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 -1مقدمه
صنعد بانكداري به عنوان مهم ترين بخش صنعد مالي ،نقش مهمي در واسـطهگـري مـالي
دارد .باوجود اينكه بانكها قلب اقتصاد هستند ،امـا يكـي از داليـل بحـران مـالي در بحـران
 2223-2222بودهاند .بنابراين ،ارزيابي عملكرد بانكها و انطباق عملكرد آنها بـا الزامـات
قانوني ،داراي اهميد زيادي اسد.
يكي از روشهاي ارزيـابي عملكـرد بانـكهـا ،طراحـي سيسـتم رتبـهبنـدي نظـارت

بيروني 6اسد .هدف از طراحي سيستم رتبهبندي نظارتي بيروني ،بررسي عملكـرد بانـكهـا
در سطح داخلي و بينالمللي و انطباق عملكرد بانكها با الزامات قانوني بـراي حفـظ بانـك
در مسير صحيح اسد .از جمله سيستمهايي که به عنوان سيسـتم رتبـهبنـدي نظـارت بيرونـي

استفاده ميشود ،سيستم رتبهبندي کملـز 2اسـد .ايـن سيسـتم يـك نـوه سيسـتم رتبـهبنـدي
نظارتي و مقرراتي اسد که داراي شش سرفصـل شـامل کفايـد سـرمايه ،کيفيـد دارايـي،
کيفيد مديريد ،سودآوري ،کيفيـد نقـدينگي و حساسـيد بـه ريسـك بـازار اسـد .رتبـه
بانكها تحد تاثير مدل تجاري بانكها ،مديريد دارايي و بدهي در قالب انتخاب ترکيـب
سبد دارايي و بدهي و شراي اقتصاد کالن اسد ،بـهطـوريکـه انتخـاب يـك سـبد دارايـي
ريسكي يا استراتژي تامين مالي نظير اتكا به منابع ناپايدار و منابع پايدار ،ميتواند يك بانك
را معرض خطر قرار داده يا آن را نجات دهد.
با توجه به اهميد تاثير ترکيب سبد دارايي و بدهي بـر رتبـه بانـكهـا در ايـن مقالـه
سعي ميشود به اين مهـم پرداختـه شـود .بـه همـين منظـور از پايگـاه دادهاي صـورت مـالي
بانكها که هر سال توس موسسه عالي بانكداري منتشر ميشود 9و رتبهبندي در چـارچوب
کملز استفاده شده اسد .اين مقاله داراي چند نوآوري اسد؛ اول اينكه مـدل طراحـي شـده
در اين مقاله ،يك شيوه رتبهبندي براي بانكها در چارچوب بينالملل معرفـي کـرده اسـد

1- Off-site Supervisory Rating Systems
2- CAMELS Rating System( Capital Adequacy, Asset Quality, Management,
)Earning, Liquidity, Sensitivity
 -9بانك هاي مورد بررسي عبارت هستند از :اقتصاد نوين ،انصار ،پارسيان ،پاسارگاد ،آينده ،دي ،سامان ،سرمايه ،سـينا،
شهر ،کارآفرين ،ايران زمين ،حكمد ايرانيان ،قوامين ،گردشگري ،تجارت ،صادرات ،ملد ،رفاه کارگران ،سره ،ملـي،
پسد بانك ،قرضالحسنه مهر ،صنعد و معدن ،کشاورزي ،مسكن ،توسعه صادرات و توسعه تعاون
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که هم به ناظران براي شناسايي بانكهاي در معرض خطر و نيازمند نجات ،کمك مـيکنـد
و هم رهنمودي براي بانكها براي شناسايي وضعيد موجود اسد.
دوم اينكه با توجه به تاثيرپذيري رتبه بانكها از ترکيب دارايي و بـدهي ،ايـن مقالـه
امكان تعيين رتبه بانكها با ت وجه بـه وضـعيد سـبد دارايـي و بـدهي را دارد و در نتيجـه بـه
بانكها امكان برنامهريزي براي دستيابي به رتبه هدف را ميدهد به طوريکه براي دسـتيابي
به رتبه هدف ميتوانند ترکيب سبد دارايي و بدهي خود را برنامهريزي کتتد.
سوم اينكه بر اساس مدل طراحيشده در اين مقاله ،امكان پيشبيني رتبه بانكهـا در
وضعيد موجود وجود دارد که بر اساس آن به بانكها کمك ميکند ،بهتر بتوانند ترکيـب
سبد دارايي خود را انتخاب کنند .بـه ايـن ترتيـب سـودآوري آنهـا بهبـود يافتـه و ريسـك
ترازنامهاي آنها کاهش خواهد يافد .با توجه به اينكـه در رتبـهبنـدي بانـكهـا از صـورت
مالي آشكار شده استفاده شده اسد ،بنابراين امكان آشكار شدن رتبه بانكها وجود دارد.
در ادامه چارچوب مقاله به اين شـرح اسـد؛ پـ از مقدمـه ،در بخـش دوم تئـوري
مديريد دارايي و بدهي و رتبهبندي نظارتي بانكها بيـان شـده و در بخـش سـوم مطالعـات
تجربي که به رتبهبندي بانكها و بررسي عوامل تعيينکننده رتبه بانكها پرداختهانـد ،بيـان
مي شود .در بخش چهارم مدل مورد نظر مقاله تصريح شده و در بخش پاياني ،نتيجـهگيـري
و توصيه سياستي بيان ميشود.

 -2مديريت دارايي و بدهي و رتبهبندی نظارتي بانکها
مديريد دارايي و بدهي ،يكي از مهم ترين مسـائل در شـبكه بـانكي هـر کشـور بـوده و نقـش
بسيار مهمي در طراحي فعاليدهاي مختلف بانك دارد .مديريد مناسب ترازنامه عامـل اصـلي
در بهبود مدل تجاري بانك و بهبود تداوم فعاليـد آن بـوده و منجـر بـه سـرمايهگـذاري بهينـه
دارايي بانك با توجه به منابع آن ميشود .در واقع مهمترين هدف مـديريد دارايـي و بـدهي،

6

ارزيابي ترکيب سبد دارايي و بدهي و ريسك مربوط به ترازنامه بانك اسد (راسن و زنيوس
.)2225
در ميان ريسكهاي مختلفي که يك بانك ممكـن اسـد بـا آن مواجـه شـود ،نظيـر
ريسك بازار ،ريسك اعتباري ،ريسك نقدينگي يا مدل تجاري ،ريسك مالي بـا چـارچوب

1- Rosen and Zenios,
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و استراتژي مديريد دارايي و بدهي ارتباط دارد .در واقع مديريد دارايـي و بـدهي فرآينـد
طراحي و کنترل استراتژي مربوط به دارايي و بدهي براي دستيابي بـه اهـداف بانـك جهـد

کنترل ريسكهاي مرتب با آن اسد (سوآ.)2229 ،6

مــديريد دارايــي و بــدهي بــراي هــر بانــك دارايــي منــافعي اســد .درک بانــك از
اهداف ،تعريف استراتژي جامع مديريد و سرمايهگذاري بدهيها ،توانايي ارزيابي ريسـك
و مديريد آن در فرآيند مديريد دارايي و بدهي ميگنجد .بهترين روش براي آماده شـدن
بانك براي مواجهه با ريسكهاي آتي ،مديريد مناسب دارايي و بدهي اسد .به اين ترتيب
بانكها متدولوژي مديريد دارايي و بدهي را مشخص ميکنند .به طور مثـال ،مـيتـوان بـه
استراتژيهاي تعريف شده در بانكهاي مختلـف اشـاره کـرد .مـدل بـرادت ( )6323بـراي
بانك چارتر کانادا ،2مدل بسمود براي بانك اتريش (گـرابمن ،9)6332 ،مـدل برنامـهريـزي

آرماني در بانك يونان ( گيوکاس و واسيلوگلو 7)6336،و مـدل مـديريد دارايـي و بـدهي
ونكوور(کاسي و زيمبا.6)6335 ،
مطالعات گستردهاي در مورد مدلهـاي مـديريد دارايـي و بـدهي بانـكهـا وجـود
دارد .5باوجود منافعي که مـديريد دارايـي و بـدهي بـراي بانـكهـا دارد ،امـا چـالشهـاي
اجرايي آن ،موانعي را براي پذيرش چارچوب مديريد دارايي و بدهي ايجـاد کـرده اسـد.
اين چالشها عبارتند از اول اينكه هر بانكي داراي اهداف خاصـي بـوده و قـدرت تحمـل و
محدوديد هاي خاص خود را دارد؛ بنابراين ،براي هر بانك تعيين الگوريتم بهينه که بتوانـد
منــابع را بــه صــورت بهينــه بــه اهــداف خــاص تخصــيص ده ـد ،ســخد اســد .دوم اينكــه
تصميمگيـري هـاي اسـتراتژيك بلندمـدت بسـتگي بـه عـواملي دارد کـه بـراي بانـك قابـل
پيشبيني نيسد .سوم اينكه رجحان ريسك 2و تغييرات آنهـا در طـول زمـان بايـد بـه زبـان
1- Soa
2- Brodt (1978): Canadian Chartered Bank
)3- Besmod Model of the First Austrian Bank (Grubmann, 1987
4- A Goal Programming Model at the Commercial Bank of Greece (Giokas and
)Vassiloglou, 1991
5- 5_year Model at the Vancouver City Savings Credit Union (Kusy and Ziemba, 1986(.
 -5براي مطالعه بيشتر مراجعه کنيد به:
Kosmidou and Zopounidis (2002), O_guzsoy and G uven (1997), Simonson, Stowe,
and Watson(1983), Seshadri and et al.. (1999), Booth and Koveos (1986), Langen
)(1989a,b), and Fielitz and Loe_er (1979
7-Risk Preference
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رياضي بيان شود که بسيار مشكل اسد .رجحان ريسك در بازار کامـل بـه صـورت ضـمني

بيان ميشود در حاليکه در بازار ناقص ،رجحان ريسك به صورت ناقص بيان ميشود .6يـك
مدل مناسب مديريد دارايـي و بـدهي بايـد بتوانـد همـه عناصـر خـود (دارايـيهـا ،بـدهيهـا،
اهداف ،نهاد و محدوديد سياستي و  )...را مديريد کند کـه فرآينـد مشـكلي اسـد (زايـان و
.

فابوزي)2222 ،2

در سالهاي اخير ،نهادهاي مالي و بهطور اخص بانـكهـا ،سـعي در بـازنگري مـدل
تجاري خود ،جهد بهبود وضعيد خود در شبكه بانكي هر کشور دارنـد .بـه همـين منظـور

با بهکارگيري سيستمهاي رتبهبندي معروف در سـطح دنيـا نظيـر اورپ 9در کشـور فرانسـه،
پاترول 7در ايتاليا و کملز در آمريكا ،ضمن تعيين رتبه نظارتي ،اثـر ترکيـب سـبد دارايـي و
بدهي را در تعيين رتبه بانكها بررسي کردهاند.
کشور فرانسه با طراحـي سيسـتم رتبـهبنـدي اورپ از سـال  ،6332مـدل زيـان مـورد
انتظار 6طراحي کرده اسد که بر اساس آن از ترکيب سبد دارايي و بـدهي بـراي پـيشبينـي
رتبه بانكها استفاده کرده اسد.

5

کشور ايتاليا در سال  6339يك سيستم رتبهبندي جديد تحد عنوان سيستم رتبـهبنـدي
پاترول معرفي کرد .سر مدلهاي پيشبيني ماندگاري يا شكسد بانك 2را طراحي کرد کـه
بر اساس اين نوه مدل ميتوان احتمال ماندگاري يا ورشكستگي بانك را پيشبيني کـرد .ايـن
مدل بر مبناي تحليل نسـبد هـاي مـالي بنـا شـده اسـد و همبسـتگي بـين نسـبدهـاي مـالي يـا
اقتصادي با ورشكستگي يا ماندگاري بانك را بيان ميکند .اين مدلها از صورت مالي اعـم از
سبد دارايي ،بدهي ،سود و زيان بانكهاي ورشكسـته يـا در معـرض خـ اسـتفاده مـيکننـد.
3
بنابراين ،ضروري اسد بانكهاي با عملكرد ضعيف يا ورشكسته شناسايي شوند.
در سال  6332کول و گوآنتر 3روش رتبهبندي کملز را معرفـي کردنـد کـه در سـال
 6335براي مدنظر قرار دادن ارزيابي ريسك بانكها در سيستم رتبهبندي ،عنصر حساسـيد

1-.Rosen and Zenios,
2- Ryan and Fabozzi
3- ORAP
4- PATROL
5- Expected Loss Model
)6- Hirtle and Lopez(1999
7- Failure or Survival Prediction Models
)8- Whalen(1991
)9- Cole and Gunther(1995
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به ريسك بازار 6به اين سيستم اضافه شده و سيستم رتبهبندي کمل به سيستم رتبهبندي کملز
تغيير يافد .سر

در سال  6339مدلهاي برآورد رتبه يا کاهش رتبه توس بانـك مرکـزي

آمريكا 2طراحي شد که بر اساس آن احتمال رخداد هر رتبه يا احتمـال کـاهش هـر رتبـه را
براي هر بانك برآورد ميشود اين نوه مدلها از يك مدل الجيد چند متغيره براي برآورد
احتمال رخداد هر رتبه ترکيبي کملز با بهکارگيري صورت مالي بانكها بهکار مـيرود .در
اين مدل متغير وابسته ،رتبه بانك در شاخص کملز اسد و متغيرهاي توضـيحي نسـبدهـاي
مالي و غيرمالي هستند.
در اين مقاله با بهکارگيري رتبه بانكها در چارچوب کملز ،اثـر ترکيـب دارايـي و
بدهي در تعيين رتبه بانكها بررسي ميشود.

 -3تجربيات
مطالعاتي که به بررسـي رابطـه بـين ترکيـب سـبد دارايـي و بـدهي در تعيـين رتبـه بانـكهـا

9

پرداخته اند به دو گروه تقسيم شده اند؛ برخي از مطالعات نظير مطالعات گـاگز و همكـاران
( ،)2267بلوتي و همكاران )2266( 7و پرستسكي و کارمينسكي )2223( 6از رتبههاي تعيـين

شده توس نهادهايي نظير موديز ،5استاندارد و پورز 2و فيتچ ،3استفاده کردهاند .متغير وابسته
در اين گروه از مقاالت رتبه بانـك هـا و متغيرهـاي توضـيحي ،ترکيـب سـبد دارايـي ،سـبد
بدهي ،صورت سود و زيان و شاخص ثبات بانكي 3اسـد .نتـايج حاصـل از ايـن بررسـيهـا

بيانگر اين اسد که ساختار سرمايه بانك ،نسبد سررده بـه کـل بـدهي بـهعنـوان مهـمتـرين
نسبدهاي بدهي ،نسبد تسهيالت و سرمايهگذاريها به کل داراييهـا بـه عنـوان مهـمتـرين
1- Sensitivity to Market Risk
2- Board of Governors of the Federal Reserve System
3- Gogas and et al..
4- Bellotti and et al..
5- Peresetsky and Karminsky
6- Moody’s
7- Standard and Poor’s
8- Fitch
بــــه عنــــوان شــــاخص ثبــــات بــــانكي اســــتفاده شــــده اســــد کــــه در آن

 -3از شــــاخص Z  score
K 
 Z  score که در آن  Kنسبد سرمايه به دارايي ،  ،نسبد بازده دارايي  ،انحراف معيـار

بازدهي دارايي اسد.
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نسبدهاي دارايي و حاشيه درآمد بهرهاي بهعنوان مهمترين نسبد صورت سـود و زيـان بـر
رتبه بانكها اثر داشتهاند .افزايش نسبدهاي سررده و سرمايه به کـل بـدهي منجـر بـه بهبـود
رتبه بانكها شده و نسبد تسهيالت اعطايي اثر مبهم بر رتبه بانكها داشـته اسـد .همچنـين
ثبات مالي در بانكها رابطه مثبد با رتبه آنها دارد بهطوريکه با افزايش ثبات مـالي ،رتبـه
بانكها نيز بهبود مييابد.

6

در گروه دوم از مطالعات نظير مطالعات پاگراتي و اسـترينگا ( ،)2223مورگـان و
آشكرافد ،)2229( 2ايوانف و وال )2226( 9بـا اسـتفاده از روش رتبـهبنـدي کملـز بـه رتبـه
بانكها پرداخته و مهمترين نسبدهاي مالي اثرگذار بـر رتبـه بانـكهـا شناسـايي شـدهانـد.
نتايج حاصل از بررسي حاکي از آن اسد که رتبه بانكها در جهد ادوار تجاري بـا تـاخير
به شكاف توليد و شكاف اعتباري واکنش نشان ميدهد .بهطور خاص ،رکود اقتصـادي کـه
ناشي از کاهش عرضه اعتبارات اسد ،باعث کـاهش رتبـه بانـكهـا خواهـد شـد .همچنـين
افزايش عرضه اعتبارات در دوران رونس اقتصادي باعث بهبود رتبه بانـكهـا مـيشـود .رتبـه
بانك ها ارتباط مستقيم با منحني بازده و روند افـزايش سـهم از بـازار در اعتبـارات و انـدازه
بانك دارد .در کشورهايي که نرخ سود بـانكي در يـك فیـاي رقـابتي و توسـ بانـكهـا
تعيين ميشود ،بانكها براي مشتريان با ريسك بيشتر ،نرخ سود باالتر در نظر ميگيرنـد .بـه
همين دليل اين متغير ميتواند به خوبي ريسك بانكي را توضيح دهد و با افـزايش آن ،رتبـه
بانك کاهش خواهد يافد .کفايد سرمايه و اجزاي آن نيز از جمله شـاخصهـاي مهـم اثـر
گذار بر رتبه بانكها شناخته شدهاند.

 -4تصريح مدل
 -4-1مدل آماری و روش آزمون
هدف اين مقاله بررسي اثر ترکيب سبد دارايي و بدهي بر رتبه بانكها اسـد .در ايـن مقالـه
فرض شده اسد ،ترکيب سبد دارايي و بدهي اثر معنيدار بر رتبه بانكها دارند .با توجه بـه
اينكه رتبه بانكها در چارچوب کملز مقادير بين يـك تـا پـنج اتخـاذ مـيکنـد ،رگرسـيون
رتبهاي به خوبي ميتواند اثر ترکيب دارايي و بدهي بانكها را بر رتبه آنها نشـان دهـد .بـا
1- Pagratis and Stringa
2- Morgan and Ashcraft
3- Evanoff and Wall
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روش رگرسيون الجستيك رتبه اي ،يك معادلـه جداگانـه بـراي هـر طبقـه از متغيـر وابسـته

رتبهاي (  )  jميتواند ساخته شود که بهعنوان تابعي از يك بردار از متغيرهاي مسـتقل( ) xi
مدل ميشود (آنونيموس .)2222 ،6هر معادله يك احتمال را براي بودن در طبقه مـورد نظـر
يا هر طبقه پايينتر پيشبيني مي کنـد .شـكل کلـي مـدل رگرسـيون الجسـتيك رتبـهاي بـه
صورت رابطه ( )6اسد.
( )6

) prob (event
( Ln
)  0  1x 1  2x 2  ....   k x k
) 1  prob (event

در مدل رگرسيون الجستيك رتبهاي ،رخدادها (  ) eventبا رتبه مشـخص مـيشـوند .همـه
احتماالت بهصورت رابطه ( )2قابل تعريف اسد.
( )2

)  j  prob(Score  j ) / prob(score  j

 jتعداد رتبهها اسد ،که به صورت رابطه ( )9نيز قابل بازنويسي اسد.
( )9
))  j  prob (Score  j ) / (1  prob (score  j
بنابراين ،احتمـال رتبـه بـزرگتـر از  jبرابـر  1-probرتبـه کمتـر يـا مسـاوي  jاسـد .مـدل
الجستيك رتبهاي به صورت کلي به صورت رابطه ( )7نوشته ميشود.
( )7
Ln( j )   j   j xi
عالمد منفي در پشد ضرايب متغيرهاي مستقل يك اشتباه تايري نيسد .زمانيکـه در مـدل
ضريب مثبد بهدسد مي آيد به اين مفهوم اسد که رتبه باالتر احتمال رخداد بيشـتري دارد
و در مقابل ضريب منفي به معني اين اسد که رتبه کوجكتـر احتمـال رخـداد بيشـتر دارد.
همچنين ضريب مثبد بيان مـي کنـد ،افـزايش ارزش متغيـر مسـتقل باعـث افـزايش احتمـال
رخداد رتبه بزرگتر ميشود .همچنين هر قدر احتمال تجمعي وقوه يك رتبـه کوجـكتـر
باشد ،رتبه باالتر با احتمال بزرگتر رخ خواهد داد .به طـور خالصـه ،در مـدل الجسـتيك
رتبه اي ،عالمد مثبد ضريب ،بيانگر رابطـه منفـي بـين متغيـر مسـتقل و متغيـر وابسـته مـدل
خواهد بود  j .ارزش آستانهاي اسد که ارزش آن بستگي به متغيرهـاي مسـتقل نداشـته و
تفسير آن همانند عرض از مبدا در مدلهاي رگرسيون خطي اسد (سايد .)IBM

1- Anonymous
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از طراحي مدل ،نياز اسد اعتبار مدل و خوبي برازش مدل مورد آزمون قـرار گيـرد.

به همين منظور ،براي سنجش ميزان اعتبار مدل از آزمون خطوط موازي 6استفاده ميشود .فـرض
اين آزمون اين اسد که ارتباط بين متغيرهاي مستقل و الجيدها ،بـراي همـه الجيـدهـا يكسـان
اسـد .ايـن بـهآن معنـي اســد کـه نتـايج ،مجموعـهاي از خطــوط مـوازي را بـراي هـر کــدام از
خروجيهاي مدل تشكيل ميدهند .به عبارت ديگر ،بـا اسـتفاده از آزمـون خطـوط مـوازي ،ايـن
فرضيه که تاثير متغيرهاي مستقل بر تمام رتبههاي متغير وابسته يكسان اسد ،آزمون مـيشـود .بـه
همين منظور از آمارههاي  -2loglikelihoodو  ،Chi-Squareاستفاده ميشود.
آزمون خوبي برازش مدل با دو آماره پيرسـون 2و ديـوين  9امكـانپـذير اسـد .در
مدلهايي که متغيرهاي مستقل به صورت رتبهاي باشند ،اگر مـدل بـه خـوبي بـرازش شـود،
ارزش انتظاري و واقعي رتبه به هم نزديك بوده و ارزش هر آمـاره کوچـك بـوده و سـطح
معني داري بزرگ خواهد بود .به اين ترتيب هر چـه سـطح معنـيداري بـه يـك نزديـكتـر
باشد ،مدل از برازش مناسبتري بر خوردار اسد.
عالوه بر آزمون ضرايب به صورت انفرادي ،معنـيداري کـل رگرسـيون نيـز مـورد
آزمون قرار مي گيرد .فرض صفر در اين آزمون عبارت اسـد از اينكـه آيـا همـه متغيرهـاي
مدل صفر هسـتند .مـيتـوان بـر اسـاس تغييـر  -2loglikelihoodمعنـيداري رگرسـيون را
آزمون کرد .تغيير در تابع راستنمايي داراي توزيع کاي دو اسد ،حتـي زمـانيکـه اخـتالف
کوچكي بين مقادير مشاهده شده و پيشبيني شده وجود دارد .اگـر سـطح معنـيداري کـل
مدل در آزمون کلي مدل 7کمتر از  2/26درصد باشد ،مدلها به صورت کلي معنيدار بوده
و مدلها داراي قابليد توضيحدهي کافي هستند.
قدرت پيش بيني مدل بر اسـاس ضـريب اسـنل و کـاک

6

5

 ،نگلكـرک و مـك

فادن ،2قابل اندازه گيري اسد که هر چه به يك نزديك تر باشـد ،بيـانگر قـدرت بيشـتر
مدل در پيش بيني اسد.

1- Testing Parallel Lines
2- Pearson
3- Deviance
4- Overall Model Test
5- Cox and Snell
6- Nagelkerke
7- McFadden
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 -4-2روش رتبهبندی كملز
در اين مقاله ،براي تعيين رتبه بانكها سعي شده اسد از روش استاندارد رتبـهبنـدي کملـز

6

که به صورت تجربي براي ايران ،توس احمـديان( )6939بكارگرفتـه شـده اسـد ،اسـتفاده
شود .اين نظام رتبهبندي ،جهد ارزيابي وضعيد کلي بانكها به عنوان يك نظام رتبهبنـدي
نظارتي براساس دادههاي ترازنامهاي طراحي شده اسد .بـا توجـه بـه حساسسـيد موضـوه،
رتبه بانك ها به صورت مشخص بيان نشـده اسـد ،امـا روش رتبـهبنـدي کملـز بـه صـورت
مفصل بيان شده اسد .روش کملز بهکار رفته در اين مقاله بـا دو محـدوديد اصـلي مواجـه
اسد .براي اينكه در تعيين وزن شاخصها براي استخراج رتبه بانكها ،نظر شخصـي اعمـال
نشود از اوزان يكسان براي هر يك از مولفههـاي مـوثر رتبـهبنـدي اسـتفاده شـده اسـد .در
سيستم هاي طراحي شده در کشورهاي مختلف نيز که در بخش دوم مقاله بيان شد نيز رويـه
يكسان در اين مورد در نظر گرفته نشده و هر کشور بنا به مصالح و اهميد هر سرفصل وزن
متفاوت يا يكساني را براي مولفههـاي مختلـف در نظـر گرفتـه اسـد .محـدوديد دوم ايـن
تحقيــس ،ضــواب اجرايــي مختلــف حســابداري در تشــكيل سرفصــلهــاي مختلــف اقــالم
صورت هاي مالي که حاوي اطالعات مالي متفـاوتي اسـد ،بـوده کـه کنتـرل ايـن مـورد از
عهده نويسنده خارج اسد.
با توجه به اينكه امكان ارزيابي کيفيد مديريد به صورت کيفي امكـانپـذير نبـوده
اسد از نسبد سررده به تعـداد شـعب و تسـهيالت بـه تعـداد شـعب بـهعنـوان شـاخصهـاي
بهرهوري و همچنين نسبد هاي هزينه به تعداد شعب و هزينه به تعداد نيروي انساني به عنوان
شاخصهاي کارايي براي ارزيابي کيفيد مديريد استفاده شده اسد .از جمله شاخصهـاي
مورد بررسي در زمينه کيفيد دارايي ،شاخص تمرکز اعتباربخشي 2اسد.
تمرکز اعتبارات در يك بخش اقتصادي ،اين مخاطره را بـراي شـبكه بـانكي ايجـاد
ميکند که در صورت ايجاد مساله و بحران در يك بخـش اقتصـادي ،شـبكه بـانكي نيـز در
مخاطره تنزل کيفيد دارايي قرار گيرد .هر چه تمرکز اعتبارات بيشتر باشد ،بانـك بيشـتر در
معرض خطر قرار گرفتـه و رتبـه بـدتري در سـالمد بـانكي خواهـد داشـد (مورهـاووس،9
1- CAMELS (Capital Adequacy, Asset Quality, Management, Earning, Liquidity,
)Sensitivity
2- Sectoral Credit Concentration
3- Moorhouse
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 .)2227بحران مالي سال  2223يك نمونه مناسب از تاثير تمرکـز اعتبـارات بـه يـك بخـش
اقتصادي نظير بخش مسكن اسد؛ ايجاد بحران در بخـش مسـكن بـه بخـش بـانكي سـرايد
کرده و آن را با تنزل ارزش داراييها مواجه کرد.
با توجه به اين توضيحات ،در اين مقاله از توزيع بخشي تسهيالت به عنـوان شـاخص
تمرکز اعتبار بخشي استفاده شده اسد .منظور از توزيـع بخشـي تسـهيالت ،سـهم تسـهيالت
اعطايي بخشهاي مختلف اقتصادي به کل تسهيالت اسد.
در جدول ( )6شاخصهاي استاندارد کملز که در اين مقاله براي رتبهبنـدي اسـتفاده
شدهاند ،معرفي شدهاند.
جدول ( -)1شاخصهای مورد استفاده در رتبهبندی بانكها
معیار
کفایت سرمایه*

شاخص

کد

روش رتبه بندی

نسبت سرمایه به دارایی موزون به ریسك

1C

بازههای ثابت

9C

بازههای ثابت

1A

گشتاوری حول میانگین

نسبت سرمایه جزء اول به دارایی مروزون
به ریسك
مطالبات نیرجاری به کل تسهیالت

کیفیت دارایی**

توزیع بخشی تسهیالت( سرهم تسرهیالت
اعطایی به بخشهای مختلف اقتصادی بره

9A

گشتاوری حول میانگین

کل تسهیالت)
کیفیت مدیریت**

سودآوری**

نقدینگی**
حساسیت به ریسك بازار*

سود به نیروی انسانی

1M

گشتاوری حول میانه

رشد تعداد شعب

9M

گشتاوری حول میانه

هزینه به تعداد شعب

8M

گشتاوری حول میانه

بازده سرمایه

1E

گشتاوری حول میانه

بازده داراییها

9E

گشتاوری حول میانه

حاشیه سود

8E

گشتاوری حول میانگین

هزینه به درآمد

3E

گشتاوری حول میانگین

داراییهای نقدشونده به کل دارایی

1L

بازههای ثابت

دارایی نقدشونده به بدهی کوتاهمدت

9L

گشتاوری حول میانگین

وضعیت باز ارزی به سرمایه

1S

گشتاوری حول میانگین

*این اطالعات با مراجعه به سایت بانكهای کشور و بر اساس اطالعات منتشر شده از سوی بانكها جمعآوری شده است.
** این اطالعات بر اساس اقالم صورت مالی بانكها که هر ساله توسط مؤسسه عالی بانکداری منتشر مریشرود،
تهیه شده است.
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بازده سرمايه حاصل تقسيم سود خالص به سرمايه اسد ،بازده دارايـي ،نسـبد سـود
خالص به دارايي اسد .حاشيه سود حاصل تقسيم سـود خـالص بـه دارايـي درآمـدزا اسـد.
دارايي درآمدزا شامل :تسهيالت اعطايي ،سرمايهگذاريها و مشارکدهـا ،اوراق مشـارکد
و مطالبات از شبكه بانكي اسد .داراييهـاي نقـدشـونده ،مجمـوه دارايـيهـاي نقـد ،اورق
مشارکد ،مطالبات از شبكه بانكي اسد .بدهي کوتاهمدت شامل بدهي بـه بانـك مرکـزي،
بدهي به شبكه بانكي ،سررده جاري و پ انداز اسد.
جدول ( -)9روش گشتاوری در رتبهبندی
رتبه در صورتی که مقدار بیشتر

رتبه در صورتی که مقدار کمتر

روش گشتاوری

روش گشتاوری

متغیر ترجیح داده شود.

متغیر ترجیح داده شود.

حول میانگین

حول میانه

1

.

9

3

8

8

3

9

.

1

̂

̅
9

9

̂

̅
1

1

̂

̅
9

9

̂

̅
1

1

̂

̅
1

1

̂

̅
9

9

̂

̅
1
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̅
9

Var



b 

81

∑
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1

1
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در رتبهبندي کملز ،رتبه هر بانك در هر شاخص بايد بين  6تا  6تعيين شـود .بـه ايـن منظـور
همانطور که در جدول ( )2مشخص شده اسد به نسبد نوه شـاخص و دامنـه تغييـرات آن از يكـي
از سه روش بازههاي ثابد ،گشتاوري حول ميانگين و گشتاوري حول ميانه استفاده شده اسد.
جدول( )9بازههاي مورد استفاده را براي چهار شاخصي که به روش بازههاي شـاخص
ارزيابي شدهاند ،مشخص ميکند .درخصوص اين جدول موارد زير قابل اشاره اسد:
* دامنههاي مربوط به نسبد حقوق صاحبان سهام به کل دارايي بر اساس اصـول بـازل
تهيه شده اسد.
* براســاس مطالعــات بــينالمللــي ،حــداکثر ميــزان مناســب بــراي نســبد دارايــيهــاي
نقدشونده به کل دارايي  6درصد اسد (گرونينگ و براتانوويچ.)32 :2229 ،
جدول ( -)8بازههای ثابت برای شاخصهای با بازههای ثابت

رتبه

حقوق صاحبان سهام به
کل دارایی (درصد)

داراییهای نقدشونده به
دارایی (درصد)

1

12  C1

L1  3

9

10  C 1 <12

3 <L1  5

8

8  C 1 <10

5<L1  8

3

4  C 1 <8

8<L1  10

.

C 1 <4

10<L1

الزم اسد پ

از تعيين رتبه هر بانك در هر شاخص ،رتبه بانك در هر سرفصل نيـز

تعيين شود .براي اين منظور رتبههاي تخصيصيافته به هر بانك در هر دسته ،ميانگين گرفتـه
شد -در گزارش حاضر به منظور ممانعد از دخالد نظر شخصـي ،وزنهـاي مسـاوي بـراي
تمام شاخصهاي يك دسته منظور شدهاسد -سر رتبه هر بانك در هر دسته بـا توجـه بـه
جدول ( )7و امتياز کسب شده متوس توس آن بانك تعيين شد.
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جدول ( -)3تعیین رتبه کل در هر دسته

رتبه در هر یك دستههای ششگانه
1
9
8
3
.

بازهها بر اساس میانگین رتبه کسب شده در دسته

1  score  1 / 5
1 / 5<score  2 / 5
2 / 5<score  3 / 5
3 / 5<score  4 / 5
4 / 5<score  5

پ ـ از تعيــين رتبــه هــر بانــك در هــر دســته شــاخص ،شــاخص کملــز بانــك بــا
ميانگينگيري موزون از  5شاخص دسته به دسد ميآيد .به همـينمنظـور بـراي ممانعـد از
دخالد شخصي ،وزنهاي مساوي براي هر دسته در نظر گرفته شد .سر رتبه هر بانـك در
شاخص کملز مجدد با استفاده از بازههاي معرفي شده در جدول ( )7تعيـين شـد .متغيرهـاي
مستقل بهکار رفته در اين مقاله نيز به شرح جدول( )6اسد.
جدول ( -).متغیرهای توضیحی مورد استفاده در این مقاله

شاخصهای عملکرد بانكها*

ترکیب سبد دارایی*

ترکیب سبد بدهی*

متغیرهای اقتصاد کالن**
*مستخرج از صورت مالی بانكها
** مستخرج از نماگرهای اقتصادی

نسبت هزینه به درآمد
ذخیره مطالبات مشکوکالوصول به کل دارایی
اقالم خارج از ترازنامه به کل دارایی
رشد دارایی
شاخص ثبات بانکی
نسبت تسهیالت به دارایی
نسبت سرمایهگذاریها به دارایی
نسبت مطالبات از شبکه بانکی به دارایی
نسبت مطالبات از بانك مرکزی به دارایی
نسبت سپرده به بدهی
نسبت سرمایه به بدهی
نسبت بدهی به شبکه بانکی به بدهی
نسبت بدهی به بانك مرکزی به بدهی
تورم
رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی
قیمت سهام
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 -4-2نتايج حاصل از تخمين مدل
پ

از تعيين رتبه هر بانك در چارچوب کملز ،چهار مدل براي بررسي موضوه مـورد نظـر

مقاله طراحي شده اسد .چارچوب کلي معادالت بهکار رفته به شرح معادله ( )6اسد.
( )6

jxi

j  5 ,i  30



j 1,i 1

Ln ( j ) 

که در آن   jمتغير وابسته رتبـهاي اسـد  j .ضـرايب متغيرهـاي مسـتقل اسـد xi .متغيـر
مستقل اسد .در مدل( )6درجه اهميد ترکيب سبد دارايي و بـدهي بـر تعيـين رتبـه بررسـي
ميشود .در مدل( )6متغير وابسته يك متغير رتبهاي اسـد کـه مقـدار عـددي بـين  6تـا پـنج
(رتبه هر بانك در چارچوب کملز) را اختيار ميکند .در مدل( ،)2متغير وابسـته يـك متغيـر
رتبه اي اسد که در آن اگر بانك رتبه يك اتخاذ کند ،مقدار عددي آن ،يك و اگر از رتبه
يك به ساير رتبهها کاهش يابد ،مقدار عددي دو اسد .در مدل( ،)9متغير وابسـته بـه صـورت يـك
متغير رتبه اي تعريف شده اسد که بر اسـاس آن ،اگـر بانـك رتبـه يـك يـا دو اتخـاذ کنـد ،مقـدار
عددي يك و اگر به ساير رتبهها کاهش يابد ،مقدار عددي آن دو اسد .در مدل ( ،)7فـرض شـده
اسد اگر بانك رتبه يك يا دو يا سه اتخاذ کند ،متغير وابسته که يـك متغيـر رتبـهاي اسـد ،مقـدار
عددي يك و اگر به ساير رتبهها کاهش يابد ،مقدار عددي آن دو خواهد بود.
در ميان متغيرهاي مستقل ،نسبدهاي مربوط به سبد دارايي و بدهي به صورت متغيـر
رتبهاي تعريف شدهاند به اين ترتيب که اگر نسبدهاي مربوط به دارايـي و بـدهي ،بيشـتر از
متوس شبكه بانكي باشند ،متغير رتبه اي عدد يك و در غير ايـنصـورت عـدد دو دريافـد
ميکند .به اين دليل نسبدهاي سبد دارايي و بدهي به صورت متغير رتبهاي تعريف شدهانـد
که اهميد ترکيب سبد دارايي و بدهي بر مقدار رتبه بانكها مشخص شود.
نتايج حاصل از برآورد مـدل رگرسـيون رتبـهاي در جـدول ( )5آورده شـده اسـد.
ضرايب داراي عالمد مورد انتظار بوده و معنيدار هستند .متغيرهـاي مسـتقل مـورد اسـتفاده
در اين مقاله به سه گروه تقسيم شده اند؛ گروه اول متغيرهاي عملكرد بانكها هستند .نسبد
هزينه به درآمد يكي از شاخصهايي اسد که کيفيد مـديريد بانـك را نشـان داده و بيـان
مي کند که آيا بانك از درآمد کافي براي پوشش هزينهها برخوردار اسد يا خير؟ همانطور
که مشاهده ميشود ،در همه مدلها عالمد نسبد هزينه به درآمد مثبـد اسـد .بـا افـزايش
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نسبد هزينه به درآمد ،کمتر احتمال دارد که بانـك در رتبـه بهتـري قـرار گرفتـه و احتمـال
اينكه رتبه بانك کاهش يابد ،بيشتر اسد.
يكي ديگر از شاخصهاي عملكرد بانكها که به نـوعي ريسـك اعتبـاري بانـك را
نشان ميدهد ،نسبد ذخيره مطالبات مشكوکالوصول به کل دارايـي اسـد .ميـزان و نحـوه
ذخيرهگيري بايد بهگونهاي باشد که تمام زيانهـاي ممكـن بـر آن دارايـي را پوشـش دهـد
وگرنه بانك در آينده با مشكل مواجه خواهد شد.
همــانطور کــه در جــدول ( )6مشــاهده مــيشــود ،عالمــد نســبد ذخيــره مطالبــات
مشكوکالوصول به کل دارايي مـبهم اسـد .مقـدار عـددي  2/29در مـدل ( )6بيـانگر ايـن
اسد که افزايش ايـن نسـبد ،احتمـال ايـن را کـه بانـك در رتبـه بهتـر قـرار گيـرد ،کـاهش
ميدهد .اما در مدل ( )2و ( )9افزايش آن ،احتمال اينكه بانك با کاهش رتبـه از يـك و دو
به ساير رتبهها مواجه شود افزايش ميدهد .در مدل( ،)7ضريب حاصل بيانگر اين اسد کـه
افزايش اين نسبد ،احتمال رخداد کاهش رتبه بانك را کاهش مي دهـد .دليـل ايـن نتـايج
مي تواند مربوط به وضعيد سبد دارايي بانك ها با رتبه يك و دو در مقايسه با ساير رتبهها
باشد .بانك هايي که در رتبه يك و دو هستند ،داراي نسبد مطالبـات غيرجـاري کمتـري
در مقايسه با ساير رتبه ها هستند ،بنابراين افزايش نسبد ذخيره مطالبات مشكوکالوصـول
به کل دارايي به دليل اينكه بخشي از منابع بانك را بالاستفاده مـي سـازد ،مـيتوانـد زمينـه
کاهش رتبه بانك را فراهم آورد.
بانكهايي که در رتبه سه هستند ،به دليل داشتن مطالبات غيرجاري بيشتر در مقايسه
با ساير رتبه ها ،با افزايش اين نسبد از منابع الزم براي پوشش زيـانهـاي ممكـن برخـوردار
بوده و در نتيجه احتمال کاهش رتبه براي آنها کمتر اسد.
اقــالم خــارج از ترازنامــه ،بخــش عمــدهاي از کســب و کــار بانــك را تشــكيل داده و اثــر
عمدهاي بر ميزان ريسكي دارند کـه يـك بانـك در معـرض آن اسـد .ايـن اقـالم شـامل ذخـاير و
بدهيهاي احتمالي بوده و حسب مورد ذخيره الزم براي بدهيهاي احتمـالي ناشـي از آنهـا گرفتـه
شود .در اغلب بانكهاي کشـور ،ذخيـره الزم بـه شـكل کنارگـذاري مبلغـي از سـود بـراي
زيانهاي بالقوه ناشي از اقالم خارج ترازنامه پيشبيني و در نظر گرفته نميشود.
همانطور که در جدول شماره ( )6مشاهده ميشـود ،افـزايش نسـبد اقـالم خـارج از
ترازنامه به کل دارايي به دليل اينكه ميتواند ريسك اقالم زير خ را بـراي بانـك افـزايش
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دهد ،احتمال اينكه بانك در رتبه بهتر قرار گيرد ،کاهش مـييابـد .همچنـين احتمـال اينكـه
بانك با کاهش رتبه مواجه شود نيز افزايش مييابد.
در مدل( )2و ( )9عالمد ضريب اين نسبد منفي اسد ،اين نتيجه بيانگر ايـن اسـد
که افزايش اين نسبد ميتواند احتمال کاهش رتبه بانك را کاهش دهد .در رتبههـاي يـك
و دو افزايش اين قلم هم به لحاظ افزايش سودآوري هـم بـه لحـاظ افـزايش سـهم از بـازار،
ميتواند باعث کاهش احتمال رخداد کاهش رتبه بانكها شود ،امـا در بانـكهـايي کـه در
ساير رتبه ها هستند به لحاظ اينكه از مديريد ريسك مناسب براي پوشش ريسـك ناشـي از
اقالم زير خ برخوردار نيستند ،افزايش اين نسبد ميتواند باعـث افـزايش احتمـال رخـداد
کاهش رتبه بانكها شود.
شاخص ثبات بانكي از جمله مهمترين شاخصهاي عملكرد بانكي بوده و انتظـار بـر
اين اسد که با افزايش ثبات بانكي ،احتمال اينكه بانك در رتبه بهتري قرار گيـرد ،افـزايش
يافته و احتمال کاهش رتبه بانك نيز با افزايش ثبات بانكي ،کاهش مييابد .همانطور که در
جدول ( )5مشاهده ميشود ،عالمد ضرايب اين نسبد منفي و معنيدار اسد.
ترکيب ترازنامه يك بانك بهطور معمول حاصل تصميمگيري در خصوص دارايي،
بدهي و مديريد ريسك اسد و رويكرد مديريد بانك به ريسكپذيري و ريسكگريزي
را نشان ميدهد .تسهيالت اعطايي ،سـرمايهگـذاريهـا و مشـارکدهـا و مطالبـات از شـبكه
بانكي ازجمله داراييهاي ريسكي و درآمدزا هستند که از طرف بيشتر بودن سـهم آنهـا در
سبد دارايي هر بانك در مقايسه با متوس شبكه بـانكي کشـور منجـر بـه بهبـود سـودآوري
بانك شده که مي تواند باعث افزايش احتمال اينكـه بانـك در رتبـه بهتـر قـرار گيـرد ،شـود
(مدل( .))6از طرف ديگر ،بيشتر بودن اين اقالم از متوس شبكه بانكي کشـور بـا اثـري کـه

هر يك از اين اقالم بر رسيكهاي مرتب با خود دارند ،6ميتواند منجر به افـزايش احتمـال
کاهش رتبه بانكها (مدلهاي  9 ،2و  )7شوند.
همانطور که مشاهده ميشود ،عالمد ضرايب دو نسبد سرمايهگذاريها و مطالبات
از شبكه بانكي مثبد بوده و عالمد نسبد تسهيالت اعطايي به دارايي مـبهم اسـد .افـزايش
تسهيالت اعطايي به گروه مشتريان با ريسك پايين ،ميتوانـد باعـث افـزايش سـهم از بـازار
 -6قلم سرمايه گذاريها و مشارکدها ميتواند بانك را با ريسك بازار و قلم مطالبات از شبكه بانكي ،ميتوانـد بانـك
را با ريسك سيستماتيك مواجه سازد.
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بانك ،ب هبود سودآوري و در نتيجـه کسـب رتبـه بهتـر در چـارچوب کملـز شـود .همچنـين
اعطاي تسهيالت به گروه مشتريان به ريسك باال کـه مخـاطره عـدم بازپرداخـد تسـهيالت
براي آنها باال اسد ،مـيتوانـد بـا افـزايش مطالبـات غيـرجـاري و کـاهش کيفيـد دارايـي
بانكها ،آنها را با کاهش رتبه مواجه سازد.
مطالبات از بانك مرکزي از جمله دارايي بدون ريسك و بدون بهره اسد که بيشـتر
بــودن ســهم آن در ســبد دارايــي در مقايســه بــا متوســ شــبكه بــانكي ،بيــانگر رويكــرد
ريسك گريزانه بانك بوده و افزايش آن از يك طرف به دليل بدون ريسك بودن ،ميتواند
احتمال اينكه بانك در رتبه بهتري قرار گيرد را افزايش داده و احتمال کاهش رتبه بانكهـا
را به خصوص در بانكهايي که داراي رتبه پايينتري هسـتند ،کـاهش دهـد ( مـدل( 9، 6و
 .)) 7از طرف ديگر به دليل عـدم سـودآوري ،مـي توانـد احتمـال کـاهش رتبـه بانـكهـا را
بهخصوص براي بانكهايي که در رتبه بهتر قرار دارند ،افزايش دهد (مدل(.))2
اگرچه طبقهبندي بدهيهاي مندرج در ترازنامه بانكها شكلي کلي و عمومي دارد،
تفاوت در ترکيب آنها و همچنين نرخها ،شاخصها و ويژگيهاي هريك از انواه مختلف
بدهيهـا در زمـان هـاي مختلـف ،بيـانگر نـوه فعاليـد تجـاري بانـك اسـد .بخـش عمـده
بدهيهاي بانكها را سررده ها ،بدهي بـه شـبكه بـانكي و بـدهي بـه بانـك مرکـزي تشـكيل
ميدهد .سرردهها از جمله منابع پايدار بانكها هستند که افزايش آن در سبد بـدهي از يـك
طرف ريسك نقدينگي بانك را به دليل افزايش منابع بانـك ،کـاهش مـيدهـد و از طـرف
ديگر به دليل اينكه به بخشي از آن نرخ بهره تعلس ميگيرد ،ميتواند هزينه بهرهاي بانـك را
افزايش داده و سودآوري بانك را تحدتاثير قرار دهد .اما بـه دليـل بهبـود قـدرت وامدهـي
بانك ها ناشي از بهبود منابع ،درآمد بانك نيـز ناشـي از افـزايش دارايـي درآمـدزا افـزايش
خواهد يافد.
همانطور که در جدول ( )5مشاهده ميشود ،عالمد ضرايب ايـن نسـبد بـراي همـه
مدل ها منفي اسد .به اين مفهوم که افزايش نسبد سررده به بدهي ،احتمال اينرا کـه بانـك
در رتبه بهتر قرار گيرد ،افزايش داده و احتمال کاهش رتبه بانكها را کاهش ميدهد.
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جدول ( -)1برآورد پارامترها و آزمون معنیداری

نسبت هزینه به درآمد
ذخیره مطالبات مشکوکالوصول به کل دارایی
اقالم خارج از ترازنامه به کل دارایی
شاخص ثبات بانکی
نسبت تسهیالت به دارایی
نسبت سرمایهگذاریها به دارایی
نسبت سپرده به بدهی
نسبت سرمایه به بدهی
نسبت بدهی به شبکه بانکی به بدهی
نسبت مطالبات از شبکه بانکی به دارایی
نسبت بدهی به بانك مرکزی به بدهی
نسبت مطالبات از بانك مرکزی به دارایی
اندازه دارایی
تورم
رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی
قیمت سهام

مدل()1

مدل()9

مدل()8

مدل()3

1/91

3/9

1/.1

./1

()1/1.

()1/131

()1/113

()1/199

1/18

1/11

1/98

-1/111

()1/119

()1/111

()1/111

()1/19

1/11

-1/8.

-1/118

1/81

()1/111

()1/11.

()1/1.9

()1/111

-1/11

-1/1.

-1/88

-1/88

()1/181

()1/11

()1/111

()1/118

1/11

-1/11

1/31

9/11

()1/19

()1/18

()1/18.

()1/131

1/81

1/.1

-1/81

1/11

()1/1.

()1/119

()1/11

()1/188

-1/11

-1/13

-1/18

-3/13

()1/111

()1/181

()1/119

()1/118

-1/83

1/31

1/13

-1/.8

()1/139

()1/111

()1/11

()1/11

1/18

8/8

1/19

8/.3

()1/119

()1/111

()1/193

()1/19

1/88

1/81

8/11

./113

()1/111

()1/1111

()1/111

()1/191

1/1.

./1

8/98

1/.

()1/139

()1/111

()1/111

()1/119

-1/1.1

1/11

-1/1.

-1/11

()1/18

()1/198

()1/189

()1/1118

-1/98

1/81

1/.9

1/111

()1/111

()1/111

()1/113

()1/11.

-1/18

-1/11

-1/98

-1/11

()1/118

()1/118

()1/113

()1/13

-1/113

-1/93

-1/.1

-1/.1

()1/191

()1/191

()1/199

()1/11

1/13

1/99

-1/111

-1/91

()1/11119

()1/111

()1/111

()1/188
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بدهي به بانكها و بدهي به بانك مرکزي بهطور معمول به عنوان منابع مـالي موقـد
و ناپايدار تلقي ميشود .داليل قابل قبول براي اتكا به تامين وجوه بين بانكي ،عبـارت اسـد
از موقتي و يا فصلي بودن اين وامها يا رفع احتياجات نقـدي بانـك و ايجـاد آمـادگي بـراي
مقابله با برداشدهاي عمده و غيرمنتظره سررده گذاران بانـك .اتكـاي زيـاد يـك بانـك بـه
تامين وجوه بين بانكي نشان ميدهد که بانكها با ريسك باالي تامين وجوه مواجه هسـتند.
همچنين مهمترين دليل استقراض از بانك مرکزي ،تغيير در حجـم ذخـاير مـورد نيـاز بـراي
مقابله با نوسانات سرردهها اسد .استقراض از بانك مرکزي در مواقعي صورت ميگيرد کـه
بانكها وضعيد ذخاير روزانه خود را به درستي پيشبيني نكرده و براي جبران اين نقيصه و
تامين موقد منابع مالي بانك ،ناچار به اخذ وام از بانك مرکزي ميشوند.
همانطور که مشاهده مي شود ،عالمد ضرايب نسبد هاي بدهي به بانـك مرکـزي
به بدهي و بدهي به شبكه بانكي به بدهي ،مثبد اسد .اين عالمد مثبد بيانگر ايـن اسـد
که افزايش بدهي به شبكه بانكي و بدهي به بانك مرکـزي باعـث کـاهش احتمـال اينكـه
بانك در رتبه بهتر قرار گيرد ،مي شود .همچنين افـزايش ايـن دو نسـبد ،احتمـال کـاهش
رتبه بانكها را افزايش ميدهد.
افزايش اندازه دارايي از يك طرف باعـث مـيشـود ،احتمـال اينكـه بانـك در رتبـه
بهتري قرار گيرد ،افزايش يابد (مدل ( ))6و از طرف ديگر باعـث مـيشـود ،احتمـال اينكـه
بانك با کاهش رتبه مواجه شود ،افـزايش يابـد (مـدلهـاي  9 ،2و  .)7همچنـين بانـكهـاي
بزرگ به دليل داشتن فرصدهاي بيشتر در موقعيد بهتري ميتوانند قـرار گيرنـد و سـهم از
بازار خود را افـزايش داده و سـودآوري آن هـا افـزايش يابـد .عـالوه بـر ايـن در مقايسـه بـا
بانكهاي کوچك ميتواند با ريسك سبد دارايي بيشـتري مواجـه شـده و احتمـال کـاهش
رتبه براي آنها افزايش مييابد .همچنين در بانكهاي بزرگ کشور منابع پايدار در مقايسـه
با منابع ناپايدار کمتر اسد .اگر چه کمتر بودن منابع پايدار به دليل هزينهبـر بـودن ايـن نـوه
منابع ،بانكها را با هزينه بهرهاي کمتري مواجه مي سازد ،اما اين نـوه بانـكهـا بـا کسـري
نقدينگي بيشتري در مقايسه با ساير بانك ها مواجـه شـده و بـراي جبـران کسـري نقـدينگي
مجبور به استقراض از بانك مرکزي ميشوند .بنابراين اين نوه بانكهـا ،ريسـك نقـدينگي
بانكهاي بزرگ را افزايش داده و احتمال کاهش رتبه اين بانكها افزايش مييابد.
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همانطور که مشاهده ميشود ،افزايش تورم باعث ميشود ،احتمـال اينكـه بانـك در
رتبه بهتر قرار گيرد ،افزايش يافته و احتمال کاهش رتبه بانكها نيز کاهش يابد .عـدم تنـوه
در ابزارهاي مالي در بخش بانكي و فعاليد اندک بانكها در بازار ،تاثيرپذيري آنهـا را از
تورم کاهش داده اسد .در واقع وجود يك سيستم تـامين مـالي ناکارآمـد در شـبكه بـانكي
کشور ،باعث شده اسد کاهش تورم اثر منفي بـر بهبـود رتبـه بانـكهـا داشـته باشـد .بـراي
نجات از اين وضعيد ،الزم اسد شفافيد مالي بانكهـا افـزايش يافتـه و از ابزارهـاي نـوين
بانكي و بازار بين بانكي در اين ارتباط استفاده شود.
رشد توليد ناخالص حقيقي نيز باعث افزايش احتمال اينكه بانك در رتبه بهتـر قـرار
گيرد ،شده و احتمال کاهش رتبه بانكها ،کاهش مييابد .با افـزايش رشـد توليـد ناخـالص
داخلي ضمن افزايش تقاضا براي تسهيالت اعطايي که ميتوان درآمد بهرهاي بانكها را بـه
واسطه افزايش عرضه تسهيالت ،افـزايش دهـد ،مـيتوانـد امكـان بازپرداخـد وامهـا را نيـز
افزايش دهد به همين دليل افزايش آن باعث بهبود وضعيد بانكها ميشود.
افزايش قيمد سهام به دليل نوساناتي که در اين بازار وجود دارد ،ميتوانـد ريسـك
بازار ناشي از تغيير قيمد سهام را براي بانك افزايش دهد .بنابراين با افـزايش قيمـد سـهام،
احتمال اينكه بانك در رتبه بهتر قرار گيرد ،کاهش مييابد و احتمال اينكه بانك بـا کـاهش
رتبه مواجـه شـود ،افـزايش مـييابـد .البتـه افـزايش قيمـد سـهام مـيتوانـد باعـث افـزايش
سرمايه گذاري بانك در بازار سهام شده و سود ناشي از سرمايهگذاريها را افزايش دهد .بـا
توچه به اينكه بانكهايي که در رتبه  7 ،9و  6قرار دارند بهجـاي اعطـاي تسـهيالت تـرجيح
ميدهد در بازار سهام سرمايهگذاري کنند تا بتوانند ريسك اعتباري کمتـري داشـته باشـند،
بنابراين با افزايش قيمد سهام و در نتيجه افزايش سـرمايهگـذاري بانـكهـا در بـازار سـهام
احتمال کاهش رتبه بانكها از دو به ساير رتبهها کاهش مييابد.
با بهکارگيري آزمون خطوط موازي 6اعتبار مدل مورد ارزيابي قرار مـيگيـرد .عـدم
معنيداري آماره آزمون بيانگر اين اسد که فرضـيه صـفر آزمـون خطـوط مـوازي قابـل رد
نبوده و تابع اتصال يا مدل درسد انتخاب شده اسد .بنابراين مـدل بـراي تحليـلهـاي آتـي
مناسب اسد (جدول (.))2

1- Testing Parallel Lines
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جدول ( -)1آزمون خطو موازی

مدل()1
مدل()9
مدل()8
مدل()3

فرضیه صفر
عمومی

Chi-square -2log Likelihood
....
911/19

1

9

sig
.....

93./.3

81/31

1/18

فرضیه صفر

9.1/.

........

.........

عمومی

311/31

31/3

1/88

فرضیه صفر

1.8/.9

....

....

عمومی

181/9.

81/91

1/.3

فرضیه صفر

931/8

....

....

عمومی

988/.

19/3

1/91

با استفاده از آزمون پيرسون و ديوين و آماره کاي دو ،خوبي برازش مدل ارزيابي
ميشود .با توجه به نتايج آزمون خوبي برازش مدل (جدول( ))3فرض صفر مبتني بر مناسب
بودن مدل پذيرفته خواهد شد.
جدول ( -)8آزمون خوبی برازش

مدل()1
مدل()9
مدل()8
مدل()3

8

Pearson

Chi-square
81./11

sig
1/8

Deviance

911/19

1/88

Pearson

11/89

1/111

Deviance

31/31

1/111

Pearson

31/19

1/11

Deviance

.9/1.

1/11

Pearson

188/91

1/89

Deviance

931/9

1/111

1- Nul Hypothesis
2- General
3- Goodness of Fit
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سطح معني داري کل مدل در آزمون کلـي مـدل 6کمتـر از  2/26درصـد اسـد کـه
بيانگر معنيداري مدلها به صورت کلي بوده و مـدلهـا داراي قابليـد توضـيحدهـي کـافي
هستند .در نتيجه فرض صفر که در اين مدلها ،عدم تناسب ساختار مدل اسد ،رد ميشود.
جدول ( -)1اطالعات برازش مدل

مدل()1
مدل()9
مدل()8
مدل()3

فقط عرض از مبدا
نهایی

9

8

Chi-square -2log Likelihood
....
911/11

3

sig
....

911/19

13/13

1/11

فقط عرض از مبدا

18./11

....

.....

نهایی

31/31

88/91

1/111

فقط عرض از مبدا

118/81

....

....

نهایی

.9/1.

.1/91

1/111

فقط عرض از مبدا

181/39

....

....

نهایی

91/19

111/11

1/111

آزمون قدرت پيشبيني مدل ها بيانگر اين اسد که متغيرهاي مستقل در مدل ( )6بـر
اساس ضريب اسنل و کاک  ،نگلكرک و مك فـادن ،قـدرت توضـيحدهـي تـا حـدود 62
درصد را دارند و اين ضرايب براي ساير مدلها بيش از  62درصد اسد .بـه ايـن ترتيـب بـر
اساس شاخص نگلرک متغيرهاي مستقل مورد استفاده در مدلها ،قادر به توضيحدهـي رتبـه
يك در مقابل ساير رتبهها به اندازه  23درصد ،رتبـه يـك و دو در مقابـل سـاير رتبـههـا بـه
اندازه  57درصد و رتبه يك و دو و سه در مقابل ساير رتبهها به اندازه  33درصد هستند.
جدول ( -)11آزمون قدرت پیشبینی مدل

مدل()1

مدل()9

مدل()8

مدل()3

Cox and Snell

1/.8

1/.8

1/19

1/11

Nagelkerke

1/.3

1/18

1/13

1/81

McFadden

1/.1

1/1.

1/.1

1/81

1- Overall Model Test
2- Model-fitting Information
3- Intercept Only
4- Final
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 -5جمعبندی
در اين مقاله سعي شد ،با بهکـارگيري روش رگرسـيون رتبـهاي ،اثـر ترکيـب سـبد داراي و
بــدهي بــر رتبــه نظــارتي بانــكهــاي کشــور بررســي شــود .بــه همــين منظــور ســعي شــد ،بــا
بهکارگيري روش رتبهبندي کملز ،رتبه نظارتي بانكها تعيين شود .سر چهار مـدل بـراي
دستيابي به هدف مقاله طراحي شد کـه در آنهـا متغيـر وابسـته ،يـك متغيـر رتبـهاي اسـد.
متغيرهاي مستقل نيز مشتمل بر ترکيب سبد دارايي و بدهي ،شاخصهاي عملكرد بانكها و
متغيرهاي اقتصاد کـالن اسـد .نسـبد هـاي دارايـي و بـدهي بـه صـورت متغيرهـاي رتبـهاي
تعريف شد .به اين ترتيب اگر سهم هر يك از اقالم دارايي و بدهي در سبد دارايي و بـدهي
بيش از متوس شبكه بانكي باشد ،عدد يك و در غير اينصورت عدد  2اتخاذ کـرده اسـد
تا مشخص شود رويكرد ريسكپذيرانه يا ريسكگريزانه بانك چه اثري بر رتبه بانكهـا و
احتمال کاهش رتبه بانكها خواهد داشد.
2
6
در اين مقاله اعتبار مدل با بهکارگيري آزمون خطوط موازي  ،آزمون خوبي بـرازش مـدل بـا

استفاده از دو آماره پيرسون و ديوين  ،9معنيداري کل خ رگرسيون با استفاده از آمـاره ،F
قدرت پيشبيني مدل با استفاده از آمارههاي اسنل و کـاک  ،نگلكـرک و مـك فـادن مـورد
آزمون قرار گرفتند .نتايج حاصل از اين آزمونها ،بيانگر انتخاب درسد مدل و مناسـب بـودن
آن براي تحليلهاي آتي بوده و مدل از قدرت پيشبيني  33درصدي برخوردار اسد.
نتايج حاصل از برآورد مدل حاکي از اين اسد که رويكرد ريسـكپذيرانـه بانـك
در سبد دارايي و افزايش سـهم تسـهيالت اعطـايي در سـبد دارايـي ،احتمـال کـاهش رتبـه
بانكها را افزايش ميدهد .همچنين رويكرد ريسـكگريزانـه بانـك در سـبد دارايـي نظيـر
افزايش سهم مطالبات از بانك مرکزي ميتوانـد ،اثـرات متفـاوتي در تعيـين رتبـه بانـكهـا
داشته باشد بهطوري که با افزايش سهم مطالبات از بانك مرکـزي در سـبد دارايـي ،احتمـال
اينكه بانك در دورههاي آتي در رتبه بهتري قرار گيرد ،افزايش مـييابـد .امـا در رتبـههـاي
پايينتر با افزايش اين قلم در سبد دارايي ،احتمال کاهش رتبه بانك ،افزايش مييابد.
عالوه براين رويكرد بانك در انتخاب بدهي پايدار نظير افزايش سهم سررده در سـبد
بدهي بانك ،ميتواند احتمال اينرا که بانك در دورههـاي آتـي در رتبـه بهتـر قـرار گيـرد،
1- Testing Parallel Lines
2- Goodness of Fit
3- Pearson and Devience
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افزايش داده و احتمال کاهش رتبه را نيز کاهش دهد .اما رويكرد بانـك در انتخـاب بـدهي
ناپايدار نظير بدهي به شبكه بانكي و بدهي به بانك مرکزي نتيجه عك

خواهد داشد.

با توجه به نتايج حاصل از مـدل ،پيشـنهاد مـيشـود بانـكهـا در مـديريد ريسـك
اعتباري و مديريد ريسك نقدينگي ،دقد الزم را به عمل آورند .بـا توجـه بـه تـاثيري کـه
اعطاي تسهيالت در تامين مالي توليد و کسـب درآمـد بـراي بانـكهـا دارد و از آنجـا کـه
مهمترين قلم سبد دارايي بانكها اسد که بيشترين سهم را در سـبد دارايـي بانـكهـا دارد،
بنابراين اتخاذ تـدابير الزم بـراي شناسـايي مشـتريان ،ارزيـابي دقيـس طـرحهـا و پـروژههـاي
پيشنهادي الزم وضروري اسد .همچنـين حفـظ منـابع بـراي بانـكهـا داراي اهميـد اسـد
بهطوريکه حفظ منابع پايدار منجر به بهبود وضعيد بانكها در شـبكه بـانكي خواهـد شـد.
بنابراين ،ضروري اسد ،بانكها دقد الزم را در مديريد ريسك نقدينگي داشته باشند.
چارچوب طراحيشده براي رتبـهبنـدي بانـكهـا بـراي بخـش نظـارت بـانكي قابـل
کاربرد بوده و امكان شناسايي بانكهاي در معرض خطر را قبل از وقوه بحران بانكي بـراي
آنها فراهم ميکند .همچنين مـدل اقتصادسـنجي طراحـيشـده ،امكـان تـاثير مـدل تجـاري
بانك را بـر رتبـه آن بـهخـوبي انـدازهگيـري مـيکنـد .بـه ايـن ترتيـب بـه بانـكهـا امكـان
تصميمگيري نسبد به انتخاب ترکيب سبد دارايي و بدهي را فراهم ميکند.
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