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بازار بینبانکی از دیدگاه ثبات مالی همانند شمشیر دولبه عمل میکنند که از یک سو نقش مهمی در تضمین
نقدینگی بانک و اجرای سیاست کارای پولی ایفا میکنند و از سوی دیگر به عنوان یک کانال تلقی شود که
مسائل نقدینگی و قدرت پرداخت تعهدات را از طریق آن توسعه میدهد که همچنین منجر به توسعه اثرات
دومینو 1از بانکی به سایر سیستمهای بانکداری میشود و از این رو ریسک بحرانهای بانکداری و به تبع آن
ریسک سرایت 2را به وجود میآورد .علیرغم نقش نظمدهنده بازار بینبانکی در زمینه بانکها و اثرات مثبت
آن ،هنوز هم سرایت بانکی به عنوان یک عامل تهدیدکننده بالقوه تلقی میشود .الزم به ذکرر اسرت برازار
بینبانکی برای هر کشوری میتواند شامل بازار بینبانکی داخلی و بازار بینبانکی بینالمللی باشد .بنرابراین
محققین تالش میکنند تا با تمرکز بر ریسک اعتباری بینبانکی ،زیانهای بالقوه ناشی از سرایت را ارزیرابی
کنند ،لذا امروزه شاهد تحقیقاتی مبنی بر کمیسازی این ریسک در نظام بانکی هر کشوری هستیم.
واژگان کلیدی :ریسک ،سرایت بانکی ،بانکداری بینالملل
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 .1مقدمه
مدیریت ریسک فرایندی است که در آن انووا تهدیوداو و ریسوکهوا شناسوایی انودازهگیوری و
کنترل میشوند .مدیریت ریسک نیازمند ساختارهای متداول خاص خود مانند هیأو عوالی مودیریت
ریسک یا واحد مدیریت ریسک است .ساختارهای مذکور موظف به بررسی دقیق عملکرد بانک بوا
استفاده از ابزارهوای ریايوی آمواری اقتصوادی موالی و حسوابداری کارآمود در راسوتای گسوتر
سیستم نوین نظارو بر امور بانکی هستند عالوه بر ساختارهای خاص که مأموریتهوای مشصصوی را
بر عهده دارند جریان مشصص و کارآمد اطالعاو در بین واحد مدیریت ریسک و سایر واحودهای
بانک يامن کارایی و افوزای

بهوره وری کو سیسوتم بانوک اسوت .جایگواه مودیریت ریسوک در

ساختار سازمانی بانک و همچنین نق

اجزای سیستم مدیریت ریسک در رونود تصومیمگیوریهوای

خرد و کالن بانک یکی از عوام اصلی ایجاد موفقیت در سیستم بانکداری نوین است .یک بانوک
کارآمد با در نظر گرفتن تمامی عوام ایجادکننده ریسک به کنترل آنها و همچنوین بوا اسوتفاده از
رو های کمی و کیفوی بوه شناسوایی ریسوکهوای گونواگون در رونود فيالیوت بانوک مویپوردازد.
میتوانیم ریسک را به این ترتیب تيریف کنیم کوه رویودادهای غیرمنتظورهای اسوت کوه ميموو ب بوه
صورو تغییر در ارز

داراییها یا بدهیها رخ میدهند .بنگاهها در ميور

انووا مصتلوف ریسوک

قرار دارند که به طور کلی میتوان به دو دسته ریسکهای تجاری و ریسکهای غیرتجواری تقسویم
کرد .ریسکهای تجاری ریسکهایی هستند که از دید بانک ایجاد مزیوت رقوابتی و ارز

افوزوده

برای سهامداران میکنند .ریسک تجاری به بازاری که بانک در آن فيالیت میکند مربوط میشود.
پووذیر

منيقووی ریسووک تجوواری یووک مزیووت رقووابتی در هوور کسووبوکوواری محسوووم موویشووود.

فيالیتهای تجاری همچنین بوا ریسوکهوای اقتصواد کوالن سوروکار دارد کوه ناشوی از خرخوههوای
اقتصادی و نوسان درآمد سیاستهای پولی است .سایر ریسکهایی که بانک بر آنها کنترل نودارد
میشوند .پرهیز از این ریسوکهوا مشوک اسوت مگور بوا توسويه در کسوبوکارهوای گونواگون یوا
کشورهای متيدد .ریسکهای مالی که بصشی از ریسکهای تجاری هستند میتوانند به ریسکهایی
تيبیر شوند که مربوط به سقوط در بازارهای مالی هستند مانند زیانهای ناشی از تغییر نرخ بهره و یوا
تغییر قیمت سهام .میزان پذیر

ریسک مالی میتواند بهدقت بهینه شود به طوری که بانک بتواند بور
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تمرکز کنود .بور خوالب بنگواههوای صونيتی فيالیوت اصولی مؤسسواو موالی

مدیریت ریسک مالی است .هدب مؤسساو مالی تصموین واسويه شودن و مشواوره دادن در موورد
ریسکهای مالی است .این مؤسساو میدانند که باید منشأ ریسک را با بیشترین دقت اندازه بگیرنود
تا بتوانند آنها را کنترل و قیمتگذاری کنند .درک صحیح ریسک به مدیران این تووان را مویدهود
که هوشیارانه در مورد عواقب رویدادهای مصتلوف برناموهریوزی کننود و بوه ایون ترتیوب بورای عودم
قييیت گریزناپذیر آمادگی داشته باشند .لذا اموروز بوه فيالیوت نظوام بوانکی کشوور در فيالیوتهوای
بینالمل

بانکهای داخلی ما را در مير

ریسکهای دیگری قرار داده است به طووری بوا توجوه

به نق و قول همتی )1394( 1مدیرعام وقوت بانوک ملوی بوا توجوه بوه شورای مببوت ایجادشوده در
وييیت فيالیتهای این بانک در حوزه ارزی و بینالمل تا نیمه اول (سال  )94و همچنین از آنجایی
که در سال ( )96شاهد توسيه رواب کارگزاری بانک ملی ایران در آمریکای جنوبی بودهایم به نق
از پناهی عضو هیأو مدیره و مياون امور ارزی و بوینالملو بانوک ملوی ایوران کوه اعوالم داشوته در
راستای توسيه رواب کارگزاری به منظور حمایت و پشتیبانی از تجارو خارجی کشور بانوک ملوی
ایران موفق به برقراری رواب کارگزاری با بانکهای برزیلی شد و ميتقد بود که انجام امور تجواری
از کانال بانکها عالوه بر حفظ امنیت و پوش های مناسب در کاه
بوده است .همچنین ميتقد بوده که حضور بانک ملوی امکوان افوزای

هزینههای مبادلوه هوم موؤثر
و گسوتر

حجوم تجوارو را

برای فيوا ن بوا بهورهگیوری از ظرفیوتهوای اعتبواری بانوکهوا فوراهم مویآورد .2همچنوین از دیگور
بانکهایی که گام به سوی فيالیت در حوزه بینالمل برداشته بانک صنيت و ميدن بوده که به نق
از دانشور مدیر امور بینالمل و تجهیوز منواب ایون بانوک کوه تصوریح نموود خوشوبصتانه بوا رویکورد
تصصصی که بانک صنيت و ميدن به بص

بینالمل دارد میتوان گفت که این بانوک یوک بانوک

خو نام در حوزه بانکداری بینالمللوی اسوت و ایون شورای باعود شوده توا کشوورهای اروپوایی و
آسیایی تمای داشته باشند تا برای ارتباط تجاری با ایران از طریق بانک صونيت و ميودن بوه فيالیوت

 .1عبدالناصر همتی در همای
 .2گزار

بررسی عملکرد سال  94و تبیین برنامههای سال  95اداره امور شيب استان سمنان

خبری هفته بانک مرکزی
3. http://www.bim.ir/News-Detail/p69452386.bim
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مير

ریسک حووزه بوینبوانکی ازجملوه ریسوک سورایت قورار دهود کوه از ایون رو تهدیود جودی

محسوم میشود و توجه آن نیز امری بدیهی است.
 .2ریسک در بانکداری
بانکداری یکی از بااهمیتترین فيالیت های اقتصادی به شمار میآیند و به عنوان فيا ن اصولی بوازار
پول بر عملکرد متغیرهای کالن اقتصادی اثر مویگذارنود .از آنجوا کوه پدیوده ریسوک و رو هوای
مقابله با آن در خارخوم جام مدیریت ریسک برای کلیه مؤسساو و سازمانها ميرح و مهم تلقوی
می شود بانکداری حرفهای در دنیای امروز بور تجزیوهوتحلیو ریسوک موالی اسوتوار اسوت خراکوه
مدیریت ریسک در بانکها حساستر پیچیدهتر و مشک تر از مدیریت ریسک در بص های دیگور
اقتصادی است .در ادامه به خهار ریسک مهمی که جزء ریسکهای شوناختهشوده و مهوم بانکوداری
هستند اشاراتی میکنیم (کاویانی و آراد .)1396
 .1-2ریسک اعتباری

1

احتمال عدم برگشت اص و فر تسهیالو اعياشوده را ریسوک اعتبواری موینامنود .تمرکوز اعيوای
تسهیالو با حجم با به یک شرکت یک گروه صنيتی و حتی در یک صنيت بدون توجه به درجه
اعتباری آنها از عوام افزای دهنده این ریسک تلقی میشوند .با نگاهی به بررسی ریسک اعتباری
در سیستم بانکی کشورمان شوالپور و اشيری ( )1392در تحقیقی تحت عنوان بررسی تأثیر ریسوک
اعتباری بر سودآوری بانکها در ایران بدین نتیجه رسویدند کوه بوین ریسوک اعتبواری و سوودآوری
بانکها رابيه منفی ميناداری وجود دارد .از این رو میتوان نتیجه گرفت که مودیران سیسوتم بوانکی
برای افزای

سودآوری میبایست ریسک اعتباری مجموعه تحت مدیریت خود را کنترل کنند.

 .2-2ریسک عملیاتی و تسویه حسابها

2

احتمال بروز خيا در کنترل و روان بودن جریان نظام تسویه حسوامهوای موالی ریسوک عملیواتی و
شود.

1. Credit Risk
2. Operational & Settlement Risk
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 .3-2ریسک نقدینگی

عدم توانایی بانک در تأمین وجوه برای اعيای تسهیالو یا پرداخت بهموق دیون خود نظیر سپردهها
است .این ریسک عمدتاب از ساختار داراییها و بدهیهای بانکها ناشی مویشوود و منشوأ اصولی آن
عدم تيابق زمانی بین جریان های ورودی و خروجی به بانک اسوت از ایون رو ریسوک نقودینگی را
می توان به دو دسته ریسک نقدینگی داراییها و مناب تقسیم نمود .با مروری بر تحقیقواو داخلوی در
تحقیقی تحت عنوان تأثیر ریسکهای اعتباری عملیاتی و نقودینگی بور کوارایی نظوام بوانکی ایوران

1

رابيه ميناداری بین ریسک اعتباری عملیاتی نقدینگی و کارایی در نظوام بوانکی ایوران تأییود شوده
است.
 .4-2ریسک بازار

2

نوساناو برخی متغیرها از قبی نرخهای تورم بهره (سود) ارز و قیمت داراییها در بازار پی بینوی
ارز

داراییها بدهیها درآمدها و هزینههای ناشی از آنها را تحت تأثیر قورار مویدهود .خيوا در

پی بینی ها که حاص نوساناو متغیرهای فوق باشد را تحت عنوان ریسک بوازار تيریوف مویکننود.
زم به ذکر است که در مورد نوساناو این متغیرها و اثر آن بر عملکرد مالی در فص ششوم مفصو
بحد شده است .در یکی از تحقیقاو صورو گرفته همتی و محبینکاد ( )1386بوا اسوتفاده از آنوالیز
واریانس به مقایسه نوسانهای ریسک اعتباری بانکها بین بانکهای مصتلف و در طی دوره زمانی
 1378-85پرداختند .نتایج نشان داد که نوساناو و تفاوو ریسک اعتباری بانکها در بین بانکهای
مصتلف خشم گیر نیست و قسومت عموده نوسوانهوای ریسوک اعتبواری بانوکهوا ناشوی از تغییوراو
وييیت کالن اقتصادی کشور در طی زمان است .آنها همخنین تأثیر ويويیت کوالن اقتصوادی بور
روی ریسک اعتباری بانکها را نیز مورد بررسی قرار دادند .ارزیابی نشان داد که سيح  GDPو نرخ
تورم با ریسک اعتباری بانکها رابيه منفی داشوته و رشود  GDPمیوزان وارداو ریسوک اعتبواری
با توجه به مباحد فوق تاکنون ریسکهای شناختهشده در بانکها کوه هموواره از سووی کمیتوه
بال در مدیریت ریسک و همچنین در تيیوین نسوبت کفایوت سورمایه موورد تأکیود قورار گرفتوه بوود
 .1ريا خو

سیما و محمدنبی شهیکی تا

1391
2. Market Risk
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ریسک بازار عملیاتی و اعتباری بوده است .از طرفی در حوزه مدیریت ریسک بانکها با توجه بوه
مقتضیاو زمان ریسکهای دیگری نیز ميرح شده که مبانی نظری و تئوریهای کمی بدان پرداختوه
شده است که اینگونه ریسکها شام ریسک انتقالی 1ریسک هجووم (هوراس) و ریسوک سورایت
میباشند .ریسک انتقالی زمانی ميرح میشود که بدهکاران یوک کشوور بوه علوت محودودیتهوای
انتقال یا تبادل ارزی و یا کمبود ارز خارجی قادر به تضمین پرداختهای بوهموقو از سووی خودماو
بدهیهای ارزی نباشند که به این رویدادها به عنوان رویدادهای انتقالی یاد مویشوود .عوامو عموده
ریسک انتقالی شام نرخهای ارز خارجی نرخهای بهره سیک تجاری محلوی و تحوو و سیاسوی
میباشند .ریسک هجوم یا هراس بانکی نیز زمانی ایجاد میشود که اگر سپردهگذاران بوه ایون نتیجوه
برسند بانکی در وييیت بحرانی قرار دارد فق اعتماد خود را به آن بانوک از دسوت نصواهنود داد
بلکه نگاه آنها به سایر بانکها و نظام بانکی بدبین خواهند شد که در سالهای اخیر در نظام بانکی
ما با وييیتی که برای حذب یوا ادغوام مؤسسواو موالی رخ داده مویتووان شواهد ایون ریسوک بوود
(کاویانی  .)1396با این حال تمرکز اصلی این مقاله بر مفهوم ریسوک سورایت در حووزه بوینبوانکی
است که در ادامه مفص بدان پرداخته میشود.
 .3تئوری ریسک سرایت بانکی
ریسک سرایت بانکی ریسک سیستمی ناشی از درمانودگی مؤسسواو بانکوداری اسوت کوه همیشوه
مورد توجه سیاست اقتصادی قرار گرفته است .این ریسک ناشی از ارتبواط بوین سیسوتم بانکوداری و
رشد اقتصادی است (کلینگبیِ و همکاران )2006 2که به دلی برخی از ویکگیهای موجود در ایون
بص

بهراحتی میتواند ایجاد شود (دی باندو و هوارتمنن .)2000 3سورایت موالی مکانیسوم توسويه

«شوک ارز  »4تلقی میشود که مشکالو عملیاتی یک مؤسسه مالی به دلی کاه

ارز

بازار را

به سایر مؤسساو مالی موجود در سیستم سرایت میگردد کوه درنهایوت مویتوانود منجور بوه بحوران

1. Transfer Risk
2. Klingebiel
3. De Bandt and Hartman
4. value shock
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برعکس صورو گیرد (آخاریا دریجلِر و اسوتچبِ

1

57

 )2014و بیوانگر ایودلولو ی جهوانی اسوت کوه

نشان میدهد تمامی مؤسساو مالی موجود در تمامی بص های مصتلف جهان با یکدیگر در ارتبواط
میباشند (قُ

2

 .)2016بحران مالی جهان )GFC( 3در سال  2007-2008به عنوان یکی از مهمترین

شواهد عملی ریسک سرایت در زمان کنونی است (آلوسی آیسا و نویِن )2011 4لذا میتوان اذعان
کرد که بحران بدهیهای دست دوم بانکهای ایالت متحده آمریکا در طی سالهای 2008 – 2007
بووه عنوووان یکووی از د ی و اصوولی بحووران مووالی جهووان تلقووی موویشووود (پووایس و اسووتروک.)2011 5
شوکهای ناشی از عدم موفقیت اوراق رهنی دست دوم 6که مبتنی بور ریسوک سورایت بانوکهوای
ایالت متحده آمریکا بوده که در طی خند هفته توسيه یافته و سهخهارم بص های بانکداری نووین را
نابود کردند .اثراو بيدی این بحران به اندازهای عمیق بوده که نه تنهوا بور سیسوتم بانکوداری و موالی
کشورهای توسيهیافته اثر میگذارد (رِینهارو و راگاب )2014 7بلکه باعد میشود توا اقتصوادهای
در حووال توسوويه و توسوويهنیافتووه پسوورفت کننوود (بوورکمِن گِلوووس رِنهوواک والِ و  .)2012 8ماهیووت
سرایتگونه ریسکهای موجود در سیستم بانکداری نشاندهنده نگرانویهوایی در زمینوه ثبواو موالی
دنیای آتی است (آسِموگلو اُزداگلِر و تاهباز -صالحی  2015الیوو گولووم و جکسوون 2014
راگِوور وِراو .)2013 9بنووابراین از طریووق درک ریسووک سوورایت موجووود در سیسووتم مووالی جهووانی
میتوانیم به صورو تئوریک از میزان زیادی بحرانهای اقتصادی زمان آتی را جلوگیری نماییم.
 .4بازار بینبانکی و ساختار آن
بازار بین بانکی یکی از اجزای بازار پول است که در آن بانکها و سایر مؤسساو اعتباری نسوبت بوه
ميامالو با یکدیگر جهت تأمین مالی کوتاهمودو مبوادرو مویورزنود .ایون بوازار حوداق دو نقو
حیاتی در نظامهای مالی نوین ایفا میکنند .اولین و مهمترین نق

آنها مداخله فيا نه و مؤثر بانوک

مرکزی در اجرای سیاست پولی از طریق راهبری نرخهای سود است و دوم اینکه بازارهای بینبانکی
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کارآمد نقدینگی را بوه شوک ميلووبی از مؤسسواو موالی دارای موازاد وجووه بوه مؤسسواو دارای
کسری وجوه انتقال میدهند.
از لحاظ تئوریک سه نو ساختار اصلی در بازار بینبانکی وجود دارد که به عقیده آلِن و گوال

1

( )2000این ساختار میتواند کام یا ناقص باشد .بدین مينی که بانک با تمامی بانوکهوای موجوود
در سیستم بانکوداری دارای پیونود متناسوب یوا برابور اسوت .سورایتهوا از طریوق سیسوتم بوه صوورو
سری تری توسيه مییابند این وييیت در حالی اسوت کوه احتموال وقوو آن در ابتودا کمتور اسوت.
مهمترین این ساختارها ساختار کام

2

ناقص 3و مرکز پولی 4است که سه ساختار اول توس آلِن و

گال ( )2000و سه ساختار دوم توس فریکساس 5و همکاران ( )2000اراله شده است .در شوک ()1
ساختار کام نشان داده شده است.

بانک الف

بانک ب

بانک ج

بانک د

شکل  .1ساختار بازار بینبانکی کامل

همانطور که مالحظه میگردد در ساختار کام تمامی بانکها دوبهدو دارای پیوند متناسبی بوا
یکدیگر هستند .در ساختار بازار بوینبوانکی نواقص بانوکهوای موجوود در آن بوا تيوداد کمتوری از

Money Centre .4؛ شهری که دارای بازار پولی فيالی است مب لندن نیویورک زوریخ و شیکاگو
5. Freixas
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بانکها در ارتباط میباشند نیز تمای بیشوتری بوه سورایت بوینبوانکی دارنود .شوک ( )2نشواندهنوده
ساختارهای ناقص میباشند.

بانک الف

بانک ب

بانک ج

بانک د

شکل  .2ساختار بازار بینبانکی ناقص و پیوسته

بانک الف

بانک ب

بانک ج

بانک د

شکل  .3ساختار بازار بینبانکی کامل و منفصل

مرکز پولی به عنوان سومین ساختار بینبانکی محسوم میشود که توس فریکساس و همکاران
است اما فاقد هرگونه رابيه دوطرفه بین با سایر بانکها است .بنابراین درماندگی بانک مرکز پوولی
میتواند باعد بروز سرایت بانکی شود در حالی که درماندگی بانکهای مجاور فق اثر ييیفی بر
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سیستم بانکداری دارد .ساختار «مرکز پولی» در شک ( )4نشان داده شده است .که دو ساختار دیگور
مرکز پولی نیز در شک های ( )5و ( )6نشان داده شده است.
بانک الف

بانک ب

بانک د

بانک ج

شکل  .4ساختار «مرکز پولی»

الف

ب

ج

پ

د

ت

ث

چ

شکل  .5ساختار مرکز پولی چندگانه و پیوسته

الف

د

ت

ث

شکل  .6ساختار مرکز پولی چندگانه و منفصل

چ

] [ Downloaded from ejip.ir on 2023-01-10

ب

ج

پ

61

مروری بر مفهوم ریسک سرایت در بازارهای بینبانکی

 .1-4کانال سرایت بانکی

تاکنون تئوریها ریسک سیستمی سرایت بانکی را به دو نو تقسیم میکند که مربوط به کانالهایی
می باشند که از طریق آن رخ داده و توسويه یافتوهانود .دی بانودو و هوارتمنن ( )2000يومن بررسوی
همهجانبه خود در مورد ریسک سیستمی به سرایت مستقیم 1و سرایت غیرمستقیم 2پرداختوه و بودین
نتیجه رسید که سرایت مستقیم ناشی از ارتباط مستقیم بینبانکی و توانوایی اعتبواری دوطرفوه اسوت و
سرایت غیرمستقیم نیز به جهت وجود عدم تقارن اطالعاتی در سیستمهای مالی به وجود آمدهاند بوه
طوری که سرایت از طریق سپردهگذاری صوورو مویگیورد و انتظواراو مربووط بوه انييوابپوذیری
بص

مالی و ثباو بانکی 3را ایجاد میکنند .سرایت مستقیم بانکی میتوانود بوه صوورو درمانودگی

ویکه 4باشد که نتایج اولیه مربوط به درماندگی بانکهای موجود در آن نیز ناشی از حوواد مربووط
به بانکهای خاص و به دلی کالهبرداری یا غفلتهای داخلی است .آسیبهوای مربووط بوه اقتصواد
کالن نیز به عنوان یکی از مناب سرایت مستقیم بانکی است که تمامی بانوکهوا در ميور

آن قورار

میگیرند .بنابراین درماندگیهای اخیر و ملی شدن بانکهای سرمایهگذاری ایالت متحوده آمریکوا و
برخی از بانکهای اروپای غربی نشان میدهد که بررسوی کانوالهوای سورایتی کوافی نیسوت .کانوال
سرایت به مناب مالی کوتاهمدو و سيوح سرمایهای اندک بانکها وابسته است .این کانوال در دوره
نقدینگی ييیف به وجود میآید که عملکرد بازار بینبانکی جهانی دخار شکست شده است .کانال
سرایت مرزی کانال دیگری تلقی میشود که به ندرو در مقا و بودان پرداختوه مویشوود کوه ایون
کانال برای کشورهای بالتیک 5و  6CEEمورد توجه قرار مویگیرنود و دارای تيوداد قابو تووجهی از
بانکهایی با مالکیت خارجی میباشند .این کانال بازتامدهنده احتمالی است که بانک مادر ممکون
است جریان داخلی را کاه

دهد و یا خيوط اعتباری که به صورو کام گذاشوته شودهانود را بوه

 Baltic .5کشورهای حوزه دریای بالتیک در شمال شرق اروپا قرار دارند و شام کشورهای لیتوانی لتونی و استونی میباشند.
 .6اصيالح اروپای مرکزی و شرقی و شام کشورهای  CEEشام لهستان جمهوری خک و مجارستان تصمین زده شدهاند.
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1. direct contagion
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4. Idiosyncratic Failure
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سوی بانکهای دختر 1خود توسيه دهند و از این رو باعد بروز مشکالتی برای این بانکهوا شووند.
اگرخه کانالهای سرایتی ارالهشده در مقا و به صورو جداگانه در نظور گرفتوه مویشووند اماوا در
عم با یکدیگر مستبنا نیستند و حتی به صوورو دوطرفوه مویتواننود یکودیگر را برانگیزنود .یکوی از
مباحد تئوریکی تال

یور و پِیودرو -آلکالودِ

میکند تا کانوالهوای سورایتی مصتلوف کوه توسو

2

( )2005اراله شده است را ترکیب کند این کانالها ارتباط بین ميوقاو بازار بینبانکی و سپردههوای
استرداد شده 3را مدلسازی میکند که نمونه مودلهوایی مربووط بوه سیسوتم بانکوداری هنود را بورای
آزمون مورد استفاده قرار دادند ( یر و پِیدرو -آلکالدِ  .)2005در طی سالهوای اخیور نیوز محققوین
عالقه زیادی به مسال سرایت بانکی پیدا نمودنود کوه بوا ایجواد ثبواو موالی در بوین اهوداب اصولی
بانکهای مرکزی تيابق دارد اما تأکید بر سرایت مستقیم است در حالی که سایر کانالها بوه دلیو
فقدان توسيه رو های تحقیقی نادیده گرفته میشوند .زم به ذکر است که احتمال وقو و توسويه
سرایت مستقیم نیز به ساختار و اندازه بازار بینبانکی وابسته است که در بص

بيدی به ساختار بازار

بینبانکی پرداخته میشود.
 .5بازار بینبانکی در ایران
همانطور که پی

از این بدان اشاره شد بازار بینبانکی یکی از اجزای بازار پول اسوت و لوذا بوازار

پول بینبانکی نقشی اساسی در اجرای سیاستهای پولی دارد .این بازار نقيوه شورو مکوانیزم انتقوال
تکانههای سیاست های پولی است و در کشورهای صنيتی نرخ سپردههوای یوک شوبه 4در ایون بوازار
هدب عملیاتی بانک مرکزی است .از آنجایی که سیاستگذاران انگیزه با یی برای ایجاد یک بازار
 Daughter Bank .1در اواس دهه  60مؤسساو ایتالیایی شورو بوه اخوذ وامهوای کوالن بوه صوورو د ر اروپوایی نمودنود و
بانکهای اروپایی هم از این وام خواهی ایتالیا استقبال شدیدی کردند .در اوای کار بانکهوای بوزر
انحصاری این وامها بودند و به موازاو افزای

تجواری لنودن مياملوهگور

مبلغ وام آنهوا مجبوور بوه تشوکی کنسرسویومی از بانوکهوای لنودن و پواریس و

بروکس شدند تا بتوانند بوهخووبی جوابگووی خواسوتههوای روزافوزون ایتالیوا باشوند و پوس از مودتی تيوداد زیوادی از ایونگونوه
بزر

دنیا متولد شدند .به عنوان مبال وقتی گروهی از بانکهای بزر

دنیا دور هم جمو شوده و تشوکی یوک بانوک دختور را

دادند این بانک جدید عالوه بر داشتن اعتباراو نامحدود مسلماب از جانب والدین قدرتمند خود حمایوت شوده و از منواب عظویم
مالی آنها تغذیه میکرد (پ امی اردمن .)2017
2. Iyer and Peydró-Alcalde
3. deposit withdrawal
4. overnight
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بین بانکی کارآمد و قوی دارند تا بانک مرکزی بتواند به نرخ سود ميلووم نظور خوود دسوت یابود و
مؤسساو مالی نیز بتوانند به شک کارایی به مبادله نقدینگی در میان خود بپردازند از این رو اطوال
از عملکرد این بازار و عوام تيیین کننوده نورخ بوازار بوین بوانکی دارای اهمیوت بوا یی اسوت .بوازار
بین بانکی کشور ما شام داخلی و خارجی است که توسيه و تيمیق بازار بینبانکی ریوالی مویتوانود
نتایج ميلوبی را در پی داشته باشد که اهم آن عبارتند ا ز:
 اجرای مؤثرتر سیاستهای پولی و اعتباری
 بهبود مدیریت نقدینگی بانکها
 کاه

ايافه برداشت آنها از بانک مرکزی

 کاه

هزینههای تجهیز مناب برای بانکها

 امکان کاه

نرخ سود تسهیالو از این طریق و تقویت توان مالی بانوکهوا در جهوت توأمین

مالی واحدهای تولیدی و سرمایهگذاری.
بسیاری از منتقدان بازار بینبانکی ميتقدند کارکرد این بازار سبب شده که نرخ سود بانکی پایین
نیاید و نرخ سود تسهیالو اعيایی به مردم توس بانکها کم نشود .نقود دیگور بوه بوازار بوینبوانکی
است که تا امروز بانک مرکزی برای دارایی منجمد شده بانکها خارهاندیشی نکرده است .از همین
رو این مويو باعد شده تا هزینه تمام شده پول برای بانکها با باشد .با این حوال بانوک مرکوزی
به استناد بررسیهای آماری اعالم کرده که این بازار در سال گذشته از رشد قاب توجهی برخووردار
بوده و این مويو مؤید اتکا بانکها به مناب مازاد خود در کوتواهمودو اسوت .بررسویهوای بانوک
مرکزی نشان میدهد که میانگین نرخ سود نرخ سپردههای یکشبه در سال  1392رقم  23/02درصد
بوده که این رقم در سال  1393با رشد همراه شده و رقم  27درصد را رسیده است .در سوال  1394و
 1395این نرخ رو به کاه

گذاشته به طوری که در سال  1395نرخ سود بوه رقوم  18/62بوه دسوت

آمده است .مويوعی که برخی منتقدان البته ميتقدند که ارقوام بوی

از آن خیوزی اسوت کوه بانوک

بینبانکی ریالی از سال  1392تا  1395دارای رشد خشمگیری بوده است .بانک مرکزی اعالم کورده
که بازار بینبانکی از آنجا حالز اهمیت است که به عنووان تنظویمکننوده بوازار کلیوه اموور مربووط بوه
برنامهریزی سازماندهی هماهنگی تدوین مقرراو نظارو کنترل و تسویه ميامالو میپوردازد و

] [ Downloaded from ejip.ir on 2023-01-10
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از این جهت موجب تنظیم سیاستهای پولی است .بنابراین حمایت از نرخ سود مشصصشده توس
بانک مرکزی از طریق مداخله در بازار سوبب تنظویم سیاسوتهوای پوولی شوده اسوت .در عوین حوال
کارشناسان ميتقدند در شرایيی که اقتصاد ایران بانک محور است کارکرد بازار بینبانکی اهمیوت
بسوویاری دارد .بووه گفتووه آنهووا اصوولیتوورین کارکردهووای بووازار بووینبووانکی موودیریت نقوودینگی و
سیاست گذاری پولی است زیرا سبب میشود که بانک مرکزی بوا حضوور در بوازار بوین بوانکی بور
سیاستگذاری پولی نظوارو بیشوتری داشوته باشود .درواقو بانوک مرکوزی از یوک طورب بور تموام
ميامالو و فيالیتهای انجامشده در بازار بینبانکی نظارو میکند و از سوی دیگر جهت اثرگذاری
بر متغیرهایی خون ک های پولی یا نرخ سود کوتاهمدو وارد مباد تی با بانکهای حاير در بوازار
بینبانکی میشود.
جدول  .1عملکرد مالی بازار بینبانکی ریالی از سال  92الی ( 95ارقام به میلیارد ریال)
سال

1392

1393

1394

1395

3 110 219

11 389 544

21 715 898

30 957 154

نرخ مرج ميامالو یکشبه (درصد)

23/02

27

24/47

18/62

تيداد ميامالو (فقره)

5 886

17 370

22 975

21 403

عنوان
حجم ميامالو
(سپردهگذاری یا سپردهگیری)

مأخذ :بانک مرکزی

35000000

30,957,154

30000000

21,715,898

25000000

15000000
10000000

3,110,219
5000000
1395

1394

1393

1392

شکل  .7روند نرخ معامالت بینبانکی از سال  92الی 95

0
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از سوی دیگر تجارم بینالمللی در این رابيه نشان مویدهود کوه هرخنود بانوکهوا اصولیتورین
بازیگران بازار بینبانکی را شک میدهند اما مؤسساو دیگری نیز با تأیید بانک مرکزی مویتواننود
در این بازار حضور یابند .لیزینگها تياونی های اعتبار بیمههوا صوندوقهوای بازنشسوتگی و غیوره
برخی از این مؤسساو را شک میدهند البته به شرطی کوه حجوم گورد

موالی فيالیوتهایشوان از

حداق مشصصی که توس بانک مرکزی ميین میشود با تر نرود .در بازار بینبانکی کشور گرخه
در حال حاير صرفاب بانکها و مؤسساو اعتبواری حضوور دارنود اموا کارشناسوان توصویه مویکننود
که بانک مرکزی زمینوه حضوور مؤسسواو شایسوته دیگور را نیوز فوراهم کنود و یکوی از مهومتورین
بازارهای موجود در نظام مالی کشور ظرفیتهای خووبی دارد کوه مویتووان بوا اسوتفاده از آنهوا بوه
توسيه بازار بینبانکی کشور اقدام کرد.1
 .6مدلهای تجربی سرایت بانکی مستقیم
 .1-6مدل سرایت بانکی ناشی از درماندگی ویژه

اغلب مقا و تجربی در حوزه سرایت بانکی به بررسی تأثیر درماندگی یک بانک بر سایر بانوکهوا
میپردازد .نتایج اولیه این است که درماندگی بر بانکها اثر میگوذارد .بوه طوور کلوی در مياليواو
تجربی این وييیت مورد بررسی قرار میگیرد که آیا درماندگی یک بانک میتوانود باعود سوقوط
سایر بانکها شود .فرو

سادهسازی شده این شبیهسازی به صورو زیر است:

 .1سرایت مستق از سایر شوکهای اقتصاد کالن است
 .2عدم اثر متقاب بین ميوقاو بانکی و سپرده استرداد شده قاب مشاهده است
 .3نگهداشت پرتفوی 2و قیمتها در طول زمان ثابت باقی میمانند
 .4در جم آوری ميالباو هیچگونه قانون برتری مشاهده نمیشود
 .5تضمین ميالباو قاب مشاهده نیست
 .7بانک مرکزی به بانکهای درمانده کمک نمیکند به عنوان آخرین راهح میتواند به عنووان
وامدهنده عم کند
1. http://banki.ir
2. portfolio holdings

] [ Downloaded from ejip.ir on 2023-01-10

 .6درماندگی بانک مورد انتظار نیست

66

مجله اقتصادی سال هجدهم شمارههای  11و 12

 .8ميالباو بینبانکی از طریق دولت تضمین نمیشود
 .9بانکهای آشفته نمیتوانند سرمایهگذاری مجدد کنند.
برخی از این فرو

میتوانند باعد ناخیز شمردن اثراو سرایت (فريیاو  1الی  )3شوند مسیر

شبیهسازی برخی از آنان مشصص نیست (فريیه  )4در حالی که سایر فرو
طور اطمینانبصشی میتوانند اثراو سرایتی را مورد بورآورد بوی

(فريیاو  5الی  )9بوه

از حود قورار دهنود .ایون فريویاو

میتوانند بسیار محدودکننده باشند.
به عنوان مبال با توجه به فر

اول میتوان گفت که اعترا

بور ایون ويويیت کوه درمانودگی

بانکی به صورو خودسرانه 1نیست اما اغلب اوقاو با بدتر شدن شاخصهای اقتصاد کالن در ارتباط
است .درماندگی همزمان بانک و استرداد سپرده که در فر

دوم مشاهده نشده است را میتوان بوه

طور واقيی انتظار داشت.
فريیاو سوم و ششم بهینهسازی رفتار بانکها را نادیده میگیرنود .اگرخوه کوه ایون امور فووراب
ظاهر نمیشود از این رو فر

سوم نشاندهنده وييیت موجود در نقدینگی و ریسک طرب مقاب

در بازار بینبانکی است و به نوبه خود نیز خوم حراج به این داراییها زده شووود 2که به عنوان یکی
از نتایج تأمین مالی است را نادیده میگیرد و دقیقاب این کانال از سال  2007عام توسيه بحوران موالی
در ایالت متحده آمریکا و اروپای غربی است .فر
مورد برآورد بی

ششم به نوبه خود اثراو شوبیهسوازی سورایت را

از حد قرار میدهد زیرا بانکهای قرار گرفته در مير

آن نمویتواننود از خوود

در برابر زیانهای پی بینینشده محافظت کنند.
فريیاو خهارم و پنجم نیز به صورو غیرواقيی نشان میدهد که تمامی اعتباردهندگان بوا نورخ
زیانی مشابه مواجه میباشند .برخالب فرو

هفتم و هشوتم کوه کون پوذیری (انفيوال) بانوکهوای

مرکزی و دولت را در نظر میگیرند بوا توجوه بوه تجوارم قبلوی در زمینوه بحورانهوای بانکوداری و
بحرانهای مالی اخیر میتوان آموخت که اقداماو بانک مرکزی نتوانود نتوایج ميلووبی را دهود و از
بانکهای مهم به عنوان راهح نهایی تلقی میشود .همچنین سرمایهگذاری مجدد به عنوان راهحلوی
1. self-inflicted

( Fire Sale Effect .2فرو

دارایی به ثمن بصس)
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محسوم میشود که اغلب اوقاو برای حفظ بانکهای آشفته استفاده میگردد و نشان میدهود کوه
فر

نهم غیرواقيی است.

 .7شبیهسازی سرایت بانکی
با توجه به فريیاو ميروح شده در بص

قبلی آپِر )2007( 1با بررسی جزلوی از ایون فريویاو بور

کاربرد شبیهسازی سرایت بانکی تأکید میکنود .بور اسواس دیودگاه وی شوبیهسوازی سورایت بوانکی
میتواند منجر به شناسایی مؤسساتی مهم و سایر مواردی گردد که بهشودو توسو درمانودگیهوای
مشاهدهشده تحت تأثیر قرار میگیرند .شبیهسازیها نشاندهنده خگونگی اثورگوذاری سواختار بوازار
بوینبوانکی بور حووزه سورایتی اسوت و هزینووههوای در دسوترس 2و مزایوای ناشوی از مودیریت بحووران
بانکهای مرکزی را مشصص میکنود .هموانطوور کوه شوبیهسوازیهوای درمانودگی ویوکه از طریوق
تکنیک آزمون استرس 3انجام میشود لذا تال

میشود تا نسبت زیانهای بوالقوه را موورد ارزیوابی

قرار دهند .بنابراین با توجه به ویکگیهای تيیوینشوده درمانودگی ویوکه تيیوین میوزان احتموال خنوین
سناریوهایی امکانپذیر نیست .شبیهسازی از طریق در نظور گورفتن درمانودگی هور یوک از بانوکهوا
صورو می گیرد که تيهداو خود را به صورو کام یا جزلی نقو

کورده باشوند .اگور درمانودگی

اولیه یک بانک باعد فروپاشی بانک دیگر نشود لذا هیچگونه سورایتی موجوود نیسوت .سورایت در
وييیت ميکووس رخ مویدهود و شوبیهسوازی نیوز از طریوق ارزیوابی اثوراو درمانودگی بانوکهوای
آلودهشده 4بر سایر بانکها صورو میگیرد .این شبیهسازی تا زمانی تداوم موییابود کوه سورایت بوه
صورو کام حذب شود .رو

شبیهسازی در شک ( )9نشان داده شده است.

 stress testing .3از این آزمون در شرای بحرانی به منظور کمای کردن زیانهوای احتموالی اسوتفاده مویکننود (رودپشوتی و
اللهیاری .)1394
4. Contaminated bank
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درماندگی ویکه بانک
بانکهای درمانده تيهداو بین بانکی خود را پرداخت نمیکنند و یا این
که فق بصشی پرداخت میکنند.

حداق یک بانک ورشکسته وجود دارد که

هیچ گونه

ورشکستگی آن ناشی از زیانهای بوجود آمده از

درماندگی بیشتری

طریق ميالباو بین بانکی میباشد.

موجود نمیباشد.

بانکهای ورشکسته وجود دارد که ورشکستگی آن

ناشی از زیانهای بوجود آمده از طریق ميالباو بین
بانکی میباشد.
ورشکستگیهای بیشتری رخ میدهد.

پایان

شکل  .9شبیهسازی سرایت بانکی ناشی از درماندگی ویژه

تيریف ماتریس در مير

بینبانکی ایجاد تيهداو بینبانکی دوطرفه و ميالباو را شبیهسوازی

میکند .این ماتریس در عبارو ( )1نشوان داده شوده اسوت .اگور سیسوتم بانکوداری دارای  Nبانوک
باشد ماتریس  Xدارای ترتیب  N × Nدرایه است که  xijنشاندهنده طلب بانک  iدر سوير در ازای
بانک  jاست که در ستون قرار گرفته است.
()1
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مقدار  xijدر قير برابر صفر است زیرا بانک با آن مواجه نمیشوند (زیرا یک بانک بر خوود
اثر نمیگذارد)  aiنشاندهنده ميالباو کلی بینبانکی مربوط به بانک  iدر ازای سایر بانکهوا اسوت
و  L iنشاندهنده تيهداو کلی بینبانکی بانک  jاست
()2

𝑗𝑖𝑥 𝑖∑ = 𝑗𝑙 𝑎𝑖 = ∑𝑗 𝑥𝑖𝑗 ,

از آنجایی که بسیاری از کشورهایی که شبیهسوازی سورایتهوای بوینبوانکی را انجوام مویدهنود
دارای دادههای مربوط به دو طرب بینبانکی نمیباشند زیرا دادهها فق در ترازنامه بانکها در زمینه
ميالباو کلی و تيهوداو مربووط بوه سوایر بانوکهوا (ميادلوه  )2مویباشوند درنتیجوه رو
آنتروپی 1مورد استفاده قرار میگیرد .این رو

حوداکبر

میزان پراکندگی و تيهداو بینبوانکی را یکسوان در

نظر میگیرد که این امر با توجه به سازگاری سير 𝑖𝐶 > 𝑗𝑖𝑥 ⊝ و ستون ماتریس صورو میپوذیرد
بدین مينی که یک ساختار بینبانکی شبیه به آلِن و گال ( )2000در نظر گرفته میشوود کوه سواختار
بازار بینبانکی را تکمی میکند .شبیهسازی پس از تيریف مواتریس در ميور

بوینبوانکی صوورو

میگیرد به عبارو دیگر شکست هر یک از  Nبانکها در نظر گرفتوه مویشوود .یکوی از شورایيی
مورد نیاز برای رخ دادن سرایت بدین صورو است که زیانهای ناشی از ساختار بینبوانکی حوداق
یک بانک باید از سرمایه بانک باشد.
()3

𝑖𝐶 > 𝑗𝑖𝑥 ⊝

به عبارو دیگر سرایت در صورو درماندگی بانک  jرخ میدهد حداق یوک بانوک  iوجوود
دارد که زیانهای آن از سرمایه  cبیشتر است .بنابراین زیان بانک  iبا محصو و ناشی از مواجهوه بوا
بانک  jxijبرابر است و نرخ زیان ⊝ ناشی از بانک  jاست .این برای تيریف ناتوانی در پرداخوت 2بوه
دشواری در نظر گرفته میشود .همچنین برخی از مؤلفین در شبیهسوازیهوای خوود از تيواریف نورم

3

ناتوانی در پرداخت استفاده میکنند .با توجه به تياریف کمیتوه بوال در نظوارو بانکوداری مویتووان
انتصام نرخ زیان به عنوان یکوی از مسوال غیرقابو حو تلقوی مویشوود کوه محققوان بوا آن مواجوه

1. entropy maximisation method
2. insolvency
3. soft
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میشوند .مشصص نیست که کدامیک از نرخها باید مورد اسوتفاده قورار گیورد برتوری ميالبواو بوه
عنوان اصلیترین مسئله تلقی میشود .بر اساس تحقیق تجربی جام )1991( 1که در اواس دهه 1980
رخ داد میتوان گفت که متوس نورخ زیوان ناشوی از درمانودگی بانوک حودود  30%ارز
بانکهای فروپاشی شده را تشکی میدهد همچنین  %10موازاد نیوز بورای پوشو

دفتوری

هزینوههوای اداری

اسوت .کووافمنن )1994( 2زیووانهووای بانووک مرکوزی ایلینووویس 3کووه ناشووی از درمانوودگی در نوورخ %5
ارز های دفتری آن مورد برآورد قرار داد .بانکها بور اسواس دسوتوراليم هوای بوال  2از رویکورد
( IRBرتبهبندی درونی) استفاده میکنند که نرخ زیان  %45را برای ميالباو وابسته 4به کار میگیورد
که از طریق وثایق شناختهشده ایمن نشدند .برای ميالباو وابسته نیز از یک نورخ زیوان  %75اسوتفاده
میشود .در مواردی که ميالباو توس وثایق ميتبر ایمن میشوند نیز نرخ با میتواند مورد اصوالح
شود .به دلی وجود مسال عینی فورفین )2003( 5ولز )2004( 6بالوار

و نیمانودِر )2002( 7آپِور

و ورمز )2004( 8دگریس و ناین )2007( 9ونن لیلیوِلد و یدورپ )2006( 10و میسترولی)2007( 11
( )2007برای ارزیابی نرخ بهره تال

نمودند تا نورخهوای بهوره مصتلوف کوه در محودودی ≤ 100%

⊝>  0%قوورار دارد را شووبیهسووازی نماینوود .بلوووی )2005( 12فق و اثووراو سوورایتی حووداق کووه در
مجارستان موجود است را تشریح نموده و شِولدِن و موااُرِر( )1998( 13بورای نیوزیلنود) حوداکبر نورخ
زیان  100 %را در نظر گرفت.
 .8سرایت بانکی ناشی از درماندگی ویژه
بسویاری از محققووین دریافتنوود کووه وقووو سوورایت بووانکی بووه واسوويه درمانوودگی ویووکه رخ موویدهوود.
شدیدترین اثراو سرایتی توس دگریس و ناین ( )2007مشاهده شده است که زیانهای بانوکهوای
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1. jame
2. kaufman
3. Illinois
4. subordinated
5. Furfine
6. wells
7. Blavarg and Nimander
8. Upper and Worms
9. Degryse and Nguyen
10. Van Lelyveld and Liedorp
11. Mistrulli
12. Lublóy
13. Sheldon and Maurer
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بلکیکی در مواردی که شدیدترین درماندگی ویوکه موجوود باشود حودود  %20دارایویهوای سیسوتم
بانکداری بوده است .آپِر و ورمز ( )2004در آلمان ولز ( )2004در بریتانیوا ونن لیلیوِلود و یودورپ
( )2006در نیوزلند و میسترولی ( )2007در ایتالیا حوداکبر زیوان مربوطوه  %15از دارایویهوای سیسوتم
بانکداری را برآورد کردند .علیرغم زیانهای زیاد اینگونه تأکید میشود کوه خنوین سوناریوهایی
غیرمتناسب میباشند .بالوار

و نیماندِر ( )2002در سولد بلوی ( )2005در مجارستان و شِولدِن و

مااُرِر ( )1998در نیوزلند دریافتند که احتمال سرایت بسیار محدود اسوت .فوورفین ( )2003در ایالوت
متحده آمریکا و آموندسِن و آرنِت ) 2005( 1در دانموارک بیوان کردنود کوه احتموال سورایت بوانکی
محدود است اما یکی از زیانهای شبیهسازی این است که از دادههوای ميوامالو یوکشوبه اسوتفاده
میکند که نمیتواند تصویر کلی بازار بینبانکی را فراهم آورد.
 .9مدلهای سنجش اثرات سرایت بانکی
سنج

اثراو سرایت در بانکهایی که در کشورهای مصتلف به فيالیت میپردازند به عنووان عامو

مهمی تلقی میشود که نیاز به بررسی و تحقیق دارد .بنابراین خنین روشی میتواند راههای جدیودی
را برای محافظت اقتصاد جهانی در برابر ریسکهای سرایت فراهم آورد .درک خگونگی انتقال این
شوکها از بین «سیستم بانکداری محلی و جهانی» میتواند به سیاستگذاران کمک کند تا خوود را
در برابر عوام ناگوار مجهز کنند .تحلی بی

از حد یک ریسک یوا ریسوک سورایت مویتوانود بوه

مويووعاو مودیریت ریسووک در سويح کووالن کموک کنود ایوون مويووعاو بوور مبنوای بانکووداری
بلندمدو عمدهفروشی 2و دگرگونی بانکداری عملیاتی مویباشوند کوه هودب آنهوا محودود کوردن
فيالیتهای مرزی مالی است .ریسکهای مربوط به ماهیت سورایتی در نهوادهوای موالی نووین دارای
قدمت طو نی بوده و در این زمینه تحقیقاتی صورو گرفته است (فِلودکریچِر 2014 3کِنورگیووس
و دیمیتریو .)2015 4خند تحقیوق بوه بور ریسوکهوای سورایت موجوود در بصو

موالی پرداختوهانود

1. Amundsen and Arnt
2. long-term wholesale
3. Feldkircher
4. Kenourgios & Dimitriou
5. Carlson & Wheelock
6. Hasman
7. Ladley
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پول )IMF( 2و بانک مرکزی اروپایی )ECB( 3به نتایج مهمی در مورد سرایتهوای مورزی موجوود
در بین اقتصاد جهانی دست یافتند .بانک مرکزی اروپا دریافت که ریسک سیستمی موجود در ایالت
متحده آمریکا بیشتر از اروپا است و این ریسکها به تودریج از سوال  1990رشود یافتنود (اسوتریتمنن
هارتمنن و دی ویورس .)2005 4از آنجوایی کوه در تحقیقواو گذشوته در زمینوه ریسوک سورایت از
تئوری مقدار کرانی 5استفاده شد است محققین  IMFدریافتنود کوه بانوکهوای کوخوک نیوز بیشوتر
توس همتایان بزر

خود تحت تأثیر قرار میگیرند( .خان لو میترا و اُونگ 2012 6خوان لوو

میترا و اُونگ  .)2007با توجه به این عوام

 IMFدر زمینه نظوارو بانکوداری بوه همکواری مورزی

میپردازد تا از این طریق بتواند زیانهای آتی ناشوی از ریسوک را کنتورل نمایود (سویهاک و اُنوگ

7

 .)2007یک تحقیق جدید در رابيه با این مويو و با استفاده از متدولو یها توس سازمان توسويه
و همکاری اقتصادی ( )OECDبه تأیید یافتههای قبلی پرداخته است( .بِالندِل – ویگنوال و رولِوت

8

 .)2013محقق وین از نسووصههووای تيوودی شووده مصتلووف ازجملووه متوودولو ی خودرگرسوویون بوورداری

9

( )VARیا تئوری مقدار کرانی (حودی) )EVT( 10بورای تحلیو سورایتهوای موجوود در نهوادهوای
سيح کالن یا خرد استفاده مویکننود .متأسوفانه بوهکوارگیری  VARدارای محودودیتهوایی اسوت.
محققین دریافتند که متغیرهای مازاد پایدار 11موجود در مدل مبتنی بر  VARزمانی باعود بوه وجوود
آمدن نتایج مبهم میشوند که خياهای استاندارد را مورد محاسوبه قورار مویدهنود (آختِور و دالوی
 .)2017اما اوای دهه  90میالدی نشاندهنوده گورای
کرانی بوده (باکِر وُرگلِر و یوآن

13

12

بیشوتر بوهکوارگیری خوارخوم تئووری مقودار

 )2012و میتوان رویودادهوای موازاد هومزموان 14یوا فراتوررنوی

 Extreme Value Theory .10مارکس تئوری مقدار کرانی را مهمترین دستاورد خود در جهت پیشرفت تحلی اقتصادی به
حسام میآورد (مارکس نامه به انگلس  24اوو .)1867
11. extremely persistent variables
12. Akhter & Daly
13. Baker, Wurgler, & Yuan
14. concurrent extreme events
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1. Tonzer
2. International Monetary Fund
3. European Central Bank
4. Straetmans, Hartmann, & de Vries
5. Extreme value Theory
6. Chan‐Lau, Mitra, & Ong
7. Cihak & Ong
8. Blundell-Wignall & Roulet
9. vector auto regression
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درهم 1را در نواحی جغرافیایی مصتلف درک نمود (جوبسِت .)2014 2همچنین این تئوری میتوانود
انتقال شوکهای بسیار بزر

موجود در مرزهای مدل پیشنهادشوده را نشوان دهود (دیواس.)2014 3

خارخوم تئوری مقدار کرانی میتواند تفاووهای بین اثراو شووکهوای بوزر

و کوخوک را بور

نهادهایی نشان دهد که در زمینه ریسک سرایت مورزی دیودگاههوای جدیودی را پیشونهاد مویدهنود
(بارلرسف و تودوروب 2014 4کِلنِر و گاتزِرو 2013 5تولیکاس.)2014 6
 .10نتیجهگیری و پیشنهادها
بازار بینبانکی برای هر کشوری میتواند شام بازار بینبانکی داخلی و بازار بینبوانکی بوینالملو ی
باشد که در کشور ما با رشد بانکها و مؤسساو مالی بازار بینبانکی ریوالی ماننود بوازار بوینبوانکی
بینالمل میتواند در مير
ميرفی خگونگی پیدای

ریسک سرایت قرار گیرد .آنچوه کوه در ایون مقالوه بودان پرداختوه شود
و اثرگذاری ریسوک سورایت در بانوکهوایی اسوت کوه بیشوتر در حووزه

بین المل فيالیت دارند .با توجه به عملکرد نظام بانکی کشور در یک دهه اخیور و آنچوه کوه مشوهود
است اثر تحریمهای بانکی منجر به ایجاد کاه

فيالیتهای بانکی در فضوای بوینالملو شوده و از

طرفی بوا اجورای برجوام انتظوار ایجواد فضوای جدیودی در ایون حووزه هسوتیم .از ایون رو بوا فيالیوت
بانکهای داخلی در حوزه بانکداری بینالمل و تأمین خيوط اعتباری ارزی و ریالی انتظوار مویرود
وارد فاز جدیدی از رواب کارگزاری با بانکهای بینالمل شویم .اما در این حین توجه بوه ریسوک
سرایت از اهمیت قاب توجهی برخوردار است .مبتنی بر موارد موصوب شوده و آنچوه در ایون مقالوه
بدان پرداخته شد موارد زیر به عنوان پیشونهادهوایی بورای مودیران بانوکهوای داخلوی کوه در حووزه
بینالمل فيالیت دارند اراله میگردد:
 بانکهای داخلی بيد از برجام و باز شدن شرای جدید که اقدام به ارتباط سولیفتی و همچنوین
افتتاح حسام و انيقاد قراردادهای تأمین مالی فاینانس و ریفاینانس نمودهاند نسبت به تهدیوداو

1. co-exceedances
2. Jobst
3. Dias
4. Bollerslev & Todorov
5. Kellner & Gatzert
6. Tolikas
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نشناختن برنامه برجام باعد به وجود آمدن ریسک بینبانکی میگردد که میتواند آثار مصربوی
داشته باشد.
 بانکهای داخلی در شرای فيلی نسبت به اموور مورتب بوا گشوای
همچنین يمانتنامههای ارزی بهویکه امور مربووط بوه گشوای

اعتبواراو اسونادی ارزی و

اعتبواراو اسونادی قراردادهوای

فاینانس با سایر بانکهای خارجی به نو کشور انتصابی از این جهت که تا خه حد تحوت توأثیر
کشور ایا و متحده هستند توجه ویکهای نمایند.
 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران زمینهای را برای آموز

این نوو ریسوک بورای مودیران

عالیرتبه بانکها فراهم نماید و در کنفرانسها و همای های پولی بدان بپردازند.
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