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1- Early Warning System (EWS)
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تـا  1384هـاي  فاصله سالان در بانک دولتی و خصوصی ایر17هاي مالی طالعات صورتاز ا
استفاده شد. 1389

شده در رگرسـیون الجیـت (بـه    نسبت مالی لحاظ17بیننتایج حاکی از آن است که از 
ـ را دارهـا بانکنسبت توان ارزیابی و نظارت سریع بر عملکرد 6عنوان متغیر مستقل)،  د. در ن

گرفـت و نظـارتی   کاربهسریع را توان سیستم هشدارنسبت، می6واقع با توجه ویژه به این 
نسـبت  12، تفاوت معناداري در میانگین عالوه بر اینهاي نظام بانکی داشت. بر فعالیتمؤثر

مشاهده شد. ي خصوصی و دولتی هابانکمالی در دو گروه

، مـدل  CAMELهـاي  نظارت بانکی، سیستم هشدار سـریع، نسـبت  هاي کلیدي:واژه
الجیت

JEL:M42, G33, G21بنديطبقه
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مقدمه. 1
مثبت آن بر ایجاد فضایی ایمن و تأثیري صحیح در نظام بانکی و گذارقانوناهمیت نظارت و 

کس پوشیده نیسـت. برقـراري چنـین    و نوسانات افراطی بر هیچبه دور از انواع بحران، تنش
یري از تخلفات فعـاالن  ین ملزومات ثبات اقتصادي بوده و همچنین به پیشگترمهمفضایی از 

,Benston et alکند (نظام بانکی کمک شایانی می 1986(.
صـورت پـذیرد. در   2و نظارت از برون1تواند به دو شکل نظارت از دروناصوالً نظارت می

هدف، ارزیابی کیفیت مدیریت و سیستم کنتـرل داخلـی بانـک اسـت کـه از      ،نظارت درونی
هاي داخلی بانک و تطابق آنها با قـوانین و  و کلیه فعالیتطریق بررسی دفاتر، اسناد، مدارك

هـاي شود. نظارت بیرونی نیز بر اطالعات منتشرشده عمومی مانند گـزارش مقررات انجام می
داشته و هدف آن شناسایی وضعیت سـالمت نظـام بـانکی    تأکیداي بانک دورهساالنه و میان

قت و قابلیت اتکاي باالتري است، نظـارت از  که نظارت از درون بانک داراي دحالیاست. در
معتقدند که چنانچه ارزیـابی صـحیحی در درون   3برون قابلیت تکرار باالیی دارد. کل و گانتر

از توانـد مـی هاي مالی منتشـره نیـز   بانک وجود داشته باشد، نظارت بیرونی بر اساس صورت
,Markus Vilén)دقت بسیار زیادي برخوردار باشد  2010).

هاي متفاوتی داشته و از وجـوه مختلـف قابـل تأمـل     ظارت بر سیستم بانکی، مؤلفهن
هاي بانک در هاي سنتی نظارت، به بررسی ارزش و حجم سپردهاست. براي مثال دیدگاه

هایی که بیشتر هاي نقدینگی تأکید داشتند. از سوي دیگر، در ترازنامه بانکقالب نسبت
هاي تولیدي اسـت، سرفصـل   هاي بلندمدت به شرکتوامهاي آنها در قالب ارائهفعالیت

بودن یک بانـک، صـرفاً بـه سـودآوري     اي دارد. به هر حال، مالك موفقوام اهمیت ویژه
هاي کاراي ها و نسبتشود، بلکه مدلگذاري آن محدود نمیهاي سرمایهمناسب از پروژه

هـاي  ین جهـت نسـبت  بینی وضعیت عملکرد بانک الزم است. به همـ متنوعی براي پیش
ؤسسات مالی طراحی و ارائـه  ها و ممالی بسیاري براي بررسی و نظارت بر عملکرد بانک

توان تا حـدودي بـه وضـعیت مطلـوب یـا نـامطلوب       که با استفاده از آنها میشده است

1- On side Monitoring
2- Off Side Monitoring
3- Cole & Gunther (1998)
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,Markus Vilén)برد شرکت پیعملکرد هر بانک یا 2010).
بـه  هـا ی، بررسی و نظارت بر عملکرد بانـک مالبا افزایش روزافزون حجم و تنوع مبادالت

فرایندي پیچیده تبدیل شده و مستلزم صرف زمان و هزینه زیادي است. بنابراین سعی شده 
نیـز  هـا بانـک هـاي نظـارت بـر عملکـرد     هاي مالی، روشبا توسعه بازارها و فعالیتتا همگام

ستا معرفـی شـده و روشـی    که در همین رااستگسترش یابد. سیستم هشدار سریع، ابزاري 
. هاستسالمت مالی بانککارا براي کشف وضعیت

توانایی سیستم هشدار سریع را براي شناسایی وضعیت سالمتحاضر قصد داردپژوهش
هـاي  گیري سیستم هشدار سریع، از نسبتکاربهي ایران آزمون نماید. به منظور هابانکمالی

هاي مـذکور در جهـت   استفاده شده که نسبتهانکباهاي مالی از صورتشدهاستخراجمالی 
3،مـدیریت 2،کیفیـت دارایـی  1،کفایت سـرمایه یعنیCAMELویژگی موسوم به 5پوشش 

اي معنـادار  اند. در واقع هدف این تحقیق، کشف رابطهشدهگردآوري5و نقدینگی4سودآوري
ی آنهـا (مطلـوب،   ) و وضعیت سالمت مالCAMELهاي (نسبتهابانکهاي مالی نسبتبین

ي هـا بانـک هاي مالی دو گـروه  نسبتبیننامطلوب) است. عالوه بر این وجود تفاوت معنادار 
بـودن وضـعیت مـالی    مطلـوب یـا نـامطلوب   در این مقاله، شود. دولتی و خصوصی آزمون می

هـا عملکـرد بانـک  بیناولیه بنديیک رتبهاز طریق واي نسبی محسوب شده مسألههابانک
هاي مناسب بررسی خواهد ي نیز با استفاده از آزمونبندرتبهالبته صحت این شود،م میانجا

شود.شد. به منظور تحلیل و استخراج نتایج از مدل رگرسیون الجیت استفاده می

موضوعادبیات . 2

سیستم هشدار سریع. 1ـ2
سـته و یـا   بینـی و شناسـایی بانـک ورشکسـته از غیرورشک    سیستم هشدار سریع، ابزار پیش

ي نابسامان (از نظر مالی) در سیستم بانکی اسـت. وضـعیت مـالی    هابانکروشی براي کشف 

1- Capital Adequate
2- Asset Quality
3- Management
4- Earning
5- Liquidity
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کـرده و موجـب بـروز    دارهـاي سـالمت نظـام بـانکی را خدشـه     خصنامطلوب یک بانک، شا
هـاي مناسـب   شود. بنابراین طراحـی روش اعتمادي عمومی نسبت به کل شبکه بانکی میبی

نـامطلوب آن بـر کـل سیسـتم بـانکی،      تأثیر، پیش از »دارمشکل«ي هابانکبراي شناسایی 
رسد.  ضروري به نظر می

مورد4توانند سیستم هشدار سریع را حداقل در گذاران و ناظرین شبکه بانکی، میقانون
گیرند:  کاربهزیر

بررسی عملیات و عملکرد بانک و کشف تخطی آن از قوانین بانک مرکزي  .1
بانک و ارزیابی انتقال الکترونیک وجوه نقد بررسی سیستم آنالین.2
هـاي  هـا (روش ونی آنکشف تخطی مدیران و کارکنان بانک از وظایف و حقوق قان.3

کشف تقلب)
ــک .4 ــالی بان ــعیت م ــی وض ــک   بررس ــالی بان ــالمت م ــذیب س ــا تک ــد ی ــا و تأیی ه

)Gary et al, 1988.(
را EWSتـوان  اساس میو بر این تأکید داردحاضر بر آخرین کاربرد این سیستم تحقیق

یـا  هابانکهاي مالی یک مدل آماري تعریف کرد که با استفاده از اطالعات موجود در صورت
اي از زیـان)، اقـدام بـه محاسـبه مجموعـه     مالی (عمدتاً ترازنامه و صـورت سـود و  ؤسساتم

ؤسسـات مو از این طریق ارزیابی وضعیت مالی و عملکـرد آن  نمایدمیها ها یا شاخصنسبت
سازد.پذیر میرا امکان

هاي مختلفی براي سـنجش شـرایط   ها و شاخص، نسبتEWSهمگام با گسترش کاربرد 
ها، ریسک موجود، ثبات و سایر متغیرهـاي مربـوط بـه وضـعیت     سرمایه، دارایی، ترکیب وام

هـایی هسـتند   بهترین نسـبت CAMELSهاي مالی معرفی شده است. در حال حاضر نسبت
سازند.   پذیر میی صحیح وضعیت مالی را امکانکه شناسای

CAMELهاي نسبت. 2ـ2

گرفتـه کـار بـه 2توسط اداره اتحادیه اعتبار ملی1987در اکتبر سال CAMEL1هايصشاخ

1-Capital Adequacy, Assets Qquality, Management Quality, Earnings, Liquidity (CAMEL)
2- National Credit Union Administration (NCUA)
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Babar)ند شد & Zeb, بـا  راخـود نظـارت تحـت هـاي بانـک آمریکا نیزرزرو. فدرال(2011
بانـک مـالی سـالمت ازهیـک جنبـ  بـر رنـاظ یـک هرکهCAMELهايصشاخازاستفاده

رتبـه وعملکـرد ترینقوينشانگر یکرتبه.کندمیارزیابیپنجتایکدر مقیاسد،نباشمی
نقدینگی،واعتبار، سودآوريدرجهبندي در این رتبهاست. عملکردترینضعیفدال بر پنج، 

ـ باشـند مـی بانکیکفعالیتسنجشوبراي تعیین شایستگیین معیارهاترمهمجملهاز ه . ب
هـاي گیري شـاخص کـار بـه نیـز 1بالبر بانکدارينظارتکمیته1988سالمنظور ازهمین

CAMELدر سـال  ).1389، پـور (عباسقلیالزم دانسته استمالینهادهايارزیابیبرايرا
اغلب کشـورهاي  اما همچنانه شدافزودCAMELنیز به اجزاي شاخص ریسک بازار1997
CAMELSبـه جـاي   CAMELهاي مـالی از  ل توسعه براي ارزیابی عملکرد سازماندر حا

,baral)کننداستفاده می . با توجه به اینکه کشـور مـا نیـز جـزء کشـورهاي در حـال       (2005
شود.میکار گرفتهبهCAMELهاي در پژوهش حاضر از نسبت،دنباشتوسعه می

توسط مراجع کههاي مالی استمانبراي ارزیابی سالمت سازیروشCAMELچارچوب 
توسعه آسیایی،بانکالمللی ارائه شده و از سوي نهادهاي بسیاري همچون بینکننده نظارت

.شودمیاستفادهمالیمؤسساتوهابانکفعالیتسنجشجهانیبانک،آفریقاییتوسعهبانک
وضـیح  تبـه شـرح زیـر   ویژگی یا شاخص مهم مالی است که 5مخفف CAMELعبارت 
اند: داده شده

دادن توان ایسـتادگی بانـک   . کفایت سرمایه: کفایت سرمایه متغیري اساسی براي نشان1
به عبارتی کفایت سـرمایه توانـایی مـالی بانـک را     است.هاي وارده در مقابل شوكو شرکت 

,baral)سنجد می ابـزار مفیـدي بـراي    کفایـت سـرمایه   هـاي  بررسی نسبتبنابراین.(2005
.سازدها مطلع میبانکنحوه مدیریت سرمایهرت بانک مرکزي بوده و او را از نظا

بـر ریسـک اعتبـاري   اصـلی تمرکـز  ،کیفیت دارایینسبت تحلیل . کیفیت دارایی: در2
کننـد.  ید میأیهاي کفایت سرمایه را تدارایی، به نوعی اعتبار نسبتهاي کیفیتنسبت.است

وجود مخاطرات ناتوانی یک بانک در بازپرداخـت  مکن استمبه عنوان مثال در برخی موارد 

ازدنیا،صنعتیکشورهايازداديتعمرکزيهايبانکارشدبانکی شامل نمایندگاننظارتالمللیبیننهاد-1
اینکانادا. مقروژاپنسوئد،سوئیس،آمریکا،فرانسه،انگلستان، ایتالیا،است: آلمان،زیرکشورهايجمله
).1389پور، شود (عباسقلیمیتشکیلآنجلساتیکبارماهسههروداردقرارسوئیسبازلشهردرنهاد



51نظارت بانکی بر اساس سیستم هشدار سریع                                                                                        

.)1384هاي آن باشد (ثقفی و سیف، تعهداتش، ناشی از کاهش ارزش دارایی
گیري، نظـارت و  هي در شناسایی، اندازمؤثرمدیره نقش بسیار هیأت. کیفیت مدیریت: 3

را نیـز تحـت   CAMELهـاي  شـاخص سالمت آن دارد و سایر تأمینکنترل عملیات بانک و 
بـر عملکـرد بانـک    مـؤثر ترین عامـل  . بنابراین معرفی آن به عنوان اساسیدهدتأثیر قرار می

آن قدري دشـوار  سنجش عجیب نیست. البته از آنجا که کیفیت مدیریت عاملی کیفی است،
).1389پور،(عباسقلیاست
کنـد. عـدم   مالی را حفـظ مـی  بانک یا مؤسسه، سالمت یک سودآوري: این شاخص. 4

کننـده ریسـک   سودآوري و سودآوري بسیار باال هر دو براي یـک سـازمان مـالی مـنعکس    
,baral)فراوان است ارتبـاط مـالی، نهـاد یـک درتحصیل درآمدهاو روندکیفیت.(2005

سودآوري و بـه تبـع رشـد    دارد. آن نهاددرهاهیبدها ومدیریت داراییچگونگیبازیادي
سسه مالی به افزایش ذخایر آن منجر شده و حقوق سـهامداران را  ک مؤیهاي مالی دارایی

دهد.افزایش می
. نقدینگی: نقدینگی بانک تأثیر مهمی در قدرت ایستادگی آن در مواجهـه بـا نوسـانات    5

بایست نقـدینگی کـافی بـراي    بانک میاقتصادي داشته و نظارت بر آن بسیار بااهمیت است. 
و ایـن  داشته باشـد  )دهندگانگذاران و وامتقاضاي سپردهمدت (اهتعهدات کوتپاسخگویی به 

نقـدینگی بـا سـودآوري    زیادي بر سالمت و ثبات سیستم مالی دارد. از طرفـی تأثیرموضوع 
رابطه معکوس داشته، بنابراین نهادهاي مالی باید بین نقدینگی و سودآوري تعـادل مناسـبی   

,baral)را برقرار کنند  2005).
هاي مالی متنوع و زیادي معرفی شده که در نسبتCAMELهاي جش شاخصبراي سن

د.نشوهاي منتخب برآورد میهاي بعدي ارائه و مقدار نسبتبخش

. مطالعات تجربی3
انجـام شـد. وي بـا    1966در سال 1اولین مطالعه در حوزه سیستم هشدار سریع توسط بیور

عضو بازار بـورس اوراق بهـادار و محاسـبه    هايهاي مالی شرکتاستخراج اطالعاتی از صورت
ها به دو دسـته ورشکسـته   بندي شرکتبینی و طبقههایی بر اساس آنها، اقدام به پیشنسبت

1- Beaver
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,Barr et al(و غیرورشکسته نمود اولـین افـرادي بودنـد کـه سیسـتم      1). مري و پیفر1994
هـاي بسـیاري بـراي    تکنیکها وبستند و پس از آن مدلکاربههابانکهشدار سریع را براي 

. ندطراحی و ارائه شدهابانکها و شناسایی وضعیت مطلوب یا نامطلوب شرکت
بینـی وضـعیت   به پیشCAMELهاي با استفاده از نسبت1992در سال 2بار و سیمس

از اولین افرادي بودند 5و پانتالون و پالت4ویکهان3،پرداختند. مارتینهابانکسالمت مالی 
هاي مشخص به بررسی وضعیت مطلوب یـا  ي الجیت و با استفاده از نسبتهامدلبا ارائه که

ند.دنمواقدام هابانکنامطلوب 
توسـط محققـان فـوق بـه مرجعـی بـراي       اسـتفاده شـده  هـاي  هاي مالی و روشنسبت

توان مشاهده نمود.آنها را میازايخالصه1تحقیقات بعدي تبدیل شده است که در جدول 
هاي مرجع در سیستم هشدار سریعمدل)1جدول (

شده (متغیرها)هاي مالی استفادهنسبتروش تحقیقنام مدل مرجع

الجیت)1977مارتین (

هاسود خالص / کل دارایی
شده / سود عملیاتی خالصمطالبات سوخت

هاهاي تجاري و صنعتی / کل واموام
سکیهاي ریسرمایه ناخالص / دارایی

احتماالت)1977ویک (هان

هاخالص سود عملیاتی / کل دارایی
هاسرمایه / کل دارایی

هادرصد تغییر در خالص سود عملیاتی / کل دارایی
هادرصد تغییر در کل دارایی

ها / سرمایهوام

الجیت)1987پانتالون و پالت (

هاسود خالص / کل دارایی
هااییسرمایه / کل دار

هاها / کل داراییکل وام
هاهاي تجاري و صنعتی / کل واموام

هاي مسکونیدرصد تغییر در وام

1- Meyer & Pifer (1970)
2- Barr & Siems
3- Martin (1977)
4- Hanweck (1977)
5- Pantalone & Platt (1987)
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هـاي  : روشهـا بانـک ورشکسـتگی  بینـی پـیش «اي با عنوان ر مقالهد1ریچارد و همکاران
ه لأبه این مس1990تا 1950از سال CAMELي هانسبتبا بررسی »ورد غیرپارامتریکآبر

ن آورشکستگی بانک قبل از رخـداد  بینیپیشتوان CAMELهاي یا نسبتآاند که پرداخته
مـاري  آبـا تـوان   هانسبتن است که این آنها حاکی از آرا داشته است یا خیر. نتیجه بررسی 

د و قبــل از رخــداد نــکني مــیبنــدرتبــهي ورشکســته و غیرورشکســته را هــابانــکبــاالیی 
سانی به جامعه مالی را دارند.  رورشکستگی توان اطالع
وضـعیت سـالمت   بینیپیشبا استفاده از سیستم هشدار سریع به 2جاگتیانی و همکاران

یی بـا جمـع کـل    هـا بانکهاي مالی پردازند. بدین منظور از اطالعات صورتمیهابانکمالی 
جیت و مـدل  البینیپیشبیلیون دالر و همچنین مدل 1میلیون تا 300به میزانهادارایی
ي عصبی استفاده نمودند. ایشان دریافتند که مدل هشدار سریع توانایی کشف وقـوع  هاشبکه

ي بانک (مطلوب و نامطلوب) را با دقت بـاالیی دارد. همچنـین نتـایج    بندرتبهورشکستگی و 
آمده از هر دو روش نیز یکسان بودند.دستبه

در رابطه بـا وضـعیت   CAMELهاي رسانی نسبتبه بررسی سرعت اطالع3کل و گانتر
هاي اقتصادسنجی و روش بنچ مارك پرداختنـد. مـدل   ها، با استفاده از روشسالمت بانک

هـا اسـتخراج   هاي مالی بانکویک و اطالعات، از صورتمورد استفاده، مدل احتماالت هان
بنـدي  بینـی و طبقـه  در پـیش CAMELهـاي  شده بود. نتایج حکایت از موفقیـت نسـبت  

ها دارد.  نکبا
در قالـب مـدل سیسـتم    هـا بانـک به بررسی وضعیت مطلوب و نامطلوب 4گري و توماس

نهـا دریافتنـد کـه    آپرداختنـد.  CAMELي ترکیبـی  هـا نسـبت هشدار سریع با اسـتفاده از  
در قالـب سیسـتم هشـدار سـریع تـوان      CAMELيهـا شـاخص ي محـدودي از  هـا نسـبت 

دارد.را هابانکوضعیت نامطلوب بینیپیش
ي عضو بورس اوراق بهادار و بـا اسـتفاده از مـدل    هاشرکتدر ایران عمده مطالعات روي 

ــا عنــوان ) در مقالــه1384الجیــت انجــام شــده اســت. ســیف و ثقفــی (  شناســایی و «اي ب
بـر سـالمت و ثبـات نظـام     مـؤثر هاي مالی و متغیرهاي اقتصادي بنیـادي  گیري نسبتاندازه

1- Richard et al, (1994)
2- Jagtiani et al, (2000)
3- Cole & Gunthe, (1998)
4- Gary & Thomas, (1988)



1391، تابستان 12شماره ـ بانکیهاي پولیپژوهش54

گیري از تجربیات فعاالن حوزه بـانکی اقـدام   اي و با بهرهرسشنامهبه روش پ»بانکی در ایران
هـا بانکدهنده وضعیت سالمت و ثبات مالی هاي اساسی نشانبه شناسایی و معرفی شاخص

بانک دولتـی ایـران را از لحـاظ    10، 1382تا 1373هاي کرده و با استفاده از آمارهاي سال
و سـاختار مـالی، ثبـات و    هـا داراییایه، کیفیت ویژگی کفایت سرم7وضعیت مالی در قالب 
وري، نقدینگی، حساسیت عملیات نسبت به مخـاطرات بـازار و سـایر    آپایداري مدیریت، سود

اند.بندي نمودهمعیارهاي اساسی طبقه
هـا بـا اسـتفاده از    شناسایی ورشکسـتگی شـرکت  «) در مقاله 1387دستگیر و همکاران (

وضع مالیبینیپیشبرايمالیهاينسبتازاستفادهواناییتتجربیبه آزمون»مدل الجیت
متغیرهایی تحت عنوان ازگیريبهرهتهران، بابهاداراوراقبورسدرشدهپذیرفتهيهاشرکت

پرداختند. مالك وضعیت سالمت مـالی، مـاده   1383لغایت 1380هاي، طی سال»جوهانام«
جیـت المدلدقتکه میزاندهدمینشاندهآمدستهبقانون تجارت بوده است. نتایج141

.است.بودهاطمینان همراهدرصد95باهاشرکتورشکستگیبینیپیشدر

انـد  انجام داده1386تا 1382) نیز موضوع فوق را براي دوره 1389چاشمی و همکاران (
ازمنظورایناست. برايدر ایرانهاشرکتورشکستگیمدلبهتریننها ارائهآکه البته هدف

بـورس درشـده پذیرفتـه يهـا شرکتدرورشکستگیبینیپیشجهتمدلیوالجیتمدل
متغیرهـاي بـا مـدل الجیـت  تحقیـق، نتایجاساساست. براستفاده شدهتهرانبهاداراوراق

بـر نـاویژه سـود وبـدهی جـاري  برجاريداراییدارایی،کلبرگردشدرسرمایهتوضیحی
قـدرت بیشـترین باشـند، میسودآوريونقدینگینقدینگی،هايتنسبترتیببهکهفروش
.ددارنایران رادرهاشرکتورشکستگیبینیپیش

. روش تحقیق4

ي ایرانهابانکبراي CAMELهاي معرفی نسبت. 1ـ4
هـاي مـالی   داخلی و خارجی از نسـبت تحقیقاتدر CAMELهاي به منظور پوشش ویژگی

ه است. به دلیل عدم دسترسی به تمام آمارهـاي سیسـتم بـانکی    متنوع و زیادي استفاده شد
پـذیر نیسـت. از سـوي دیگـر برخـی از      شده امکانهاي معرفیکشور محاسبه برخی از نسبت
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هـاي مـالی دارنـد. بنـابراین در انتخـاب      ها اهمیت کمتري در مقایسه با سـایر نسـبت  نسبت
شوند، توجه بـه چنـد   گرفته میکاربهCAMELهاي گیري ویژگیههایی که براي اندازنسبت

ست:انکته الزامی
هـاي مـالی   هاي منتخب با مراجعه به صورتطالعات الزم براي محاسبه نسبتا- 

ها قابل دستیابی باشند.  منتشرشده توسط بانک
حد زیادي گویاي هاي منتخب از درجه اهمیت باالیی برخوردار بوده و تانسبت- 

هایی انتخاب شود کـه حـداقل از   زم است نسبتباشند. الهابانکوضعیت مالی 
نظر خبرگان و صاحبنظران این حوزه داراي درجه اعتبار باالیی باشند (هر چند 

و اهمیت آنها آزمون خواهد شد).تأثیردر ادامه نیز معناداري 
هـاي مـورد نظـر    اي انتخاب شوند که تمام شاخصد به گونهیهاي مالی بانسبت- 

CAMEL.هـا  از سوي دیگر پرهیز از انتخاب تعداد زیاد نسبترا پوشش دهند
و نیز به دلیل حفظ درجه آزادي ضروري اسـت. ایـن نکتـه بـه ویژگـی جـامع      

اشاره دارد.  بودنمانع
ي مالی با بررسی منابع مطالعاتی متعدد، سه منبـع  هانسبتدر این پژوهش براي انتخاب 

مورد توجه ویژه قرار گرفتند:
، انتشارات پژوهشکده پولی و بانکیهابانکهاي مالی ها و صورتارشکتاب تفسیر گز)1
»: سیسـتم هشـدار سـریع بـراي نظـارت بانـک      عدم کفایت سرمایهبینیپیش«) مقاله2

)(Julapa A, 2000

بـر  مؤثرهاي مالی و متغیرهاي اقتصادي بنیادي نسبتگیرياندازهشناسایی و «) مقاله 3
)1384،(ثقفی و سیف»در ایرانسالمت و ثبات نظام بانکی 

هـا بـراي توضـیح    ین نسـبت تـر مهمنسبت مالی که طبق منابع مذکور 17، 2در جدول 
ـ CAMELهاي اي از شاخصهستند، به همراه طبقههابانکوضعیت سالمت مالی  ه آن که ب

تعلق دارند، ارائه شده است.
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هاي مالی منتخبنسبت)2جدول (

عالمت اختصاري ردیف
CAMELویژگی نسبت مالیمدل آماريدر 

1C1حقوق صاحبان سهام/ دارایی
کفایت سرمایه 2C2الوصول/ کل مطالبات و ذخیره مطالبات مشکوك

هاي مالیدارایی
3A1کیفیت داراییها/ حقوق صاحبان سهامکل دارایی
4M1سود عملیاتی/ هزینه عملیاتی

مدیریت
5M2هزینه کل/ درآمد کل
6M3سود پس از کسر مالیات/ جمع کل کارکنان
7M4     مجمــوع خــالص درآمــد بهــره و درآمــدهاي

عملیاتی/ متوسط کل دارایی
8E1درآمد تسهیالت اعطایی/ کل درآمد

سودآوري

9E2سود قبل از مالیات/ متوسط کل دارایی
10E3  سود بعد از مالیات/ متوسط کل دارایی
11E4 ز مالیـات/ متوسـط حقـوق صـاحبان     سود بعـد ا

سهام
12E5درآمد کارمزد خدمات بانکی/ کل درآمد
13E6هزینه اداري و عمومی/ کل هزینه
14L1  هـاي  اعتبارات و تسهیالت اعطایی/ کـل سـپرده

بانک
نقدینگی 15L2دارایی نقد/ کل دارایی

16L3دار/ کل داراییهاي مدتسپرده
17L4دهی جاري از دارایی جاري/ کل داراییتفاضل ب

ها مطلع کم از وضعیت سالمت نسبی بانکتوان دستمی2هاي جدول با استفاده از نسبت
هاي فوق براي هر بانک وجـود داشـته   شد. در واقع چنانچه یک ترکیب منطقی از رقم نسبت

بندي نمود. بهها را از لحاظ وضعیت مالی رتتوان به استناد آن بانکباشد، می
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هاي هاي ایران با استفاده از نسبت. شناسایی وضعیت سالمت بانک2ـ4
CAMEL

هـاي مـالی   و صـورت 2هاي مالی جـدول  توان بر اساس نسبتطور که گفته شد میهمان
ها اقدام به مقایسه وضعیت مالی آنها نمود. عالوه بـر ایـن بـه منظـور تخمـین مـدل       بانک

هـا  کننده وضعیت مطلـوب یـا نـامطلوب بانـک    نیاز است که بیانالجیت به متغیري کیفی
شده در مورد حد مطلـوب هـر   باشد. البته چنانچه به دلیل نبودن اطالعاتی قطعی و توافق

شود، بـا توجـه بـه    بودن وضعیتی نسبی در نظر گرفته مینسبت مالی، مطلوب یا نامطلوب
توان به متغیري کیفی براي مـدل  میCAMELهاي گرفته بر اساس نسبتمقایسه صورت

الجیت دست یافت. 
کـه طبـق مطالعـات    2نسبت جدول17بدین ترتیب با اقتباس از روش گري و توماس، 

هستند، بر اساس اهمیـت و  هابانککننده وضعیت مالی هاي توصیفین نسبتترمهمتجربی 
هاي یگر به هر یک از نسبتشوند. به عبارت دبندي میکارایی در شناسایی شرایط مالی رتبه

مـورد  هـا نسـبت دهی بر اساس رگرسیون خطی گیرد که صحت وزنمالی یک وزن تعلق می
.  پذیرفته شدR2=92%سنجش قرار گرفت و با 

ه در ترازنامـه، صـورت سـود و زیـان و     شدمالی بر اساس آمارهاي منتشرمقدار هر نسبت
بانــک دولتــی و 17، بــراي 1389تــا 1384ســاله از 6ســایر اطالعــات منــدرج بــراي دوره 

. سپس با ضرب هر نسـبت در وزن اهمیـت آن و جمـع مقـادیر     شدخصوصی ایران محاسبه 
هـاي  شده براي هر بانک و به ازاي هر سـال، یـک رقـم ترکیبـی از نسـبت     ي موزونهانسبت

CAMEL  .براي هر بانک در هر سال محاسبه شد
براي هر بانـک و در هـر سـال)،    CAMELهاي با مقایسه این رقم (رقم ترکیبی نسبت

بندي شد. با محاسبه دامنه تغییـرات  ها در هر سال، مقایسه و رتبهوضعیت هر یک از بانک
CAMELهاي مالی رقم، براي داشتن دو وضعیت مطلوب و نامطلوب، ترکیب نسبت102

کـه ارقـام   ايبـه گونـه  ،ها در دو طبقه آماري نـامطلوب و مطلـوب، تفکیـک گردیـد    بانک
گرفتـه در طبقـه یـک بـه     نزله وضعیت نامطلوب و ارقـام قرار گرفته در طبقه صفر به مقرار

بندي مطلـوب و نـامطلوب در ایـن    شود که طبقهمنزله وضعیت مطلوب باشد. یادآوري می
مقاله حالتی نسبی دارد. 
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ال س6بانک در 17براي CAMELهاي رقم ترکیبی نسبت102بدین ترتیب از مجموع 
مـورد در وضـعیت نـامطلوب (صـفر) قـرار      69مورد در وضعیت مطلـوب (یـک) و   33مالی، 

عنوان متغیـر وابسـته در مـدل    ه ب،. سپس از طبقاتی که بدین ترتیب مشخص شدندندگرفت
الجیت استفاده شد. 

مدل الجیت . 3ـ4

هـایی از  تبا توجه به ماهیت کیفی متغیر وابسته (مطلوب و نامطلوب)، براي شناسـایی نسـب  
CAMEL ي بنـد رتبهصحت تأییددارند و هابانکشده معناداري بر وضعیت گزارشتأثیرکه

هاي کاراي یک مدل الجیت است. در واقع مدل الجیت یکی از مدل،ترین مدلآنها، مناسب
ها معمـوالً  د. در این مدلنباشمیهابانکوضعیت مالی بینیسیستم هشدار سریع براي پیش

دهد.نشان میر وضعیت نامطلوب و عدد یک وضعیت مطلوب راعدد صف
شود یا نه، احتمال وقـوع رویـداد   اینکه رویداد واقع میبینیپیشتحلیل الجیت به جاي 

از مقادیر بین صفر و یـک  ايدامنهتواندمیکند. به این طریق متغیر وابسته میبینیپیشرا 
د، نمستقل و وابسته بین صـفر و یـک محـدود شـو    گیرد. براي اینکه روابط متغیرهايرا دربر

. در کنـد مـی ، استفاده باشدمیSتحلیل از رابطه مفروض بین این متغیرها که شبیه منحنی 
متغیرهـاي  ضـرایب شود و هـر چـه   سطوح پایین متغیر مستقل، احتمال به صفر نزدیک می

گـاه از یـک   اما هیچشود.شیب احتمال به یک نزدیک میبا کاهشیابد،مستقل افزایش می
اي منطبـق  توانند با چنـین رابطـه  ي خطی سنتی رگرسیونی نمیهامدلشد. بیشتر نخواهد

,Espahbodi(و بسط یافته استشدهشوند. به همین دلیل تحلیل الجیت ایجاد 1991 .(
) اسـتفاده  Pi/(1-Pi)در رگرسیون لجستیک از مفهومی بـه نـام نسـبت برتـري ( نسـبت      

بـه طـور   ،دهـد سبت احتمال وقوع حادثه به احتمال عدم وقوع آن را نشان مـی که نشودمی
بودن سالمت مالی به عدم آن. سپس لگاریتم نسبت برتـري بـر اسـاس    احتمال مطلوبمثال

.شودمیمحاسبه 1رابطه 
)1(   0Ln Pi / 1 Pi i ix   
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عنوان متغیر وابسته بـین صـفر و یـک در    ه هر رویداد بوقوعمطابق با این روش احتمال 
CAMELویژگی5نسبت مالی هستند که 17نظر گرفته شده است. متغیرهاي مستقل نیز 

د رافزار بـرآو کنند. بنابراین مدلی که توسط نرمآزمون میرا براي ارزیابی سالمت مالی بانک، 
است.2به صورت رابطه ،شودمی

)2(
log[Pi/(1-Pi)] = a + b1C1 + b2C2  + b3A3 + b4M1+ b5M2 + b6M3  + b7M4 + b8E1+

b9E2 + b10E3  + b11E4 + b12E5+ b13E6 + b14L1  + b15L2 + b16L3 + b17L4

شوند:تشریح میبه صورت زیراجزاي آنکه 
Piیا یک شدن متغیر وابسته که صفر به منزله نامطلوب و یـک مطلـوب   : احتمال صفر
است. 

b = (b1, …, bn) ضرایب رگرسیون الجیت :
Xj (j = l, …, n)    هـاي مـالی کـه هـر دسـته از آنهـا       : متغیرهـاي مسـتقل یـا نسـبت

است. CAMELهاي کننده یکی از ویژگیتوصیف
هـاي  ، یک مدل الجیت بـرآورد شـده و آزمـون   SPSSافزار بدین ترتیب با استفاده از نرم

شود. مورد نیاز انجام می

تحلیل نتایج. 4ـ4

معنـاداري بـر   تـأثیر که CAMELهایی از گفته شد براي شناسایی نسبتقبالًطور که همان
هـاي  از آمـار و اطالعـات صـورت   ،رند(مطلوب و یا نامطلوب) داهابانکشده وضعیت گزارش

شود.   ) استفاده می1389ـ1384ل مالی (سا6بانک دولتی و خصوصی، براي 17مالی 
زمون معناداري آ«و »والد«ماره آبا اجراي رگرسیون الجیت معناداري کلی آن توسط دو 

(sig)«معناداردهندهبررسی شد که نتایج نشاناسـت بینـی پـیش ت مـدل بـراي   بودن کلی
).  3(جدول
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معناداري کلی مدل)3جدول (

آماره والد Sig

Constant 145/12 0/0
هاي تحقیقمنبع: یافته
و  Enterافـزار، دو روش هـا در نـرم  تـرین روش واردکـردن داده  براي اسـتفاده از درسـت  

Backward waldنهایـت  در بودن نتـایج در دو روش،  گرفته شد که با توجه به نزدیککاربه
شد. نمره اولیه هر نسبت مـالی بـراي   استفادهنها آبراي ورود متغیرها و تحلیل Enterروش 

.است4ورود در مدل به شرح جدول 
نمرات و سطح معناداري هر نسبت مالی)4جدول (

متغیرها 
هاي مالی)(نسبت

نمره Sig

C1 882/5 015/0
C2 423/8 004/0
A1 577/1 209/0
M1 672/4 031/0
M2 921/5 015/0
M3 971/0 324/0
M4 397/0 529/0
E1 820/7 005/0
E2 468/5 019/0
E3 045/5 025/0
E4 215/2 137/0
E5 835/7 005/0
E6 038/0 846/0
L1 001/0 971/0
L2 797/1 180/0
L3 0/0 987/0
L4 092/2 148/0

هاي تحقیقیافتهمنبع:
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مـؤثر دهد که آیا متغیرهاي مستقل بـر وابسـته   دو مدل نشان میآماره کاي5در جدول 
5نیز کمتر از سطح معنـاداري  آن sigودرصد83/51هستند یا خیر؟ مقدار این آماره برابر 

مـؤثر توان نتیجه گرفت که متغیرهـاي مسـتقل بـر متغیـر وابسـته      است. بنابراین میدرصد
کنـد.  بیـان مـی  درصد52دو نیکویی برازش مدل را در حد ند. عالوه بر این آماره کايهست

خطی بین متغیرهاي مستقل اسـت کـه بـا توجـه بـه      رابطه همنبودنیکویی برازش در مدل 
خطی رد شده و مدل براي بررسی رابطـه متغیرهـاي مسـتقل بـر     وجود رابطه همsigمیزان

وابسته مناسب است. 
نیکویی برازش)5جدول (

دوآماره کاي Sig

Step 834/51 0/0
Block 834/51 0/0
Model 834/51 0/0

هاي تحقیقمنبع: یافته

درصد بوده و میزان توضـیح متغیـر   55گزارش شده است، 6که در جدول R2آماره 
درصد از تغییرات 55دیگر نماید. به عبارتوابسته توسط متغیرهاي مستقل را ارائه می

متغیر وابسته به تغییرات متغیرهاي مستقل مـرتبط اسـت و مـابقی آن ناشـی از سـایر      
عوامل است. 

نمایی مدل)برازش متغیر وابسته (درصد درست)6جدول (

نماییدرصد لگاریتم درست
Log likelihood

R2

گام اول 585/76 556/0
اي تحقیقهمنبع: یافته

شده توسـط محققـین بـراي وضـعیت     بندي انجامشده (طبقهمقادیر مشاهده7جدول در 
بینی شده توسط مدل الجیت و میزان صـحت  ) با مقادیر پیشهابانکمطلوب و نامطلوب در 
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هاي بانک طی سال17(داده102شود. بر این اساس براي بندي مقایسه میطبقهبینیپیش
بنـدي  مـورد از طبقـه  5بنـدي وجـود داشـت. در واقـع     خطاي طبقـه 15)، 1389تا 1384

در وضعیت نـامطلوب  بندي مطلوب در واقعمورد از طبقه10مطلوب و در وضعیتنامطلوب
داده CAMEL،33هـاي  بندي اولیه بر اساس ترکیب نسبتعبارتی، اگر در طبقهه اند. ببوده

بنـدي شـد، اکنـون بـر اسـاس      ب طبقـه وضـعیت نـامطلو  درداده69در وضعیت مطلـوب و  
شدند. همچنـین  داده نامطلوب تشخیص داده79داده مطلوب و 23مدل الجیت بینیپیش

و بـراي داده  درصـد 8/92حساسیت مدل در تعیین داده نامطلوب برابـر  7بر اساس جدول 
ب وضعیت نـامطلو بینیپیشمدل الجیت نسبت به در واقعاست. درصد7/69مطلوب برابر 

حساسیت باالتري دارد.  
بندي) صحت طبقه7جدول (

مشاهده
بینیپیش

متغیر وابسته درصد صحت 
0بینیپیش 1

0 64 5 8/92
1 10 23 7/69

کل - - 3/85
هاي تحقیقمنبع: یافته

متغیرهـاي مسـتقل بـر    تـأثیر در ادامه با برازش یک رگرسیون الجیت، ضرایب یا شدت 
17هـا، تمـامی   بـراي ورود داده Enterر وابسته آزمون شد. با توجـه بـه انتخـاب روش   متغی

و به همـین دلیـل   ندمعنا بود. ضریب برخی از متغیرها بیندنسبت در یک گام وارد مدل شد
ــاره     ــاس آمـ ــر اسـ ــدند.  بـ ــذف شـ ــیون حـ ــه رگرسـ ــریب sigاز معادلـ ــر6، ضـ متغیـ

L1, A1, E5, E4, E1, C2را بر مقدار متغیر وابسته تأثیرمتغیر بیشترین 6معنادار بود. این
تـأثیر دهنـده  منفی متغیرها بر متغیر وابسته و ضرایب مثبت نشانتأثیردارند. ضرایب منفی 

مشاهده نمود. 8توان در جدول این نتایج را میباشند.میمثبت آن
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هاي مالی در رگرسیون الجیتضرایب نسبت)8جدول (
متغیرها 

اي ه(نسبت
مالی)

B S.E آماره والد Sig EXP(B)

C2 351/17 - 500/10 731/2 098/ 0/0
A1 068/0- 051/0 778/1 082/0 934/0
E1 043/1 309/0 412/11 001/0 838/2
E4 228/7 762/3 691/3 055/0 378/1
E5 684/20- 355/6 593/10 001/0 0/0
L1 477/0 - 467/0 046/1 006/0 23/2

constant 611/3 546/3 037/1 009/0 003/37
هاي تحقیقمنبع: یافته

نوشت.3توان به شکل رابطه مدل رگرسیون را می8بر اساس جدول 
Pi/(1-Pi) = loge (3.611-17.351C2-6.8A1+1.043E1+ )3         (
7.228E4-20.684E5-4.77L1)

بـودن  و بـا فـرض ثابـت   E1, E4يهانسبتاساس به ازاي هر یک واحد تغییر در بر این
نها در جهت موافـق تغییـر و بـه ازاي    آسایر متغیرها، لگاریتم نسبت برتري به میزان ضرایب 

ـ کنـد مـی یـر  یسایر متغیرهاي با عالمت منفی، لگاریتم نسبت برتري در جهت عکـس تغ  ه . ب
ــایج آمــاري مــد  ــر اســاس نت ــژوهش تنهــا  عبــارتی ب ــن پ ــالی6ل الجیــت در ای نســبت م

E1, E4, E5, A1, L1 وC2هاي از بین نسبتCAMELبنـدي صـحیح   شده در رتبهمعرفی
مؤثر هستند.CAMELها بر اساس مقدار ترکیبی بانک

دو نمونـه  tزمـون  آي خصوصـی و دولتـی   هـا بانـک تفکیـک  باهاي فوق زمونآعالوه بر 
انجـام  ي خصوصی و دولتی هابانکها در دو گروه یانگین نسبتمستقل براي بررسی تفاوت م

. بر این اساس مقدار یک براي بانک دولتی و صفر براي بانک خصوصـی انتخـاب و   شده است
فرض زیر آزمون شد.  2

.فرض صفر: میانگین دو گروه به ازاي هر نسبت برابر است
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ت.فرض خالف: میانگین دو گروه به ازاي هر نسبت برابر نیس

0 1 0

1 1 0

:

:

H

H

 

 




 

نتایج و خروجی شامل دو جدول است که در جدول اول میـانگین و انحـراف معیـار هـر     
که مورد اسـتفاده  دنباشمیtجدول دوم آمارهاي استنتاجی آزمون و نسبت ارائه شده است

گیرند.قرار می
بررسی صحت فرض صفر)9جدول (

هاي مالی)متغیرها (نسبت
صحت فرض صفر:وضعیت 

میانگین دو گروه براي هر نسبت 
مالی برابر است.

C1 رد
C2 رد
A1 رد
M1 تأیید
M2 تأیید
M3 تأیید
M4 رد
E1 رد
E2 تأیید
E3 رد
E4 رد
E5 رد
E6 تأیید
L1 رد
L2 رد
L3 رد
L4 رد

هاي تحقیقمنبع: یافته
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,C1,C2A1,E3,E4,M1,M2,M3,L1,L2يهـا نسبتگین در بنابراین تساوي میان

L3, وL4شوند. با توجه به حد بـاال و پـایین  هاي دولتی و خصوصی رد میدر دو گروه بانک
گـزارش  10توان به بررسی برتري میانگین هر یک از دو گروه پرداخت. نتایج در جـدول  می

شده است. 
و نمونه مستقلبراي وجود دt) آزمون 10جدول (

متغیرها 
هاي (نسبت

مالی)
t-test Sig میانگین

انحراف 
معیار

درصد95در سطح معناداري 

حد پایین حد باال

C1 217/2 - 030/0 073/0 - 032/0 138/0 - 007/0 -
C2 229/2 028/0 018/0 008/0 002/0 034/0 -
A1 408/2 018/0 007/8 325/3 41/1 604/14
M1 918/0 361/0 738/0 804/0 857/0 - 335/2
M2 050/11 0/0 389/0 035/0 32/0 459/0
M3 853/8 - 0/0 602/0- 068/0 737/0 - 466/0-
M4 990/0 - 325/0 018/0 - 018/0 055/0 - 018/0
E1 928/0 - 356/0 373/0 - 403/0 175/1 - 426/0
E2 560/6- 0/0 020/0 - 003/0 026/0- 014/0 -
E3 086/7- 0/0 019/0 - 002/0 025/0 - 014/0 -
E4 660/5- 0/0 168/0- 029/0 227/0 - 109/0 -
E5 343/0 732/0 005/0 - 015/0 024/0 - 035/0
E6 222/1 - 225/0 057/0 - 046/0 15/0 - 035/0
L1 190/2 - 033/0 335/0 - 153/0 643/0- 028/0 -
L2 947/4 0/0 005/0 001/0 003/0 007/0
L3 729/7 - 0/0 332/0 - 043/0 418/0 - 246/0-
L4 223/9 - 0/0 204/0 - 222/0 249/0 - 16/0 -

هاي تحقیقمنبع: یافته
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میـانگین در گـروه   L2و C2 , A1, M2ي هـا نسـبت بـا بررسـی حـد بـاال و پـایین در      
ــک ــاالتر از هــابان ــی ب ــکي دولت ــابان ي دیگــر هــانســبتي خصوصــی اســت و در ســایر ه

)C1, E4, E3, M1, M3, L2, L3, L4 ي خصوصی است.هابانک) برتري میانگین با گروه
کـه نسـبت ذخیـره مطالبـات     C2نسـبت  هرچـه گفـت تـوان مـی در بررسی این نتـایج  

به معنی داشـتن  ،ي مالی بانک است، کمتر باشدهاداراییالوصول به کل مطالبات و مشکوك
باشـد.  وام مـی عبارتی اطمینان بیشتر نسـبت بـه وصـول    ه و یا باستذخیره مطالبات کمتر

میـانگین  ،دنهـاي محاسـباتی کـوچکتر باشـ    بنابراین در محاسبه میانگین هر چه مقدار داده
ي خصوصـی اسـت کـه    هـا بانکي دولتی این مقدار بیشتر از هابانکاما در گروه ،کمتر است
ي دولتی باید بررسی بیشتري بر اعتبـارات مشـتري داشـته باشـند تـا      هابانکدهد نشان می
ایر خود را کاهش دهند.  میزان ذخ
نیـز طبـق معادلـه    هاداراییبرابر با دارایی بانک به حقوق صاحبان سهام است. A1نسبت

حسابداري برابر با کسر بدهی از حقوق صاحبان سهام است. بر ایـن اسـاس هـر چـه حقـوق      
درجه اهرم مـالی  ،ترصاحبان سهام بیشتر باشد (مخرج نسبت) ساختار سرمایه بانک مطلوب

ي دولتـی بیشـتر   هابانک. میانگین این مقدار براي شودمیمتر و ریسک کمتري را متحمل ک
ي دولتـی اسـتقراض بـاالتري در مقایسـه بـا      هـا بانـک دهـد  از خصوصی است که نشان مـی 

از ریسـک بـاالتري برخـوردار    توانـد مـی نها آاند و ساختار سرمایه ي خصوصی داشتههابانک
است که 6/14تا 4/1یر میانگین در دو گروه از یدامنه تغ10باشد. همچنین مطابق با جدول

دهد.  ي خصوصی و دولتی نشان میهابانکتفاوت باالیی را بین 
مد بانک است که در این نسبت نیز بزرگتربـودن  آمعادل کل هزینه به کل درM2نسبت

ي هـا بانـک ز عبارتی در این مـورد نیـ  ه شده برتري دارد. بمخرج و کمتربودن مقدار محاسبه
ـ دولتـی برتـري دار  هـاي خصوصی نسبت به بانک ـ .دن ن ترتیـب کـه بانـک خصوصـی از     دیب

مدزایی باالتري برخوردار است اما با بررسی دامنه تغییرات این برتري چندان باال نیسـت  آدر
مدزا بیشتر آخصوصی و هم دولتی بر عملیات و فرایندهاي درهايهم بانکشودمیو توصیه 

د.نباشداشتهتأکید
. با بررسی دامنـه تغییـرات، صـرفاً تفـاوت     استدارایی نقد به کل دارایی بانکL2نسبت

شود.  بسیار اندکی در میانگین دو گروه مشاهد می
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در خصـوص  ي دولتـی عملکـرد ضـعیفی   هـا بانکM2وC2, A1بنابراین در سه نسبت 
اي خصوصـــی هـــاختار ســـرمایه و درآمـــدزایی در مقایســـه بـــا بانـــک ـاعتبـــارات، ســـ

ــته ــون    داش ــایج آزم ــارتی از نت ــه عب ــد. ب ــیt-testان ــبت  م ــه نس ــت ک ــوان دریاف ــاي ت ه
,C1,C2A1,E5,,E6,M1,M2,M3,L1L2L3, وL4   با ایجاد تفـاوت در میـانگین دو

هاي خصوصی و دولتی مؤثر هستند.گروه، در نظارت و مقایسه عملکرد بانک

گیري. نتیجه5
بانک دولتی و خصوصـی ایـران در   17هاي مالی طالعات صورتاتفاده از پژوهش حاضر با اس

بـین اي معنـادار  ، در قالب سیستم هشدار سریع، به کشـف رابطـه  1389تا 1384هاي سال
کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، کیفیت مدیریت، سـودآوري و  (CAMELگانه ي پنجهانسبت

ته است. پرداخهابانکو وضعیت سالمت مالی )نقدینگی
مـؤثر ي هـا نسـبت در شناسایی t-testماري رگرسیون الجیت و آزمون آبدین منظور دو 

6استفاده شد. بر اساس رگرسـیون الجیـت   هابانکبراي تعیین وضعیت مطلوب و نامطلوب 
85بینـی کلـی   پـیش ، بـا تـوان   L1و ,C2E1,E4,E5,A1شده نسبت معرفی17نسبت از 

و بینـی پـیش بـراي  درصـد 92و نـامطلوب و البتـه بـا تـوان     وب براي وضـعیت مطلـ  درصد
گیري سیسـتم هشـدار سـریع، در    کـار بـه ي وضعیت نامطلوب شناسایی شـد. بـراي   بندرتبه

نسبت از توان الزم بـراي نظـارت و ارزیـابی    6راستاي شناسایی وضعیت نامطلوب بانک، این
نک مرکزي یا سایر نهادهـاي نـاظر   برخوردارند. به عبارت دیگر باهابانکسریع عملکرد مالی 

نسبت مـالی فـوق،   6توانند با بررسی مستمر اعتباري، میؤسساتمو هابانکهاي بر فعالیت
مطلع باشند.ؤسساتمتا حد زیادي از عملکرد آن 

ــاس   ــر اسـ ــون آبـ ــک t-testزمـ ــکو تفکیـ ــابانـ ــروه  هـ ــه دو گـ ــکبـ ــابانـ ي هـ
ــ 12دولتـــی و خصوصـــی،  ــارت و ارزیـ ــراي نظـ ــهنســـبت بـ ــات ابی مقایسـ اي در عملیـ

ــک ــابان ــایی   ه ــی شناس ــی و خصوص ــن   ي دولت ــه ای ــد ک ــارت 12ش ــبت عب ــد از:نس ان
C1C2,A1,E3,E4,M1,M2,M3,L1,L2,L3, وL4 تــوانمــیکــه بــر ایــن اســاس

نسـبت  12ي دولتی و خصوصی را بررسی کرد. با توجه به شناسـایی  هابانکتفاوت عملکرد 
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بر اساس نمره میـانگین و  ها راتوان بانکمیدو گروه خصوصی و دولتی در ایجاد تفاوت بین 
تأکیـد هـا بانکي بندرتبهي نمود که این مقاله بر بندرتبهن بر اساس انحراف معیار، آتحلیل 

نداشته است. 
چهـار نسـبت مشـترك   t-testزمـون  آهمچنین با مقایسـه نتـایج رگرسـیون الجیـت و     

L1 ,C2 , A1 وE4تـوان ایـن چهـار نسـبت را از     دو تحلیـل وجـود دارد کـه مـی    ، در هر
در قالب سیستم هشدار سـریع  ها وبانکدر نظارت و ارزیابی عملکرد هانسبتترینبااهمیت

دو t-testزمـون  آرات یـ براي هر بانک محسوب کرد. عالوه بر این با توجه به نتایج دامنه تغی
برد کاربههابانکاعتبارات و ساختار سرمایه در تحلیل مطلوبیتتوانمیرا A1وC2نسبت 

ر اختیار داشت.  دهابانکو بر اساس این دو نسبت نظارتی سریع بر عملیات مجموعه 
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