75 Q25 Q50 Q75 متغیر

C 
1۱۵/۰ 

(۰3/۱) 
11۲/۰ 

(33/۵) 

1۵۳/۰ 
(۱3/۵) 

13۳/۰ 
(11/۵) 

۰33/۰ 
(۲۶/۵) 

1۰3/۰ 
(۲3/۵) 

TIER 
13۲/۰ 

(۲۵/۵) 
13۲/۰ 

(۵۱/۵) 
۵1۲/۰ 

(۰۵/۵) 
۰33/۰- 

(3۱/1-) 
۰۳3/۰- 

(3۶/1-) 
۰۱۳/۰- 

(33/1-) 

NLTA 
۲۵۱/۰ 

(۲۶/۵) 
۲۵3/۰ 

(۶۵/۵) 
۲۱۲/۰ 

(3۱/۵) 

3۱۰/۰- 

(۲۱/۲-) 
3۵۵/۰- 

(۱۲/۲-) 
3۲۵/۰- 

(11/۲-) 

TA 
1۱۲/۰- 

(33/1-) 
1۵1/۰- 

(33/1-) 
1۲۲/۰- 

(3۳/1-) 
1۰3/۰- 

(1۶/1-) 
11۶/۰- 

(3۵/1-) 
1۲۱/۰- 

(33/1-) 

GG 
۰33/۰ 

(13/1) 
1۲۲/۰ 

(۶3/1) 
1۱۳/۰ 

(۵۲/1) 
۰3۱/۰ 

(۲۱/1) 
۰3۱/۰ 

(۳۲/1) 
11۳/۰ 

(۶۶/1) 

WGI 
1۱/۰ 

(۲۱/1) 
1۱/۰ 

(۲۱/1) 
۵۱/۰ 

(۲1/1) 
1۰۶/۰ 

(3۲/1) 
11۱/۰ 

(33/1) 
1۲۲/۰ 

(3۰/1) 

 

دهد که متغیرهای بانکی شامل کفایت سرمایه، نسبت خالص نتایج برآورد برای گروه بانکی متعارف نشان می
دهد نشان می هاچندکی متعارف دارند. نتایج روش هابانکوام به دارایی کل و دارایی کل، اثر معناداری بر کارایی 

دهد که مورد بررسی نشان می هایچندکیابد. همچنین نتایج کارایی نیز افزایش می ،که با افزایش کفایت سرمایه
سطح  یابد. به عبارتی با افزایشهای( باالی کارایی، تاثیر کفایت سرمایه بر کارایی افزایش می)نرخ هایچندکدر 

ا افزایش بیابد. همچنین براساس سایر نتایج این مطالعه نیز کارایی، تاثیر کفایت سرمایه بر کارایی نیز افزایش می
غیرهای اساس سایر نتایج نیز مت های متعارف افزایش یافته است. برنسبت خالص وام به دارایی کل، کارایی بانک

ن حجم اساس نتایج همچنین بی رشد اقتصادی و شاخص حکمرانی نیز تاثیری بر شاخص کارایی نداشته است. بر
ی باالی کارایی، تاثیر منف هایچندکهی یا دارد، اما در نرخهای متعارف رابطه منفی وجود دارایی کل و کارایی بانک

 کاهنده شده است.  ،یی کل بر کاراییاحجم دار
دهد که از بین متغیرهای مورد بررسی، متغیرهای بانکی نتایج برآورد برای گروه بانکی اسالمی نیز نشان می

می های اسالاثر معناداری بر کارایی بانکشامل کفایت سرمایه، نسبت خالص وام به دارایی کل و دارایی کل، 
ارایی بانکی داری بر کدهد که شاخص کفایت سرمایه تاثیر منفی و معنیاسالمی نشان می دارند. نتایج گروه بانکی
های باالی کارایی، تاثیر منفی شاخص کفایت سرمایه بر کارایی بانکی کاهش یافته است. داشته است، اما در نرخ

 کاهش یافته است.  زهای اسالمی، تاثیرات منفی کفایت سرمایه نیافزایش کارایی بانکبه عبارتی با 
های اسالمی نداشته است، اما متغیر حکمرانی همچنین متغیر رشد اقتصادی، رابطه معناداری با کارایی بانک

یز رایی تاثیر مثبت آن نهای باالیی کاهای اسالمی دارد که در نرخخوب، رابطه مثبت و معناداری با کارایی بانک
 افزایش یافته است.
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است. نتایج  استفاده شده [۵۲] و پاول یوویآزمون ن ازمورد بررسی  هایچندکتقارن در ادامه برای بررسی 
 ارائه شده است. ۱آزمون تقارن در جدول 

 

 منبع: نتایج تحقیق. مورد بررسی برای کفایت سرمایه  هایچندکنتایج تقارن برای  .۱جدول 

 ایلکوانت /متغیر کفایت سرمایه
08/8 -28/8 08/8 -48/8 

 احتمال احتمال

 ۰۰/۰ ۰۵۲/۰ اسالمی

 ۵1/۰ ۵۲/۰ متعارف

ج در گروه یبر تقارن نتا یصفر مبن یهفرضمورد بررسی،  هایچندکدر با توجه به مقدار احتمال آماره محاسباتی، 
کفایت سرمایه بر کارایی در کل افزایش یافته است. اما اثر  ،کارایی حسطبا افزایش  لذاشده است؛  تائید متعارف

 .دهدرا نشان مینامتقارن بودن تاثیر کفایت سرمایه بر کارایی بانکی ، برای گروه اسالمی نتایج
شد که بر  بانک اسالمی و غیر اسالمی، برآورد ۲۰مرزی تصادفی برای کارایی تابع. کارایی مرزی تصادفی

مدل کارایی  با مرزی تولید تابع ضرایب تخمین از حاصل نتایج .گرددمی تعیین بانک هر اییکار میزان اساس این
 ارایه شده است. ۲ در جدول [13]در زمان متغیر 

 ۵۳ها به طور متوسط دهد بانکباشد که نشان میمی ۳۵۳3/۰مورد بررسی  هایمیانگین کارایی کل بانک
های و میانگین کارایی بانک ۶3۳۱/۰های اسالمی مورد بررسی بانکدرصد ناکارایی دارند. میانگین کارایی 

 های غیراسالمی کارایی باالتری دارند. دهد بانکباشد؛ که نشان میمی ۳۲۶3/۰غیراسالمی مورد بررسی 
 

 هامتوسط کارایی برآورد شده بانک. ۲جدول 

 کارایی بانک کارایی بانک کارایی بانک

1 ۳۲۳۳/۰ 13 ۳۲3۶/۰ ۲۲ 3۶۲۱/۰ 

۵ ۶3۲۰/۰ 13 ۳۶۵۱/۰ ۲۶ 3۵3۲/۰ 

۲ ۶۶۲۳/۰ ۵۰ ۳۵33/۰ ۲۳ ۳331/۰ 

۱ ۵۵۶1/۰ ۵1 3۵۰۲/۰ ۲3 ۲۶۵1/۰ 

۲ 3۲۱۲/۰ ۵۵ ۳31۲/۰ ۲3 3۲۲۰/۰ 

۶ 3۲۵3/۰ ۵۲ 31۱۳/۰ ۱۰ 3۱۲۲/۰ 

۳ 3۰31/۰ ۵۱ ۲۵۰۱/۰ ۱1 3۰3۳/۰ 

3 3۱۳۱/۰ ۵۲ ۶1۳۲/۰ ۱۵ 31۲۲/۰ 

3 3۲۲۶/۰ ۵۶ ۶۲۲۲/۰ ۱۲ 3۱۵۲/۰ 

1۰ ۳3۰1/۰ ۵۳ 3۱۵۱/۰ ۱۱ 3111/۰ 

11 3۶33/۰ ۵3 ۲۲۰۱/۰ ۱۲ 3۲۲3/۰ 

1۵ 3۰۱3/۰ ۵3 ۳31۳/۰ ۱۶ 3۳۶۲/۰ 

1۲ 3۱3۵/۰ ۲۰ ۶3۲۱/۰ ۱۳ 3۰1۵/۰ 

1۱ 313۱/۰ ۲1 3۵31/۰ ۱3 3۲3۲/۰ 

1۲ 313۵/۰ ۲۵ 1۰۱۱/۰ ۱3 ۳۶33/۰ 

1۶ 3۱1۵/۰ ۲۲ ۶۵۳3/۰ ۲۰ 3۲۲۲/۰ 

1۳ 3۰۳3/۰ ۲۱ 133۵/۰  
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باشد که مربوط به یک بانک درصد می 3۰گردد، باالترین کارایی فنی، مشاهده می ۲همانطور که در جدول 
درصد بوده و  1۰ترین کارایی حدود درصد است. پایین 1۰غیراسالمی است؛ میزان ناکارایی این بانک، کمتر از

 مربوط به یک بانک اسالمی است.
دهد که  مدل دارای عرض از مبدا های اسالمی نشان میریسک برای بانکنتایج برآورد مدل . مدل ریسک

با عالمت مثبت است؛ متغیرهای بانکی شامل نسبت خالص وام به دارایی کل، کفایت سرمایه و دارایی کل، رابطه 
واحد  ۵۳/1ای که یک واحد افزایش در دارایی کل های اسالمی دارند؛ به گونهمنفی و معناداری با ریسک بانک

دهد و یک واحد واحد ریسک را کاهش می 1۳/۰دهد، یک واحد افزایش در کفایت سرمایه ریسک را کاهش می
دهد. متغیر رشد اقتصادی، رابطه واحد ریسک را کاهش می 13/۰افزایش در نسبت خالص وام به دارایی کل، 

 Fه معنادار و مثبتی با ریسک دارد. آماره های اسالمی ندارند. متغیر حکمرانی خوب، رابطمعناداری با ریسک بانک

 .دهد کل مدل معنادار استنیز نشان می را و احتمال مربوط
 

 مدل ریسک –های اسالمی و متعارفبانک - نتایج برآورد مدل. ۶ جدول

 های اسالمیبانک

 Std.Error t Prob ضریب متغیر

C ۵/۲۰ ۰۳/۶ 3۳/۱ ۰۰/۰ 

TIER 1۳/۰- ۰۱/۰ ۲1/۱- ۰۰/۰ 

NLTA 13/۰- ۰۱/۰ ۶۶/۱- ۰۰/۰ 

TA ۵۳/1- ۲3/۰ ۵۱/۲- ۰۰/۰ 

GG ۰۰/۰ ۰۲/۰ 1۶/۰ 3۳/۰ 

WGI ۰3/۰ ۰۵/۰ ۲۳/۲ ۰۰/۰ 

۵3/۰:R- square 

11.۱3:F-Statistic ۰.۰۰۰:Prob 

 های متعارفبانک

 Std.Error t Prob ضریب متغیر

C ۲۲/13 ۰۵/۵ ۰۶/3 ۰۰/۰ 

TIER 11/۰- ۰۱/۰ ۳۲/۵- ۰1/۰ 

NLTA ۰۰/۰- ۰۵/۰ 1۱/۰- 33/۰ 

TA ۱۳/۰- ۰3/۰ 33/۱- ۰۰/۰ 

GG ۰۱/۰- ۰۲/۰ ۲۲/1- 1۵/۰ 

WGI ۰۳/۰- ۰1/۰ ۳۱/۶- ۰۰/۰ 

۱3/۰:R- square 

۵3.3۱:F-Statistic 11.۱3:F-Statistic 

 

دهد که مدل دارای عرض از مبدا با عالمت های متعارف نشان میهمچنین نتایج برآورد مدل ریسک برای بانک
است؛ متغیرهای بانکی شامل نسبت خالص وام به دارایی کل، کفایت سرمایه و دارایی کل، رابطه منفی و  مثبت

واحد ریسک را  ۵۳/1ای که یک واحد افزایش در دارایی کل های اسالمی دارند؛ به گونهمعناداری با ریسک بانک
دهد و یک واحد افزایش در اهش میواحد ریسک را ک 1۳/۰دهد، یک واحد افزایش در کفایت سرمایه کاهش می

دهد. متغیر رشد اقتصادی، رابطه معناداری با واحد ریسک را کاهش می 13/۰نسبت خالص وام به دارایی کل، 
و احتمال  Fهای اسالمی ندارند. متغیر حکمرانی خوب، رابطه معناداری و مثبتی با ریسک دارد. آماره ریسک بانک

 مدل معنادار است.دهد کل نشان مینیز مربوطه 
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 لیبه دل تواندیم  مطالعات. است یداربانک مطالعات نهیدر حال ظهور در زم قِیتحق کی یاسالم یداربانک
 ررسی تطبیقیبشامل  پیشینهاین از  یا. بخش عمدهابدیگسترش  شتریب ،نهیزم نیگسترده در ا تحقیقاتکمبود 

 ها است. مربوط به آن یگذارموضوع قانون واساس عملکرد  متعارف آن بر انیو همتا یاسالم یداربانک
 از ییک. شود شامل را مختلفی هایجنبه تواندمی متعارف یا غیراسالمی و اسالمی هایبانک بین مقایسه

 بوده اریبسی نظر تبادل و بحث محل هاسال باشد کهبانک می سرمایه ساختار مورد مقایسه، هایویژگی ترینمهم
 و اختارس و هابانک اندازه اینکه دلیل ها، بهبانک سرمایه مطلق صرف در نظر گرفتن مقدار نظری لحاظ به. است
 برای هادارایی به سرمایه کفایت نسبت از دلیل همین به و است روبرو اشکال با باشد،می متفاوت آنها فعالیت حوزه
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات . شودمی استفاده مختلف هایبانک بین در شاخص این بودن سنجش قابل

متعارف که  و اسالمی هایبانک انجام شد. این بررسی به تفکیک برای بانکی کارایی بر سرمایه کفایت نسبت
صورت گرفت. نتایج گروه متعارف نشان داد که با   ۵۰1۳تا  ۵۰1۵های باشند، برای سالبانک می ۲1مجموعا 

هد که در دهای مورد بررسی نشان مییابد. همچنین نتایج کوانتایلایش کفایت سرمایه کارایی نیز افزایش میافز
ش سطح یابد. به عبارتی با افزایهای( باالی کارایی، تاثیر کفایت سرمایه بر کارایی افزایش می)نرخ یهاکوانتایل

یز نشان یابد. همچنین نتایج برآورد برای گروه بانکی اسالمی نکارایی، تاثیر کفایت سرمایه بر کارایی نیز افزایش می
باالی  هایداری بر کارایی بانکی داشته است، اما در نرخدهد که شاخص کفایت سرمایه تاثیر منفی و معنیمی

های ککارایی، تاثیر منفی شاخص کفایت سرمایه بر کارایی بانکی کاهش یافته است. به عبارتی با افزایش کارایی بان
های باالی کفایت سرمایه ممکن است خلق نرخاسالمی، تاثیرات منفی کفایت سرمایه نیز کاهش یافته است. 

هایی کاهش دهد. به طور تقریبی هر فعالیتی دهی و رشد بانک را از طریق تحمیل محدودیتنقدینگی قدرت وام
 ست. در نتیجه حذف ریسک از سیستم بانکیهایی مواجه اپذیرد، در بطن خود با ریسککه توسط بانک صورت می

پذیر است. اما مواجهه بیش از حد با ریسک تبعات نامناسبی تنها در صورت تعطیلی و عدم فعالیت بانکی امکان
 .برای عملکرد بانک در پی خواهد داشت
ت؛ به عبارتی با اسدر گروه متعارف تائید شده  یجبر تقارن نتا یمبن یهفرضسایر نتایج این مطالعه نشان داد که 

ر گکفایت سرمایه بر کارایی در کل افزایش یافته است. اما برای گروه اسالمی نتایج بیاناثر  ،سطح کاراییافزایش 
های ل بانکنتایج همچنین نشان داد که میانگین کارایی ک نامتقارن بودن تاثیر کفایت سرمایه بر کارایی بانکی است.

درصد ناکارایی دارند. میانگین کارایی  ۵۳ها به طور متوسط دهد بانککه نشان میباشد می ۳۵۳3/۰مورد بررسی 
باشد می ۳۲۶3/۰های غیراسالمی مورد بررسی و میانگین کارایی بانک ۶3۳۱/۰های اسالمی مورد بررسی بانک

ای متعارف هدن بانکهای غیراسالمی کارایی باالتری دارند. این نتایج شواهدی بر کاراتر بودهد بانککه نشان می
به سرعت در  یاسالم تامین مالیطور که هماندهد دهد. شواهد نشان میهای اسالمی ارائه مینسبت به بانک

 و همچنان در اختیار داردرا  یمال ستمیکل حجم س نیاز اقتصاد و همچن یحال رشد است، هنوز سهم کوچک
ای ههای متعارف هنوز کاراتر از بانکرو، بانکاز همین د.که بازدهی مقیاس را کسب کند برسسطحی به  تواندنمی

 انیتابا هم سهیدر مقا یاسالم یهابانکتواند این باشد که اسالمی هستند. یک دلیل دیگر از این موضوع می
های شرعی در زمینه نرخ بهره و سود . لحاظ محدودیتکنندیکار م تریرانهیگسخت ینظارت طیمح درمتعارف خود 

ه ای هستند کرانهیگگیرد از جمله قوانین سختدیگر مواردی که در بانکداری اسالمی با احتیاط صورت میو 
و متعارف  های اسالمیانکبرو هستند و از این منظر بخشی از تفاوت کارایی بین تر با آن روبههای متعارف کمبانک
کرد، عمل ،کاراییدرمورد  ایگسترده یتجرب اتیادبکه  مشاهده کردتوان یاز بحث فوق متوان توضیح داد. را می
قش در حوزه ن دیبا یادیز مطالعات وجود دارد. یاسالم داریتحت حوزه بانک یو موضوع نظارت یریپذسکیرفتار ر
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ر نظارت ب ئتینقش ه یابیارز هنگام ورود به بحث انجام شود. یو مال یدر توسعه اقتصاد یاسالم یداربانک
ر د یتیمسائل حاکم وجود دارد. اتیادبکمبود  ،یاسالم یهابانک یدرآمد برا تیریمانند مد یدر موارد تعیشر

 یاهسهامداران مختلف بانک نیروابط ب دهیچیپ تیبا توجه به ماه اکنوناست که  یاحوزه یاسالم یهابانک
 هایسکریو  کیستماتیس ریسک یدر مورد بررس کارهایی دیهنوز هم با قرار گرفته است. یمورد بررس یاسالم

 یهابانک یبازار ریسکو  ینگینقدجستجو برای طور خاص، انجام شود. به یبانک اسالمیک  یبرا منحصر به فرد
 با ارزش خواهد بود. یاسالم
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