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چكیده
های بحرانبانکیبه
هاییبرایشناساییدوره 

خالفحالتبحرانهایارزی،ساختنشاخص


بر
دلیلمشکالتیهمچونفقداناطالعاتقابلاعتماددرموردمتغیرهایسیستمبانکی(مانندسطح
مطالباتمعوق)دشواراست.عمدهروشبهکاربردهشدهبرایتعییندقیقدورههایبحرانبانکی،

مبتنی بر وقایع می باشد .این روش به دلیل استفاده از وقایعی مانند ادغام ،تعطیلی ،هجوم به
مؤسساتمالیواقداماتاضطراریدولتازمشکلتورشانتخابرنجمیبرد.ازاینروی،مطالعه

حاضرازشاخصدیگریتحتعنوانشاخصشکنندگیسیستمبانکیبهرهگرفتهوبااستفاده از
اطالعات سری زمانی فصلی دوره  4:1434-4:4131به اندازهگیری سطوح شکنندگی و
پردازد.مطابقنتایجحاصله،سهدورهباریسکپذیریبیشاز


پذیریسیستمبانکیایرانمی

ریسک
حد و دو دوره با شکنندگی باال طی دوره زمانی مورد مطالعه ،شناسایی میشود .دورههای
یشناساییشدهکهمنجربهمشکالتیدرسیستمبانکیکشورشدهاندمربوطبه

شکنندگیباال
توانآنهارابهشوکهایناشیازادوارانتخاباتینسبت

میباشندکهمی
سالهای 4:11و  4:44


 -1دانشیار گروه توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ،دانشکده اقتصاد ،مدیریت و بازرگانی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران( .نویسنده مسؤل)
mohsen_p54@hotmail.com

 -2دانشیار گروه علوم اقتصادی ،دانشکده اقتصاد ،مدیریت و بازرگانی،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران.
 -2دانشیار گروه توسعه اقتصادی و برنامهریزی ،دانشکده اقتصاد ،مدیریت و بازرگانی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایرانffallahi@tabrizu.ac.ir .
 -2دانشجوی دکتری اقتصاد پولی ،گروه توسعه اقتصادی و برنامهریزی ،دانشکده اقتصاد ،مدیریت و بازرگانی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران.
asgharpurh@gmail.com

h.sr38@yahoo.com
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گیری،پیشبینیونظارت


تواندشاخصخوبیبرایاندازه

رسدکهشاخصمزبورمی

بهنظرمی
داد.
برشکنندگیسیستمبانکیکشورباشد .
بحرانبانکی،ریسکپذیری،شکنندگی،شاخصشکنندگیسیستمبانکی،ایران.

واژههاي کلیدي:
طبقه بندي E44, G21, G28: JEL
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 -1مقدمه
میشوند.از
بانکها،به واسطه کارکردهای مهمخود از اجزای مهم نظام مالی هرکشور محسوب 

جمله این کارکردها میتوان به ارائه خدمات دسترسی به نظام پرداختها و نقدینگی ،تبدیل
گیرندگاناشارهکرد.هرچندبانکها


برقرض
داراییها،مدیریتریسک،پردازش اطالعات و نظارت

بهواسطهعملکردخویشبهنحویازسایرصنایعمتمایزمیشوند،اماوجودبسترقانونیومقرراتی

هابرایورودبهبنگاهداریودرنتیجهتالشبرایکسبسودبهعنوانیکهدفاصلی،آنهارا


بانک
هادرمعرضانواعمختلفیازریسکهاهمچون


دهد.بانک

هاقرارمی

دروضعیتیمشابهسایربنگاه
اطالعاتنامتقارن،هجومبانکی،انتخابنامساعدومخاطراتاخالقیقراردارندکهباعثافزایش
سازد.سوالیکهمطرحمیشودآناستکه


هاشدهوآنهاراشکنندهمی

شاندربحران
آسیبپذیری

توانچارچوبیبرایشناساییبحران هایبانکیمعرفیکردکهبتواندبهعنوانیکسیستم


آیامی
خصهایمبتنیبرروشوقایع
هشدارسریععملنماید.برایاینمنظور،درمطالعاتتجربیازشا 
وروشآماریاستفادهشدهاست.درروشوقایع،برایشناساییبحرانهابهوقایعقطعیهمچون

هابهنهادهایمالیدیگریادولتوهزینهنجاتبانکهاازبحران


بستهشدن،ادغام،فروشبانک
شود.اینروشتنهازمانیقادربهشناساییبحرانهااستکهوقایعبازاربهاندازهکافیبرای


اتکامی
رخ دادن شدید باشند .در مقابل ،بحرانهایی که به طور موفقیتآمیزی به وسیله سیاستهای
اند،نادیدهگرفتهمیشوند(فونهاگنوهو.)2001،4ازاینروی،مطالعاتی


اصالحیمهارگردیده
رنجمیبرند.ایندرحالیاستکهروشآماری

کهمتکیبرروشوقایعهستند،ازتورشانتخاب
بر معیارهای کمّی اتکا دارد و قادر به شناسایی سطوح مختلف شکنندگی بانکی بوده و تورش
انتخاب را از بین میبرد .شاخص های مختلفی بر اساس روش آماری معرفی شدهاند که یکی از
مهم ترینآنهاشاخصشکنندگیسیستمبانکی) 2)BSFIاست.هدفاینمطالعهساختنشاخص

فصلیشکنندگیسیستمبانکیایرانبامقادیرآستانه ایالزموقابلیتهشداردهیطیدورهزمانی

فصلی4:1434-4:4131میباشد .
ساماندهیاینمطالعهبهاینشرحاستکهبعدازمقدمهحاضر،در بخشدومبهمروریبر
یوپیشینهتجربیتحقیقاست،پرداختهمیشود.بخشسوم

ادبیاتتحقیقکهشاملمبانینظر
بخشچهارمبهتجزیهوتحلیلیافتههااختصاصدارد.درنهایت،

شناسیتحقیقمیپردازد.


بهروش
گیریوارائهپیشنهاداتمیپردازد.


بخشپنجمبهنتیجه
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 -2مروري بر ادبیات تحقیق
 -1-2مبانی نظري
دراینبخش،باتوجهبههدفمقالهکهاندازهگیریشکنندگیسیستمبانکیبراساسشاخص

 BSFIاست ،سعی شده ابتدا شکنندگی و شاخصهای اندازهگیری آن بر اساس ادبیات نظری و
تجربیتعریفوسپسچگونگیساختBSFIبیانشود .

 -1-1-2تعریف شكنندگی و شاخصهاي اندازهگیري آن
با نگاهی به ساختار ترازنامه بانکها ،میتوان استدالل کرد که مشکالت بانکها یا به زوال
آنهادرسمتداراییهای  ترازنامه(یعنیافزایش مطالباتمعوق)،یابههجومهای

کیفیتدارایی 

گذارانبرایبرداشتوجوهخود)درسمتبدهیهای ترازنامهویا بههر


(یعنیهجومسپرده
بانکی 
دو طرف مربوط میشود .این ویژگیها ،مخصوصاً به دنبال شوکهای منفی اقتصاد کالن ،باعث
میشوندکهسیستمبانکیدرمعرضشکنندگیقرارگیرد(گانسل .)2042،:

باشدکهدرنهایتمیتواندبه


هامی

پذیریدرزمانبحران

منظورازشکنندگیبانکی،آسیب
کردبازارهمچوناختاللدرواسطهگریمالی،بحراناعتباریویاعدمتأمین

اختاللجدیدرعمل
هایجدیدوفعالیتهایمصرفیمنجرشود.همچنینممکناستسطح


گذاری

مالیبرایسرمایه
1
اطمینان سرمایه گذاران داخلی و خارجی در بخش مالی کاهش یابد (آلن و گیل  .)2000 ،از
)،شکنندگیبانکیبهمیزانحساسیتبخشبانکیبهبحرانهای

دیدگاهالگوناف وشرفت2004(5
بزرگمالیبهوجودآمدهازشوک هایکوچکومعمولاقتصادیاشارهدارد.فلذاشکنندگیبانکی

هاتعریفمی شود.یعنیوضعیتیکهدرآن،با


پذیریسیستمبانکیدرزمانبحران

بهعنوانآسیب
هاینقدینگی،اعتباری،نرخبهرهویاریسکنرخارز،بانکهادرتعلیق


افزایشبیشازحدریسک
قابلیت تبدیل بدهیهای داخلی خود ،تحت فشار قرار میگیرند .اگر مسئله شکست بانکی ،کل
سیستم بانکی را تضعیف کند ،بحران تبدیل به بحران سیستمی میشود .گاهی اوقات مشکالت
بالقوهیابالفعلبخشبانک یداخلی،دولترامجبوربهمداخلهدربازار،بهمنظورجلوگیریازاثرات
نامطلوب فراگیر آنها میکند .شکنندگی بانکی که از رفتار ریسکپذیری باالی بانکها نشأت
میگیرد ،لزوماً منجر به بحران (بیثباتی) بانکی نمیشود ،یعنی سیستم بانکی میتواند شکننده

شدهوبدونتج ربهیکبحران،براییکدورهقابلتوجهاززماندرهمانوضعیتباقیبماند،مگر
اینکهبراثروجودیکشوکبرون زا،شکنندگیبهبحرانتبدیلشود.چرخهثباتمالینشان

داده شده در شکل  ، 4تفاوت بین شکنندگی و بحران بانکی را نشان میدهد که طی آن یک
سیستمبانکیدرصورتوقوعبحران،مجدداًبهبودیافتهوبهثباتبرمیگردد .
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شكل  :1چرخه ثبات مالی
منبع3لولو( )2045


هایشناساییبحرانهایبانکیدردودستهروشسنتیمبتنی


بندیکلی،روش

دریکتقسیم
شوند.ازآنجاکهبرخالفبحرانارزی،


بندیمی

آماری(شاخص)طبقه
بروقایع(رویداد)وروش 

ساختن شاخص سری زمانی برای شناسایی بحرانهای بانکی ،به دالیلی همچون عدم وجود
هایمالیبانکها،دشواراست (هاوکینزوکالو،)2000،6لذاعمده


اطالعاتقابلاعتماددرفعالیت
روشمورداستفادهبرایشناساییبحرانهایبانکی،مبتنیبروقایع(یعنیمبتنیبرسوابقمربوط

1
هایکمکمالیدولت)میباشد(کاپریوووکلینگابیل .)2002،با


هاوهزینه

بهضرروزیانبانک
این حال روش مبتنی بر وقایع دارای برخی معایب در مقابل رویکرد آماری ساخت شاخص

سهمیکند .

شکنندگیبخشبانکیمیباشد.جدول4مزایاومعایبایندوروشرابایکدیگرمقای
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جدول -1مقایسه روشهاي مبتنی بر وقایع و آماري براي شناسایی بحرانهاي بانكی
روش مبتنی بر وقایع

-

مزایا

-

-

معایب

-

-

-

روش آماري

شاخص های مبتی بر این روش برای نظارت و تفسیر

بخشیبااستفادهازدادههایبانکیبسیارمفید

تحوالت
هستند.
هابهراحتیمیتواننددرچارچوبیککشور


اینشاخص
یافتناطالعاتمربوطبهزماندخالتدولتوتغییردر -
بهکارگرفتهشود.
مقرراتبانکینسبتاًآساناست.
 هر فردی به راحتی میتواند بر اساس نوسانات اینشاخص ها ،معیارهای افتراق بین بحران سیستمی و غیر

سیستمییاشکننده،راتعریفکند .
تعیین زمان احتمالی بحرانها ،تنها برای دادههای
ساالنه امکانپذیراست .بنابراین ،بررسی بحرانهای
بانکی در چارچوب دادههای فصلی و ماهانه مفید
نیست.
داده هایقابلاعتمادومستمربخشبانکیبرایهرکشور

به طور کلی ،سالهای بحران بانکی به عنوان  متغیر -
دردسترسنیست.
وابسته  درمدل هایی نظیر الجیت و پروبیت به کار
برخیازدادههاممکناستبهدلیلحساسیتبهصورت

میرود که با توجه به محدودیت دادهها ،به اطالعات -

صحیح گزارش نشوند (مانند دادههای مطالبات معوق
پنلیازچندینکشورنیازمیباشد.

بانکی) و یا به دلیل مقررات قانونی خاص یک کشور،
زمان مداخله دولت،که برای شناسایی زمانبحرانها
استفاده میشود ،لزوماً زمان واقعی شروع یک بحران اجازهانتشارنداشتهباشند.
هاوازاینروشاخصها،لزوماًمنعکسکنندهزمان


داده
خاصرامنعکسنمیکند.

قضاوتدرموردسیستمییاغیرسیستمیبودنیک دقیقدخالتدولتنیستند .
بحران آسان نیست ،مخصوصاً اگر فردی تنها از
اطالعاتمربوطبهدخالتدولتاستفادهکند.
جمعآوریاطالعاتمربوطبهمشکالتبخشبانکیدر

سراسرجهانبراییکفردمحقق،کارسادهاینیست.

منبع3یافتههایپژوهشگر 



آماریدارایمزایایبیشترینسبتبهروشمبتنیبروقایعمیباشد.

بهنظرمیرسدکهروش

1
لیندگرن و همکاران ( )4446شاخصهای آماری شناسایی بحرانها را در قالب سه رویکرد زیر
بندیکردهاند 3


طبقه
4
هاییبهمنظوربررسیشکنندگیبخشهایبانکی(و


3دراینرویکرد،شاخص
)4رویکردکلی
توانبهشاخصهای


شوندکهبرایمثالمی
ساسدادههایکلسیستمبانکیساختهمی

مالی)برا
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 40BSVI ،BSFIو44IMPاشارهکرد(کیبریتچیاوغلی200:،42؛هاوکینزوکالو2000،4:؛هاگنو
هو .)2001،41
45
3دراینرویکرد،عواملکالناقتصادیوشاخصهایبحرانبانکی

)2رویکرداقتصادکالنی
در یک کشور مورد بررسی قرار میگیرند که برای این منظور از دو روش سیگنال و مدلهای
هایلوجیتوپروبیت)استفادهمیشود.کارشناسانصندوق


سنجی(غالباتحتحالتمدل

اقتصاد
رابرایاینتئوریاصلیبانکداریساختهاند(بویدو

بینالمللیپولمدلبانکداریساده) (46SBM

41
همکاران  .)2004،
41
3دراینرویکرد،محققانسعیمیکنندتااوالًاحتمالشکستیک

):رویکردپایینبهباال
بانکانفرادیوثانیاًچگونگیانتقالآنبهشکستکلسیستمبانکیراارزیابیکنند .
مطالعات انجام شده به روش آماری از شاخصهای مختلفی برای شناسایی بحرانهای بانکی
گروهیاستفادهکردهاند .

24
20
44
برخیازاینمطالعاتهمچونگالکوهمکاران (،)2001پسوال (،)2001دگریسوالهی 
()2042وفیلدینگورویالک)2045(22ازشاخص z-scoreبهعنوانشاخصشکنندگیمالیبه
صورتزیراستفادهنمودهاند 3

)(1

ROAA jt  equity jt assets jt

 ROAAj

z jt 


نشاندهندهدورهزمانیROAA ،نمایشگرشاخصبازده
کهدرآناندیسjبیانگرکشورواندیس t

نشاندهندهانحرافاستانداردآنبودهو equityو assetsبهترتیبنمایشگر
داراییو    ROAA
سرمایهوداراییمیباشند .

هایمالیبهرهبردهاند.بهعنوانمثالآندریانوآو


گروهدیگریازمطالعاتازترکیبیازنسبت

2:
همکاران ( )2045از شاخص  CAMELSبه عنوان شاخص شکندگی مالی استفاده کردهاند.
کند،معیاراندازهگیریششعملکرد


کهبهنظارتبرشرایطبانکیکمکمی
شاخص CAMELS
مجزابهترتیبزیراست3کفایتسرمایه ) (Cکهبهوسیله نسبتکلحقوقصاحبانسهامسرمایه
بهکلداراییویانسبتکلوامبهکلحقوقصاحبانسهامسرمایهاندازهگیریمیشود،کیفیت

داراییها )  (Aکه برابر نسبت کل وام به کل دارایی میباشد ،کارایی مدیریت ) (Mکه از طریق

هابهدستمیآید،


بهسپرده
بهرهای
نسبتهزینههایعملیاتیبهکلداراییویانسبتهزینههای 

درآمد) (Eکهبرابرنسبتسودخالصبهکلداراییویانسبتدرآمدحاصلازبهرهبهکلدارایی
هاینقدبهکلدارایی،نسبتداراییهاینقدبه


کهازطریقنسبتدارایی
میباشد ،نقدینگی) (L

فصلنامـه اقتصاد مالی
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BSFI

ماعطاییبهدستمیآید،ودرنهایتاندازهبانک)(S

هاویانسبتسپردههابهکلوا


کلسپرده
هایبانکبهکلدارایی هایبخشبانکیویالگاریتمطبیعیکلدارایی


کهبهوسیلهنسبتدارایی
گیریمیشود .برایساختنیکشاخصدرهرسرفصلبراییککشور،ابتداآنشاخصرا


اندازه
برایهربانکدریککشورمحاسبهنمو دهوسپسبراساسسهمبازاریبانکدرکشورمزبور،
وزنآن شاخصبرایبانکتعریفشدهوبااستفادهازرابطهزیر،سرفصل CAMELSبرایهر
کشورمحاسبهمیشود 3

X jt   Wijt  X ijt

)(2

i j


کهدرآن  X ijtاندازهشاخص Xدربانک iدرکشور jدرسال tاست.وزن  Wijtنیزازطریق
رابطهزیربهدستمیآید 3

Aijt

)(3

i  N xjt

Wijt 

 Aijt

i 1


نشاندهنده ارزش دارایی بانک بوده و  N xjtتعداد بانکهای یک کشور در
که در آن   A ijt
شاخصموردنظرمیباشد.پسازاستخراجهرسرفص لبرایهرکشور،اندازههرشاخصباآستانه
آن که با به کارگیری تابع توزیع کرنل به دست آمده است ،مقایسه شده و در صورتی که هر
شاخصدروضعیتبهتریدرمقایسهباآستانهبحرانیقرارگیرد،بهآنمقدارعددییکودرغیر
اینصورت،بهآنمقدارعددیصفردادهمیشود.الزمبهذکراستکهدرموردشاخصz-score

نیزهمینرونداجراشدهوبامحاسبهمتوسطوزنیمتغیرهایمجازیکهاکنوندارایمقادیرصفر
ویکهستند،شاخصشکنندگیبانکیکهمقدارآننیزبینصفرویکاست،استخراجمیشود .

گوش) 2044( 21بااستفادهازسهزیرشاخصذخیرهزیانوامبهکلدارییبهعنوانشاخص
کیفیتداراییبانکی،نسبتکفایتسرمایه(سرمایهبهدارایی موزونریسکی)بهعنوانشاخص
سالمت بانکی و نسبت بازده دارایی (سود پس از کسر مالیات به کل دارایی) به عنوان شاخص
سودآوری ،شاخص ثبا ت بانکی را محاسبه نموده است .بر این اساس ،ابتدا هر یک از این
هابااستفادهازرابطهزیرنرمالمیشوند 3


زیرشاخص
Ai  mi

)(4

M i  mi
فصلنامـه اقتصاد مالی
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که  A iمقدارعددیزیرشاخص iامبودهو   Miو  miبهترتیبحداکثر وحداقلدامنه
برای شاخص مزبور میباشند .ارزش باالتر   d iبیانگر سطح موفقیت در دامنه مورد نظر بوده و

میباشد.سپسشاخصثباتبانکیدرفضای nبعدیبابهکارگیریرابطهزیربه
    di  1
دستمیآید 3

2

n

)  (1  di

i 1

)(5
n

BSI j  1 



تعدادزیرشاخصهایموردبررسی

کهدرآن ، BSI jشاخصثباتبانکیبرایبانکjامو n
است.بهعبارتدیگر  BSI j ،معکوسفاصلهاقلیدسینرمالشدهمقدارواقعیهرشاخصازمقدار
ایدهآلآناست.مقدارعددیاینشاخصبینصفر ویکقراردارد کههرچهمقدارآنبهصفر

ترباشد،بانکباثباتکمتروشکنندگیبیشترمواجهاستودرصورتنزدیکتربودنبه


نزدیک
یک،بانکباثباتبیشتروشکنندگیمالیکمترهمراهاست .
تادس)2005(25بهتبعیتازمطالعهدمیرگوج-کانتودتراجیاچ ()4441چهارنوعشاخص
.اینشاخصهاعبارتنداز3

رابهعنواناجزاءتشکیلدهندهشاخصشکنندگیبانکیمعرفیکرد
نسبتمطالباتغیرجاریبهکلداراییبیشاز 40درصد،نسبتهزینهنجاتبهتولیدناخالص
داخلی بیش از   2درصد ،بحران بانکی در مقیاس ملی و هجوم بانکی  .برای ساخت شاخص
شکنندگیبانکینیزابتدابرایهریکازاینچهارشاخص،متغیرمجازیبهاینترتیبساخته
می شودکهدرصورتبروزبحران،متغیرمجازیمربوطبهآنشاخص،مقداریکودرغیراین

صورتمقدارصفررااختیارمی کند.سپسبامحاسبهمیانگینوزنیاینمتغیرهایمجازی،شاخص

شکنندگیبانکیساختهمیشود .
21
شاخصشکنندگیسیستمبانکی()BSFIکهتوسطکیبریتچیاوغلو ()200:معرفیگردیده
اینایدهبناشدهکههمهبانکهابهطور

مورداستفادهقرارگرفت،برپایه

ودرمطالعاتمتعددی21
بالقوه در معرض سه نوع عمده از ریسکهای اقتصادی و مالی شامل ریسک نقدینگی (هجوم
بانکی)،ریسکاعتباری(افزایشوام هایتسویهنشده)وریسکنرخارز(کاهشارزشویژه بانک)

قراردارند.دراینشاخصازرشدسپردههایبانکی)(DEPبهعنوانمعیارریسکنقدینگی،ازرشد
اریوازبدهیهایخارجی

تسهیالتاعطاییبهبخشخصوصی)(CPSبهعنوانمعیارریسکاعتب
استفادهمیشود.درنهایت،شاخص  BSFIبهصورتمتوسطسه

) (FLبهعنوانمعیارریسکبازار 
ریسکمزبوربهشرحزیرمحاسبهمیشود 3

26
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BSFI

NDEPt  NCPSt  NFLt

)(6

3

BSFIt 

کهدرآن 3
)(7

TDEPt  TDEPt  4
TDEPt  4

)(8

TCPSt  TCPSt  4
TCPSt  4

)(9

TFLt  TFLt  4
TFLt  4

DEPt 

CPSt 

FLt 

,

,

,

DEPt   dep

 dep
CPSt  cps

 cps

NDEPt 

NCPSt 

FL t  l

l

NFL t 


دهنده میانگین حسابی و انحراف معیار متغیرها هستند TDEPt .

) μ(.و ) σ(.به ترتیب نشان
نشاندهنده کل مطالبات غیرجاری سیستم
نشاندهنده کل سپردههای سیستم بانکی TNPLt  ،

کلبدهی هایخارجیسیستمبانکیاست.منفیبودنارزششاخص

نشاندهنده
بانکیو  TFLt
بهعنوانوجودشکنندگیبانکیتفسیرمیشود.کاهشارزشاینشاخصبهدالیلیهمچون

BSFI
هاناشیازبرداشت هایناگهانی،کاهشدراعتباراتاعطاییبهبخش خصوصیبه


کاهشسپرده
دربدهیهایخارجیبهدلیلکاهشارزشبالقوهو

دلیلافزایشمطالباتغیرجاریویاکاهش 
بالفعلدرارزشپولداخلیصورتمیگیرد.هرکاهشدرشاخص BSFIبهمعنیوقوعبحران

سیستمینخواهدبودولذاضروریاستکهبینشکنندگیبانکیمتوسطوشدیدتفاوتگذاشت.
باشد،آنگاهسیستم

بنابرایندوآستانهبرایشاخصBSFIتعریفشدهاست.اگر 0/ 5  BSFI  0
دهنده شرایطشکنندگیباال

بانکیدروضعیتشکنندگیمتوسطقرارداردو   BSFI  0/ 5
نشان
است  .بر این اساس ،سیستم بانکی تنها زمانی به طور کامل از بحران خارج میشود که
شاخص BSFIمجدداًبهمیانگینخود(کهصفراست)برسد .
هاوکینز و کالو )2000( 24از پنج شاخص برای ساخت شاخص آسیبپذیری سیستم
بانکی (BSVI) :0استفادهکردندکهعبارتنداز3نرخرشداعتباراتاعطاییداخلی،رشداستقراضاز
المللی،استقراضخارجیتوسطبانکهابهصورتدرصدیازاعتباراتداخلی،سطح


هایبین

بانک
بندیاعتباریبانکهایپیشرو.براساساینروش،پنجرتبه(،-4،0،4،2


نرخبهرهواقعیورتبه
ایجهتتعیینرتبهمعرفیمیگردد.همچنینسعیبر


)تعریفشدهوبرایهرشاخص،آستانه
-2
آن است که وزن شاخصها یکسان و معادل یک در نظر گرفته شوند ،هر چند وزن شاخصها
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تواندبراساسنظرناظرانبانکیتغییرنماید.دراینروشهرچهرتبهمنفیترباشد،بانکدر


می
شاخصموردنظردارایریسکباالبودهوهرچهرتبهمثبت ترباشد،بانکدرشاخصموردنظر

بهصورتزیرتعریفمیشود 3

دارایریسکپاییناست.درنهایتشاخصشکنندگیسیستمبانکی
n

 wit ait

i 1

)(10
n

BSVI t 


کهدرآن BSVI t ،شاخصشکنندگیسیستمبانکی w it ،وزنهرشاخصو  a itرتبههربانکدر
شاخصموردنظراست .
:2
:4
ایچنگرین ،رز و یپلوز ( 4445و  )4446از رهیافت شاخص فشار بازار پول  ) (IMPکه
برگرفتهازبحرانارزیاست،برایشناساییبحرانبانکیبهرهگرفتهاند.شاخصفشاربازارپولبر

این فرض استوار است که تقاضای کل سیستم بانکی برای ذخایر بانک مرکزی به دلیل هزینه
ر،بانرخبهرهکوتاهمدترابطهمنفیدارد.درمطالعاتتجربی،

فرصتبسیارباالینگهداریذخای
شاخصبازارپولبهشکلمیانگینوزنیتغییراتنسبتتسهیالتاعطاییتوسطبانکمرکزیبه
هایسیستمبانکی،بهعالوهتغییراتنرخبهرهکوتاهمدتواقعیتعریفشده


هابهکلسپرده

بانک
است.وزنانحرافمعیاراست انداردنمونهدوجزءاست.بنابراینشاخصفشاربازارپولبهصورتزیر
مطرحمیشود 3

rt

)(11

 r



 t

 

MPI t 


نشاندهندهعملگرتفاضل  ،بیانگرانحرافمعیارنسبتکلذخایرسیستمبانکی
کهدرآن   
نشاندهندهانحرافمعیارنرخبهرهواقعیکوتاهمدتاست .
بهکلسپردههایبانکیو    r


 -2-1-2شاخص شكنندگی سیستم بانكی ()BSFI
بانکها از طریق تأمین و تخصیص منابع مالی به منظور ایجاد رشد اقتصادی ،کسب سود

میکنند و بدین ترتیب برای آنها دارایی و بدهی ایجاد میشود .دارایی بانکها شامل وامهای

باشد،درحالیکهبدهیهاعمدتاً


گذاریدربورس،اوراقبهادارودیگرسهاممی

غیرنقدی،سرمایه
یرند.ارزشویژهبانکها

گذارانودیگرمنابعاستقراضیرادربرمیگ


وجوهارائهشدهتوسطسپرده
هاوبدهیهادرزمانبرآورد


هاست،بهصورتتفاوتبیندارایی

کنندهارزشماندهبانک

کهمنعکس
فصلنامـه اقتصاد مالی
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BSFI

کردن تمام تعهدات در نظر گرفته میشود .از این روی ،ارزش ویژه یک بانک متأثر از همان
الیتحتتأثیرقرارمیدهند.وضعیت

هاوبدهیهایبانکرادربازارهایم


نیروهاییاستکهدارایی
باشد.شواهدنشانمیدهند


پذیریمدیرانآنبانکمی

ارزشویژهیکبانکتابعیازرفتارریسک
هایبانکی،رونقاعتباراتوافزایشقابلتوجهبدهیهایخارجیبدونپشتوانه ،ازعوامل


کههجوم
اصلی شکلگیری بحرانهای بانکی هستند (کبریتچیاوغلو .)200: ،این عوامل خود را در قالب
هاینقدینگی،اعتباریونرخارزنشانمیدهندکهبهعنواناجزایاصلیتشکیلدهنده


ریسک
شاخصشکنندگیسیستمبانکیدرذیلموردبررسیقرارمیگیرند3

 -1-2-1-2ریسک نقدینگی (هجوم بانكی)

اگرسپردهگذارانیکبانکبهدرستیاغلطانتظارداشتهباشندکهبانکموردنظرشکست

خواهدخورد،برایبرداشتسپرده هایخودبهطورگستردهبهبانکهجومخواهندآوردکهاین

امربانکمزبوررابامشکلکمبودنقدینگیمواجهخواهدکرد.ازهجومبانکیبهعنوانریسک
شود.هجومهایبانکیبهعنوانیکیازمهمترینعواملیکهباعثتشدیدمشکالت


نقدینگییادمی
اصلی پیش روی بانکها و تسریع شکست آنها میشوند ،شناخته شدهاند .در طول تاریخ،
هایبانکیمنجربهاختالالتسیستمپولیوکاهشتولیدشدهاند.الزمبهتوضیحاستکه


هجوم
وجودبیمهسپردهدربسیاریازسیستمهابهویژهدربازارهایمالیباسررسید،ممکناستمانع

::
وقوع هجوم بانکی و مشکالت ورشکستگی همراه آن شود (دیاموند  .)441:،این موضوع با این
دیدگاهکامینسکی ورینهارت)4444(:1مطابقتدارد کهمشکالتبانکیدرسرتاسرجهانرالزوماً
هایبانکینمیدانند.


بهدلیلهجوم
 -2-2-1-2ریسک اعتباري (افزایش مطالبات معوق)

رونقاعتباراتبهگسترشقابلتوجهاعتباراتبهباالترازسطحیکهبهطورمعمولدرطول
یکسیکلتجاریتجربهمی شود،اشارهدارد.رونقاعتباراتممکناستبهایندلیلرخدهدکه
هایریسکییکوامگیرندهبالق وهرابهدلیلیکرابطهازقبلموجودبا


پذیر،ویژگی

مدیرانریسک
دهیرابطهایتعبیرمیشود.رونقاعتبارات

گیرند.پدیدهایکهمعموالًبهعنوانوام


بانکنادیدهمی
بینیبیشازحدبانکدرزمینهدرخواستهایاعتباری


ممکناستنتیجهارزیابیضعیفوخوش
وام گیرندگان باشد .همچنین در دسترس بودن بیمه سپرده  ممکن است باعث ایجاد مشکل

مخاطرات اخالقی بین مدیران بانک ها در جهت تسهیل شرایط اعتباری و افزایش اعطای وام به
وام گیرندگانپرخطرشودکهاینامرممکناستمنجربهافزایشمطالباتمعوقگردد.افزایش

مطالباتمعوقتحتعنوانریسکاعتباریشناختهشدهاست .فلذاازاینمنظر،رونقاعتبارات
ترینبحرانهای


گیریبیش

دهیباعثشکل

باشد.هرچندرونقوام

منبعاحتمالیبحرانبانکیمی
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بانکیبوده است،امارونقبیشتراعتباراتلزوماًیکبحرانبانکیرابهدنبالندارد(گورینچزو
:5
همکاران .)2004،
 -3-2-1-2ریسک نرخ ارز (افزایش بدهیهاي خارجی)

وضعیت آزاد ارز خارجی بانکها را

کیبریتچیاوغلی ( )200:معتقد است که نبود مقرراتی که
محدودنمایدونیزعدمانتظارافزایشنرخارزدرآیندهنزدیک،بهاحتمالزیادباعثافزایشانگیزه
هایمالیبینالمللیخواهدشد.وی

هابرایریسکپذیریبیشازحدباگرفتنسرمایهازبازار


بانک
استدالل میکند که اگر بانکهای داخلی دارای مقادیر زیادی بدهی ارزی باشند ،آن گاه یک
افزایش ناگهانی نرخ ارز (کاهش ارزش پول داخلی) ممکن است باعث کاهش شدید ارزش ویژه
این،سطحبدهیهایخارجی

بانکودرنتیجهافزایشآسیبپذیریبخشبانکیداخلیشود.بنابر

انباشتهشدهتوسطبخشبانکی(مخصوصادرکشورهایدرحالتوسعهکهمستعدکاهشارزش
باشند)،نامزدخوبیبرایپیشبینیسالمتبخشبانکیدرآیندهاست .از


ناگهانیپولداخلیمی
هایخارجیبهعنوانریسکنرخارزیادمیشود .


همینروی،ازافزایشبدهی
 -2-2پیشینه تجربی تحقیق
هایبانکیاستفادهکردهاندکهدر


برایشناساییبحران
مطالعاتخارجیمتعددیازشاخصBSFI
زیربهبرخیازاینمطالعاتپرداختهمیشود 3

ایباعنواناندازه گیریشکنندگیبخشبانکیدرغنابااستفادهاز


)درمطالعه
لولو2045( :6
،سهدورهاصلیریسکپذیریزیادوچهاردورهباشکنندگیباالرادرطول

شاخصماهانهBSFI
ازچهاردوره شکنندگیباال،دودورهمنجربهمشکالتی

دوره 2041-4444شناسایینمودهاست.
دربخشبانکیبهترتیبدرسالهای 2004و 2004شدهکهعمدتاًبهشوکهایناشیازادوار

تدادهمیشود .

انتخاباتینسب
آتی )2045( :1به منظور سنجش شاخص استرس و اندازهگیری شکنندگی سیستم بانکی
انجامدادهاست.نتایجنشانمیدهدکه

تونس،یکمطالعهتجربیدرطولدوره 2040-4440
شکنندگیبانکیاز سال  2000در حالرشدبودهوعلتاصلیاینشکنندگی،افزایشمطالبات
معوقبوده  است.همچنینشکنندگیبهعواملسنتیهمچون3آزادسازیمالی،عدمنظارتبانکی،
هایبینالمللیوسطوحپایینسودآوریبستگیدارد.


رقابت
)درمطالعهایبهبررسیرابطهبینآزادسازیمالیواحتمالظهور

رمزیوهمکاران2045(:1
بحرانهای بانکی به دلیل کیفیت نهادی میپردازند .آنها با استفاده از شاخص شکنندگی بخش

بانکیوداده هایپنللوجیت،براییکنمونهازپنجاهکشوردرحالتوسعهدرطولدوره-4440
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نشانمیدهندکهرابطهمثبتیبینآزادسازیمالیوبحرانهایبانکیوجودداردوتقویت

 2041
میکند .
کیفیتنهادها،برمشکلبحرانهایبانکیغلبه 

مازالنوهمکاران) 2041( :4باساختنشاخصشکنندگیسیستمبانکیوبهکارگیریمدل
لجستیک ،به شناسایی عوامل مؤثر بر شکنندگی بخش بانکی در مالزی برای دوره -4446
دهدکهبانکهایتجاریمالزیازسال 4446تا2000


هایآنهانشانمی

اند.یافته

پرداخته
2044
یطشکنندهبودهوشکنندگیبخشبانکیبهطورمعنیداریبهوسیلهنسبتکلوامبهکل

درشرا
داراییونرخبهرهبینبانکیتحتتاثیرقرارمیگیرد .

)بااستفادهازداده هایماهانهسیستمبانکیاندونزیدرطولدوره-4410

تکاناتکانا2041(10
 200:وساختشاخصشکنندگیماهانهسیستمبانکی،بهدنبالبررسیاینمسئلهبودکهآیا
تنظیم مقررات بانکی در جلوگیری از بحران های بانکی مؤثر است؟ وی به منظور تخمین اثر
مقیاس هایتنظیمی(شاملمحدودیتورود،الزامذخیره،بیمهسپردهوالزامکفایتسرمایه) بر

هایوینشانمیدهدکهمحدودیت


کند.یافته
ثباتبانکیازمدلمارکوفسوئیچینگاستفادهم 
ی
میدهند .
ورود به نظام بانکی ،الزام کفایت سرمایه و بیمهسپرده ،احتمال وقوع بحران را کاهش 
چانگوهمکاران)2001(14بااستفادهازشاخصشکنندگیسیستمبانکیوشاخصفشاربازار
گیریمدلپنلپویابهبررسیعلیتبینشکنندگیهایبانکیوارزیبرای


وبهکار
ارز)12(EMP
یکنمونه 54تاییازکشورهایصنعتیودرحالتوسعهطیدوره 200431-441034پرداختند.
دادکههنگاماستفادهازمدلپویایپانلبدونمقدارآستانهای،یکعلیت


هایآنهانشانمی

یافته
دوطرفهبینشکنندگیبانکیوارزیدرتمامیکشورهاینمونهوجوددارد .
کیبریتچیاوغلو()200:درمطالعهایباساختشاخصشکنندگیماهانهسیستمبانکیبرای
هایریسکپذیریباالوشکنندگیباالیسیستمبانکی


کشوری،بهشناساییدوره
یکنمونه 22
اینکشورهاپرداخت.
در ایران مطالعات چندی درخصوص بحرانهای بانکی صورت پذیرفته است که از روشهای
هایبانکیبهرهبردهاند ،اماهیچیکازآنهااز شاخصشکنندگی


مختلفیبرایشناساییبحران
درذیلبهبرخیازاینمطالعاتاشارهمیشود 3

سیستمبانکیاستفادهنکردهاند.

دادههای ماهیانه دوره زمانی
مشیری و نادعلی ( )4:14با استفاده از شاخص فشار پول و  
اقدامبهشناساییبحرانهایبانکیدرایرانبااستفاده از الگوی چرخشی مارکفدو

 4:50-4:11
کردهاند .
وضعیتینمودهوفرضیهعدموقوعبحرانبانکیرارد 
محبیخواه ( )4:14با استفاده از روش وقایع ،اقدام به شناسایی بحرانهای دوقلو

شجری و 
مودهاند.آنهاشاخصبروز
هایبانکیوترازپرداختها)درایرانبراساسرویکرد  K.L.Rن 


(بحران
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بحران بانکی را وجود بیش از  40درصدی نسبت مطالبات معوق به داراییها عنوان نموده و از
بینالمللی)برایبررسی
شاخصفشاربازارارز (متوسطوزنینرختغییراتفصلینرخارزوذخایر  
هااستفادهنمودهاند.نتایجحاکیازآنبودهکه دومتغیرقیمتسهامو


بروزبحرانترازپرداخت
بینیبحرانبانکیمیباشند .


هابرایپیش

نرخبهرهواقعیبهترتیبمعتبرترینشاخص
صیادنیا طیبی وهمکاران ( )4:40بااستفادهازرویکردسیگنالی وسنجشمتغیرهاازطریق
شاخص هایی همچون نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ،نرخ بهره

مدل الجیت و شبکه عصبی ،
هایهشدارشناسایینمودهاند .


حقیقی،نرختورموانحرافاتارزیرابهعنوانشاخص
طالبلو()4:40برای بررسی روابط بین متغیرهای مقررات بانکی ،رقابت و ریسک بانکیدر ایران،
بانکهای دولتی تخصصی و تجاری و بانکهای خصوصیتجاری (مشتمل
ازیک الگوی پنل در سطح 
بر  41بانک) استفاده کرده است .یافتههای وی نشان میدهد که افزایش نسبت سرمایه به
داراییهای موزون شده با ریسک بانکها ،باعث کاهش ریسکپذیری آنها شده است .

بحرانهایبانکیایرانرادردورهزمانی

زارعیوکمیجانی()4:44بااستفادهازروشاحتمالی،
شناسایینمودهاند.نتایج حاصل از آزمون هشدارهای اولیه برای ارزیابی ثبات مالی در

4:14-4:64
مدلهای پروبیت) نشان دادکه سه
ایران با تأکید بربخش بانکی و بااستفاده از روش احتمالی( 
سپردههای بانکی ،میانگین موزون نرخ سود حقیقی تسهیالت

متغیر میانگینموزون نرخ سود حقیقی
مسکنمیتوانند احتمال وقوع بحران بانکی در اقتصاد ایران راهشدار دهند .

بانکی و نرخ رشد قیمت
همانگونهکهمالحظهمیشوددراکثر مطالعاتداخلیبرایتعیینشکنندگیسیستمبانکی

ازروشمبتنیبروقایع،رویکردسیگنالی  ویاشاخصفشاربازارپولبهرهگرفتهشدهاست.با
عنایتبهعدماستفادهازشاخصشکنندگیسیستمبانکیدرایران ،هدفمطالعهحاضر،ساختن
سطوحشکنندگیوریسکپذیریسیستمبانکی

شاخصشکنندگیسیستمبانکیبرایاندازهگیری

ایرانمیباشد .

 -3روششناسی تحقیق
فراینداندازه گیریشکنندگیسیستمبانکیدراینمطالعهبهاینصورتاستکهابتداباتوجه

بهمطالعاتنظریوتجربی،شاخصشکنندگیسیستمبانکیتعریفمیشود،سپسبااستفادهاز
دادههای فصلی متغیرهای پولیو بانکی موجود در نشریات آماری بانک مرکزی طی دوره زمانی
از 
 4:1434-4:4131شاخص مذکور به صورت سری زمانی برای دورههای فصلی ساخته میشود.
جامعهآماریموردمطالعه،تمامیبانکهاوموسساتاعتباریغیربانکیاستکهدارایمجوز از

بانکمرکزیمیباشند .
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در این مطالعه ،شاخص شکنندگی سیستم بانکی ایران بر اساس مطالعات کیبریتچی اوغلو
)تعریفمیشود.اینشاخصبر

(،)200:چانگوهمکاران()2001وکویکوهمکاران204:(1:
مبنای داراییها و بدهی های سیستم بانکی بوده و از سه جزء اصلی ریسک نقدینگی ،ریسک
رخارزتشکیلشدهاست.ساختنشاخصمزبورنیازمندپروکسیهاییبرایسه

اعتباریوریسکن
11
الذکرمیباشد.برایاینمنظورازرشدکلسپردههایواقعیسیستمبانکی ) (DEP


ریسکفوق
به عنوان پروکسی ریسک نقدینگی استفاده میشود ،چرا که با رشد سپردههای بانکی ،احتمال
هایناگهانیگستردهتوسطسپرده گذاران(هجومبانکی)نیزبهدالیلیهمچونانتشاراخبار


برداشت
15
بدافزایشمییابد.رشدکلتسهیالتاعطاییواقعیبهبخشخصوصی ) (CPSنیزبهعنوان

تقریبی برای ریسک اعتباری مورد استفاده قرار میگیرد ،زیرا با رونق اعطای اعتبارات به بخش
یابد.ازرشدکلبدهیهای


خصوصی،احتمالافزایشمطالباتمعوق(ریسکاعتباری)افزایشمی
بهعنوانپروکسیریسکنرخارزاستفادهمیشود.درنهایت،

خارجیواقعیسیستمبانکی ) (FL
شاخصشکنندگیسیستمبانکی  BSFIبهصورتمتوسطسهریسکمزبوربهشرحزیرمحاسبه
میشود 3

FL t   fl
)(12

 fl



CPSt   cps

 cps
3



DEPt   dep

 dep

BSFIt 



رشدمتغیرهارانسبتبهفصلمشابهسالقبلنشانمیدهد.رشدهایمحاسبه

کهدرآن  
میشوند.الزمبه
شدهباکسرازمیانگینخودوتقسیمبرانحرافمعیارمربوطه،استانداردسازی 16
کهمتغیرهایاسمیمزبوربااستفادهازشاخصقیمتمصرفکنندهداخلی(سالپایه

ذکراست 
دراندازهگیری

زداییمیشوند.در این مطالعه ،برای ممانعت از دخالت قضاوت شخصی


)،تورم
4:40
وزن اهمیت این سه شاخص ،سعی شده است وزن یکسان برای هر سهدر نظر گرفته شود .
هاونتیجهآنکههماناشکنندگیسیستمبانکیخواهدبودرامیتوان


پذیریبانک

ریسک
رفتار
گیریکرد.توالینوساناتدرهریکازاجزاءاصلی،تعیینکننده


بااستفادهازاینشاخصاندازه
پذیریبانک هاومتعاقبآنشکنندگیبخشبانکیخواهدبود.استداللنظری


میزانرفتارریسک
ا ینموضوعبرمبنایاینواقعیتاستکهبحرانبخشبانکیمعموالًباکاهشقابلتوجهیدر
میانگین متغیرهای سپردههای بانکی (برداشتهای گسترده بانکی) ،مطالبات بانکها از بخش
خصوصی (افزایش وامهای معوق) و بدهیهای خارجی بانکها (به خصوص در مواجه با کاهش
ارزشواقعیی ابالقوهدرپولداخلی)ایجادمیشود.بااینتفسیر،واضحاستکههمزمانیاینسه
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رویداد به شدت مشکالت قریب الوقوع بخش بانکی را افزایش خواهد داد .با این وجود ،هر
دهندهرفتارریسکپذیریبیشازحدویابه


ازمیانگینخود(کهصفراست)،نشان
جابجایی BSFI
وجود آمدن  مشکالت سیستم بانکی نیست .برای همین منظور ،کیبریتچی اوغلو ( ،)200:دو
پیشنهاددادهکهدراولیسپردههای

شاخصجایگزین شکنندگیبانکییعنی   BSF 2* , BSF 2
هایخارجیواقعیسیستمبانکیدرنظرگرفتهنمیشود.یعنی 3


واقعیبانکیودردومیبدهی

)(13

( CPSt   cps )  cps  ( FL t   fl )  fl
2

)(14

( DEPt   dep )  dep  ( CPSt   cps )  cps
2

BSF 2t 

*

BSF 2 t 



هایبانکیدرشکنندگیهایی


دهندهاهمیتنسبیهجوم
هرانحرافیبین  BSF2و   BSFI
نشان
پایینباشد،شکنندگیبانکیکمترمربوطبهسمتبدهیها

بانکیاست .اگر  BSF2باال،اما BSFI
نشاندهندهاهمیتنسبی

(سپردهها) است .بهطورمشابه،هرگونهانحرافبین * BSF2و BSFI

بدهیهای خارجی است .اگر * BSF2باال و  BSFIپایین باشد ،شکنندگی بانکی بیشتر ناشی از

هاوکمتربهدلیلبدهیهایخارجیبودهاست .


برداشتسپرده
11
پذیریودورههایشکنندگیسیستمبانکیبهتبعیتازسینگ 


ایسطوحریسک

حدودآستانه
)بهشرحزیرمشخصمیشوند :

(2044
پذیریبیشازحدخودداریمیکنند،


هاازریسک
ریسکپذیریعادی3تازمانیکهبانک

)4
 BFSIدر اطراف میانگین خود (که برابر صفر است) حرکت خواهد کرد .به عبارت دیگر
 BSFI  متضمنثباتبانکیبلندمدتاست.
بهباالترازصفرافزایشمییابد امااز

ریسکپذیریمتوسط3در اینحالت شاخص  BFSI

)2
) (کهانحرافمعیار BFSIدرطولدورهموردبررسیاست،کمترمیباشد(یعنی < BSFI
.)  < اینحالتبهوسیلهمرحله4درشکل2نشاندادهشدهاست .تازمانیکه BSFI
دراینمحدودهباقیبماند،احتمالبروزهرنوعیازمشکالتسیستمبانکیدرآیندهبسیار
ممکنمیباشد .هرچنددراینمرحلهنیازیبهنظارتفورینیست،اما


ضعیفویاغیر
توصیهمیشودکهمقاماتازنزدیکمراقبجهتوسرعتBSFIباشند.

ریسکپذیریباال3دراینحالتشاخص BSFIبهسرعتافزایشیافتهو به باالتراز ) (

):
شود.میتوان گفتکهدراینحالت،


نشاندادهمی
میرسدکهبهوسیلهمرحله2شکل2
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سیستم بانکی در حال تجربه یک حباب است .در این مرحله ،احتمال افزایش مشکالت
بانکی در آینده زیاد است ،فلذا  شایسته است که از این مرحله ،به عنوان «فاز
تعبیرشود.درچنینوضعیتی،بهمنظور جلوگیری

هشداردهنده» مشکالت سیستمبانکی 
میشود.ممکن است
قریبالوقوع،نظارت مالیبر سیستم بانکی توصیه  
از هر گونه بحران  
بعداز اینمرحله،شاخص  BSFIبه سرعتشروع بهکاهشکندکهدرمرحله  :شکل 2
نشاندادهشدهاست .
نبودشکنندگی3اینحالتهمانندمرحلهریسکپذیریعادیشرحدادهشدهدرمرحله4

)1
میباشدکهدرآن،شاخصBSFIدراطرافمیانگینصفرشباقیمیماند .

میکندهرگاه < BSFI 
 )5شکنندگیمتوسط3یکسیستمبانکیشکنندگیمتوسطراتجربه 
<   باشد.دراینحالتکهبهوسیلهمرحله1شکل2نشاندادهشدهاست،باافزایش
احتمال بحران بخش بانکی،نظارت بر جهت و سرعتشاخص BSFIاهمیتزیادیخواهد
داشت .
 )6شکنندگیباال3درصورتیکه  BSFI   گردد،سیستمبانکیدروضعیتشکنندهباال
خواهد بود .این حالت به وسیله مرحله  5شکل  2نشان داده شده است .در این حالت
ممکن است سیستم بانکی با چالشهای نقدینگی ،اعتباری و نرخ ارزی مواجه شود .به
العملهای سیاستی و ریسکگریزی عمومی توسط بانکها ،سیستم بانکی
دنبال عکس 
ممکناستبهمسیربهبودیبازگرددکهدر مرحله 6شکل2بهنمایشدرآمدهاست .تنها
بهمیانگینصفرشبرسد،می توانگفتکهسیستمبانکیبهطور

زمانیکهشاخص BSFI
کاملبهبودیافتهاست .

شكل  -2مسیر زمانی BSFI

یافتههایپژوهشگر 
منبع 3

فصلنامـه اقتصاد مالی
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 -4تجزیه و تحلیل یافتهها
نشاندهنده شاخص  BSFIمحاسبه شده برای سیستم بانکی ایران طی دوره زمانی
شکل   :
فصل اول  4:14تا فصل چهارم  4:41نشان میدهد .همچنین در جدول  2مراحل محاسبه
شاخص BSFIرابرایفصولسال 4:41بهعنواننمونه،محاسبهشدهاست.انحرافمعیارBSFI
درامتدادمیانگین خود(کهبرابر

میباشد.درحالتعادی BSFI ،
برایکلدورهمطالعهبرابر  0/1
ازمیانگین خودبهعنواننتیجهای

کند.یکانحرافمثبتحاشیهای  BSFI


صفراست)نوسانمی
مطلوب در نظر گرفته میشود که نشاندهنده سالمت سیستم بانکی بدون هیچ نشانهای از
میتوانددروننوارهایافقی
الوقوعبودنمشکالتبخشبانکیمیباشد .بهطورکلی  BSFI ،


قریب
میدهد ،در حالی که
) (نوسان کند .ریسکپذیری باال در نواحی باالی نوار    رخ  
اتفاقمیافتد .

شکنندگیباالدرنواحیپاییننوار   
مطابق نتایج حاصله ،شاخص مزبور سه دوره اصلی ریسکپذیری بیش از حد ،دو دوره با
هایریسکپذیریباالوشکنندگیباال


دهد.دوره

هارانشانمی

شکنندگیباالوثباتدربقیهفصل
بهترتیبباخطوطخاکستریوسیاهپررنگمشخصشدهاند.بدینترتیب،خطوطخاکستریرنگ

دهندهمرحلههشداردهیزودهنگامشکنندگیبانکیمیباشند .همانگونهکه درشکل:نیز


نشان
هایباشکنندگیمتوسطوباالبعدازمرحلههشداردهیبودهاند .مدتزمان


شوددوره

مالحظهمی
بینمرحلههشداردهیزودهنگامومرحلهشکنندگیباالحدودچهارفصلبودهاست،بهعنوان
،مرحلههشداردهیدرسال4:15رخداده

مثالبرایشکنندگیباالیتجربهشدهدرسال4:11
ورههای
بهنظرمیرسدکه BSFIباادوارانتخاباتیایرانبهخوبیمرتبطباشد،چراکهاکثرد 

است.
پذیریمتوسطوباالدرسالهایانتخاباتریاستجمهوری4:11،4:11،4:10و4:42


ریسک
رخدادهاست،ایندرحالیاستکهدوره هایباشکنندگیمتوسطوباالیکسالقبلازورودبه

سالهای4:11و4:44رخدادهاست .
انتخاباتریاستجمهوریدر 
یریوشکنندگیسیستمبانکیایراندرادوارمختلفمیتوانگفت

درخصوصدالیلریسکپذ

هردولتدرطولسالهایحاکمیتیخود،از محل تکالیف وضعشده

گذاریهای 


عمدهسرمایه
که
کهبانکهابهدلیلالزامقانونی

بربانکهابودهاست

توسطدولت(یامجلسدرقالبقوانینبودجه)
بانکها ،آنها را در ارائه تسهیالت به بخش
مجبور به انجام آن بودهاند .وضع تکالیف بیشتر بر  
غیردولتی و تأمین نیازهای خرد اقتصادی با محدودیت بیشتری مواجه کرده است ،فلذا تالش
وبانکهابهمنظور

سپردههایمردمبانرخسودبیشترسوقپیداکردهاست

بانکهابهسمتجذب

فعالیتهای بنگاهداری شده و میزان

فعالیتهای پرریسک نظیر 

افزایش درآمدزایی خود ،وارد 
یافتهاست.درادامه،ورودبهچرخههایرکودی،نکولوسیعوناخواسته


پذیریآنهاافزایش

ریسک
فصلنامـه اقتصاد مالی
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BSFI

تسهیالت بانکی در بخش تولید و تشدید انباشت مطالبات معوق بانکی ،باعث شکنندگی باالی
سیستمبانکیشدهاست .


شكل  -3شاخص  BSFIمحاسبه شده براي سیستم بانكی ایران



یافتههایپژوهشگر 
منبع 3


جدول -2مراحل محاسبه شاخص  BSFIبراي فصول سال 1334
کل
کل
رشد بدهی استاندارد استاندارد استاندارد
رشد
کل بدهی رشد
فصول
شده
شده
شده
 1334سپردهها تسهیالت خارجی سپردهها تسهیالت خارجی
* TFL
*TCPS
*TDEP
Δ FL
Δ CPS
Δ DEP
NΔ FL
NΔ CPS Δ DEP
-4/::644 -0/44:: -4/2511
-0/25
0/05
0/01
6424/5 :2110/1 14016/4  4

BSFI

-4/44

2

::440/1 1:141/:

1114/2

0/45

0/06

-0/44

-0/01461 -0/4416 0/22446

-0/45

:

::541/5 11160/4

1125/1

0/44

0/01

-0/01

0/:21161 4/:4015 0/:6441

0/64

1

:5040/6

6404/6

0/21

0/06

0/001

0/050464 -0/4416 4/04411

0/65

0/465
0/0615

0/0625
0/0425

-0/4055
0/4010

1156:/6

میانگین 
انحرافمعیار 

*مقادیرواقعی(سال4:40سالپایه)وبرحسبمیلیاردریالهستند.
یافتههایپژوهشگر 
منبع 3

0/11




همانگونهکهپیشترنیزذکرشد،شاخصشکنندگیسیستمبانکی) (BSFIازمیانگینسه
زیرشاخصرشداستانداردشدهسپردههایبانکی)،(NDEPتسهیالتاعتباریبهبخشخصوصی

) (NCPSو بدهیهایخارجیسیستم بانکی ) (NFLبهدست میآید.تجزیه شاخص شکنندگی
فصلنامـه اقتصاد مالی
شماره  / 54زمستان 1931
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آمدهاست.مطابقایننمودار،ریسکپذیریباال

سیستمبانکیبهزیرشاخصهایمزبوردرشکل 1

هایخارجیسیستمبانکیبوده،اماریسکپذیری


بهطورعمدهناشیازرشدبدهی
درسال4:14
ازرشدهمزمانسپردههای بانکیوتسهیالتاعتباریبهبخش

باالدرسالهای 4:11و 4:15

خصوصینشأتگرفتهاست .همچنین شکنندگیباالدرسال4:11عمدتاًبهدلیلکاهشهمزمان
سپرده هایبانکیوتسهیالتاعتباریبهبخشخصوصیبودهاست،درحالیکهشکنندگیباالدر

سال4:44بهدلیلکاهشهمزمانهرسهزیرشاخصبودهاست .

6
4
2
NCPS

0

NDEP

-2

NFL

-4
-6

3

4

1393-1

2

3

4

1390-1

2

3

4

1387-1

2

3

4

1384-1

2

3

4

1381-1

شكل  -4تجزیه  BSFIبه زیرشاخصهاي تشكیل دهنده آن
یافتههایپژوهشگر 
منبع 3


افزایش مطالبات معوق یکی از دامنگیرترین مشکالت سیستم بانکی طی سالهای اخیر
می باشد.همانگونهکهپیشترنیزآمد،ازافزایشمطالباتمعوقتحتعنوانریسکاعتبارییاد

می شود و از رشد تسهیالت اعطایی به بخش خصوصی به عنوان تقریبی برای ریسک اعتباری

استفادهمیشود،چراکهبارونقاعطایاعتباراتبهبخشخصوصی،احتمالافزایشمطالباتمعوق

افزایشمی یابد.با عنایتبه اینامرکهرشدتسهیالتاعطاییبهبخش خصوصییکیاز اجزاء

باشد،فلذابایستیرابطهمعنیداریبینشاخصشکنندگی

شاخصشکنندگیسیستمبانکیمی
سیستمبانکیونسبتمطا لباتمعوقسیستمبانکیوجودداشتهباشد.بهمنظوربررسیوجود
چنینرابطهای،ضریبهمبستگیپیرسونبینشاخصشکنندگیسیستمبانکی) (BSFIونسبت

مطالباتمعوقسیستمبانکی() NPLمحاسبهشدهاست.مطابقنتایجحاصله،همبستگیبیناین
)%درصدمعنی داربودهوبیانگرآناستکهرابطه

دومتغیربرابر()-0/514بودهودرسطح (4
معنی داری بین شاخص شکنندگی سیستم بانکی و نسبت مطالبات معوق سیستم بانکی وجود

داشتهاست .
فصلنامـه اقتصاد مالی
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BSFI

 -5نتیجهگیري و ارائه پیشنهادات
دراینمطالعهبهتبعیتازکیبریتچی اوغلو()200:برایساختشاخص شکنندگیفصلی
سیستم بانکی  ) (BSFIایران ،از مقادیر واقعی سپردهها ،اعتبارات بخش خصوصی و بدهیهای
خارجیبانکیبهعنوانشاخصهایاصلیبحرانبخشبانکیاستفاده شدهاست.شکنندگیبخش

بانکی به عنوان آسیبپذیری این بخش در بحرانهای مالی تعریف میشود و بر اساس حدود
پذیریتعیینشدهوتأکیدمیشودکه  BSFIبرابر


شکنندگیوریسک
آستانهای،سطوحمختلف

صفرنشاندهندهیکبخشبانکیقویوسالماست .

اینمطالعهسهدورهاصلیریسکپذیریباالودودورهشکنندگیباالدرسیستمبانکیایرانرا

ریسکپذیریباالدرسال4:14بهطور

دهدکهدوره


نشانمی
شناسایینمودهاست.تجزیه BSFI
هابودهامادرسالهای 4:11و 4:15بهدلیل


هایخارجیبانک

عمدهناشیازتحوالتدربدهی
رشد همزمان سپرده های بانکی و تسهیالت اعتباری به بخش خصوصی بوده است .همچنین
دورههای با شکنندگی باال در سال  4:11عمدتاً به دلیل کاهش همزمان سپردههای بانکی و

تسهیالتاعتباریبهبخشخصوصیبودهاست،درحالیکهشکنندگیباالدرسال4:44بهدلیل

پیشبینی کننده خوبی از
کاهش همزمان هر سه زیرشاخص بوده است .به طور کلی  BSFI ،
گیریمیشود .درواقع


نبخشاندازه
تحوالتدربخشبانکیاستکهتوسطروندمطالباتمعوقای
هایریسکپذیریبیشازحدو


دهندهبرایردیابیدوره

تواندبهعنوانیکسیگنالهشدار

اینمی
گذاریهایاحتیاطیکالندر


باالدربخشبانکیایرانبهکاررودوسیاست
هایباشکنندگی


دوره
اینجهتتدوینشود .
برداشتهای وحشتناک در صورت حوادث

میتواند احتمال 
سپردههای بیمه  

ایجاد طرح 
ناخوشایند بحران بخش بانکی سیستمی در ایران را کاهش دهد .در بازارهای مالی پیشرفته،
عنوانمانعیدربرابرهجومهایبانکی از

بحرانهای بخشبانکی،به

طرحهایبیمهسپردهدرطول

شدهاند.کنترل وانضباطبیشتردراعطایواموتسهیالتمالیونیز
زمان رکود بزرگشناخته  
هایاعطاشدهبهخصوصدرسالهایانتخابات


رعایتکردنمواردیچوناعتمادبهبازپرداختوام
همچنیناتخاذسیاستهایپولیوارزیبرای

وعواقبهمراهآنبرایثباتمالیموردنیازاست .
جلوگیریازکاهشارزشپولملیونیزافزایشرشداقتصادی ،میتوانندبردرجهثباتمالی
سیستمبانکیایرانبیفزاید .
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