
 
  بانکی- های پولی پژوهش

  ۱۳۹۲زمستان  ،۱۸شماره  ششم،سال 
  ۱۲۹-۱۰۹صفحات 

  میزان انطباق اصول کمیته بال در نظام بانکی ایران
    *مهشید شاهچرا

  ۰۱/۰۷/۱۳۹۲تاریخ پذیرش:   ۱/۰۴/۱۳۹۲ تاریخ دریافت:

  چکیده
برای بخش  المللی پول و بانک جهانی توسط صندوق بین شده استانداردهای مشخص از بین

در این مقاله  تهیه گردیده است. یکمنظور نظارت مؤثر بان به ته بالیمک یمالی، اصول محور
عوامل مؤثر بر انطباق این   میزان انطباق اصول کمیته بال در ایران، به باتوجهسعی شده تا 

پس از ارزیابی اصول بال در  ،منظور قرار گیرد. بدین وتحلیل تجزیهمورد  ایراناستانداردها در 
، عوامل مؤثر بر دودوییهای  با استفاده از ارزیابی بخش مالی با استفاده از مدل ،ایران

. طبق برآوردهای مدل شده استل و نظارت بانکی مؤثر مشخص افزایش انطباق اصول با
متغیرهای نسبت هزینه، شاخص ثبات بانکی، نسبت  نتایج حاکی از آن است که پروبیت،

کمیته سرمایه و نسبت سرمایه به وام و نسبت وام به سپرده بیشترین تأثیر را بر انطباق اصول 
    بال برای تحقق نظارت بانکی در کشور دارند.

  برنامه ارزیابی بخش مالی، مدل پروبیت، نظارت بانکی: های کلیدی واژه
   JEL: G10 ،G21 ،C10 ،G18بندی  طبقه

  
  mahshidshahchera@yahoo.com تهران؛ ،بانکیگروه بانکداری، پژوهشکده پولی و استادیار،  *
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 ۱۳۹۲ مستانز/ ۱۸شماره / ششم سال ۱۱۰ 

  مقدمه ۱
ت یمنظور تقو به ۱۹۹۰دهه  انتهایا در یآس یدنبال بحران مال به یبخش مال یابیبرنامه ارز

 کپول و اقدامات بان یالملل نینظارت دوجانبه صندوق ب یراستا در ینظارت بر نظام مال
 یالملل نیو رشد اقتصاد ب یج ثبات مالین برنامه درصدد ترویشد. ا یمعرف یجهان
 کپول و بان یالملل نیصندوق ب یاستیهماهنگ س یها هیتوص ،قیطر نیشورهاست. ازاک

 برنامه یط ینه از منابع تخصصیو استفاده به یریپذ تیت مسئولیتقو درزمینه یجهان
  رد.یگ یقرار م موردحمایت ۱ارزیابی بخش مالی

 درزمینهها  تیم اولویتنظ یبرا یانیابزار شناخت بن عنوان به یبخش مال یابیارزبرنامه 
پول  یالملل نیو صندوق ب یجهان کهای مالی بان تیو حما یبخش مال یفن یها کمکارائه 

است  یا ژهیو یشناس و ابزار روش یلیازمند روش تحلین ینظام مال ی. بررسشود شناخته می
ات آن استفاده کنند و بتواند ینندگان از تجربک تکو مشار ءه اعضایلکجه آن یه درنتک
 زان فراهم آورد.یر و برنامه گذاران سیاست یمناسب برا یارهاکراه

اجرا خواهند  فرایندار فعال در یبس یهر دو نقش یپول و بانک جهان یالملل نیصندوق ب
 یعضو را برا یپول کشورها یالملل نی، صندوق بینظارت یبا رهنمودهادررابطه داشت. 

 یقیتطب یابیت در ارزیاولو براساسا یکند و به آنها حسب مورد  یق میاصول تشوق با یتطب
را به  یمتقاض یمتعارف خود، کشورها یها تین فعالیز حین یکند. بانک جهان یکمک م

خود را  یکند تا چارچوب نظارت یبه آنها کمک م ،نیب کرده و همچنیاصول ترغ یاجرا
افتن یپول درصدد  یالملل نیو صندوق ب یکنند. بانک جهان یابین اصول ارزینسبت به ا
بهبود  یو کنترل ینظارت یها میشده خود را در رژ ییهستند که نقاط ضعف شناسا ییکشورها
و  یفن یها ت، کمکیحسب اولو ین نقاط ضعفیپرداختن به چن یده و به آنها برایبخش
 اهداف زیر است:ارائه دهند. برنامه ارزیابی بخش مالی دارای  یآموزش
)۱ ها  مالی در برابر تکانه نظامایجاد واکنش مناسب  
)۲ ها شناسایی قوت و ضعف نظام مالی در برابر ریسک 
)۳ ها های فنی در ارائه گزارش ارائه کمک 
)۴ شدن آنها ارزیابی استانداردهای بخش مالی و کمک به اجرایی 
)۵  کمک به برقراری سیاست مناسب پولی و مالی 

  
1 Financial Sector Assessment Program  
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 یرانا یبال در نظام بانک یتهانطباق اصول کم یزانم ۱۱۱

، یالن مانند رشد اقتصادکاقتصاد  یها به شاخص توجه با یمالبخش  یابیبرنامه ارز
 و یو دولت یکرات نرخ بهره، نرخ ارز، ارتباط منابع بانییها، تورم، تغ ترازپرداخت یچگونگ
 یشورهاکدر  یت و ثبات مالیشفاف یشور به بررسکن و مقررات موجود در هر یط قوانیشرا

 یر و بررسیپذ بینقاط آس یمعرف یبرا یقابل انعطافد و یمورد مطالعه پرداخته و چارچوب مف
های تحلیلی  سازد. گزارش یمورد مطالعه فراهم م یشورهاکمسئوالن  یبرا یبخش مال

شرایط خاص هر کشور را مورد  المللی پول و بانک جهانی انجام شده در صندوق بین
و  یبخش مالن مقررات یکردن اختالف موجود ب قرار داده و با مشخص وتحلیل تجزیه

 موردنیاز یها اطالعات و داده گردآورین و ین تدویشفاف و استانداردها و همچن یها هیرو
شورها ک یرا در نظام مال یشور، اصالحات و تحوالت خاصکدر هر  یثبات مال یابیارز یبرا
  آورد. یم وجود به

بخش مالی در آن است که  یابیشناسی واحد برای برنامه ارز ک روشین یضرورت تدو
مختلف  ینظارت یها میکه در رژ یکل یمنظور ارائه رهنمودها استانداردهای ارائه شده به

را در  یشتریب یریپذ ن اصول امکان انعطافیشده است. ا یت اجرا داشته باشد، طراحیقابل
 ممکن یمقامات نظارت مال، زیرا سازد یمفراهم  ینیع یها سهیمقا یریکارگ و به یطراح

 یقیتطب یابی، ارزهمچنیناز استانداردها داشته باشند.  یر و برداشت نادرستیاست تفاس
، یپول، بانک جهان یالملل نیر صندوق بیربط (نظ یاستانداردها توسط مراجع مختلف ذ

ای) شاید به  مشاوره یها ، شرکتیا توسعه منطقه یها ، بانکیا منطقه ینظارت یها گروه
ها ممکن است  یابیج ارزیشوند. گرچه نتا منجر متفاوت یها هیتوصر مختلف و یتفاس
ثابت انجام  صورت به بایددر تمام کشورها ها  یابینکه ارزیا امااعالم نشود،  یعموم صورت به

بازارهای مالی و یکپارچگی آنها  بینار برخوردار است. با وجود ارتباط یبس یتیاز اهم شوند،
است تا بتواند راهکارهایی برای  موردنیازهای یکسانی در کشورهای مختلف استاندارد

رو،   های مالی در کشورهای مختلف ارائه شود. ازاین  افزایش ثبات مالی و جلوگیری از بحران
شورها کدر  یمال یها لیتحل و هیتجز یپارچگکی یبرا یبخش مال یابیبرنامه ارز
  از: اند عبارت  کهرا مشخص کرده  ییاستانداردها

)۱ ؛یو مال یپول یها استیت در سیمنظور شفاف مناسب به یها هیانتخاب رو ضوابط 
)۲ ؛۱یکمنظور نظارت مؤثر بان ته بال بهیمک یاصول محور 
)۳ ؛۲بورس اوراق بهادار یشوراها یالملل نیسازمان ب یاصول محور 

  
1 Basel Core Principle for Effective Banking Supervision 
2 International Organization of Securities Commissions 
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 ۱۳۹۲ زمستان/ ۱۸شماره / ششم سال ۱۱۲ 

همراه اصول  مه بهین بیناظر یالملل نیه بیاصول مربوط به مقررات اوراق بهادار و اتحاد  ۴(
 ؛ و۱مهیب یمحور

)۵   .۲مناسب یها پرداخت نظام یمحوراصول  
الن و کاقتصاد  یثبات یالت مربوط به بکمش ،شورهاکشده در  انجام های پژوهشمطابق با 
 ،شود جاد مییف ایت ضعیریو مد یخارج یها  انهکله تیوس به شورهاک یه در برخک یاختالالت

شورها ک یشده است. در برخ یمال یگر و واسطه یدر بخش مال ییموجب بروز فشارها
ها موردتوجه و  که بانینشده و سرما بازپرداخت یها بهره و وام یباال یها ن نرخیارتباط ب

و  یکت چارچوب نظارت بانیشورها ضرورت تقوکگر از ید یاریاصالحات قرارگرفته و در بس
مه یطرح بو  یدولت یکدرمقابل بخش بان یا هیسرما یها کسیه و ریسرما بارهدنظر دریتجد

 یبخش مال یابیج مهم برنامه ارزیها از نتا کبان یریپذ بیاز آس یریجلوگ یها برا سپرده
از  یکز حایاستاندارد در بازار اوراق بهادار ن درزمینهشده  انجام یها یمطرح شده است. بررس

 یها یت بدهیریو مد یتکت شریریوه مدیه و شیدر حوزه نظارت، نظام تسو یص مهمینقا
توجه  یته مشاوره بخش مالیمکشده در  از جمله مسائل مطرح ،یلک طور به است. یدولت
و  یردولتیو نقش بخش غ یط اقتصادیبه شرا توجهبا ین مالیشتر به چارچوب قوانیب

بخش  یابیارز  ارشناسان برنامهکئت یه یها هیتوص یاجرا یگرفتن مدت معقول برادرنظر
  است. یدر مسائل ساختار یمال

با معرفی استانداردهای برنامه ارزیابی بخش مالی و ارزیابی  تادر این مقاله سعی شده 
قرار گرفته و  موردبررسیدر کشور  آنها، میزان انطباق موارداین اصول در ایران در برخی 

گانه کمیته بال، به ۲۵اصول  درزمینهسپس با ارائه مدل برای استانداردهای بخش بانکی 
سازی اصول بال در ایران و نظارت بانکی مؤثر در کشور پرداخته  ر بر پیادهبررسی عوامل مؤث

  شود.
بررسی ضرورت نظارت   به ۲بخش در   صورت است که این چاچوب کلی این تحقیق به

های  مطالعات تجربی و پژوهش ۳در بخش  آناز   بانکی موثر پرداخته می شود. پس
اصول محوری کمیته بال  ۴گیرد. در بحث  می شده در سایر کشورها موردبررسی قرار انجام

شده و در  مدل پژوهش معرفی ۵شود. در بخش  با شرایط اقتصاد ایران تطبیق داده می
  گیری اختصاص دارد. به نتیجه ۷شود. بخش  نتایج تجربی گزارش می ۶بخش 

  
1 International Association of Insurance Supervision 
2 Core Principles for Systemically Important Payment Systems 
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 یرانا یبال در نظام بانک یتهانطباق اصول کم یزانم ۱۱۳

  مؤثر یضرورت نظارت بانک ۲
ها  که بانک ییها کسیاست. ر کسیرش ریمستلزم پذ یریناپذ طور اجتناب به یکت بانیفعال
آنها  یخاص ساختار مال یها  یژگیو نیت و همچنیت فعالیمعرض آن قرار دارند، از ماهدر
افت سپرده و پرداخت اعتبار و یها بر در کبان یت اصلیفعال ،یتسّن طور رند. بهیپذ یر میتأث
ه کاست  یا گونه به زیآنها ن یوجوه استوار است. ساختار مال یگر اسطهو تر قیدق عبارت به
ار یو ثبات آن تا حد بس یکنظام بان ،رو  نیهاست. ازا   ا سپردهیها   یآنها به بده یای اصلکات
، کبان کیدر مورد  یب به اعتماد عمومیوابسته است. هر گونه آس یبه اعتماد عموم یادیز

ل کسرعت به  گر دارند، بهیدکیبا  یررسمیو غ یصورت رسم ها به که بانک یارتباط به باتوجه
 ینان و اعتماد عمومیند. حفظ اطمک یت میشور سراک ینظام اقتصاد ،یو حت یکنظام بان

و بحران در  ییاز وقوع هرگونه نارسا یریو جلوگ یک، حفظ سالمت نظام بانیکبه نظام بان
 یواقع اقتصاد به بخش یبخش پول یها  ییاز انتقال نارسا یریجلوگ ،یلکطور به و ن نظامیا

  ها است. کنظارت بر بان یآن از اهداف اصل
ها  شرط شیاز پ یا مؤثر مستلزم وجود مجموعه یافته که نظارت بانکیته بال دریکم
 اما،هستند،  یها عمدتًا خارج از کنترل مقامات نظارت شرط شین پیا اگرچه، است.
 یمقام نظارت ییتوانا یا مالحظه طور قابل ها ممکن است به زمینه دراینموجود  یها یکاست
 یعیرنده گستره وسیها دربرگ شرط شیف کند. پیگانه را تضع۲۵مؤثر اصول  یاجرا یبرا

  شامل موارد زیر است:
)۱ ؛یمؤثر و بلندمدت کالن اقتصاد یها استیس 
)۲ ؛افتهی توسعه یعموم یها رساختیز 
)۳ ؛انضباط مؤثر بازار 
)۴  ؛ وها کبان یها مشکالت و چالش یفصل کارا و حل یبرا ییها هیرو 
)۵ مند.  از حفاظت نظام ین سطح مناسبیتأم یبرا ییسازوکارها 
ه آن با یل تعامل دوسویدل به یکالن اقتصاد یها استیو ثبات س یط کالن اقتصادیمح

بر  یابیارز فرایندحال که  نیشوند. درع یمحسوب م یها از موضوعات اصل کسالمت بان
ها  بیوجود آس به باتوجهد یاب بایمرکز است، ارزک کشور متی ینظارت بانک یهافرایندت یکفا

 یمال نظامو ثبات  یاطیمقررات احت یتوانند بر اثربخش یکه م یو مخاطرات کالن اقتصاد
 یقیر عمیتوانند تأث یم یعموم یها رساختیابد. زیکرد درستی دست یرگذار باشند، به رویتأث

ن یتر د مهمیگانه داشته باشند. شا۲۵ق با اصول یتطب یل موجود برایت و پتانسیبر ظرف
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 ۱۳۹۲ زمستان/ ۱۸شماره / ششم سال ۱۱۴ 

ت یتعهدات و تقو یفایکه ا یطیر محیمناسب نظ یجود فرهنگ اعتبارو خصوص نینکته درا
  کند، باشد. یج میرا ترو یمال یقراردادها

چون  یاز مباحث مال یا که گستره ینیاز قوان ید با کمک پشتوانه کافیبا یفرهنگ اعتبار
صرف  اما،نه شود. یرد، نهادیگ یمالت را دربریافت تسهیو بازقه یث، ویرشکستگ، وقراردادها

د به ّیمق و یا از وکال و قضات حرفه ید توسط گروهیست. آنها باین ین مناسب کافیقوان
ت ی، حمااجراست به الزمماتش یکارآمد و معقول که تصم ییک نظام قضایو  یاصول اخالق

با  یحسابدار یکثر انطباق استانداردهارساخت مناسب مستلزم حداین، زیشوند. عالوه بر ا
گذاران و ناظران بتوانند  هیکه سرما یا گونه به ،است یالملل نیب یکار یها وهین شیبهتر
را که به آنها  یز قادر باشند سالمت مؤسساتیها ن ککنند و بان یابیها را ارز کبان یط مالیشرا

از  یا حرفه یح به گروهیصح یمال یها داده برای دهند، تحت نظر داشته باشند. یوام م
  .استاز یحسابداران و حسابرسان ن

نظارت در  یزان اثربخشی، میعموم یها رساختیز یابیدر ارز یدیگر مالحظات کلید از
پرداخت است. انضباط  نظامن مخاطرات مختص به یو همچن یمال یها و بازارها گر بخشید

تواند  یم فرایندن یدارد. البته، ا یمؤثر بستگ یت سهامیو حاکم یت مالیمؤثر بازار، به شفاف
ف یتضع یده ات وامیژه عملیو به یمات تجاریبر تصم یمنظور اثرگذار به دولت یها تیبا فعال

 بایدداشته باشد،  یده ات وامیدولت بر عمل یها استیکه س یریرو، هر نوع تأث نیشود. از ا
د ینه بایزم نیادولت در یها استیس ب کهیترت نیا به تا حد امکان آشکار و شفاف باشد.

به  یابیمنظور دست به بایدافشا شوند. ناظران  روشنی به یدولت یها نیو تضم یابد انتشار
 یریپذ و انعطاف یبه گستره کاف یآمدن بر مشکالت و مسائل بانک فائق یمؤثر برا یها حل ه را

ل یاز قب یارات کافیختاز ا یازمند برخورداریگانه ن۲۵ابند. اصول یها دست  هیاز رو
 یبانک یها مشکالت و چالش یمند و فور کمک، رفع نظام یبرا ی، توانمند داشتن تیمسئول
 است.

م و ارائه یاجرا، تنظ فرایندن یح یلیتفص ین رهنمودهایتدو یته بال برایکه کم یمادام
م یو تنظ یابیارزد هنگام انجام یابان باینداشته باشد، ارز یا ژهینقش و یابیارز یها رش گزا

 ین سند الحاقیحال تدوته بال دریعالوه، کم به . رندیگ نظر را در یمالحظات یابیگزارش ارز
پول و  یالملل نیها به صندوق ب یابیاستفاده در ارز یرا برا یعنوان مثال، فرمت است که به
توسعه  یها کمثال، بان عنوان بهز (یابان بالقوه نیگر ارزیکند. د یشنهاد میپ یبانک جهان

شان بهره  ین فرمت در کارهای) ممکن است بخواهند از ایبانک ینظارت یها ، گروهیا منطقه
 فرایند ین اجراید. درحیآ یشمار م به یابیانجام ارز یک راه براین فقط یگرچه ا ؛رندیگ
خود داشته باشد.  موردنظر یها کامل به اطالعات و طرف ید دسترسیاب بای، ارزیابیارز
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ها و  استین مربوط و سیر قوانینه تنها شامل اطالعات منتشره نظ موردنیازاطالعات 
 یاتیعمل یها، رهنمودها یابیارز ج خودیتر همچون نتا مقررات است، بلکه اطالعات حساس

ن یرد. ایگ یمخاص را دربر یها کبان ینظارت یها یابیج ارزیممکن نتا حد ناظران و تا یبرا
مربوط به حفظ و  یرد که آنها الزامات قانونیار ناظران قرار گیاخت در یحد د تایاطالعات با

  محرمانه اطالعات را نقض نکنند. ینگهدار
ها شامل  از اشخاص و سازمان یا خود را از گستره یاطالعات یازهایتواند ن یاب میارز

مرتبط، بانکداران  یدولت یها زارتخانهو یداخل یگر مقامات نظارتیها، د کبان یمقامات نظارت
ن کند. یتأم یربط در بخش مال یگر اشخاص ذی، حسابرسان و دیبانک یها و انجمن
تواند چه  ین اطالعات میمورد که نبود ا نیا در بایدارائه نشود،  موردنیازکه اطالعات  یهنگام

ک یهر ق با یتطب یابیه شود. ارزیته یا ژهیادداشت ویگذارد،  یبر جا یابیبر دقت ارز یریتأث
وسته از الزامات مرتبط است که بسته یپ هم به یا مجموعه یابیگانه مستلزم ارز۲۵از اصول 

 یها ی، بازرسینظارت یها ، دستورالعملیاطیتواند قانون، مقررات احت یبه اصل مربوط م
آن به  یو افشا ینظارت یها ارائه گزارش ی، چگونگیرحضوریغ یها وتحلیل تجزیه، یحضور

ا یشود که آ یاست بررس ین ضروریآنها را شامل شود. همچن یا اجرایعموم و اسناد اجرا 
  گانه برخوردار است.۲۵اصول  ی، منابع و تعهد به اجرایکاف یها از مهارت یمقام نظارت

نان حاصل شود که الزامات به مرحله عمل درآمده باشد. ید اطمیبا یابیعالوه، در ارز به
 نظامها در  ت و دامنه و گستره ضعفیماه ییشناسا باید یابیارز فرایندک یه یهدف اول

کز  د صرفًا بر نقاط ضعف متمریها نبا یابیگانه باشد. ارز۲۵ق با اصول یو تطب ینظارت بانک
از  یریگ کرد امکان بهرهین رویز بپردازد. ایها ن تیبه نقاط مثبت و موفق بایدباشد. بلکه 

ن یج چنیسازد. نتا یبا اصول فراهم م یق کلیسه با تطبیتر را در مقا حیتر و صح قیاس دقیمق
ک ین یتدو یبرا بایداستفاده شود. بلکه  ینظارت نظامک ی یبند رتبه ید براینبا ییها یابیارز

ق کامل با اصول یل به تطبین یبرا موردنیازشده که اصالحات  یبند زمان ییبرنامه اجرا
  کار رود. کند، به می یبند تیگانه را اولو۲۵

  تجربی های پژوهش ۳
نان یحصول اطم یبرا یاساس یها شرط شیجمله پ ارآمد ازکصورت  به یکنظارت بر نظام بان

ها،  کاز نظارت بر بان یشور است. هدف اصلک یو مال یاز ثبات و انسجام نظام اقتصاد
گذاران و  قوق سپردهزان اعتماد به آن و حفظ حیش می، افزایحفظ ثبات نظام مال درواقع،

ه مقام ناظر کخاطر آن است   ن و مقررات عمدتًا بهیرو مجموعه قوان نیعامه مردم است، از ا
من عمل کرده و در مقابله یح و ایصح یا وهیش به یها و مؤسسات اعتبار کابد بانینان یاطم
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 ) در۲۰۰۶( ۱. کورنفوردهستندبرخوردار  یافکر یه و ذخایخود از سرما یفرارو یها کسیبا ر
در کشورهای آفریقای جنوبی، هند،  ۲سازی بال  بررسی خود به عوامل مؤثر در پیاده

 ۲سازی بال  نظر وی موفقیت در پیاده به پردازد. آمریکا و پاکستان می ،اردن،سوئیس، برزیل
با سرعت بیشتر در کشورهای مختلف بستگی به قدرت بانک مرکزی آن کشورها دارد. 

آنها متفاوت  ساختارهای اقتصادی و بانکی به باتوجهدر کشورهای مختلف  سازی بال پیاده
شرایط اقتصادی و مالی در حدود یازده سال  به باتوجهسازی  در آفریقای جنوبی پیاده ۲است.

انجام شد. در کشور هند  ۲سازی بال  طور کامل پیاده به ۲۰۰۸طول انجامید و در ژانویه  به
 ۲۰۱۳تا  ۲۰۱۰، از سال ۲سازی بال  اه بوده و مدت زمان پیادهسازی بسیار کوت این پیاده

 ۲های اولیه بال  های هندی در ابتدا از روش بانک ۲۰۱۰که در سال  حالی طول انجامید. در به
را انجام  ۲بال  سازی خوبی توانستند پیاده به از گذشت دو سال پسکردند و  استفاده می

  ۳.دهند
های بزرگ این  در بانک ۲بال  سازی پیاده ی جنوبی،در کشور سوئیس مانند آفریقا

در کشور سوئیس در محاسبه ریسک  ۲سازی بال  شروع شد. برای پیاده ۲۰۰۶کشور از سال 
های متفاوتی  های داخلی و خارجی از روش اعتباری و عملیاتی و ریسک بازار برای بانک

های داخلی و روش  انکشده در کشور سوئیس برای بو روش استاندارد شود استفاده می
های خارجی در این کشور در نظر گرفته شده است.  المللی برای بانک استاندارد بین

سازی اولیه) و  تر و اولیه (پیاده های ساده برای روش ۲۰۰۷ها در ژانویه  سازی این روش پیاده
ل یک های برزی های محاسبه ریسک انجام شد. بانک سازی کامل روش پیاده ۲۰۰۸تا ژانویه 

  ٤داشتند. ۲کامل بال  سازی برای پیاده ۲۰۱۳تا  ۲۰۰۴سازی از سال  برنامه بلندمدت پیاده
های  برای بانک ۱سازی بال  در آمریکا طی دو مرحله انجام شد. پیاده ۲سازی بال  پیاده
صورت پذیرفت. وجود  ۲۰۰۷تر از سال  های بزرگ برای بانک ۲سازی بال  تر و پیاده کوچک

را با  ۲سازی بال  پیاده ۲۰۰۸و  ۲۰۰۷شده در بحران مالی اخیر در سال  جادمشکالت ای
سرمایه پشتیبان،  درزمینه ۲مشکالت بال   ،۳سازی بال  رو کرد و با پیاده مشکل روبه

  ٥برطرف شد. های مالی نقدینگی و اهرم

  
1 Cornford 
2 Neville (2005) 
3 Mehra (2010) 
4 Makwirmiti (2008) 
5 Folpmers (2010) 
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قرار  موردبررسیرا در پاکستان  ۲سازی بال  ) در مقاله خود پیاده۲۰۱۱( ۱مسعود و فری
های این  و مدیریت ریسک در بانک ۲سازی بال  دهند. شرایط اقتصادی پاکستان بر پیاده می

متفاوت  ۲سازی بال  های خصوصی و دولتی درمورد پیاده کشور تأثیر داشته است. بانک
های  های دولتی با استفاده از روش های خصوصی عملکرد بهتری از بانک عمل کرده و بانک

 اند.  داشته ۲ازی بال س خاص در پیاده
یک  صورت به) چارچوب مقرراتی و نظارتی اصول بال را ۲۰۰۱( ۲، کاپریو و راسبارث

انطباق اصول بال فراهم کردند. آنها  درزمینهپایگاه داده آماری برای اکثر کشورهای جهان 
نیز با ارتقای پایگاه اطالعاتی خود، با اکثر متغیرهای بانکی و  ۲۰۰۶و  ۲۰۰۴های  در سال

سازی اصول بال را در کشورهای مختلف بررسی کردند. از مقاالت  اقتصادی تأثیرات پیاده
، ایسیفو، رودپیرا و داس) ۲۰۰۴پودپرا ( های پژوهشتوان به  دست می مختلف دیگری ازاین

  ) اشاره کرد.۲۰۰۴( ۳و روژهاو
) به بررسی کیفیت قوانین و مقررات بانکی موجود در استانداردهای ۲۰۰۴( ٤پودپرا

کشور جهان طی  ۶۵مالی و بانکی در  نظامارزیابی بخش مالی و تأثیر آنها بر عملکرد  برنامه
پردازد. او با استفاده از  های تابلویی می با استفاده از روش داده ۲۰۰۲تا   ۱۹۹۸های  سال

 اصول نظارت کمیته بال و متغیرهای انطباق با ، میزانحاشیه سودمتغیرهایی همچون 
 قرار داده است. موردبررسیاقتصاد کالن مدلی را طراحی کرده و این تأثیرات را بر یکدیگر 

نتایج آنها حاشیه سود و عملکرد نظام بانکی و مالی با انطباق با اصول کمیته بال  براساس
 ها را کاهش خواهد داد.  کافزایش یافته و مطالبات معوق بان

 ارزیابی اصول محوری کمیته بال به منظور نظارت مؤثر بانکی در ایران ۴
گر است. یشور دکشور متفاوت با کها در هر  کن مقررات و اعمال نظارت بر بانیبات تدویترت
ها را  کاعمال نظارت بر بان یو چگونگ یرد نظارتکیه تفاوت در روک یجمله عوامل مهم از
 یدگیچی، پیکشورها از نظر تعداد و اندازه مؤسسات بانک یت نظام مالیوضع ،نندک ین مایب

ن یو همچن یکاطالعات بان یافشا یو چگونگ ینظام مال ینسب یها، آزاد کت بانیفعال
 هستند. موردنیاز یانسان یرویاطالعات و ن یاوربه فّن یدسترس

  
1 Masood & Fry 
2 Barth, Caprio & Ross 
3 Das, Iossifov, Podpiera & Rozkhov 
4 Podpiera 
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کنترل و  یبرا ین استاندارد جهانیتر مهم عنوان بهمؤثر  یگانه نظارت بانک ۲۵اصول 
د کرده و یین اصول را تأیاز کشورها ا یتوجه ت قابلی. اکثررود میشمار  به یاطینظارت احت

کامل آن  یاجرا ین گام برایاند. در نخست آنها اعالم داشته یریبه کارگ یعزم خود را برا
ن یبور انجام شود. ات انطباق هر کشور با اصول مزیاز قابل یقیدق یابیارز بایداصول، 

 یبرا ییکرده و مبنا ییکنترل و نظارت را شناسا یفعل نظام یها یها و کاست ، ضعفیابیارز
ها  یابین ارزیسازد. ا یفراهم م یو ناظران بانک ید و مؤثر مقامات دولتیمف یها سنجش
خصوص  ته بال دریشود. کم یثالث انجام م یها ف ا طریله خود کشورها یوس عموماً به

، امال فقدان منابع انجام ندهد. یدل را به ییها یابین ارزیچن که بر آن است ینظارت بانک
کرده است.  یر مشاوره و آموزش اعالم آمادگیگر نظید های روشن مهم به یکمک به ا یبرا

که  ییت و هدف غایمأمور یابیمستقل در ارز صورت بهتوانند  ین میته همچنیکم یاعضا
، یا توسعه منطقه یها ک، بانیپول، بانک جهان یالملل نیر صندوق بیتوسط مراجع ثالث نظ

عالوه،  شود، مشارکت کنند. به یانجام م یو مشاوران خصوص یا منطقه ینظارت یها سازمان
ک کشور، ی یب که کارشناسان نظارتیترت نیبد ،ز وجود داردیمجدد ن یامکان حسابرس

  کنند و بالعکس.  یابیرا ارز یگریکشور د
است  یکسان باشند، ضروریو تا حد ممکن  ینیها، ع یابینکه ارزیمنظور ا به

ن شود. تجربه نشان داده است که یگانه تدو۲۵اصول  یاجرا یبرا یهماهنگ یاستانداردها
ح ممکن است به یر ناصحیر شوند. تفاسیز تفسیکامًال متما یا توانند به گونه ین اصول میا

ته بال در جلسه اکتبر ین مهم، کمیت به ایشود. با عناها منجر  یابیان ارزیثبات م عدم
س آن ینو شیه کند. پیته یقیتطب یها یابیاستفاده در ارز یرا برا یسند قصد داشت ۱۹۹۸

ته بال، صندوق یاز مؤسسات عضو کم یندگانیمتشکل از نما یتوسط کارگروه موقت
س، با گروه رابط ینو شیم پیهنگام تنظ ،عالوه م شد. بهیتنظ یپول و بانک جهان یالملل نیب

و  یو بانک جهان ۱۰۱گروه  رعضویعضو و غ یگانه متشکل از ناظران ارشد کشورها۲۵اصول 
ز همانند ین یر، صنعت بانکداریاخ های سال یط اماپول مشورت شد.  یالملل نیصندوق ب

قرار گرفته است. از  یا ر و تحوالت گستردهییگر، دستخوش تغیاز علوم و فنون د یاریبس
بازارها و  درزمینه یادین صنعت شاهد ابتکارات و تحوالت زیتاکنون، ا یالدیم ۱۹۹۷سال 
ن تجارب حاصل از یبوده است. همچن ینظارت یها وهیها و ش ز روشیو ن یمال یابزارها

 یساز ز شفافین سند و نیدر ا یمختلف، لزوم بازنگر یاصول مزبور توسط کشورها یابیارز
  

انادا، فرانسه، آلمان، ايتاليا، ژاپن، هلند، سوئد، ک، کعبارت هستند از: بلژي )G10( ۱۰گروه  کشورهاي عضو ۱
  ا. کسوئيس، انگلستان و آمري
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ان ساخت. در ادامه به بررسی اصول محوری یآن را نما یها از بخش یکردن برخ برجسته و
  پردازیم. بال در کشور ایران می

 یعنی یکت ناظر بانیازات و شفافین حدود و امتییدر اصل اول اهداف، استقالل و تع
ن یاز ا کیه هر کاست  ییها بخش رین اصل شامل اجزا و زیاست. ا موردنظر یزکمر کبان
 پردازد. یم یزکمر کبان یاتیارات ناظر و استقالل عملیف و اختیاز وظا یها به بخش بخش ریز

ن و یم قوانیمسئول تنظ یزکمر کشور، بانک یکو بان یقانون پول ۱۱و  ۱۰مطابق با ماده 
دار دولت کبان عنوان بهز ین یزکمر کف بانیشور است و وظاکدر  یپول یها استیمقررات و س

بودن  زان مشخصیدر م ، بنابراینان شده استیمشخص ب صورت بههمان قانون  ۱۲در ماده 
 امل با اصول بال وجود دارد.ک) انطباق یزکمر کها (بان کناظر بان یت مالیاهداف و مسئول

ه مؤسسه کان شده است یته بال بیمکناظر، در اصول  یمال یاتیاستقالل عمل درزمینه
ان نظارت کفتد و امیه استقالل آن به مخاطره نکن اعتبار شود یتأم یه روشد بیبا ینظارت

ط و متخصص ینان واجد شراکارکجذب و حفظ  یمؤثر با وجود حقوق و دستمزد مناسب برا
 یها تیمواجهه با موقع یافراد متخصص خارج از سازمان برا یریارگک به ان استخدام وکو ام

ارشناسان مربوطه استقالل کشده و نظر  انجام یها یبررس براساسخاص وجود داشته باشد. 
د است. در مورد چارچوب مناسب یمورد ترد یاتیو عمل یشور از نظر مالکدر  یزکمر کبان

ز ید قرار گرفته است نیکن اصل موردتأیاز ا یگریه در بخش دک یکنظارت بان یبرا یقانون
ن ضوابط ییشور به تبک یکو بان ین پولقانو ۳۷تا  ۳۰ یه مواد قانونکتوان اشاره کرد  یم

ه در اصل سوم اصول کنین بخش با وجود ایپردازد و ا یها م کس بانیصدور مجوز و تأس
ران منطبق ین بخش در ایا یابیشود، ارز یم یتر بررس املکصورت  ز بهین یکنظارت مؤثر بان

 یچارچوب مناسب برا یز به بررسیته بال است. بخش چهارم در اصل اول نیمکبا اصول 
 یو اصالح یهیاقدامات تنب ین و اجرایها با قوان کرد بانکناظران در مورد انطباق عمل

 یتوان اجرا یشور مک یکو بان یقانون پول ۴۱و  ۴۰و  ۳۹ یه مطابق با مواد قانونکپردازد  یم
ه علت مورد اصل اول ب یلک یابین در ارزیز منطبق دانست. با وجود ایران نین اصل را در ایا

ران ین اصل را در ایا یابیتوان ارز ینم یزکمر کبان یاتیو عمل ید بودن استقالل مالیترد
از  یزکمر کرا استقالل بانین اصل نامنطبق است؛ زیا یابیامًال منطبق دانست؛ لذا ارزک

 ن اصل برخوردار است. یا یابیدر ارز یا ژهیت ویاهم
مجوز  یه داراک یمجاز مؤسسات یها تیفعال یکدر اصل دوم اصول نظارت مؤثر بان

ف شده باشد و ید تعریطور واضح با تحت نظارت قرار دارند به کبان عنوان بههستند و 
نترل ناظر ک د تحتین است باکه ممکن مؤسسات تا آنجا یدر عناو کاستفاده از واژه بان

و » کبان«شن از ف واضح و رویصورت مشخص تعر شور بهک یکو بان ین پولیباشد. در قوان
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شور در سال ک یکو بان یصورت نگرفته است. در قانون پول یکف و خدمات بانیشرح وظا
ف ین تعریا ینونک یکو بان یه در قانون پولکوجود دارد  کاز بان یف مشخصیتعر ۱۳۳۹

  ران نامنطبق است. ین اصل در ایا یابیارز ین موردیچن به باتوجهن یحذف شده است. بنابرا
ره، یئت مدیت، هیکساختار مال یابیصدور مجوز به همراه ارز فراینددر اصل سوم 

و  یمؤسسه مال یت مالیوضع ینیب شیو پ یداخل یها نترلک، یاتیت ارشد، برنامه عملیریمد
 یها کس بانین موارد در ضوابط تأسیه اکد قرار گرفته است یکنده موردتأیدر آ یاعتبار

ن یا یابیان شده است و ارزیب یخوب پول و اعتبار به یشورا ۲۰/۹/۱۳۷۹مصوب  یدولت ریغ
 رد.یگ یم نظر ته بال دریمکران منطبق با اصول یاصل را در ا

نترل کت و یکانتقال مال یبررس یبرا یکاز ناظران بان یت قانونیدر اصل چهارم حما
 یدولت ریغ یها کنامه بان در اساس رعایهلا الزمات کبه ن باتوجهه کان شده است یب یکمنابع بان
 یبرا ین منابع مالید صرفًا تأمینبا کپول و اعتبار، هدف بان یشورا ۳۰/۲/۱۳۸۰مصوب 
د ین مطابق با اصل چهارم بایخاص باشد. بنابرا یها ا اشخاص و گروهیداران خود و  سهام
 براساسن اصل یا رانیه در اکت وجود داشته باشد یکاز سهم عمده مال یف مانع و جامعیتعر
ارشناسان معتبر نظام کمشاوره  به باتوجهح شده است. البته یتصر ین و مقررات به خوبیقوان
 شود. یاجرا نم یاربردک صورت به یان شده ولیب یخوب اغذ بهک ین موارد بر رویران ایا یکبان

شود  یپرداخته م کبان کیعمده  یها دیا خریها و  یگذار هیسرما یدر اصل پنجم به بررس
ا یها  ه ساختارکوضع کند  زمینه دراینرا  ییها ارید معیبا کبان کیه کند ک  یان میو ب

ا مانع از نظارت یناخواسته قرار نداده و  یها کسیخود را در معرض ر یتکارتباطات شر
 ۱۸/۱/۱۳۸۶مصوب  یگذار هیالعمل سرما دستور ۳ن مندرج در ماده یارآمد نشوند. قوانک

 یها و مؤسسات اعتبار کمختلف بان یها یگذار  هین حدود سرماییپول و اعتبار به تع یشورا
 ته بال است.یمکران منطبق با اصول ین اصل در ایا یابین ارزیپردازد و بنابرا یم

ها اشاره شده  کبان یه برایت سرمایفاکن حداقل الزامات ییدر اصل ششم به مبحث تع
پول و اعتبار،  یشورا ۲۵/۱۱/۱۳۸۲ه مصوب یت سرمایفاکنامه  نییآ  است. مطابق با

ز در ماده یه نیدهنده سرما لیکران مشخص شده است. اقالم تشیت در ایفاکحداقل نسبت 
 ۲۷/۱۰/۱۳۸۲مصوب  یها و مؤسسات اعتبار که بانیه پاینامه مربوط به سرما نییآ ۲

ه در یت سرمایبه اهم باتوجهان شده است. البته یمشروح ب صورت بهپول و اعتبار  یشورا
کرده  یا هیالزامات سرما درزمینهمختلف  یها هیانیته بال اقدام به انتشار بیمکها،  کبان

ه در جهت رفع که یانین بیو دوم ۱ته بال تحت عنوان بال یمکه یانیاست. نخستین ب
 مشهور است. ۲ه شده است تحت عنوان بال یته ۱االت بال کاش
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ته بال صورت گرفته است و یمکه اول یانیب یاجرا ۱۳۸۲ران عمالً از سال یدر ا
ردن مقررات مربوطه با عنوان ک ییدر اجرا یانیشا کمک ۲ نسبت به بال ۱ بودن بال ساده

ت یفاک یها اریمع ۲ه بال کبا وجود آن یلو ران کرده استیه در ایت سرمایفاکنامه  نییآ
 ییرا با مقاصد اجرا یاتی، بازار و عملیاعتبار یها  کسیبرآورد ر یها ها و روش  که بانیسرما
ز ین ۲ردن ضوابط بال ک ییشور در اجراکه ک به نظر الزم استکرده است  یطراح

 .نماید ۲بال  یشور را ملزم به اجراک یها کالزم را فراهم کرده و بان یها ازین شیپ
 فرایند و کسیت ریریجامع مد فرایندب یبه ترت یکاصول نظارت مؤثر بان ،۸و  ۷در اصول 

 کسیت ریریجامع مد فرایند یابیقرارگرفته است. ارز موردبررسیاعتباری  کسیت ریریمد
ه در ک یصیبه نقا باتوجهه کدارد  یکموجود در نظام بان یها کسیه ریلک یابیبه ارز یبستگ

ن اصل در یا یابیشور وجود دارد، ارزک یها که بانیلکن یب ،شورک کسیت ریرینظام مد
 منطبق است. یتاحدودشور ک

 یت و لزوم برخورداریاهم ۱۹/۴/۱۳۸۶بخشنامه مورخ  به باتوجهدر اصل هشتم نیز 
ان یب یاعتبار کسیت مؤثر ریریمد یبرا یساز جهت اجرا و بستر یها و مؤسسات اعتبار کبان

  است.  یکمنطبق با اصول نظارت مؤثر بان تاحدودیران ین اصل در ایا یابیشده است و ارز
دار و  مسئله یها ییت دارایریته بال) بر مدیمک( یکاصل نهم اصول نظارت مؤثر باندر 

العمل  دستور ۲ماده  براساسد شده است. یکها تأ ر و اندوختهیت ذخایفاکزان یم یابیارز
پول و اعتبار،  یشورا ۹/۱۰/۱۳۸۵مصوب  یمؤسسات اعتبار یها ییدارا یبند طبقه
 درزمینهموجود  یها ینابسامان به باتوجهن اصل یا یابیزاند و ار شده یبند الت طبقهیتسه

  منطبق است. یحدودتا شورکها در  کمطالبات معوق بان
 یها و چگونگ کبان یز پرتفوکنقاط تمر ییو شناسا یازدهم به بررسیدر اصل دهم و 

از ارائه وام به  یناش یها استفاده از سوء یریشگین پیها و همچن کبان یت پرتفویریمد
الت و ینامه تسه نییآ به باتوجهته بال یمکن دو اصل از اصول یشود. ا یبستگان پرداخته م

شده  ییپول و اعتبار اجرا یشورا ۲۷/۷/۱۳۸۹شور مصوب کتعهدات اشخاص مرتبط در 
  ته بال است.یمکشور منطبق با اصول کن دو اصل در یا یابیاست و ارز

 کسیبازار، ر کسی، ریشورک کسیت ریریمد یشانزدهم به بررساز اصل دوازدهم تا 
 کاز موارد بان کینرخ بهره پرداخته شده است. در هر  کسیو ر یاتیعمل کسیو ر ینگینقد
ن یکردن ا یین اجرایها و همچن  کجهت رهنمود بان یمختلف یها  بخشنامه یزکمر

ه کشور ارائه کرده است ک یکبان نظاممختلف در  یها کسینترل رکها جهت  رهنمود
را  کسیت ریریمد یابیتوان ارز یشور مک یکدر نظام بان کسیت ریریمد به باتوجه ،یلکطور به

 بازار نامنطبق دانست. کسیها مانند ر نهیزم یمنطبق و در برخ تاحدودیشور کدر 
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  نامه بخشه مطابق با کد شده است یکها تأ کبان یداخل یها نترلکز بر یدر اصل هفدهم ن
وسته شامل یپ هم ها از پنح عنصر به کبان ینترل داخلکنظام  یزکمر کبان ۳۱/۳/۱۳۸۶
، اطالعات و ارتباطات و ینترلکت ی، فعالکسیر یابیو ارز یی، شناساینترلکط یمح
ن یتر معروف براساسن پنج عنصر یل شده است. ایکها تش ییو اصالح نارسا یابیارز خود
ره یمد ئتیه توسط هککند  جاد مییرا ا یفرایندبوده و  COSO۱تحت نام  ینترل داخلک یالگو
نان یسب اطمکبا هدف  فرایندن یشود. ا یاجرا م یو اعتبار ینان مؤسسه مالکارکگر یو د
ت اعتماد به ی، قابلیاتیعمل ییاراکبه اهداف اثربخش و  یابیو معقول از دست یمنطق

 به باتوجهران ین شده است. در ایتدو یمقررات جارن و یبه قوان یبندیو پا یمال یگزارشگر
 ته بال است.یمکمنطبق با اصول  ینترل داخلک یاجرا فرایندن و مقررات موجود یقوان

قانون مبارزه با  به باتوجهه کاست  ید بر مقررات شناخت مشتریکدر اصل هجدهم تأ
مصوب  ییشو لقانون مبارزه با پو یینامه اجرا نییو آ ۱۳۸۶مصوب سال  ییشو پول
 امًال منطبق با اصول بال است.کران ین اصل در ایا ۱۱/۹/۱۳۸۸

ه کپردازد  یم یکبان یها ها و گروه کات بانیجامع از عمل کان دریاصل نوزدهم به ب
 تاحدودیران ین اصل را در ایا یابیتوان ارز یم یت موازیکبا مال یکبان یها ساختار به باتوجه

ه کد شده است یکتأ یحضور ریو غ یستم بر نظارت حضوریمنطبق دانست. در اصل ب
 ،یه مؤسسات اعتباریلکت و نظارت یس فعالیالعمل تأس دستور ۲۴و  ۲۳مطابق با ماده 

 نظارت بانکی است. درزمینهاین اصل در ایران منطبق با اصول بال  یابیارز
 ید دارایبا یکد شده است. ناظران بانیکتأ یمال یم بر گزارشگرکی و ستیدر اصل ب

را به هر دو صورت  یو اطالعات آمار یاطیاحت یله آنها گزارشگریوس ه بهکباشند  ییها ابزار
ن اصل یا یابیقرار دهند. ارز وتحلیل تجزیهکرده و مورد  گردآوریها  کق از بانیو تلف یانفراد
هانه و و ما یار قراردادن اطالعات هفتگیاختو در یمال یها ه صورتیعلت ته ران بهیدر ا
 ته بال است.یمکها منطبق با اصول  کاز بان یزکمر کماهه بان و شش یفصل

 یبررس یحسابدار یها ت استانداردیو رعا یدوم انتشار منظم اطالعات و ستیدر اصل ب
و  یو حسابدار یحسابرس درزمینهموجود  یاستانداردها به باتوجهران یه در اکشده است 
منطبق است. اصل  تاحدودین اصل یشور اکدر  ییاستانداردهان یچن یبرقرار یتالش برا

پرداخته است.  یکتوسط ناظران بان یمیو ترم یو سوم به اعمال اقدامات اصالح  ستیب
ها  کبان یو انتظام یفریکشور، مقررات ک یکو بان یقانون پول ۴۴و  ۳۹مطابق با ماده 

ها  کس بانیا تأسی نحوه الغاء ز بهیها ن کطرز اداره بان ۴مشخص شده است و در ماده 
  

1 Committee of Sponsoring Organizations 
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 یرانا یبال در نظام بانک یتهانطباق اصول کم یزانم ۱۲۳

و  یاقدامات اصالح درزمینه یارات نظارتیاخت یه برخکد توجه داشت یپرداخته شده است. با
ها  کبان یئت انتظامیار هیگر در اختید یپول و اعتبار است و برخ یعهده شورابر یمیترم

 ،گذار قانون یارات مقام نظارتیردن اختکمحدود یموارد برا برخیگذاشته شده است. در 
 یاقدامات مقام نظارت ،نظر نیه ازاک شدهها داده  کبان یئت انتظامیارات به هیاختاز  برخی
ران ین اصل در ایا یابیشده ارزیاد ن مطابق با موارد یار محدود شده است. بنابرایبس

 منطبق است. یتاحدود
ها  شورک یمراجع نظارت یقیپارچه و تلفکیست و پنجم نظارت یچهارم و ب و ستیدر اصل ب
ه ک اند داشتهد یکتأ یمرز ن دو اصل بر نظارت برونیشتر ایقرار گرفته است و ب موردبررسی
 یابیارز ،رانیدر ا یخارج یها کات شعب بانیس و عملینحوه تأس یینامه اجرا نییمطابق با آ

 منطبق است. تاحدودیشور کن دو اصل در یا
هایی را معرفی کرد که درارتباط  توان شاخص در هر اصل می ، باالهای  ارزیابی به باتوجه

نقدینگی و کیفیت  های عملکرد،  شاخص به باتوجهها  مستقیم با اصول بال هستند. این شاخص
شود و میزان تأثیر  بانکی انتخاب شده و در قسمت بعدی در مدل تصریح می نظامها در  دارایی

  ق اصول بال در ایران مشخص خواهد شد.ها بر نظارت بانکی و انطبا این شاخص

  تصریح مدل ۵
متغیرهای بانکی و انطباق اصول بانکی در  بینبا استفاده از ارتباط  ، مدلیدر این بخش

آید که متغیر  رها برخی مواقع پیش میین متغیل روابط بیکشور ارائه خواهد شد. در تحل
است متغیر وابسته مشارکت و یا وابسته دارای دو سطح است (متغیر مجازی). مثالً ممکن 

ها باید از مدل احتمالی  برای تحلیل داده ،موارد مشارکت فرد در برنامه باشد. دراین عدم
 ) استفاده کرد. ۱جیت یا پرابیت(ال خطی

بانکی  نظامبا استفاده از مدل پروبیت عوامل مؤثر بر افزایش میزان انطباق اصول بال در 
وبیت احتمال انطباق اصول بال از استانداردهای بین المللی شود. مدل پر کشور بررسی می

کند. تابع توزیع  تابعی از بردار متغیرهای توضیحی برآورد می صورت بهبانکی را  درزمینه
، یک توزیع نرمال تجمعی جمله تصادفی مدل پروبیت دارای توزیع نرمال است. بنابراین

  .شود بیان می ۱رابطه ورت شده به ص احتمال انتخاب استاندارد برای بیان

  
1 Logit or Probit 
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)۱(  = 	Prob = 1| = =  
 بردار ضرایب و  آمد،  احتمال تجمعی وقوع پیش متغیر توضیحی،  که در آن 

   تابع چگالی نرمال استاندارد است.
 شود. مدل نمایی استفاده می های دودویی از روش حداکثر درست برای برآورد مدل

رود. انطباق  کار می بودن توزیع متغیر وابسته برقرار باشد به پروبیت زمانی که فرض نرمال
 نظامقوانین و مقررات موجود در کشور و تحوالت و ساختار  براساساصول بال در ایران 

متغیر کیفی در مدل وارد شده  صورت بهکدگذاری صفر و یک تبدیل شده و  صورت بهبانکی 
 در این مدل، ابتدا احتمالست. ال پروبیت مدمطالعه ين تفاده در ااست. روش مورداس

شده، میزان انطباق با  ارزیابی انجام براساسو  دست آمده به انطباق اصول بال در کشور
صورت متغیر وارد مدل شده و در مرحله  به ۱۳۹۰تا   ۱۳۷۶های  اصول بال در ایران طی سال

  گیرد. عوامل مؤثر بر آن و کلیه متغیرهای توضیحی در مدل صورت می وتحلیل تجزیهبعدی 

  برآورد مدل ۶
تا   ۱۳۷۶های  ارزیابی انجام شده، میزان انطباق با اصول بال در ایران طی سال براساس
های آماری بانک مرکزی  متغیر وارد مدل شده و با استفاده از داده صورت به ۱۳۹۰
استفاده قرار مورد ۱۳۹۰تا   ۱۳۷۶های  ی کشور طی سالهای بانکی در نظام بانک شاخص

های بانکی نظام بانکی کشور ایران در  کلیه شاخص پژوهشهای آماری این  گرفته است. داده
عوامل مؤثر بر آن  وتحلیل تجزیههستند. در مرحله بعدی به  ۱۳۹۰تا   ۱۳۷۶های  سال

 شده است.  پرداخته
 شده انجامبرای بررسی متغیرهای توضیحی در مدل از آزمون مانایی برای کلیه متغیرها 

آزمون مانایی متغیرهای مدل  ۱اند. در جدول  و متغیرهای غیرمانا به مانا تبدیل شده
از: نسبت  اند عبارت شده در مدل  های توضیحی استفاده شده است. متغیر داده نشان

های اعطایی، نسبت وام به  زینه، نسبت سرمایه به وامسرمایه، حاشیه سود، نسبت ه
ها،  ها، نسبت بازدهی سرمایه، نسبت وام به سپرده ها، نسبت بازدهی دارایی دارایی
ها و شاخص ثبات  شده به خالص وام های سوخت ها، ذخیره وام های نقد به سپرده دارایی

 ).z-scoreبانکی (
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 یرانا یبال در نظام بانک یتهانطباق اصول کم یزانم ۱۲۵

 یکند. عدم سودآور یرا حفظ م یؤسسه مالک بانک یا می، سالمت یهای سودآور نسبت
   ۱سک فراوان است.یدهنده ر بازتاب یک سازمان مالی یار باال هر دو برایبس یو سودآور

ت یریمد یبا چگونگ یادی، ارتباط زینهاد مال کیل درآمدها در یت و روند تحصیفیک
های مالی یک  ها در آن نهاد دارد. سودآوری و به تبع آن رشد دارایی ها و بدهی ییدارا

دهد.  داران را افزایش می شده و حقوق سهاممنجر مؤسسه مالی به افزایش ذخایر آن 
دادن توان ایستادگی بانک و شرکت در مقابل  های سرمایه متغیری اساسی برای نشان نسبت
سک یبر ر وتحلیل تجزیهه یتمرکز اول ،ها های کیفیت دارایی وارده است. در نسبت یها تکانه
های کفایت سرمایه را تأیید  های کیفیت دارایی، به نوعی اعتبار نسبت است. نسبت یاعتبار
کنند. برای مثال در برخی موارد امکان دارد که وجود مخاطرات ناتوانی یک بانک در  می

 های آن باشد. اییبازپرداخت تعهداتش، ناشی از کاهش ارزش دار
نقدینگی بانک تأثیر مهمی در قدرت ایستادگی آن در مواجهه با نوسانات اقتصادی داشته 

به تعهدات  ییگو پاسخ یبرا یکاف ینگینقد بایدو نظارت بر آن بسیار بااهمیت است. بانک 
ی بر دهندگان) داشته باشد و این موضوع تأثیر زیاد گذاران و وام سپرده یمدت (تقاضا کوتاه

رابطه معکوس داشته،  یبا سودآور ینگیمالی دارد. از طرفی نقد نظامسالمت و ثبات 
   ۲برقرار کنند. یتعادل مناسب یو سودآور ینگین نقدید بیبا یمال ین، نهادهایبنابرا

نشان داده شده است، عالمت تمام ضرایب متغیرهای  ۲طور که در جدول  همان
. در بین متغیرهای داردخوانی  تجربی هم های پژوهشتوضیحی با ادبیات نظری و نتایج 

توضیحی، متغیرهای نسبت هزینه، نسبت سرمایه، نسبت سرمایه به وام از لحاظ آماری 
آزمون  های مختلف با متغیرهای مختلف مورد دار هستند. این مدل برای حالت معنی

 شده است.  داده نشان ۲قرارگرفته است که در جدول 
 )۱۹۸۹( ۳و لمشو  آماره هاسمرهای برازش مدل پروبیت، استفاده از  مونیکی دیگر از آز

است. در این آزمون مقادیر انتظاری با مقادیر واقعی جهت ارائه مدل مناسب با یکدیگر 
دهنده  شوند. اگر چنانچه این مقادیر اختالف کوچکی داشته باشند نشان مقایسه می

است  ۵٫۶۶لمشو برابر - است. مقدار آماره هاسمر های مورداستفاده بودن مدل با داده مناسب
 مقادیر انتظاری و واقعی است.  بیناختالف  وجود از حاکیکه 

  
  

1 Baral (2005)  
  همان ۲

3 Hosmer & Lemeshow  
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  ۱جدول 
  آزمون مانایی متغیرهای مدل

  ارزش احتمال  آماره دیکی فولر  متغیرهای توضیحی
  ۰٫۰۴  -۳٫۲۴  نسبت هزینه
  ۰٫۰۸  -۲٫۸۴  نسبت سرمایه
  ۰٫۱۲  -۲٫۶۱  حاشیه سود

  ۰٫۱۲  -۲٫۶۳  سرمایه به وامنسبت 
  ۰٫۰۰  -۵٫۳۱  نسبت وام به دارایی

  ۰٫۰۰  -۵٫۵۹  ها های نقد به سپرده نسبت دارایی
  ۰٫۰۵  -۳٫۱۳  بازدهی سرمایه
  ۰٫۰۲  -۲٫۵۹  ها بازدهی دارایی

  ۰٫۰۰  -۵٫۲۲  نسبت وام به سپرده
  ۰٫۰۵  -۳٫۷۴  شاخص ثبات بانکی

  ۰٫۰۰  -۴٫۲۲  های تجاری چرخه
  ۰٫۰۵  -۳٫۱۲  تورم

نسبت هزینه با انطباق اصول بال ارتباط معکوس دارد، با کاهش نسبت هزینه و افزایش 
یابد. کفایت سرمایه متغیری  کارایی عملیاتی بانک، انطباق با اصول بال در ایران افزایش می

وارده است.  یها تکانه برابردادن توان ایستادگی بانک و شرکت در  اساسی برای نشان
ت یهای کفا ن، بررسی نسبتیسنجد. بنابرا بانک را می یمال ییه توانایت سرمایکفا ،یعبارت به

ها  ه بانکیت سرمایریه ابزار مفیدی برای نظارت بانک مرکزی بوده و آن را از نحوه مدیسرما
در اصول  ۶تا  ۱سازد. نسبت سرمایه و نسبت سرمایه به وام با تأثیرگذاری بر اصول  آگاه می

دهنده ساختار سرمایه در نظام بانکی کشور بوده و با افزایش این  نشان گانه کمیته بال، ۲۵
یابد. نسبت سرمایه به وام به ساختار  ها میزان انطباق اصول بال در ایران افزایش می نسبت

های کشور نیز اشاره دارد. اینکه چه میزان از سرمایه بانک صرف  ریسک اعتباری در بانک
تر  شود. هرچه این نسبت پایین ست در این نسبت مشخص میاعطای وام به مشتریان شده ا

ها شود به اعطای وام و افزایش  گذاری آنکه صرف سرمایه جای باشد سرمایه بانک به
  شده سوق پیدا کرده است. های بانکی و یا مطالبات سوخت ریسک

رحله در دو م پرسکات-هدریکهای تجاری، از فیلتر آماری  برای استخراج سری زمانی چرخه
شود. سپس از تفاوت  روندزدایی می موردنظرشود. در مرحله اول، سری زمانی  استفاده می

های تجاری و جزء نامنظم به  شده، مجموع دو جزء چرخه سری زمانی با جزء استخراج
شود،  های تجاری اقدام می آید. آنگاه جهت جداسازی جزء نامنظم از چرخه دست می
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خصوصیت آماری این فیلتر، باقیمانده حاصل از آن دارای ویژگی  براساسصورت که  این به
جزء  موردنظرمتغیر تصادفی است. بنابراین، با اعمال مجدد این فیلتر بر سری زمانی 

مانده حاصل که جزء نامنظم است، استخراج شده  های تجاری و عالوه بر آن باقی چرخه
 است. 
  ۲جدول 

  ایی عوامل مؤثر بر انطباق اصول بال در ایراننتایج تخمین مدل پروبیت برای شناس
  ۴مدل   ۳مدل   ۲مدل   ۱مدل   نام متغیر

  -۱٫۸۶ )۰٫۰۰(  -۰٫۱۸۲ )۰٫۰۰(  -۰٫۲۶۲ )۰٫۰۱(  -۰٫۰۷۷) ۰٫۰۰(  نسبت هزینه
  ----  ۱٫۸۸۰ )۰٫۰۳(  ----  ۰٫۹۲۰ )۰٫۰۱(  حاشیه سود 

  ۱٫۲۲ )۰٫۰۳(  ----  ۰٫۹۶ )۰٫۱۴(  ۰٫۲۴ )۰٫۰۳(  نسبت سرمایه 
  ۵۴/۱)۰٫۰۰(  ۰٫۲۲۱)۰٫۰۲(  ----  ۰٫۱۳۲ )۰٫۰۳(  شاخص ثبات بانکی 

  ۲٫۲۵۰ )۰٫۰۳(  ----  ۰٫۱۶۸ )۰٫۲۵(  ----  به وام سرمایه نسبت
  ----  ۰٫۱۲۷ )۰٫۰۱(  ۰٫۱۴۲ )۰٫۰۳(  ----  نسبت وام به سپرده
  ----  -----  ۰٫۱۰۹ )۰٫۰۲(  ----  نسبت وام به دارایی 

  ۰٫۰۰۰۴ )۰٫۰۰(  ----  ----  ---  های تجاری  چرخه
  -۰٫۳۸۲ )۰٫۰۸(  ----  ----  ----  تورم 

  ۳٫۱۵ )۰٫۰۸(  ۵٫۶۶ )۰٫۰۲(  ۴٫۱۵ )۰٫۰۴(  ۵٫۷۳ )۰٫۰۲(  آزمون والد ضرایب
  ارزش احتمال آزمون صفر بودن ضرایب درون پرانتز گزارش شده است. یادداشت.

بانکی کشور  نظامهای شرایط اقتصادی بر  شاخص عنوان بههای تجاری و تورم نیز  چرخه
تأثیر داشته و از عوامل مؤثر بر اصول بال است. برنامه ارزیابی بخش مالی با تأکید بر 

 .کند دار تلقی می های اقتصاد کالن در کشورها ارزیابی خود را در هر بخش معنی شاخص
با درنظرگرفتن این دو شاخص سعی شده است ارتباط بخش بانکی با ثبات مالی در  ،رو  ازاین
 های پژوهشو  z-scoreشاخص  براساسر حفظ شود. شاخص ثبات بانکی که کشو

آمده  دست ) نیز در مدل وارد شده است که مطابق با نتایج به۲۰۰۷( ۱، شائک و ولفمرسیکا
  دهد. اثرات مثبت ثبات بانکی را بر انطباق اصول بال نشان می

  
1 Mercieca, Schaeck & Wolfe 
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  گیری  نتیجه ۷
)، یخصوص یها کت بانیژه فعالیو شور (بهک یکگرفته در بخش بان همراه با تحوالت صورت

اهش کجهت در ین جلب اعتماد عمومیها، همچن کن بانیگذاران ا حفظ منافع سپرده
دنظر در ین بخش، تجدیدر ا یت آزادسازکادامه حر و شورک یدولت در نظام مال یگر یتصد

 کبانتر کرد.  یرا ضرور یکد نظارت بانیجد یها  ساختار بخش نظارت و توجه به روش
پول، نظارت  یالملل نیصندوق ب یفن یها  کمکد و با استفاده از یط جدیشرا کبا در یزکمر

 ها موردتوجه قرار داد. کد در نظارت بر بانیجد یردکیعنوان رو را به کسیبر ر یمبتن
استفاده ها مورد کبان یناظر قانون عنوان به یزکمر کها توسط بان  ه سالک یوه نظارتیش
ت مقررات یدارد، رعا یت اساسیوه اهمین شیبود. آنچه در ا یقیگرفت، نظارت تطب یقرار م
از  یکام و سالمت بانکاستح یاصل یها وه، شاخصین شیه در اک یطور به ،است کدر بان

، کبان یها  ت درآمدیآن، ماه ی، سودآورکبان ینگیت نقدیضعو هیت سرمایوضع لیقب
مجموعه در  کیعنوان  به کبان یلکطور  به و کبان یها  ییت دارایفیکت آن، یریت مدیفیک
رًا یه اخک کسیبر ر یوه نظارت مبتنیشود. ش یده گرفته میت آن نادیوخم مقررات و رعا چیپ

 یها و امور نظارت  تیدر بخش نظارت قرار گرفته است، مجموعه فعال یزکمر کموردتوجه بان
از اشاعه  یریجلوگ و کبان کیمختلف در  یها  کسینترل رکو  ییه هدف آن شناساکاست 
ت ینان از رعایه حصول اطمکشور است. ازآنجاک ین نظام مالیو همچن یکل نظام بانکآن به 

از  یا رمجموعهیز یقیاست، نظارت تطب یضوابط و مقررات، خواست هر سامانه نظارت
بر  یننظارت مبت یاست. چارچوب اصل کسیبر ر یها در نظارت مبتن  تیمجموع فعال

 شده است.  یمؤثر طراح یکاصل نظارت بان ۲۵ا یته بال و یمک ی، بر پایه اصول محورکسیر
ارزیابی میزان انطباق اصول بال در ایران، عواملی مانند نسبت  به باتوجهدر این مقاله 

عنوان  های تجاری، تورم و حاشیه سود به سرمایه، نسبت هزینه، شاخص ثبات بانکی، چرخه
  اند.  سازی اصول بال در کشور شناسایی شده رگذار بر پیادهعوامل تأثی

  فهرست منابع
اداره مطالعات و مقررات بانکی، . گانه نظارت بانکی مؤثر اصول بیست و پنج). ۱۳۸۵ارجمندنژاد، ع. (

  . بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
Baral J. K. (2005). Health check-up of commercial banks in the framework of 

CAMEL: A case study of joint venture banks in Nepal. Journal of Nepalese 
Business Studies, 2(1), 41-55. 
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