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تهدیدراکالناقتصادثباتسیستماتیک،مالیهایبحرانکهاستوضعیتیمالیثبات
بازارهای)کلیدیمالیبازارهایتمامیبرگیرندهدرمالیسیستمآندرکهحالتیننماید؛

واقتصادیهایشوکمقابلدرمالینهادهایوهاسیستمو(بدهیوسرمایهپول،
مدیریتمالی،گریواسطهازاعمخوداساسیوظایفونمودهمقاومتمالیهایبحران

.دهندانجامدرستیبهراپرداختوریسک

تعریف ثبات مالی



اثر سرایت بحران مالی
هش کا،کاهش اعتماد مشتریان

حجم تولید، درآمد و ثروت 
عمومی

های اجتماعی و هزینهایجاد 
ک یباال در ادامه بروزسیاسی

بحران مالی

ن تامیها در سهم باالی بانک
منابع مالی در بین انواع 

بازارهای مالی

ی کشور شرایط خاص سیستم بانک
در حال حاضر

ش اهمیت پایداری و سالمت بخ
بانکی در اقتصاد

اهمیت و ضرورت ثبات مالی در شبکه بانکی



رقابت به مثابه لبه دو تیغ

 گیشکنند-رقابت »یا « ثبات-تمرکز»دیدگاه»

 ثبات-رقابت»دیدگاه»



• .

گرددمیاستفادهذیلاقتصادسنجیمدلازکشور،هایبانکمیانرقابتومالیثباتمیانرابطهبررسیمنظوربه:

هایاندیسفوقرابطهدرtوi(هابانک)مقاطعوزمانبیانگرترتیببه
ƞtوiʋمقاطعوزمانمیانمشاهدهقابلغیراثراتترتیب
اخاللجزکهشودمیفرض(itε)استخودهمبستگیعدمواستانداردنرمالتوزیعدارای.
Zچههروآمدهدستبه(2)رابطهطریقازکهاستبانکیثباتترکیبیمدل،شاخصوابستهمتغیرعنوانبهzاحتمالباشدبزرگتر

اینبهبانکورشکستگی.داردمعکوسرابطۀبانکورشکستگیاحتمالباشاخصاینحقیقتدر.یابدمیکاهشبانکورشکستگی
.باشدآنبدهی هایارزشازکمتربانک،دارایی هایارزشکهشودمیتعریفصورت

(2)

تبیین مدل 



•ROA   هاینسبت بازده به داراییبیانگر

•Equity حقوق صاحبان سهام

•Assets ها دارایی

•Std.ROAهاهای بانکانحراف استاندارد دارایی

•LER گاه لرنر یا قدرت بازاری یک بنگاه است که به بنشاخص
را باالتر از هزینه( P)گذاری، قیمت دهد تا در امر قیمتاجازه می

.آیدبه دست می( 3)شاخص لرنر از رابطه . قرار دهد( MC)نهایی 

تبیین مدل ادامه



تعریف و نحوه محاسبهنمادمتغیر
.آیدمیدستبهبانکدارایی هایطبیعیلگاریتمازاستفادهباSIZEاندازه
استفاده(2011)تسوماسواستکوراسدلیس،و(2010)گراهاموبوردلوانظیرمطالعاتیدربانکهایداراییبهنقدینگینسبتازLIQنقدینگینسبت

ودآوریسودرآمدکاهشنتیجهدروکمترتسهیالتاعطایمعنایبهنقدیصورتبههادارایینگهداریتمایلافزایشکهگردیده
نسبت،ایندنبوپایینامااست؛شوندهنقدهایداراییطریقازتعهداتسریعپوششامکانمعنایبهنسبتاینباالیمقدارباشد؛می

.می دهندقرارزمینهایندرراالزاماتیپولیمقاماترواینازودادهقرارتهدیدمعرضدررامالینظامثبات
.می آیددستبهکنندهمصرفبهایشاخصساالنهرشداساسبرINFتورمنرخ

.می باشدجامعهیکدراقتصادیآزادیمیزانبیانگرشاخصاینOVERALLآزادی اقتصادی
سهم درآمدهای 

غیربهره ای
NIIمنابعمحلازدرآمدهانوعاینآنکهبهتوجهبا.شودمیمحاسبهبانکدرآمدهایکلازغیرمشاعدرآمدهاینسبتطریقازمتغیراین

.شودنمیتقسیمگذرانسپردهوبانکمیاننیزآنازحاصلمنافعآید،نمیدستبهگذارانسپرده

تمرکزشاخص
(هیرشمن-هرفیندال)

HHIشبکهیالتتسهکلازبانکهربازاریسهممجذوراتمجموعاساسبروبودهبانکیتسهیالتارائهبازاردرتمرکزبیانگرشاخصاین
.دهدمینشانراتسهیالتبازاردربیشترتمرکزنیزآنباالترارزش.استشدهپراکسیبانکی

کلبهشاعغیرمدرآمدهاینسبتاستانداردانحرافازاستفادهباومی شودمدلواردبانکینظامناهمگنیساختارعنوانبهمتغیراینHERDشاخص ناهمگنی
.می یابدافزایششاخصاینباشد،ترناهمگنبانک هادرآمدیمنابعهرچهواقعدر.استشدهپراکسیهادارایی

شاخص تمرکز و قدرت 
بازاری

HHILERبخشکههنگامی.باشدمیبازاربودنمتمرکزترمعنایبهوشدهمحاسبهتمرکزولرنرشاخصمیانتعاملازکهترکیبیشاخص
دودرنهایتدرونمودهاحرازرایکمقدارموهومیمتغیرصورتبهشاخصاینگیردمیقرارHHIتوزیعسومیکباالتریندربانکی

.شودمیضربHHIولرنرشاخص

شاخص ناهمگنی و قدرت
بازاری

HERDLERکهمیهنگا.باشدمیهابانکدرآمدیمنابعبودنترناهمگنمعنایبهکهناهمگنیولرنرشاخصمیانتعاملازترکیبیشاخص
ونمودهاحرازرایکمقدارموهومیمتغیرصورتبهشاخصاین.داردقرارخودتوزیعباالییسومیکدر(HERD)ناهمگنیشاخص

.می شودضربHERDولرنرشاخصدودرنهایتدر



هادادهمنابع 

بانک خصوصی و دولتی کشور29: نمونه مورد استفاده

بانک توسعه صادرات بانک اقتصادنوینبانک ایران زمینبانک رفاهبانک کارآفرینبانک ملت

بانک حکمت ایرانیان بانک مهر اقتصادبانک مسکنبانک خاورمیانهبانک قوامینبانک صنعت و معدن

بانک دی بانک انصار بانک کشاورزیبانک پاسارگادبانک صادراتبانک گردشگری 

بانک سینابانک تجارت بانک قرض الحسنه مهربانک پارسیانبانک سپهپست بانک

بانک توسعه تعاون بانک ملیبانک آیندهبانک سامانبانک شهر

1387-95آمارهای ساالنه شبکه بانکی کشور در دوره زمانی 

در صورت های مالی بانک هاآمارهای ساالنه منتشر شده : منبع داده ها



1395–1387نظام بانکی،  Zشاخص 1395–1387شاخص لرنر نظام بانکی، 



1395–1387هیرشمن نظام بانکی، -شاخص هرفیندال

1395–1387شاخص ناهمگنی نظام بانکی، 



نتایج برآورد مدل
5مدل 4مدل 3مدل 2مدل 1مدل متغیرهای توضیحی

Z t-10.674 ***0.687 ***0.674 ***0.661 ***0.661 ***
lerner t-1-17.628 ***-27.060 ***-33.167 ***-21.450 ***-19.82 ***

hhi t-1-7.878 ***-10.721 ***-9.493 ***-10.579 ***
herd t-1-589.068 ***-1064.739 ***-637.561 ***-1033.135 ***

herdler t-1230.653 ***218.246 ***
hhiler t-1-2.002 ***-1.577 ***

liq t-15.116  ***4.128 ***5.296 ***4.560 ***4.736 ***
size t-10.251  **0.601 ***0.6010.780 **0.799
inf t-1-0.030  ***0.026 ***0.053 ***0.035 ***0.053 ***

overal t-1-0.562  ***-2.406 ***-3.305 ***-2.410 ***-3.065 ***
*** 0.015-*** 0.015-*** 0.012-*** 0.011-***  0.015-عرض از مبدأ
20.71619.48921.16821.88721.540آماره سارگان

(0.952)(0.946)(0.958)(0.978)(0.964)(ارزش احتمال)
والد کای دو

(Wald chi2)11400000  ***213316.3 ***1080000 ***10200000 ***858797.36 ***



. به کاهش ثبات بانکی خواهد انجامید( HHI)تمرکز افزایش •
ثباتبرمنفیتأثیردارایگردیده،استفاده(5)و(4)مدل هایدرکه(HHILER)بازاریقدرتوتمرکزترکیبیشاخصچنینهم•

.است

گسترشباامراینوداشتهقراررکودسیکلدرعمدتاًکشوراقتصادینظام(1387-95)مطالعهتحتدورهطیدرآنکهبهتوجهبا•
تسهیالتاعطایازباالتریسهمبودندارامعنایبهبانکیکدرتمرکزافزایشبنابرایناست،بودههمراهبانکیغیرجاریمطالبات

هاآنبرایرباالتغیرجاریمطالباتمعرضدرگرفتنقرارامکانگسترشدلیلبهثباتکاهشباامراینکهاستبانکیشبکهدر
.بودخواهدهمراه

بازاریقدرتیعنیبازاردررقابتوضعیتشاخصسهویژهبهپژوهشمتغیرهایتمامیاز(5)مدلدربرآوردیهایمدلمیاندر•
(LER)،ناهمگنی(HERD)تمرکزو(HHI)قدرتشاخصسهبرایضرایبتمامیشودمیمالحظهکههمانطوروشدهاستفاده

یترکیبشاخصتنهاوهستندتئوریکانتظاراتبامطابقعالمتیدارایوبودهمعناداردرصد1خطایسطحدرتمرکزوبازاری
. استبودهثباتبرمثبتتأثیردارای(HERDLER)بازاریقدرتوناهمگنی

تحلیل نتایج



.استیافتهتقلیلآنهاثباتکشور،بانکیشبکهدربازاریقدرتوتمرکزافزایشبا•

،(2009)همکارانواسچایکتوسطاخیرهایسالدرگرفتهصورتمطالعاتدرکهایستنتیجهثباتورقابتمیانمنفیرابطهچنین•
باسازگارمطالعهایننتایجبنابرایناست؛آمدهدستبهنیز(2011)فیوردلیسیو(2011)کورتاسودلیز،(2010)اسچنابلوهنکس
.دکنمییادمالیثباتدرجهدهندهارتقاءعاملعنوانبهرقابتپارامترازکهاستایرانبانکینظامدر«ثبات-رقابت»دیدگاه

چنینوجوددرککهآمددستبهمنفیثباتوبازاریقدرتشاخصوقفهمیانرابطهبرآوردیهایمدلتمامیدرمطالعهایندر•
جدیدهایبنگاهبه(IT)اطالعاتفناوریدراخیرهایتوسعهمثالعنوانبهباشد؛مفیدبانکینظامگذاریسیاستامردرتواندمیرابطه ای

بانکتوسطنظارتیهایمکانیزمنظرازرابازاربهورودقواعدازبرخیتواندمیامراینوشوندواردبانکیبازاربهتادهدمیرااجازهاین
بهمجموعدرتر،قدقینظارتامکانافزایشباتواندمیرقابتیفضایگسترشوبازاربهوروددرسهولتافزایشبنابرین.نمایدآسانمرکزی
.شودمنجربانکیثباتافزایش

باشد،نی پذیرترپیش بیکشوریکاقتصادعرصهبازیگرانتوسطنرخاینچههرکهگردیدبیانهامدلاکثردرتورممثبتتأثیرپیرامون•
خواهندتعدیلآنبامتناسببانکیسودنرخ هایتورم،افزایشبامتناسبزیراگذاشتنخواهدمنفیتأثیربانک هامالیثباتبرآنافزایش

تأثیریبانک هامالیثباتبررقمی،تکنرخیکدرآنهدف گذاریوتورمنرخشدیدکنترلدرکشورمرکزیبانکعزمبنابراین.شد
.داشتخواهدمثبتی

نتیجه گیری و پیشنهادات




