
   
 

 

با بکارگیری مدل بانکومتر صندوق مدل سازی ثبات مالی در شبکه بانکی کشور 
 المللی پولبین

هیأت علمی گروه بانکداری،  اعظم احمدیان
 پژوهشکده پولی و بانکی

  21/1/1397 تاریخ:

 1چکیده
 چرخه در یبانك منظا جايگاه .دارند كشور یادساختار اقتص در یمهم بسيار نقش ،یمال خدمات توليدكننده یاقتصاد یهابنگاه عنوان به بانكها

ملكرد ع موجب بانكها، عملكرد در ینارساي و اختالل گونه هر كه است یطور آن، به یاقتصاد یهابخش بقيه یوابستگ و كشوری اقتصاد
گیری و زههمین دلیل اندا به .شد مطلوب خواهد وضع از كشور یاقتصاد وضعيت گرفتن فاصله نتيجه در و یاقتصاد یهابخش سایر نامطلوب

 بررسی ثبات مالی دارای اهمیت است.

کمک  روی شبكه بانکی کشورهای پیشسو به سیاستگذاران شبكه بانکی در شناسایی چالشبررسی ثبات مالی در شبكه بانکی کشور از یک
ررسی ثبات ایند. بسایی و به برطرف نمودن آن اقدام نمثباتی را شناکند تا عوامل مؤثر بر ایجاد بیها کمک مینموده و از سوی دیگر به بانک

دهای ، راهبرمالی هر بانک در شبكه بانکی کشور به سیاستگذاران آن بانک کمک خواهد نمود برای بهبود جایگاه خود در شبكه بانکی کشور
 خشند.مناسب در تعیین ترکیب سبد دارایی و سبد بدهی اتخاذ نموده و سالمت و ثبات خود را بهبود ب

ین . به همالمللی پول طراحی شده استباتوجه به اهمیت موضوع، در این مقاله معیار ثبات مالی با بكارگیری مدل بانکومتر صندوق بین
ر تحقق ثبات  برداری شده است. با توجه به اینکه نوع مالكیت بانک دبهره 1395-1386های کشور در دوره زمانی منظور از صورت مالی بانک

مون ی از آزکهای بانبندی شده و برای مقایسه وضعیت ثبات مالی در گروههای کشور بر اساس نوع مالكیت تقسیمثرسه گذار است، بانکآن ا
انکی و گروه بدار بین میانگین دوجود تفائوت معنیبرابری میانگین دو گروه در شاخص ثبات مالی استفاده شده است. نتایج بررسی بیانگر 

 است.

 

 Z-Score، کملز، S-scoreثبات مالی، ای کلیدی: هواژه
    JEL :F12, E10بندی طبقه
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 مقدمه 
 

الملل های استاندارد ثبات بانکی است. اگرچه در سطح بینها، طراحی معیاریكی از مهمترین معیارهای ارزیابی سالمت بانک
های شبكه بانکی کشور عدم وجود چارچوب قانونی و استیاستانداردهایی در این حوزه در نظر گرفته شده است، اما یكی از ک

 معیارهای استاندارد برای طراحی معیار ثبات بانکی است.
 جايگاه .دارند كشور یساختار اقتصاد در یمهم بسيار نقش ،یمال خدمات توليدكننده یاقتصاد یهابنگاه عنوان به بانكها
 ینارساي و اختالل گونه هر كه است یطور آن، به یاقتصاد یهابخش هبقي یوابستگ و كشوری اقتصاد چرخه در یبانك نظام

 از كشور یاقتصاد وضعيت گرفتن فاصله نتيجه در و یاقتصاد یهابخش سایر عملكرد نامطلوب موجب بانكها، عملكرد در
  .شد مطلوب خواهد وضع

ت. در شرایط کنونی کشور با رکود اقتصادی، های کشور، متأثر از شرایط اقتصاد کالن کشور اساز طرف دیگر، عملكرد بانک
 ثباتی نرخ ارز مواجه است.المللی و بیشرایط تورمی)گرچه سیاستمداران در حال کنترل هستند(، شرایط سخت بین

های مختلف بانکی نظیر که فعالیتطوریها نیست. بهتأثیر بر صورت مالی بانکثباتی در شرایط اقتصاد کالن، بیوجود این بی
ثباتی اقتصاد کالن، ها، ناشی از بیهای ارزی و از همه مهمتر، ارزش دارایی بانکها، فعالیتگذاریعرضه تسهیالت، سرمایه

 شوند.ثباتی و تغییر ارزش میدچار بی
ت مالی ها از شرایط اقتصاد کالن طراحی یک معیار مناسب برای بررسی ثباپذیری صورت مالی بانکبنابراین با توجه به تأثیر

های سو به سیاستگذاران شبكه بانکی در شناسایی چالشدارای اهمیت است. بررسی ثبات مالی در شبكه بانکی کشور از یک
ثباتی را شناسایی کند تا عوامل مؤثر بر ایجاد بیها کمک میروی شبكه بانکی کشور کمک نموده و از سوی دیگر به بانکپیش

 یند. و به برطرف نمودن آن اقدام نما
بررسی ثبات مالی هر بانک در شبكه بانکی کشور به سیاستگذاران آن بانک کمک خواهد نمود برای بهبود جایگاه خود در 
شبكه بانکی کشور، راهبردهای مناسب در تعیین ترکیب سبد دارایی و سبد بدهی اتخاذ نموده و سالمت و ثبات خود را بهبود 

 بخشند.
های ها در شناسایی بانکصورت شفاف، به مشتریان بانکد ثبات مالی و گزارش مستمر آن بههمچنین طراحی معیار استاندار

ها در رقابت با یكدیگر و برای جذب مشتریان بیشتر، بهبود ترتیب بانکبا ثبات و یا در معرض خطر کمک خواهد نمود. به این
 ثبات و سالمت بانک را در اولویت خود قرار خواهند داد.

های کشور ، مهمترین مسئله بكارگیری یک روش استاندارد برای اندازه گیری ثبات ی وضعیت ثبات مالی در بانکبرای بررس
المللی پول بینها توسط صندوقگیری ثبات مالی در بانکهای استاندارد برای اندازههای کشور است. اگر چه روشمالی بانک

از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در حال بكارگیری است، اما در طراحی شده و به عنوان یک استاندارد در بسیاری 
 کشور ما هنوز معیار مشخص و استاندارد در این حوزه وجود ندارد.

های کشور باعث شده عدم وجود معیارهای استاندارد برای بررسی ثبات مالی در کنار طراحی مدل کالن بانک برای بانک
بینی نباشد. در نتیجه پس از گیری و پیشثباتی اقتصاد کالن قابل اندازههای کشور از بیی بانکپذیری صورت مالاست، تأثیر

 شوند. ها متوجه وجود مسئله میپذیری بانکتأثیر
گذ اران وتسهیالت ها را اعم از سپردهها، مشتریان بانکاین موضوع ضمن آسیب رساندن به صورت مالی و سالمت بانک

گیرندگان با کاهش عرضه تسهیالت گذاران، با کاهش ارزش سپرده و تسهیالتمخاطره قرار خواهد داد. سپرده گیرندگان را در
 ثباتی در بانک و تعمیق رکود اقتصادی نخواهد داشت.شوند. در بلندمدت این موضوع اثری جز تشدید بیمواجه می

المللی پول تحت عنوان مدل ی از روش استاندارد صندوق بینبرداربنابراین با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله با بهره
های های صورت مالی بانکبانکومتر، شاخص ثبات مالی برای شبكه بانکی کشور طراحی شده است. به همین منظور از داده

است. با توجه  شود، استفاده شده، که هر ساله توسط مؤسسه عالی بانکداری ایران تهیه می1395-1386کشور در دوره زمانی 
های دولتی و خصوصی تقسیم های کشور به دو گروه بانکهای کشور از نوع مالكیت آنها، بانکپذیری ثبات بانکبه تأثیر



   
 

اند. در ادامه ساختار مقاله به این شرح است. پس از مقدمه، در بخش دوم ادبیات نظری و تجربی موجود در حوزه ثبات شده
خش سوم، چارچوب مدل ثبات مالی بیان شده و معیار ثبات مالی استخراج شده است. در پایان نیز مالی بیان شده است. در ب

 بندی و توصیه سیاستی بیان شده است.جمع

 ادبیات نظری و تجربی استاندارد ثبات مالی
 

برخی از  جود دارد.ریب عملكرد سیستم مالی ود ثبات مالی از جمله ممانعت از تخدر اقتصاد مالی، تعاریف مختلفی در مور
و برخی دیگر به ارزیابی سیستم مالی از منظر منابع شوک کنند اشاره میهای خارجی مطالعات به ثبات مالی در مقابل شوک

که توسط بانک مرکزی ترکیه تهیه شده است، ثبات مالی، به مفهوم ثبات و تداوم  1(2005بر اساس گزارش مالی) پردازند.می
صورت ها است. بنابراین، سیستم مالی زمانی که منابع بههای پرداخت در مقابل شوکالی و سیستم م یبازار مالی، نهادها

 ها مدیریت شوند، دارای ثبات خواهد بود.مناسب تخصیص داده شده باشند و ریسک
مختلف از معیارهای های مرکزی های مرکزی قرار گرفته است. اگر چه بانکامروزه اهمیت تحلیل ثبات مالی مورد توجه بانک

ردیابی وضعیت ثبات مالی در طول زمان بوده اند، اما هدف اصلی همه آنها، مختلفی برای ارزیابی ثبات مالی استفاده کرده
ثبات مالی استفاده شده است. اولین گروه  ارزیابیاست. آنچه در دنیا اتفاق افتاده است این است که دو گروه معیار برای 

گیری ثباتی بازار داخلی متمرکز بوده و ریسک ثبات مالی را اندازهی هشدار هستند که بر عدم تعادل و بیمربوط به معیارها
مدت پاسخگو بوده و در بلندمدت ممكن است معیارهای با خطا باشند)بوریو و کنند. این گروه از معیارها در کوتاهمی

از فرمول زیر استفاده  zscorبرای محاسبه شاخصشاره نمود. ا score-Zتوان به معیار از آن جمله می(. 2(2009درهمان)
 شود.می

(1) 
 

 
بیشتر باشد بانک کمتر در معرض ورشكستگی قرار دارد. در ادبیات نظری برای این معیار آستانه  zscoreهر چه معیار 

و  3(2018آدریان و همكاران)توان به مطالعات م شده در این حوزه میاز جمله مطالعات انجابحرانی تعریف نشده است. 
 توان اشاره نمود.می ،4(2017کوندراتووس)

است. سپس  به عنوان معیار ثبات مالی استفاده شده ascoreو معیار  ( از نسبت اهرمی2018در مقاله آدریان و همكاران)
 رات وکاهش ثبات مالی باعث کاهش عرضه اعتبا کی از این است کهاثر ثبات مالی بر اقتصاد بررسی شده است. نتایج حا

ش شود. همچنین الزامات وثیقه در بازار مالی باعث کاهکاهش عرضه اعتبارات باعث کاهش ثروت خالص در اقتصاد می
 نقدینگی بازار مالی و اثرمنفی بر ثروت خالص دارد. 

                                                                                                                                                                                   
1 Turkey Financial stability report(2005) 

2 Borio, C and M Drehmann,. 2009. 

3  Adrian, Tobias; Borowiecki, Karol Jan, and Tepper, Alexander,. 2018. 

4  Kondratovs,. KiRiLs,. 2017. 
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 ریان سرمایهجتغییرات مستقیم در  ثباتی اقتصاد جهانی ومتأثر از بی، شكنندگی مالی کشور التویا را  (2017کوندراتووس)

 د اقتصادیآینفرتأثیر پذیری بیانگر  ثبات مالی های شاخص پویاییدهد که شان میمطالعه وی ن ملی بررسی کرده است. نتایج
 معیار ثبات مالی التویا است.  از

 
است. این معیار از نظر  برمبنای استخراج استرس بانکی مالی دومین گروه از معیارها، مربوط به ساخت معیار ثبات

توان به معیار از جمله این معیارها میبینی هستند. تری برای پیشتر از معیارهای هشدار بوده و ابزار مناسبعملیاتی راحت
ارهای استاندارد بانکی .این معیار متوسط وزنی معی1((2004استرس بانکی بانک ملی سوئیس اشاره کرد)هانسچل و مونین)

این  کار گرفته شده است.( به3(2006( و سیستم مالی آلمان)وان دن اند)2(2003همین روش در کانادا)ایلینگ و لیو) است.
 هایی از ثبات مالی تک معیاره هستند. سه مطالعه نمونه

سرمایه، کیفیت دارایی، معیارهای کملز در شش سرفصل کفایتبندی کملز است. سومین روش مربوطبه روش رتبه
المللی توسط صندوق بین گیری سالمت بانکیبرای اندازه4کیفیت مدیریت، سودآوری، نقدینگی و حساسیت به ریسک بازار 

های اصلی و سطح ثبات مالی در نظر . آنها معیارهای مالی را برای کل شبكه بانکی برای برآورد ریسکپول تعریف شده است
های مرکزی و نهادهای زیادی درمورد اهمیت این روش انجام شده است. این روش توسط بسیاری از بانکگیرند. مطالعات می

تعریف  3عیارهای کملز نیز به شرح جدول  شود. کار گرفته میمالی برای ارزیابی ثبات مالی و به خصوص ثبات بانکی به
 اند. شده

  معیارهای کملز -1جدول 
 معیارها هافصلسر

 نسبت سرمایه به دارایی موزون به ریسک  کفایت سرمایه
 نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیالت اعطایی کیفیت دارایی

 کیفیت مدیریت
 نسبت تسهیالت به سپرده

 نسبت رشد تسهیالت

 سودآوری
 بازده دارایی
 بازده سرمایه

 کیفیت نقدینگی
 راییشونده به کل داهای نقدنسبت دارایی

 مدتشونده به بدهی کوتاههای نقدنسبت دارایی 
 نتیجه مبادالت ارزی به سرمایه حساسیت به ریسک بازار

کرد.  اند تا بتوان معیار واحد برای تحلیل ایجادمعیارهای کملز برای تحلیل تبدیل به متغیرهای استاندارد شده 
 ته است.استانداردسازی معیارهای کملز با فرمول زیر صورت گرف

(2) 




x
Z 

                                                                                                                                                                                   
1 Hanschel E and P Monnin,. 2004. 

2 Illing, M and Y  Liu,. 2003.  

3 Van den End J W. 2006. 

4 IMF. 2015.  



   
 

 
انحراف استاندارد  میانگین هر معیار و  هر معیار کملز ، xبیانگر ارزش استاندارد شده هر معیار کملز است. Zکه 

عیار مر این ستاندارد دارای توزیع نرمال با میانگین صفر و انحراف استاندارد واحد هستند. اگهر معیار است. متغیرهای ا
است که  وم ایناستاندارد مثبت باشد، به مفهوم این است که اندازه معیار باالتر از میانگین است و اگر منفی باشد، به مفه

ده زیر استفا رابطه واحد برای ساخت ثبات مالی بر مبنای کملز، از اندازه معیار کمتر از میانگین است. برای اینکه به یک معیار
 شده است.

(3) 
n

Z
I i 

I  ،معیار ثبات مالی بر مبنای کملزi ،وزن مناسب برای معیارهاZ  معیار استاندارد شده کملز وn عداد معیارها ت
ر است. برای ممانعت از قضاوت شخصی در مورد وزن مناسب هر معیار، سعی شده است برای معیارها وزن یكسان در نظ

 گرفته شود. مثبت بودن این معیار بیانگر سالمت بانک و منفی بودن آن بیانگر عدم سالمت بانک است.
 اشاره نمود. 2(2014پوپووسكا)و  1(2017مان)رحتوان به از جمله مطالعات انجام شده در این حوزه می

( سالمت مالی بیست و جهار بانک خصوصی تجاری در بنگالدش را با بكارگیری مدل بانکومتر صندوق 2017رحمان)
 ر بهترها بیانگر این است که مدل بانکومتالمللی پول، چارچوب کملز و آزمون استرس بررسی کرده است. مقایسه مدلبین
 ه مدیریت داخلی بانک برای ممانعت از ورشكستگی و ناکارایی عملكرد بانک کمک نماید.تواند بمی

ین کشور اکه به بخش بانکی یونان آسیب رساند، یک معیار ساده برای ثبات مالی  2007( باتوجه به بحران 2014پوپووسكا)
لز نیز از های کمست. برای انتخاب مهمترین معیار)مقدونیه( استفاده کردند. پایه و اساس معیار ثبات مالی بر کملز بنا شده ا

 ش تحلیل عاملی استفاده شده است.رو
اند. در این چهارمین گروه از مطالعات برای استخراج معیار ثبات مالی از معیارهای دو بخش بانکی و اقتصاد کالن بهره برده

 ،6(2003ایلینگ و لیو) ،5(4200انسچل و مونین)ه ،4(2009بدفورد و بلر) ،3(2010آلبولسكو)توان به مطالعات راستا می
 اشاره نمود. 7(2000ایوانز و همكاران)

ثباتی مالی، معیار ثبات مالی، گروه معیار استفاده کرده است: معیار توسعه مالی، معیار بی 5( از متوسط وزنی 2010آلبولسكو)
دست آمده است. نسبت به شاخص 10مالی از ترکیب  معیار محیط اقتصادی اروپا، معیار محیطی مالی اروپا. معیار توسعه

سطح سرمایه بازار مالی به تولید ناخالص داخلی، نسبت تسهیالت به تولید ناخالص داخلی، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده 

                                                                                                                                                                                   
1  Rahman,. 2017. 

2  Popoveska, Jasmina,. 2014. 

3 Albulescu,. 2010. 

4 Bedford, Paul and Bloor Chris,.2009. 

5 Hanschel and Monnin,.2004. 

6  Illing and liu,. 2003. 

7  Evans et al,. 2000 
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7 
خالص، حاشیه ای ر تسهیالت، حاشیه درآمد بهرهخ بهره مؤثر سپرده، نرخ بهره مؤثها، نردارایی، نرخ بهره مؤثر وجوه بانک

 ها و نرخ بهره آزاد.نرخ بهره، معیار رفرم بانک
یالت ها، عرضه تسهثباتی مالی شامل سهم تسهیالت به خانوار برای خرید خانه به کل تسیهالت عرضه شده به مقیممعیار بی 

 سطحمل ثبات مالی شا معیار انداز از کل سپرده.به بخش غیر بانکی به سپرده، نسبت سپرده به حجم پول، سهم سپرده پس
اهش تورم، نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی، نسبت کسری حساب جاری به تولید ناخالص داخلی، افزایش یا ک

پا، نرخ قه ارودر نرخ ارز مؤثر واقعی. معیار محیط اقتصادی اروپا، شامل شاخص اقلیم اقتصادی منطقه اروپا،  سطح تورم منط
سپس  .استبلندمدت  رهمعیار محیط مالی اروپا، شامل، معیار توسعه مالی محیط اروپا و نرخ به رشد منطقه اروپا است.

رفته شده نظر گ صورت نرمال محاسبه شده و متوسط وزنی آنها به عنوان معیار ثبات مالی درمعیارها با بكارگیری فرمول زیر به
 است.

(4)  )min()max(

)max(

XX

XX
Y t

t



 

 
 معیارهای مورد بررسی و حداکثر و حداقل آن است.tXشده در طول زمان، متغیر نرمالtY که در آن 

ین معیار، اند. هدف از طراحی اگیری کردهبا بكارگیری مدل  کاب وب ثبات مالی را در نیوزلند اندازه2009بدفورد و بلر)
 ست. بهثباتی مالی بوده اش مالی کشور نیوزلند و کنترل بهتر ریسک ناشی از بیدست آوردن تصویری از ثبات مالی بخبه

کیب این اند. برای ترمعیار در بخش مالی و اقتصاد کالن برای ساخت معیار ثبات مالی استفاده کرده130همین منظور از 
 اند. سازی استفاده کردهمعیارها از روش نرمال

ست.  اآن سطح استرس بانکی تعریف شده  سند که بر اسااکرده هبرای کشور سوئد تهی ( معیاری را2005هانسچل و مونین)
قتصاد ارهای اروند و نه تنها معیارهای احتیاطی کالن و بلكه معیکار میحران مالی بهب بینی استرس واین معیارها برای پیش

 اند.کالن و معیارهای سایر بازارمالی نیز طراحی شده
ن اقتصاد اند که هدف آن طراحی استرس مالی کال( یک معیار برای استرس مالی کشور کانادا تعریف کرده2003ایلینگ و لیو)

 ست. شده ا یاست. به همین منظور معیارهایی نظیر زیان، ریسک بانکی، نرخ ارز خارجی بازار بدهی و سرمایه در نظر گرفته
اند. آنها هبینی ثبات مالی استفاده کردی ارزیابی، کنترل و پیش( میانگین معیارهای مالی را برا2000ایوانز و همكاران)

طی احتیا های اقتصاد کالن مرتبط با ثبات مالی و معیارهایمعیارهای اقتصاد کالن احتیاطی را که شامل دو مجموعه شاخص
گر ر بیاندو مجموعه معیا دهد که هراند. آنها باور دارند که بحران مالی زمانی رخ میخرد مجموع است، را انتخاب کرده

رزیابی تنهایی برای اهای اقتصاد کالن در معرض خطر قرار گیرد. این معیارها، بهثباتی باشند و بخش مالی متأثر از شوکبی
ی، سابدارحهای مالی، استانداردهای ثبات مالی  کافی نیستند زیرا که برخی از عوامل کیفی نظیر، مقررات و ساختار نهاد

ارهای تر ثبات مالی در مدل وارد شوند. معیبندی تسهیالت، ذخایر و درآمدها نیز باید برای محاسبه دقیققهقواعد طب
یوه این ش احتیاطی کالن باید متناسب با ساختار اقتصاد کالن هر کشور طراحی شود. مشكل معیار ثبات مالی طراحی شده به

ق ل صندوصادی متفاوت قابل مقایسه نخواهد بود. برای حل این مشكاین است که ثبات مالی کشورهای مختلف با ساختار اقت
 زیابی ثبات مالی معرفی کرده است.المللی پول معیارهایی را برای اربین

معیار برای  6ن از و  در آآن را معرفی کرده  1(2007المللی پول)صندوق بینپنجمین روش مربوط به مدل بانکومتر است که 
 شود. این مدل به دلیل راحتی در محاسبه و قابل دسترس بودن برای سهامداران مورد توجهاده میساخت ثبات مالی استف

 قرار گفته است.
ه و یین کردشود و به این ترتیب رتبه سالمت را برای بانک تعکار برده میهای در معرض خطر بهدل برای شناسایی بانکماین 

 المللی پول به این شرح است.ینمانع از ورشكستگی بانک می شود. مدل صندوق ب
                                                                                                                                                                                   
1  IMF. 2007.  



   
 

(5) LACINPLCAREACAS *4.03.0*6.0*5.3*2.1*5.1  
CA  نسبت سرمایه به دارایی است و بیانگر میزان دارایی تأمین مالی شده توسط سرمایه است. نسبت باالتر بیانگر این است

ام نسبت سه EAشود. دهنده این است که در بلندمدت بانک ازوجوه تأمین مالی میکه بانک بیشتر ثبات داراد زیرا که نشان
ن نگر ایشود . نسبت باالتر بیاان دارایی است کهم توسط سهام تأمین مالی میدهنده میزبه دارایی است. این نسبت نشان

ایی خود ام دارتواند از بازار سهدهد بانک میاست که بانک از ثبات بیشتر برخودارد است زیرا که هر جه بیشتر باشد نشان می
یی موزون به ایه بیانگر نسبت سرمایه به دارانسبت کفات سرمCARرا تأمین مالی نماید و کمتر وابسته به وجوه خارجی است. 

 نسبت NPLگیرد.  تر بوده و کمتر د رمعرض ورشكستگی قرار میریسک است هر چه این نسبت باالتر باشد، بانک سالم
( CIرآمد)نسبت هزینه به د مطالبات غیر جاری به تسهیالت است که هر چه باالتر باشد، ریسک اعتباری بانک باالتر است.

 ست.وردار اکند، هرچه این نسبت کمتر باشد بانک از سودآوری باالتری برخرا با درآمد عملیاتی مقایسه مینه عملیاتی هزی
 ( هر چه باالتر باشد، سودآوری بانک بیشتر بوده و نقدینگی بانک متر است. LAنسبت وام به دارایی)

 هایی را برای هر متغیر بیان کرده است.ودیتالمللی پول محدبرای تحلیل پارامترهای  بانکومتر، صندوق بین
 
 

 المللی پولهای صندوق بینپارامترهای بانکومتر و آستانه -2جدول 
 هاآستانه معیارها

 نسبت سرمایه به دارایی
 نسبت سهام به دارایی

 %4بیشتر یا برابر با 
 %2بیشتر یا برابر با 

 درصد 40تا  8بین  نسبت کفایت سرمایه
 درصد 15کمتر از  نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیالت اعطایی

 درصد 40کمتر یا برابر با  نسبت هزینه به درآمد
 درصد 65کمتر  یا برابر با  نسبت تسهیالت به  دارایی

S_Score 
 درصد، سالم 7بیش از 

 درصد در معرض خطر 70تا  50بین 
 درصد ورشكسته 50کمتر از 

 
شر و  ،2(2017لیال و ویدیهانانتو ) ، 1(2018آبیرامی)توان به مطالعات ه مطالعات مرتبط در این حوزه میاز جمل

 اشاره نمود. 4(2006و گرسل و هرمانک) 3(2010همكاران)
ی های کشور هند پرداخته و هدف اصلی این مقاله شناسایبا بكارگیری روش بانکومتر به ارزیابی سالمت بانک( 2018آبیرامی)

های اسالمی و سنتی با بكارگیری ثباتی مالی را بین بانک( بی2017لیال و ویدیهانانتو ) ها قبل از ورشكستگی بوده است.بانک
داری بین ثباتی قرار دارند و تفاوت معنیدر وضعیت بی دهد که هر دو نوع بانکاند. نتایج نشان میمدل بانکومتر بررسی کرده

                                                                                                                                                                                   
1 Abirami, K. 2018.  

2 Laila and Widihadnanto, 2017. 

3  Shar and et al,. 2010. 

4  Gersl and Hermanek,. 2006. 
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های سنتی در معرض خطر درصد کمتر از بانک  55ای اسالمی هاما بانکسنتی وجود ندارد.  می وهای اسالبینی بانکپیش

بینی المللی پول و کملز برای ارزیابی ثبات مالی و پیش( از مدل بانکومتر صندوق بین2010شر و همكاران)قراردارند.
گرسل و  تر از مدل کملز است.بانکومتر دقیقاند. نتایج بیانگر این است که مدل ها استفاده کردهورشكستگی بانک

 اند. یک معیار ثبات مالی را برای یونان بر اساس معیارهای ثبات مالی صندوق بین المللی پول ساخته  1(2006هرمانک)
 

 تصریح مدل
 

یت مزاست.  ( استفاده شده2000المللی پول)های استاندارد صندوق بینبرای ساخت شاخص ثبات مالی در کشور، از شاخص
ی معیارهاخصوص برای سهامداران است. های دیگر، در قابل دسترس بودن اطالعات برای عموم بهاین روش به سایر روش
تر ثبات یقبرای اینکه این روش به شناسایی دق اند.المللی پول به شرح جدول زیر در نظر گرفته شدهثبات مالی صندوق بین

ار شود، مدل کسب و کاند. طراحی ثبات مالی موزون، باعث میسهم از دارایی موزون شده مالی کمک نماید، معیارها برحسب
پذیر های کوچک ریسکهای بزرگ که بیش از بانکیابد، در نظر گرفته شود. بنابراین بانکبانک که در دارایی آن نمود می

های کبات مالی موزون نشود، ممكن است، بانکه اگر معیار ثهستند،از نظر ثبات مالی قابل قیاس خواهند بود. درحالی
 د. اده شودکوچک به دلیل کمتر بودن فعالیت بانکی با ریسک کمتر مواجه شده و معیار ثبات مالی برای آنها بزرگتر نشان 

 
 المللی پولمعیارهای ثبات مالی صندوق بین -3جدول 

 هاآستانه معیارها
 دارایینسبت سرمایه به 

 نسبت سهام به دارایی
 %4بیشتر یا برابر با 
 %2بیشتر یا برابر با 

 درصد 40تا  8بین  نسبت کفایت سرمایه
 درصد 15کمتر از  نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیالت اعطایی

 درصد 40کمتر یا برابر با  نسبت هزینه به درآمد
 ددرص 65کمتر  یا برابر با  نسبت تسهیالت به  دارایی

S_Score 
 درصد، سالم 7بیش از 

 درصد در معرض خطر 70تا  50بین 
 درصد ورشكسته 50کمتر از 

 
 

 

                                                                                                                                                                                   
1  Gersl and Hermanek,. 2006. 



   
 

 S-scoreثبات بانکی بر مبنای  -1نمودار 

 
 مأخذ: محاسبات تحقیق

ه زمانی مورد بررسی، با های خصوصی، در دورهای کشور به جز بانکشود، بانک( مشاهده می1نمودار )همانطور که در 
های مختلف کشور، ناشی از کاهش کفایت اند. مهترین دلیل کاهش ثبات مالی در بانککاهش روند ثبات مالی همراه بوده

 سرمایه و افزایش مطالبات غیرجاری بوده است.

 (1395-1386های دولتی و خصوصی) متوسط دوره در بانک s-scoreمعیار  -4جدول 
 

 های خصوصیبانک های دولتیبانک
 انحراف معیار میانگین نام بانک  انحراف معیار میانگین نام بانک

 19.51 388.70 پاسارگاد 88.87 207.37 توسعه صادرات

 85.67 285.29 ملت 46.49 151.69 صنعت و معدن

 92.62 212.87 پارسیان 96.37 120.56 توسعه تعاون

 54.21 151.11 صادرات 21.68 94.55 سپه

 87.99 140.49 اقتصادنوين  17.92 85.65 ملی

 17.01 124.67 سامان 3.27 85.32 مسكن

 47.59 116.98 تجارت 14.96 81.08 کشاورزی

 77.49 105.92 رفاه کارگران 36.63 77.82 پست بانک

 90.91 103.17 کارآفرین   

 9.83 102.60 گردشگری   

 13.71 96.26 مهر   

 71.77 94.26 سرمایه   

 9.41 92.38 حكمت ایرانیان   

 10.45 89.74 دی   
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 17.29 87.25 سینا   

 8.86 79.80 خاورمیانه   

 4.73 74.11 شهر   

 5.42 69.02 ایران زمین   

 69.41 67.72 آینده   

 72.45 60.35 قوامین   

 61.93 55.62 توسعه   

 40.89 47.36 انصار   

 35.54 40.35 مهر اقتصاد   

 29.04 21.12 رسالت   

 مأخذ: محاسبات محقق

دهد. همانطور که مشاهده نشان می 1395-1386( معیار ثبات مالی را در دو گروه بانکی برای متوسط دوره 4جدول )
و صادرات از نظر  شده نظیر ملت، تجارتهای خصوصیهای بزرگ خصوصی نظیر پاسارگاد و پارسیان و بانکبانکشود، می

های ایران زمین، آینده و توسعه در بانکهای خصوصی قرار دارند. ثبات مالی در وضعیت بهتری در مقایسه با سایر بانک
های دولتی در وضعیت بهتری در ةای انصار و مهر اقتصاد و رسالت در معرض خطر قرار دارند. بانکوضعیت متوسط و بانک

درصد هستند و این موضوع بیانگر وجود ثبات  70قرار دارند، آنها دارای معیار ثبات بیش از  های خصوصیمقایسه با بانک
های دولتی تجاری های تخصصی در جایگاه بهتری نسبت به بانکهای دولتی، بانکها است. در بین بانکمالی در این بانک

 قرار دارند.
 

 (1395-1386ره زمانی )در دو s-scoreمعیار  -5جدول 
 

 های خصوصیبانک های دولتیبانک سال
 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین 

1386 23/91 40/2 27/92 10/16 
1387 54/192 8/3 90/56 55/3 
1388 51/199 3 88/48 70/7 
1389 88/125 27/9 25/90 05/4 
1390 78/188 08/3 96/102 16/1 
1391 15/154 6/8 4/137 2/9 
1392 4/129 9/0 14/511 8/9 
1393 2/121 5/7 02/512 8/9 
1394 4/111 8/9 3/216 03/7 
1395 2/96 1/3 07/232 9/7 

 مأخذ: محاسبات محقق



   
 

های دولتی و روند صعودی این معیار بررسی روند معیار ثبات مالی برای دو گروه بانکی بیانگر روند نزولی ثبات مالی در بانک
 اگر چه در دو سال آخر، روند این معیار برای هر دو گروه نزولی بوده است. های خصوصی بوده است.رای بانکب

های خصوصی و دولتی در معیار ثبات داری بین بانکشود که آیا تفاوت معنیپس از بررسی داده واقعی، این سؤال مطرح می
مستقل استفاده شده است. قبل از انجام آزمون، ضروری است  T مالی وجود دارد. برای آزمون این سؤال، از روش آزمون

 نسبت به نرمال بودن معیار ثبات مالی و همگنی واریانس در دو گروه بانکی اطمینان حاصل شود. 
. برای آزمون نرمال بودن از دو آزمون کند که داده دارای توزیع نرمال است در آزمون نرمال بودن، فرض صفر بیان می

همانطور که مشاهده  روف اسمیروف و شاپیرو ویک استفاده شده است. نتایج در جدول زیر نشان داده شده است.کولموگ
 بوده و بنابراین داده ثبات مالی در هر  دو گروه  دارای توزیع نرمال است. 05/0داری بیش از شود، سطح معنیمی

 لیآزمون نرمال بودن ثبات ما -6جدول 

 نوع مالكیت
 شاپیرو ویک کولموگروف اسمیروف

 داریمعنی آماره داریععنی آماره
 4/0 75/0 3/0 33/0 خصوصی

 2/0 92/0 4/0 13/0 دولتی

 مأخذ: محاسبات محقق

، واریانس دو کندپس از آزمون نرمال بودن، باید همسانی واریانس آزمون شود. فرض صفر آزمون همسانی واریانس بیان می
شود، فرض صفر مبنی بر همسانی نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می 7روه همسان است. نتایج در جدول گ

 توان پذیرفت. را نمیواریانس بین دو گروه بانکی 
 آزمون همسانی وریانس -7جدول 

 داریمعنی آزمون لوین
97/10 001/0 

 مأخذ: محاسبات محقق

 t-2ه به عدم همسانی واریانس بین دو گروه باید ثبات برابری میانگین بین دو گروه آزمون شود. به همین منظور از آماره باتوج
tail داری آماره لوین شود دو گروه معنیهمانطور که مشاهده می نشان داده شده است. 8شود. نتایج در جدول استفاده می

رصد است، بنابراین دو گروه از نظر واریانس همسان نیستند. بنابراین برای ازمون د 5برای همسانی واریانس کمتر از سطح 
درصد است. این نتیجه  5شود، آماره مذکور کمتر از شود. عمانطور که مشاعده میتوجه می tailed-2برابری میانگین به آماره 

این نتیجه دور از ذهن نیست. زیرا که دو گروه  ارد.دار بین میانگین دو گروه بانکی وجود دبه این مفهوم است که تفاوت معنی
و کار و در نتیجه بر میزان ثبات مالی  دانیم نوع مالكیت بر مدل کسباز نظر نوع مالكیت متفاوت هستند. همانطور که می

  اثرگذار است.
 آزمون برابری میانگین  -8جدول 

 آزمون لوین)همسانی واریانس( 
)برابری Tون آزم

 میانگین(
 Tآزمون 

(2-tailed) 
 داریمعنی آماره داریمعنی آماره فروض

همسانی 
 واریانس

97/10 001/0 47/2- 14/0 

ناهمسانی 
 واریانس

  62/2- 01/0 
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 گیرینتیجه
. در این راستا های مرکزی دنیا در حال اجرا استهای بانکگیری ثبات مالی به عنوان یكی از دستورالعملامروزه اندازه
معیار ثبات مالی را  2007المللی پول برای یكسان شدن، معیار ارزیابی ثبات مالی در کشورهای مختلف، در سال صندوق بین
های مرکزی دنیا، مقررات الزم برای وجود اینکه در بانکاجرا پیشنهاد نمود. با  معیار اساسی طراحی و برای 6متشكل از 

های موجود در شبكه بانکی کشور، عدم وجود مقررات کافی ن معیار تهیه شده است، اما یكی از کاستیسازی ایطراحی و پیاده
 گیری ثبات مالی است. برای اندازه

المللی پول، معیار ثبات مالی بر ای کشور طراحی شد. با توجه به در این مقاله با بكارگیری معیار ثبات مالی صندوق بین
های دولتی و نظر نوع مالكیت و اندازه همسان نیستند، سعی شد، معیار ثبات بانکی در دو گروه بانک های کشور ازاینکه بانک

های مختلف دارای مدل کسب و کار متفاوت هستند که بر میزان ها با اندازهخصوصی بررسی شود. همچنین از آنجا که بانک
ها موزون شود. به این ترتیب، ها برحسب سهم ازدارایی بانکثبات آنها اثرگذار خواهد بود.، در این مقاله سعی شد، معیار

در پایان نیز برابری میانگین معیار ثبات مالی در دو گروه بانکی مورد بررسی قرار  گرفت. نتایج  تورش نتایج کاهش یافت.
 دار بین میانگین دو گروه بانکی بوده است.بررسی بیانگر تفاوت معنی
ضروری است، بانک مرکزی کشور، چارچوب قانونی الزم برای طراحی استانداردهای بررسی ثبات در پایان باید بیان نمود، 

مالی را طراحی نماید. شبكه بانکی کشور نیز با توجه به استانداردهای موجود در دنیا، ثبات مالی مربوط به بانک خود را 
 ند. ای آن را مورد بررسی و تجزیه وتحلیل قرار دهصورت دورهطراحی و به

گیرندگان و های کشور و شناسایی مهمترین عوامل موثر بر آن نیز به تصمیمبینی وضعیت آتی ثبات بانکاز طرف دیگر پیش
های در گیرانه، مانع از شكنندگی مالی و ورشكستگی بانکهای پیشکند تا با اتخاذ سیاستسیاستگذاران این حوزه کمک می

پذیری ثبات بانکی را از شود، هر بانک مدل مناسب کالن بانک خود را طراحی و تأثیرمیمعرض خطر شوند. در نتیجه پیشنهاد 
 گیری نمایند.متغیرهای  مهم اقتصاد کالن اندازه
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