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هاي بانکی سیستم بیمه سپرده صریح بر وقوع بحرانتأثیر
(در کشورهاي در حال توسعه)

دکتر زهرا افشاري

دکتر احمد یزدان پناه

مریم باخدا

16/5/1388تاریخ پذیرش مقاله:26/2/1388تاریخ دریافت مقاله:

چکیده
کند. لذا ثبات سیستم میسیستم بانکی نقش مهمی را در توسعه اقتصادي کشورها ایفا

برخـی از  ،نقش مهمی در ثبات اقتصـادي داشـته باشـد. بـراي ایـن منظـور      تواند بانکی می
اند. اما سیستم بیمه سپرده یک مکانیزم نسـبتاً  کشورها سیستم بیمه سپرده را معرفی کرده

ه کشـور در حـال توسـع   23بـر اسـاس شـواهد    ،بسیار پیچیده است. بنابراین در این مقاله
چنـد متغیـره   کـارگیري مـدل الجیـت    ه با ب2002تا 1980هاي بین سال،منجمله ایران

هاي بانکی بررسی شود. م بیمه سپرده صریح بر وقوع بحرانتسیستأثیرتالش شده است تا 
 استاد گروه اقتصاد دانشگاه الزهراء.
زهراء استادیار گروه اقتصاد دانشگاه ال.
ریزيي و برنامهاقتصادتوسعهکارشناس ارشد.
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احتمـال وقـوع بحـران بانکـداري را     ،دهند که سیستم بیمه سـپرده صـریح  نتایج نشان می
تر باشد و این سیستم گذاران گستردهح پوشش بیمه سپردهدهد و هرچه که سطافزایش می

در جـایی کـه توسـط بخـش     نیـز وباشـد تأمین وجه شده باشد و عضویت در آن اختیاري
یابد.دولتی به جاي خصوصی اداره شود این احتمال افزایش می

بحران بانکی، بیمه سپرده صریح، بیمه سپرده ضمنی.هاي کلیدي:هژوا

JEL:G01, G21, G22بندي طبقه
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مقدمه.1
اي روبـرو شـدند   کنندههاي اقتصادي ویرانهاي اخیر کشورهاي زیادي با بحراندر دهه

1شان بوده است.هاي رخداده در نظام بانکیاصلی آنها بحرانأکه منش

به عمل اياقدامات پیشگیرانه،ها براي جلوگیري از وقوع بحراندولت،به همین منظور
هـاي نظـارتی و بررسـی    بهبود قوانین و مقررات بانکی، برقراري سیستمتوان بهاند میهآورد

دهـد ها بـه آنهـا وام  هنگام کمبود نقدینگی بانکها، اقتدار بانک مرکزي تا درعملکرد بانک
به برقراري سیستم بیمـه سـپرده   ها اقدام هاي اخیر دولتدر دهه،عالوه بر ایناشاره نمود.
2باشد.اي در حال افزایش میند که برقراري این سیستم به طور فزایندهصریح نمود

.کشور آمریکا اولین کشوري است که اقدام به ایجاد سیستم بیمه سپرده صـریح نمـود  
ـ 1960. سپس در دهه کرداین سیستم را ایجاد 1934این کشور در سال  ه کشـور دیگـر   نُ

اي در حـال افـزایش   ین روند به طور فزاینـده ا1980این سیستم را اتخاذ نمودند و از دهه 
این سیستم را در پیش گرفتند کـه ایـن   2003کشور در سال 88به طوري که ،بوده است

، بیمـه ســپرده صـریح بــه عنــوان   1994باشـد. در ســال  مــی1984برابــر سـال  4،تعـداد 
صـریح  هسـپرد بیمـه  سیسـتم  1990اتحادیه اروپا شد. تا دهـه  استانداردي براي بانکداري 

یـک افـزایش   1995امـا از سـال   ،بیشتر در کشورهایی با سطح درآمـدي بـاال رواج یافـت   
تـر  مخصوصاً در کشورهاي با درآمدي پایین،ناگهانی در برقراري سیستم بیمه سپرده صریح

اقتصادهاي در حـال گـذر اروپـاي مرکـزي و     عمدتاً ،افزایشاز متوسط مشاهده شد که این
3شد.اروپا بودند شامل میعضو شدن در اتحادیه که در پی راشرقی

هاي مختلف مقاله به صورت زیر تنظیم شده است:بخش
شـود، در قسـمت   به بیان عوامل مؤثر بر وقوع بحران بانکی پرداخته مـی ،بعد از مقدمه

اي از و صریح و ارائه پیشـینه هایی از سیستم بیمه سپرده ضمنی سوم تعریف و بیان ویژگی
هـاي  بـه بیـان فرضـیه   پـذیرد. قسـمت چهـارم   انجام شده در این زمینه صورت میکارهاي 

تحقیق، معرفی مدل و تجزیه و تحلیل حاصـل از بـرآورد آن اختصـاص دارد، و در قسـمت     
گردد.گیري ارائه میپنجم نیز نتیجه

1- Hardy (1998).
2- Mas & Talley (1990).
3- Demirguc-Kunt, Karacavali & Laeven (2005).
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هاي بانکیعوامل ایجاد بحران.2
ابتـدا بـه شناسـایی علـل و     در ایـن بخـش  ،هـاي بـانکی  با توجه به اثرات منفی بحران

دانیم دالیل گونـاگونی بـر وقـوع    پردازیم. همان طور که میهاي بانکی میهاي بحرانریشه
ها و بعضی هاي منحصر به فرد بانکبسیاري از آنها ناشی از ویژگیهاي بانکی مؤثرند،بحران

باشد.اقتصادي حاکم بر جامعه میها و شرایطاز آنها به دلیل سیاست

هاي بانکیریسک نقدینگی و افزایش شدید بدهی.1ـ2

.کننـد گذاري مـی ها (پول قرضی) سرمایهباشند که با سپردهها جزء مؤسساتی میبانک
هـا بـا پـول    باشد کـه بانـک  سازد ناشی از این واقعیت میها را خاص میمشکالتی که بانک
هـاي منفـی و   بـین شـوك  گیـري ها به عنـوان ضـربه  کنند. سرمایه بانکقرضی فعالیت می

هـا نسـبتاً جزئـی    گیـر بـراي بانـک   کند و از آنجا که ایـن ضـربه  ورشکستگی بانک عمل می
هـا بـا تطبیـق    شـوند. بانـک  بانـک مـی  هاي کوچک منجر بـه ورشکسـتگی   شوك،باشدمی

مـدت  کوتـاه هاي بدهیهاي افراد را که معموالً جز کنند یعنی سپردهسررسیدها فعالیت می
کننـد و ورشکسـتگی بانـک زمـانی رخ     هـاي بلندمـدت مـی   اشند را تبدیل به وامببانک می

هـا  نگرانـی گـذاران نباشـد.   دهد که بانک قادر به پرداخت وجوه مورد درخواست سـپرده می
که ناشی از نـرخ بـاالي   ـگذاران باال باشدشوند که مبالغ پرداختی به سپردهزمانی آغاز می

ها نتوانند منابع مورد و بانکـباشدها میپایین یا منفی سپردهها و یا نرخ رشد بهره سپرده
هـاي بانـک متشـکل از    موجودي تأمین نمایند و یـا دارایـی  گذاران و ذخایر نیاز را از سپرده

ها و نرخ بهره وامهاي بلندمدت اعطایی با نرخ سود ثابت باشد و در نتیجه سود برگشتی وام
ها بـا کـاهش سـود و یـا حتـی زیـان مواجـه        بانک،ر نتیجهدکهد نکنبا هم تطبیق سپرده

1گردند.می

عدم ارزیابی ریسک اعتباري.2ـ2

هــاي پرداختــی در بــه طــور کلــی عــدم اطمینــان از تحقــق وصــول و بازپرداخــت وام
وهـاي تهدیدکننـده مؤسسـات اعتبـاري     تـرین ریسـک  از عمـده ،سررسیدهاي تعیین شده

1- Gavin & Hausmann (1996).
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اعتباري از طریق گزینش متقاضیان وام، تنوع بخشیدن بـه  باشد. کاهش ریسک ها میبانک
هـاي متفـاوتی   گیرنـدگانی کـه داراي ریسـک   بـه وام ها از طریق اعطاي تسـهیالت  سبد وام

باشـد امـا عمـالً در    پـذیر مـی  وثیقه معتبـر امکـان  و یا وام دادن در ازاي دریافت ،باشندمی
بـه ظـاهر پرمنفعـت و در عمـل موفـق      هـاي پرریسـکی کـه    معموالً پروژه،هاانتخاب پروژه

هـایی کـه در   گردند. همچنین امکان تنوع سـبد ریسـک بـراي بانـک    باشند انتخاب مینمی
کننـد و یـا متعهـد بـه اعطـاي تسـهیالت بـه گـروه خاصـی از          مناطق کوچک فعالیت مـی 

د بسیار کم است. البتـه الزم بـه ذکـر اسـت کـه تنـوع سـبد اعطـاي         نباشگیرندگان میوام
برد. از آنجا که کنتـرل  ت، ریسک عدم بازپرداخت بدهی را به طور کامل از بین نمیتسهیال
باشند و از سوي دیگر ارزش آنها نیز دائماً در حـال نوسـان اسـت، لـذا     میها پرهزینهوثیقه

1باشد.پذیر نمیحذف کامل ریسک اعتباري هیچ گاه امکان

عدم شفافیت در عملکرد و ریسک عملیاتی.3ـ2

پردازنـد در حـالی   گیرندگان میآوري اطالعات محرمانه در خصوص وامبه جمعها نکبا
گذاران و ناظران نظام بانکی در دسترسی به اطالعات بانکی در شرایط نامساعدي که سپرده
هـاي مؤسسـه اعتبـاري    هایی که ناشی از عدم انطباق فعالیـت خطرات و یا زیان2قرار دارند.

باشد اصطالحاً ریسک عملیـاتی نامیـده   بانکی می،ا و قوانین و مقررات(بانک) با استاندارده
ناپذیر، فقـدان  شود. فقدان ابزارهاي متنوع مالی، وجود قوانین و مقررات سخت و انعطافمی

،سیستم نظارتی و کنترلی داخلی کارآمد و مناسب، عدم آگاهی پرسنل از قوانین و مقررات
3هایی در نظام بانکی باشد.یسکتواند از عوامل بروز چنین رمی

ضعف سیستم حسابداري.4ـ2

هــاي اعطــایی افشــاء آوري اقســاط وامهــا و رســیدگی بــه نحــوه جمــعحســابداري وام
هاي قانونی، از مـواردي هسـتند کـه مـدیریت بایـد بـه آنهـا        چهارچوبهاي مالی و صورت

ررات ضعیف در زمینه حسابداري کنند که مقخاطر نشان می4بپردازند. پرز کامپانرو و لئونه

1- Demirguc-Kunt & Detragiache (1997).
2- Gavin & Hausmann (1996).

.386ص ).1384(زاده و حسنمجتهد-3
4- Perez-Campanero, Juan and Alfredo M. Leone (1991).
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1اند.از عوامل مؤثر بر بحران بانکی در اروگوئه بوده،و نظارت

ها و فساد مالی مدیرانهاي مربوط به نظارت بر بانکیینارسا.5ـ2

نسبتاً باالیی برخوردارند و نظـارت بـر   داري از آزادي عمل کدر کشورهایی که بخش بان
اصالحات قانونی در مقابـل فسـاد مـالی بـه راحتـی زیرپـا       باشد و سیستم بانکی ضعیف می

ننـد کـه داراي   کگـذاري مـی  هایی سـرمایه شود، مدیران بانکی نه تنها در پروژهگذاشته می
هایی که به شکست آنهـا مطمـئن هسـتند    ریسک باال است بلکه ممکن است حتی در طرح

2خص خود کسب نمایند.گذاري کنند و از این جهت منافعی را براي استفاده شسرمایه

المللیهاي بهره بینافزایش نرخ.6ـ2

هاي بهره داخلی یابد از یک طرف نسبت نرخالمللی افزایش میهاي بهره بینوقتی نرخ
هایشـان را  گذاران خارجی به سرعت سپردهیابد و سرمایهالمللی کاهش میبه نرخ بهره بین

شود که سیستم بانکداري منجر به این مین امرایکهـکشندداخلی بیرون میهاياز بانک
هـاي داخلـی در   و از طرف دیگر هنگامی که بانـک ـداخلی با کمبود نقدینگی مواجه شود

ها متحمل کاهش در سود بانک،دهندرقابت با نرخ بهره جهانی نرخ بهره خود را افزایش می
3و یا حتی زیان خواهند شد.

ات بانکی در زمان توسعه اقتصاديرویه اعتبارافزایش بی.7ـ2

گیرنـده بـه   یـک وام ،پذیر باشـد دهی به آسانی امکانهنگامی که اعطاي اعتبارات و وام
تواند بدهی خود را به یک بانک از طریق دریافت وام از بانک دیگر تسویه نماید و آسانی می

خصـوص  نقدینگی به عنـوان یـک شـاخص ضـعیف در    ،این بدین معناست که در این حال
آید.گیرندگان به شمار میحسابی وامها و همچنین خوشهاي اعطایی بانککیفیت وام

باشـند و  هاي اقتصادي پررونق میاي است که فعالیتدهی معموالً دورهدوران رونق وام
هاي ضعیف، به ظاهر قادر به بازپرداخـت  موقتاً سوددهی باالیی دارند، بنابراین حتی شرکت

ها شرایط بسیار دشواري را در تشخیص بانک،دهیباشند. در دوران رونق وامدیون خود می

1- Martinez Peria (2002).
2- Demirguc-Kunt & Detragiache (1997).
3- Demirguc-Kunt & Detragiache (1997).
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1ها سوخت خواهند شد دارند.و تعیین اینکه کدام وام

هاي منفی اقتصاد کالنشوك.8ـ2

،انـد هاي اقتصـادي منفـی و رکـود بـوده    هاي بانکی بزرگ اغلب در نتیجه شوكبحران
ثبـات  مختلفـی هـاي  داشته باشند و از راهیگوناگونهاي توانند حالتهایی میچنین شوك

منجـر بـه کـاهش    ،بانکداري را تهدید نمایند. یک رکود بزرگ در تجارت و یـا تولیـد ملـی   
هـا  کند. بانکمیعاجزهایشانشود و آنها را در بازپرداخت وامگیرندگان بانک میدرآمد وام

گـذاري  زمین و ساختمان سرمایهممکن است حتی به طور مستقیم در بازار خرید و فروش
اند و بـه دلیـل رکـود    هاي ساختمانی دادههایی را به شرکتنکنند اما به دلیل اینکه آنها وام

یافتـه،  هایشـان کـاهش  ها در بازپرداخت بـدهی قدرت این شرکت،در بازار معامالت مسکن
2شوند.ها نیز متضرر میبانک

سقوط ارزش سهام.9ـ2

هـا  گردد بسـیاري از شـرکت  ش کالن اقتصادي و ایجاد رکود باعث میعدم ثبات در بخ
ورشکسته شده و قیمت سهام کاهش یافته و بازارهاي سرمایه سقوط نماینـد. ایـن امـر بـه     

هاي خود هایی که بخشی از داراییهاي بانکی در بانکتواند موجب بروز بحراننوبه خود می
ها از جملـه  در بعضی از بانک،عالوه بر این3اند شود.گذاري کردهسرمایهرا در بازار سرمایه، 

سبب بروز مشکالتی براي سیستم بـانکی  ،باشد که کاهش آنسهام می،گیرندگانوثایق وام
4خواهد شد.

مداخله دولت و پرداخت تسهیالت تکلیفی.10ـ2

اهش هاي گوناگون دولت که منجر به کها به خاطر سیاستدر بسیاري از کشورها بانک
هاي ذخیره قانونی باال اسـت  نرخ،هااز جمله این سیاست.بینندشود آسیب میسود آنها می
هـا بـه تأسـیس    گیرد. اجبار بانـک و یا بهره ناچیزي به آنها تعلق میندارندايکه اصالً بهره

1- Gavin & Hausmann (1996).
2- Gavin & Hausmann (1996).
3- Martinez Peria (2002).
4- Detragiache & Gupta (2004).
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هـا بـه   بانکاگربه طوري که ،شعب در مناطقی که از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نیست
،نمودنـد هرگز در آن مناطق اقدام بـه تأسـیس شـعب نمـی    ،کردندعمل میآزادانه صورت 

1پذیري سیستم بانکی شود.تواند موجب آسیبمی

هاآزادسازي عملیات مالی و عدم تدارك کافی توسط بانک.11ـ2

سال اخیر در بسـیاري  15همان طور که در ،هنگامی که آزادسازي مالی صورت پذیرد
یابد مخصوصاً هنگـامی  فرصت و امکان پذیرش ریسک افزایش می،داده استاز کشورها رخ

2که سیستم مؤثر نظارتی و مقرراتی وجود نداشته باشد.

و ناگهـانی عمـل نمـود و    نبایسـتی شـتابزده   ،زداییدر زمینه آزادسازي مالی و مقررات
هـا و یـا   نـک بایستی به صورت تدریجی صورت گیرد. ایجاد بعضـی از مشـکالت با  ،اقدامات

ها با روند آزادسازي و اجـراي  ناشی از عدم نظارت دقیق و یا ناهماهنگی نظارت،تشدید آنها
3عملیات بوده است.

هاي ارزي و نوسانات نرخ ارزنظام.12ـ2

در تبـدیل ایـن   ،هاي اقتصـادي هاي اقتصادي یک کشور در هنگام وقوع شوكسیاست
هـاي ارزي  رژیـم ،هـا جملـه مهمتـرین ایـن سیاسـت    مؤثرند. از هاي بانکیشوك به بحران

مخصوصــاً در ،هـاي اقتصــادي یکــی از مهمتـرین سیاســت ،باشــد انتخـاب رژیــم ارزي مـی 
ثبـات سیسـتم بـانکی و تکامـل     ،باشد. این انتخاب به شـدت می،کشورهاي در حال توسعه

دهد.قرار میتأثیراقتصاد یک کشور را تحت 
ي در حال توسعه با انتخاب رژیم ارزي براي کشورهاي انتخاب رژیم ارزي براي کشورها

توسعه یافته تفاوت دارد. کشورهاي در حـال توسـعه اغلـب اعتبـارات کـافی نداشـته و بـه        
بنابراین بیشتر از کشورهاي دیگر ،المللی نیز به صورت محدود دسترسی دارندبازارهاي بین

ارزي قرار دارند و نوع نظـام نـرخ   اتدر معرض اثرات منفی نوسان نرخ ارز و باال بودن تعهد
4اي دارد.ارز در ایجاد تورم در این کشورها نقش عمده

1- Mas & Talley (1990).
2- Demirguc-Kunt & Detragiache (1997).
3- Latter (1997).
4- Domac & Martinez Peria (2000).
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سیستم بیمه سپرده.3
2و صریح.1باشد بیمه سپرده ضمنیها به دو صورت متداول مینظام بیمه سپرده

تعریف سیستم بیمه سپرده ضمنی.1ـ3

هـا ایـن   دولـت .باشـد مصلحتی مـی گذاران حمایت دولت از سپرده،در این سیستمـ 1
باشـند  دهند نه به این علت که آنها از لحاظ قانونی مجبور میها را انجام میحمایت

بلکه به خاطر اینکه به اهداف سیاسی ملی خود دست یابند.
به تصمیم دولت دارد و هیچ گونه قوانین از پیش ، بستگیمقدار و چگونگی حمایتـ 2

گیري وجود ندارد.اي در تصمیمشدهتعیین
و یا از طریق بانـک  ،معموالً از منابع خارج از بودجه،گذارانهرگونه کمک به سپردهـ 3

شود.مرکزي تأمین مالی می

گذاران در سیستم بیمه سپرده ضمنینحوه حمایت از سپرده
گذاران را به سه طریق تحت حمایـت  در یک سیستم بیمه سپرده ضمنی، دولت سپرده

د:دهقرار می
و یـا اینکـه   ،گـذاران نخست بستن بانک ورشکسته و پرداخت مسـتقیم بـه سـپرده   ـ 1

کند.ها را به عهده بانک دیگر محول میسپرده
به منظور جلـوگیري  ،زده و ادغام آن بانک با بانک دیگربحرانکحمایت مالی از بانـ 2

از ورشکستگی آن بانک.
کار یا از طریق تزریق مستقیم سـرمایه بـه   که این ،بحران زدهکتوانمند نمودن بانـ 3

هاي معوقـه (مطالبـات   بخشی یا تمام دارایی،گیرد و یا اینکه دولتبانک صورت می
کند.دفتري تصاحب میرا به ارزش کمعوقه) بان

تعریف سیستم بیمه سپرده صریح.2ـ3

انین و شود و قوقانون و مقررات ایجاد میچهارچوبیک سیستم بیمه سپرده صریح در 

1- Implicit
2- Explicit
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هـایی  نوع مؤسسات و سپرده،م وجود دارد که در آنتهایی براي عمل به این سیسنامهآیین
و ،اجباري یـا اختیـاري بـودن آن   ،که مشمول بیمه هستند و نحوه عضویت در این سیستم

بیمـه سـپرده تـأمین    و اینکه چطور سیستم ،هایی که باید بیمه شوندمقدار حداکثر سپرده
توانـد از آنهـا اسـتفاده    گر در هنگام ورشکسـتگی بانـک مـی   زارهایی که بیمهو اب،وجه شود

مشخص شده است.،نماید

گذاران در سیستم بیمه سپرده صریحنحوه حمایت از سپرده.1ـ2ـ3
بستگی بـه سـقف   ،شودمقدار حمایتی که در یک سیستم بیمه سپرده صریح انجام می

براي این منظـور بـه سـه حالـت     ،داردتقرراپوشش بیمه سپرده تعیین شده در قانون و م
پوشش بیمه سپرده توجه خواهیم نمود.

طرح پوشش بیمه محدود شده.1ـ1ـ2ـ3
هـا  گـذاران کوچـک در هنگـام ورشکسـتگی بانـک     حمایت از سپرده،هدف از این طرح

گر بیمه،شوند. در این طرحها تا یک سقف مشخصی بیمه میسپرده،باشد. در این طرحمی
گذارانی سپرده،ها را ندارد، چرا که با این عملرت تزریق مستقیم سرمایه و یا ادغام بانکقد

گیرند.که بیمه نشده بودند نیز تحت حمایت قرار می

%100طرح پوشش بیمه .2ـ1ـ2ـ3
ابزارهاي گوناگون را ،گرشوند و بیمهها به طور کامل بیمه میتمام سپرده،در این طرح

گیرد.ها به کار میهاي بحرانی بانکجهت حل موقیعت

1طرح پوشش بیمه مصلحتی.3ـ1ـ2ـ3

،سیسـتم ایـن در ،باشـد % می100پوشش بیمه محدود شده و این طرح حالتی ما بین 
شـوند هماننـد طـرح بیمـه سـپرده      تا یک حد مشخصی بیمه مـی هاي سپردهتمام حساب

حمایـت  ،دارد که تحت شـرایط خـاص  گر این قدرت را با این تفاوت که بیمهمحدود شده، 
گذارانی که بیمه نیستند گسترش دهد.خود را به سپرده

1- Discretionary Coverage Scheme
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هاي اصلی سیستم بیمه سپرده صریحویژگی.3ـ3

امـا در حقیقـت   ،در حالی که سیستم بیمه سپرده بـه ظـاهر یـک مفهـوم سـاده دارد     
کشورها مجبـور بـه   اي را به همراه دارد. در ایجاد یک سیستم بیمه سپرده، مکانیزم پیچیده

باشند.هاي سیستم بیمه سپرده میاتخاذ تصمیمات مهمی نسبت به ویژگی

انواع مؤسساتی که تحت پوشش قرار دارند.1ـ3ـ3
انواع مؤسساتی که باید تحت پوشش بیمه سپرده باشند بستگی بـه هـدف سیسـتم در    

،هـا باشـد  پرداخـت حمایت کردن از مکانیزم ،هر کشوري دارد. اگر هدف اولیه این سیستم
پـذیر را تحـت پوشـش قـرار     هاي تجاري و مؤسسات سپردهبانکتواند تنها این سیستم می

دهد. اما اکثر کشورها اهداف بزرگتري را در تشکیل سیستم بیمه سپرده دارند که از جملـه  
ها در اقتصـاد و توسـعه   زانـدا گذاران کوچک، افزایش پـس توان به حمایت از سپردهآنها می

هاي مالی اشاره نمود.سطهوا

هاي خصوصیهاي دولتی در مقابل سیستمسیستم.2ـ3ـ3
، مـدیریت و  هاي متنوعی نسبت به حمایت مالیویژگیداراي هاي بیمه سپردهسیستم

هـاي  هاي کامالً دولتی تا سیستماي گسترده از سیستمد و شامل دامنهنباشتأمین مالی می
.هستندکامالً خصوصی 

هاي بیمه سپرده به سمت تکیه کمتر بـر تـأمین مـالی و    رسد اخیراً سیستممیبه نظر
براي مثال سیستم بیمه سپرده در شیلی از یـک سیسـتم   اند. مدیریت دولتی حرکت داشته

هـا  به سیستمی که به طور مختصري توسط بانک،متکی به تأمین وجوه توسط دولتاًصرف
.حرکت کردشدتأمین وجوه می

بـه طـور   ،سیسـتم بیمـه سـپرده   ولـت و بخـش خصوصـی در تـأمین مـالی      داشتراك 
هـاي  ها و قابلیـت و بستگی به ویژگیاستچشمگیري از یک کشور به کشور دیگر متفاوت 

دارد.هر کشورمنحصر به فرد 

هاي عضویت اجباري در مقابل اختیاريسیستم.3ـ3ـ3
در اکثـر  اختیـاري باشـد.  توانـد اجبـاري و یـا    هاي بیمه سپرده میعضویت در سیستم
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شود که به سیسـتم بیمـه سـپرده ملحـق     ها خواسته میاز بانک،کشورهاي در حال توسعه
باشد. میعد سیاسی گردند. مزیت وجود سیستم بیمه سپرده با عضویت اختیاري بیشتر از ب

تواند بیانگر مداخله بیش انـدازه دولـت  در سیستم بیمه سپرده میهابانکعضویت اجباري
ثبـاتی بـانکی   تشدید بـی ،اما مهمترین عدم مزیت سیستم داوطلبانهباشد.در سیستم مالی 

دهند که وجـوه خـود را   گذاران ترجیح میباشد. به این دلیل که در دوران رونق، سپردهمی
هـا بـراي جبـران    باشند قرار دهند چرا که این بانکهایی که عضو بیمه سپرده نمیدر بانک

نماینـد. امـا   معموالً سود باالتري را به مشتریان پرداخت مـی ،مشتريریسک خود و جذب
هـاي بیمـه   هاي بیمه نشده به بانـک هاي خود را از بانکگذاران سپردهسپرده،هنگام بحران

دهند.شده انتقال می

یک نهاد در مقابل چندین نهاد.4ـ3ـ3

براي حمایت از تمـام  در اکثر کشورهایی که سیستم بیمه سپرده صریح دارند یک نهاد
شود. یک استدالل براي ایجاد نهادهاي جداگانه مؤسسات تحت پوشش بیمه به کار برده می

باشـند و  هاي متفاوتی مواجه میباشد که انواع گوناگون مؤسسات با مجموعه ریسکاین می
تـر  در حقیقت به معنی ایجاد سوبسیدي براي مؤسسات پرریسـک ،وجود تنها یک نوع نهاد

تـوان بـر اسـاس سـبد ریسـکی      یـا مـی  ،باشد که این مسئله از دو طریق قابل حل استیم
و یـا اینکـه مؤسسـات را مجبـور بـه      ،هاي متفاوت دریافت نمـود مؤسسات از آنها حق بیمه

هایشان کرد.ریسکهاي الزم به منظور متعادل نمودن مجموعهفراهم نمودن سرمایه

مقدار پوشش سپرده.5ـ3ـ3

باشـد  گذاران میبیمه سپرده، مقدار حمایت از سپردههاي اصلی سیستم ویژگییکی از 
هایی است که عملکرد سیستم بسیار به آن وابسته است.ویژگیءو جز

مقدار حمایت تعهـدي سیسـتم در بـین کشـورها بسـیار متفـاوت اسـت. در بعضـی از         
یک سقف و ،کشورهادیگردرها حمایت کرده است و% سپرده100کشورها بیمه سپرده از 

همچنین برخـی از کشـورها   .بیمه سپرده در نظر گرفته شده استحد معینی براي پوشش 
بخشـی از ریسـک   ،اند که در ایـن سیسـتم  سیستم بیمه سپرده اشتراکی را به اجرا گذاشته

شود.گر تقسیم میگذاران و بیمهبین سپرده
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هاي تحت پوششانواع سپرده.6ـ3ـ3
بایـد نـوع   ،هـا مشـخص شـود   ه باید مقدار پوشش بیمه نسبت به سـپرده عالوه بر اینک

هـاي بیمـه سـپرده    . در سیستمباشدگیرند نیز مشخص هایی که تحت بیمه قرار میسپرده
هـاي داخلـی،   هـاي خـارجی بانـک   سـپرده :ها از قبیلکشورها معموالً بعضی از انواع سپرده

تحـت  ،هـاي ارزي و سـپرده ،بـین بـانکی  هاي هاي خارجی، سپردههاي داخلی بانکسپرده
باشند و بـا  هاي بزرگی میبه این دلیل که اینها معموالً سپرده.گیرندپوشش بیمه قرار نمی

باشد تحت پوشش بودن یا نبودن این نوع هاي کوچک میاي که در حد سپردهپوشش بیمه
کند.ها چندان تفاوتی نمیاز سپرده

1تأمین مالی بیمه سپرده.7ـ3ـ3

دو سؤال اصلی در خصوص تأمین مالی بیمه سپرده وجود دارد: نخست اینکه چه کسی 
گـذاران در برابـر   یعنی اینکه هنگامی کـه سـپرده  کند؟ هاي بیمه سپرده را تحمل میهزینه
ها را پرداخت نمایـد. و دوم اینکـه چگونـه    شوند، چه کسی باید این زیانها حمایت میزیان

ه باید صورت پذیرد؟ آیا یک صندوق بیمه باید ایجاد شود یا خیر؟تأمین مالی بیمه سپرد

2هاتخصیص هزینه.1ـ7ـ3ـ3

هـاي  حمایت سرانجام در شکل حق بیمـه هايبیمه سپرده، هزینههاي در اکثر سیستم
گردد. دلیل منطقـی اولیـه بـراي اختصـاص     دریافت می،هاي بیمه شدهاز بانک،درخواستی

باشـد کـه آنهـا ذینفعـان مسـتقیم ایـن سیسـتم        این میها به بانکهاي بیمه سپرده هزینه
بنابراین در جـذب  هستند،ها ها به بار آورنده زیانباشند. همچنین از آنجا که خود بانکمی

هاي بیمـه سـپرده، دولـت بخشـی از ایـن      آنها نیز باید مؤثر باشند. اما در بعضی از سیستم
هـاي بیمـه   هزینه،هاي بیمه سپردهعضی از سیستمها را متقبل شده است. حتی در بهزینه
هاي بحرانبه این دلیل که هنگام وقوع .شوندمیتأمینها به طور کامل توسط دولت سپرده

منجـر بـه فرسـایش شـدید     ،هاي بزرگ سیستم بیمه سـپرده بـه بانـک   بانکی انتقال هزینه
ممکن ،هاها براي بانکپردهو دوم اینکه منافع عاید شده از سیستم بیمه سشودمیسرمایه

ها مالیاتی تحمیل شـده  گویی به بانک،این صورتکه در،هاي آن باشداست کمتر از هزینه
1- Financing Deposit Insurance
2- Allocating the Costs
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است.

آیا صندوق بیمه سپرده باید ایجاد شود؟.2ـ7ـ3ـ3

هـا وجـود دارد. نخسـت اینکـه     بانـک براي تأمین مالی بیمـه سـپرده از طریـق    دو راه 
اي را بـه صـندوق   هـاي دوره بیمـه ها خواسته شود کـه حـق   کصندوقی ایجاد شود و از بان

هـاي تحقـق یافتـه و واقعـی از     حـق بیمـه  هنگام وقوع بحران بانکی، اینکهدومو ،بپردازند
ها دریافت شود.بانک

1سیاست ارزیابی حق بیمه.8ـ3ـ3

در فرم هزینه بیمه سپرده را عمدتاً یا کامالًاکثر کشورها ،گونه که قبالً مطرح شدهمان
نمایند. حال سؤاالتی که اینجا ها محول میبانکهبه عهد،اياي دورههاي حق بیمهپرداخت

) آیـا نـرخ حـق    2باشد؟ ) مبناي تعیین حق بیمه چه می1باشند که شود این میمطرح می
؟استها متفاوت بیمه نسبت به ریسک بانک

مبناي تعیین حق بیمه.1ـ8ـ3ـ3
باشند. هاي بیمه شده دو معیار مناسب براي تعیین حق بیمه میو سپردهها کل سپرده

هـاي  به معیار سـپرده ،هاي بیمه سپردهاما در اکثر سیستم،شوداز هر دو معیار استفاده می
باشـد کـه معیـار    به کـار بـردن آن ایـن مـی    صلیانمایند. دلیل بیمه شده بیشتر توجه می

کـه قـرار   باشـد ق بیمه باید برابر با مقدار حمایتیاي است. چرا که مبناي تعیین حعادالنه
به عنوان معیـاري  ،هابه کار بردن کل سپرده،گذاران صورت پذیرد. بر عکساست از سپرده

حق بیمه از ،رسد، به این علت که در اکثر مواردعادالنه به نظر نمی،جهت تعیین حق بیمه
نماید.مقدار حمایت تجاوز می

2ثابت در مقابل متغیرهاي نرخ.2ـ8ـ3ـ3

بدون توجه به شـرایط  ،هاتواند براي تمام بانککار برده شده براي حق بیمه میه نرخ ب

1- Premium Assessment Policy
2- Fixed Versus Variable Rate
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1ها متغیر باشد.تواند با توجه به ریسک بانکیکسان و یا اینکه می،مالی

. پیشینه تحقیق4ـ3

پیشینه تحقیق در خارج از کشور.1ـ4ـ3

هـاي بانکـداري در   ررسی عوامل مـؤثر بـر بحـران   به ب،دیمیرگوك ـ کانت و دتراگیاك 
بـا  ،1980ــ 94هـاي  ، بین سـال اي بزرگ از کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعهنمونه

پرداختند و به این نتیجه رسیدند که هنگامی که ،متغیرهاستفاده از یک مدل الجیت چند 
،و تورم بـاال باشـد  مخصوصاً هنگامی که رشد پایین،محیط و شرایط اقتصادي ضعیف است

همراه با مشـکالت  ،هاي بهره باال به وضوحنرخزمانی کههمچنینکنند.ها فوران میبحران
پـذیري نسـبت بـه بحـران تـراز      باشد و شواهدي مبنی بر اینکه آسـیب بخش بانکداري می

کـه همچنـین کشـورهایی   وجـود دارد، هاي بانکی مؤثر استدر بروز بحران،ها نیزپرداخت
نمایند در کشورهایی که در اجراي مقررات ضعیف عمل مینیزو دارندصریحستم بیمهسی

2معرض ریسک و خطر بیشتري قرار دارند.

اي از کشورهاي توسـعه  هاي بانکداري در نمونههوتچیسان و مک دیل به بررسی بحران
که اندنتیجه رسیدهحال توسعه با تأکید بر شواهد کشور ژاپن پرداختند و به این دریافته و

ها ناگهـان  به ویژه هنگامی که قیمت دارایی،یابدنکی افزایش میاهاي باحتمال وقوع بحران
کاهش یافته و مشکالت مخاطره اخالقی ناشی از آزادسازي مـالی بـه همـراه بیمـه سـپرده      

3تر شود.صریح عمیق

ده بر ثبات بانکی بین سیستم بیمه سپرتأثیردیمیرگوك ـ کانت و دتراگیاك به بررسی  
با به کارگیري مـدل الجیـت چنـد    ،کشور61اي متشکل از در نمونه،1980ـ97هاي سال

احتمـال بحـران   ،کـه سیسـتم بیمـه سـپرده    انداند و به این نتیجه رسیدهپرداخته،متغیره
بیشتر اسـت کـه آزادسـازي نـرخ     هنگامیمعکوستأثیراین دهد وبانکداري را افزایش می

،عـالوه بـر آن  .وجود داشته باشد و محیط سازمانی و مقرراتی و نظارتی ضعیف باشـد بهره
تر باشد و این سیسـتم تـأمین مـالی شـده باشـد و      هنگامی که سطح پوشش بیمه گسترده

1- Mas & Talley (1990).
2- Demirguc-Kunt & Detragiache (1997).
3- Hutchison & McDill (1999).
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منفی آن بر ثبات بانکی بیشتر تأثیرتوسط دولت اداره شود و عضویت در آن اختیاري باشد 
1خواهد بود.

مدت و بلندمدت بیمه سپرده در جلوگیري از وقوع بحران در کوتاهتأثیرچو، به بررسی 
مشــاهده مربــوط بــه بیمــه ســپرده و بحــران بانکــداري در طــی دوره174بــا اســتفاده از 

کند پرداخت. نتایج این بررسی بیان می،از طریق آنالیز جدول وقوع احتمال1980ـ2000
ها دارد امـا بـا گذشـت زمـان     بانکمدت بردر کوتاهاي را کنندهتثبیتتأثیرکه بیمه سپرده 

به این نتیجه رسـید کـه در بلندمـدت بـین     همچنین این تحقیق .یابدآن کاهش میتأثیر
احتمال وقوع بحران و سیستم بیمه سپرده صریح ارتباطی مشاهده نشـد، یعنـی وجـود یـا     

2ایجاد ننمود.عدم وجود سیستم بیمه سپرده صریح تفاوتی بر احتمال وقوع بحران 

هاي مبسوط الون، کین و دیمیرگوك ـ کانت در تحقیقی با به کارگیري یک سري داده 
بـه شناسـایی   1960-2003هـاي  از کشورهاي در حال توسعه و توسعه یافته در طول سال

قـرار  تـأثیر عواملی که تصمیمات در خصوص امنیـت سیسـتم مـالی یـک کشـور را تحـت       
کـه چطـور فشـارهاي    تمرکـز دارد هـا بـر ایـن موضـوع    لیـل دهند پرداختـه اسـت. تح  می

گیـري  ات خارجی، عوامل سازمانی و سیاسـی در اتخـاذ و شـکل   تأثیرطلبانه گروهی، منافع
3هاي سیستم بیمه سپرده مؤثرند.ویژگی

.پیشینه تحقیق در ایران2ـ4ـ3

نظـام بیمـه   با بررسی لزوم اسـتقرار ،ايارچوب روش تحقیق کتابخانههدر چ،پورآقایی
هـا،  ارچوبدر سه مبحـث چهـ  ،از طریق مطالعه تجربیات سایر کشورها،ها در کشورسپرده

4سازي نظام فوق را بررسی نموده است.پیاده،راهکارها و مختصات ممکن

معرفی مدل و تجزیه و تحلیل مدل. 4
ـ  ثیر سیستم بیمـه سـپرده و بعضـی از ویژگـی    أبه بررسی ت، در این قسمت ر هـاي آن ب

بـه کمـک نـرم افـزار     5کارگیري یک مدل الجیت چنـد متغیـره  ه با ب،هاي بانکداريبحران

1- Demirguc-Kunt & Detragiache (2000).
2- Chu (2003).
3- Demirguc-Kunt, Kane, & Laeven (2006).

.1383آقایی پور ،-4
5- multivariate logit model
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Eviews پردازیم. می5
باشیم.هاي زیر میدر این فصل به دنبال آزمون فرضیه،از این رو

تحقیقهايهفرضی.1ـ4

دهد. وقوع بحران بانکی را کاهش می،سیستم بیمه سپرده صریح-1
ثیرگذار است.أبیمه بر وقوع بحران بانکی تنحوه پوشش -2
ثیرگذار است.أمین وجوه سیستم بیمه سپرده بر وقوع بحران بانکی تأنحوه ت-3
ثیرگذار است.أنوع عضویت و مدیریت سیستم نیز بر وقوع بحران ت-4

معرفی مدل.2ـ4

جیت باشد. مدل المدل استفاده شده براي بررسی فرضیه مدل الجیت چند متغیره می
شود که متغیر وابسته قابل مشاهده نباشد. متغیر وابسته بـه صـورت   در مواردي استفاده می

کنـد. در رگرسـیون   شود. این مدل از رگرسیون الجیت پیروي میظاهر می١انتخاب دوگانه
در ایـن  .شودالجستیک مانند رگرسیون چند متغیره، ضرایب متغیرهاي مستقل برآورد می

بینی شده متغیر وابسـته  رات اختالف بین مقادیر واقعی و مقادیر پیشروش، مجموع مجذو
گــردد. بــه دلیــل تــابع غیرخطــی تبــدیل الجســتیک، روش بیشــینه        حــداقل مــی 

هاي واقعی مربوط به متغیر وابسـته،  دادهبهگیرد.مورد استفاده قرار می٢(ML)درستنمایی
بر اساس اینکه پدیده مورد نظر اتفاق افتاده یا نیفتاده، دو مقدار صفر و یک اختصـاص داده  

٣.گیرندین نمودار مورد نظر قرار مییشود، لذا در باال و پامی
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بلکه بـر حسـب   ،Xي یا مزیت است، نه تنها بر حسب که لگاریتم نسبت برترLیعنی، 
به نام الجیت معروف اسـت و بنـابراین اسـم مـدل     Lباشد و در باال پارامترها نیز خطی می

2گردد. تعبیر مدل فوق به این شرح اسـت کـه   هایی مانند باال اطالق میالجیت به مدل

1- Binary Choice Model
2- Maximum Likelihood
3- Maddala (1983).
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نکتـه  1.دهـد را نشان مـی Xر در یک واحد تغییيرا به ازاL(ضریب زاویه) میزان تغییر در
هایی با متغیرهاي وابسته منقسم بـه دو گـروه، بررسـی    باشد که در مدلقابل توجه این می

2R2محاسباتی ارزش چندانی ندارد. و مقدارRًهـایی  براي چنین مدلمحاسباتی احتماال
کـه در  دارنـد تر از یک خواهد بود. جان آلدریش و فارسـت نلسـون اظهـار مـی    بسیار پایین

هاي داراي متغیر وابسته کیفی، باید از کاربرد ضریب تعیین به عنوان یک تابع آزمـون  مدل
2کننده خصوصیات مدل اجتناب نمود.مشخص

هاي تحقیقدوره و داده.3ـ4

ـ  3ثیر وجود سیستم بیمه سپرده بر بحـران بانکـداري  أبه بررسی ت،در این تحقیق ه بـا ب
کشـور در  23شـود. نمونـه متشـکل از   د متغیره پرداخته میکارگیري یک مدل الجیت چن

تعداد ،کشور23باشد. از این می)1980ـ2002(يهاطی سال،منجمله ایران،حال توسعه
انـد و بقیـه فاقـد    ها مجهز به سیستم بیمه سپرده صریح شدهدر طی این سال،کشوریازده

،متغیر وابسـته در ایـن سیسـتم   ،ر شدذکباشند. همانگونه که قبالًسیستم بیمه سپرده می
نشان داده شده اسـت کـه تعریـف آن    bcها با نماد باشد که در تخمینبحران بانکداري می

عبارت است از :
bcشود که حداقل یکی از این (بحران بانکداري و متغیر وابسته) به وضعیتی اطالق می

% 10ی متجاوز از کسیستم بانيهاییبه کل دارا٤نسبت مطالبات معوقهشرایط برقرار باشد:
باشد، مشکالت بخش بانکداري منجر به GDPدرصد 2حداقل 5شود، هزینه عملیات نجات

هـا بـه   اي بـراي برداشـت سـپرده   هجوم گسترده،ها شودبخش عظیمی از بانک6سازيملی
هـا، ها اتفاق افتاده باشد یا اقدامات اضطراري از قبیـل مسـدود نمـودن سـپرده    سمت بانک

ها توسط دولت در پاسـخ بـه   ها یا جامع نمودن تضمین سپردهتعطیالت طوالنی مدت بانک
7بحران صورت پذیرفته باشد.

گیـرد و بـراي   هایی کـه بحرانـی وجـود نـدارد ارزش صـفر را مـی      این متغیر براي سال

.708-710صص،1377گجراتی ،-1
.698،ص 1377گجراتی،-2

3- banking crisis
4- nonperforming assets
5- rescue operation
6- nationalization
7- Demirguc-Kunt & Detragiache (2005).
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گیرد.هایی که بحران رخ داده است ارزش یک را میسال
یـک گـروه شـامل متغیرهـاي     ،شـوند گروه تقسـیم مـی  به دو مدلمتغیرهاي مستقل 

باشند که در واقـع هـدف ایـن تحقیـق نیـز      هاي آن میمجازي بیمه سپرده و برخی ویژگی
و ،باشـد هاي آن بر بحران بـانکی مـی  بررسی اثرات سیستم بیمه سپرده و  برخی از ویژگی
قسـمت پـایین بـه    باشـند کـه در   می١دومین گروه از متغیرهاي مستقل متغیرهاي کنترل

شود.سیستم پرداخته میتوصیف متغیرهاي
GRO نرخ رشد =GDPباشد.واقعی می

INFنرخ تغییر تعدیل کننده =GDPباشد.می
M2toRES نسبت =M2باشد.به ذخایر ارزي می

RR.نرخ بهره اسمی منهاي نرخ تورم همان دوره است =
PCREDITPERGDPوصی به = نسبت اعتبار داخلی بخش خصGDPباشد.می

DEPباشد.= ارزش داخلی یک دالر می
باشـند کـه توسـعه    ) متغیرهـایی مـی  INF) و نرخ تـورم ( GROواقعی(GDPنرخ رشد 

باشند.بانک میهايداراییثیرگذار بر کیفیت أدهند همچنین تاقتصادي کشور را نشان می
باشـد و  وه بانـک مـی  مین وجـ أهـاي تـ  کننده هزینه) منعکسRRمدت (نرخ بهره کوتاه

هـا را مجبـور   بانک،هاي بهرهافزایش در نرخ. دهدثیر قرار میأسود بانک را تحت تمستقیماً
هاي بانک ییها را افزایش دهند و به دلیل اینکه داراکند که نرخ سود پرداختی به سپردهمی

بنابراین نـرخ  ،دباشهاي سود ثابت میهاي پرداختی بلندمدت با نرخدر ترازنامه متشکل وام
ها متحمل کـاهش سـود و حتـی    تواند تطبیق یابد و بانکنمیها به سرعت ییبازگشت دارا
هنگـامی کـه   ،باشـند 2پذیرها تطبیقبهره وامحتی اگر نرخاین،برد شد. عالوهزیان خواهن

ه وام بـا  ها آسیب خواهد دید چـرا کـ  باز هم ترازنامه بانک،ها افزایش یابدهاي بهره وامنرخ
3هاي معوقه خواهد شد.نرخ بهره باال منتج به افزایش در میزان وام

ثیر شـرایطی از قبیـل  آزادسـازي    أاي بزرگ به کشـور تحـت تـ   هاي سرمایهورود روانه
منجر به گسـترش اعتبـارات   ،هاي ثبات تورمیهاي بهره باال ناشی از سیاستسرمایه و نرخ

هاي بهره داخلـی  هاي بهره خارجی افزایش یافت یا نرخرخاما هنگامی که ن. شودداخلی می
گذاران خارجی به سـرعت سرمایه،و یا زمانی که اعتماد به اقتصاد تضعیف شدش یافت کاه

1- control variables
2- Adjustable – rate loans
3- Demirguc-Kunt & Detragiache(1997).
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کشند و بنابراین سیستم بانکداري داخلـی بـا کمبـود نقـدینگی     هایشان را بیرون میسپرده
1.شودمواجه می

شـود کـه اقتصـاد    ی آغاز میاگهانی سرمایه هنگامپذیري بانک نسبت به خروج نآسیب
توجه باشد که توسط متغیرهاي ارزش داخلی یـک دالر  نسبت به ریسک نرخ ارز بیکشور 

)DEP و نســبت (M2) (پــول بــه عــالوه شــبه پــول) بــه ذخــایر ارز خــارجیM2toRES (
2شود.گیري  میاندازه

پرداخت اعتبار به وام گیرندگان محافظتی نسبت به گسترش ثیر غفلت و بیأهمچنین ت
همراه با مدیریت ضعیف باشد و منجر بـه  ٣تواند ناشی از آزادسازيکه میـبخش خصوصی

GDPتوسط متغیر نسبت اعتبار بخش خصوصی بـه  ـشودثباتی بیشتر بخش بانکی میبی

)PCREDITPERGDP(.4بررسی شده است

هنگامی که سیسـتم بیمـه سـپرده     کهباشد یک متغیر مجازي می(INS)بیمه سپرده 
و هنگامی که چنین سیستمی به طور صریح وجود گیردارزش یک را میصریح وجود دارد

هـاي بعـدي بـه بررسـی     در تخمین،گیرد. با توجه به فروض تحقیقندارد ارزش صفر را می
ي را پـردازیم و متغیرهـاي دیگـر   هاي سیستم بیمه سپرده بر ثبات بانکی مـی اثرات ویژگی

یم.ینماجانشین متغیر مجازي بیمه سپرده می

ها. آزمون فرضیه4ـ4
یت بـا روش بیشـینه   جمعادل الEviewsافزار هاي ذکر شده از نرمبراي آزمون فرضیه

ایم. استفاده نموده5درستنمایی

آزمون فرضیه اول.1ـ4ـ4

م بیمـه سـپرده   باشد کـه سیسـت  فرضیه اول تحقیق این می،ذکر شدهمانطور که قبالً
متغیـر بیمـه سـپرده    ،دهد. براي آزمون این فرضیهوقوع بحران بانکی را کاهش می،صریح

و صفر در غیر این صورت.،گیرد اگر بیمه سپرده صریح باشدارزش یک را می
1- Calvo, Leiderman & Reinhart (1994) .
2- Demirguc-Kunt & Detragiache (2000).
3- liberalisation
4- Demirguc-Kunt & Detragiache (2005).
5- Maximum Likelihood (ML)
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شـود داراي یـک   طور مسـتقیم وارد رگرسـیون مـی   ه هنگامی که متغیر بیمه سپرده ب
،براساس نتایج این تخمین،باشد. بنابراین% می98یش از ضریب مثبت با سطح اطمینانی ب

مثبتی در شکنندگی سیستم بانکی و وقوع بحران بانکی دارد. اما گفتنـی  تأثیربیمه سپرده 
هاي خاصی که هر کدام ویژگیـهاي بیمه سپرده کشورهااست که این نتیجه بین سیستم

هاي در تخمین،ها را به حساب بیاوریمفاوتتمایز قائل نشده است. براي اینکه این تـدارند
تا حد امکان تالش شده اسـت تـا متغیـر مجـازي بیمـه      ،هاي موجودبعدي با توجه به داده

تأثیرهاي بیمه سپرده جایگزین شود تا از این طریق بهتر بتوانیم سپرده توسط سایر ویژگی
هاي این سیستم را شناسایی کنیم.انواع ویژگی

% با عالمت منفی 98متغیر رشد با سطح اطمینانی بیش از ،رهاي کنترلدر میان متغی
.هاي بانکی استو بروز بحرانGDPظاهر شد که بیانگر وجود رابطه منفی بین رشد واقعی 

باشـند کـه   % داراي عالمت مثبت مـی 95سایر متغیرهاي کنترل با سطح اطمینانی بیش از 
، که البته در تئوري نیز اینگونه استع بحران بانکی بیانگر وجود رابطه مثبت بین آنها و وقو

) آمده است.1-4بینی شده که نتایج تخمین در جدول (پیش
ثیر سیستم أبررسی تـ) نتایج تخمین مدل رگرسیون الجیت 1ـ4جدول (

بیمه سپرده صریح
متغیرهاي مستقل ضرایب انحراف استاندارد خطا Z آماره احتمال

C 1732/2- 2479/0 7638/8- 0000/0
GRO 0606/0- 024/0 5062/2- 0122/0
INF 8183/1 8633/0 1059/2 0352/0
M2TORES 22/9 E-10 01/4 E-10 2992/2 0215/0
RR 8462/1 8920/0 0697/2 0385/0
DEP 0003/0 0001/0 9174/2 0035/0
PCREDITPERGDP 9553/1 5056/0 8672/3 0001/0
INS* 6068/0 2466/0 4607/2 0139/0

مون فرضیه دوم آز.2ـ4ـ4

ثر اسـت.  ؤباشد که نحوه پوشش بیمه سپرده بر بحران بـانکی مـ  دومین فرضیه این می
هـاي  براي بررسی این فرضیه به این موضوع توجه شده است که آیـا بیمـه نمـودن سـپرده    
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رد یـا  بحـران بـانکی دا  ي بـر تأثیر2و همچنین بیمه اشتراکی١بین بانکی و ارزهاي خارجی
ایـم و اثـر هـر کـدام از     استفاده نموده٣خیر. براي آزمون این فرضیه ما از سه متغیر مجازي

ایم. بررسی نمودهآنها را به طور جداگانه
هـاي بـین بـانکی از یـک متغیـر مجـازي بـا نمـاد        پوشـش سـپرده  تأثیربراي بررسی 

interbankdepگیرد درصورتی که سیسـتم  یم. این متغیر ارزش صفر را میینمااستفاده می
گیرد هنگامی که سیستم بیمه سـپرده صـریح   و ارزش یک را می،بیمه سپرده ضمنی باشد

هاي بین بانکی را تحت پوشش بیمه قرار نـداده اسـت و   سپرده،اما این سیستم.وجود دارد
هاي بـین بـانکی   گیرد هنگامی که سیستم بیمه سپرده صریح باشد و سپردهارزش دو را می

تحت پوشش خود قرار دهد. ا نیزر
هـاي  شود که بیمه نمودن سـپرده ) مالحظه می2-4مطابق نتایج ارائه شده در جدول (
باشد کـه  % داراي اعتبار آماري و ضریب مثبت می99بین بانکی با سطح اطمینانی باالتر از 

باشد.ی میبانکی و بحران بانکهاي بینبیانگر ارتباط مستقیم و مثبت بین بیمه سپرده
اي ثیر پوشش بیمهأبررسی تـ) نتایج تخمین مدل رگرسیون الجیت 2-4جدول (

هاي بین بانکیسپرده
متغیرهاي مستقل ضرایب انحراف استاندارد خطا Z آماره احتمال

C 189/2- 2457/0 9097/8- 0000/0
GRO 0592/0- 0243/0 4398/2- 0147/0
INF 7239/1 8393/0 0540/2 0400/0
M2TORES 40/9 E-10 03/4 E-10 3299/2 0198/0
RR 7482/1 8644/0 0224/2 0431/0
DEP 0003/0 0001/0 0565/3 0022/0
PCREDITPERGDP 9287/1 5099/0 7826/3 0002/0
INTERBANKDEP* 4026/0 1324/0 0419/3 0024/0

نمــاد از یــک متغیــر مجــازي بــا ،بــراي بررســی اثــر بیمــه نمــودن ارزهــاي خــارجی
fcurcovered گیرد درصورتی که سیستم که این متغیر ارزش صفر را مینماییممیاستفاده

گیرد هنگامی که سیستم بیمه سـپرده صـریح   و ارزش یک را می،بیمه سپرده ضمنی باشد
این سیستم ارزهاي خارجی را تحت پوشش بیمه قرار نداده است و ارزش دو را . وجود دارد

1- Foreign Currencies
2- Coinsurance
3- Dummy Variables
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هاي ارزي  و این سیستم سپرده،سیستم بیمه سپرده صریح وجود داردگیرد هنگامی کهمی
را نیز تحت پوشش خود قرار داده است.

هاي ارزي با سـطح  شود که بیمه نمودن سپرده) مالحظه می3-4مطابق نتایج جدول (
باشـد کـه بیـانگر ارتبـاط     % داراي اعتبار آماري و ضریب مثبـت مـی  99اطمینانی باالتر از 

باشد.بین بیمه نمودن ارزهاي خارجی و بحران بانکی میمستقیم

هاي ارزياي سپردهثیر پوشش بیمهأتـ) نتایج تخمین مدل رگرسیون الجیت 3-4جدول (

متغیرهاي مستقل ضرایب انحراف استاندارد خطا Z آماره احتمال
C - 1765/2 2496/0 7187/8- 0000/0
GRO - 0609/0 0242/0 5175/2- 0118/0
INF 8859/1 8819/0 1385/2 0325/0

M 2 TORES 23/9 E-10 01/4 E-10 3006/2 0214/0
RR 9163/1 9129/0 0990/2 0358/0
DEP 0003/0 0001/0 0886/3 0020/0
PCREDITPERGDP 8920/1 5074/0 7290/3 0002/0
FCURCOVERED* 3630/0 1379/0 6325/2 0085/0

پردازیم که آیـا بیمـه سـپرده اشـتراکی     فرضیه میبه بررسی این ،در چهارمین تخمین
از یک متغیر مجازي با نام عدم وجـود  ،بر ثبات بانکی دارد یا خیر. براي این منظوريتأثیر

گیـرد  ارزش صـفر را مـی  ،این متغیر.نماییممی) استفاده NoCoinsuranceبیمه اشتراکی (
رد اگـر سیسـتم بیمـه سـپرده     گیـ و ارزش یک را می،اگر سیستم بیمه سپرده ضمنی باشد

گیـرد زمـانی کـه    و ارزش دو را مـی ،صریح وجود داشته باشد و این سیستم اشتراکی باشد
کـه در ایـن   ،سیستم بیمه سپرده صریح وجود داشته باشد و این سیستم اشـتراکی نباشـد  

توسعه یافته است.،گذاراندر حقیقت سطح بیمه نسبت به سپرده،حالت
شود که این متغیر در سطح اطمینان باالتر از ) مالحظه می4-4ل (بر اساس نتایج جدو

دهنده افـزایش بـروز بحـران در    باشد که نشان% داراي اعتبار آماري با ضریب مثبت می99
زمانی است که سیستم بیمه سپرده اشتراکی نباشـد. بـه عبـارت دیگـر هنگـامی کـه تنهـا        

آن گذاران هیچگونه مسئولیتی در قبال سپردهباشد وها گر متعهد به حمایت از سپردهبیمه
احتمال وقوع بحران افزایش خواهد یافت.،نداشته باشند، با این شرایط
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ثیر عدم وجود أ) نتایج تخمین مدل رگرسیون الجیت با بررسی ت4-4جدول (
بیمه اشتراکی

متغیرهاي مستقل ضرایب انحراف استاندارد خطا Z آماره احتمال
C 1996/2- 2530/0 6950/8- 0000/0
GRO 0612/0- 0243/0 5230/2- 0116/0
INF 9310/1 8943/0 1593/2 0308/0
M 2 TORES 31/9 E-10 02/4 E-10 3155/2 0206/0
RR 9630/1 9270/0 1175/2 0342/0
DEP 0003/0 0001/0 8968/2 0038/0
PCREDITPERGDP 9560/1 5084/0 8470/3 0001/0
NOCOINSURANCE 3451/0 1297/0 6600/2 0078/0

،بیمـه سـپرده  کـه توان به این نتیجه دست یافـت می،بر اساس نتایج حاصله،بنابراین
خیلـی  هنگـامی ،دهد و ایـن احتمـال  شکنندگی بانک و احتمال وقوع بحران را افزایش می

،بسط پوشش بیمه سپرده،بیشتر است که سطح پوشش بیمه افزایش یابد. مطابق با تئوري
هاي بیشـتري  انگیزه،باشد اما در مقابلها از بانک میتضمین بهتري در مقابل خروج سپرده
نماید.را براي کسب ریسک بیشتر فراهم می

آزمون فرضیه سوم.3ـ4ـ4
مین وجوه سیستم بیمه سپرده بر وقوع بحـران  أباشد که نحوه تومین فرضیه این میس

این فرضیه از دو نوع متغیر مجـازي اسـتفاده شـده کـه     ثیرگذار است. براي ارزیابی أبانکی ت
و ،مین وجه شـده اسـت یـا خیـر    أباشد که آیا صندوق بیمه سپرده تاولی عبارت از این می

پردازد.کننده مالی سیستم بیمه سپرده میمینأدومین متغیر به بررسی منابع ت
اولـین متغیـر   ایم.م دادهکارگیري دو متغیر متفاوت انجاه اینجا ما این بررسی را با بدر

مین وجه شده است یا خیـر. ایـن   أباشد که آیا سیستم بیمه سپرده تمجازي بر این مبنا می
سیستم بیمه سپرده صریح وجود گیرد هنگامی که اصالً) ارزش صفر را میfundedمتغیر (

وجـه  مینأگیرد هنگامی که این سیستم وجود دارد امـا تـ  و ارزش یک را می،نداشته باشد
مین وجه أگیرد هنگامی که این سیستم وجود داشته باشد و تو ارزش دو را میاست،نشده 

نیز شده باشد. 
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% 95) این متغیر در سـطح اطمینـان بـاالتر از    5-4بر اساس نتایج حاصله در جدول (
دهنده افزایش بروز بحـران در زمـانی   باشد که نشانداراي اعتبار آماري با ضریب مثبت می

اگر سیستم بیمـه سـپرده   ،مین وجه شده باشد. در حقیقتأست که سیستم بیمه سپرده تا
مین وجه نشده باشد ایـن سیسـتم بسـیار شـبیه     أصریح وجود داشته باشد و این سیستم ت
سیستم بیمه سپرده ضمنی خواهد شد.

مین وجه صندوق بیمهأثیر تأبررسی تـ) نتایج تخمین مدل رگرسیون الجیت 5-4جدول (

متغیرهاي مستقل ضرایب انحراف استاندارد خطا Z آماره احتمال
C 1722/2- 2491/0 719/8- 0000/0
GRO 0607/0- 02410/0 5199/2- 0117/0
INF 8229/1 8658/0 1054/2 0353/0
M 2 TORES 06/9 E-10 99/3 E-10 2721/2 0231/0
RR 8511/1 8946/0 0692/2 0385/0
DEP 0003/0 94/9 E- 5 1116/3 0019/0
PCREDITPERGDP 0213/2 5015/0 0302/4 0001/0
FUNDED* 2695/0 1281/0 1033/2 00354/0

شود که چه کسانی منابع سیستم بیمـه  دومین متغیر مجازي بر این اساس تفکیک می
توانـد دولـت،   کـه مـی  ـکننده این سیستممینأاند و آیا منابع تمین مالی نمودهأسپرده را ت
ثیري در وقوع بحران دارد یـا خیـر؟  أتـوصی و یا با نسبتی از هر دوي آنها باشدبخش خص

این متغیر ارزش صفر را ایم.) استفاده نمودهfundsourceبراي این منظور از متغیر مجازي (
گیـرد هنگـامی   و ارزش یـک را مـی  ،گیرد هنگامی که سیستم بیمه سپرده ضمنی باشدمی

و ارزش ،مین وجه شـده باشـد  أشد و توسط بخش خصوصی تسیستم بیمه سپرده صریح با
و ،مین وجه شده باشـد أکه توسط هر دو بخش خصوصی و دولتی تگیرد هنگامیدو را می

مین وجه شده باشد.أکه توسط بخش دولتی تگیرد هنگامیسرانجام ارزش سه را می
% 95بـاالتر از  ) این متغیر در سـطح اطمینـان   6-4بر اساس نتایج حاصله در جدول (
دهنده افزایش بروز بحـران در زمـانی   باشد که نشانداراي اعتبار آماري با ضریب مثبت می

توان اینگونه استدالل یمین مالی شده باشد. مأاست که سیستم بیمه سپرده توسط دولت ت
خطر به دام افتـادن در  ،مین نقدینگی شده باشدأنمود که زمانی که سیستم توسط دولت ت
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باشد.طره اخالقی بیشتر میمخا
کننده مینأثیر منابع تأبررسی تـ) نتایج تخمین مدل رگرسیون الجیت 6-4جدول (

وجوه صندوق بیمه
متغیرهاي مستقل ضرایب انحراف استاندارد خطا Z آماره احتمال

C 2012/2- 2543/0 6570/8- 0000/0
GRO 0615/0- 0242/0 5417/2- 0110/0
INF 9270/1 8917/0 1612/2 0307/0
M 2 TORES 15/9 E-10 00/4 E-10 2885/2 0221/0
RR 9589/1 9241/0 1197/2 0340/0
DEP 0003/0 0001/ 1381/3 0017/0
PCREDITPERGDP 0329/2 5037/0 0356/4 0001/0
FUNDSOURCE* 3105/0 1358/0 2855/2 0223/0

هنگامی که سیسـتم بیمـه سـپرده    توان به این نتیجه رسید کهمی،بنابر نتایج حاصله
احتمال وقوع ،مین وجه آن دولت باشدأهنگامی که منبع تو مخصوصاً،شودمین وجه میأت

باشد.بحران بانکی بیشتر می

آزمون فرضیه چهارم.4ـ4ـ4
نـوع مـدیریت و نحـوه    تـأثیر به بررسی این دو موضوع در خصـوص  ،در فرضیه چهارم

و بحران بانکی پرداخته شده است. براي بررسـی اثـر نـوع    عضویت در سیستم بیمه سپرده 
) اسـتفاده شـده اسـت. ایـن متغیـر      managmentمدیریت و بحران بانکی از متغیر مجازي (

و ارزش یـک را  ،گیرد هنگامی کـه سیسـتم بیمـه سـپرده ضـمنی باشـد      ارزش صفر را می
ی بیمـه شـده   گیرد هنگامی که سیستم بیمه سپرده صریح باشد و توسط بخش خصوصمی

کننـده  اداره،گیرد هنگامی که مدیرانی از دولت و بخـش خصوصـی  و ارزش دو را می،باشد
گیرد هنگامی که توسط بخش دولتی اداره شود. و ارزش سه را می،این سیستم باشند

% 95غیر در سـطح اطمینـان بـاالتر از    ) این مت7-4بر اساس نتایج حاصله در جدول (
دهنده افزایش بـروز بحـران در زمـانی    باشد که نشانو ضریب مثبت میداراي اعتبار آماري

توان اینگونه استدالل نمـود  است که سیستم بیمه سپرده توسط دولت اداره شده باشد. می
مجـال کمتـري بـراي سـو     ،شـود که براي سیستمی که  توسط بخش خصوصـی اداره مـی  

فراهم شده است.شوداستفاده نسبت به سیستمی که توسط دولت اداره می
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کننده ثیر نوع مدیران ادارهأبررسی تـ) نتایج تخمین مدل رگرسیون الجیت 7-4جدول (
سیستم بیمه سپرده

متغیرهاي مستقل ضرایب انحراف استاندارد خطا Z آماره احتمال
C 1920/2- 2497/0 7765/8- 0000/0
GRO 0615/0- 0242/0 5452/2- 0109/0
INF 8087/1 8604/0 1023/2 0355/0
M 2 TORES 18/9 E-10 00/4 E-10 2957/2 0217/0
RR 8362/1 8884/0 0669/2 0387/0
DEP 0003/0 0001/ 0248/3 0025/0
PCREDITPERGDP 0476/2 5035/0 0747/4 0000/0
MANAGMENT* 2121/0 0879/0 4129/2 0158/0

از متغیــر مجــازي بــراي بررســی اثــر نحــوه عضــویت در سیســتم  بــر بحــران بــانکی  
)membershipگیرد هنگامی که ) استفاده شده است. متغیر مجازي مزبور ارزش صفر را می

گیرد هنگامی که سیستم و ارزش یک را می،سیستم بیمه سپرده صریح وجود نداشته باشد
گیـرد در  و ارزش دو را مـی ،بیمه سپرده صریح باشد و عضویت در سیسـتم اجبـاري باشـد   

ویت در سیستم بیمه سپرده اختیاري باشد. بر اساس نتایج حاصله در جـدول  زمانی که عض
باشـد کـه   درصد داراي ضـریب مثبـت مـی   90در سطح اطمینان باالي ،) این متغیر4-8(

باشد. بر اساس یـک  دهنده رابطه مستقیم بین بحران بانکداري و عضویت اختیاري مینشان
هـا سـبب   هاي ناسـازگار بانـک  کاهش انتخاباز طریق،عضویت اجباري در سیستم،تئوري

شود.ثباتی بانک میکاهش بی
ثیر نحوه عضویت در سیستم أبررسی تـ) نتایج تخمین مدل رگرسیون الجیت 8-4جدول (

بیمه سپرده
متغیرهاي مستقل ضرایب انحراف استاندارد خطا Z آماره احتمال

C 1542/2- 2472/0 7123/8- 0000/0
GRO 05942/0- 0243/0 4475/2- 0144/0
INF 8436/1 8701/0 1188/2 0341/0
M 2 TORES 40/9 E-10 04/4 E-10 3275/2 0199/0
RR 8727/1 8998/0 0811/2 0374/0
DEP 0003/0 0001/ 5183/2 0118/0
PCREDITPERGDP 8051/1 5211/0 4642/3 0005/0
MEMBERSHIP* 6619/0 2255/0 9339/2 0033/0
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یريگنتیجه.5
را ی بحـران بـانک  احتمـال وقـوع  دهند که سیستم بیمه سـپرده صـریح  نتایج نشان می

تـر باشـد و   گذاران گستردههنگامی که سطح پوشش بیمه سپردهدهد مخصوصاًایش میافز
مین وجه شده باشد و عضویت در آن اختیاري و در جایی که توسـط بخـش   أاین سیستم ت

دولتی به جاي خصوصی اداره شود. 
ها متغیرهاي کنترل که شامل تورم، نرخ رشد زم به ذکر است که در تمام این تخمینال
GDP واقعی، نرخ بهره واقعی، نسبت حجم پولیM2 به ذخایر ارزي، نسبت اعتبارات بخش

و در نهایت ارزش داخلی یـک دالر حضـور داشـتند. کـه مطـابق نتـایج       GDPخصوصی به 
متغیر رشد با عالمت منفی و سایر متغیرهاي کنترل %95حاصله با سطح اطمینانی بیش از 

و رابطـه  GDPبا عالمت مثبت ظاهر شدند که بیانگر وجود رابطه منفی بـین رشـد واقعـی    
.مثبت بین سایر متغیرهاي کنترل و وقوع بحران بانکی بوده است

در تمام مقاالت مربوط به سیستم بیمه سپرده به این موضوع که سیسـتم بیمـه  قریباًت
شود، اشاره شده است و در برخی سپرده صریح منجر به افزایش ریسک مخاطره اخالقی می

ثیر آن بـر وقـوع   أهاي سیستم بیمه سپرده صـریح و تـ  عالوه بر بررسی ویژگی،از تحقیقات
هاي سازمانی و مقرراتی و نظارتی کشورهاي نمونه نیـز مـورد بررسـی    بحران بانکی، ویژگی

انـد کـه هـر چـه سیسـتم نظـارتی و       م آنها به این نتیجه دست یافتـه اند که تماقرار گرفته
ثیر أاحتمال اینکه سیستم بیمه سپرده صریح ت،تر باشدمقرراتی حاکم بر نظام بانکی ضعیف

.ها داشته باشد بیشتر استمثبتی بر شکنندگی بانک
وانین و هـاي الزم و افـزایش قـ   توان با فراهم نمـودن زیرسـاخت  تا حدودي میبنابراین 

اي در مقررات و نظارت دقیق و مسـتمر بـر اجـراي آنهـا و برقـراري قـوانین محدودکننـده       
هاي همراه آن را کاهش داد.نامه این سیستم ریسکینیآ
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