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 ۴۲۷-۴۰۹صفحات 

 کشور یشبکه بانک یعهشدار سرسند جامع  ینتدو

 †هادی حیدری *اعظم احمدیان

 ۰۷/۰۳/۱۳۹۶: رشیپذ خیارت ۰۶/۰۵/۱۳۹۵ :افتیدر خیتار

 چکیده
 یطموجود در شرا هایثباتییو ب یرانکشور ا یو بانک یمال یستمدر س ۹۰دهه  یراخ یهابحران

 ی( براBEWS) یبانک یعهشدار سر یستمس یبرا یسند جامع یناقتصاد کالن لزوم تدو
 یهانکبا یاتمقاله با استفاده از تجرب ینساخته است. ا یتبااهم را یو بانک یپول گذارانسیاست

در  یعهشدار سر یستمارائه س یبرا یشناسروش یحمطرح و بخش نظارت آنها به تشر یمرکز
رتبه  یلکه احتمال تنز اقتصادسنجیمدل  یک. در مرحله اول پردازدیکشور م یبخش بانک
 یهاشده است. در مرحله دوم با استفاده از مدل ارائه، زندمی ینبانک را تخم یک یسالمت مال

 .شودیزده م ینبانک تخم یدوره ورشکستگ یمر بانک و توابع خطر، ساختار زمانع یماندگار
بخش  افزودهارزشاقتصاد مانند  یبخش واقع یرهایکه متغ دهدینشان م آمدهدستبه نتایج

 یدارا یبانک ینو نرخ بهره بازار ب یپول یهمانند پا یبخش اسم یرهایخدمات و صنعت و متغ
 ینا ینهستند. همچن هابانک یسالمت مال یتبر احتمال بدتر شدن وضع یمعنادار یرتأث

 ینفممعنادار و با عالمت  یدوره مورد بررس یتابع خطر برا یناز تخم اصلح یجدر نتا یرهامتغ
 یرهایاند. متغشده یبانک یستمموجود در س یهابانک یموجب کاهش دوره خطر برا

موجب  یشمانند نسبت مطالبات معوق و اندازه بانک در صورت افزا هابانک یمال یهاصورت
در معرض خطر  سرعت یشبهتر، باعث افزا یبه عبارت یابانک و  یتکاهش زمان بدتر شدن وضع

 .شوندیقرار گرفتن بانک م

 یعهشدار سر یستمس ی،مدل کاکس، مدل ماندگار: های کلیدیواژه
  JEL: C41 ،G21، G33بندی طبقه

                                                                                                                                  
 )نویسنده مسئول( azam_ahmadian@yahoo.comی؛ و بانک یپژوهشکده پول ی،گروه بانکدار هیئت علمی *
 H.Heidari@cbi.ir؛  یو بانک یپژوهشکده پول یج. ا. ا.  در گروه بانکدار یمحقق بانک مرکز  †
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 مقدمه ۱
تر و و مقررت زدایی در بخش بانکی باعث شده است که عملیات بانکی پیچیده ابداعات
 هابانکهایی را برای بخش نظارت بر عملکرد شته گردد. این موضوع چالشتر از گذریسکی

ها و ابزارهای ایجاد نموده است. در واکنش به این موضوع ناظران بانکی نیز به توسعه روش
اند. در این زمینه بیشتر به ارتقاء کیفیت پرداخته هابانکجدید برای نظارت و ارزیابی بیشتر 

تواند به ناظران کمک کرده و تغییرات هایی توجه شده است که میسیستمها و توسعه آزمون
 عمده را نیز مشخص کند.

طراحی چارچوب سیستم هشدار سریع در کشورهای مختلف به اندازه بخش نظارت درونی 
های صورت دهی و حسابرسی، منابع اطالعاتی و دادهو بیرونی، مکانیسم کنترل، شیوه گزارش

های کالن اقتصادی چه در بخش ثباتی در سیاستبیستگی دارد. همچنین ب هابانکمالی 
گیر آخرین ضربه عنوانبه هابانکشود که واقعی و مالی باعث می هایبخشنظارت و چه در 

 ها عمل کنند.این شوک
سسات مالی و ادغام سایر ؤهای مالی در کشور و ورشکسته شدن برخی از مبحران

 گذارانیاستسموجب شده است که  ،رشکستگی قرار گرفته استسساتی که در معرض وؤم
سسات پولی و ؤبانک مرکزی و بخش نظارت غیرحضوری آن تمرکز بیشتری بر سالمت مالی م

 اعتباری داشته باشند.
های اخیر شبکه بانکی کشور تغییراتی را در سبد دارایی خود تجربه کرده است. در سال

برای دستیابی به موقعیت بهتر در  کهدرصورتیبانکی کشور  شبکه هایییداراتغییر در سبد 
 ،شودیک رخداد مثبت در نظر گرفته می عنوانبهاز نظر سالمت مالی  ،افزایش سودآوری باشد

اجباری و یا تحمیلی از  صورتبه کهدرصورتیها ها و یا بدهیاما این نوع جابجایی در دارایی
ای مثبت نیست. بنابراین ناظران بانکی برای پدیده نعنوابهشرایط موجود اقتصادی باشد 

نگر برای بهبود آید به ابزارهای آیندههایی که در شرایط اقتصاد کالن پیش میواکنش به چالش
 نظارت بانکی نیاز دارند.

های موجود در شرایط اقتصاد ثباتیدر این مقاله با توجه وضعیت اخیر شبکه بانکی و بی
احتمال تنزیل رتبه و تخمین زمان ورشکستگی  برآوردکالن سند سیستم هشدار سریع برای 

های توصیه آمدهدستبه. همچنین با توجه به نتایج شودطراحی میبرای شبکه بانکی کشور 
نظیر زمان بهینه افزایش سرمایه،  هابانکتغییر وضعیت سالمت مالی  سیاستی با توجه به

 هابانکبرعکس شرایط رکود و رونق اقتصادی و نحوه هموارسازی درآمد  هابانکگیری ذخیره
 گیرد.صورت می
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 هجامع بدین شرح است که در بخش دوم بعد از مقدم ساختار اصلی مقاله برای تدوین سند
های هشدار مکانیسم سومپردازیم. بخش می هابانک بندیرتبههای نظری معرفی مدل به

در  هادادهسریع موجود در سایر کشورها برای این رهیافت دیده شده است. تحلیل آماری 
مقاله نیز به ترتیب تخمین  ششمو  پنجمهای نشان داده شده است. در بخش چهارمبخش 

 مدل و نتایج تحقیق آورده شده است.

 بانی تئوریکی و پیشینه تحقیقم ۲
شود. این های هشدار سریع بیان میبا توجه به اهمیت موضوع، چارچوب نظری سیستم

بندی برای هر چارچوب مشتمل بر دو بعد است. در این سیستم، ضروری است، سیستم رتبه
ا بینی رتبه بانک ییک مدل آماری مناسب، به پیش کارگیریبهکشور طراحی شود. سپس با 

شوند. بندی معرفی میهای رتبهسیستم ترینمهمکاهش رتبه بانک پرداخت. بنابراین ابتدا 
اند. بندی خود استفاده نمودهها برای طراحی سیستم رتبهسایر کشورها نیز از این سیستم

 های آماری معروف در این ارتباط معرفی گردد.سپس مدل

 هابانکبندی نظارتی سیستم رتبه ۲.۱
. در کندمیهایی که نیاز به نظارت خاص دارند، کمک نظارتی به شناسایی بانک بندیرتبه

 دارمسئلهمقایسه شده و بانک  ۱اییاین نوع ارزیابی عملکرد بانک با یک مبنای مقایسه
شود. در این نوع سیستم، از صورت مالی حسابرسی شده استفاده شده و این شناسایی می

های در . بیشتر متمرکز به ارزیابی بانکگیردنمیت مالی را در نظر نوع ارزیابی تغییر وضعی
معرض خطر است. این سیستم نیازمند اطالعات قابل اطمینان بوده و برای ارزیابی وضعیت 

شود. کشورهایی استفاده می ۲بندی کملزموجود مناسب است. در این روش از سیستم رتبه
در های یک گام اولیه جهت شناسایی بانک عنوانبهنظیر آمریکا، فرانسه و ایتالیا از این شیوه 

 کنند.خطر استفاده می معرض
بندی کمل، اولین سیستم ، بخش نظارتی آمریکا، به واسطه کاربرد سیستم رتبه۱۹۸۰در سال 

معرفی نمود. این موضوع باعث معرفی یک روش  ۳بندی را به نهاد نظارتی حضوریرتبه
سه نهاد نظارتی  توسطبندی شد. این روش رتبه متحدهایاالتبندی بانکی در همسان رتبه

                                                                                                                                  
1 benchmark 
2 CAMELS 
3 On site examinations 
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شود. تحت گرفته می به کار ۳و شرکت بیمه سپرده فدرال ۲، اداره حسابرسی ارز۱فدرال رزرو
یرد. این عناصر مشتمل بر کفایت گمعیار مورد ارزیابی قرار می ۵توسط  این سیستم، هر بانک

است و عملکرد مالی  ۸و نقدینگی ۷، سودآوری6، کیفیت مدیریت5، کیفیت دارایی4سرمایه
( ۱۹۹۵) ۹کول و گوآنتر ۱۹۹۵در سال  دهد.و سالمت آنها را مورد ارزیابی قرار می هابانک

دادن ارزیابی ریسک ، برای مدنظر قرار ۱۹۹۶بندی کملز را معرفی کردند که در سال روش رتبه
به این سیستم اضافه شده و  ۱۰بندی، عنصر حساسیت به ریسک بازاردر سیستم رتبه هابانک

بندی کملز تغییر یافت. هر عنصر نیز بین یک )بهترین بندی کمل به سیستم رتبهسیستم رتبه
بندی هر یک بر اساس رتبه هابانکترکیبی  بندی شد. رتبه)بدترین حالت( رتبه ۵حالت( تا 

بدترین حالت،  ۵بندی ترکیبی نیز بین یک بهترین حالت و از عناصر بنا شده است و این رتبه
آمریکا بررسی  متحدهایاالتبندی کملز هر ساله توسط نهاد نظارتی در شود. رتبهبندی میرتبه
تب و ماهانه عملکرد آن مر طوربهبندی کملز( بر اساس رتبهدار )شود. هر بانک مسئلهمی

کارهایی برای بهبود عملکرد آنها توسط نهاد نظارتی حضوری مورد ارزیابی قرار گرفته و راه
اند، پس از بندی کملز، بانک سالم معرفی شدههایی که بر اساس رتبهشود. اما بانکارائه می

سط نهاد نظارتی بندی حضوری توگیرند. سیستم رتبهماه مورد ارزیابی مجدد قرار می ۱۸
را مورد ارزیابی قرار دهد، پذیرفته  هابانکابزاری که بتواند وضعیت جاری  عنوانبهآمریکا، 

بندی حضوری از روش رتبه ۱۱های هلدینگ بانکیشده است. فدرال رزرو، برای ارزیابی شرکت
ه ک ۱۳های تابعه بانکعنصر است. شرکت ۵کند. این سیستم شامل استفاده می ۱۲بی اوپک

                                                                                                                                  
1 Federal Reserve System 
2 Office of the Comptroller of Currency 
3 Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) 
4 Capital adequacy 
5 Asset quality 
6 Management 
7 profitability 
8 Liquidity 
9 Cole and W Gunther 
10 Sensitivity to market risk 
11 Bank holding companies 
12 BOPEC 
13 Bank Subsidiaries 
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 ۳، سودآوری۲، شرکت مادر۱های تابعهتوسط بیمه سپرده پوشش داده شده است، سایر شرکت
بندی رتبه ۵، بین یک تا بی اوپکبندی بندی مدیریت. هر عنصر از رتبهرتبه عالوهبه 4و سرمایه

مجزا  صورتبهشود. مدیریت رتبه تعیین می ۵بندی ترکیبی نیز بر اساس همین شود. رتبهمی
 بندی شود.رتبه بخشرضایتبخش، میانه و عدم تواند در سه سطح، رضایتابی شده و میارزی

 CAELایجاد کرد. سیستم  ار 5CAELبندی فصلی واحد نظارتی آمریکا، سیستم رتبه
برای شبکه  غیرحضوریبندی های ساده برای تحلیل فصلی رتبهسیستمی است که از نسبت

)بدترین حالت(  ۵٫۵)بهترین حالت( و  ۰٫۵ها بین سیستم، رتبهکند. در این بانکی استفاده می
بندی کملز دارد که ، چهار عنصر از سیستم رتبهCAELبندی شود. سیستم رتبهتعیین می

و نقدینگی. عنصر کیفیت مدیریت در این  یسودآورسرمایه، کیفیت دارایی،  ازعبارت هستند 
نسبت مالی اصلی است.  ۱۹، مشتمل بر CAELبندی شود. سیستم رتبهسیستم بررسی نمی

بندی کرده و رتبه بانک را در هر یک از را از نظر اندازه به دو گروه تقسیم هابانکاین سیستم 
متوسط وزنی از  عنوانبههای مربوط به چهار عنصر یک از رتبه هر کند.عناصر مشخص می

ی رتبه مربوط به چهار عنصر است. ترکیبی متوسط وزن رتبه شود.های مالی محاسبه مینسبت
بدتر از رتبه کملز  CAELشود، اگر با رتبه حاصل از کملز مقایسه می CAELرتبه حاصل از 

 گیرد.بود، آنگاه بانک مورد بررسی بیشتری قرار می
ی ابزاری که قادر به ارزیابی وضعت موجود شبکه بانک عنوانبهبندی نظارتی سیستم رتبه

بندی بهکشورها نظیر ایتالیا و فرانسه پذیرفته شده است. در این کشورها، رت است، در برخی از
تهیه شده و اطالعات کمی و کیفی  غیرحضوریهای واحد نظارتی شساالنه بر اساس گزار

بندی موجود در این کشورها، های رتبهرفته در سیستم های مالی بکارشود و نسبتتحلیل می
 بندی نظارت حضوری آمریکا است.در سیستم رتبه کاررفتهبههای مالی مشابه نسبت

 غیرحضورییک ابزار نظارت  عنوانبه ۱۹۹۳را در سال  6بندی پاترولایتالیا سیستم رتبه
های مورد استفاده در این سیستم معرفی نمود. داده هابانکبرای ارزیابی سالمت مالی 

است که توسط بانک ایتالیا تهیه  هابانک ماهه و ساالنه ۶مشتمل بر تحلیل اطالعات ماهانه، 

                                                                                                                                  
1 Other nonbank subsidiaries 
2 Parent company 
3 Earnings 
4 Capital adequacy 
5 Capital-Asset quality-Earning-Liquidity 
6 PATROL 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

br
.m

br
i.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             5 / 20

https://jmbr.mbri.ac.ir/article-1-507-fa.html


 ۱۳۹۶پاییز  /۳۳سال دهم/ شماره  ۴۱۴

شود. عناصر این های خدمات اطالعات تهیه میشود. سایر اطالعات مورد نیاز از شرکتمی
و نقدینگی  ۱کفایت سرمایه، سودآوری، کیفیت اعتباری، تشکیالتی ازسیستم عبارت هستند 

ک اعتباری، ریسک است. کفایت سرمایه یک بانک با آنچه مقررات بال برای پوشش ریس
بازار و ریسک نرخ ارز تعیین کرده است، مقایسه  هایریسکموقعیت، ریسک تسویه و 

های بازدهی دارایی، بازدهی سرمایه و حاشیه شود. برای ارزیابی سودآوری، از شاخصمی
شود. کیفیت اعتباری با دو نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیالت اعطایی سود استفاده می

مرکز اعتباری قابل بررسی است. عنصر تشکیالتی بر اساس اطالعات موجود از و شاخص ت
مدیریت بانک قابل طراحی و ارزیابی است. کیفیت نقدینگی پس از اطمینان از عدم تطابق 

های بیرونی بررسی سازی شوکها از وضعیت نرمال و توسط شبیهها و بدهیسررسید دارایی
شود که شامل خروج ناگهانی سپرده مشتریان سازی میشود. دو سناریوی استرس شبیهمی

و سپرده بازار بین بانکی و افزایش در سهم تسهیالت اعطایی در سبد دارایی است، تا مشاهده 
از  هابانکشود که عملکرد بانک تحت شرایط وضعیت نامناسب چگونه است. در این سیستم 

شوند. رتبه ترکیبی نیز با استفاده از میبندی بدترین حالت( رتبه) ۵بهترین حالت( تا ) یک
شود که شامل همه اطالعات کمی و کیفی متوسط وزنی رتبه هر بانک در هر عنصر تعیین می

بندی با نتایج رتبه غیرحضوریها است. رتبه حاصل از سیستم نظارتی موجود در تحلیل
هایی با استفاده از حاصل از سیستم نظارتی حضوری قابل مقایسه است. حتی اگر ارزیابی ن

های سال اطالعات کمی و کیفی برای تحلیل در سال جاری انجام شود، ارزیابی کمی با داده
شود. باید توجه اعالم می سالهیکگیرد و در نتیجه رتبه آنها با وقفه زمانی گذشته صورت می

سیار تحت کند که ببندی پاترول فقط وضعیت جاری بانک را منعکس میشود که سیستم رتبه
 تأثیر شرایط اقتصادی و ادوار تجاری است.

در مقاله خود با استفاده از یک مدل احتمالی پانل الجیت به  (۱۳۹۴) یاناحمدحیدری و 
اند. پرداخته هابانک بر احتمال بدتر شدن رتبه هابانکبررسی تأثیر متغیرهای کالن و اندازه 

به ناکارآمدی سیستم بانکی و تغذیه این سیستم  دهد که با توجهنشان می آمدهدستبهنتایج 
 گذارانیاستسگذاری تورم تک رقمی توسط از افزایش پایه پولی، کنترل تورم و در نهایت هدف

و درنتیجه به خطر افتادن سالمت مالی  هابانکپولی موجب افزایش احتمال تنزیل رتبه 
رشد اقتصادی موجب کاهش احتمال کند که تأیید می آمدهدستبهشود. نتایج می هابانک

تنزیل رتبه بانک و رشد نرخ بهره بازار بین بانکی موجب افزایش احتمال تنزیل رتبه بانک 

                                                                                                                                  
1 Organization 
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شود. همچنین افزایش اندازه بانک با توجه به افزایش ناکارآمدی و کنترل ناپذیری بانک از می
 دهد.میجمله متغیرهای مهمی است که احتمال تنزیل رتبه بانک را افزایش 

بینی زمان در معرض ورشکستگی ( در مقاله خود به تعیین چگونگی پیش۱۳۹۵) یاناحمد
بینی های پیشرو در پیشبر اساس نوع مالکیت و بررسی اثرات شاخص هابانکقرار گرفتن 

الگوی کاپالن میر و  کارگیریبهدر ایران با  هابانکزمان در معرض ورشکستگی قرار گرفتن 
در چارچوب تحلیل بقا پرداخته است. به همین منظور از صورت مالی  ۱ره کاکسالگوی مخاط

در این مقاله شاخص استاندارد کفایت  .است شده استفاده ۱۳۹۳-۱۳۸۰در دوره  هابانک
های در معرض استفاده شده است، به این ترتیب که اگر شاخص سرمایه برای شناسایی بانک

درصد کمتر باشد، بانک در معرض خطر بوده و اگر بیشتر باشد، سالم  ۴کفایت سرمایه از 
متغیر پیشرو است که  ۱۳های ایران تحت تأثیر نتايج حاكي از آن است كه بقای بانک است.

های در معرض خطر را شناسایی ها، بانکآن شاخص کارگیریبهتوانند با ناظران بانکی می
های خصوصی دارای کمترین زمان بقا بوده و د که بانکدههمچنين، نتایج نشان می نمایند.
بر  اثرگذارعوامل  ترینمهمهای هزینه، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی به ترتیب شاخص

 هستند. هابانکزمان در معرض ورشکستگی قرار گرفتن 

 های هشدار سریع موجودمکانیسم ۳
 ۲های برآورد رتبهکه عبارتند از: مدل اندهای هشدار سریع به چهار دسته تقسیم شدهمکانیسم

(SEERو یا کاهش رتبه )بینی های پیشبینی ورشکستگی یا ماندگاری، مدلهای پیش، مدل۳
 شوند.های هشدار سریع مطرح می، این چهار گروه مدل در غالب مدلهامدل، سایر 4زیان

طراحی و استفاده  5های برآورد رتبه یا کاهش رتبه، توسط بانک مرکزی آمریکامدل
کند شود، که احتمال رخداد هر رتبه یا احتمال کاهش هر رتبه را برای هر بانک برآورد میمی

تحت عنوان  هامدلشود. این نوع های فصلی برای آن استفاده میو اغلب در این کشور از داده
مدل الجیت  از یک SEERهای روند. مدلکار میهای برآورد رتبه و یا کاهش رتبه بهمدل

رود. بر اساس این چند متغیره برای برآورد احتمال رخداد هر رتبه ترکیبی کملز به کار می

                                                                                                                                  
1 Hazard Cox 
2 System for Estimating Examination Ratings models 
3 downgrade 
4 expected loss models 
5 Board of Governors of the Federal Reserve System 
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شود. در بینی میهای متفاوت چه مقدار باشد، پیشمدل، احتمال اینکه رتبه بانک بین گروه
های این مدل متغیر وابسته، رتبه بانک در شاخص کملز است و متغیرهای توضیحی نسبت

 غیرمالیلی و غیرمالی هستند. به این ترتیب ارتباط بین رتبه بانک و متغیرهای مالی و ما
کند. متغیرهای استفاده شود. ضرایب متغیرها از فصلی به فصل دیگر تغییر میمحاسبه می

شوند. این متغیرها که برای انتخاب می ۱نگرشده در مدل بر اساس تکنیک رگرسیون گذشته
شوند. متغیر دار نباشند، حذف میروند اگر در مدل معنیکار میبه هانکبابینی رتبه پیش

باشد. سپس در کملز می هابانکوابسته یا رتبه بانک در هر شاخص کملز است یا رتبه ترکیبی 
وزن متغیرها را با ارزش جاری آن متغیرها در صورت مالی هر بانک ترکیب  SEERمدل 

دست آورد. اگر رتبه احتمالی برآورد حتمالی ترکیبی کملز را بهکند تا اینکه بتواند رتبه امی
ای که بخش نظارتی در نظر گرفته است، متفاوت باشد، این بانک خاص بوده و شده با رتبه

با مدل  SEERبندی باید در صورت مالی آن بررسی بیشتری صورت پذیرد. امروزه مدل رتبه
برآورد رتبه و یا کاهش رتبه، ریسک کاهش رتبه های شود که در مدلکاهش رتبه مقایسه می

 شود.محاسبه می
شود که بر اساس آن احتمال طراحی می ۲ای الجیتدر مدل کاهش رتبه یک مدل رتبه

شود. متغیر وابسته کاهش تنزل یابد، محاسبه می ۵و  ۴، ۳به رتبه  ۲و  ۱اینکه بانک از رتبه 
لی است. ضرایب استخراج شده برای برآورد رتبه و متغیر مستقل، متغیرهای ما هابانکرتبه 

کنند. این دو مدل برعکس شود. این ضرایب از فصلی به فصل دیگر تغییر میبانک استفاده می
متغیر وابسته رتبه بانک و  SCORکنند که بر اساس مدل عمل می SCOR ۳مدل امتیازدهی

کند و های کملز بوده و ضرایب از فصلی به فصل دیگر تغییر نمیمتغیرهای مستقل، شاخص
توان رتبه بانک را محاسبه نمود. بر اساس مدل های کملز و ضرایب میبا توجه به شاخص

SCOR آورد.دست توان احتمال رخداد هر رتبه و احتمال رخداد کاهش هر رتبه را بهمی 
توانند احتمال ماندگاری یا یم ،4بینی ماندگاری یا شکست بانکهای پیشمدل

های مالی بنا شده مدل بر مبنای تحلیل نسبت ینا بینی نمایند.ورشکستگی بانک را پیش
های مالی یا اقتصادی با ورشکستگی یا ماندگاری بانک را بیان است و همبستگی بین نسبت

                                                                                                                                  
1 backward regression technique 
2 ordered logit 
3 Statistical camels offsite model 
4 Failure or survival prediction models 
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کنند. های ورشکسته یا در معرض خطر استفاده میز صورت مالی بانکا هامدلکنند. این می
 ۱های با عملکرد ضعیف یا ورشکسته شناسایی شوند.بنابراین ضروری است بانک

شود که مدل دیگری است که امروزه در کشور آمریکا استفاده می ۲بندی ریسکیمدل رتبه
طول دو سال گذشته محاسبه بر اساس آن احتمال ورشکستگی بانک بین صفر و یک در 

های مالی برای برآورد ریسک و نسبت هابانکشود. به همین منظور از صورت مالی می
 شود.ورشکستگی استفاده می

استفاده  ۳ییدودوبندی ریسکی از تکنیک پروبیت و مدل رتبه SEERاین مدل  برای برآورد
ارزش یک برای ورشکستگی و صفر  شود. این به این معنی است که متغیر وابسته دارای دومی

توان رابطه آماری بین ورشکستگی بانک و برای ماندگاری است. با استفاده از این مدل می
دست آورد. در برخی موارد که تعداد اطالعات مالی و ضریب اهمیت اطالعات مالی را به

شود. فاده میهای تابلویی یا سری زمانی استهای ورشکسته زیاد نیست، از روش دادهبانک
تواند رتبه ریسکی را خروجی مدل فهرستی از متغیرها است که برای بانک ورشکسته می

باشد که می 4گزارش تهیه شده بر اساس این مدل، تحت عنوان تحلیل ریسک دست بدهد.به
شود. پذیری بانک شناسایی و دلیل تغییر رتبه ریسکی تحلیل میدر آن عوامل مؤثر بر ریسک

و میانگین آنها سطح جاری ریسک در صنعت بانکداری را تعیین  هابانکتبه ریسکی توزیع ر
 کند.می

بینی نمود. توان احتمال ورشکستگی یا ماندگاری بانک را پیشمی هامدلبر اساس این 
، هامدلاین گروه از  های با ریسک باال و پایین را شناسایی نمود. در واقع هدفتوان بانکمی

های هشدار سریع ، مدلهامدلورشکسته یا در معرض خطر است. این نوع  هابانکشناسایی 
های در معرض خطر را شناسایی کرده و وضعیت آتی سازند بانکهستند که ناظران را قادر می

بانکی است که احتمال  5کنند. در این روش بانک در معرض خطربینی میآنها را پیش
توان در معرض خطر بودن یک اساس این مدل می درصد است. بر ۵۰ورشکستگی آن بیش از 

صورت مالی یا مدل کاهش  وتحلیلیهتجزهای بانک را تشخیص داد، قبل از اینکه شاخص

                                                                                                                                  
1 Whalen(1991) 
2 risk rank model 
3 bivariate probit 
4 risk profile analysis 
5 banks at risk 
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های کوچک و اندازه متوسط رتبه، احتمال ورشکستگی را نشان دهد. این مدل برای بانک
 رزیابی جامع ریسک انجام دهد.های بزرگ باید بخش نظارتی امناسب است و برای بانک

بینی توانند مدل پیشاند به سختی میکشورهایی که سابقه ورشکستگی بانک نداشته
رند. به این دلیل که آمار کافی نخواهند داشت. به همین بکار بورشکستگی یا ماندگاری را به

 هابانکعتباری بندی امدل زیان مورد انتظار از رتبه در ۱منظور از مدل زیان مورد انتظار
 ۲متمرکز است. هابانکسبد اعتباری  وتحلیلتجزیهبر که شود استفاده می

طراحی  ۰۱۹۸در اواسط دهه  (GMS) ۳فدرال بیمه سپرده آمریکا یک سیستم کنترل رشد
کند. مدل در اصل برای تشخیص یک سیستم هشدار سریع عمل می عنوانبهکه  4کرده است

ورشکستگی بانک در مراحل اولیه طراحی شده است. رشد سریع در دارایی یا وام بیانگر رویکرد 
کنند. رشد مرتبط هشدار به آن نگاه می عنوانبهاست که در واقع ناظران  هابانکپذیرانه ریسک

فزایش وام و دیگری مربوط با ریسک ممکن است در دو بعد افزایش یابد، در بعد مربوط به ا
یابد و دیگر به مدیریت بانک. از بعد اعتبارات، تمرکز اعتبارات در یک بخش ریسکی افزایش می

اینکه مدیریت ممکن است خطاهایی را مرتکب شود. به این ترتیب که کنترل داخلی برای 
 بر اساسشود. بازبینی می ماهبهماهو  فصلبهفصلمدیریت اعتبارات کاهش یابد. این مدل 

درصد  ۵هایی که رشد دارایی بیش از شوند بانکبه دو دسته تقسیم می هابانک GMS روش
 صورتبه GMSبا رشد باال رتبه ترکیبی  هابانکدرصد دارند. برای  ۵دارند و آنهایی که کمتر از 

ی ریسکی یعنی دارای دارای بندیدر این رتبه با رتبه باال یهابانک .شودمحاسبه می صدک
بنابراین از نظر ناظران بیرونی ورشکسته هستند. متغیر تمرکز حاال وارد مدل  هستند. زیاد
دهد. در واقع آن اولین معیاری است که تغییرات در تمرکز شود و مدل تجاری را نشان میمی

نظر شوند و تغییرات منفی صفر در کند. تغییرات مثبت وارد محاسبه میمی گیریاندازهوام را 
هایی که ممکن است با بسط مدل تجاری بانک مواجه شوند. ناظران بر ریسکگرفته می

ها، با وزنی که در شوند. تغییرات مثبت در رشد برای انواع مختلف وامشوند، متمرکز می
دهی شده و به این ترتیب ریسک انواع شود، وزنسطح ملی تعریف شده است یا استخراج می

ن گردد. در مدل ممکن است سطح نسبت سرمایه، رشد وام و اوراق بهادار ها تعییمختلف وام
بلندمدت حذف شود. در مقابل مدل شامل نسبت وام به دارایی، باشد. حداقل وام به دارایی 

                                                                                                                                  
1 Expected Loss Model 
2 Hirtle and Lopez(1999) 
3 Growth monitoring system(GMS) 
4 Federal Deposit Insurance Corporation, 1980– Report on GMS Early Warning System 
Review, Mimeo. 
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مفهوم است که مدل رشد وام و یا صد در نظر گرفته شده است. این بدان در ۲۵در این مدل 
درصد است، نادیده  ۲۵ه نسبت وام به دارایی آن کمتر از تغییرات در نرخ تمرکز بانکی را ک

گیرد. تغییرات در حاشیه ای نیز در مدل مورد ارزیابی قرار میحاشیه بهره یریکارگبهگیرد. می
 کند و نیاز به بررسی دارد.تواند بیانگر این باشد که بانک ریسکی عمل میسود می

برای ارزیابی  ۲در کشور انگلستان ۱۹۹۵سال  در ،)TRAM) ۱مکانیسم هشدار سریع
موضوع  بر اساس یک روش پیچیده آماری به کار رفت. ارزیابی مرتبط با سه هابانکعملکرد 

مهم بانکی بود، بررسی حاشیه سود، ریسک سبد دارایی، کنترل و ساختار. برای هر سه 
ر هر گروه با موضوع وزن اهمیت یکسان در مدل در نظر گرفته شد. بنابراین عناصر جزئی د

بینی در نظر گرفته شد. ارزیابی عناصر داری و قدرت پیشهای مختلفی بر اساس معنیوزن
داده آماری وجود نداشته باشد یا  که یزمانآماری بنا شده است.  یهاآزمونجزئی بر اساس 

 بر اساس قضاوت نظارت ۳های نمرهمناسب نباشد مثالً در مورد حیطه ساختار و کنترل، کارت
های نمره شود. نتایج حاصل آزمون و کارتکار گرفته میاز عملکرد بانک با تعریف معیاری به

شود. نتایج نمره حاصل از مدل بر اساس اینکه نمره یک بهترین و ده بدترین است استفاده می
شود. باالترین رتبه در عناصر انفرادی و کل بیانگر این است با وزن مربوط به عناصر ضرب می

 بالقوه دارای مشکل است. صورتبهه بانک ک

 هاداده وتحلیلتجزیهروش  ۴
 با آنها ادغام و مالی مؤسسات از برخی ورشکستگی با اخیر، هایسال در کشور بانکی شبکه
 گذارانیاستس است، شده موجب موضوع این. است بوده مؤسسات سایر یا هابانک سایر
 و پولی مؤسسات مالی سالمت بر بیشتری تمرکز آن غیرحضوری نظارت بخش و مرکزی بانک

 مخاطرات وجود نیز کشور، کالن اقتصاد در موجود ثباتیبی همچنین. باشند داشته اعتباری
 ابتدا است، شده در این بخش سعی. است داده افزایش ازپیشیشب را کشور بانکی شبکه در

 به الجیت مدل کارگیریبه با سپس و شده بندیرتبه کملز، بندیرتبه چارچوب در هابانک
 اریماندگ مدل کارگیریبه با نیز انتها در. شود پرداخته هارتبه بانک کاهش احتمال بینیپیش

 .شودمی پرداخته هابانک رتبه کاهش احتمالی زمان بینیپیش به کاکس
( استفاده ۱۳۹۴از مطالعه حیدری و احمدیان ) هابانکبندی به همین منظور برای رتبه

 ترینمهم(، در بررسی اثرات ۱۳۹۴) یاناحمدشده است. تفاوت مقاله حاضر با مقاله حیدری و 
                                                                                                                                  
1 Trigger ratio adjustment mechanism 
2 Bank of England,1995 – The “TRAM” Manual. 
3 Score cards 
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 ۱۳۹۶پاییز  /۳۳سال دهم/ شماره  ۴۲۰

درآمد گذاری و مخارج دولت( و سرمایه) ینههزهای ملی از منظر متغیرهای حساب
های مختلف اقتصادی( است. همچنین تفاوت مطالعه حاضر با مطالعه افزوده بخشارزش)

جای که در مقاله حاضر بهطوریدر تعریف شاخص ورشکستگی است. به( ۱۳۹۵) یاناحمد
همانطور که در خطر )های در معرض شاخص کفایت سرمایه برای شناسایی بانک کارگیریبه

های در کملز برای شناسایی بانک ۵و  ۴کار رفته است(، از رتبه ( به۱۳۹۵) یاناحمدمطالعه 
( صرفاً به مطالعه اثر ۱۳۹۵) یاناحمدر مطالعه معرض خطر استفاده شده است. همچنین د

 های مالی بر زمان احتمالی رخداد ورشکستگی تأکید شده است.نسبت

 تخمین مدل ۵
الجیت و یک مدل  زایبرونمتغیرهای  عنوانبهدر مقاله حاضر از متغیرهای اقتصاد کالن 

و از مدل ماندگاری برای  هابانکپانل الجیت برای استخراج احتمال رخداد کاهش رتبه 
های استفاده شده است. برای استخراج نسبت هابانکبینی زمان احتمالی تنزل رتبه پیش

که هر ساله توسط مؤسسه عالی  ۱۳۹۳-۱۳۸۰های کشور در دوره مالی از صورت مالی بانک
 شود، استفاده شده است.بانکداری منتشر می

سیستم هشدار سریع شبکه بانکی در جدول  از تخمین مدل الجیت آمدهدستبهنتایج 
های اقتصادی بخش افزودهارزشدهد که متغیرهای کالن اقتصادی مانند ( نشان می۱)

تأثیر معناداری دارند. در مورد سایر  هابانکصنعت و خدمات در کاهش احتمال تنزیل رتبه 
که بیش از سایر متغیرهای لگاریتم اندازه بانک است  ای متغیرهای معنادارمتغیرهای ترازنامه

در شبکه بانکی خواهد شد. همچنین میزان  هابانککالن باعث افزایش احتمال تنزیل رتبه 
سود خالص بانک نیز نسبت به سایر درآمدهای بانک موجب کاهش احتمال تنزیل رتبه بانک 

است  از وقفه متغیرهای کالن نیز استفاده شده شدهزدهخواهد شد. اگرچه در مدل تخمین 
 معنادار نبودن این متغیرها نتایج بهترین مدل در این بخش نشان داده شده است. یلبه دلاما 
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 ۴۲۱ کشور یشبکه بانک یعسر سند جامع هشدار ینتدو 

 

 1جدول 
 تخمین مدل سیستم هشدار سریع شبکه بانکی

Index هاشاخص Coef. Std. Err. z P>z 
G_addind ۰٫۰۶ -۱٫۹۲ ۰٫۲۸ -۰٫۵۴ بخش صنعت افزودهارزش رشد 

G_addserv  ۰٫۰۵ -۲٫۰۱ ۰٫۲۲ -۰٫۴۴ بخش خدمات افزودهارزشرشد 
G_I ۰٫۳۴ ۰٫۹۶ ۰٫۱۸ -۰٫۱۷ گذاریسرمایه رشد 

NPL ۰٫۴۹ ۰٫۷۰ ۰٫۰۱ ۰٫۰۰۴ مطالبات معوق به دارایی 
EQTOA ۰٫۵۳ -۰٫۶۲ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ حقوق صاحبان سهام به دارایی 
NETIN ۰٫۹۶ -۰٫۰۵ ۰٫۰۰۰۵ -۰٫۰۲ ایخالص بهره درآمد 

L1.LTON ۰٫۸۶ -۰٫۱۷ ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ وقفه وام به کل دارایی 

L1. PTOA 
 خالص به غیرجاری مطالبات نسبت

 اعطایی تسهیالت
۰٫۰۱- ۰٫۰۰ ۲٫۵۹- ۰٫۰۱ 

L1. LOGS ۰٫۰۶ ۱٫۸۹ ۱٫۰۹ ۲٫۰۶ بانک اندازه لگاریتم 
_cons  ۰٫۶۵ ۰٫۰۰ ۰٫۰۸ ۰٫۹۴ 

lnsig2u  ۱۴٫۳۶- ۳۴٫۳۹   
sigma_u  ۰٫۰۰ ۰٫۰۱   

rho  ۰٫۰۰ ۰٫۰۰   
 های تحقیقمأخذ: یافته

 شدهشناختههای باید از مجموعه روش هابانکآوردن طول دوره عدم تنزل  به دستبرای 
های استفاده استفاده کرد. مدل  ( ارائه شده است۲۰۰۳) ۱و همکاران نیکه توسط کال تابع بقا

از تخمین تابع  آمدهدستبه. نتایج ۲میر و کاکس، شده در این مورد عبارتند از مدل کاپالن
( نشان داده شده است. در نمودار ۵کاکس و کاپالن میر برای تخمین میزان بقا در جدول )

تنزل کند، نشان داده  هابانکبرد تا رتبه ای که به شکل تجمعی زمان می( کل طول دوره۱)
های نشان داده ی بانککند، رتبه سالمت مالشده است. همانطور که این نمودار تأیید می

 درصدی تنزل پیدا خواهد کرد. ۸۰شده، در همان دو سال اول با احتمال بیش از 

                                                                                                                                  
1 Klein et al 
2 Caplan-Meyer-Cox 
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 ۱۳۹۶پاییز  /۳۳سال دهم/ شماره  ۴۲۲

 
 تابع کاکس شدهسازییهشبهای زمانی متفاوت نتایج در دوره شدهزدهاحتمال بقای تخمین  .۱شکل 

 های تحقیقمأخذ: یافته

میر میزان احتمال بقای  –همچنین با استفاده از تحلیل ناپارامتریک تابع بقای کاپالن 
( را مالحظه نمایید(. این تخمین با ۱معادله )است )کل سیستم بانکی تخمین زده شده 

زمان مورد نیاز  tآمده است. در این مدل  به دست ۱(۲۰۰۲) یکبرنتاستفاده از مدل کالفیچ و 
های تنزیل یافته تعداد بانک dهای در معرض ریسک و تعداد بانک nانک و تا تنزیل رتبه ب

 هستند.

(۱) 𝑠(𝑡)̂ = ∏ (
𝑛𝑗−𝑑𝑗

𝑛𝑗
𝑗/𝑡𝑗≤𝑡 ) 

( نشان داده شده است. همانطور که این نمودار نشان ۲در نمودار ) آمدهدستبهنتایج 
سال  تا ده یکهای کشور در بازه زمانی بینی طول دوره سالمت مالی بانکدهد، پیشمی

های کشور طول دوره سالمتی بیش از دو سال را طی تخمین زده شده است. عمده بانک

                                                                                                                                  
1 Kalbfleisch, J. D., and R. L. Prentice. 2002. 
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 ۴۲۳ کشور یشبکه بانک یعسر سند جامع هشدار ینتدو 

 

های مالی خود و قوانین موجود پولی و بانکی در که طبق ساختار صورت یاگونهبهکنند نمی
 کشور مجبور به پذیرش ریسک باال و نزول شدید در سالمت مالی خود هستند.

 
 میر-از تخمین ناپارامتریک کاپالن آمدهدستبهنتایج  .۲شکل 

 های تحقیقمأخذ: یافته

در ادامه با استفاده از روش حداکثر راستنمایی به تخمین ضرایب مدل رگرسیونی بقای 
 ۲برای شبکه بانکی پرداخته شده است. در این مدل برای بررسی اثر متغیرهای مستقل ۱زمانی

 ۳بر زمان مورد نیاز تا تنزیل رتبه بانک و بدتر شدن وضعیت سالمتی آن از یک تابع خطر

( نشان داده ۲این تابع احتمال بقای زمانی در معادله ) زمانهمشود. بررسی اثر استفاده می
 شده است.

(۲) ℎ(𝑡) = ℎ۰(𝑡)exp[{𝛽۱ + 𝛾۱𝑔(𝑡)}𝑥۱] 

دهنده متغیرهای مستقل مؤثر بر تنزیل زمان سالمت نشان 𝑥۱در این معادله متغیرهای 
 یک تابعی مشخص از زمان است. 𝑔(𝑡)و  متغیر زمان است tمالی بانک در دوره مورد نظر و 

توان به تابع فرم تبعی متفاوتی برای طراحی توابع خطر و بقا وجود دارند که از جمله آنها می

                                                                                                                                  
1 Survival time 
2 covariates 
3 Hazard function 
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 ۱۳۹۶پاییز  /۳۳سال دهم/ شماره  ۴۲۴

نرمال لگاریتمی و الجیت اشاره نمود، که شکل خالصه ( و ۱۹۶۵) ۲گومپرتز و هوکر و  ۱ویبال
 ت.( آمده اس۳تابع ویبال در معادله )

(۳) ℎ(𝑡) = 𝜌𝛾𝑡𝜌−۱ 
 𝑆(𝑡) = exp(−𝛾𝑡𝜌) 

( نتایج حاصل از تخمین الجیت تابع خطر برای سالمت مالی سیستم بانکی ۲در جدول )
 یبخش خصوص یها نهیرشد هزجدول اثر متغیرهای در این  نشان داده شده است.

(G_copr)  رشد خالص صادرات ،(G_NEEX)  نرخ ارز ،(EXR)  رشد ارزش افزوده ،
 یگذار هیرشد سرما (،G_addserv)، رشد ارزش افزوده خدمات (G_addind)صنعت 

(G-I)دولت  نهی، رشد هز(G_G) رشد نرخ سود ،(INR)یپول هی، رشد پا (MZ) نسبت ،
، (NONINTOA) ییبه کل دارا یا ربهرهی، نسبت درآمد غ (NPL)معوق  اتمطالب

( ITOA) ییبه دارا یگذار هیسرما و (LTOA) یی، وام به دارا(LOGS)اندازه بانک   تمیلگار
 بررسی شده است. 

دهد متغیرهای نرخ سود بازار بین بانکی، رشد نشان می این جدول همانطور که نتایج 
کالن  زایبرونی از بین متغیرهای بخش صنعت و خدمات، رشد پایه پول هایافزودهارزش

ا یمنفی معنادار بوده و باعث افزایش زمان مورد نیاز برای بدتر شدن وضعیت بانک صورت به
ای مانند نسبت مطالبات معوق، . همچنین متغیرهای ترازنامهشودمیآن به خطر افتادن 

وضعیت سالمت مالی لگاریتم اندازه بانک نیز موجب افزایش سرعت بانک برای بدتر شدن 
 شود.آنها می

                                                                                                                                  
1 Wiebull 
2 Hooker and Gompertz 
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 ۴۲۵ کشور یشبکه بانک یعسر سند جامع هشدار ینتدو 

 

 2جدول 
 نتایج تخمین مدل خطر سالمت بانکی

_t Coef. Std. Err. z P>z 
G_copr ۰٫۰۴۰ ۰٫۲۳۵ ۰٫۱۷۰ ۰٫۸۶۳ 

G_NEEX ۰٫۰۱۳ ۰٫۰۵۷ ۰٫۲۲۰ ۰٫۸۲۶ 
EXR ۰٫۰۱۶ ۰٫۰۳۰ ۰٫۵۳۰ ۰٫۵۹۹ 

G_addind ۰٫۲۱۱- ۰٫۰۶۷ ۳٫۱۵۳- ۰٫۰۰۴ 
G_addserv ۰٫۴۸۷- ۰٫۱۶۱ ۳٫۰۱۸- ۰٫۰۰۵ 

G_I ۰٫۰۱۰- ۰٫۱۷۸ ۰٫۰۵۰- ۰٫۹۵۶ 
G_G ۰٫۰۳۵- ۰٫۰۹۷ ۰٫۳۶۰- ۰٫۷۱۶ 
INR ۰٫۱۳۴- ۰٫۰۳۴ ۳٫۸۹۰- ۰٫۰۰۰ 
MZ ۰٫۱۲۰- ۰٫۰۳۵ ۳٫۴۰۰- ۰٫۰۰۱ 

NPL ۰٫۰۴۵ ۰٫۰۱۵ ۲٫۹۸۷ ۰٫۰۰۳ 
NONINTOA ۰٫۰۰۱- ۰٫۰۰۱ ۰٫۴۴۰- ۰٫۶۲۲ 

LOGS ۰٫۰۰۵ ۰٫۰۰۰۱ ۳٫۷۸۸ ۰٫۰۰۰ 
LTOA ۰٫۰۰۰ ۰٫۰۰۱ ۰٫۰۴۰- ۰٫۹۷۰ 
ITOA ۰٫۰۰۱- ۰٫۰۰۱ ۰٫۴۰۰- ۰٫۶۸۸ 
_cons ۰٫۳۷۹- ۰٫۹۲۱ ۰٫۴۱۰- ۰٫۶۸۱ 

 های تحقیقمأخذ: یافته

 یبندجمعو  گیرییجهنت ۶
های اخیر موجب های کشور در سالعدم وجود یک سیستم مناسب پایش سالمت مالی بانک

و در نهایت کاهش رفاه تمامی ذینفعان آنها های کشور بانکنوسانات شدید رتبه سالمت مالی 
گذاران شده است. وجود یک سیستم نظارتی شامل تسهیالت گیرندگان، سهامداران و سپرده

های بیرونی و کمی کردن آنها را داشته باشد پس از شوک یرپذیریتأثو پایش مالی که قابلیت 
مقاله با پیشنهاد یک سیستم  در این در کشور الزامی است. ۹۰های اقتصادی دهه از بحران

بر  زابرون( اثرات متغیرهای BEWSکشور )های هشدار سریع پایش سالمت مالی برای بانک
ها بررسی شده است. این سیستم شامل دو بخش سالمت مالی و دوره نقاهت عبور شوک

عمده است. بخش اول تخمین اثر ضرایب متغیرهای کالن بر افزایش احتمال بدتر شدن 
و کمی سازی این اثرات برای کل سیستم بانکی و بخش دوم  هابانکیت سالمت مالی وضع

توانایی مقاومت در  هابانکای که بینی احتمال بقا و طول دورهطراحی یک مدل برای پیش
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 ۱۳۹۶پاییز  /۳۳سال دهم/ شماره  ۴۲۶

عدم مدیریت مناسب دارایی و بدهی  یلبه دلو  هابانکها چه از طرف صورت مالی برابر شوک
 در اقتصاد کالن باشد. ثباتییبو چه از طرف 

 افزودهارزشدهد که متغیرهای بخش واقعی اقتصاد مانند نشان می آمدهدستبهنتایج 
بخش خدمات و صنعت و متغیرهای بخش اسمی مانند پایه پولی و نرخ بهره بازار بین بانکی 

د. هستن هابانکدارای تأثیر معناداری بر جابجایی احتمال بدتر شدن وضعیت سالمت مالی 
همچنین این متغیرها در نتایج حاصل از تخمین تابع خطر برای دوره مورد بررسی معنادار و 

اند. های موجود در سیستم بانکی شدهبا عالمت منفی موجب کاهش دوره خطر برای بانک
مانند نسبت مطالبات معوق و اندازه بانک در  هابانکهای مالی همچنین متغیرهای صورت

ب کاهش زمان بدتر شدن وضعیت بانک و یا به عبارتی بهتر باعث افزایش صورت افزایش موج
 شوند.سرعت بانک برای در معرض خطر قرار گرفتن می
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