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 هـا   بانـک  دارند در برابر کمبود نقدشوندگی که موجب هجوم بـانکی و ورشکـستگی               رغم اهمیتی که   به ها  بانک
گی بـسیار پـایین حجـم عظیمـی از     های بـا ضـریب نقدشـوند    پذیرند؛ زیرا در برابر دارایی     شدت آسیب  شود به   می

 بـرای   بسیاریاین ریسک نقدشوندگی در زمان عادی مشکالت        . ها با ضریب نقدشوندگی باال وجود دارد        بدهی
شود؛ اما در زمان بحران که        مالی از طریق انتشار اوراق بهادار رفع می        تأمینوسیله   آورد و به    وجود نمی   به ها  بانک

 .شـود   می تعبیر   آورد که از آن به هجوم بانکی        وجود می   به ها  بانکشکالت فراوانی برای    باشد م   شرایط خاص اقتصادی می   
 شـده و اثـر      هـا   بانـک باعث ایجاد شوک نقـدینگی در       ها و کاهش ناگهانی منابع         خروج ناگهانی سپرده   ،در واقع 

 لـه سـاخت مـدلی   هـدف ایـن مقا   .دهی بانک دارد منفی بر ثبات و سالمت بخش بانکی و در نتیجه بر قدرت وام
 پانـل    از روش الجیـت    ، منظـور  اینبه  . ماید ن احتمال رخداد هجوم بانکی را بررسی     به سیاستگذار اجازه دهد     است که   

نتایج حاصل از بررسی بیانگر اهمیت سالمت بانکی و متغیرهای جـایگزین سـپرده نظیـر نـرخ ارز بـر             .استفاده شد 
  . احتمال خروج ناگهانی سپرده است

  
  . JEL :C23, E44, G21 بندی طبقه
   . بانکبدهی ودارایی هجوم بانکی، سالمت بانکی،  :های کلیدی واژه

  
  
  
  
  

                                                            
 8/12/1392:               تاریخ پذیریش19/6/1392 :تاریخ دریافت*
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80   71های اقتصادی   شماره  ها و سیاست فصلنامه پژوهش

  مقدمه .1
دلیل ترس از    موقعیتی است که تعداد زیادی از مشتریان بانک به         یا فشار مشتریان به بانک       1یهجوم بانک 

برداشـت سـپرده    سـت    کامـل یـا در لحظـه درخوا        طـور   بـه هایـشان     ناتوانی بانک در بازپرداخـت سـپرده      
 و در حـال  یافتـه  توسـعه  اخیر در بسیاری از کشورهای یها سالهایی است که در  و از جمله پدیده    نمایند می

 تولید ناخالص داخلی این دسته از کـشورها         ویژه   که اثر منفی زیادی بر متغیرهای کالن به        توسعه رخ داده است   
  .داشته است
 گسترده بـه    طور  به های خود   گذاران برای برداشت سپرده     دهسپردهد     بانکی رخ می    که هجوم  زمانی

شـود   در این شرایط بانـک مجبـور مـی   .  انتظار دارند بانک ورشکسته شود   زیرا،  نمایند بانک مراجعه می  
 این موضوع موجب تشدید      و  به نقد افزایش دهد    یهای غیرنقد   های نقد خود را با تبدیل دارایی        دارایی

. گر مالی جذب سپرده و اعطـای اعتبـارات اسـت            واسطه عنوان  بهنقش بانک    .شود  خسارت به بانک می   
  .شوند می جذب مدت بلند و مدت کوتاه در قالب سپرده دیداری و سپرده ها سپرده

هـای   کننـد بـرای دریافـت موجـودی حـساب      گذاری می های دیداری سپرده  که در حساب افرادی
، دنـ کن   همواره مقداری از وجوه نزد بانـک رسـوب مـی            یعنی ؛کنند  خود به یکباره به بانک مراجعه نمی      

 .نمایـد تواند تمام یا بخشی از این وجوه را وام دهد و از محل وام دادن درآمد کسب                     بانک می  بنابراین
ی ایجـاد  ل در نتیجه پـو ،گردد  میزبا ها بانکبه  مجددگیرد   ای که به آن تعلق می        بهره عالوه  بهها    این وام 

گـذاران بـرای برداشـت     سـپرده اگر در یک لحظـه از زمـان   . شود  ول بانکی گفته می    که به آن پ    شود  می
 بانک موجـودی کـافی نخواهـد داشـت، زیـرا مقـداری از ایـن                 نمایندای خود به بانک مراجعه      ه  سپرده

  .  ممکن است به سمت ورشکستگی پیش روندها بانکرو    از این،وجوه را چندین بار وام داده است
ر شبکه بانکی کشور شاهد کاهش نرخ سود سپرده بـوده اسـت کـه ایـن موضـوع                    اخی یها  سالدر  

ها از شـبکه بـانکی         بازار ارز، طال، سکه و سهام باعث برداشت سپرده         مانندهمراه رونق بازارهای جایگزین      به
 اخیـر تغییـر سـبد سـپرده از          یهـا   سـال  رویکرد شبکه بانکی کشور در       ،از سوی دیگر  .  شده است  کشور

گرچـه ایـن تغییـر رویکـرد     . بوده اسـت ) انداز سپرده جاری و پس( دار به سمت سپرده فرار    تسپرده مد 
دهـی مواجـه      ثبـاتی در منـابع و قـدرت وام           را با بی   ها  بانکدهد، اما      را کاهش می   ها  بانکای    هزینه بهره 

ـانی       تواند من   منزله هجوم بانکی نیست، اما تداوم آن می         گرچه این دو رویداد به     .خواهد ساخت   جـر بـه خـروج ناگه
 منـابع بانـک     تـرین   مهـم  یکـی از     عنوان  بهدلیل اهمیت سپرده     بنابراین به  ،ی کشور شود  ها  بانکسپرده از   

  .بررسی عوامل تأثیرگذار بر برداشت سپرده دارای اهمیت است

                                                            
1  . Bank Run 
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81 شناسایی عوامل مؤثر بر احتمال هجوم بانکی

 بـر   مـؤثر مدلی برای بررسی عوامـل      آلن گال   ای    با استفاده از مدل پایه     شود  تالش می در این مقاله    
 نیـز هـای کـشور و        از آمار ساالنه ترازنامه و سود و زیان بانک         ، منظور این به   .هجوم بانکی طراحی شود   

 ساختار ادامه مقاله بـه ایـن شـرح       .استفاده شده است   )1385 -1390(متغیرهای کالن اقتصادی در دوره      
  زمینه هجوم بـانکی   مطالعات تجربی در   .اند  شده در بخش دوم دو مدل مشهور هجوم بانکی معرفی            که است

در بخـش  . انـد  شـده  در بخش چهارم متغیرهـای کـالن و بـانکی بررسـی      .در بخش سوم بیان شده است     
   .بندی صورت گرفته است  نیز جمعانتها در  وپنجم مدل مدنظر مقاله تصریح شده است

  

 نظریمبانی  .2
 )1983(دیاموند و دبویگ    بر اساس نظریات یک گروه نظیر        . هجوم بانکی وجود دارد    خصوصدو دیدگاه در    

 دلیل  به هجوم بانکی     در گروه دیگر   .دهد  دلیل انتظارات مشتریان از هجوم بانکی رخ می        هجوم بانکی به  
 در ایـن گـروه      .دهـد   رخ مـی   ها  بانکهای ساختاری      در مورد ویژگی   عدم تقارن اطالعات بین مشتریان    

 سـالمت بـانکی     های  شاخصز مطالعات بررسی    در این دسته ا    .نمودتوان به مطالعه آلن و گال اشاره          می
 دو مـدل مـذکور      ،در ادامـه   . و مشتریان به اطالعات مربوط به سالمت بانکی توجـه دارنـد            دارداهمیت  

   .شود می مشروح توضیح داده طور به
  

   )1983( مدل دیاموند و دبویگ. 2-1
 )اعتبارات اعطایی(  بانکده و مصارف نهاعنوان به )ها سپرده( منابع بانک) 1983( مدل دیاموند و دبویگدر 
در دوره صفر اگر منابع نقد .  استای  همچنین مدل سه دوره، ستاده در نظر گرفته شده استعنوان به

1R(  بازدهی باالی یک)اعتبارات اعطایی( نشوند مصارف f(اگر در دوره یک . خواهد داشت 
 .اند شده مشتریان دو نوع در نظر گرفته .ارف صفر خواهد بودمنابع قابل نقد شدن باشند بازدهی مص

 در دوره دوم تقاضای تنهاتقاضای اعتبارات دارند و مشتریان نوع دوم  در دوره اول تنهانوع اول مشتریان 
 نوع مشتری برایشان اما در دوره اول ،دانند جزء کدام نوع هستند در دوره صفر مشتریان نمی . دارنداعتبارات

مشتریان برای .  تقاضای اعتبارات دارندtC مشتریان به میزان t فرض کنید که در دوره .ص استمشخ
اند و در دوره دوم تقاضای اعتبارات  ای است که آنها در دوره اول داشته  نهادهمعنای به tC نوع دوم
 حداکثرسازی مطلوبیت انتظاری دنبال به مشتریان  در این مدل فرض شده است که.داشت خواهند

کمتر یا برابر با یک یا  ρ نرخ تنزیل .گریزی تابع مطلوبیت آنها بزرگتر از یک است ریسکهستند و ضریب 
 مشتریان یک واحد  در دوره صفر. ثابت است tشود تعداد مشتریان در دوره  فرض می .است R/1بزرگتر از 

 مشتریان نوع اول و دوم نهاده را در دوره اول .کنند گذاری می و در دوره یک سرمایه کنند نهاده دریافت می

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

je
rp

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             3 / 24

https://qjerp.ir/article-1-649-fa.html


82   71های اقتصادی   شماره  ها و سیاست فصلنامه پژوهش

 در .کنند ده و مصرف مینمو را در دوره دوم دریافت  Rبازدهی مشتریان نوع دوم .  کردمصرف نخواهند
 اگر نوع .ی قابل جایگزینی نیستند فرض شده است که مصرف جاری و آتمدل دیاموند و دبویگ

فرض کنید که . کار برده شود تواند به مشتریان در دوره اول مشخص باشد یک سیاست احتیاطی می
t
kC مصرف نوع اول و دوم i=1,2  در دوره k=1,2بهینه تحت اتخاذ یک سیاست احتیاطی .  باشد

t*مصرف بهینه 
kC مصداق خواهد داشت)2( و )1(روابط  در .   

  

)1(        0*t
2C*t

1C  . برابر صفر استt میزان بهینه مصارف دو نوع مشتری در دوره ==

)2(      )*t
2(CUρR)*t

1(CU   برای مشتریان نوع اول تابعی از ارزش نهایی        tارزش نهایی مصرف در دوره       ′=′
 : قید منابع عبارتست از.  دوم استنوعمصرف در همان دوره برای مشتریان 

 

1/R)*2
2t)C((1*1

1tC =+            )3(  
  

. باشد میگریزی بزرگتر از یک   و ضریب ریسکR/1 بزرگتر از ρبا استفاده از این فرض نرخ تنزیل 
RCدهد     نشان می  )2(معادله   *2

2 p   1 وC *1
1 f       مانـد  مصرف خانوار بدون تغییر میسطح   است، به این معنا که 

نـرخ بـازدهی     1r فرض کنیـد     .شود  ای حاصل می    سیاست بهینه با تدوین قرارداد سپرده      .یابد  رفاه بهبود می  و  
1*اد سـپرده     قـرارد  در .شـود   مـی کـه در دوره یـک از بانـک خـارج             باشد برای هر سپرده     ثابت

11 Cr = 
بینی کننـد کـه مـشتریان نـوع اول سـپرده را در دوره اول از                  پیش) خانوار یا بنگاه  (  اگر هر نهاد   .شود  می

بانک خارج نکنند ایـن موضـوع باعـث      بانک خارج کنند و مشتریان نوع دوم سپرده را در دوره اول از              
   .دهدم بانکی رخ نشود که پدیده هجو می

شـوند کـه هـر نهـاد دیگـری            ها متوجه مـی    نهاد .شود  الت دوم بحران بانکی در نظر گرفته می       در ح 
 . کاهش منابع کاهش خواهـد یافـت       دلیل  بههای بانک      دارایی .ها را در دوره اول از بانک خارج کنند          سپرده
کننـد    مـی تـالش وجـود دارد مـشتریان بـا رفتـار عقالیـی      بینی شود احتمال هجوم بـانکی       که پیش   زمانی
 نقـدینگی الزم بـرای درخواسـت سـپرده توسـط            بایـست   مـی بانـک   . نماینـد ها را از بانک خارج        سپرده

 را سـریعتر بـاز      اعتبارات بایست  می اگر بانک ذخیره نقدینگی الزم را نداشته باشد       . مشتریان داشته باشد  
اگر بانـک در معـرض      . دشو  میدر مدل دیاموند و دبویگ هجوم بانکی باعث ایجاد زیان در بانک             . پس گیرد 

  . کند های غیرنقد به نقد فراهم می را با تبدیل داراییالزم نقدینگی   قرار گیردهجوم بانکی
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83 شناسایی عوامل مؤثر بر احتمال هجوم بانکی

  )1998(  گال-مدل آلن. 2-2

 E 1 مشتریان به اندازه     .شود  در نظر گرفته می    T=0,1,2سه دوره زمانی     )1998(  گال -مدل آلن بر اساس   
 ؛ مشتریان در این مدل دو نوع هستند       .کنند  گذاری می    در بانک سپرده   مازاد بر کاالی مصرفی دارند که     

 در دوره دوم از تنهـا کننـد و مـشتریانی کـه       هـا برداشـت مـی        در دوره اول از سـپرده      تنهـا مشتریانی کـه    
هـا را برداشـت نماینـد بـا احتمـال        سپرده حتمال اینکه مشتریان در دوره اول      ا .کنند  ها برداشت می    سپرده

داننـد جـزء کـدام     در دوره صفر مشتریان نمـی . برابر استیکدیگردوره دوم برداشت نمایند با اینکه در   
تواننـد در دوره      مـشتریان در دوره دوم مـی       .دانند جزء کدام نوع هستند      اما در دوره اول می     ،نوع هستند 
بانک نیز به انـدازه   .کنند گذاری می را در بانک سپرده E مشتریان موجودی .برداشت نمایند ها را     اول سپرده 

X   اندازه    و به   دارایی ریسکیL      دارایـی بـدون ریـسک دارای    .کننـد    دارایی بدون ریسک نگهداری مـی 
 بـازدهی دارایـی     .اسـت   f(R) با تابع احتمال      Rدارایی ریسکی دارای بازدهی تصادفی      بازدهی صفر است و     

 نمودهند آن را به دارایی نقد تبدیل توا شود و در دوره دوم بانک می  حاصل می  در دوره یک    Rریسکی  
خروج سپرده توسط مشتریان از محـل دریافـت بـازدهی دارایـی نیـاز مـشتریان را       و در صورت درخواست  

 و آن را در نمایندهای خود را در دوره اول از بانک خارج            توانند سپرده    می  مشتریان نوع دوم   .پاسخ دهد 
)یان مطلوبیـت انتظـاری       مشتر .گذاری کنند   دوره دوم در بانک سپرده     ) ( )[ ](R)CU(R)CUE 21  را  +

  .سازد با توجه به قیود زیر حداکثر می
− E≤XL+:      دارد مجمـوع دارایـی ریـسکی و دارایـی بـدون ریـسک بـیش از               این قید بیـان مـی

 .موجودی سپرده نیست

− L≤(R)C1:رایی بدون ریسک نیست تقاضای مشتریان برای سپرده بیش از میزان دا. 

− RXL≤(R)C(R)C 21 هـا     کل میزان تقاضای مشتریان نوع اول و نوع دوم برای سپرده           :++
 . نیست Rبیش از میزان کل دارایی بدون ریسک و دارایی ریسکی با بازدهی 

− (R)C=(R)C  نماینـد  توانند از مشتریان نـوع اول تقلیـد          اینکه مشتریان نوع دوم می     دلیل  به :21
 .تقاضای سپرده مشتریان نوع دوم حداقل به میزان مشتریان نوع اول است

  :را نتیجه خواهد داد  زیر6وابط  رفوقحل معادله یک با توجه به قیود 
− ( )/2L+RX=(R)C=(R)C R(X)L این رابطه زمانی برقرار خواهـد بـود کـه            :21 . باشـد ≤
 باشد مشتریان دارایی بـدون ریـسک        L و بازدهی کل برابر       صفر باشد   R بازدهی    در دوره اول   که  زمانی

                                                            
1. Endowment 
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هـا را برداشـت و    تواننـد سـپرده      افزایش یابد آنها بیـشتر مـی        R همچنین اگر    ،کنند  را بین خود تقسیم می    
 .مصرف خود را افزایش دهند

− RX=(R)C2   و L(R)C 1 R(X)L بـود کـه       این رابطه زمانی برقرار خواهـد      :=  .باشـد ≥
  سپرده برداشت و مصرف کنندLاندازه  توانند به  باشد مشتریان نوع اول می L/X بزرگتر یا برابر با Rکه   زمانی

  .سپرده برداشت و مصرف کنند RXتوانند به اندازه  و مشتریان نوع دوم می

− EXL  . ریسک برابر با موجودی سپرده استمجموع دارایی ریسکی و بدون :+=

− [ ] ( )[ ]R(R)2CU′E=(R)1(CU ′E: برابر استیکدیگر مطلوبیت نهایی انتظاری دو مشتری با .  

سازی بـا اسـتفاده از قـرارداد سـپرده نیـز قابـل حـصول                 آلن و گال نشان دادند که نتایج حاصل از مسئله بهینه          
 کـه مـشتریان در دو نـوع دارای سـطح            شود  می برخالف مدل دیاموند و دبویگ در این مدل فرض           .است

 اگر هجوم بانکی رخ دهـد و مـشتریان نـوع اول زودتـر         .برابر برداشت سپرده و سطح برابر مصرف هستند       
 را  C مشتریان نـوع دوم یـک سـطح مـصرف ثابـت        نمایندها را از بانک خارج        از مشتریان نوع دوم سپرده    

 هجوم بانکی رخ دهد مشتریان نوع دوم به روشـی کـه اگـر               اگر. گیرند  برای مشتریان نوع اول در نظر می      
RX و برداشت آنها برابر با مشتریان نوع اول استنمایند ها را برداشت می  به آنها پرداخته شود سپرده .  

)های مشتریان نوع دوم با        فرض کنید نرخ خروج سپرده     )Rα          نشان داده شود، آنگاه بـا اسـتفاده از 
که بانک با هجوم بانکی مواجه شود میزان برداشت سـپرده و مـصرف مـشتریان                   زمانی )5( و   )4(ط  رواب

   . خواهد شد)7( و )6(نوع اول و نوع دوم برابر با روابط 
  

( ) ( ) L=R2CRα+(R)1C                                                                                                      )4(  
 

)مجموع خروج سپرده مشتریان نوع اول و مشتریان نوع دوم با توجه به نرخ خروج سپرده  )Rα  برابر باL است .   
 

( ) ( ) 1
R1C

L
Rα −= )5                     (                                                                                            

 

   .نرخ خروج سپرده برابر است با نسبت دارایی به میزان برداشت سپرده مشتریان نوع اول منهای یک
 

( ) C=R1C )6(                                                                                                                             
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   .خواهد بودبرداشت مشتریان نوع اول مقدار ثابت 
 

RX=(R)2C )7                                                                                                                         (
   

 .دبرداشت مشتریان نوع دوم به میزان ارزش بازدهی دارایی خواهد بو

LCکه    زمانی  .سازی که تا اینجا بحث شد مشابه نتایج حاصل از قرارداد سپرده است               بهینه فرایندباشد   =
RXLکـه   یطور  به ،افتد که بازدهی دارایی پایین باشد   هجوم بانکی زمانی اتفاق می     f    باشـد و بانـک

  .گرداندباز  سپرده را به مشتریان نوع اول Cنتواند میزان 
 در هجوم بـانکی دیاموند و دبویگ  اگر روش خروج سپرده بر اساس نوع مشتریان صورت پذیرد مدل            

آلن گـال    مشتریان یکسان باشد از مدل       تمامها برای     شود، اما اگر روش خروج سپرده       در نظر گرفته می   
دهد، اما در      انتظار هجوم بانکی رخ می     دلیل  به هجوم بانکی    در مدل دیاموند و دبویگ    . شود  استفاده می 

 کـه در مـدل دیامونـد و دبویـگ     دهـد  رخ مـی بازدهی پایین دارایی  دلیل  بهدل آلن گال هجوم بانکی      م
توان ارتباط متقابل بین هجوم بانکی         بر اساس مدل آلن گال می      .بازدهی دارایی ثابت در نظر گرفته شد      

 امـا در    ،باشـند    مـی  مـؤثر  یعنی عوامل اقتصادی نیز در هجوم بـانکی          ؛بررسی نمود و کاهش تولید را نیز      
 انتظار  دلیل  به و هجوم بانکی      نیستند مؤثرمدل دیاموند و دبویگ لزوماً عوامل اقتصادی در هجوم بانکی           

  .گیرد مشتریان از احتمال رخداد بحران بانکی صورت می
 بـر هجـوم بـانکی مدلـسازی شـده           مـؤثر  اثر عوامل    لن گال آای   در این مقاله با استفاده از مدل پایه       

 نظیـر قیمـت کاالهـای جـایگزین نظیـر      گذاری عوامل اقتصادی اثراهمیت دلیل انتخاب این مدل    .است
  . است در ایران هجوم بانکیاحتمال رخداد در طال، ارز و قیمت مسکن

  

  مطالعات تجربی .3
در اغلـب   . اند مطـرح خواهـد شـد        هجوم بانکی پرداخته    بر مؤثردر این بخش مطالعاتی که به بررسی عوامل         

  . سالمت بانکی مدنظر قرار گرفته استهای شاخصمطالعات ویژگی مشتریان و متغیرهای کالن و 
بـا  را   2008 سپرده بانکی بر ثبات رشـد سـپرده در بحـران مـالی سـال                 اثر دسترسی به   )2013( هان و ملکی  

 در ایـن مقالـه      .اسـت ده  نمـو بررسـی     اروپایی، آمریکایی و آسیایی    شور ک 95استفاده از مدل پانل الجیت برای       
های مقاله حاکی از این است کـه    یافته. شاخص هجوم بانکی در نظر گرفته شده است        عنوان  به رشد منفی سپرده  

 درصد افزایش در دسترسی مشتریان به سپرده بانکی باعث رشد منفی سپرده یا وقوع رخـداد هجـوم بـانکی                     10
 سیـستم بـانکی از ثبـات بیـشتری     ها برخـوردار باشـد   رای پوشش سپرده اگر بانک از دارایی نقد کافی ب    .دشو  می

 حـال توسـعه کـه       ایـن موضـوع در کـشورهای در       . شـود   برخوردار بوده و بانک کمتر دچار هجوم بانکی مـی         
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ارایـی نقـد   گریـز بـودن د    ریـسک دلیـل  بهدهد و  سیستم بانکی بخش بزرگی از بازار مالی را تشکیل می        
  .کنند بیشتر مشهود است بیشتری نگهداری می

 بـرای دوره  کننده هجوم بانکی در کـشور انـدونزی        در مقاله خود عوامل تعیین     )2011( سیمورانکر
در مـدل مـوردنظر ایـن مقالـه عوامـل مختلفـی نظیـر متغیرهـای کـالن                   .  اسـت  دهنمو را بررسی    )1990 -2005(

. رات مشتریان در مورد هجوم بانکی مورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت               متغیرهای بانکی و انتظا    ،اقتصادی
حاکی از این است که انتظارات مشتریان در مورد هجوم بانکی، ریسک اعتباری بانـک، نـرخ                 نتایج بررسی   

 هـا   بانـک .  بر هجوم بـانکی در کـشور انـدونزی اسـت           مؤثر تورم و نرخ ارز از متغیرهای        رشد اقتصادی، 
 بنابراین اگر بـانکی نقـدینگی الزم بـرای          ،باشند  ها و اعتبارات مواجه می      ررسید سپرده ساغلب با عدم تطابق     

متغیرهای اقتـصادی نظیـر     .  نداشته باشد با بحران هجوم بانکی مواجه خواهد شد         مقابله با کمبود نقدینگی   
بخـش مـالی     افزایش نااطمینـانی در       و دار  های مشکل   ثباتی نرخ ارز، وجود دارایی      افزایش نرخ بهره، بی   

شـود مطالبـات معـوق بانـک         کاهش نرخ رشد اقتصادی باعـث مـی       . بانک دارد اثر منفی بر فعالیت تجاری      
موقع به خروج سـپرده   شود که بانک نتواند به   این عوامل باعث می    تمام . کاهش تولید افزایش یابد    دلیل  به

  .پاسخ دهدند دار هست های مسئله تواند ناشی از مشتریانی باشد که دارای وام که می
گذاران و خروج سپرده  های فردی سپرده  در مقاله خود رابطه بین ویژگی)2009( تاکمورا و کازو

 نتایج حاصل از بررسی حاکی از این . را مورد بررسی قرار دادند2007ی چین در دوره ها بانکاز 
اینترنت یا پس از تبادل های ماهانه یا هفتگی،  گذاران پس از دریافت اطالعات از مجله  سپرده کهاست

افزایش مکالمات تلفنی با  دوم اینکه .کنند های خود را از بانک خارج می  سپردهاطالعات با افراد
تمایل به خروج سپرده  سوم اینکه .دهد ها را افزایش می دوستان و همسایگان نیز احتمال خروج سپرده

 اجرای بیمه ، از سوی دیگر.دارد بستگی جنس و میزان تحصیالت ،های فردی نظیر سن به ویژگی
 .شود ها و هجوم بانکی می سپرده مانع از خروج ناگهانی سپرده

آمریکـا در    و نهادهـای مـالی       هـا   بانک از سایر    ها  بانکاثر خروج ناگهانی سپرده      )2009 ( اوهلیگ
 حـاکی   نتایج مدل  .ده است نموبررسی   1با ساختن مدلی برای هجوم بانکی سیستماتیک      را   2008بحران  

 هـا از نهادهـای مـالی    از این است که احتمال ورشکستگی ناگهانی و سیستمی بانک با خروج ناگهانی سپرده     
 نهادهای مالی که در معـرض  .افتد تا اینکه سپرده افراد از یک بانک خارج شود         بیشتر اتفاق می  مختلف  

هـای بلندمـدت      کـه در پـروژه    کننـد تـا این       مـی   گذاری  ورشکستگی هستند بیشتر در اوراق بهادار سرمایه      
در بحران قیمـت ایـن اوراق کمتـر از ارزش            و   شود   این اوراق در بازار مبادله می      .گذاری نمایند   سرمایه

                                                            
1. Systemic Bank Run 
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 هرچه نهاد مالی ورشکـسته  .شود  در نتیجه نهاد مالی ضرر بیشتری را متحمل می        ،شود  اولیه آن مبادله می   
   .ری را نیاز دارددارای سهم از بازار بیشتری باشد نرخ تنزیل بیشت

در مدل خود هم سیگنال اطالعات و هم انتظارات در مورد این سیگنال را در                )2008(چن و هسن    
هـا    اگر سیگنال. استمقاله ایشان صرفاً به ارائه مدل نظری پرداخته .اند ایجاد هجوم بانکی در نظر گرفته 

دهنـد    اندازکنندگان ترجیح می    براین پس  بنا ،گذاری باال خواهد بود     د تغییرات در سرمایه   ننامشخص باش 
نیـز    در این مقاله رابطه بین سالمت بانکی و هجـوم بـانکی            ، دیگر سوی از   .ها را از بانک خارج کنند       تر سپرده   سریع

 بررسی حاکی از این است که هرچه بانکی از سالمت و ثبـات بیـشتری برخـوردار باشـد                  . بررسی شده است  
  .واهد بودتر خ احتمال هجوم بانکی پایین

 ی کشور هنـد ها بانکدر مقاله خود با استفاده از آمار روزانه خروج سپرده از   ) 2008( آیر و پوری  
گـذاران را در کـاهش هجـوم بـانکی       اثربخشی بیمه سپرده و اهمیت رابطه بانک با سپرده 2007در سال   
 کاهش  چگونهاده شود که     پاسخ د  پرسش به این    شود  تالش می  در این مقاله     ، در واقع  .اند  دهنموبررسی  

 های مقاله حاکی از این است که بیمه سپرده  یافته.شود در حاشیه سود سپرده باعث خروج سپرده از بانک می
 که هرچه حد بیمه سپرده باال باشد احتمـال هجـوم بـانکی     ای گونه  به است،  مؤثرر ممانعت از هجوم بانکی      د

تری بـا بانـک دارنـد و از بانـک وام              نی که رابطه طوالنی   گذارا   سپرده ، دیگر سوی از   .کمتر خواهد بود  
ـین نتـایج مـدل حـاکی از    ،ها دارند  هجوم بانکی تمایل کمتری برای خروج سپرده    زماناند در     دهنمودریافت     همچن

  .گردد  میبازها به بانک   از رخداد هجوم بانکی تعداد اندکی از سپردهپس.  پویای هجوم بانکی استآثار
 را بـا اسـتفاده از      2007 روزانه در سال     صورت  بهبرای کشور آلمان خروج ناگهانی سپرده        )2008( زکتات

 دهـد   نتایج حاصل از برآورد مـدل نـشان مـی          .ده است نمو مدلسازیمدل تعادل عمومی پویای تصادفی      
 مـالی   تـأمین شود کـه بـا کـاهش هزینـه             می  رکود تورمی  آثار افزایش نرخ خروج سپرده منجر به ایجاد      

  بانک مرکزی در شرایط خروج سـپرده       .شود  د توسط بخش بانکی و با افزایش نرخ بهره وام جبران می           مجد
 شـوک ناشـی از خـروج ناگهـانی سـپرده هـم هزینـه                 را جبران نماید   ها  بانکتواند کسری نقدینگی      می

  .دهد نهایی بنگاه و هم هزینه نهایی بانک را افزایش می
 2007سـال    ی روزانـه در   هـا   گیری افراد در خروج سـپرده      میم تص فرایند )2008( تاکامورا و یوکی  

ناگهانی سپرده اطمینـان بـه      خروج  گذار در      از عوامل مهم تأثیر    .اند  دهنمو مدلسازی را   برای کشور ژاپن  
دند که بـر اسـاس      نمو نویسندگان مقاله مدلی را طراحی       .باشد  اطالعات دریافتی در مورد بازار مالی می      

 نتـایج   .گیری وارد کردند    ی افراد و متغیرهای کالن اقتصادی را در مدل تصمیم         های شخصیت   ویژگیآن  
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 ، از سـوی دیگـر     .هاست   بیکاری از عوامل اقتصادی مهم در خروج سپرده         و حاکی از این است که رکود اقتصادی      
  .گذار است گیری افراد اثر انتشار اطالعات مربوط به سالمت بانک نیز بر تصمیم

 در کـشور تایلنـد      2007هجـوم بانـک را در زمـان وقـوع بحـران مـالی               ) 2008( همکارانیوکی و   
آنها مدلی ساختند که بر اساس آن احتمال هجوم بانکی در زمان وقوع بحران بـانکی               . دندنمومدلسازی  

کننـد کـه    گذاران به اشتباه فکر مـی  که سپرده آنها میزان خروج سپرده را زمانی. اند نمودهگیری    اندازهرا  
نتایج بررسی مدل حاکی از این است که خروج سپرده          . گیری کردند   رشکسته شده است اندازه   بانک و 

  .داردبستگی گذاران عمده در شعب بانک  به مکان بانک و ویژگی سپرده
بـرای کـشور روسـیه در دوره        در مقاله خود بازار سپرده همراه با هزینه اطالعات را           ) 2007(سمنوا  

یافته مدل هجوم بانکی دیامونـد       مدل وی بسط  . ده است نمومدلسازی  نه  زاو ر صورت  به )2005 -2006(
وجـود هزینـه    . دیبویگ است و مدلی بر پایه هجوم بانکی ناشی از نقص اطالعـات سـاخته شـده اسـت                  

  آوردن اطالعـات در مـورد  دسـت   بـه  تصمیم بگیرند که بـرای       بایست  میگذاران    دهد که سپرده    اطالعات نشان می  
ها شامل زمان و منابع مورد نیاز برای یـافتن اطالعـات              این هزینه .  هزینه بپردازند  ایستب  میفعالیت بانک   

 باال باشد و نرخ بهـره سـپرده         بسیارها    در این مقاله نشان داده شده است که اگر این هزینه          . باشد  مالی می 
  .یابد یشود و احتمال هجوم بانکی افزایش م  از سررسید از بانک خارج میپیشها  پایین سپرده

برداشت ناگهانی سپرده و رشد منفی سـپرده        توان بیان نمود در مطالعات انجام شده           خالصه می  طور  به
در این میان از متغیرهـای مختلـف اقتـصاد کـالن،             . شاخص هجوم بانکی در نظر گرفته شده است        عنوان  به

  اثرگذار بر برداشت سـپرده،      عوامل ترین  مهم . سالمت بانکی استفاده شده است     های  شاخصویژگی مشتریان و    
بـا  حاضـر   در مقالـه    .  متغیرهای کالن اقتـصادی شناسـایی شـده اسـت          عنوان  به و نرخ تورم     نرخ سود سپرده  

ایم شبکه بـانکی شـاهد کـاهش رشـد و            کل شبکه بانکی کشور نداشته      توجه به اینکه رشد منفی در سپرده      
 شاخص رشـد     از شده است  تالش  و فرار بوده است  دار به سپرده      تغییر رویکرد شبکه بانکی از سپرده مدت      

   .شود استفاده  اخیر منفی بوده استیها سالگذاری به سپرده فرار که در  نسبت سپرده سرمایه
  

 رابطه متغیرهای کالن و بانکی با برداشت سپرده  .4
 بخـش  در ایـن  ،با توجه به اینکه موضوع این تحقیق شناسایی عوامـل اثرگـذار بـر هجـوم بـانکی اسـت          

توانند در صـورت کمبـود منـابع          تواند بر برداشت سپرده اثرگذار باشند و عواملی که می           عواملی که می  
  .اند پاسخگوی برداشت سپرده باشند بررسی شده

 بانکی شبکه توجه مورد بانک مناسب گیری بهره امکان و باال ثبات دلیل  به بلندمدت یها  سپرده همواره
 خـود  خـودی  بـه  تـری در بانـک بـاقی بماننـد           طـوالنی    مـدت  بایست  میینکه  ا دلیل  به ، اما اند  داشته قرار
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 توجـه  مـورد  سریع نقدشوندگی دلیل به مدت کوتاه یها سپرده دیگر، سوی از. ندارند مشتری برای مطلوبیتی
 سـود  اعطـای  طریـق  از بلندمـدت  گذاری سپرده به مشتریان جذب کشور بانکی نظام در. است مشتریان
 سـپرده  بـودن  الوصول سهل مطلوبیت ترتیب، به این . شود  می میسر مدت کوتاه یها سپرده به نسبت باالتر
گـذاری در سیـستم      سپرده. گردد  می جبران بلندمدت سپرده برای باالتر سود با مشتری برای مدت کوتاه

 کـه   ای  گونـه  بـه  ،بانکی کشور در رقابت با سایر بازارهای مـالی نظیـر مـسکن، بـورس، ارز و طـال دارد                   
 مـشتریان  کـه  اسـت  گردیـده  باعث طال و ارز مسکن، بورس،  بازارهای در گذاری سرمایه سود افزایش
 از بـاالتر  سـوددهی  بـر  عالوه طال یا ارز سهام، که حالی در،  باشند نداشته بلندمدت یها سپرده به رغبتی
  . برخوردارند بلندمدت یها سپرده با قیاس در مطلوبی نقدشوندگی قدرت
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بازار ارز نرخ بهارقدي ني که ت   ي
  مقایسه شاخص قیمت سهام، نرخ ارز بازار و قیمت سکه. 1 نمودار

 

گیری کلی سیاستگذار در چند سال گذشته بر کـاهش نـرخ سـود بـانکی و افـزایش عرضـه                      جهت
 زمینـه   هـای تـورم بـاال در        کـاهش نـرخ سـود بـانکی علیـرغم نـرخ           . تسهیالت بانکی متمرکز بوده است    

 ،از سـوی دیگـر  . همراه داشته اسـت   را بهها سالهای سود منفی و بروز سرکوب مالی شدید در این            نرخ
 و در هـا  بانـک  برای افزایش عرضه تسهیالت بانکی زمینـه عـدم تعـادل منـابع مـصارف        ها  بانکفشار به   

 ، بـر ایـن    عـالوه . ت از منابع بانـک مرکـزی را فـراهم آورده اسـ            ها  بانکنهایت افزایش اضافه برداشت     
ها از محل منابع بانکی در عمل به افزایش بدهی             مالی این طرح   تأمینای و     پیگیری برخی اهداف توسعه   

همـراه   کـه بـه  است  به بانک مرکزی و رشد پایه پولی و نقدینگی کشور از این محل منجر شده     ها  بانک
   . داشته استها سالن سزایی در افزایش نرخ تورم در اینده سهم بده سایر عوامل توضیح
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  سپرده و بدهی به بانک مرکزی. 2 نمودار
  

هایی که سپرده بانکی با افزایش مواجه         در برخی دوره   شود  میمشاهده   )2(همانطور که در نمودار     
 از محـل    هـا   بانـک  کمبود منـابع     ،گرعبارت دی   به. شده است بدهی به بانک مرکزی کاهش داشته است        

 ناشی از افزایش رشد اقتصادی و       )1387 -1388(سویی آن در دوره     انک مرکزی جبران شده است، اما هم      بدهی به ب  
  . برای جذب منابع در این دوره بوده استها بانکافزایش تقاضا برای اعتبارات و افزایش تقاضای 

اقتـصاد  . اسـت  تأثیرگـذار  گـذاران  سـپرده  گیـری  تصمیم در تورم  باید دقت نمود نرخ    ،از سوی دیگر  
هـا گردیـده       امر باعث کاهش سود واقعی سپرده      و این ایران معموالً با نرخ تورم دورقمی مواجه بوده است          

همانطور کـه در نمـودار      . ها از شبکه بانکی کشور فراهم شده است         است و دلیلی دیگر برای خروج سپرده      
  .م بسیار باالتر از نرخ سود اسمی سپرده استشود نرخ تور مشاهده می )3(
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  .هایی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران آمارها و داده: مأخذ  
  نرخ تورم و نرخ سود سپرده. 3 نمودار
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ری اقتـصادی   تـرین متغیرهـای سیاسـتگذا        نـرخ سـود بـانکی یکـی از کلیـدی           شایان ذکر است که   
سـاز عـدم تعـادل        تواند زمینه   های اقتصادی می    باشد که تعیین آن بدون توجه به تحوالت سایر بخش          می
 کسانی بودنـد    نخستین )1973( و ادوارد شاو  ) 1973( رونالد مک کینون  . های اقتصادی شود     بخش تمام

 نـرخ بهـره واقعـی کـه      ایـن دو پـایین و منفـی بـودن    به عقیده. دندنموکه بحث سرکوب مالی را مطرح    
انـداز شـده و بـروز        شود مانع تشکیل پس     دلیل کاهش نرخ بهره اسمی و افزایش نرخ تورم حاصل می           به

سـرکوب مـالی حاصـل      در حالـت کلـی      . شـود  آثار منفی بر جریان انباشت سرمایه و رشد اقتصادی می         
اسـت کـه    بر بـازار مـالی      ولت  از سوی د  شده   های تحمیل   کنترل ، کیفی ،های کمی  مجموعه محدودیت 

از مـصادیق سـرکوب مـالی     .نمایندتوان بالقوه خود عمل حداکثر های مالی با گر دهد واسطه اجازه نمی
  افـزایش نـرخ حـداقل ذخیـره قـانونی،       تر از نرخ تعادلی،     در نرخی پایین   سود بانکی تعیین سقف نرخ     به   توان  می

 سوبـسید بـه برخـی    پرداخـت نهادهـای مـالی و    و هـا   بانکمالکیت دولتی   بندی تسهیالت بانکی،      سهمیه
کـارگیری    با توجه به مشکالتی کـه در اثـر بـه          .  اشاره نمود   تورم  نرخدر شرایط باال بودن     گیرندگان   وام

 اقـدام بـه     1970شود کشورهای مختلف از اواخـر دهـه           های سرکوب مالی در اقتصاد ایجاد می        سیاست
 زیـر   هـای   کانـال  از نرخ تعادلی از      تر  پایینخ سود در سطحی      نر تعیین .آزادسازی در حوزه مالی نمودند    

  :شود باعث عدم کارایی اقتصاد می
یابد  گذاری کاهش می    از نرخ تعادلی انگیزه افراد برای سپرده       تر  پایینبا تعیین نرخ سود در سطحی       

 کـاهش   هـای بعـدی را بـا        گـذاری در دوره     که این امر از طریق کاهش منابع قابل قرض مخارج سرمایه          
 . اهمیت اسـت   حائزانداز نیز     گرایانه و کاهش انگیزه پس     های مصرف   این امر از منظر تقویت انگیزه     . سازد  مواجه می 

. شود  میگیرندگان   سمت تسهیالت  گذاران به   باعث انتقال قدرت خرید و ثروت از سمت سپرده         ،از سوی دیگر  
 ارزان قیمت زمینه بروز فساد اداری در سیـستم بـانکی          مندی از رانت تسهیالت        تالش افراد برای بهره    ،در نهایت 

 . آورد را فراهم می

هـای    منـابع مـالی پـروژه   تـأمین کاهش نرخ سود بـانکی و تعیـین آن در سـطوح غیرتعـادلی هزینـه       
های سود بـانکی      هایی که در شرایط نرخ     در این صورت آن دسته از پروژه      . دهد  میاقتصادی را کاهش    

آیند که به نوبـه خـود زمینـه اخـتالل در      ی الزم برخوردار نیستند نیز به اجرا در می      پذیر  تعادلی از توجیه  
ترکیـب   ،از سـوی دیگـر   .آورد مکانیزم تخصیص منابع مالی و تخصیص بهینه منابع مـالی را فـراهم مـی        

  همـراه بـا کـاهش نـرخ سـود بـانکی            ،عالوه بـر ایـن    . یابد نفع بازار پول غیررسمی تغییر می      منابع مالی به  
  .گردد تقویت می) نظیر طال، ارز و مستغالت(سمت بازارهای با سودآوری بیشتر  جریان نقدینگی به
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بـر بـه جـاری     های سرمایه ها به استفاده از تکنولوژی در حوزه بخش واقعی تسهیالت ارزان بانکی انگیزه بنگاه      
 نیروی کـار سیاسـتی ضداشـتغال ارزیـابی          این امر با توجه به فراوانی نسبی      . کند  های کاربر را تقویت می      تکنولوژی

 .باشد ساز تخصیص غیربهینه منابع تولید در کشورهای در حال توسعه می گردیده که زمینه

  که رشد سـپرده فـرار      شود  می و نرخ تورم باال باعث       ویداد یعنی رونق بازارهای جانشین     دو ر  اینوقوع  
دار کـه مـشتمل       قایسه با رشد سپرده مدت    الحسنه و جاری است در م       که مشتمل بر مجموع سپرده قرض     

از جملـه  دار  های مدت از آنجا که سپرده. مدت است بیشتر باشد مدت و بلند های کوتاه  بر مجموع سپرده  
 رشـد    ادامه روند پایین بـودن     ،کار برد    مالی تسهیالت به   تأمین برایتوان    باشند که می     می ها  بانکمنابع پایدار   

 مـالی  تـأمین ، کـاهش  هـا  بانـک دهـی   با سپرده فرار باعث کاهش قـدرت وام   دار در مقایسه     سپرده مدت 
  . کاهش تولید و افزایش تورم خواهد شد،بخش تولیدی
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  .هایی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران آمارها و داده: مأخذ

 دار رشد سپرده مدتنرخ رشد سپرده فرار و نرخ . 4 نمودار
  

   تصریح مدل .5
 فـرض اینکـه  الی با های م  واسطهوسیله بهها  ی جذب سپرده که در آن چگونگآلن گالای  بر اساس مقاله پایه 

 در   مدلی برای هجوم بانکی     توضیح داده شده است    های بانکی قرار دارند     ها همواره در معرض هجوم      سپرده
   .ایران طراحی شده است
بینـی اینکـه رویـداد       جای پـیش   تحلیل الجیت به   . الجیت تخمین زده شده است     مدل به روش پانل   

توانـد   بـه ایـن طریـق متغیـر وابـسته مـی      . نـد ک بینی مـی   احتمال وقوع رویداد را پیش     خیر یا   شود  میواقع  
 یکبرای اینکه روابط متغیرهای مستقل و وابسته بین صفر و . برگیرد ای از مقادیر بین صفر و یک را در دامنه

در . کنـد   اسـت اسـتفاده مـی      S تحلیل از رابطه مفروض بین این متغیرها کـه شـبیه منحنـی               ،محدود شود 
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 ،یابـد  ای مستقل افزایش می   و هرچه مقادیر متغیره    شود  میسطوح پایین متغیر مستقل احتمال به صفر نزدیک         
 ،شـود  یک نزدیک مینکه شیب شروع به کاهش کند در هر سطحی از متغیرهای مستقل احتمال به  پس از آ  

  . )1991پوران،  (اما هیچگاه از یک بیشتر نخواهدشد
 شـود  مـی اسـتفاده  )) Pi/(1-Pi)نـسبت  (در رگرسیون لجستیک از مفهومی به نام نسبت برتری        

 سـپس لگـاریتم نـسبت       ،دهـد   که نسبت احتمال وقوع حادثه به احتمال عدم وقوع آن را نـشان مـی              
  .شود می محاسبه )8(برتری بر اساس رابطه 

  

0( )
1 i i

piL n x
pi

β β= +
−

                                       )8(  

 

عنوان متغیر وابسته بین صفر و یک در نظـر گرفتـه شـده               ه این روش احتمال رخداد هر رویداد ب       بر اساس 
  . است)9( رابطه صورت بهشود  افزار برآرود می  نرماز طریق مدلی که بنابرمتغیرهای مستقل نیز . است

  

( )
1

piLn a b x
pi

= +
−

             )9(  

 

یا یک شدن متغیر وابسته کـه   احتمال صفر: pi که  شوند   تشریح می  صورت به این که اجزای آن    
1 ،منزله نـامطلوب و یـک مطلـوب اسـت          صفر به  2, , ....., nb b b b= :       و ضـرایب رگرسـیون الجیـت

, ( 1, 2, ..., )jX j n=:  استمتغیرهای مستقل .  
 های مـورد نیـاز       الجیت برآورد شده و آزمون      پانل  یک مدل  Stattaافزار    ترتیب با استفاده از نرم     به این 

 در دوره   1هـا   بانـک  با استفاده از آمار ترازنامه و سود و زیـان            شود  تالش می  در این مقاله     .شود  انجام می 
  بر هجوم بانکی یک مدل برای هجوم بانکی طراحی گـردد           مؤثری کالن    متغیرها نیز و   )1385 -1391(
 . بر اساس آماره کای دو روش حداقل مربعات معمـولی انتخـاب شـد        .)1385 -1390نماگرهای اقتصادی،   (

   . بیان شده است)1(مورد استفاده در جدول متغیرهای 
  
  

                                                            
اقتـصاد نـوین، انـصار،     ازنـد  های مـورد بررسـی عبارت   سسه عالی بانکداری استفاده شده است و بانکؤای م   از پایگاه داده   .1

زمین، حکمـت ایرانیـان، قـوامین، گردشـگری،          پارسیان، پاسارگاد، آینده، دی، سامان، سرمایه، سینا، شهر، کارآفرین، ایران         
الحسنه مهـر، صـنعت و معـدن، کـشاورزی، مـسکن،               ملت، رفاه کارگران، سپه، ملی، پست بانک، قرض        تجارت، صادرات، 

  . توسعه صادرات و توسعه تعاون
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  مدل متغیرهای مورد استفاده در .1 جدول
  نماد اختصاری  متغیرهای کالن و بانکی

  نرخ ارز
 نرخ تورم

  حقوق صاحبان سهامنسبت 
  نسبت تسهیالت به سپرده

  سپرده فرارنسبت دارایی نقد به 
  گذاری به سپرده فرار نسبت سپرده سرمایهرشد 

  نرخ سود سپرده

Ex 
Inf  
  

Roe  
 
LD 

Getta  
  

Depend  
ir 

  . نتایج تحقیق: مأخذ
  

 هجـوم بـانکی در نظـر        عنـوان   بـه  موجود در مورد هجوم بانکی رشد منفی سـپرده           بر اساس ادبیات  
 امـا   ، ساله مورد بررسی رشد منفـی در سـپرده مـشاهده نـشده اسـت               6در ایران در دوره     . شود  گرفته می 

ال  در حـ    کاهش و سپرده فـرار     ها  بانکگذاری در     سرمایه    اینکه سپرده  ویژه  به ،ایم  ها بوده   شاهد کاهش رشد سپرده   
یی کـه در دوره  هـا  بانـک  .ثباتی منابع مواجه سـاخته اسـت      بیبا   را   ها  بانکاین روند   . افزایش بوده است  

  در مقابل رخداد بحران بانکیندگذاری به سپرده فرار باالتری برخوردار  مورد بررسی از نسبت سپرده سرمایه
 نـسبت سـپرده      رشـد   از دشـو   تـالش مـی    دلیـل در ایـن مقالـه         ایـن بـه   . مقاومت بهتـری خواهنـد داشـت      

 عنـوان   بـه  روند نزولی داشته اسـت       ها  بانک اخیر در برخی     یها  سالگذاری به سپرده فرار که در         سرمایه
 بنابراین متغیر وابسته به این صورت تعریف شده اسـت کـه اگـر در                ،شاخص هجوم بانکی استفاده شود    

فی باشد متغیر وابسته عدد یـک و در  گذاری به سپرده فرار دارای رشد من یک سال نسبت سپرده سرمایه  
 از مطالعـات    شـود   تالش می برای انتخاب متغیرهای مستقل نیز       .کند  صورت عدد صفر اتخاذ می      غیر این 

 صـورت   بـه  شـده   بنابراین مدل طراحی   ،تجربی سایر کشورها و واقعیت شبکه بانکی کشور استفاده شود         
   :از ست عبارتک در معادله ییکل

  

itε+it)l(bank∑
n

l lα+it)j(macro∑
k

1=j jβ=ity        )10(  

If    0ity p   1ity =  

If       0ity f    0=ity  
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95 شناسایی عوامل مؤثر بر احتمال هجوم بانکی

مـورد بررسـی در   های همزمـان متغیرهـای       از جمله جداول آماری مهم مورد بررسی تحلیل پویایی        
 .شـود   همزمان و پویایی موجود بین متغیرها پرداخته مـی   تأثیرات که در آن به ارزیابی       باشد  این مقاله می  

 و خروج ناگهانی  گذار بر مقاومت بانک در شرایط بحران نقدینگی           مدیریت نقدینگی بانک از جمله عوامل اثر      
 هـای نقـد بـه سـپرده فـرار           توان به نسبت دارایـی       می ها  بانک مقاومت   های  شاخص از جمله    .استسپرده  

)getta(   ها  ت به سپرده   و نسبت تسهیال )ld(  دهنـده   نشان فرار های نقد به سپرده   نسبت دارایی .  اشاره نمود
هـایی بـا درجـه نقدشـوندگی بـاال         ی بانـک دارایـی    هـا   سپرده از   ن است که در مقابل خروج چه میزان       آ

باال بودن این نسبت حاکی از توان بانک جهت جایگزینی وجوه نقد قابل دسترس در زمان      . وجود دارد 
 باشد قابلیت   تر  پایینی این نسبت    بدیهی است هرچه مقدار کم    .  در شرایط بحرانی است    ها  سپردهخروج  
 تـا   در نتیجه بانک مجبور خواهـد شـد  ،هنگام کمتر خواهد بود  منابع الزم و بهتأمینپذیری بانک در    انعطاف
   .د گردآشکارهای  ان در شرایط بحرانی متحمل زیها سپرده مقابله با شکاف نقدینگی حاصل از خروج برای

 مـدت   کوتـاه انـداز    ی پـس  هـا   سـپرده ی دیـداری و     ها  سپرده مانند   ها  سپردهانواعی از   از سوی دیگر    
هـا    از این رو نگهداری سطح مناسبی از دارایی        ،شوند  میبندی   ار طبقه های فر  همواره تحت عنوان بدهی   

قابل دسـترس در مقابـل خـروج        با درجه نقدشوندگی باال در شرایط عادی جهت جایگزینی وجوه نقد            
شـود بـین نـسبت      مـشاهده مـی   )2(همـانطور کـه در جـدول         .باشـد   و ضروری مـی     الزم اری فر ها  سپرده
 هرچـه   ، به عبـارت دیگـر     . وجود دارد  نفیهای نقد به سپرده فرار و شاخص هجوم بانکی رابطه م            دارایی

بانک در شرایط بحرانی کمتـر متحمـل    رده فرار در یک بانک باالتر باشد     میزان نسبت دارایی نقد به سپ     
  .یابد زیان شده و احتمال هجوم بانکی و رخداد بحران بانکی کاهش می

نسبت تسهیالت بـه کـل سـپرده و شـاخص           بین   )2(همچنین بر اساس اطالعات موجود در جدول        
وانـد  ت  شاخصی کـه مـی  عنوان بهنسبت تسهیالت اعطایی به سپرده . هجوم بانکی رابطه مثبت وجود دارد    

نوعی بیانگر این است که بانک تا چه حد توانـسته اسـت بـرای             بیانگر وجود ریسک نقدینگی باشد و به      
دهـی اسـت را       هـا قـادر بـه وام        پرداخت اعتبارات سپرده تجهیز نماید و میزانی که بانک از محل سـپرده            

دهنـدگان    ی نسبت به وام   ذیرپ  تر و آسیب    مقادیر باالتر بیانگر نقدینگی پایین    . دهد  مورد ارزیابی قرار می   
پـایین بـودن ایـن نـسبت بیـانگر عـدم وجـود              . هـا اسـت     مطلوب اقتصادی یا برداشت از سپرده     و روند نا  
 ،دهـی اسـت    های موجود در وام      ریسک دلیل  بهدهی یا عدم تمایل به اعطای وام          های کافی برای وام     موقعیت

  .یابد تمال هجوم بانکی افزایش می اح،بنابراین هرچه نسبت تسهیالت به سپرده باالتر باشد
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  های مورد استفاده در مقاله همزمان بین انواع متغیر همبستگی .2 جدول
 depend ir Ex roe ld inf getta 

depend 1        
ir 13/0- 1      
ex 011/0- 19/0 1     
roe 15/0 05/0- 11/0- 1    
ld 092/0 05/0 05/0 27/0- 1   
inf 095/0- 05/0- 15/0 056/0 015/0 1   

getta 23/0-  1/0  18/0  21/0-  038/0-  004/0-  1  
  . نتایج تحقیق: مأخذ

  

 سـود بـر حقـوق صـاحبان سـهام      درصـدی از تقـسیم     صـورت   بـه  )roe(حقوق صاحبان سهام    بازده  
وق صـاحبان سـهام     نـسبت بـازده سـرمایه از تقـسیم سـود بـر حقـ              . )1392احمدیان،   (حاصل شده است  

افزوده سیستم بـانکی و توانـایی بـالقوه بانـک بـرای تـشکیل سـرمایه                  نوعی بیانگر ارزش   آید و به     می دست  به
چنانچه این نسبت روندی افزایشی را طی نماید نمایانگر باال بودن کارایی عملیات است و               . داخلی است 

 هـای   شـاخص  اما از آنجا که یکی از        ،نمایدتواند بازدهی باالیی را برای حقوق صاحبان سهام ایجاد            می
بانک بـا افـزایش     . نه بانک است  پذیرا نوعی بیانگر رویکرد ریسک    سودآوری است روند افزایشی آن به     

 ،تواند سودآوری خود را افزایش دهـد        های بلندمدت و با ریسک باال نظیر تسهیالت اعطایی می           دارایی
 عـدم   دلیـل   بـه  این موضـوع     .دهد  های بلندمدت اختصاص می    های خود را به دارایی       راستا سپرده  ایندر  

تواند در زمان رخداد هجوم بانکی بانـک را بـا عـدم توانـایی بـه            ها می   ها و بدهی    تطابق سررسید دارایی  
 شود رابطه مثبت بین بازده حقوق صاحبان سهام همانطور که مشاهده می. پاسخگویی به مشتریان مواجه سازد   

  .اردو هجوم بانکی وجود د
شـود    همانطور کـه مـشاهده مـی      . گذار بر احتمال هجوم بانکی است        نیز از عوامل اثر    )ir(نرخ بهره   

 کـاهش نـرخ سـود سـپرده در          .رابطه منفی بین نرخ سـود سـپرده و احتمـال هجـوم بـانکی وجـود دارد                 
هــای  هــایی نظیــر طــال و ارز باعــث شــده اســت کــه ســپرده   اخیــر و افــزایش ارزش دارایــییهــا ســال
 در صورت عدم افزایش   . گذاری گردد   های سودآوری سرمایه     خارج و در دارایی    ها  بانکگذاری از     مایهسر

 .هـا را داشـت      توان انتظار خـروج سـپرده       ها می    آن متناسب با افزایش قیمت     نمودننرخ سود سپرده و متعادل      
  : زیر استصورت بهمدل برآورد شده در مقاله 

  

1 2 3 1 2 3infdepend ex ir roe ld gettaβ β β α α α= + + + + + )11(                                 
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  هجوم بانکیاحتمال   افزایش برمؤثراثر عوامل  .3 جدول
gcf coef  Std.err  Z  P>|Z|  95% conf. [Intervall]  
roe  02/1  073/0  58/3  0  01/1  04/1  
ld  59/1  21/0  51/3  0  23/1  07/2  
inf  92/0  04/0  56/1-  12/0  84/0  01/1  

getta  19/0-  14/0  24/2-  025/0  045/0  81/0  
ex 008/1  0002/0  12/3  002/0  99/0  003/1  
ir 823/0  005/0  42/2-  016/0  16/0  829/0  

Prob > chi2 0.00 Wald chi2(6)= 51.79 
Number of obs=99  Number of groups=21 

  . نتایج تحقیق: مأخذ
  

 با احتمـال هجـوم بـانکی       )roe(  حقوق صاحبان سهام   بازدهن  بی دهد   نشان می  )3( نتایج جدول    همانطور که 
بانـک  .  سـودآوری اسـت    هـای   شـاخص  شاخص بازده حقوق صاحبان سهام از جملـه          .رابطه مثبت دارد  

 هـای بلندمـدت اسـت،       برای کسب سود بیشتر مجبور به پذیریش ریسک بیشتر و تخصیص منابع بـه دارایـی               
همانطور کـه  .  به مشتریان هنگام رخداد هجوم بانکی استنتیجه این امر کاهش منابع جهت پاسخگویی     

  .شود این اثر مثبت و بزرگتر از واحد است مشاهده می
 باشد و بیانگر این است که چند درصـد           نقدینگی می  های  شاخص یکی از    )LD( نسبت تسهیالت به سپرده   

 درصـد اسـت کـه     85ادل  نسبت اسـتاندارد آن معـ     .  مالی شده است   تأمینها     سپرده از طریق از تسهیالت   
 های بانکی بـرای پوشـش تـسهیالت اعطـایی باشـد             تواند ناشی از ناکافی بودن سپرده      میبیشتر بودن آن    

 ،یابـد  پذیری بانک در مقابل خروج ناگهانی سـپرده افـزایش مـی        آسیب ، به عبارت دیگر   .)1392احمدیان،  (
باشـد، بنـابراین بـا کـاهش      تـسهیالت مـی   درآمد برای بانک از طریق اعطای تأمینهای  زیرا یکی از راه   

این امر قـدرت آتـی      . ای بانک کاهش و سود بانک کاهش خواهد یافت          تسهیالت اعطایی درآمد بهره   
 .یابـد  تبع آن احتمال ورشکستگی بانـک افـزایش مـی        بانک را برای اعطای اعتبارات کاهش خواهد داد و به         

 کـه   ای گونه  به،  کند  دل نیز این انتظار را تأیید می      شود نتایج حاصل از تخمین م       همانطور که مشاهده می   
  .استاثر آن بیش از یک درصد 

 بنابراین افزایش تـورم باعـث       ، اقتصادی است  ثباتی  دهنده بی    نشان های  شاخصاز جمله   ) inf(تورم  
. شـود    مـی    تورم باعث کاهش نرخ بهره واقعی سپرده       ،از سوی دیگر  . شود  ثباتی اقتصادی می    افزایش بی 

 اهتمـام دولـت مبنـی بـر         دلیـل   بهسو     اخیر شاهد بودیم نرخ بهره سپرده از یک        یها  سالمانطور که در    ه
 ایـن موضـوع بـه نـوعی بـه           . افزایش نرخ تورم کاهش یافتـه اسـت        دلیل  بهکاهش سود و از سوی دیگر       
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 نظیر بخش مسکن  های زود بازده و با سودآوری باالتر          ها از سیستم بانکی و انتقال آن به بخش          خروج سپرده 
 همـانطور کـه   .تواند احتمال رخداد هجوم بـانکی را افـزایش دهـد           بنابراین افزایش تورم می    ،شده است 

های جایگزین سپرده اثر آن بر احتمال         شود با توجه به اثر مثبت تورم بر بازدهی سایر دارایی            مشاهده می 
  .رخداد هجوم بانکی بیش از یک درصد است

  نقدینگی است و بیانگر ایـن اسـت کـه در مقابـل             های  شاخصاز  یکی   پرده فرار نسبت دارایی نقد به س    
چـه ایـن   هر ، بـه عبـارت دیگـر   .ها چه مقدار دارایی با قابلیت نقدشوندگی باال وجود دارد خروج سپرده 

 یعنی هرچه ایـن نـسبت   ؛نسبت باالتر باشد بانک توان بیشتری در حل مسئله هجوم بانکی خواهد داشت 
  .یابد  احتمال هجوم بانکی کاهش میباالتر باشد

 ،تواند جایگزین مناسـبی بـرای سـپرده اشـخاص باشـد             هایی است که می      یکی از دارایی   )ex( ١نرخ ارز 
گـذاران یـا کـاهش آن     بنابراین در صورت افزایش نرخ ارز و ثابت بودن نرخ سود پرداختـی بـه سـپرده    

همـانطور  .  خرید و فروش ارز مشارکت نماینـد       دهند در   گذاران ترجیح می    ناشی از افزایش تورم سپرده    
 ها از سیستم بانکی خارج و در سبد ارزی           اخیر نیز شاهد بودیم هنگام افزایش نرخ ارز سپرده         یها  سالکه در   
گذار بر خروج ناگهـانی سـپرده         توان بیان نمود یکی از عوامل اثر         بنابراین می  ،گذاری شده است    سرمایه

رز در سـبد دارایـی خانوارهـای    با توجه به اهمیـت نـرخ ا     . است  نرخ ارز  یهجوم بانک افزایش احتمال   و  
  . یک دارایی جایگزین سپرده اثر آن بیش از یک درصد استعنوان به کشور

 هرچـه نـرخ سـود    . بر احتمال رخداد هجوم بانکی است      مؤثر از جمله عوامل     )ir( 2نرخ سود سپرده  
اوت فـ  و تهـا  سپرده با توجه به کاهش نرخ سود .یابد یبانکی کمتر باشد احتمال خروج سپرده افزایش م   

 اخیر کاهش و سـپرده  یها سالگذاری در     و بلندمدت سپرده سرمایه    مدت  کوتاهاندک نرخ سود سپرده     
 در نتیجـه منـابع بلندمـدت و قابـل اتکـای سیـستم بـانکی در        ، و جاری افـزایش یافتـه اسـت        مدت  کوتاه

                                                            
 .منظور از نرخ ارز نرخ دالر به قیمت آزاد است .1

 موزون سـپرده  شود نرخ سود در این مقاله تالش می. از آنجا که نرخ سود سپرده برای انواع مختلف سپرده متفاوت است          .2
هـا بـا      با توجه به اینکه دسترسی به نرخ سود متفاوت نـرخ سـود بانـک              . عنوان نرخ سود سپرده استفاده شود       شده و به    محاسبه

مالکیت مختلف وجود ندارد سعی شـده اسـت بـرای محاسـبه نـرخ سـود مـوزون صـرفاً بـه نـرخ سـود سـپرده بلندمـدت و                                
برای محاسبه نرخ مـوزون سـپرده بـه ایـن ترتیـب           . شود استفاده شود     ارائه می  مدت که هر ساله از سوی بانک مرکزی         کوتاه

)= سـپرده بلندمـدت  *نـرخ سـود سـپرده بلنـد مـدت       ) + (مـدت   سپرده کوتاه * مدت  نرخ سود سپرده کوتاه   : (عمل شده است  
  های موزون مجموع سپرده
  دار های مدت کل سپرده= سپرده بلندمدت+ مدت  سپرده کوتاه

 نرخ موزون سپرده= دار های مدت ی موزون تقسیم بر کل سپردهها مجموع سپرده
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 ده است که این مسئله بانک را در مخاطره ناشی از ریسک نقدینگی             اخیر با روند کاهشی مواجه ش      یها  سال
از آنجا که نرخ سود سپرده واقعی در کشور منفـی اسـت              .و افزایش احتمال هجوم بانکی قرار می دهد       

  .اثر آن بر برداشت سپرده مثبت و کمتر از یک درصد است
  

  بندی  جمع .6
 کـه  یطـور    بـه  ،باشـد  ی اعتبارات در سیستم بـانکی سـپرده مـی          مال تأمینترین منبع     و عمده  ها  بانکیکی از منابع    

 را دچار اختالل نماید که اثـر نهـایی آن باعـث             ها  بانکدهی   تواند قدرت وام   کاهش ناگهانی سپرده می   
 ستا در این مقاله سـعی شـد بـا اسـتفاده از             را این در   .گذاری و تولید در سطح ملی خواهد شد        کاهش سرمایه 

 بر احتمال   مؤثربه بررسی عوامل    و به روش پانل الجیت      کی و کالن اقتصاد کشور      متغیرهای مختلف بان  
  .رخداد هجوم بانکی پرداخته شود

 گیری مناسب بانک مورد توجه شبکه بانکی        ثبات باال و امکان بهره     دلیل  بهی بلندمدت   ها  سپردهمواره  ه
  دیگـر،  سـوی از  . لوبیتی برای مشتری ندارند    به خودی خود مط    مدتبلند رسوب زمانی    دلیل  به ، اما اند قرار داشته 

در نظـام بـانکی کـشور       .  نقدشوندگی سریع مـورد توجـه مـشتریان اسـت          دلیل  به مدت  کوتاهی  ها  سپرده
 مـدت  کوتـاه ی هـا   سپردهگذاری بلندمدت از طریق اعطای سود باالتر نسبت به           جذب مشتریان به سپرده   

 برای مشتری با سـود بـاالتر        مدت  کوتاه بودن سپرده    الوصول  ترتیب مطلوبیت سهل   به این  ،شود میسر می 
گـذاری   ه در راسـتای جـذب تقاضـای سـپرد         ها  بانکبا این حال     .ددگر جبران می برای سپرده بلندمدت    

 سـعی در جـذب       ویژه و حساب پشتیبان    مدت  کوتاههایی مانند سپرده      ضمن طراحی مکانیزم   مدت  کوتاه
  . ن برای مشتریان دارندها در عین حفظ مطلوبیت آ هاین نوع سپرد

گـذاری و افـزایش سـپرده فـرار            اخیر شبکه بانکی کشور شاهد کاهش سپرده سـرمایه         یها  سالدر  
هـای   گـذاری در دارایـی   تواند خروج منابع از سیستم بـانکی و سـرمایه          یکی از دالیل آن می    . بوده است 

بینی سودآوری    ن بانکی با وجود پیش    گریزی مشتریا    ریسک دلیل  بهالبته  . زود بازده نظیر طال و ارز باشد      
 هـا   نرخ سود سپرده،از سوی دیگر.  چندان زیاد نبوده استها بانکهای زود بازده اما کاهش منابع         در دارایی 

هـا از سیـستم بـانکی کمـک       این امر بـه خـروج سـپرده    ونیز در سیستم بانکی روند کاهشی داشته است    
  :توان به موارد زیر اشاره نمود میداری عنامدالیل اصلی چنین تغییر از . است  دهنمو

 محدودیت نرخ سود تـسهیالت و کـاهش آن در دو سـال اخیـر              :  دولت برای کاهش نرخ سود     فشار -
تواننـد جهـت سـود        نمـی  هـا   بانـک تبـع آن     درآمد انتظاری ناشی از سود تسهیالت را کـاهش داده و بـه            

  . داهم نماینعهدات خارج از دسترس فری بلندمدت برای خود تها سپرده
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ـای مـسکن، ارز و طـال باعـث            گذاری  سرمایه افزایش سود    گریاهای سود   قابلیت رقابت در بخش    -  در بازاره
که مسکن، ارز یا طال عالوه بر سوددهی         در حالی  ،ی بلندمدت نداشته باشند   ها  سپرده است که مشتریان رغبتی به       شده

ـابراین ی بلندمـدت برخوردارنـد  اه سپردهباالتر از قدرت نقدشوندگی مطلوبی در قیاس با          ـا  بانـک  ، بن  جـذب  بـرای  ه
ـا        ،اند که محصول آن در عین نقدشوندگی سریع        ی مشتریان به مکانیزمی تغییر رویه داده      ها  سپرده ـا ب  سودی یکـسان ی

ای بدون ریسک اسـت کـه در صـورت            معامله مدت  کوتاهسپرده  .  نماید ارائهتفاوت کمتر نسبت به بازارهای مذکور       
ـاالیی                ود متعارف برای سپرده   داشتن س   دلیـل   بـه گذار از قابلیت رقابت خوبی با بازارهای مذکور که همراه با ریسک ب

 . عوامل سیاسی داخلی و خارجی هستند برخوردار خواهد بود

. گذاران تأثیرگذار است   گیری سپرده   قطع، نرخ تورم در تصمیم     طور  به :شدید نرخ تورم  افزایش   -
نیـاز اسـت سـود       1390 درصـدی سـال      5/21 و   1389 در سـال      درصـدی  4/12با توجـه بـه نـرخ تـورم          

 رویکـرد   ، بنـابراین  پذیرنـد متناسـب بـا آن باشـد         ی بلندمدت که تأثیر بیشتری از نرخ تورم مـی         ها  سپرده
 .  استیافتهپذیرد تغییر جهت   که تأثیر کمتری از نرخ تورم ساالنه میمدت کوتاهی ها سپرده به ها بانک

هـای جدیـد ماننـد حـساب        تـوان مکـانیزم     در نهایت می   :مدت  کوتاهجدید جذب سپرده    های   مکانیزم - 
 را  ماهـه 9  و6 ،3ی هـا  سپرده و شود می فرد افتتاح مدت کوتاهپشتیبان که بر مبنای ارتباط بین حساب جاری و حساب          

 . د به شمار آورمدت کوتاهی ها سپرده دلیلی دیگر بر استقبال مشتریان از عنوان به

ـال             ب: بانک مرکزی های نظارتی     ستسیا - ـتی نظـارتی بانـک مرکـزی در س  و  1389 هـای   ر اساس بسته سیاس
شـود    مـشاهده مـی  )4(همانطور کـه در جـدول       . باشد   می )4(به شرح جدول     ها  بانک سقف نرخ سود سپرده      1390

 تفاوت اندک سـود  نکته جالب توجه.  کاهش داشته است1389 در مقایسه با سال 1390ها در سال     نرخ سود سپرده  
 .دهد های با طول زمانی بلند را کاهش می باشد که این امر رقبت و تمایل مشتریان به سپرده دار می های مدت سپرده

  
  نرخ سود.4 جدول

  )درصد(                                                             
 نوع سپرده 1389 1390

 مدت تاهکو 6 6

  ماهه6ویژه  8 8

  ماهه9ویژه  11 10

 یکساله 41 5/12

 دو ساله 14.5 13

 سه ساله 15 14

 چهار ساله 16 5/14

 پنج ساله 17 15

  . نتایج تحقیق: مأخذ
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 اسـتفاده نمایـد   توانـد    اعتبارات مـی   مالی   تأمین یکی دیگر از منابعی که بانک برای         ،از سوی دیگر  
بانک از جمله منابع پایدار است که باال بودن آن بیـانگر وضـع مـالی مـستحکم                   سهام   . بانک است  سهام

دهـد و    بانک است که متأسفانه در ایران سهام بانک حجم اندکی از کـل بـدهی بانـک را تـشکیل مـی                     
 این مسئله قدرت مقاومت بانـک را در مقابـل         . کنند ی ایران سقف کفایت سرمایه را رعایت نمی       ها  بانکاغلب  
 در پایان .دهد گذاران در معرض مخاطره قرار می مختلف کالن اقتصادی و هجوم ناگهانی سپردههای  شوک

  :شود میپیشنهاداتی جهت ممانعت از رخداد هجوم بانکی به این شرح بیان 
 هـا  بانـک بانکی بهتر است حران و هجوم با توجه به اهمیت دارایی نقد در جلوگیری از رخداد ب          −
مثبت در نسبت دارایی نقد به کل دارایی، دارایی نقد به سپرده فـرار و دارایـی                  نمایند قاعده رشد     تالش

 .نقد به کل سپرده را رعایت نمایند

 بهتر اسـت بـرای ممانعـت از هجـوم بـانکی              و است درصد   80مول تسهیالت به سپرده     نسبت مع  −
 .ندخود را ملزم به رعایت این سقف نمایمداری و جذب سپرده  با بهبود مشتری ها بانک

 ها  بانک بهتر است    .بر ممانعت از هجوم بانکی حفظ سالمت و ثبات بانکی است           مؤثراز عوامل    −
موقـع   ت بانکی را رصـد نماینـد تـا بـه          مهای سال  شاخص) حداکثر ساالنه و حداقل ماهانه    ( مرتب   طور  به

 .های بانکی شناسایی و حل شوند چالش

  بهتر است بازار بین بانکی،کزی به سیستم بانکیبرای ممانعت از اثر تورمی تزریق نقدینگی بانک مر −
 .تقویت شود

هـای کـالن     شـوک ازتوجه به اهمیت سرمایه بانک در حفاظت از بانک از مخـاطرات ناشـی           با −
  نمایند سقف حداقل کفایت سـرمایه کـه بـر اسـاس            تالش ها  بانک شود  میاقتصادی و هجوم بانکی پیشنهاد      

 .ت نمایند درصد است را رعای12  و3اصول بال 

شود برای جلـوگیری از       با توجه به اهمیت نقش سود سپرده در احتمال هجوم بانکی پیشنهاد می             −
 صـورت   بـه  بـا افـزایش نـرخ سـود بـانکی و رهاسـازی آن                .هجوم بانکی نرخ سود بانکی افـزایش یابـد        

گـذاری و     مالی اعتبـارات اعطـایی، سـرمایه       تأمینتوان افزایش جذب سپرده و        شده و محدود می    کنترل
 .رشد اقتصادی را انتظار داشت

تدریج جایگزین   ها به   خش ب تمامدر   و ایجاد رقابت آزادسازی      ها  بانکمنظور افزایش کارایی     به −
هـای آزادسـازی بـه آن     های سود دستوری شود و با توجه بـه کارهـای کارشناسـی در مـورد روش          نرخ

اسبه ریسک  تبع آن مح   ندی ریسک مشتریان و به    ب های درجه   کارگیری مدل    و در این بین به     نماینداقدام  
 .بانک در تعیین نرخ سود سپرده و تسهیالت مهم است
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