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  115 –142 ، صفحات1392 ، تابستان66 سال بیست و یکم، شماره
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  محمد نادعلی

  ی اقتصادادکتر
mohammadnadali@yahoo.com 

  
 بنابراینشود،  ی محسوب می بازار پول بازار مهم، بانک محور استی بازار مالیراران که دایدر اقتصاد ا

ن ی تنش در ایی از الزامات شناسایکیش بازار یجهت پا.  برخوردار استییت باالین بازار از اهمیش ایپا
تم  سیسالمللی پول برای ساخت  صندوق بینهای مالی دهه گذشته از یک سو و ابتکار بحران. بازار است

  . دگیر موجی از تحقیقات در خصوص بحران بانکی انجام  اولیه از سوی دیگر سبب شد تادهندههشدار
در .  شناسایی زمان وقوع بحران بانکی استلوژی در تحقیقات تجربی انجام شدههای متدو از جمله چالش

ت روش وقایع و نخس. مطالعات تجربی برای شناسایی بحران بانکی اغلب از دو روش استفاده شده است
ها به همراه   ضمن معرفی هریک از این روش،در این مقاله. است  بازار پولتنش روش شاخص دیگری

 )1350-1387(طی دوره زمانی ران یادر اقتصاد  بازار پول تنشمحاسبه شاخص نقاط ضعف و قوت آنها به 
 ی باالهای با نوسانران یاد ا اقتصی مقاطع زمانیدهد در برخ یق نشان میج تحقی نتا.شده استپرداخته 
  است؛ هرچندیبحران بانکبروز ط یشرا احتمال وقوعدهنده   بازار پول مواجه بوده که نشانتنششاخص 

  . آشکار نشده استیط منجر به بروز بحران بانکین شرای اها بانک حاکم بر یل ساختار دولتیدل به
  

  JEL: .C22, C32, E37 بندی طبقه
   . ایرانیستم بانکی بازار پول و ستنش، شاخص یان بانکبحر :کلیدی های واژه

 
  
  

  

                                                 
  3/5/1392 :        تاریخ پذیرش15/12/1391: تاریخ دریافت *
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  مقدمه. 1
 19قرن های  دست آمده از بحران به بحران بانکی اغلب متکی بر تجربه خصوصات در قیحقتا این اواخر ت
 کهاین بود تا 1تحقیقات بررسی و مطالعه رکورد بزرگ یاصل موضوع ویژه  به،ه است بود20و اوایل قرن 
ز و یری کلوم و1990، چی، هوبر1983، برنانکه(رخ داد های متعدد بانکی در دنیا  رشکستگیحوادث و

وقوع پیوست که سبب شد انگیزه و  های بانکی به  موج جدیدی از بحران1990در دهه  .)1997 ،ماسون
و  جهت مطالعه ی ادبیات رو به گسترش،ین اساسابر  .مطالب جدیدی برای تحقیقات فراهم شود

 به صورت توصیفی و برخی دیگر با ابزار اقتصادسنجی  بهاتبرخی مطالع. شکل گرفت یی بحران بانکیشناسا
 ،2000 ،وی، جارمال1998، قلوی، درس و پازارباس1997، رویریا و هیگارس(   بانکی پرداختندبحرانموضوع 

 ،1995 ،سمنن و هایگاو ،1995 ،سیداو ،2000 ،شوماخر ،1998 ،، راموس1997 ،گنزالس و همکاران
ت موضوع سبب شد یاهم .)1995 ،و شنگ 1995 ،، رجاس1996 ،نیشکی، م1996 ،تورنر گلدشتن و

 یها مشکالت و بحرانالمللی پول و بانک جهانی مطالعات جامعی از   صندوق بین1996در سال که 
. )1996، لیبیگیو و کلیپرک  و1996، ا و سالیگارس ن،یندگریل( کنندبانکی در کشورهای عضو منتشر 

 )1980-1996(درصد از کشورهای عضو طی دوره  75 نشان داد که مذکورو نهاد دنتایج مطالعات انجام شده 
 که اندازه و دهد یممطالعات انجام شده نشان  یبررس همچنین ،اند مشکالت بانکی را تجربه کرده

 درماندگی یک یا دو ، در برخی موارد.بوده استمتفاوت در کشورها   اساساًی بانکماهیت مشکالت
 ده زیان وجود دارد که در آن نهادهای دولتی یطیشرا دیگر ی در موارد؛شود بانک بزرگ مشاهده می

یافتگی   سطوح توسعهها و مشکالت به تمام مناطق دنیا و تمام  اما ضعف،نیازمند تجدید سرمایه هستند
  . گسترش یافته است

المللی پول برای ساختن  ک سو و ابتکار صندوق بینهای مالی دهه گذشته از ی بحراندر مجموع، 
 موجی از تحقیقات در خصوص بحران بانکی انجام  سبب شد تا اولیه از سوی دیگردهندهسیستم هشدار

کانت و ک گوریدم ،2003، لینگبیو و کلیپرک، 2004، ییو و لوی، بور2001، بوردو و همکاران( دگیر
ن ی گاو،1996، ی، فالنر1995، قلوی، درس و پازارباس2000، رانک کانت و همکاگوریدم ،2002، اچیدتراگ

، ت و همکارانی، گلدسم1996، ت و تورنوی، گلدسم2001، سونیک و هاچی، گل1996 ،و هاسمن
های متدولوژی  از جمله چالش. )1999 ،ن و همکارانیندگری و ل1999، نهارتی و رینسکی، کام2001

مطالعات تجربی موجود در این . ی زمان وقوع بحران بانکی استدر تحقیقات تجربی انجام شده، شناسای
 ها بانکادغام اجباری   مانندهای سیاستی آشکار متکی هستند خلهزمینه بر مشاهده وقایع استثنایی یا مدا

                                                 
1. Great Depression  
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 وقوع صیتشخچنین روشی برای .  توسط دولت بانکی مال بانک یا نجاتندل کریتعط ،گریکدیدر 
  : کننده باشد تواند گمراه بحران به دالیل زیر می

 ونددیتواند به وقوع بپ ز میی نکه بحران حادی در بخش بانکی وجود ندارد فوق در زمانیحاالت  -
  . مانند مشکالت ساختاری حل نشده بخش بانکی که مدت زمان زیادی طول کشیده است

 جهت رفع بحران ها نکبادولت در گردد که اندازه مداخله   ی اطالق می به حالتیواژه بحران بانک -
   . باشدبزرگ
  . افتند که بحران کامالً گسترش یافته است  اتفاق میزمانیهای سیاستی نوعاً   مداخله-
کند که هر بحرانی به مداخله   می عنوانشده انجام در زمینه بحران ارزی  ادبیات تجربی که اخیراً-
 کننده ی مرکزی و نهادهای تنظیمها بانک کهچراشود،   منجر نمی-همانند موارد مذکور -ی آشکار تسیاس

 مقررات ممکن است قادر باشند بحران را با استفاده از ابزارهای کمتر قابل مشاهده عمومی مهار کنند
  . )1995 ،پلوز و رزین، وایگر نیچیا(

های  سیاستزان و اندازه یم بحران از طریق  وقوعییشناسا رتمرکز بدر کار تجربی بنابراین، 
، جهت برطرف کردن مشکل ین اساسابر . خواهد داشتدنبال  را به مشکل تورش انتخاب گرانه همداخل

 بازار پول تنشدر مطالعات تجربی از روش شاخص  راًی اخی زمان وقوع بحران بانکییتورش شناسا
عنوان  در این شیوه مقادیر حدی شاخص به. شود یمبحران بانکی استفاده زمان وقوع برای شناسایی 

  .شوند الئم بحران بانکی در نظر گرفته میع
. در مطالعات تجربی برای شناسایی بحران بانکی اغلب از دو روش استفاده شده است ،مجموعدر 
ک بازار یت استراتژیبا توجه به اهم. است 2 بازار پولتنش روش شاخص  و دیگری1، روش وقایعنخست

 ی برای و محاسبه شاخصین بازار و معرفی ا3شی است، پاها بانک بر یران که متکیپول در اقتصاد ا
تواند کل  ی که می بانکیها  از وقوع بحرانیرین بازار جهت جلوگیزان فشار و تنش در ایمحاسبه م
در این مقاله ضمن معرفی هریک از این .  برخوردار استیا ژهیت وی از اهمأثر سازدران را متیاقتصاد ا
 ران با هدفی اقتصاد ای بازار پول براتنش محاسبه شاخص ها بهها به همراه نقاط ضعف و قوت آن روش
  . شود ی پرداخته می بانکیها بحرانبروز  احتمال ییشناسا

  
  

                                                 
1. Events Method 
2. Index of Money Market Pressure 
3. Monitor 
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  ی بانکیها  بحرانیی شناسایها  روش.2
  روش وقایع .2-1

 1 که در آن هجوم بانکینمود وضعیتی تعریف عنوان بهبحران بانکی را ) 1998(المللی پول  صندوق بین
 یا وضعیتی که در آن  قادر به پرداخت دیون خود نباشندها بانک گسترش یافته و ها بانکرشکستگی و و

گرفته جهت  مطالعات تجربی صورت.  وسیع صورت گیردابعادمداخله دولت در سیستم بانکی در 
ادهای هن به ها بانک بسته شدن، ادغام و فروش نکی به مشاهدات وقایع قطعی مانندهای با شناسایی بحران

معروف کنند که چنین رهیافتی در شناسایی بحران بانکی به روش وقایع   می اتکامالی دیگر یا دولت
شواهدی را جهت شناسایی بحران بانکی ) 1998( کونت و دتراگیاچ - مثال، دمیرگوکعنوان به. است

  : اند که حداقل یکی از شرایط زیر در آن رخ داده باشد معرفی کرده
 .  درصد باشد10ها در سیستم بانکی بیشتر از  های سوخت شده به کل دارایی نسبت دارایی •

 .  درصد تولید ناخالص داخلی باشد2 حداقل ها بانک 2هزینه عملیات نجات •

 .  وسیع گرددابعاد در ها بانکمشکالت بخش بانکی منجر به ملی شدن  •

 ها بانک تعطیالت اجباری ها، منجر به مسدود کردن حساب سپرده ها بانکمردم به گسترش هجوم  •
  .  برای مقابله با بحران باشدها توسط دولت  ضمانت عمومی سپرده هفته یای روزهایبرخدر 

 که دهد  نشان میاند  شناسایی بحران بانکی استفاده کردهیبرابررسی مطالعات تجربی که از روش وقایع 
  : هایی به شرح زیر مواجه است این روش با کاستی

 مثال، هزینه نجات عنوان به. شود اسایی بحران بانکی پس از گذشت زمان طوالنی می منجر به شن-
تنها پس از بحران و با یک وقفه زمانی در دسترس )  کونت و دتراگیاچ-  معیار دوم دمیرگوک(مالی 
که بحران به کل اقتصاد   تنها زمانیها بانک و تعطیلی اجباری ها بانکشدن  وقایعی همچون ملی. است

ها ممکن است به دالیل سیاستی در مراحل اولیه بحران به  ضمن آنکه دولت. دهند  رخ مییافتسترش گ
 یراحت  بهمداخالت سیاستی اولیه دولتممکن است  دیگر، عبارت به.  بپردازندها بانکحمایت پنهانی از 
  . قابل مشاهده نباشند

دولت در رگ بودن مداخله سیاستی گیری در زمینه بز برای تصمیم ملموس استاندارد یها مالک -
  . شود ی اغلب مشاهد نمها بانک

های سیاستی اغلب   در این روش تعیین دوره زمانی بحران مشکل است، زیرا زمان دقیق مداخله-
  . )1996، لینگبیو و کلیکپر( نامشخص و مبهم است

                                                 
1. Bank Run 
2. Rescue Operation  
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  بوده و به وقایع قابل مشاهدهکند که به اندازه کافی شدید هایی را شناسایی می روش وقایع تنها بحران -
های   و توسط سیاستیدرست که بههایی  بحران ییشناسا در این روش از بنابراین ،در بازار منجر شوند
کارهای تجربی  در لهئمسن یا. شود ها معلوم نمی گونه بحران توجه نشده و اینشوند،  صحیح کنترل می

  . جاد خواهد کردیرا امشکل تورش انتخاب 
  

    بازار پولتنشوش شاخص  ر.2-2
 .)1995گرین، وایپلوز و رز،  ایچین ( بازار پول برگرفته از ادبیات بحران ارزی استتنشرهیافت شاخص 

 بازار پول مبتنی بر این فرض مرسوم است که تقاضای کل بخش بانکی برای ذخایر تنشروش شاخص 
 رابطه منفی ار باالی نگهداری ذخایردلیل هزینه فرصت بسی به مدت  با نرخ بهره کوتاه1بانک مرکزی

 برای یشبکه بانک بحران بانکی با افزایش زیاد تقاضای کل شود به سه دلیل ، فرض میهمچنین. دارد
  .)2007، هانگن و هو( ذخایر بانک مرکزی همراه است
 باعث ها بانک های سوخت شده  دیگر، افزایش وامعبارت  به2:های بانکی کاهش شدید کیفیت وام

 ها بانک منجر به افزایش تقاضا برای ذخایر از سوی لهئمساین . گردد هش نقدینگی در بخش بانکی میکا
  . شود جهت حفظ نقدینگی آنها می

 را برای تأمین مالی به سمت بازار ها بانک 3:خروج ناگهانی سپرده توسط بخش عمومی غیربانکی
  . دهند یسوق مبین بانکی و بانک مرکزی 

نگهداری اوراق قرضه ،  آنکه مؤسسات مالیدلیل  به4:بین بانکیبازار  افت وام ازیعدم امکان در -
 دهند  ترجیح میؤسسات دچار مشکل مالیتر را به پرداخت وام به م های مطمئن  و سایر دارایی5دولتی

  . )2002، نیفورفا(
د به افزایش توان  میکننده انحصاری ذخایر بانکی  تنها عرضهعنوان بهبنابراین، بانک مرکزی 

، اگر ذخایر نخست . به دو صورت واکنش نشان دهدها بانکتقاضای ایجاد شده برای ذخایر توسط 
 را ثابت نگهداشته و از طریق افزایش ها بانک عرضه کل ذخایر نکی هدف عملیاتی سیاست پولی باشدبا

 مدت کوتاه بهره دوم، اگر هدف عملیاتی سیاست پولی نرخ.  واکنش نشان دهدمدت کوتاهنرخ بهره 

                                                 
1. Central Bank Reserves  
2. Sharp Decline in the Quality of Bank Loans 
3. Sudden Withdrawals of Deposits By the Non-Bank Public 
4. Drying-Up of Interbank Lending 

  .نمود از ابزار اوراق مشارکت استفاده توان  در فعالیت بانکداری در ایران که بانکداری بدون ربا است می. 5
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  یا  را به سیستم بانکی از طریق عملیات بازار باز 1 ذخایر اضافیبایست میباشد، آنگاه بانک مرکزی 
 وسیله افزایش شدید نرخ بهره ه بحران بانکی ببنابراین ، تزریق نمایداز طریق اعطای وام ارزان قیمت

 یا ترکیب این دو عامل تعیین اه بانکدهی بانک مرکزی به  مدت، افزایش شدید حجم وام کوتاه
  . باشند  می2دهنده درجه باالی تنش در بازار پول در واقع، این عوامل نشان. شود می

نسبت ذخایر . شود  بازار پول ساخته میتنش، شاخص  فوقمفروضات و چارچوب روابط اساس  بر
خایر نگهداری شده صورت نسبت کل ذ بهو  نشان داده شده است γهای بانک که با  بانک به سپرده

های زمانی که تنش  در دوره. های شبکه بانکی تعریف شده است توسط سیستم بانکی به کل سپرده
 یکی قرار دادن ذخایر اضافی .یابد  افزایش میدلیلباالیی در بازار پول وجود دارد، این نسبت به دو 

خروج وجوه از به جهت پاسخگویی سریع توسط بانک مرکزی در دسترس شبکه بانکی و دیگری 
 میانگین صورت بازار پول بهتنش  شاخص ،در مطالعات تجربی انجام شده. گذاران  توسط سپردهها بانک

های شبکه   به کل سپردهها بانک شده توسط بانک مرکزی به تسهیالت اعطا التیتسهتغییرات نسبت 
. )2008،  و تکاناتکانا2007، هو( است   واقعی تعریف شدهمدت کوتاهعالوه تغییرات نرخ بهره   هبانکی ب
صورت   بازار پول بهتنش بنابراین شاخص ،استاد شده یها انحراف معیار استاندارد نمونه دو جزء  وزن

  : زیر قابل بیان است

∆rσ
t∆r

∆γσ
t∆γ

tMPI += )1                                                                                        (                       

   تفاضل گرعمل: ∆
∆γσ:های بانکی   شده توسط بانک مرکزی به کل سپردههای اعطا  انحراف معیار نسبت وام  
∆rσ : مدت کوتاهانحراف معیار نرخ بهره حقیقی  

دهد به دالیل زیر   تنش در بازار پول را نیز نشان میهنگام وقوع بحران بانکی شاخص مذکور که
  :یابد میافزایش 
 تزریق ذخایر اضافی توسط بانک مرکزی به سیستم بانکی •

 ها از بانک گذاران برای خروج سپرده هجوم سپرده •

 .شود تقاضای مازاد برای ذخایر بانکی که سبب افزایش نرخ بهره می •

  
  

                                                 
1. Additional Reserves  
2. High Degree of Tension in the Money Market 
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  ر پول  بازاتنش تجربی روش شاخص   داللت.3
 1. عالمت بحران بانکی لحاظ شده استعنوان به بازار پول تنشدر مطالعات تجربی مقدار زیاد شاخص 

عملکرد اقتصاد کالن پس از بحران بانکی در ) 2000(ا تپـ کونت، دتراگیاچ و گو ه دمیرگوکدر مطالع
گیری نسبت   اندازه برایآنها.  بررسی شده است)1980-1985( مورد بحران بانکی طی دوره زمانی 36

پذیر تقسیم بر کل  ی سپردهها بانکهای بانک از متغیر وام مقام پولی به  وجوه بانک مرکزی به دارایی
آنها . کردند استفاده  سنجش تنش در بازار پولی برایری متغعنوان به پذیر ی سپردهها بانکهای  یدارای

 های نرخ بهره حقیقی و نسبت وجوه بانک مرکزی به داراییهای بحران افزایشی در  در این مطالعه دریافتند در سال
  . کند  بازار پول حمایت میتنشنتیجه این تحقیق از مفروضات بکار رفته در شاخص . دهد  رخ میها بانک

 بازار پول دارای دو شرط بوده تنشهایی را که شاخص  در مطالعه خود دوره) 2007(هاگن و هو 
 درصد توزیع 5/98 میزان شاخص بیشتر از  شرط اول.اند  لحاظ کرده بحران بانکیعنوان بهاست را 

شرط اول اطمینان .  باشد درصدی شاخص نسبت به دوره قبل5 حداقل رشد  و شرط دوم باشدای نمونه
شرط دوم به شناسایی کشورهایی . شوند  بحران شناسایی میعنوان بهدهد که تنها وقایع استثنایی  می
ع تنها ی؛ چراکه در ثبت وقااند  نبودهیا ثبت شدهه مورد بررسی دارای بحران بانکی پردازد که در نمون می

الزم به ذکر است که اگر در شرط اول درصد . گردد ی ماظ بحران لحعنوان بهد بازار پول یتنش شد
 را  ریسک از دست دادن وقایعی که بحران بانکی هستندای لحاظ گردد  سطح آستانهعنوان بهتری  پایین

  .  در مورد شرط دوم نیز صادق استلهئمساین . دهد یش میفزاا
  )1980-1996(المللی طی دوره زمانی  اطالعات ماهانه صندوق بیناز  با استفاده  در مطالعه فوق

 بازار پول و روش وقایع در شناسایی بحران بانکی تنشکارگیری شاخص به مقایسه نتایج حاصل از ب
های دیداری،  های بانکی برابر با مجموعه سپرده  کل سپردهفوق در تحقیق. پرداخته شده است

.  استپذیر در نظر گرفته شده ی سپردهها بانکهای خارجی  انداز و بدهی دار و پس های مدت سپرده
های پرداخت شده توسط  صورت وام  بهجای در نظر گرفتن کل ذخایر  بهمتغیر ذخایر قرض گرفته شده

های بازار پول استفاده  های بهره اسمی از نرخ جای نرخ به. ی تعریف شده استمقام پولی به نهادهای مال
دهد که  نتایج تحقیق نشان می. کننده محاسبه شده است  نرخ تورم نیز از شاخص قیمت مصرف2.است

                                                 
ژیم سیاست پولی تغییر که ر دهد که وزن هر جزء از شاخص تنش بازار پول در صورتی بررسی مطالعات تجربی نشان می. 1

  .  ثابت در نظر گرفته شده استنکرده باشد
ترتیب از نرخ اسناد خزانه، بازده اوراق قرضه دولتی، نرخ  های بازار پول در دسترس نبوده است به  کشورهایی که نرخدر. 2

   .عنوان جانشین استفاده شده است بهره سپرده، نرخ بهره تسهیالت و نرخ تنزیل به
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  بازار پول و روش وقایعتنششده برای بحران بانکی با استفاده از روش شاخص  های شناسایی میان زمان
 و نتایج در کشورهای دارندها با یکدیگر اختالف   خوبی برقرار است؛ اگرچه برخی زمانهماهنگی

 در این مطالعه  همچنین،تر از کشورهای در حال توسعه و با بازارهای نوظهور است صنعتی مطلوب
 بحران بانکی زمانی عه و کشورهای با بازارهای نوظهور که در کشورهای در حال توسمشخص شد
شود که نرخ بهره باال و نسبت ذخایر به سپرده پایین یا نسبت ذخایر به سپرده باال و تغییرات  مشاهده می

بایست  میکند که بانک مرکزی در کشورهای مذکور  این نتیجه پیشنهاد می. نرخ بهره کوچک است
عتی گذاری ذخایر دست به انتخاب مشکلی بزنند، اما در کشورهای صنمیان هدفگذاری نرخ بهره و هدف

تواند در پاسخ به بحران بانکی از هر دو جزء افزایش نرخ بهره و نسبت ذخایر سپرده  بانک مرکزی می
  . استفاده کند

با روش وقایع جهت شناسایی بحران بانکی در ) 2007(، مقایسه نتایج مطالعه هاگن و هودر نهایت
ن بحران بانکی را که کوچک ندییافته و در حال توسعه نشان داد که شاخص آنها چ کشورهای توسعه

   اما ، و در روش وقایع ذکر شده بودند شناسایی نکرده استبتدا مبتال به نهادهای دولتی بود یا ابود
  . شود  را شناسایی کرده است که شواهدی از آنها در مطالعات اولیه مشاهده نمییشتریبهای  در مقابل بحران

  
   بازار پول تنشص  رهیافت رژیم چرخشی مارکف در روش شاخ.3-1

طـور خـاص از    ها جهت بررسی بحران بانکی مدل الجیت یا پروبیت است که محققان به   یکی از رهیافت  
 1 دو مقـداره   یدر سمت چپ رگرسیون مزبور متغیـر      . کنند   پروبیت برای برآورد استفاده می     - رگرسیون الجیت 

فر  ارزش صـ ه بحران وجود نـدارد ک انیکه بحران وجود دارد این متغیر ارزش یک و زم          زمانی. قرار دارد 
هـای    کـالن داخلـی، شـوک      هـای    متغیرهای توضیحی ماننـد نوسـان      در سمت راست رگرسیون   . گیرد  می

دار و مفیـد      ا معنـ  زمـانی  کاربرد سیاسـتی     لحاظدر چنین روشی از     . گیرد  خارجی و عوامل نهادی قرار می     
بررسـی ادبیـات    . درستی تصریح شده باشد    هب) متغیر وابسته دوتایی  (است که متغیر سمت چپ رگرسیون       

دهد که اغلب از روش وقایع بازار برای تعیـین ارزش متغیـر وابـسته رگرسـیون الجیـت                     موجود نشان می  
   :)2007، هاگن و هو (هایی است که برخی از آنها عبارتند از این روش دارای کاستی. اند استفاده کرده

  شناسایی دیرهنگام بحران  •
  .اند خوبی توسط دولت مدیریت شده هایی که به حرانعدم شناسایی ب •
  اختیاری بودن انتخاب زمان وقوع بحران  •

                                                 
1. Binary  
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. با درک این کاستی از رهیافت کمی برای شناسایی بحران بانکی استفاده کردند) 2007(هاگن و هو 
ر پول وجود آنها بحران بانکی را وضعیتی تعریف کردند که تقاضای اضافی برای ذخایر بانک مرکزی در بازا

 ،در این روش. اند  بازار پول را که قادر به انعکاس مازاد تقاضا است را طراحی کردهتنش شاخص ،سپس. دارد
   .اند  بحران بانکی در نظر گرفتهعنوان به  سطح آستانه مشخص شده بیشتر باشدهایی را که شاخص از دوره

ادبیات . ای بحران است اب سطح آستانهماند انتخ  بازار پول باقی میتنشمشکلی که در روش شاخص 
 فشار از شاخص مطرح شد) 1994و  1996(مربوط به بحران ارزی که توسط ایچن گرین، رز و وایپلوز 

ای بحران در این شاخص  سطح آستانه. های تهاجم ارزی استفاده شده است  جهت شناسایی دوره1بازی سفته
شود که شاخص  در این روش فرض می. آن تعریف شده است درصدی انحراف معیار از میانگین 2باال بودن 

 بحران عنوان به  درصد دنباله توزیع باشد5/2ر از که در محدوده بیشت  زمانی، بنابرایندارای توزیع نرمال بوده
 2پهنهای مالی به احتمال زیاد دارای دنباله  بازی همانند اغلب داده  سفتهفشارهرحال، شاخص  به. شود تلقی می

 توزیع ،عالوه به. دار است اندرت معن  فرض نرمال بودن توزیع شاخص به، بنابراینثبات است وزیع بیو ت
همانند باال (ای یکسان   در نظر گرفتن سطح آستانهبنابراین بوده،شاخص از کشوری به کشور دیگر متفاوت 

  .دست نخواهد داد حران بهنتایج مطلوبی را جهت تعیین زمان ب)  درصدی انحراف معیار از میانگین2بودن 
ای  اند و از یک سطح آستانه ای مختلفی استفاده کرده در عمل، محققان مختلف از سطوح آستانه

از سطح ) 2007(ای، هاگن و هو   مثال، جهت اجتناب از مشکل سطح آستانهعنوان به. اند بهره نگرفته یکسانی
 درصد باالتر 5ای  سطح آستانه) 2000(سکی و سالگادو  کارامازا، ری.اند  درصد استفاده کرده5/98ای  آستانه

ای  این روش نیز موقتی است و درصد آستانه. اند  بحران در نظر گرفتهعنوان بهاز مقدار تمام مشاهدات را 
نتیجه حاصل شده  نیست، زیرا این روش 3احتمالداری همچون ارزش  اهای معن مشخص شده منطبق با آماره

ها   اضافه کردن دادهن به وضعیت نمونه بستگی دارد،ای بحرا از آنجا که سطح آستانه. از توزیع درستی نیست
شده اثر   زمان بحران شناساییتواند بر می) شود یت نمونه میمنجر به تغییر وضع (های پوشش یافته یا تغییر دوره

  د که در مطالعات قبلی نمودر مطالعه خود چندین بحران را شناسایی ) 2003(، ادیسون عنوان مثال به. بگذارد
  . ای نشده بود  اشارهبه آنها

 مزمان در یک دوره زمانی را دارنداز آنجا که اغلب مشاهدات بحران تمایل به جمع شدن و وقوع ه
 در آن ای معموالً محققان یک پنجره زمانی با طول ثابت تعریف کرده و مشاهداتی را که از سطح آستانه

هدف از این کار، اجتناب از محاسبه بحران . گیرند  متعلق به همان بحران در نظر میدکنن پنجره زمانی عبور می

                                                 
1. Speculative Pressure Index (SPI) 
2. Fat Tail 
3. P-Value  
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در چارچوب بحران .  قبلی استتداوم بحران یفعلمشابه برای بیش از یک مرتبه در مواردی است که بحران 
در . رد این پنجره داللت بر آن دارد که تنها یک بحران ارزی در فاصله یک پنجره امکان وقوع داارزی

. شود طور ضمنی، مدت زمان یک بحران بانکی تعریف می چارچوب بحران بانکی عرض پنجره به
 تا بردند بکارچنین پنجره مشابهی را بر رگرسیون الجیت خود ) 1998( کونت و دتراگیاچ -  دمیرگوک

  اما از آنجا که،زندزایی اجتناب ور  و از مشکل درونندهستند حذف کمشابه  یک بحران که ادامهمشاهداتی را 
 منجر به خود یل این پنجره تحمگیرد ل مشاهدات را در نظر می پروبیت فرض استقال- های الجیت مدل

  . اثبات شده است) 2003(شود که این موضوع توسط آبیاد  همبستگی سریالی مصنوعی در مدل می
 آن ر شناسایی بحران د های برشمرده فوق وقوع کاستیهای ممکن جهت جلوگیری از  یکی از روش

برای انجام . ها را انجام دهند ها ارزیابی وضعیت زا شود و داده ای بحران درون است که انتخاب سطح آستانه
های  الگوی چرخشی مارکف در قیاس با روش. دنمو استفاده 1توان از الگوی چرخشی مارکف این کار می

  : قبلی دارای دو مزیت عمده به شرح زیر است
 بحران زمان   بودنی در نتیجه کاهش اختیارای کردن سطح آستانهزا  درون •

 این موضوع سبب ارتقای انتخاب عرض موقتی. کند امکان تغییر را برای مدت زمان بحران فراهم می •
  . کند ها به مدل تحمیل می  مدت زمان یکسانی را برای تمام بحرانطور ضمنی پنجره زمانی است، چراکه به

در وضعیت .  وضعیت بحرانی و دیگر2 یکی وضعیت سکون،شود  وضعیت فرض میدر بازار مالی دو
اقتصاد از یک وضعیت به وضعیت . تر است ثبات بحران نسبت به وضعیت سکون، ارزش شاخص باالتر و بی

  . شود  منتقل می3) طی زمانثابت یا احتماالت انتقال متغیربا احتماالت ( دیگر در قالب ماتریس انتقاالت
  ادوار 4،ای در مطالعات شناسایی نقاط بازگشت طور گسترده یافت الگوی چرخشی مارکف بهاز ره

 عنوان مثال، به.  و بحران ارزی استفاده شده است)2002، لتون و راجی هم و1989، لتونیهم( تجاری در اقتصاد
 اروپا طی 5تم پولی سیسبازی بر ای شناسایی هجوم سفتهاز الگوی چرخشی مارکف بر) 2002( پریا -مارتینز 

از الگوی چرخشی مارکف جهت شناسایی بحران ارزی ) 2003(آبیاد . اند دهنمو استفاده )1979-1993(دوره 
  . ده استنموزده استفاده  در پنج کشور آسیایی بحران

  
  

                                                 
1. Markov Switching Model (MSM) 
2. Tranquil State 
3. Constant or Time-Varying Transition Probability 
4. Turning Points 
5. European Monetary System (EMS) 
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  روش شاخص تنش بازار پول ات ی بر ادبیمرور .3-2
این . د شناسایی بحران بانکی استفاده کردن بازار پول جهتتنشاز رهیافت شاخص ) 2007(هاگن و هو 

صورت  کننده تقاضای مازاد برای نقدینگی در بازار پول است و به  منعکسشاخص همانطور که اشاره شد
 مدت کوتاه میانگین وزنی تغییرات نرخ بهره صورت به تعریف شده و ها بانکهای  نسبت ذخایر به سپرده

های  دورهشان یادر مطالعه . گردد ها محاسبه می م بانکی به کل سپردهحقیقی و تغییرات نسبت کل ذخایر سیست
 دوره بحران بانکی عنوان به یزان مشخص شده برای هر کشور باشد درصد م5/98که شاخص بزرگتر از  زمانی

 فصل نیز جهت جلوگیری از شمارش بیش از یکبار بحران 8ای با عرض   پنجره،همچنین. تعریف شده است
  .  شده استمشابه لحاظ

 با استفاده از شاخص )2007(ضمن تکمیل شیوه شناسایی بحران بانکی توسط هاگن و هو ) 2007( هو
الگوی چرخشی . های بحران و مدت بحران بهره برد  بازار پول از مدل رژیم چرخشی جهت تعیین دورهتنش

کردن  ای و نیز مستثنی  آستانه کاهش اختیار در تعیین سطحای بحران و ا کردن سطح آستانهز مارکف با درون
 شناسایی ،حال هر  به.  کاستی روش قبلی را از بین بردی جلوگیری از دوباره شماری بحرانپنجره زمانی برا

تواند دچار مشکل شناسایی   می، بنابراینبحران توسط الگوی چرخشی مارکف متکی بر نمونه بوده
 شناسایی بحران مؤثر تواند بر دار مدل می اتصریح معن. شندهایی شود که در عالم واقع وجود نداشته با بحران
  . های روش الگوی چرخشی است این موارد از کاستی. باشد

های بحران،  با استفاده از رهیافت الگوی چرخشی مارکف به بررسی دوره) 2006(هان  مک دیل و شی
 بحران بانکی 5که در آن  ()1890-1909(های آرام و زمان شروع بحران بانکی در آمریکا طی دوره  دوره

 شاخص، عنوان بهمدت  های کوتاه آنها با استفاده از اطالعات هفتگی نرخ بهره وام. پرداختند) مشاهده شده بود
ابتدا به تعیین زمان شروع و پایان بحران پرداخته و سپس پارامترهای ماتریس انتقاالت حرکت از زمان سکون 

های مشخص شده برای بحران توسط الگوی  نتیجه این تحقیق نشان داد زمان. دبه زمان بحران را محاسبه کردن
 با این تفاوت که در این روش از سازوکار تحلیل داده توسط شی مارکف مشابه تحقیقات قبلی استچرخ

ضمن آنکه در این رهیافت امکان . باشد مدل استفاده شده است و مدل دچار تورش انتخاب زمان بحران نمی
ها   دریافتند که خالص خروج سپرده،همچنین. زمان شروع بحران از دقت بیشتری برخوردار بوده استتعیین 

های  سالبه مراکز دیگر و سطح پایین ذخایر اضافی احتمال بحران مالی طی )  مراکز پولعنوان به( ها بانکاز 
 ،)1986(، میرون )1910( مانند کیمریر این نتایج توسط مطالعات انجام شده قبلی.  را افزایش داده است)1909-1890(

  . اند نیز مورد تأیید قرار گرفته) 1988(و چاری ) 1984(ایچن گرین 
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   بازار پول در اقتصاد ایرانتنشمحاسبه شاخص  .4
ای میان سیستم بانکی ایران با  مالحظه های قابل دهد که تفاوت بررسی ساختار بانکی اقتصاد ایران نشان می

هایی  ویژه کشورهای پیشرفته وجود دارد؛ چراکه در ساختار دولتی بانکی ایران پدیده  بهکشورهای جهان
 قادر به پرداخت دیون ها بانک و بحران بانکی سیستمی که در آنها ها بانکمانند هجوم بانکی، ورشکستگی 

 یا از طریق نداشته و در صورت متضرر شدن بانک دولت از منابع عمومی تاکنون مصداق عملی خود نباشند
ی که پس از  در ساختار دولتی حاکم بر سیستم بانکبنابراین. شتابد ذخایر بانک مرکزی به کمک بانک می

 شرایط  دیگر، اگرچهعبارت  به1.ایم ها نبوده  شاهد بحران بانکی آشکار در بانکانقالب ایجاد شده است
 ویژه به( اند حران بانکی را تجربه کردههای ایران و مقایسه آن با شرایط کشورهایی که ب حاکم بر بانک

 اماده است؛ نمو بیانگر آن است که اقتصاد ایران شرایط بحران بانکی را تجربه )کشورهای در حال توسعه
منجر به بروز بحران آشکار در   این شرایط عمالًهای مالی بانک مرکزی ها و حمایت  دولتی بودن بانکدلیل به

ها در نهایت منجر به  مدی بانکا ناکارایی که نظام بازار آزاد حاکم است در کشوره.اقتصاد نشده است
ای  در کشورهای درحال توسعه. ها ندارد  در بانکبسیاریورشکستگی آشکار بانک شده و دولت مداخالت 

 ،)1997 (شرقی ، کشورهای آسیای)1995 ( مانند مکزیکاند های اخیر تجربه کرده  طی دههکه بحران بانکی را
 نیز علیرغم آنکه دولت در این کشورها در مقایسه با کشورهای پیشرفته )2000 (و ترکیه) 1998 (انتینآرژ

ها همانند ساختار بانکی ایران نبوده که مانع از  تری داشته، اما میزان حمایت مالی آنها از بانک نقش پررنگ
های دولتی از طریق بانک  است که بانکای  ساختار سیستم بانکی در ایران به گونه. ایجاد بحران بانکی گردد

مرکزی و دولت حمایت کامل شده و زمانی شاهد بحران بانکی در این ساختار هستیم که بانک مرکزی و 
   2.دولت با بحران مواجه باشند

توان از روش وقایع استفاده کرد،  در کل، با توجه به ساختار دولتی حاکم بر سیستم بانکی کشور نمی
 برای معرفی و ، بنابراینتصاد ایران شواهد عملی مبنی بر وجود بحران بانکی ثبت نشده استچراکه در اق

ه ئهای خاص ایران مدنظر قرار گرفته و بر مبنای آن به ارا  ویژگیبایست میشناسایی شاخص بحران بانکی 
  . پرداختکه شرایط بحران بانکی تجربه شدههایی  شاخص بحران بانکی و شناسایی زمان

                                                 
ها همچـون بانـک اصـناف و بانـک         های قبل از انقالب اسالمی شاهد ورشکستگی برخی بانک         قابل ذکر است که در سال     . 1

تواند مصداقی از یک بحران بانکی در کـشور           با پیروزی انقالب اسالمی نیز ملی شدن بانک خود می         . ایم  بازرگانان بوده  بیمه
شـدن   اگر مشکالت بخش بانکی منجـر بـه ملـی   ) 1998(ـ کانت و دتراگیاچ      اساس مطالعات دمیرژاک   تلقی گردد؛ چراکه بر   

  . مالک بحران بانکی در روش وقایع محسوب می شودعنوان  این پدیده بهها در مقیاس وسیع گردد بانک
 ورشکستگی بانـک خـصوصی   به بعد1379های خصوصی از سال   از اجازه فعالیت به بانک   پسالزم به یادآوری است که      . 2

  .تواند بروز پیدا کند می
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 بازار پول استفاده تنشین اساس، برای شناسایی بحران بانکی در اقتصاد ایران از رهیافت شاخص ابر 
کننده تقاضای مازاد   بازار پول منعکستنش شاخص های قبلی اشاره شد همانطور که در بخش. شده است

  در این زمینهدر طراحی این شاخص همانند مطالعات تجربی انجام شده. برای نقدینگی در بازار پول است
 نسبت کل ذخایر سیستم بانکی به کل عنوان بههای بانکی را   نسبت ذخایر به سپرده)2003،  و آبیاد2007، هو(

 یکی جزء نسبت ذخایر ،باشد  بازار پول دارای دو جزء میتنششاخص . ه شده استها در نظر گرفت سپرده
برای محاسبه شاخص بازار . )r( تاه مدت حقیقی و دیگری جزء نرخ بهره کو)γ( های بانکی بانکی به سپرده

  :شدترتیب زیر عمل  پول در اقتصاد ایران به
  :آمددست   و نرخ تورم بهیمدت حقیقی از تفاضل نرخ بهره اسم نرخ بهره کوتاه

  

ptr R &−= )2                                                                            (                                                  

tr :مدت حقیقی نرخ بهره کوتاه  
R :کسالهی ی بانکیها نرخ سود سپرده  
p& :نرخ تورم  
  . محاسبه شدیقیرات نرخ بهره حقییتغ )2( از رابطه یریگ با تفاضل

  

p∆R∆tr∆ &−= )3                                                                                                                      (  
   یریگعملگر تفاضل: ∆

tr∆:مدت حقیقی رات در نرخ بهره کوتاهیی تغ  
R∆ :ساله های بانکی یک رات در نرخ سود سپردهییتغ  
p∆   رات نرخ تورمییتغ: &

 ی بانکیرات نرخ سود سپرده هاییبا تفاضل تغبرابر  یقیرات نرخ بهره حقییدارد که تغیان میب) 3(رابطه 
نسبت ذخایر به  همان  بازار پول کهتنشگر شاخص ی محاسبه جزء دیبرا .باشد یکساله و نرخ تورم می

  :شدر عمل یب زیترت  است بههای بانکی سپرده
  

DD

RR
tγ = )4                                                      (                                                                      

tγ :ی بانکیاه ر به سپردهینسبت ذخا  
DD :های سیستم بانکی کل سپرده  

  

dfldisdidsdjDD ++++= )5                                      (                                                              
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dj:الحسنه جاری  قرض ه سپرد  
ds :انداز الحسنه پس  قرض پردهس  

sdi :مدت گذاری کوتاه  سرمایه سپرده  
ldi :مدت  بلندگذاری  سرمایه سپرده  

df :ها های ارزی نزد بانک سپرده  
  

rdrerrrcRR +++= )6                                            (                                                                
  

RR :یستم بانکیذخایر کل س   
rc:  ها بانکذخایر نقدی موجود در  
rr :ذخایر قانونی  
re :نزد بانک مرکزی ها بانکاضافی ر یذخا   
rd :گرفته شده از بانک مرکزی ذخایر قرض  

ذخایر کل  .شود یر بانک استفاده می کل ذخایجا بهاز ذخایر قرض گرفته شده  تجربی یدر بررس
 نزد بانک مرکزی و ذخایر ها بانک، ذخایر قانونی و اضافی ها بانک شامل ذخایر نقدی موجود در ها بانک

دهنده تنش در این   بازار پول که نشانتنشجهت ساختن شاخص . قرض گرفته شده از بانک مرکزی است
 از بانک مرکزی مورد محاسبه قرار گرفته و به ذخایری ها بانکفته شده بازار است، تغییرات ذخایر قرض گر

 و ها بانکشود؛ چراکه هدف این شاخص شناسایی شرایط بحرانی   پرداخته نمی، استها بانککه در اختیار 
  .نیستها پاسخگوی نیازهای نقدینگی آنها   است که ذخایر در اختیار بانکزمانی در ها بانکریسک نقدینگی 

 یها ر به سپردهیرات در نسبت ذخاییتغ) 3(و قرار دادن حاصل در رابطه ) 6(و ) 5 (وابطر از یریگ  تفاضلبا
  :م داشتی خواهبنابراین) 7رابطه (شود  ی محاسبه میبانک

  







=

DD
RR∆t∆γ )7                                                                                 (                                                 

 

tγ∆ :های بانکی رات در نسبت ذخایر به سپردهییتغ  
∆RR :ذخایر کل سیستم بانکیرات درییتغ   
∆DD :های سیستم بانکی شامل دیداری و غیردیداری تغییرات در سپرده  
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 دیگر، برای عبارت به. اند برای محاسبه شاخص، میانگین تغییرات دو جزء مذکور در نظر گرفته شده لحا
م یتقس ()6( و )2(مجموع دو رابطه نرمال شده   بازار پول پس از محاسبه تغییرات هر جزءتنشمحاسبه شاخص 

  :شود یمحاسبه م )8(بطه  راصورت به و 1 نرمال شدهصورت بهشاخص )  انحراف معیار تغییراتبراجزا به 
  

∆rσ
t∆r

∆γσ
t∆γ

tMPI += )8                                                                                                  (  
  

∆γσ :های بانکی  های اعطاء شده توسط بانک مرکزی به کل سپرده انحراف معیار نسبت وام  
∆rσ : مدت کوتاهانحراف معیار نرخ بهره حقیقی  

 از اطالعات ماهانه متغیرهای پولی و بانکی موجود در  بازار پول در اقتصاد ایرانتنشبرای محاسبه شاخص 
های بانکی  کل سپرده.  استفاده شده است)1350-1387(نشریات مختلف آماری بانک مرکزی طی دوره زمانی 

و ) مدت مدت و بلند کوتاه( گذاری های سرمایه ، سپرده)انداز جاری و پس( الحسنه های قرض هاز مجموع سپرد
 جانشین متغیر عنوان بهاز متغیر ذخایر قرض گرفته شده . دست آمده است  بهها های ارزی نزد بانک وام و سپرده

ها  ها یا همان بدهی بانک کل ذخایر بانکی استفاده شده و جهت محاسبه آن اعتبارات اعطایی مقام پولی به بانک
 یها  از نرخ سود اسمی سپردهمدت  محاسبه نرخ سود حقیقی کوتاهبرای. در نظر گرفته شده است 2به بانک مرکزی

 بازار پول محاسبه شده تنش شاخص )1(  نمودار3.ه کسر شده است نرخ تورم نقطه به نقطه ماهانها  بانکیکساله
 این شود همانطور که مشاهده می. دهد ی نشان م)1350-1387( را طی دوره زمانی )MPI( برای اقتصاد ایران

                                                 
و  شـاخص    ی مقایـسه اجـزا    کردن اجزای شاخص تنش بازار پول، استاندارد کردن شاخص و فراهم آوردن امکان              هدف از نرمال  . 1

هـای    یکـی از روش   .  تا بتوانند در درون یک شاخص و در کنار یکدیگر مورد اسـتفاده قـرار گیرنـد                 همسان کردن آنها است   
  .نرمال کردن شاخص تقسیم هر جزء آن بر انحارف معیار آن است که در این شاخص مورد استفاده قرار گرفته است

 اضـافه برداشـت، اعتبـارات مـستقیم،         ل حاضر دارای چهار جزء اصلی شامل      زی در حا   به بانک مرک   ها  بانکحساب بدهی   . 2
 تغییـرات کـل     ل در دسترس نبودن آمـار تفکیکـی آن        دلی گذاری در بازار بین بانکی است که به        التفاوت نرخ ارز و سپرده      مابه

 حـساب مربـوط بـه جـزء اضـافه           رسد بیـشترین تغییـرات ایـن       نظر می  اجزای حساب در شاخص استفاده شده است؛ اگرچه به        
  . باشدها بانکدلیل مشکالت نقدینگی   طی مقاطع مختلف بهها بانکبرداشت 

هزینـه قـرض   (دلیل در دسترس نبودن نرخ سود بازار بین بـانکی        در خصوص محاسبه نرخ سود الزم به توضیح است که به          . 3
  تجربی انجام شده در سایر کشورها       همانند مطالعات  ها   از نرخ سود سپرده     طی دوره مورد بررسی    )ها  بانکگرفتن پول توسط    
های بانکی یکساله را در نظـر         جهت تبدیل نرخ سود اسمی به نرخ سود حقیقی، نرخ سود سپرده            ،همچنین. استفاده شده است  

 بنـابراین ، ستادار نیـ  طی دوره مـورد بررسـی زیـاد معنـ    ها بانکمدت  البته تغییرات نرخ این نوع سپرده و سپرده کوتاه       ( گرفته
و نـرخ تـورم     ) های یکـساله در تحقیـق اسـتفاده شـده اسـت            دلیل آنکه تغییرات آنها در شاخص مالک عمل بوده از سپرده           به

  . نقطه مربوط به هر ماه از آن کسر شده است به نقطه
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های نیمه   سالها مواجه بوده است  زیاد در برخی از سالهای شاخص از روند باثباتی برخوردار نبوده و با نوسان
  .باشد  از جمله آنها می1380 و نیمه دوم دهه 1370، نیمه اول دهه 1350م دهه دو
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  )1350-1387( بازار پول اقتصاد یران طی دوره زمانی تنششاخص . 1 نمودار

  
 بازار پول با تنشران شاخص یی که در اقتصاد ایها  دورهگردد مالحظه می) 1( همانطور که در نمودار

 احتمال تجربه شرایط بحران ل باال بوده است با تنش در بازار پو،گری دعبارت وده و بهاد همراه بی زهای نوسان
  .بانکی وجود داشته است
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  )1350-1387(شاخص طی دوره زمانی ) نرمال شده( به بانک مرکزیها بانکتغییرات جزء نسبت بدهی . 2 نمودار

  
 بـه بانـک   هـا  بانکثر از جزء بدهی     أتر مت  بازار پول بیش   تنشگردد، نوسان شاخص     همانطور که مالحظه می   

 و روند تغییرات این جزء از شاخص هماننـد رونـد تغییـرات شـاخص                است ها  بانکهای   مرکزی نسبت به سپرده   
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 یریرپـذ یثأ و تی نرخ سـود بـانک  ین دستورییل تعیدل گر، بهی دعبارت  به).2 نمودار(  بازار پول در ایران است   تنش
 بـازار پـول     تـنش  شـاخص    های   در نوسان  ی نقش اندک  یقیرات نرخ سود حق   ییزء تغ  ج ط بازار یمحدود آن از شرا   

 اقتصاد ایران تنش بازار پول را در مقاطع مختلف زمـانی طـی دوره مـورد بررسـی دارا                   1.ران داشته است  یاقتصاد ا 
چگونـه  وضعیت حاکم بر اقتصاد ایـران       بازار پول    باالی   تنش این است که طی مقاطع با        پرسشحال  . بوده است 
هـا و    های مذکور متغیرهای کالن اقتصادی چه روندی داشته و چه سیاست            دیگر، طی دوره   عبارت  به. بوده است 

تـنش بـاالی    تحلیل شرایط اقتصاد کشور در مقـاطع         و برای تجزیه . ی کشور حاکم بوده است    ها  بانکشرایطی بر   
 بـرای   بنـابراین  ،سیر آن کمـک خواهـد نمـود        مـدل بـه تفـ      شده از طریق    های شناسایی  بندی زمان  ، دسته بازار پول 

شناسـایی شـده    تـنش بـاالی بـازار پـول         های   در کشور ابتدا زمان   تنش باالی بازار پول     بندی مقاطع مختلف     دسته
ـته                      مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد که نقاط شناسایی شده در اغلب موارد در چند سال متوالی وجود داش

از سـوی دیگـر، طـی دوره مـورد     . سـازد  یک نقاط بحرانی را طی دوره فراهم مـی  امکان تفکلهئمساست که این   
 تحـوالتی همچـون وقـوع انقـالب، ملـی شـدن             باشـیم   توجهی در اقتصاد کشور مـی      بررسی شاهد تحوالت قابل   

ی کـشور و ممنوعیـت      هـا   بانـک شـدن    سـازی ارزی، خـصوصی     ، بروز جنگ، دوران بازسازی، یکـسان      ها  بانک
 بـا مقـاطعی کـه       مشاهد شد تنش باالی بازار پول     با مقایسه مقاطعی که     . ولت از بانک مرکزی   استقراض مستقیم د  

ایـن  . پرداختـه شـد   تـنش بـاالی بـازار پـول         بنـدی نقـاط       بـه طبقـه    توجهی داشته است    اقتصاد ایران تحوالت قابل   
ـازا    های   تحلیل شرایط اقتصاد در دوره     و سازی تجزیه  سادهبندی با هدف     طبقه ـایی نقـش      ر پـول  تنش بـاالی ب  و شناس

سو و آزمون صحت عملی نقاط شناسـایی شـده بـا       از یکتنش در بازار پولثر در ایجاد   ؤ م های عوامل و سیاست  
ـانکی          های  نوساناساس،     این   بر .شرایط حاکم بر اقتصاد از سوی دیگر است         مذکور که همان عالیم بروز بحـران ب

  :دول ذیل طبقه بندی نمودتوان در قالب پنج گروه به شرح ج است را می
                                                 

ت آن بـرعکس نـرخ    است که جهت تغییـرا رات نرخ سود حقیقی، نرخ تورمثر بر تغییؤ یکی از عوامل م  الزم به ذکر است   . 1
ثر از  أ شاخص فشار بازار پول محاسبه شده برای اقتصاد ایران بیشتر مت           شود که اوالً    در این زمینه یادآور می    . سود حقیقی است  

اساس مطالعات انجام شده در حوزه مباحث نظری، ارتباط میان تـورم و احتمـال                 بر ثانیاً.  با بانک مرکزی است    ها  بانکرابطه  
 بـاال باشـد احتمـال وقـوع     بسیار پایین یاکه نرخ تورم در اقتصاد     زمانی ، دیگر عبارت  به.  است Uصورت    کی به وقوع بحران بان  

 شکل میان نرخ تـورم  U جیانگ در مطالعه خود ضمن نشان دادن ارتباط تجربی). 2008 جیانگ،( بحران بانکی نیز باال است    
 بررسی جـزء  ثالثاً .کند های ریاضی نیز این موضوع را اثبات می از مدلطور نظری و با استفاده       و احتمال وقوع بحران بانکی به     
هایی که نوسان نرخ تورم بیـشتر بـوده،          دهد در دوره   صورت نرمال شده استفاده شده نشان می        تغییرات نرخ سود حقیقی که به     

 نرخ تورم را بـسیار محـدود         است که اثر حرکت عکس     قدری باال    به بانک مرکزی به    ها  بانک تغییرات جزء بدهی     های  نوسان
 دیگر، اگرچه در اقتصاد ایران نرخ سود حقیقـی از           عبارت  به. کرده و در شناسایی تنش در بازار پول خللی ایجاد نکرده است           

   امـا  ،کنـد   پذیرد، اما این اثرپذیری تنها میزان احتمال شناسایی نقاط تنش در بـازار پـول را کمتـر مـی                    نرخ تورم اثر زیادی می    
  .دار آماری ندارداثیر معنأ با بانک مرکزی در نتیجه نهایی تها بانکثیرپذیری باالی شاخص از رابطه أدلیل ت قابل بهدر م
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  های تنش باال در اقتصاد ایران بندی دوره  طبقه.1جدول
 1380-1387  1370-1374 1363-1369 1356-1359 1351-1355  شرح

 1/0 49/0 -14/0 2/0 14/0  متوسط شاخص تنش بازار پول طی دوره

 23/7 97/8 99/2 5/10 22/4  اکثر شاخص تنش بازار پول طی دورهدح

 -79/8 -72/3 -03/4 -43/6 -09/3  خص تنش بازار پول طی دورهحداقل شا

  . تحقیقنتایج: مأخذ    
  

  :های حاکم بر اقتصاد ایران طی دوره های مذکور به شرح ذیل بررسی شده است ترین ویژگی مهم
ها تا حدود  در این دوره شاهد رونق درآمدهای نفتی و رشد اعتبارات اعطایی بانک: )1351-1355(دوره 

  به بیش از ها به بانک مرکزی  درصد و رشد بدهی بانک60تا حدود  سو و رشد نقدینگی  درصد از یک55
  . باشیم  می درصد از سوی دیگر160

  
  بحران بانکیبروز  دوره اول شرایط .2 جدول

  

  1355  1354  1353  1352  1351  شرح
 17/6 4/8 12/5 7/5 16/7  )درصد( نرخ رشد تولید داخلی

 41/3 54/5 51/4 47/8 31/2  ت بانکیرشد اعتبارا

 52/1 163/5 16/4- 119/4 42/1  ها به بانک مرکزی رشد بدهی بانک

 6/9 1/1 2/9- 8/5- 2/8-  رشد نرخ ارز اسمی

 11/5 10/7 10/7 3/1 2/3  )دالر( قیمت هر بشکه نفت

 16/4 10/0 15/7 11/2 6/4  نرخ تورم

 41/4 41/3 57/8 29/2 34/8  رشد نقدینگی

 1649/0 1744/0 177/0 174/0 162/0 ها رخ ذخایر قانونی بانکن

  .یرانا.ا. بانک مرکزی ج:مأخذ        
  

مقدار بدهی ) 1342-1352( از انقالب پیشهای سوم و چهارم توسعه  های اجرای برنامه در فاصله سال
،  میلیارد ریال بالغ گردیده است20 تنها به 1351 محدود و پایین بوده و تا سال نسبت به به بانک مرکزی ها بانک

 به بانک مرکزی ها بانک با افزایش قیمت نفت و وفور درآمدهای ارزی، بدهی ویژه  به بعد به1352اما از سال 
.  شده است1351 برابر مقدار آن در سال 9 مقدار آن حدود 1356که در سال  طوری  شدت افزایش یافته؛ به به

  پنجم و حضور ارزهای نفتی فراوان و گسترش شبکه بانکی کشور در حوزه صنعت،شدن برنامه  البته اهداف صنعتی
های انبساطی پولی بانک مرکزی از طریق اعطای تسهیالت بیشتر به  معدن، ساختمان و مسکن زمینه سیاست
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ر سازی د  صنایع مونتاژ، گسترش ساختمانویژه بهگسترش شدید ساختار صنعتی کشور . ساخت را فراهم ها بانک
های انبساطی  حوزه شهری و افزایش دخالت بخش خصوصی در اقتصاد در این دوره انعکاسی از سیاست

  . به بانک مرکزی استها بانکهای  مذکور و افزایش بدهی
اعتبارات بانکی با یک روند صعودی از . ن دوره رشد باالی اعتبارات بانکی استیهای ا از دیگر ویژگی

دلیل  رشد اعتبارات بانکی طی این دوره به.  رسیده است1354درصدی در سال  5/54 درصدی به رشد 24رشد 
  . گسترش نظام بانکی، افزایش بدهی به بانک مرکزی و رونق اقتصادی بوده است

 و ها  وقوع انقالب اسالمی و تعطیلی موقتی بانکترین تحوالت این دوره عبارتند از مهم: )1356-1359(دوره 
تا حدود ( ها به بانک مرکزی  وقوع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، رشد بدهی بانکها، سپس ملی شدن بانک

 درصد نقدینگی و کاهش 40، رشد حدود ) درصد40تا حدود (  ها ، رشد اعتبارات اعطایی بانک) درصد50
 و افزایش ارزش نرخ ارز اسمی) 1359 درصدی در سال -15تجربه رشد (  شدید رشد اقتصادی، منفی شدن آن

  . درصد75تا حدود 
  بحران بانکی  دوره دوم شرایط بروز.3 جدول

  

  1359  1358  1357  1356  شرح
 15/1- 4/2- 7/4-  2/3-  )درصد( نرخ رشد تولید داخلی

 14/2 39/1 5/5 27/6  رشد اعتبارات بانکی

 48/1 36/9 11/0 15/4  ها به بانک مرکزی رشد بدهی بانک

 46/9 75/1 13/9 0/5  رشد نرخ ارز اسمی

 28/6 17/3 12/7 12/4  )دالر( قیمت هر بشکه نفت

 23/6 11/3 10/1 24/7  نرخ تورم

 24/2 40/7 20/5 31/6  رشد نقدینگی

 0853/0 0891/0 0981/0 1578/0 ها نرخ ذخایر قانونی بانک

  .یرانا.ا.بانک مرکزی ج: مأخذ      
  

   به رشد1357 درصدی در سال 11شد  صعودی از رها به بانک مرکزی با یک روند نسبتاً بدهی بانک
 28طور متوسط رشد این متغیر طی دوره دوم مورد بررسی حدود   رسیده است و به1359 درصدی در سال 48

ها به بانک مرکزی به رشد اعطای وام بانکی به  از جمله دالیل رشد بدهی بانک. درصد در هر سال بوده است
های اقتصادی،  اندازی مجدد بنگاه  برای راه1357از سال  .ددگر بخش دولتی و خصوصی پس از انقالب برمی

شود و نظام بانکی به   جنگ تحمیلی این وضعیت تشدید میآغازیابد و متعاقب  اعطای وام به آنها افزایش می
 ،در نتیجه. کند های دولتی و بخش خصوصی برای اداره امور در شرایط جنگی وام بیشتری اعطا می شرکت
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طور متوسط  به. ها به بانک مرکزی در این دوره هستیم ها و رشد بدهی بانک بارات اعطایی بانکشاهد رشد اعت
  . درصد بوده است22رشد اعتبارات بانکی در این دوره ساالنه حدود 

است، از یک سو شاهد های جنگ مربوط  در این دوره که بخش اعظم آن به سال: )1363-1369(دوره 
و افت قیمت نفت از ) 1365 درصد در سال -9تجربه رشد منفی حداکثر ( تصادی رشد منفی اقرکود اقتصادی

 درصد، نرخ 19ایم و از سوی دیگر، رشد نقدینگی حدود   دالر در هر بشکه بوده13 دالر به حدود 28حدود 
د  به حدو1363 درصد در سال 5 افزایش یافته و رشد اعتبارات از حدود 1367 درصد در سال 30تورم تا حدود 

  .  رسیده است1369 درصد در سال 33
  

  دوره سوم شرایط بروز بحران بانکی. 4 جدول
  

  1369  1368  1367  1366  1365  1364  1363  شرح
 14/1 5/9 5/5- 1/0- 9/1- 2/0 2/0-  )درصد( نرخ رشد تولید داخلی

 33/1 26/8 15/9 12/9 10/0 7/7  5/7  رشد اعتبارات بانکی
 19/1 0/8 1/6 6/8 17/1- 30/2- 8/9  رکزیها به بانک م رشد بدهی بانک

 6/6 50/0 15/9- 39/2  27/4 4/7 51/3  رشد نرخ ارز اسمی

 20/6 16/0 13/3 17/0 13/5 26/0 26/8  )دالر( قیمت هر بشکه نفت

  9/0 17/4 28/9 27/7 23/8 6/8 10/4  نرخ تورم
 22/5 19/5 23/8 18/1 19/1 13/0 6/0  رشد نقدینگی
 2943/0 2346/0 2379/0 2375/0 2385/0 2341/0 2332/0 ها ی بانکنرخ ذخایر قانون

  .یرانا.ا.بانک مرکزی ج: مأخذ  
  

 درصدی در 9/8ها به بانک مرکزی در این دوره با نوسان همراه بوده است و از رشد حدود  بدهی بانک
  درصدی1/19رشد  سپس به ، رسیده است1364 درصد در سال -2/30 با یک روند کاهشی به حدود 1363سال 

ها به بانک مرکزی به شرایط جنگی حاکم   بدهی بانکهای از جمله دالیل نوسان.  رسیده است1369در سال 
اعتبارات بانکی با یک روند . گردد پی داشته است برمی های اقتصادی را در بر اقتصاد کشور که رکود فعالیت

طور متوسط در این دوره   رسیده است و به1369 درصدی در سال 1/33 درصدی به رشد 7/5صعودی از رشد 
های  مین مالی بنگاهأدلیل ت رشد اعتبارات بانکی طی این دوره به . درصد برخوردار بوده است3/16از رشد حدود 

  .باشد دولتی و خصوصی و نیز آغاز دوره بازسازی پس از جنگ مربوط می
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پس از دوره رونق اقتصادی ( اد کشور آهنگ نزولی اقتص1370از اواخر سال : )1370-1374(دوره 
.  درصد تنزل یافت5/0 درصد به حدود 12آغاز گردید و رشد اقتصادی از حدود ) 1368-1369های  سال

  درصدی،38 که منجر به  رشد نقدینگی 1 است1372سازی ناموفق ارزی در سال  ویژگی دیگر بارز این دوره یکسان
ها به بانک  بدهی بانک.  شد1374 درصدی نرخ ارز در سال 55 درصدی و افزایش 5/49نرخ تورم حدود 

  . افزایش یافته است1373 درصد نیز در سال 280مرکزی از نوسان بسیار باالیی برخوردار بوده و تا حدود 
  

   دوره چهارم شرایط بروز بحران بانکی.5 جدول
  

  1375  1374  1373  1372  1371  1370  شرح
 6/1 2/9 0/5 1/5 4/0 12/1  )درصد(نرخ رشد تولید داخلی

 33/2 28/7 25/1 31/0 31/4 33/5  رشد اعتبارات بانکی

 2/2- 112/0 279/0 44/4- 77/1 242/6  رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی

 9/8 55/6 32/2 21/2 5/8 0/6  رشد نرخ ارز اسمی

 19/0 16/2 14/8 15/1 17/8 17/3  )دالر( قیمت هر بشکه نفت

 23/2 49/4 35/2 22/8 24/4 20/7  نرخ تورم 

 37/0 37/6 28/5 34/2 25/3 24/6  رشد نقدینگی

 29/0 307/0 292/0 248/0 239/0 278/0 ها نرخ ذخایر قانونی بانک

  .ایران.ا.بانک مرکزی ج: مأخذ
  

 در  درصدی242 مرکزی در این دوره با نوسان همراه بوده است و از رشد حدود بانکها به  بدهی بانک
 رسیده است و سپس با یک روند 1372 درصد در سال -44ا یک روند کاهشی به حدود  ب1370سال 
 1375 درصدی در سال -2 رسیده و سپس به رشد 1373درصدی در سال  279 صعودی به رشد نسبتاً

توان به اجرای سیاست  ها به بانک مرکزی می  بدهی بانکهای از جمله دالیل نوسان. رسیده است
 درصدی به رشد 5/33اعتبارات بانکی با یک روند نزولی از رشد . دنموز اشاره سازی نرخ ار یکسان

 1375 درصد در سال 2/33 سپس روند صعودی یافته و به ، رسیده است1373 درصدی در سال 1/25
 های نوسان.  درصدی برخوردار بوده است5/30طور متوسط در این دوره از رشد حدود  به. رسیده است

                                                 
نرخـی    از حالت تک   1373، نرخ ارز در سال      1372دلیل عدم موفقیت این سیاست آن است که پس از اجرای آن در سال               . 1

  عمال1374ًبوده و در سال ) ای، نرخ ارز صادراتی و نرخ ارز دولتی  ارز واریزنامهمانند نرخ ( خارج شده و شاهد چندین نوع نرخ ارز
  .این سیاست کنار گذاشته شد
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های دولتی و خصوصی و نیز رکود و رونق  مین مالی بنگاهأدلیل ت نکی طی این دوره بهرشد اعتبارات با
  .باشد اقتصادی دوره مرتبط می

 دالر 23های نفت و رسیدن قیمت هر بشکه نفت از حدود  رشد باالی قیمت: )1380-1387(دوره 
 ،1385 درصد درسال 40 حدود  رشد باالی نقدینگی و رسیدن آن بهطور میانگین ساالنه  دالر به95به حدود 

 درصد اعتبارات اعطایی 20 و رسیدن آن به حدود 1384ها از سال  افزایش مطالبات معوق بانک
ها به بانک  ، نوسان در بدهی بانک1387 درصد تا سال 30ها، رشد اعتبارت اعطایی ساالنه باالی  بانک

، )1384-1385 (های  در سال درصدی53 و 67 و 1381 درصدی در سال 101مرکزی و تجربه رشد 
  .ایم های پایانی بوده های اقتصادی و وقوع بحران مالی و رکود اقتصادی در سال تشدید تحریم

  
   دوره پنجم شرایط بروز بحران بانکی.6 جدول

  

  1387  1386  1385  1384  1383  1382  1381  1380  شرح
 2/3 6/9 6/2 5/9 4/8 6/7 7/5 3/3  )درصد( نرخ رشد تولید داخلی

 11/9 34/2 38/2 34/1 34/9 34/6 34/5 30/7  رشد اعتبارات بانکی

 74/1 150/9 52/8 67/1 8/7- 3/2- 101/3 48/7-  ها به بانک مرکزی رشد بدهی بانک

 4/2 0/9  1/7 3/4 5/1 3/8 0/1 2/2-  رشد نرخ ارز اسمی

 94/4 69/8 61/7 50/7 34/6 26/9 23/5 22/9  )دالر( قیمت هر بشکه نفت

 25/4 18/4 11/9 12/1 15/2 15/6 15/8 11/4   تورم نرخ

 15/9 27/7 39/4 34/3 30/2 26/1 30/1 28/8  رشد نقدینگی

 0/1292 1511/0 1512/0 1471/0 1475/0 1568/0 1635/0 1743/0 ها نرخ ذخایر قانونی بانک
  .یرانا.ا.بانک مرکزی ج: مأخذ
  

 سازی  یکساندلیل  به1381 درصدی در سال 101 ها به بانک مرکزی پس از افزایش حدود بدهی بانک
 با آغاز فعالیت 1384 اما از سال ، روند نزولی داشته و دارای رشد منفی بوده است1383 تا سال نرخ ارز

  درصدی150های اقتصادی جدید روند این متغیر صعودی شده و به رشد بیش از  دولت نهم و اجرای سیاست
های جاری خود نزد بانک مرکزی عامل   از حسابها بانک برداشت اضافه.  رسیده است1386در سال 

های اخیر   در سالها بانکاضافه برداشت . های اخیر بوده است  طی سالها بانکاصلی افزایش بدهی 
فشارهای دولت به سیستم بانکی، مطالبات معوق و سررسید گذشته، احتمال . دالیل متعددی داشته است
 از ها بانکسوی بانک مرکزی و ضعف مدیریت نقدینگی   خط اعتباری ازبخشودگی جرایم یا اعطای

نسبت مطالبات سررسید گذشته و معوق به . )1387شاکری،  (اند جمله دالیل عمده اضافه برداشت بوده
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 1386 سال درصد در پایان 13 به 1379 درصد در پایان سال 4/5از  ها بانککل تسهیالت اعطایی 
طور متوسط از رشد ساالنه   این دوره رشد اعتبارات روند صعودی داشته و بهطی. افزایش داشته است

 عنوان از عمده دالیل رشد اعتبارات بانکی در این دوره، اعطای تسهیالتی تحت.  درصد بوده است34حدود 
  . استها بانک دولت بر سویتسهیالت زودبازده و اشتغالزا و تکالیف گوناگون از 

 ی بازار پول داراتنشکه شاخص  زمانی ز در ید در عمل نشو ی مالحظه من، همانطور کهیبنابرا
ه یم اولیط عالین شرایاند که ا ز با مشکالت مواجه بودهی کشور نیها بانک باال بوده است، های نوسان

  منجر به عمالًیطین شرای کشور چنیها بانک حاکم بر یل ساختار دولتیدل  اما به، استیبروز بحران بانک
  .کشور نشده است  دریا شده  ثبتی بحران بانکوقوع

  
  یریگ جهینت. 5

 روش وقایع یکی. ه شده استدر مطالعات تجربی برای شناسایی بحران بانکی اغلب از دو روش استفاد
های بانکی  در مطالعات تجربی که جهت شناسایی بحران. است  بازار پولتنش روش شاخص و دیگری

 به نهادهای مالی دیگر یا دولت اتکاء ها بانک بسته شدن، ادغام و فروش به مشاهدات وقایع قطعی مانند
بررسی مطالعات تجربی که از روش وقایع جهت شناسایی بحران .  معروف به روش وقایع استکنند می

  : هایی به شرح زیر مواجه است دهد که این روش با کاستی  نشان میدان بانکی استفاده کرده
  ان شناسایی دیرهنگام بحر •
   .اند خوبی توسط دولت مدیریت شده هایی که به عدم شناسایی بحران •
  اختیاری بودن انتخاب زمان وقوع بحران  •

روش .  بازار پول برگرفته از ادبیات بحران ارزی استتنشدر مقابل این روش، رهیافت شاخص 
رای ذخایر  بازار پول برگرفته از این فرض مرسوم است که تقاضای کل بخش بانکی بتنششاخص 

 ).دلیل هزینه فرصت بسیار باالی نگهداری ذخایر به(  منفی داردهمدت رابط بانک مرکزی با نرخ بهره کوتاه
 بحران بانکی با افزایش زیاد تقاضای کل سیستم بانکی برای ذخایر بانک شود ، فرض میهمچنین

 میانگین وزنی تغییرات تصور شده شاخص بازار پول به  در مطالعات تجربی انجام.مرکزی همراه است
های سیستم بانکی و تغییرات نرخ بهره  های اعطاء شده توسط بانک مرکزی به کل سپرده نسبت وام

  . است مدت حقیقی تعریف شده کوتاه
های کالن اقتصادی مواجه بوده  های بسیاری در فعالیتاقتصاد ایران طی سه دهه اخیر با فرازونشیب

لی ئهای اخیر با مسا سیستم بانکی کشور طی دهه .های بانکی در کشور استاز جمله آنها، فعالیت .است
ای دولت، مدیریت دولتی و کنترل های تکلیفی و تبصره ها، تحمیل سیاست شدن بانک از قبیل ملی
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های ایران و مقایسه آن با  بررسی شرایط حاکم بر بانک. دستوری نرخ سود بانکی روبرو بوده است
 کشورهای در حال توسعه بیانگر آن است ویژه اند، بهه بحران بانکی را تجربه کردهشرایط کشورهایی ک

ها و  بودن بانک   دولتیدلیل چند که به  است؛ هردارا بودهکه اقتصاد ایران شرایط بحران بانکی را 
.  به بروز بحران آشکار در اقتصاد منجر نشده است این شرایط عمالًهای مالی بانک مرکزی حمایت

های بانکی کشور صورت  بحرانشناسایی  تاکنون تحقیقات علمی چندانی درباره ، در ایرانمچنینه
حتمال  اپذیرش با بنابراین. نگرفته است، زیرا طبق تعریف بحران بانکی در ایران وجود نداشته است

 برای . بازار پول استفاده شدتنش از رهیافت شاخص آنبرای شناسایی  وقوع بحران بانکی در ایران
 از اطالعات ماهانه متغیرهای پولی و بانکی موجود در  بازار پول در اقتصاد ایرانتنشمحاسبه شاخص 

 محاسبات . استفاده شده است)1350-1387(نشریات مختلف آماری بانک مرکزی طی دوره زمانی 
ها  رخی از سال زیاد در بهای هد که این شاخص از روند باثباتی برخوردار نبوده و با نوسان ینشان م

 ازجمله آنها 1380 و نیمه دوم دهه 1370، نیمه اول دهه 1350های نیمه دوم دهه  مواجه بوده است، سال
های بارز  ویژگی. بندی شده است های تجربه شرایط بحران بانکی در قالب پنج گروه طبقه دوره. است

های وقوع انقالب و  ، دوره دوم سالگردد  از انقالب برمیپیش دوره اول به زمان این دوران عبارتنداز
های بازسازی  تحوالت پس از آن است، دوره سوم وقوع جنگ ایران و عراق است، دوره چهارم سال

های ممنوعیت استقراض دولت از   است و دوره پنجم سال ارزسازی نرخ جنگ و اجرای سیاست یکسان
 شاخص ی باالهای بنابراین نوسان ،بانک مرکزی و فشارهای مختلف دولت بر شبکه بانکی کشور است

دلیل   اما به،ا همان شرایط عالیم اولیه بروز بحران بانکی استیدهنده تنش بازار پول   بازار پول نشانتنش
 یا شده  و ثبتیرسم منجر به وقوع بحران بانکی ی کشور چنین شرایطی عمالًها بانکساختار دولتی حاکم بر 
  . در کشور نشده است

ها و ساختار حاکم بر فعالیت بانکی در اقتصاد ایران و نیز با توجه به نتایج از   ویژگیبا توجه به
ساز وقوع بحران  تواند زمینه حاصل شده در این تحقیق جهت کاهش تنش در بازار پول کشور که می

  :گردد های زیر پیشنهاد می  سیاستبانکی باشد
هایی که تنش بازار  شد در دوره قیق مشاهده همانطور که در این تح: کنترل نرخ تورم و کاهش آن •

 جهت جلوگیری از وقوع بحران بانکی، بنابراین ،پول در کشور باال است، نرخ تورم نیز باال است
  . هدف اصلی تلقی شودعنوان بههای پولی و مالی   در سیاستبایست میکنترل تورم و کاهش آن 

یک جزء اصلی شاخص فشار بازار پول : اه کاهش سریع مطالبات معوق و وسررسید گذسته بانک •
شود که نقش اصلی در ایجاد تنش در بازار پول کشور   با بانک مرکزی مربوط میها بانکبه رابطه 
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های  ها نشان داد که یکی از چالش بررسی مشکالت بانک. طی دوره مورد بررسی را داشته است
 تهدیدی جدی برای عنوان بهاست که ها موضوع مطالبات معوق و سررسید گذشته آنها  فعلی بانک

وجود نسبت باالی مطالبات معوق در . شود وقوع بحران بانکی سیستمی در کشور محسوب می
دهی   عدم توجه به ریسک اعتباری در فرایند وام دهنده ها در شرایط رشد کند اقتصادی نشان بانک

  . ی مالی احتمالی در آینده استها ثباتی تبع آن بی های شبکه بانکی و به و کاهش کیفیت دارایی
 های گذشته و معوق در سیستم بانکی کشور یکی از شاخص  با توجه به اینکه نسبت مطالبات سررسید

 تواند تهدیدکننده  افزایش این نسبت می.استتبع آن نسبت کفایت سرمایه  ها و به مهم کیفیت دارایی
 . بانکی کشور باشد سالمت مالی شبکه

 ظارت نظامند بر سیستم بانکی کشورزدایی الزم در راستای ن رات بانکی و مقرراتسازی مقر بهینه •
 .ها با بانک مرکزی با هدف کاهش تنش بازار پول از طریق کنترل جزء رابطه بانک
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