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در تضمین    از یک سو نقش مهمی که کنند عمل میبانکی از دیدگاه ثبات مالی همانند شمشیر دولبه  بازار بین

شود که  به عنوان یک کانال تلقی  از سوی دیگر و دنکن پولی ایفا می یکارانقدینگی بانک و اجرای سیاست 

اثرات  توسعه منجر به همچنیندهد که  می توسعهاز طریق آن  را مسائل نقدینگی و قدرت پرداخت تعهدات

و به تبع آن های بانکداری  ریسک بحران رو  اینشود و از  بانکداری میهای  به سایر سیستم یاز بانک 1دومینو

ها و اثرات مثبت  بانک  در زمینهبانکی  بازار بین هدهند نقش نظم رغم علی. آورد می به وجودرا  2ریسک سرایت

زار برا الزم به ذکرر اسرت    شود. بالقوه تلقی می کنندهتهدید عامل آن، هنوز هم سرایت بانکی به عنوان یک

بنرابراین   .باشد المللی بین یبانک نیبداخلی و بازار  یبانک نیبتواند شامل بازار  برای هر کشوری می بانکی بین

را ارزیرابی   ناشی از سرایت  ههای بالقو بانکی، زیان بین یکنند تا با تمرکز بر ریسک اعتبار محققین تالش می

 نظام بانکی هر کشوری هستیم. این ریسک در سازی ، لذا امروزه شاهد تحقیقاتی مبنی بر کمیکنند

 الملل ریسک، سرایت بانکی، بانکداری بینکلیدی:  واژگان

  

                                                             
1. domino 
2. Contagion Risk 
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 مقدمه .1

گیوری و   هوا  شناسوایی  انودازه    که در آن انووا  تهدیوداو و ریسوک   است یندی امدیریت ریسک فر

عوالی مودیریت   د. مدیریت ریسک نیازمند ساختارهای متداول خاص خود مانند هیأو نشو کنترل می

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           

ا هوای مشصصوی ر   موریتأسیستم نوین نظارو بر امور بانکی هستند عالوه بر ساختارهای خاص که م

بر عهده دارند  جریان مشصص و کارآمد اطالعاو در بین واحد مدیریت ریسک و سایر واحودهای  

وری کو  سیسوتم بانوک اسوت. جایگواه مودیریت ریسوک در         و افوزای  بهوره   کاراییبانک  يامن 

هوای   گیوری  ساختار سازمانی بانک و همچنین نق  اجزای سیستم مدیریت ریسک در رونود تصومیم  

یک بانوک     یکی از عوام  اصلی ایجاد موفقیت در سیستم بانکداری نوین است.خرد و کالن بانک

بوا اسوتفاده از    و همچنوین  ها آنریسک  به کنترل  جادکنندهیاعوام    کارآمد با در نظر گرفتن تمامی

 پوردازد.  هوای گونواگون در رونود فيالیوت بانوک موی       و کیفوی بوه شناسوایی ریسوک       های کمی رو 

کوه ميموو ب بوه    اسوت   یا رمنتظوره یغرویودادهای   کوه ا به این ترتیب تيریف کنیم توانیم ریسک ر می

ها در ميور  انووا  مصتلوف ریسوک      دهند. بنگاه ها رخ می ها یا بدهی صورو تغییر در ارز  دارایی

تقسویم   یرتجوار یغهای  های تجاری و ریسک توان به دو دسته ریسک قرار دارند که به طور کلی می

هایی هستند که از دید بانک ایجاد مزیوت رقوابتی و ارز  افوزوده     تجاری  ریسکهای  کرد. ریسک

شود.  کند  مربوط می فيالیت می در آنکنند. ریسک تجاری به بازاری که بانک  می سهامدارانبرای 

شووود.  محسوووم مووی وکوواری کسووبپووذیر  منيقووی ریسووک تجوواری  یووک مزیووت رقووابتی در هوور  

هوای   دارد کوه ناشوی از خرخوه    سوروکار هوای اقتصواد کوالن     سوک های تجاری همچنین بوا ری  فيالیت

کنترل نودارد    ها آنهایی که بانک بر  سایر ریسک های پولی است. یاستس درآمداقتصادی و نوسان 

هوای اسوتراتکیک محسووم     دهنود. ایون دسوته شوام  ریسوک      هایی غیرتجاری را تشوکی  موی   ریسک

گونواگون یوا    وکارهوای  کسوب ر بوا توسويه در   هوا مشوک  اسوت  مگو     شوند. پرهیز از این ریسوک  می

هایی  توانند به ریسک های تجاری هستند می های مالی که بصشی از ریسک کشورهای متيدد. ریسک

ناشی از تغییر نرخ بهره و یوا   های زیانتيبیر شوند که مربوط به سقوط در بازارهای مالی هستند  مانند 

بهینه شود به طوری که بانک بتواند بور   دقت بهتواند  تغییر قیمت سهام. میزان پذیر  ریسک مالی می
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موالی    مؤسسواو هوای صونيتی  فيالیوت اصولی      بور خوالب بنگواه    فيالیت اصلی خود  تمرکز کنود. 

مشواوره دادن در موورد   مالی  تصموین  واسويه شودن و     مؤسساومدیریت ریسک مالی است. هدب 

دانند که باید منشأ ریسک را با بیشترین دقت اندازه بگیرنود   می مؤسساوهای مالی است. این  ریسک

دهود   یح ریسک به مدیران این تووان را موی  صحدرک  گذاری کنند. را کنترل و قیمت ها آنتا بتوانند 

و بوه ایون ترتیوب بورای عودم       ریوزی کننود   که هوشیارانه در مورد عواقب رویدادهای مصتلوف برناموه  

هوای   لذا اموروز بوه فيالیوت نظوام بوانکی کشوور در فيالیوت        قييیت گریزناپذیر آمادگی داشته باشند.

بوا توجوه    طووری   بههای دیگری قرار داده است   ی داخلی ما را در مير  ریسکها بانکالمل    بین

در  جادشوده یاه شورای  مببوت   بوا توجوه بو   وقوت بانوک ملوی     رعام یمد( 1394) 1نق  و قول همتی به

و همچنین از آنجایی  (94)سال  المل  تا نیمه اول بانک در حوزه ارزی و بیناین های  وييیت فيالیت

به نق  ایم  بوده جنوبیتوسيه رواب  کارگزاری بانک ملی ایران در آمریکای ( شاهد 96که در سال )

در داشوته  اعوالم  کوه  الملو  بانوک ملوی ایوران      مدیره و مياون امور ارزی و بوین  هیأواز پناهی عضو 

راستای توسيه رواب  کارگزاری به منظور حمایت و پشتیبانی از تجارو خارجی کشور  بانوک ملوی   

انجام امور تجواری  تقد بود که و مي های برزیلی شد ایران موفق به برقراری رواب  کارگزاری با بانک

ثر ؤهای مبادلوه هوم مو    های مناسب  در کاه  هزینه ها عالوه بر حفظ امنیت و پوش  از کانال بانک

 را امکوان افوزای  و گسوتر  حجوم تجوارو     ملوی  حضور بانک  ميتقد بوده کههمچنین  .بوده است

همچنوین از دیگور    .2آورد موی هوا فوراهم    هوای اعتبواری بانوک    گیوری از ظرفیوت   برای فيوا ن بوا بهوره   

المل  برداشته  بانک صنيت و ميدن بوده که به نق   هایی که گام به سوی فيالیت در حوزه بین بانک

خوشوبصتانه بوا رویکورد    نموود  تصوریح  ایون بانوک کوه    المل  و تجهیوز منواب     مدیر امور بیناز دانشور 

توان گفت که این بانوک یوک بانوک     المل  دارد می تصصصی که بانک صنيت و ميدن به بص  بین

و ایون شورای  باعود شوده توا کشوورهای اروپوایی و         اسوت المللوی   در حوزه بانکداری بین نام خو 

آسیایی تمای  داشته باشند تا برای ارتباط تجاری با ایران از طریق بانک صونيت و ميودن بوه فيالیوت     

را در  هوا  آنتواند  المل  می لی در حوزه بینی داخها بانکهای  لذا باید انتظار داشت فيالیت .3بپردازند

                                                             
 سمنان اداره امور شيب استان 95های سال  و تبیین برنامه 94عبدالناصر همتی در همای  بررسی عملکرد سال  .1

 گزار  خبری هفته بانک مرکزی .2

3. http://www.bim.ir/News-Detail/p69452386.bim 
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تهدیود جودی    رو  ایون ریسوک سورایت قورار دهود کوه از       ازجملوه  یبوانک  نیبو حووزه   مير  ریسک

 توجه آن نیز امری بدیهی است. شود و محسوم می

 ریسک در بانکداری. 2

فيا ن اصولی بوازار   آیند و به عنوان  های اقتصادی به شمار می فيالیت نیتر تیبااهمبانکداری یکی از 

هوای   گذارنود. از آنجوا کوه پدیوده ریسوک و رو      پول بر عملکرد متغیرهای کالن اقتصادی اثر موی 

ها ميرح و مهم تلقوی   مقابله با آن در خارخوم جام  مدیریت ریسک برای کلیه مؤسساو و سازمان

 خراکوه ریسوک موالی اسوتوار اسوت       وتحلیو   تجزیوه ای در دنیای امروز بور   شود  بانکداری حرفه  می

های دیگور   تر از مدیریت ریسک در بص  تر و مشک  تر  پیچیده ها حساس مدیریت ریسک در بانک

و مهوم بانکوداری    شوده  شوناخته های  که جزء ریسک  . در ادامه به خهار ریسک مهمیاستاقتصادی 

 .(1396کنیم )کاویانی و آراد   اشاراتی می هستند 

 1اریریسک اعتب .2-1

نامنود. تمرکوز اعيوای     را ریسوک اعتبواری موی    اعياشوده احتمال عدم برگشت اص  و فر  تسهیالو 

تسهیالو با حجم با  به یک شرکت  یک گروه صنيتی و حتی در یک صنيت بدون توجه به درجه 

با نگاهی به بررسی ریسک اعتباری  شوند. دهنده این ریسک تلقی می از عوام  افزای  ها آناعتباری 

 سوک یر ریتأث یبررس( در تحقیقی تحت عنوان 1392پور و اشيری ) در سیستم بانکی کشورمان شوال

بوین ریسوک اعتبواری و سوودآوری      بدین نتیجه رسویدند کوه   رانیها در ا بانک یبر سودآور یاعتبار

نتیجه گرفت که مودیران سیسوتم بوانکی    توان  می رو  این از داری وجود دارد. منفی مينا رابيهها  بانک

 مدیریت خود را کنترل کنند.  تحت هبایست ریسک اعتباری مجموع برای افزای  سودآوری می

 2هاریسک عملیاتی و تسویه حساب. 2-2

هوای موالی  ریسوک عملیواتی و     احتمال بروز خيا در کنترل و روان بودن جریان نظام تسویه حسوام 

هوای هنگفتوی   تواند  عام  يرر و زیان ها میشود. خيا در تسویه حسام ف میها تيریتسویه حسام

 شود.

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

ها دیون خود نظیر سپرده موق  بهوجوه برای اعيای تسهیالو یا پرداخت  تأمینعدم توانایی بانک در 

شوود و منشوأ اصولی آن      ها ناشی موی  های بانک ها و بدهی است. این ریسک عمدتاب از ساختار دارایی

ریسوک نقودینگی را    رو  ایون های ورودی و خروجی به بانک اسوت  از   عدم تيابق زمانی بین جریان

ها و مناب  تقسیم نمود. با مروری بر تحقیقواو داخلوی در    توان به دو دسته ریسک نقدینگی دارایی می

 1رانیو ا ینظوام بوانک   ییبور کوارا   ینگینقود  و یاتیعمل  یاعتبار یها سکیر ریثأتتحقیقی تحت عنوان 

شوده   تأییود ریسک اعتباری  عملیاتی  نقدینگی و کارایی در نظوام بوانکی ایوران     بین یمينادار هرابي

 .است

 2ریسک بازار. 2-4

بینوی   ها در بازار  پی  های تورم  بهره )سود(  ارز و قیمت دارایینوساناو برخی متغیرها از قبی  نرخ

دهود. خيوا در    قورار موی   تأثیررا تحت  ها آنهای ناشی از ها  درآمدها و هزینه ها  بدهی داراییارز  

کننود.   را تحت عنوان ریسک بوازار تيریوف موی    باشد  ها که حاص  نوساناو متغیرهای فوق بینی پی 

فصو    زم به ذکر است که در مورد نوساناو این متغیرها و اثر آن بر عملکرد مالی در فص  ششوم م 

( بوا اسوتفاده از آنوالیز    1386نکاد )همتی و محبی بحد شده است. در یکی از تحقیقاو صورو گرفته

های مصتلف و در طی دوره زمانی  ها  بین بانک های ریسک اعتباری بانکواریانس  به مقایسه نوسان

های  بین بانکها در  و تفاوو ریسک اعتباری بانکاو پرداختند. نتایج نشان داد که نوسان 85-1378

هوا ناشوی از تغییوراو     هوای ریسوک اعتبواری بانوک    نوسوان  هگیر نیست و قسومت عمود   مصتلف خشم

خنین تأثیر ويويیت کوالن اقتصوادی بور      هم ها آنوييیت کالن اقتصادی کشور در طی زمان است. 

و نرخ  GDP ها را نیز مورد بررسی قرار دادند. ارزیابی نشان داد که سيح روی ریسک اعتباری بانک

  میوزان وارداو  ریسوک اعتبواری    GDPها رابيه منفی داشوته و رشود    تورم با ریسک اعتباری بانک

 .داشته استها رابيه مببت  دوره گذشته و رشد تسهیالو با ریسک اعتباری بانک

هموواره از سووی کمیتوه     کوه  ها در بانک شده شناختهی ها تاکنون ریسک با توجه به مباحد فوق

قورار گرفتوه بوود      تأکیود بال در مدیریت ریسک و همچنین در تيیوین نسوبت کفایوت سورمایه موورد      

                                                             
 1391  محمدنبی شهیکی تا و  سیما ريا خو  .1

2. Market Risk 
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ها  با توجه بوه   ریسک بازار  عملیاتی و اعتباری بوده است. از طرفی در حوزه مدیریت ریسک بانک

پرداختوه   بدان یکمی ها های دیگری نیز ميرح شده که مبانی نظری و تئوری مقتضیاو زمان ریسک

  ریسک هجووم )هوراس( و ریسوک سورایت     1شام  ریسک انتقالی ها ریسک گونه نیاشده است که 

 هوای  محودودیت  علوت  بوه  کشوور  یوک  بدهکاران که شود می ميرح زمانی انتقالی ریسک باشند. می

 خودماو  سووی  از موقو   بوه  های پرداخت تضمین به قادر خارجی ارز کمبود یا و ارزی تبادل یا انتقال

 عموده  عوامو  . شوود  موی  یاد انتقالی رویدادهای عنوان به رویدادها  این به نباشند که ارزی های بدهی

سیاسوی   تحوو و  و محلوی  تجاری سیک  بهره  های نرخ خارجی  ارز های نرخ شام  انتقالی ریسک

بوه ایون نتیجوه     گذاران سپردهاگر شود که  ریسک هجوم یا هراس بانکی نیز زمانی ایجاد می .باشند می

اعتماد خود را به آن بانوک از دسوت نصواهنود داد      فق   دارددر وييیت بحرانی قرار  یبرسند بانک

های اخیر در نظام بانکی    که در سالها و نظام بانکی بدبین خواهند شد بانکبه سایر  ها آننگاه  بلکه

تووان شواهد ایون ریسوک بوود       ه  موی موالی رخ داد  مؤسسواو که برای حذب یوا ادغوام    یتیوييما با 

بوانکی   در حووزه بوین  ریسوک سورایت    مفهومبا این حال تمرکز اصلی این مقاله بر  .(1396)کاویانی  

 .شود است که در ادامه مفص  بدان پرداخته می

 سرایت بانکیریسک تئوری . 3

همیشوه   اسوت کوه  ناشی از درمانودگی مؤسسواو بانکوداری     سیستمیریسک  ی بانک تیسرا سکیر

و  داریبانکو   بوین سیسوتم   ارتبواط ناشی از  ریسک مورد توجه سیاست اقتصادی قرار گرفته است. این

های موجود در ایون   ویکگیبه دلی  برخی از   که (2006  2و همکاران کلینگبیِ ) استرشد اقتصادی 

 توسويه انیسوم  سورایت موالی مک  . (2000  3هوارتمنن   دی باندو و) ایجاد شودتواند  می یراحت بهبص  

 را به دلی  کاه  ارز  بازار مالی هسسؤشود که مشکالو عملیاتی یک م تلقی می «4شوک ارز »

بحوران   منجور بوه  توانود   موی  تیو درنهاکوه   گردد به سایر مؤسساو مالی موجود در سیستم سرایت می

یوا   خوارجی و های  به بانک  محلی های  ممکن است از بانک  درون سیستمی رواب اقتصادی شود. این 

                                                             
1. Transfer Risk 
2. Klingebiel 
3. De Bandt and Hartman 
4. value shock 
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کوه   اسوت بیوانگر ایودلولو ی جهوانی     و (2014  1اسوتچبِ  و  جلِریدر  )آخاریا صورو گیرد برعکس

با یکدیگر در ارتبواط   جهانمصتلف  های تمامی بص مؤسساو مالی موجود در   دهد تمامی نشان می

ترین  به عنوان یکی از مهم 2007-2008سال در ( GFC) 3(. بحران مالی جهان2016  2قُ باشند ) می

توان اذعان  لذا می (2011  4نویِنو  آیسا  آلوسی) استریسک سرایت در زمان کنونی  عملیشواهد 

 2008 – 2007های  آمریکا در طی سال ههای ایالت متحد بانک های دست دوم بدهیبحران  کرد که

(. 2011 5اسووتروکو  سپووایشووود ) بحووران مووالی جهووان تلقووی مووی بووه عنوووان یکووی از د یوو  اصوولی

هوای   که مبتنی بور ریسوک سورایت بانوک     6اوراق رهنی دست دوم تیعدم موفقهای ناشی از  شوک

را  نووین های بانکداری  بص  خهارم سه و هیافت توسيهدر طی خند هفته  ه کهآمریکا بود هایالت متحد

نه تنهوا بور سیسوتم بانکوداری و موالی       بوده کهای عمیق  بيدی این بحران به اندازه نابود کردند. اثراو

شود توا اقتصوادهای    (  بلکه باعد می2014 7راگابو  رِینهاروگذارد ) می اثر افتهی توسيههای  کشور

ماهیووت  (.2012 8رِنهوواک والِوو   گِلوووس  بوورکمِن) کننوود پسوورفت افتووهین توسوويه در حووال توسوويه و

ثبواو موالی     در زمینوه هوایی   نگرانوی   دهنده نشانهای موجود در سیستم بانکداری  ریسکگونه  سرایت

  2014  جکسوون و  گولووم   الیوو  2015  صالحی-تاهباز و اُزداگلِر   آسِموگلو) استدنیای آتی 

(. بنووابراین از طریووق درک ریسووک سوورایت موجووود در سیسووتم مووالی جهووانی   2013  9وِراو راگِوور

 ای اقتصادی زمان آتی را جلوگیری نماییم.ه از میزان زیادی بحران تئوریکتوانیم به صورو  می

 آنساختار و بانکی  بازار بین. 4

 بوه  نسوبت  یاعتبار مؤسساو ریسا وها  بانک آن در که است پول بازار یاجزا از یکی یبانک نیب بازار

 نقو   دو حوداق   بوازار  نیو ا. ورزنود  یمو  مبوادرو  مودو  کوتاه یمال تأمین جهت گریکدی با ميامالو

 بانوک  مؤثر و فيا نه مداخله ها آن نق  ترین مهم و نیاول. کنند یم فایا نینو یمال یها نظامدر  یاتیح

 یبانک نیب یبازارها اینکه دومو  است سود یها نرخ یراهبر قیطر از یپول استیس یاجرا در یمرکز

                                                             
1. Acharya, Drechsler, & Schnabl 
2. Ghosh 
3. The global financial crisis 

4. Aloui, Aïssa, & Nguyen 
5. Pais & Stork 
6. sub-prime mortgage 
7. Reinhart & Rogoff 
8. Berkmen, Gelos, Rennhack, & Walsh 
9. Acemoglu, Ozdaglar, & Tahbaz-Salehi; Elliott, Golub, & Jackson, ogers & Veraart 
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 یدارا مؤسسواو  بوه  وجووه  موازاد  یدارا یموال  مؤسسواو  از یميلووب  شوک   بوه  را ینگینقد کارآمد 

 .دهند یم انتقال وجوه یکسر

 1آلِن و گوال  به عقیده که بانکی وجود دارد بازار بین در سه نو  ساختار اصلی تئوریکاز لحاظ 

هوای موجوود    بانوک   باشد. بدین مينی که بانک با تمامی تواند کام  یا ناقص می(  این ساختار 2000)

هوا از طریوق سیسوتم بوه صوورو       سورایت . اسوت  یوا برابور   متناسوب در سیستم بانکوداری دارای پیونود   

. اسوت در حالی اسوت کوه احتموال وقوو  آن در ابتودا کمتور        تیوييیابند  این  می توسيه تری سری 

که سه ساختار اول توس  آلِن و  است 4و مرکز پولی 3  ناقص2این ساختارها  ساختار کام  ترین مهم

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

 ساختار کام  نشان داده شده است.

 
 بانکی کامل ساختار بازار بین .1کل ش

دارای پیوند متناسبی بوا   دو دوبه ها بانکگردد  در ساختار کام  تمامی  که مالحظه می طور همان

هوای موجوود در آن بوا تيوداد کمتوری از       بوانکی نواقص  بانوک    بوین  ساختار بازار در .یکدیگر هستند

                                                             
1. Allen and Gale 

2. Complete 
3. Incomplete 

4. Money Centre شهری که دارای بازار پولی فيالی است  مب  لندن  نیویورک  زوریخ و شیکاگو؛ 

5. Freixas 

 الفبانک  ببانک 

 جبانک  دبانک 
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  دهنوده  نشوان ( 2بوانکی دارنود. شوک  )    باشند نیز تمای  بیشوتری بوه سورایت بوین     ها در ارتباط می بانک

 باشند. ساختارهای ناقص می

 

 بانکی ناقص و پیوسته ساختار بازار بین .2شکل 

 

 بانکی کامل و منفصل ساختار بازار بین .3شکل 

شود که توس  فریکساس و همکاران  بانکی محسوم می مرکز پولی به عنوان سومین ساختار بین

هوا   با سایر بانوک  «مرکز پولی»رابيه متناسب بانک   دهنده نشان( توسيه یافته است. این ساختار 2000)

. بنابراین درماندگی بانک مرکز پوولی  استها  بین با سایر بانک دوطرفهرابيه  هرگونه  اما فاقد است

های مجاور فق  اثر ييیفی بر  تواند باعد بروز سرایت بانکی شود  در حالی که درماندگی بانک می

 الفبانک  ببانک 

 جبانک  دبانک 

 الفبانک  ببانک 

 جبانک  دبانک 
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دو ساختار دیگور  ( نشان داده شده است. که 4در شک  ) «مرکز پولی»سیستم بانکداری دارد. ساختار 

 ( نشان داده شده است.6( و )5های ) مرکز پولی نیز در شک 

 

 «مرکز پولی»ساختار  .4شکل 

 

 

 
 مرکز پولی چندگانه و پیوسته ساختار .5شکل 

 

 
 منفصلمرکز پولی چندگانه و  ساختار .6شکل 

 ببانک 

 الفبانک 

 جبانک  دبانک 

 پ

 ت ث چ

 الف

 ب ج د

 پ

 ت ث چ

 الف

 ب ج د
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 بانکی تیسرا  کانال .4-1

هایی  که مربوط به کانال کند میدو نو  تقسیم را به سرایت بانکی  سیستمیریسک   ها تاکنون تئوری

 يومن بررسوی  ( 2000) رتمننهوا   و بانودو  . دیانود  یافتوه  توسويه  باشند که از طریق آن رخ داده و می

پرداختوه و بودین    2و سرایت غیرمستقیم 1سرایت مستقیم به  سیستمیریسک  موردخود در   جانبه همه

و  اسوت  دوطرفوه  بانکی و توانوایی اعتبواری   سرایت مستقیم ناشی از ارتباط مستقیم بیننتیجه رسید که 

 اند  بوه  های مالی به وجود آمده در سیستم یاطالعات عدم تقارنوجود  ه جهتسرایت غیرمستقیم نیز ب

پوذیری   انتظواراو مربووط بوه انييواب     وگیورد   گذاری صوورو موی   طوری که سرایت از طریق سپرده

درمانودگی   صوورو  بوه  توانود  یم یبانک میمستق تیسراکنند.  می ایجادرا  3یبص  مالی و ثباو بانک

 مربووط  حوواد   از یناش زین آن در موجود یها بانک یدرماندگ به مربوط هیاول جینتا که باشد 4ویکه

 اقتصواد  بوه  مربووط  هوای  آسیب. است یداخل یها غفلت ای یبردار کاله  یدل به و خاص یها بانک به

 قورار  آن ميور   در هوا  بانوک   تمامی که است یبانک میمستق تیسرا مناب  از یکی عنوان به زین کالن

آمریکوا و   هگذاری ایالت متحود  های سرمایه های اخیر و ملی شدن بانک درماندگی. بنابراین رندیگ یم

کانوال   .نیسوت  یکواف  یتیسورا هوای   دهد که بررسوی کانوال   های اروپای غربی نشان می برخی از بانک

 هاین کانوال در دور  .استها وابسته  ای اندک بانک مدو و سيوح سرمایه سرایت به مناب  مالی کوتاه

شده است. کانال بانکی جهانی دخار شکست  که عملکرد بازار بین آید میوجود  به نقدینگی ييیف

ایون   شوود کوه   بودان پرداختوه موی   شود که به ندرو در مقا و  تلقی می یسرایت مرزی کانال دیگر

CEEو  5های بالتیک کانال برای کشور
دارای تيوداد قابو  تووجهی از     و گیرنود  مورد توجه قرار موی  6

که بانک مادر ممکون   استاحتمالی   دهنده بازتامباشند. این کانال  هایی با مالکیت خارجی می بانک

انود را بوه    گذاشوته شوده   صورو کام خيوط اعتباری که به  و یا است جریان داخلی را کاه  دهد

                                                             
1. direct contagion 
2. indirect contagion 
3. Bank soundness 
4. Idiosyncratic Failure 

5 .Baltic  باشند می استونی و لتونی لیتوانی  کشورهای ند و شام دار قرار اروپا شمال شرق در بالتیک دریای حوزه کشورهای. 

 اند. شام  لهستان  جمهوری خک و مجارستان تصمین زده شده CEEاصيالح اروپای مرکزی و شرقی و شام  کشورهای  .6
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شووند.   هوا   باعد بروز مشکالتی برای این بانک رو  ایندهند و از   توسيهخود  1های دختر سوی بانک

شووند  اماوا در    در مقا و به صورو جداگانه در نظور گرفتوه موی    شده ارالههای سرایتی  اگرخه کانال

. یکوی از  زنود یبرانگتواننود یکودیگر را    موی  دوطرفوه و حتی به صوورو  یستند ن مستبنایکدیگر  با عم 

 2آلکالودِ - یور و پِیودرو    هوای سورایتی مصتلوف کوه توسو       کند تا کانوال  تال  می تئوریکی مباحد

هوای   بانکی و سپرده بین ميوقاو بازاربین  ارتباطها    این کانالکندب ( اراله شده است را ترکی2005)

 را بورای مربووط بوه سیسوتم بانکوداری هنود      ی هوای  نمونه مودل که  کند میسازی  را مدل 3شده استرداد

هوای اخیور نیوز محققوین      در طی سال. (2005 آلکالدِ -) یر و پِیدرو  قرار دادند استفاده مورد آزمون

اهوداب اصولی    بوین بوا ایجواد ثبواو موالی در        کوه  نمودنود زیادی به مسال  سرایت بانکی پیدا  هعالق

ها بوه دلیو       در حالی که سایر کانالاستبر سرایت مستقیم  تأکید   اماهای مرکزی تيابق دارد بانک

 هوسوي احتمال وقو  و ت زم به ذکر است که  شوند. های تحقیقی نادیده گرفته می رو  هفقدان توسي

 بازار ساختار  که در بص  بيدی به استبانکی وابسته  بازار بین هسرایت مستقیم نیز به ساختار و انداز

 .شود ی پرداخته میبانک نیب

 ی در ایرانبانک نیب بازار. 5

 بوازار  و لوذا  اسوت  پول بازار یاجزا از یکی یبانک نیب بازارکه پی  از این بدان اشاره شد   طور همان

 انتقوال  زمیمکوان  شورو   نقيوه  بازار نیا. دارد یپول های سیاست یاجرا در یاساس ینقش یبانک نیب پول

 بوازار   نیو ا در 4شوبه  کیو  یهوا  سپرده نرخ یصنيت یکشورها در و است یپول های سیاست یها تکانه

 بازار کی جادیا یبرا ییبا  زهیانگ گذاران سیاست از آنجایی که. است یمرکز بانک یاتیعمل هدب

                                                             
1. Daughter Bank   د ر اروپوایی نمودنود و    صوورو   بوه کوالن   یهوا  وامایتالیایی شورو  بوه اخوذ     مؤسساو 60در اواس  دهه

 گور  مياملوه بوزر  تجواری لنودن     یهوا  بانککار   یاواخواهی ایتالیا استقبال شدیدی کردند. در  اروپایی هم از این وام یها بانک

لنودن و پواریس و    یهوا  بانوک مجبوور بوه تشوکی  کنسرسویومی از      هوا  آنبودند و به موازاو افزای  مبلغ وام   ها وامانحصاری این 

 گونوه  نیو اباشوند و پوس از مودتی تيوداد زیوادی از       ایو تالیا روزافوزون هوای   جوابگووی خواسوته   یخووب  بوه بروکس  شدند تا بتوانند 

 یهوا  بانوک ی ایردهمو و در حکم دخترانی بودنود کوه از گ   60زالیده احتیاجاو اواس  دهه  ها آن تشکی  شد که همه ها ومیکنسرس

بزر  دنیا دور هم جمو  شوده و تشوکی  یوک بانوک دختور را        یها بانکمبال وقتی گروهی از  عنوان  بهبزر  دنیا متولد شدند. 

نامحدود  مسلماب از جانب والدین قدرتمند خود حمایوت شوده و از منواب  عظویم      اعتباراودادند  این بانک جدید  عالوه بر داشتن 

 (.2017کرد )پ  امی  اردمن   ه میتغذی ها آنمالی 

2. Iyer and Peydró-Alcalde 
3. deposit withdrawal 
4. overnight 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                            12 / 26

https://ejip.ir/article-1-1069-fa.html


 63   بانکی مروری بر مفهوم ریسک سرایت در بازارهای بین

 

 

 و ابود ی دسوت  خوود  نظور  ميلووم  سود نرخ به بتواند یمرکز بانک تا دارند یقو و کارآمد یبانک نیب

 اطوال   رو  این  از بپردازند خود انیم در ینگینقد مبادله به ییکارا شک  به بتوانند زین یمال مؤسساو

بوازار   .اسوت  ییبوا   تیو اهم یدارا یبوانک  نیبو  بوازار  نورخ  کننوده  نییتي عوام  و بازار نیا عملکرد از

توانود   موی  یالیو ر یبانک نیب بازار قیتيم و توسيهکه  استکشور ما شام  داخلی و خارجی  یبانک نیب

 ز: ا عبارتند آن اهم که ه باشدداشت یپ در را یميلوب جینتا

 یاعتبار و یپول یها استیس مؤثرتر یاجرا  

 ها بانک ینگینقد تیریمد بهبود  

  یمرکز بانک از ها آن برداشت ايافه کاه  

  ها بانک یبرا مناب  زیتجه یها نهیهز کاه  

 توأمین  جهوت  در هوا  بانوک  یمال توان تیتقو و قیطر نیا از الویتسه سود نرخ کاه  امکان 

 .یگذار هیسرما و یدیتول یواحدها یمال

شده که نرخ سود بانکی پایین  بازار سببکارکرد این  ميتقدند یبانک نیب بازارمنتقدان بسیاری از 

 یبوانک  نیبو نقود دیگور بوه بوازار     . ها کم نشود نیاید و نرخ سود تسهیالو اعيایی به مردم توس  بانک

 همین از .استنکرده  یشیاند خارهها  که تا امروز بانک مرکزی برای دارایی منجمد شده بانک است

با این حوال بانوک مرکوزی    . ها با  باشد نکبا برای پول شده تمام هزینه تا شده باعد مويو  این رو

 برخووردار  توجهی قاب  رشد از گذشته سال در بازار این که کرده اعالمهای آماری  به استناد بررسی

هوای بانوک    بررسوی  اسوت.  مودو  کوتواه  در خود مازاد مناب  به ها بانک اتکا دیمؤ مويو  این و بوده

درصد  02/23رقم  1392در سال  شبه کی یها سپرده نرخدهد که میانگین نرخ سود  مرکزی نشان می

 و 1394 سوال  دردرصد را رسیده است.  27با رشد همراه شده و رقم  1393بوده که این رقم در سال 

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

اسوت کوه بانوک     یزیو آن خاز  بوی   ارقوام  که ميتقدند البته منتقدان برخی که مويوعی .است آمده

گوردد حجوم ميوامالو در بوازار      ( مالحظوه موی  1که در جدول ) طوری . همانکند یممرکزی اعالم 

بانک مرکزی اعالم کورده   .دارای رشد خشمگیری بوده است 1395تا  1392ریالی از سال  یبانک نیب

کننوده بوازار کلیوه اموور مربووط بوه        به عنووان تنظویم  از آنجا حالز اهمیت است که  یبانک نیبکه بازار 

پوردازد و     هماهنگی  تدوین مقرراو  نظارو  کنترل و تسویه ميامالو میدهی سازمانریزی   برنامه
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 12 و 11 های شمارههجدهم  سال اقتصادی مجله 64

 

 

توس   شده مشصصحمایت از نرخ سود  نیبنابراپولی است.  های سیاستین جهت موجب تنظیم ا از

در عوین حوال    هوای پوولی شوده اسوت.     تنظویم سیاسوت  بانک مرکزی از طریق مداخله در بازار سوبب  

اهمیوت   یبانک نیببازار  کارکرد شرایيی که اقتصاد ایران بانک محور است  در کارشناسان ميتقدند 

 و نقوودینگی موودیریت یبووانک نیبووتوورین کارکردهووای بووازار   اصوولی هووا آنگفتووه  بووه بسوویاری دارد.

 بور   یبوانک  نیبو  بوازار  در حضوور  بوا  مرکزی بانک که شود یم سبب زیرا  است پولی گذاری سیاست

بانوک مرکوزی از یوک طورب بور تموام        درواقو  باشود.   داشوته  بیشوتری  نظوارو  پولی گذاری سیاست

کند و از سوی دیگر جهت اثرگذاری  نظارو می یبانک نیبدر بازار  شده انجامهای  ميامالو و فيالیت

های حاير در بوازار   وارد مباد تی با بانکمدو   های پولی یا نرخ سود کوتاه بر متغیرهایی خون ک 

 شود. می یبانک نیب

 )ارقام به میلیارد ریال( 95الی  92ریالی از سال  یبانک نیبعملکرد مالی بازار  .1جدول 

 سال
1392 1393 1394 1395 

 عنوان

 حجم ميامالو

 گیری( گذاری یا سپرده )سپرده
3 110 219 11 389 544 21 715 898 30 957 154 

 62/18 47/24 27 02/23 )درصد( شبه کینرخ مرج  ميامالو 

 403 21 975 22 370 17 886 5 تيداد ميامالو )فقره(

 مأخذ: بانک مرکزی

 
 95الی  92از سال  یبانک نیب روند نرخ معامالت .7شکل 

0
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15000000

20000000
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 65   بانکی مروری بر مفهوم ریسک سرایت در بازارهای بین

 

 

تورین   هوا اصولی   بانوک  هرخنود دهود کوه    المللی در این رابيه نشان موی  بین تجارماز سوی دیگر 

تواننود   بانک مرکزی موی  تأییددیگری نیز با  مؤسساودهند  اما  را شک  می بانکی بینبازیگران بازار 

هوای بازنشسوتگی و غیوره      هوا  صوندوق   های اعتبار  بیمه ها  تياونی لیزینگ. در این بازار حضور یابند

از  شوان یها تیو فيال  موالی  به شرطی کوه حجوم گورد    البته دهند  را شک  می مؤسساوبرخی از این 

کشور گرخه  بانکی بیندر بازار  شود  با تر نرود. حداق  مشصصی که توس  بانک مرکزی ميین می

کننود   اعتبواری حضوور دارنود  اموا کارشناسوان توصویه موی        مؤسساوها و  بانک در حال حاير صرفاب

 تورین  مهوم  از و یکوی  شایسوته دیگور را نیوز فوراهم کنود      مؤسسواو زی زمینوه حضوور   مرک بانک که 

 بوه  هوا  آن از اسوتفاده  بوا  تووان  موی  کوه  دارد  خووبی  های ظرفیت کشور مالی نظام در موجود بازارهای

 .1کرد اقدام کشور بانکی بین بازار توسيه

 های تجربی سرایت بانکی مستقیم مدل. 6

 مدل سرایت بانکی ناشی از درماندگی ویژه .6-1

هوا   بانکی به بررسی تأثیر درماندگی یک بانک بر سایر بانوک  اغلب مقا و تجربی در حوزه سرایت

گوذارد. بوه طوور کلوی در مياليواو       ها اثر می این است که درماندگی بر بانک  پردازد. نتایج اولیه می

توانود باعود سوقوط     یا درماندگی یک بانک میآگیرد که  تجربی این وييیت مورد بررسی قرار می

 :استسازی به صورو زیر  این شبیه هسازی شد هساد  ها شود. فرو  سایر بانک

 های اقتصاد کالن است  از سایر شوک مستق  سرایت  .1

 عدم اثر متقاب  بین ميوقاو بانکی و سپرده استرداد شده قاب  مشاهده است  .2

 مانند  ها در طول زمان ثابت باقی می و قیمت 2نگهداشت پرتفوی .3

 شود  قانون برتری مشاهده نمی گونه چیهآوری ميالباو  در جم  .4

  ستین تضمین ميالباو قاب  مشاهده .5

  ستیندرماندگی بانک مورد انتظار  .6

تواند به عنووان   می ح  راهکند  به عنوان آخرین  های درمانده کمک نمی بانک مرکزی به بانک .7

 دهنده عم  کند  وام

                                                             
1. http://banki.ir 
2. portfolio holdings 
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 12 و 11 های شمارههجدهم  سال اقتصادی مجله 66

 

 

  شود بانکی از طریق دولت تضمین نمی ميالباو بین .8

 گذاری مجدد کنند. توانند سرمایه نمی های آشفته بانک .9

( شوند  مسیر 3 یال 1توانند باعد ناخیز شمردن اثراو سرایت )فريیاو  برخی از این فرو  می

( بوه  9 یال 5(  در حالی که سایر فرو  )فريیاو 4)فريیه  ستینسازی برخی از آنان مشصص  شبیه

 ورد بوی  از حود قورار دهنود. ایون فريویاو      توانند اثراو سرایتی را مورد بورآ  می بصشی طور اطمینان

 باشند. محدودکنندهتوانند بسیار  می

توان گفت که اعترا  بور ایون ويويیت کوه درمانودگی       به عنوان مبال با توجه به فر  اول می

های اقتصاد کالن در ارتباط  اما اغلب اوقاو با بدتر شدن شاخص ستین 1بانکی به صورو خودسرانه

  بوه توان  بانک و استرداد سپرده که در فر  دوم مشاهده نشده است را می زمان هم . درماندگیاست

 واقيی انتظار داشت. طور

ایون امور فووراب     کوه   اگرخوه گیرنود.   ها را نادیده می سازی رفتار بانک فريیاو سوم و ششم  بهینه

سک طرب مقاب  وييیت موجود در نقدینگی و ری  دهنده نشانفر  سوم  رو  اینشود  از  ظاهر نمی

که به عنوان یکی  2ها زده شووود خوم حراج به این داراییخود نیز   نوبه به و  استبانکی  در بازار بین

عام  توسيه بحوران موالی    2007گیرد و دقیقاب این کانال از سال  مالی است را نادیده می تأمیناز نتایج 

سوازی سورایت را    خود اثراو شوبیه   نوبه به . فر  ششم استآمریکا و اروپای غربی  هدر ایالت متحد

تواننود از خوود    های قرار گرفته در مير  آن نموی  دهد  زیرا بانک مورد برآورد بی  از حد قرار می

 محافظت کنند. نشده ینیب  یپهای  در برابر زیان

اعتباردهندگان بوا نورخ    دهد که تمامی  خهارم و پنجم نیز به صورو غیرواقيی نشان می اویفري

هوای   پوذیری )انفيوال( بانوک    هفتم و هشوتم کوه کون     باشند. برخالب فرو  زیانی مشابه مواجه می

هوای بانکوداری و    بحوران   در زمینوه گیرند  بوا توجوه بوه تجوارم قبلوی       مرکزی و دولت را در نظر می

 اقداماو بانک مرکزی نتوانود نتوایج ميلووبی را دهود و از     توان آموخت که های مالی اخیر می بحران

تووان گفوت کوه ملوی شودن       موی  جوه یدرنتورشکسوتگی نزدیوک شووند و     هها بوه آسوتان   بانک رو  این

 یحلو  راهگذاری مجدد به عنوان  شود. همچنین سرمایه نهایی تلقی می ح  راههای مهم به عنوان  بانک

                                                             
1. self-inflicted 

2. Fire Sale Effect  )فرو  دارایی به ثمن بصس( 
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 67   بانکی مروری بر مفهوم ریسک سرایت در بازارهای بین

 

 

دهود کوه    گردد و نشان می های آشفته استفاده می شود که اغلب اوقاو برای حفظ بانک محسوم می

 فر  نهم غیرواقيی است.

 سازی سرایت بانکی شبیه. 7

( با بررسی جزلوی از ایون فريویاو  بور     2007) 1با توجه به فريیاو ميروح شده در بص  قبلی  آپِر

سوازی سورایت بوانکی     کنود. بور اسواس دیودگاه وی شوبیه      می تأکیدسرایت بانکی   سازی کاربرد شبیه

هوای   توسو  درمانودگی   شودو  بهسایر مواردی گردد که شناسایی مؤسساتی مهم و  منجر بهتواند  می

گوذاری سواختار بوازار     خگونگی اثور   دهنده نشانها  سازی گیرند. شبیه تحت تأثیر قرار می شده مشاهده

و مزایوای ناشوی از مودیریت بحووران     2در دسوترس هوای   و هزینووه اسوت سورایتی   هبوانکی بور حووز    بوین 

هوای درمانودگی ویوکه از طریوق      سوازی  کوه شوبیه   طوور  هموان کنود.   های مرکزی را مشصص می بانک

های بوالقوه را موورد ارزیوابی     شود تا نسبت زیان شود  لذا تال  می انجام می 3تکنیک آزمون استرس

ویوکه  تيیوین میوزان احتموال خنوین       درمانودگی   شوده  تيیوین های  قرار دهند. بنابراین با توجه به ویکگی

هوا   هور یوک از بانوک    زی از طریق در نظور گورفتن درمانودگی   سا . شبیهستینپذیر  هایی امکان سناریو

 گیرد که تيهداو خود را به صورو کام  یا جزلی نقو  کورده باشوند. اگور درمانودگی      صورو می

. سورایت در  سوت ینگونه سورایتی موجوود    یک بانک باعد فروپاشی بانک دیگر نشود  لذا هیچ هاولی

هوای   ریوق ارزیوابی اثوراو درمانودگی بانوک     سوازی نیوز از ط   دهود و شوبیه   وييیت ميکووس رخ موی  

یابود کوه سورایت بوه      سازی تا زمانی تداوم موی  گیرد. این شبیه ها صورو می بر سایر بانک 4شده آلوده

 ( نشان داده شده است.9سازی در شک  ) رو  شبیه .صورو کام  حذب شود

                                                             
1. upper 
2. possible costs 

3 .stress testing   رودپشوتی و   کننود  یمو  اسوتفاده  احتموالی  هوای  یانز کردن منظور کمای به بحرانی آزمون در شرای از این(

 .(1394اللهیاری  
4. Contaminated bank 
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 سازی سرایت بانکی ناشی از درماندگی ویژه شبیه .9شکل 

سوازی   بانکی دوطرفه و ميالباو را شبیه بانکی  ایجاد تيهداو بین تيریف ماتریس در مير  بین

بانوک   Nبانکوداری دارای   سوتم یاگور س ( نشوان داده شوده اسوت.    1کند. این ماتریس در عبارو ) می

در سوير در ازای   iطلب بانک   دهنده نشان xijکه  استدرایه  N N ×دارای ترتیب  Xباشد  ماتریس 

 که در ستون قرار گرفته است. است jبانک 

(1) 

 

 درماندگی ویکه بانک

کنند و یا این پرداخت نمیهای درمانده تيهداو بین بانکی خود را بانک

 کنند.که فق  بصشی پرداخت می

هیچ گونه 

بیشتری  درماندگی

 .باشدمیموجود ن

حداق  یک بانک ورشکسته وجود دارد که 

های بوجود آمده از ورشکستگی آن ناشی از زیان

باشد.میبین بانکی طریق ميالباو 

ی ورشکسته وجود دارد که ورشکستگی آن هابانک

بین  ميالباوی بوجود آمده از طریق هااز زیان ناشی

 باشد.میبانکی 

 دهد.میی بیشتری رخ هاورشکستگی

 

 پایان
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 69   بانکی مروری بر مفهوم ریسک سرایت در بازارهای بین

 

 

شوند )زیرا یک بانک بر خوود    آن مواجه نمی   زیرا بانک بااستدر قير برابر صفر  xijمقدار 

 اسوت هوا   در ازای سایر بانک iبانکی مربوط به بانک  ميالباو کلی بین  دهنده نشان aiگذارد(   اثر نمی

  است jبانکی بانک  تيهداو کلی بین  دهنده نشان i Lو 

 (2)        𝑎𝑖 = ∑ 𝑥𝑖𝑗, 𝑙𝑗 = ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑖𝑗 

دهنود   بوانکی را انجوام موی    هوای بوین   سوازی سورایت   ی که شبیهاز آنجایی که بسیاری از کشورهای

  در زمینهها  ها فق  در ترازنامه بانک باشند زیرا داده بانکی نمی های مربوط به دو طرب بین دارای داده

رو  حوداکبر   جوه یدرنتباشوند    ( موی 2 ههوا )ميادلو   ميالباو کلی و تيهوداو مربووط بوه سوایر بانوک     

بوانکی را یکسوان در    گیرد. این رو  میزان پراکندگی و تيهداو بین مورد استفاده قرار می 1آنتروپی

⊝این امر با توجه به سازگاری سير گیرد که  نظر می 𝑥𝑖𝑗 > 𝐶𝑖 پوذیرد    و ستون ماتریس صورو می

ار شوود کوه سواخت    ( در نظر گرفته می2000گال ) و بانکی شبیه به آلِن بدین مينی که یک ساختار بین

بوانکی صوورو    بوین  سازی پس از تيریف مواتریس در ميور    کند. شبیه بانکی را تکمی  می بازار بین

شوود. یکوی از شورایيی     ها در نظر گرفتوه موی   بانک Nگیرد  به عبارو دیگر  شکست هر یک از  می

 بوانکی حوداق    های ناشی از ساختار بین مورد نیاز برای رخ دادن سرایت بدین صورو است که زیان

 بانک باشد.  هیک بانک باید از سرمای

(3)          ⊝𝑥𝑖𝑗 > 𝐶𝑖 

وجوود   iدهد  حداق  یوک بانوک    رخ می jبه عبارو دیگر سرایت در صورو درماندگی بانک 

با محصو و ناشی از مواجهوه بوا    iبیشتر است. بنابراین زیان بانک  c ههای آن از سرمای دارد که زیان

بوه   2. این برای تيریف ناتوانی در پرداخوت است jناشی از بانک  ⊝زیان  و نرخ استبرابر  jxijبانک 

 3هوای خوود از تيواریف نورم     سوازی  شود. همچنین برخی از مؤلفین در شبیه دشواری در نظر گرفته می

تووان   بوال در نظوارو بانکوداری موی     هکنند. با توجه به تياریف کمیتو  پرداخت استفاده می در ناتوانی

% باشود.  4 بانوک کمتور از   هدهد که نسبت کفایت سورمای  پرداخت زمانی رخ می در گفت که ناتوانی

شوود کوه محققوان بوا آن مواجوه       انتصام نرخ زیان به عنوان یکوی از مسوال  غیرقابو  حو  تلقوی موی      

                                                             
1. entropy maximisation method 
2. insolvency 
3. soft 
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ها باید مورد اسوتفاده قورار گیورد  برتوری ميالبواو بوه        از نرخ یک کدامشوند. مشصص نیست که  می

 1980 ه( که در اواس  ده1991) 1شود. بر اساس تحقیق تجربی جام ئله تلقی میترین مس عنوان اصلی

ارز  دفتوری   30توان گفت که متوس  نورخ زیوان ناشوی از درمانودگی بانوک حودود %       رخ داد می

هوای اداری   % موازاد نیوز بورای پوشو  هزینوه     10دهد همچنین  های فروپاشی شده را تشکی  می بانک

% 5کووه ناشووی از درمانوودگی در نوورخ  3هووای بانووک مرکوزی ایلینووویس  ( زیووان1994) 2. کووافمنناسوت 

از رویکورد   2هوای بوال    ها بور اسواس دسوتوراليم     های دفتری آن مورد برآورد قرار داد. بانک ارز 

IRB (استفاده می یبند رتبه )گیورد   به کار می 4% را برای ميالباو وابسته45کنند که نرخ زیان  درونی

% اسوتفاده  75ایمن نشدند. برای ميالباو وابسته نیز از یک نورخ زیوان    شده شناختهیق وثایق که از طر

تواند مورد اصوالح   شوند نیز نرخ با  می ميتبر ایمن می  شود. در مواردی که ميالباو توس  وثایق می

(  آپِور  2002) 7(  بالوار  و نیمانودِر 2004) 6(  ولز2003) 5شود. به دلی  وجود مسال  عینی  فورفین

( 2007) 11(  و میسترولی2006) 10  ونن لیلیوِلد و  یدورپ(2007) 9دگریس و ناین(  2004) 8و ورمز

 ≥ 100مصتلوف کوه در محودودی %    ههوای بهور   ( برای ارزیابی نرخ بهره تال  نمودند تا نورخ 2007)

( فقوو  اثووراو سوورایتی حووداق  کووه در  2005) 12سووازی نماینوود.  بلوووی قوورار دارد را شووبیه %0 <⊝

( )بورای نیوزیلنود( حوداکبر نورخ     1998) 13را تشریح نموده و شِولدِن و موااُرِر   استمجارستان موجود 

 را در نظر گرفت. 100زیان % 

 سرایت بانکی ناشی از درماندگی ویژه. 8

دهوود.  یووکه رخ موویدرمانوودگی و  واسوويه  بووهبسویاری از محققووین دریافتنوود کووه وقووو  سوورایت بووانکی  

هوای   های بانوک  ( مشاهده شده است که زیان2007شدیدترین اثراو سرایتی توس  دگریس و ناین )

                                                             
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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هوای سیسوتم    دارایوی  %20بلکیکی در مواردی که شدیدترین درماندگی ویوکه موجوود باشود  حودود     

 یودورپ   و یلیوِلود ل ( در بریتانیوا  ونن 2004( در آلمان  ولز )2004) آپِر و ورمزبانکداری بوده است. 

هوای سیسوتم    از دارایوی  %15( در ایتالیا حوداکبر زیوان مربوطوه    2007( در نیوزلند و میسترولی )2006)

شود کوه خنوین سوناریوهایی     می تأکید گونه نیاهای زیاد   زیان رغم علیبانکداری را برآورد کردند. 

 و ( در مجارستان و شِولدِن 2005 بلوی )( در سولد  2002نیماندِر ) و باشند. بالوار  غیرمتناسب می

( در ایالوت  2003. فوورفین ) اسوت ( در نیوزلند دریافتند که احتمال سرایت بسیار محدود 1998مااُرِر )

( در دانموارک بیوان کردنود کوه احتموال سورایت بوانکی        2005) 1آمریکا و آموندسِن و آرنِت همتحد

اسوتفاده   شوبه  کیو هوای ميوامالو    است که از داده سازی این های شبیه   اما یکی از زیاناستمحدود 

 بانکی را فراهم آورد. تواند تصویر کلی بازار بین کند که نمی می

 بانکی تیسرا اثرات سنجشهای  مدل. 9

پردازند به عنووان عامو     هایی که در کشورهای مصتلف به فيالیت می سنج  اثراو سرایت در بانک

های جدیودی   تواند راه بنابراین  خنین روشی می. داردتحقیق  و بررسی نیاز بهشود که  می یتلق یمهم

های سرایت فراهم آورد. درک خگونگی انتقال این  را برای محافظت اقتصاد جهانی در برابر ریسک

گذاران کمک کند تا خوود را   تواند به سیاست می «سیستم بانکداری محلی و جهانی»ها از بین  شوک

توانود بوه    ز کنند. تحلی  بی  از حد یک ریسک یوا ریسوک سورایت موی    در برابر عوام  ناگوار مجه

مويووعاو مودیریت ریسووک در سويح کووالن کموک کنود  ایوون مويووعاو بوور مبنوای بانکووداری        

محودود کوردن    هوا  آنباشوند کوه هودب     بانکداری عملیاتی موی   و دگرگونی 2فروشی بلندمدو عمده

هوای موالی نووین دارای     هیت سورایتی در نهواد  های مربوط به ما های مرزی مالی است. ریسک فيالیت

  کِنورگیووس  2014  3قدمت طو نی بوده و در این زمینه تحقیقاتی صورو گرفته است )فِلودکریچِر 

انود   هوای سورایت موجوود در بصو  موالی پرداختوه       (. خند تحقیوق بوه بور ریسوک    2015  4و دیمیتریو

المللوی   . صوندوق بوین  (2015  1  توونزِر 2013  7  لودلی 2013  6هاسومنن   2016  5)کارلسون و ویالک

                                                             
1. Amundsen and Arnt 

2. long-term wholesale 
3. Feldkircher 
4. Kenourgios & Dimitriou 
5. Carlson & Wheelock 
6. Hasman 
7. Ladley 
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هوای مورزی موجوود     ( به نتایج مهمی در مورد سرایتECB) 3( و بانک مرکزی اروپاییIMF) 2پول

موجود در ایالت  سیستمیریسک  که افتیدراروپا  مرکزی در بین اقتصاد جهانی دست یافتند. بانک

  رشود یافتنود )اسوتریتمنن     1990تودریج از سوال   ها به  و این ریسک استآمریکا بیشتر از اروپا  همتحد

ریسوک سورایت  از     در زمینوه گذشوته   قواو یدر تحق. از آنجوایی کوه   (2005  4هارتمنن و دی ویورس 

هوای کوخوک نیوز بیشوتر      دریافتنود کوه بانوک    IMFاستفاده شد است  محققین  5تئوری مقدار کرانی

  خوان  لوو    2012  6خان  لو  میترا و اُونگ)گیرند.  توس  همتایان بزر  خود تحت تأثیر قرار می

نظوارو بانکوداری بوه همکواری مورزی        در زمینه IMF. با توجه به این عوام   (2007میترا و اُونگ  

  7های آتی ناشوی از ریسوک را کنتورل نمایود )سویهاک و اُنوگ       پردازد تا از این طریق بتواند زیان می

ها توس  سازمان توسويه   مويو  و با استفاده از متدولو ی. یک تحقیق جدید در رابيه با این (2007

  8ویگنوال و رولِوت   –های قبلی پرداخته است. )بِالندِل  یافته تأیید( به OECDو همکاری اقتصادی )

 9متوودولو ی خودرگرسوویون بوورداری ازجملووهمصتلووف   شووده تيوودی هووای  از نسووصه نیمحققوو (.2013

(VAR )10( یا تئوری مقدار کرانی )حودی (EVT   بورای تحلیو  سورایت )    هوای   هوای موجوود در نهواد

. اسوت هوایی   دارای محودودیت  VAR یریکوارگ  بوه کننود. متأسوفانه    سيح کالن یا خرد استفاده موی 

زمانی باعود بوه وجوود     VARموجود در مدل مبتنی بر  11های مازاد پایدار محققین دریافتند که متغیر

  12دهنود )آختِور و دالوی    را مورد محاسوبه قورار موی    شوند که خياهای استاندارد آمدن نتایج مبهم می

خوارخوم تئووری مقودار     یریکوارگ  بوه گورای  بیشوتر    هدهنود  میالدی نشان 90 ه(. اما اوای  ده2017

 ویفراتوررن یوا   14زموان  هوم هوای موازاد    توان رویوداد  ( و می2012  13باکِر  وُرگلِر و یوآنبوده )کرانی 

                                                                                                                                                             
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 

10 .Extreme Value Theory  خود در جهت پیشرفت تحلی  اقتصادی به  دستاوردترین  مارکس تئوری مقدار کرانی را مهم

 (.1867اوو  24آورد )مارکس  نامه به انگلس   حسام می
11. extremely persistent variables 
12. Akhter & Daly 
13. Baker, Wurgler, & Yuan 
14. concurrent extreme events 
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توانود   (. همچنین این تئوری می2014  2را در نواحی جغرافیایی مصتلف درک نمود )جوبسِت 1درهم

(. 2014  3را نشوان دهود )دیواس    شنهادشوده یپهای مدل  های بسیار بزر  موجود در مرز انتقال شوک

هوای بوزر  و کوخوک را بور      های بین اثراو شووک  تواند تفاوو می تئوری مقدار کرانیخارخوم 

دهنود   هوای جدیودی را پیشونهاد موی     ریسک سرایت مورزی دیودگاه    در زمینهنشان دهد که هایی  نهاد

 .(2014  6  تولیکاس2013  5  کِلنِر و گاتزِرو2014  4)بارلرسف و تودوروب

 هاگیری و پیشنهاد نتیجه. 10

ی الملو   بوین  بوانکی  بینداخلی و بازار  بانکی بینتواند شام  بازار  برای هر کشوری می بانکی بازار بین

 بوانکی  بوین ریوالی ماننود بوازار     بانکی بینمالی  بازار  مؤسساوو  ها بانکباشد که در کشور ما با رشد 

آنچوه کوه در ایون مقالوه بودان پرداختوه شود         .در مير  ریسک سرایت قرار گیرد تواند یمالمل   بین

تر در حووزه  هوایی اسوت کوه بیشو     ميرفی  خگونگی پیدای  و اثرگذاری ریسوک سورایت در بانوک   

المل  فيالیت دارند. با توجه به عملکرد نظام بانکی کشور در یک دهه اخیور و آنچوه کوه مشوهود      بین

شوده و از  الملو    بوین  در فضوای  های بانکی ایجاد کاه  فيالیت منجر بههای بانکی  تحریماست  اثر 

بوا فيالیوت    رو  نایو از  در ایون حووزه هسوتیم.    یفضوای جدیود  انتظوار ایجواد   بوا اجورای برجوام    طرفی 

رود  انتظوار موی  خيوط اعتباری ارزی و ریالی  تأمینالمل  و  حوزه بانکداری بین در های داخلی بانک

شویم. اما در این حین توجه بوه ریسوک    المل  بینهای  رواب  کارگزاری با بانک وارد فاز جدیدی از

سرایت از اهمیت قاب  توجهی برخوردار است. مبتنی بر موارد موصوب شوده و آنچوه در ایون مقالوه     

ی داخلوی کوه در حووزه    هوا  بورای مودیران بانوک    ییهوا  شونهاد یپبدان پرداخته شد موارد زیر به عنوان 

 گردد: دارند اراله می المل  فيالیت بین

 همچنوین  و   ارتباط سولیفتی اقدام به  ی بيد از برجام و باز شدن شرای  جدید کههای داخل بانک

اند نسبت به تهدیوداو   نمودهمالی فاینانس و ریفاینانس  تأمینافتتاح حسام و انيقاد قراردادهای 

نماینود زیورا رسومیت     هوای کشوورمان توجوه    از عم  نکردن تيهداو طرب جادشدهیاو ریسک 

                                                             
1. co-exceedances 
2. Jobst 
3. Dias 
4. Bollerslev & Todorov 
5. Kellner & Gatzert 
6. Tolikas 
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تواند آثار مصربوی   گردد که می می بانکی بینآمدن ریسک  به وجودام باعد نشناختن برنامه برج

 شد.داشته با

 اموور مورتب  بوا گشوای  اعتبواراو اسونادی ارزی و        های داخلی در شرای  فيلی نسبت به بانک

امور مربووط بوه گشوای  اعتبواراو اسونادی قراردادهوای        کهیو بههای ارزی  نامه همچنین يمانت

ی خارجی به نو  کشور انتصابی از این جهت که تا خه حد تحوت توأثیر   ها بانک با سایرفاینانس 

 .ای نمایند ایا و متحده هستند توجه ویکهکشور 

 ای را برای آموز  این نوو  ریسوک بورای مودیران      بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران زمینه

 .بدان بپردازندهای پولی  ها و همای  ها فراهم نماید و در کنفرانس بانک رتبه یعال
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