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Abstract
The present research aimed at prediction of banking disorder and contagion of crisis in the
banking network is conducted by application of linear and non-linear hybrid approach.
The present research method is of descriptive-survey, and practical in terms of objective.
Therefore, in order to attain this objective, firstly, banking system fragility index (BSFI)
is reviewed as an early warning system in order to identify banking crisis, in four banking
system sectors (specialized, commercial, private and credit institutions), and banking
system fragility index is reviewed in the stated four sectors by applying linear and nonlinear approaches by making use of data obtained during March 2016 until December
2020. Results of calculation of banking system fragility index in sub-sectors of the banking
system indicate periods of high fragility of the banking system, in particular in January,
February and March 2017, which might be due to effects of election. Furthermore, in
December 2020, high risk-taking was observed in the banking system, arising from
creation of a bubble, which represents a strong warning for future problems of the national
banking system. Furthermore, during the review period, banking network is noticeably
fragile. Notably, results of Granger linear causality test indicate two-sided causality
between credit institutions and private banks, a one-sided causal relationship from private
banks to specialized and commercial banks and also a one-sided causal relationship from
specialized banks to commercial banks. Notwithstanding, results of non-linear causality
test reveal contagion of financial fragility from commercial banks to other sectors of the
banking network. Of note, since commercial banks remain as subsector of public banks,
there is a one-sided causal relationship between the former with other sectors of banking
network and regarding state-owned nature of these banks, managerial policies of these
banks, not only create financial fragility of commercial banks, but also transfer such
fragility to other sectors of the banking system. It is worth mentioning, private banks and
non-bank credit institutions, considering network relationship mechanism, transfer
financial fragility status to other sectors of the banking system.
Keywords
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف پیشبینی نابسامانی بانکی و سرایت بحران در شبکه بانکی با استفاده از رویکرد ترکیبی
خطی و غیرخطی انجام شده است .روش پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است.
ازاینرو برای رسیدن به این هدف ،ابتدا «شاخص شکنندگی شبکه بانکی» ( )BSFIبهعنوان یک نظام هشدار
سریع بهمنظور شناسایی بحرانهای بانکی ،در چهار بخش شبکه بانکی (تخصصی ،تجاری ،خصوصی و مؤسسات
اعتباری) مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه سرایت شکنندگی شبکه بانکی در چهار بخش مذکور با استفاده از
رویکردهای خطی و غیرخطی با استفاده از دادههای طی دوره زمانی فروردین  1395تا آذر  1399مورد بررسی
قرار گرفته است .نتایج محاسبات شاخص شکنندگی شبکه بانکی در زیربخشهای شبکه بانکی کشور ،نشاندهنده
دورههای شکنندگی باالی شبکه بانکی است که میتواند حاکی از اثرات ادوار انتخاباتی باشد .همچنین در انتهای
دوره مورد بررسی ،ریسکپذیری باال در شبکه بانکی مشاهده میشود که ناشی از ایجاد حباب و نشاندهنده یک
هشدار قوی برای مشکالت آتی شبکه بانکی کشور است .عالوهبراین ،در اکثر دوره مورد بررسی شکنندگی قابل
توجهی بر شبکه بانکی حاکم بوده است .در ادامه نتایج آزمون علیت خطی گرنجر نشاندهنده رابطه علیت دوطرفه
بین مؤسسات اعتباری و بانکهای خصوصی ،یک رابطه علی یکطرفه از بانکهای خصوصی به بانکهای
تخصصی و تجاری و همچنین یک رابطه علی یکطرفه از بانکهای تخصصی به بانکهای تجاری میباشد.
بنابراین ،نتایج آزمون علیت غیرخطی نشاندهنده سرایت شکنندگی مالی از بانکهای تجاری به دیگر بخشهای
شبکه بانکی است .به عبارتی دیگر ،بانکهای تجاری که در زیربخش بانکهای دولتی قرار دارند ،رابطه علیت
یکطرفهای با دیگر بخشهای شبکه بانکی داشتهاند و با توجه به دولتی بودن این بانکها میتوان نتیجه گرفت
که سیاستهای مدیریتی این نوع بانکها ،نهتنها ایجادکننده شکنندگی مالی در بانکهای تجاری است بلکه این
شکنندگی را به دیگر بخشهای شبکه بانکی انتقال دادهاند .در ادامه بانکهای خصوصی و مؤسسات اعتباری
غیربانکی در سازوکار ارتباط شبکهای انتقالدهنده وضعیت شکنندة مالی به دیگر بخشهای شبکه بانکی بودهاند.
واژگان کلیدی
نابسامانی بانکی؛ شاخص شکنندگی شبکه بانکی ()BSFI؛ علیت خطی گرنجر؛ علیت غیرخطی؛ ریسک سرایت.
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مقدمه

صنعت بانکداری ،ازجمله بخشهای مهم و اساسی اقتصاد و بسترساز اصلی رشد و
پویایی نظام مالی و درنتیجه رشد و توسعه اقتصادی است .وجود تحرك واقعی در نظام
مالی زمینه را برای امکان رشد و توسعه سایر بخشهای اقتصادی و بخش واقعی اقتصاد
فراهم میآورد .بانکها ،واسطه مالی بین سپردهگذاران و متقاضیان تسهیالت بوده و با
استفاده از منابع خود و سپردههای مردم مبادرت به اعطای تسهیالت میکنند .بانکها با
در اختیار داشتن بخش عمدهای از نقدینگی جامعه ،نقش بسیار حساس و مهمی در نظام
اقتصادی ایفا کرده و در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی جامعه ،تأثیر بسزایی دارند
(آقایی و رضاقلیزاده.)1395 ،
نکته مهمی که درخصوص بانکهای فعال در بازار پول وجود دارد این است که آنها
همواره در معرض تهدیدات مختلفی قرار دارند .اما یکی از مهمترین آنها مسئله نابسامانی
(بحران) شبکه بانکی و عدم توجه جدی به شاخصهای سالمت بانکی است .ازاینرو،
در سالیان اخیر مطالب و نوشتارهای علمی فزایندهای در زمینه آزمون استرس در ادبیات
مالی ارائه شده است .بهطوری که ،اهمیت آن شرایط با بحران اخیر و سیل
ورشکستگیهای بانکی در بسیاری از کشورها برجستهتر شده است .تا جایی که درك
عمیق مقاومت بخش بانکداری نسبت به سناریوهای نامطلوب اقتصاد کالن ،بخشی از
اهمیت حیاتی ارزیابی صحیح ریسک سیستماتیک بوده و این جریان ،ارتباط مستقیمی با
توسعه ابزارهای نظارتی و محتاطانه(1احتیاطی) جدید دارد (وازکوئزا و همکاران.)2012 ،2
صنعت بانکداری با توجه به ماهیتی که دارد با مخاطرات احتمالی مختلفی مواجهه
میشود .بحرانهای متعدد بانکی طی دورههای مختلف موجب گردید تا اهمیت
برخورداری بانکها از سرمایه کافی در مواجهه با مخاطرات بازار (ریسک بازار) و
مخاطرات ناشی از فرآیندهای نادرست در بخش راهبری عملیات بانکی (ریسک
عملیاتی) و مخاطرات ناشی از عدم ایفای تعهدات از سوی وامگیرندگان (ریسک
اعتباری) ،آشکار گردد (بانک ملی ایران.)1395 ،
_______________________________________________________
1. Prudential
2. Vazqueza and et al.,
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بحران بانکی بهعنوان یکی از انواع بحرانهای مالی (بحران بانکی ،بحران تراز
پرداختها ،بحران ارزی ،بحران پولی و بحران بدهی) است که در آن وضعیت بانکها با
هجوم ناگهانی سپردهگذاران برای برداشت سپردههایشان (مراجعه ناگهانی سرمایهگذاران به
سیستم بانکی برای خروج سرمایههای خود از بانکها) مواجه میشوند (لیون و والنسیا،1
 )2008که از دالیل عمده بروز ناگهانی و ریشههای بحران بانکی میتواند شامل :ریسک
نقدینگی (دایموند و دیبویگ 1983 ،2وسانتوس ،)2000 ،3ریسک اعتباری (هرینگ و
واچتر ،1998 ،4بوریو و همکاران ،2001 ،5دیویس و ژو ،)2004-2005،6ضعف نظامهای
حسابرسی و مدیریتی (پرز کامپانرو و لئونه ،)2004 ،7اثر شوكهای بینالمللی و افزایش
نرخهای بهره بینالمللی (کانت و دتراگیاچ ،)1997 ،8ساختار بانکها و مداخالت دولت در
نظام بانکی (پورتا ،سیالنس و شلیفر 2002 ،9و کاپریو و مارتینز ،)2000،10آزادسازی مالی
(کاپریو و سامرز ،1999 ،11استیگلیتز و آلن )2005 ،12و درنهایت نظامهای ارزی و نوسانات
نرخ ارز (دوماك و پنا ،)2000 ،13باشد .در این خصوص کنستانتین و همکاران ( )2016در
پژوهش خود یک مدل ترکیبی در ارتباط با موضوع نابسامانی بانکی مبتنی بر رویکرد
شبکهای بههمپیوسته را در نظام بانکی برای منظور کردن میزان تمایل به انتشار نابسامانی
در راستای آمادگی برای انجام اعمال هشدار زودهنگام ،ارائه کردند .البته در پژوهش آنها
دالیل متعددی برای احتمال وقوع وضعیت نابسامانی بانکی مطرح گردید که در قسمت باال
بهصورت کلی به آنها اشاره گردید .اما یکی از مهمترین دالیل آن میتواند موضوع سالمت
_______________________________________________________
1. Laeven and Valencia
2. Diamond, D., Dybvig,P
3. Santos, Joao
4. Herring, R. J., & Wachter, S. M.
5. Borio, C., Furfine, C., & Lowe, P.
6. Herring and Wachter(1998); Borio et al. Davis and Zhu
7. Perez Campanero, Juan and Alfredo M. Leone
8. Demirguc Kunt & Detragiache
9. Porta, Lopez de Silanes, Shleifer
10. Caprio and Martinez Peria
11. Caprio and Summers,
12. Stiglitz and Allen
13. Domac & Martinez Peria
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مالی بانکها باشد .تا جایی که در برخی کشورها نظیر هلند (شاخص رست ،)1فرانسه
(شاخص اوراپ ،)2ایتالیا (شاخص پاترول )3و آمریکا (شاخص کملز) اکنون در این
خصوص شاخصهایی را برای ارزیابی سالمت مالی طراحی و اجرا نمودند .بهطوری که
در کنار نظام نظارتی مالی در این کشورها ،شاخصهایی را هم برای پایش سالمت مالی و
اقدام بهموقع در مقابل بحرانهای مالی بالقوه ایجاد نمودند .در این زمینه میتوان گفت که
نظام مالی و نظام بانکی کشور جمهوری اسالمی ایران هم در سالهای اخیر با انتشار
نابسامانیهای غیرمنتظرهای مواجه گردید ،که در مورد آن پژوهشگران انگشتشماری هم
به بررسی دالیل احتمالی وقوع آن پرداختند.
بهطوریکه نتایج مطالعات و پژوهشهای آنها منجر به طراحی الگوهای بومی
پیشبینیکنندگی نابسامانی (استرس) بانکی با تأکید بر شاخصهای سالمت نظام بانکی
و رویکرد رفتاری (مدیریتی) و ارائه برخی پیشنهادات اجرایی و پژوهشی خاصی در
ارتباط آن گردید .بهعنوان نمونه ،میتوان به مطالعات و پژوهشهای انجام شده توسط
احمدیان در سال ( )1392و در سال ( )1394اشاره نمود که حاوی گزارشهای منتشرشده
اندکی درخصوص شاخص های سالمت مالی در نظام بانکی ایران بوده که تبدیل به
رهنمودهای اجرایی شده است.
اما بهنظر میرسد که کماکان خألهایی هم برای این موضوع در نظام بانکی ایران وجود
دارد .در اینجا سؤالی که مطرح میشود آن است که آیا میتوان چارچوبی برای شناسایی
بحرانهای بانکی معرفی کرد که بتواند بهعنوان یک نظام هشدار سریع عمل نماید .برای
اینمنظور ،در مطالعات تجربی از شاخصهای مبتنی بر روش وقایع و روش آماری استفاده
شده است .مطالعاتی ،که متکی بر روش وقایع هستند ،از تورش انتخاب رنج میبرند .این
در حالی است که روش آماری بر معیارهای کمّی اتکا دارد و قادر به شناسایی سطوح
مختلف شکنندگی بانکی بوده و تورش انتخاب را از بین میبرد .شاخصهای مختلفی بر
اساس روش آماری معرفی شدهاند که یکی از مهمترین آنها شاخص شکنندگی شبکه
_______________________________________________________
)1. Risk Analysis Support Tool (RAST
2. ORAP
3. PATROL
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بانکی )BSFI( 1است .هدف اصلی مطالعه حاضر ارزیابی شکنندگی شبکه بانکی کشور در
قالب چهار بخش بانکهای تخصصی ،تجاری ،خصوصی و مؤسسات اعتباری است و در
ادامه سرایتپذیری شاخص مذکور در چهار بخش شبکه بانکی مورد بررسی قرار میگیرد.
البته ،پیکربندی مطالعه حاضر به این شرح بوده است که در بخش دوم ادبیات موضوع
شامل مبانی نظری و تجربی ارائه میشود .در بخش سوم روش تحقیق تشریح میگردد و
در بخش چهارم یافتههای حاصل از محاسبات و آزمونهای آماری بیان میگردد .در بخش
پنجم نیز نتیجهگیری و پیشنهادات حاصل از تحقیق ارائه میشود.
 .1ادبیات موضوع پژوهش
 .1-1مباني نظری

بحران بانکی وضعیتی است که توانایی بانکها در اجرای نقش واسطهای بهشدت آسیب
دیده باشد (دیویس و کریم .)2008 ،2در این شرایط ورشکستگی بانکها گسترش یافته
و بانکها قادر به پرداخت دیون خود نمیباشند (صندوق بینالمللی پول.)1998 ،3
روشهای شناسایی بحرانهای بانکی به دو دسته شاخصهای مبتنی بر روش وقایع و
روش آماری تقسیم شدهاند .در روش وقایع ،با استفاده از ترکیبی از رویدادهای بازار مانند
تعطیلی ،ادغام ،هجوم به مؤسسات مالی و اقدامات اضطراری دولت ،یکسال بهعنوان سال
بحرانی شناسایی میشود .این روشها تنها زمانی قادر به شناسایی بحرانها هستند که وقایع
بازار به اندازه کافی برای رخ دادن ،شدید باشند و در مقابل ،بحرانهایی که بهطور
موفقیتآمیزی بهوسیله سیاستهای اصالحی مهار گردیدهاند ،نادیده گرفته میشوند (فون
هاگن و هو .)2007 ،4ازاینروی ،مطالعاتی که متکی بر روش وقایع هستند ،از تورش انتخاب
رنج میبرند .این در حالی است که روش آماری بر معیارهای کمّی اتکا دارند و قادر به
شناسایی سطوح مختلف شکنندگی بانکی بوده و تورش انتخاب را از بین میبرند.
در روش آماری ،برای بررسی شکنندگی بانکی از شاخصهای مختلفی استفاده شده
است .لیندگرن و همکاران ( )1996برای اولینبار یک طبقهبندی از شاخصهای شناسایی
_______________________________________________________
1. Banking System Fragility Index
2. E. Philip Davis, Dilruba Karim
)3. International Monetary Fund (MIF
4. Von Hagen and Ho
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بحرانها ارائه کردهاند .بر این اساس ،این شاخصها به سه گروه رویکرد کلی ،رویکرد اقتصاد
کالنی و رویکرد پایین به باال طبقهبندی میشوند.
در رویکرد کلی ،شاخصها بر اساس دادههای کل سیستم بانکی ساخته میشوند.
شاخصهای ( )IMP( ،)BSFIو ( )BSVIمثالهایی از این روش هستند .در رویکرد
اقتصاد کالنی عوامل اقتصاد کالن و شاخصهای بحران بانکی در یک کشور مورد بررسی
قرار میگیرد .مدل بانکداری ساده ( )SBMارائه شده توسط کارشناسان صندوق بینالمللی
پول همچون بوید و همکاران ( )2009نمونهای از این رویکرد است .در رویکرد پایین به
باال ،محققان سعی میکنند تا احتمال شکست انفرادی بانکها و چگونگی انتقال شکست
آنها به شکست کل سیستم بانکی را ارزیابی کنند.
در این مطالعه با توجه به کاستیهای دیگر روشهای شناسایی بحرانهای بانکی ،از
رویکرد کلی و از شاخص شاخص شکنندگی شبکه بانکی ( )BSFIبرای تعیین شکنندگی
سیستم بانکی استفاده میشود .این شاخص که برای اولینبار توسط کیبریتچی اوغلو
( )2003ارائه گردید از سه جزء اصلی ریسک نقدینگی ،ریسک اعتباری و ریسک نرخ
ارز تشکیل شده است .ساختن شاخص مزبور نیازمند پروکسیهای برای سه ریسک
فوقالذکر میباشد که به تبعیت از مطالعات تجربی صورت گرفته در این زمینه از رشد
کل سپردههای واقعی سیستم بانکی بهعنوان پروکسی ریسک نقدینگی استفاده میشود،
چراکه با رشد سپردههای بانکی احتمال برداشتهای ناگهانی گسترده توسط سپردهگذاران
(هجوم بانکی) نیز بهدالیلی همچون انتشار اخبار بد افزایش مییابد .رشد کل تسهیالت
اعطایی واقعی به بخش خصوصی نیز بهعنوان تقریبی برای ریسک اعتباری مورد استفاده
قرار میگیرد ،زیرا با رونق اعطای اعتبارات به بخش خصوصی احتمال افزایش مطالبات
معوق (ریسک اعتباری) افزایش مییابد .از رشد بدهیهای خارجی سیستم بانکی نیز
بهعنوان پروکسی ریسک نرخ ارز استفاده میشود.
در پایان این قسمت الزم بهذکر است که شکنندگی بانکی که از رفتار ریسکپذیری باالی
بانکها نشأت میگیرد ،لزوماً منجر به بحران (بیثباتی) بانکی نمیشود ،یعنی شبکه بانکی
میتواند شکننده شده و بدون تجربه یک بحران ،برای یک دوره قابل توجه از زمان در
همان وضعیت باقی بماند ،مگر اینکه بر اثر وجود یک شوك برونزا ،شکنندگی به بحران
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تبدیل شود .چرخه ثبات مالی نشان داده شده در شکل ( ،)1تفاوت بین شکنندگی و
بحران بانکی را نشان میدهد که طی آن یک شبکه بانکی در صورت وقوع بحران ،مجدداً
بهبود یافته و به ثبات برمیگردد.
شکل ( :)1چرخه ثبات مالي

منبع( :لولو)2015 ،

 .2-1پیشینه پژوهش

شجری و همکاران ( )1389نیز به موضوع پیشبینی بحرانهای بانکی و تراز پرداختها
با استفاده از روش عالمتدهی (بحرانهای بانکی و تراز پرداختها) در ایران پرداختند.
آنها شاخص بروز بحران بانکی را وجود بیش از  10درصدی نسبت مطالبات معوق به
داراییها ،عنوان نموده و از شاخص «فشار بازار ارز »1متوسط وزنی نرخ تغییرات فصلی
نرخ ارز و ذخایر بینالمللی) برای بررسی بروز بحران تراز پرداختها در ایران استفاده
نمودهاند .نتایج مطالعه شجری و همکارش نشان میدهد دو متغیر قیمت سهام و نرخ
بهره واقعی بهترتیب معتبرترین شاخصها برای پیشبینی بحران بانکی میباشند .چنانچه

_______________________________________________________
)1. Exchange Market Pressure (EMP
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در بخش های قبلی اشاره گردید روش وقایع دارای کاستیهایی است و روش شاخص
فشار بازار پول میتواند جایگزین مناسبی برای آن در شناسایی بحرانهای بانکی باشد.
مشیری و نادعلی ( )1392در پژوهش خود به موضوع شناسایی عوامل مؤثر در بروز
بحران بانکی در اقتصاد ایران پرداختند .در این مقاله ،آنها با استناد به زمانهای شناسایی
شده بهعنوان بحران بانکی در مطالعه مشیری و نادعلی ( ،)1389عوامل مؤثر در احتمال
وقوع بحران بانکی در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1387-1352را مورد بررسی قرار
دادهاند .برای این منظور ،از دو مدل الجیت و مدل با احتماالت وقوع بحران بهعنوان
متغیر وابسته و از روشهای حداکثر درستنمایی و حداقل مربعات وزنی استفاده نمودند.
نتایج برآورد مدلهای تحقیق آنها نشان میدهد ،متغیرهای تورم و مجذور آن ،نرخ سود
حقیقی و نسبت اعتبارات اعطایی بانکها به بخش خصوصی نسبت تولید ناخالص داخلی
به ( ، )GDPبا احتمال وقوع بحران بانکی در ایران رابطه معناداری دارند .همچنین نتایج
مطالعه نشان می دهد ،ارتباط بین نرخ تورم و بحران بانکی در ایران به شکل ) (Uاست.
نرخ ارز نیز اثر معناداری بر احتمال ایجاد بحران بانکی در ایران( ،بهدلیل عدم ارتباط آنها
با بازارهای مالی و مؤسسههای مالی بینالمللی) ،ندارد.
زارعی و کمیجانی ( )1394در پژوهش خود به موضوع شناسایی و پیشبینی
بحرانهای بانکی در ایران پرداختند .آنها بیان کردند که بخش بانکی ایران بهدلیل
حمایتهای دولت ،هیچگاه با پدیدههایی مانند هجوم بانکی و ورشکستگی بانکها مواجه
نشده است .اما ارزیابی شاخص فشار بازار پول با استفاده از رهیافت الگوی چرخشی
مارکف در دوره زمانی  1369تا  1392با تواتر فصلی نشان میدهد که ایران در دورههایی
بحران بانکی را تجربه کرده است .همچنین آزمون هشدارهای اولیه ،نشان میدهد که
متغ یرهای رشد نرخ ارز حقیقی ،نرخ رشد تسهیالت اعطایی به بخش غیردولتی ،نرخ رشد
تولید ناخالص داخلی حقیقی ،نرخ رشد قیمت مسکن ،و رشد میانگین نرخ بهره حقیقی
تسهیالت پیشبینیکننده احتمال وقوع بحران بانکی در ایران میباشند .مدل تصریحشده
در این روش توانسته است در  77درصد مواردی که بحران اتفاق افتاده است ،وقوع
بحران را با احتمال باالی  40درصد پیشبینی نماید و تنها  12درصد سیگنال اشتباه داشته
است.
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زارعی و کمیجانی ( )1391نیز در پژوهش خود به موضوع ارزیابی ثبات مالی در
ایران با تأکید بر ثبات بانکی با رویکرد آزمون هشدارهای اولیه در دوره زمانی  13981تا
 1389پرداختند .تابع احتمال طراحیشده آنها نشان داده است که سه متغیر میانگین
موزون نرخ سود حقیقی سپردههای بانکی ،میانگین موزون نرخ سود حقیقی تسهیالت
بانکی ،نرخ رشد قیمت مسکن ،پیشبینیکننده احتمال وقوع بحران بانکی میباشند .مدل
تصریحشده در این مطالعه ،در  92درصد مواردی که بحران اتفاق افتاده است ،توانسته
است وقوع بحران را با احتمال باالی  40درصد پیشبینی نماید و تنها  7/14درصد سیگنال
از دست رفته است و  9.52درصد سیگنال اشتباه داشته است ،این امر نشاندهنده قدرت
نسبی پیشبینی الگو جهت احتمال وقوع بحران بانکی میباشد.
کردلویی و آسیایی طاهری ( ،)1395طی پژوهشی به موضوع تعیین شاخص استرس
مالی در بازارهای بانکداری ،ارز و بیمه با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری VAR

پرداختند .بهمنظور آزمون فرضیههای پژوهش ،آنها اطالعات ماهانه مربوط به شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی مهرماه سال  1388تا اسفند ماه
 1394استفاده نمودند .درنهایت نتایج پژوهش آنها نشان داد در ایران میان استرس مالی
و برخی از بازارهای مورد بررسی با وقفه سهماهه روابط معناداری وجود دارد.
کردلویی و ذوالفقاری ( ،)1395طی پژوهشی به موضوع بررسی اثرات پویای استرس
مالی بر عملکرد صنعت بانکداری ایران پرداختند .آنها بیان کردند که در سالهای اخیر
با توجه به میزان افزایش استرس و بحرانهای مالی در جهان ،عملکرد فعالیتها و
بازارهای مالی بهخصوص بانکها که از اصلیترین بازارهای اقتصادی هر کشوری هستند
تحت تأثیر قرار گرفته است .روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی و همبستگی است و
برای بررسی میان متغیرهای مستقل و وابسته از روش آماری خودرگرسیون برداری
استفاده شده است .بهمنظور آزمون فرضیههای پژوهش ،دادههای مربوط بهصورتهای
مالی بانکهای عضو «سازمان بورس و اوراق بهادار تهران» از سال  1389تا سال 1394
بهصورت دورههای ششماهه که در سالهای نامبرده فعالیت داشتهاند بهکار رفته است.
یافتههای حاصل از آزمون فرضیههای تحقیق نشان داد که معیارهای استرس مالی بر
معیارهای عملکرد بانکها در بازار سرمایه ایران تأثیرگذار هستند.
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احمدیان و گرجی ( )1396طی پژوهشی به موضوع تبیین مدل ورشکستی جهت
شناسایی بانکهای سالم و در معرض خطر با استفاده از صورتهای مالی بانکهای
کشور در دورة زمانی  1393-1385پرداختند و بهکارگیری شاخص ثبات بانکی بهعنوان
شاخص ورشکستگی ،بانکهای ورشکسته شناسایی شدند .برای شناسایی بانکهای
ورشکسته ،تابع کرنل این شاخص ،ترسیم و نقطۀ استرس آن محاسبه شد ،بهگونهایکه
بانکهایی که کمتر از نقطۀ استرس قرار دارند ،ورشکسته و در غیر این صورت سالم در
نظر گرفته شدند .برای برآورد الگو ،ابتدا با بهکارگیری روش تجزیه تشخیص ،عواملی
که بانکهای سالم و در معرض خطر را میتوانند بشناسند ،شناسایی و سپس با بهکارگیری
الگوی الجیت ،الگوی مناسب برای پیشبینی ورشکستگی بانکها طراحی شد .برای
بررسی صحت تفکیک دو نمونۀ سالم و ورشکسته با استفاده از آزمون ( )Fو المبدای
ویلکس ،میانگین متغیرهای مستقل دو نمونه بررسی و سپس برای بررسی تفاوت اهمیت
متغیرهای مستقل الگو از آزمون بزرگی همبستگی درونگروهی بین متغیرها استفاده شد.
نتایج نشاندهندة دقت  87درصدی الگوی تجزیه تشخیص و  98/2درصدی الگو الجیت
در انطباق با شرایط محیطی شبکۀ بانکی کشور است.
معطوفی ( ،)1397طی پژوهشی به موضوع تبیین مشخصههای استرس مالی در بازار
سرمایه ایران پرداخت .ایشان در این پژوهش به بررسی مشخصههای استرس مالی که
مطابق با ادبیات پژوهش شناسایی شدهاند ،شامل عدم اطمینان سرمایهگذاران به ارزش
بنیادین داراییهای مالی ،عدم تقارن اطالعاتی ،عدم تمایل سرمایهگذاران به نگهداری
داراییهای ریسکی و عدم تمایل سرمایهگذاران به نگهداری داراییهای غیرنقد ،در قالب4
فرضیه ،پرداخته شده است .روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی و همبستگی است و
برای بررسی رابطه میان متغیر مستقل و وابسته از روش آماری رگرسیون چند متغیره
استفاده شد .در ادامه بهمنظور آزمون فرضیههای پژوهش با استفاده از اطالعات مربوط به
شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران ،از طریق روش نمونهگیری حذفی،
 95شرکت (در قالب  5700مشاهده شرکت ـ ماه) بهعنوان نمونه نهایی انتخاب شدند.
درنهایت نتایج پژوهش حاضر با تأیید کلیه فرضیهها نشان میدهند ،متغیرهای فوقالذکر
بهعنوان مشخصههای استرس مالی در بازار سرمایه ایران میباشند.
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معطوفی و ولیان ( ،)1397طی پژوهشی به موضوع بررسی رابطه بین کیفیت سود و
استرس مالی در بورس اوراق بهادار تهران در قالب یک فرضیه پرداختند .آنها بیان کردند
که با تغییر معیارهای تصمیمگیری و رقابتیتر شدن بازارهای سرمایه ،استرس و فشارهای
ناشی از سرمایهگذاری برای سهامداران و سرمایهگذاران بسیار افزایش یافته است و این
موضوع لزوم توجه به مکانیزمهای نظارتی قوتیتر برای ارتقای سطح کیفی اقالم
صورت های مالی همچون سود را مورد توجه قرار میدهد .روش تحقیق حاضر از نوع
توصیفی و همبستگی است و تجزیه و تحلیل دادهها بر اساس روش مطالعه دادههای
ترکیبی میباشد .در ادامه بهمنظور آزمون فرضیه پژوهش با استفاده از اطالعات مربوط به
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،از طریق روش نمونهگیری حذفی،
 64شرکت (در قالب 640مشاهده شرکت ـ سال) بهعنوان نمونه نهایی انتخاب شدند.
درنهایت نتایج پژوهش حاضر با تأیید فرضیه تحقیق نشان داد که بین کیفیت سود و
استرس مالی در بازار سرمایه ایران رابطه منفی معنادار وجود دارد.
بارل و همکاران )2010( 1و السینا و دتکن )2011( 2بحرانهای بانکی در کشورهای
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ( )OECDرا شناسایی نمودند.
ونگ و همکاران ( )2010بحرانهای بانکی کشورهای نشست اجرایی بانکهای
مرکزی شرق آسیا و پاسیفیک مرکزی )EMEAP( 3بررسی نموده و نشان دادند که
متغیرهای اساسی اقتصاد کالن ،نوسانات ارزی ،ریسک اعتباری بانکها و شرکتهای
غیرمالی ،شکاف قیمت دارایی و رشد اعطای تسهیالت و تنشهای اقتصادی ازجمله
شاخصهای پیشرو در بحران بانکی بودهاند.
از رهیافت الگوی چرخشی مارکف بهطور گستردهای در مطالعات شناسایی بحران
ارزی استفاده شده است .بهطور نمونه مارتینز -پریا )2002( 4از الگوی چرخشی مارکف
برای شناسایی هجوم سفتهبازی بر روی شبکه پولی اروپا طی دوره ( ،)1993-1979سرا
_______________________________________________________
1. Barrell et al
2. Alesina et al
3. The Executives' Meeting of East Asia Pacific Central Banks
4. Martinez Peria
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و ساکسینو ) 2002( 1برای بررسی بحران اندونزی و احتمال انتقال فشار بر بازار ارز از
سوی کشورهای همسایه ،آبیاد )2003( 2جهت شناسایی بحران ارزی در پنج کشور
آسیایی بحرانزده استفاده نمودهاند.
اما هو )2006( 3با تکمیل شیوه شناسایی بحران بانکی ارائه شده توسط هاگن و هو

4

( ،) 2004از شاخص فشار بازار پول ،از مدل رژیم چرخشی مارکف جهت تعیین دورههای
بحران و مدت بحران استفاده نموده است .الگوی چرخشی مارکف با درونزا کردن سطح
آستانه ای بحران ،کاهش اختیار در تعیین سطح آستانهای و نیز مستثنی کردن دوره زمانی
نز دیک زمان وقوع بحران برای جلوگیری از دوباره شماری بحران ،کاستی روش قبل را
از بین برد.
آلسی و دیتکین ،)2011( 5تابع زیان یک سیاستگذار را بر روی یک رویکرد
تکمتغیری عالمتدهی نسبت به چرخههای فراز و فرود قیمت دارایی اجرا ،و آن را با
ارائه راهکاری که به زیان وارده از طریق بیتوجهی به سیگنالهای یک مدل رسیدگی،
توسعه دادند.
بالتاری و استولز ،)2012( 6با استفاده از جامعه نمونه بزرگی شامل بانکهایی از 32
کشور بررسی کردند که چگونه عملکرد قیمت سهام بانکها در حین بحران مالی جهانی
با حاکمیت ،قوانین ،ساختار ترازنامه ،و مشخصههای کشوری بهجز قوانین ،ارتباط دارد.
بنابر نتایج آنان ،بانکهای بزرگی که سرمایهای باالتر از رتبه  ،1سپردههای بیشتر ،و
شکنندگی تأمینی کمتری دارند ،و کمتر در بازار امالك آمریکا دخیلاند و در معرض آن
قرار ندارند .از نظر ارزش سهام عملکرد بهتری داشتهاند .بانکهای کشورهایی که سرریز
حساب جاری داشتند بهطور قابل توجهی عملکرد بهتری در طی بحران مالی جهانی
داشتند ،درحالیکه کشورهایی که شبکههای بانکیشان بیشتر تحتتأثیر آمریکا بود
عملکرد بدتری داشتند .نتایج اخیر نشان میدهند که عدم توازن اقتصاد کالن و کانالهای
_______________________________________________________
1. Cerra and Saxena
2. Abiad
3. Ho
4. Hagan and Ho
5. Alessi and Detken
6. Beltratti and Stultz
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سرایت دارایی سنتی با عملکرد بانک ها در طی بحران مالی جهانی مرتبط است .نهایتاً،
نویسندگان نق ش قابل توجهی از ریاست بانک در عملکرد بانک ننمودند ،و ادلهای مبنی
بر اینکه قوانین قوی تر منتج به عملکرد بهتر بانک در طی بحران شود نیز پیدا نکردند.
صمد )2012( 1عوامل مؤثر در ورشکستگی بانکهای آمریکا را با بهکارگیری الگوی
پروبیت بررسی کرده است .به همین منظور از شاخصهای ریسک اعتباری نظیر ذخیرة
مطالبات مشکوكالوصول به وام ،ذخیرة مطالبات مشکوكالوصول به مطالبات غیرجاری
و مطالبات غیرجاری به وام بهعنوان توضیحدهندة ورشکستگی استفاده شده است .بر
اساس یافتههای مقاله ،شاخصهای ریسک اعتباری 76 ،درصد وقوع احتمال ورشکستگی
را توضیح میدهند.
تاتوم )2012( 2از نظام رتبهبندی کملز و متغیرهای اقتصاد کالن برای پیشبینی
ورشکستگی بانکهای تجاری در ایاالت متحده استفاده کرده است .الگو پیشبینی میکند
که با وقوع بحران اعتباری و ورشکستگی بازار رهن ،ورشکستگی بانکها اتفاق میافتد.
بر اساس یافتههای مقاله،کل دارایی ،شاخص قیمت انرژی ،نرخ ارز و حاشیه نرخ بهره
ازجمله متغیرهای مؤثر در ورشکستگی بانکها هستند.
بتز و همکاران ،)2013( 3طی پژوهشی در بانک مرکزی اروپا انجام دادند به موضوع
پیشبینی درماندگی مالی در بانکهای اروپایی پرداختند .این پژوهش یک مدل هشدار
زودهنگام جهت پیشبینی درماندگی در بانکهای اروپایی با استفاده از دادههای سطح
کشوری و بانکی را توسعه میدهد .از آنجایی که درماندگی کامل بانکی در اروپا کمیاباند،
این مطالعه یک مجموعه داده بدیع ،که ورشکستگی و نکول را با دخالتهای دولتی و
ادغامهای تحت درماندگی تکمیل میکند ،ارائه میدهد .نشانههای مدل هشدار زودهنگام
فقط بر اساس انتخابهای سیاستگذاران بین خطاهای نوع یک و دو تنظیم و تدقیق نشده،
بلکه اهمیت و ارتباط نظامند بالقوه هر مؤسسه مالی را بهطور مجزا در نظر میگیرد .یافتههای
کلیدی مقاله حاکی از این است که تکمیل نقاطضعف مختص هر بانک با شاخصهایی
4

_______________________________________________________
1. Samad
2. Tatom
3. Frank Betz, Silviu Oprică, Tuomas A. Peltonen and Peter Sarlin
)4. the European Central Bank (ECB
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برای عدم توازنهای مالی کالن و نقاطضعف هر بانک مجزا ،عملکرد مدل را بهبود بخشیده
و پیشبینیهای خارج از نمونهای از درماندگی بانکی در بحران مالی اخیر ارائه میدهد.
زاگدودی )2013( 1با بهکارگیری الگوی رگرسیون الجیت ،ورشکستگی بانکها را
در کشور تونس بررسی و احتمال رخداد آن را محاسبه کرده است .به همین منظور ،از
نسبتهای مالی بهره برده است .نتایج بررسی نشان میدهد بانکها ،توان بازپرداخت
بدهیهای خود را دارند .ضرایب درآمد عملیاتی بانکها ،سود بانکها بازای هر نیروی
کار و نسبت اهرمی منفی است و این شاخصها با احتمال ورشکستگی ،رابطۀ منفی
دارند.
آصفخان و همکاران )2013( 2شاخصهای مؤثر بر ورشکستگی بانکهای اسالمی
را در کشورهای مالزی و پاکستان در دورة زمانی  2011-2006مقایسه کردهاند .برای
مقایسه از میانگین ،انحراف استاندارد ،ضریب تغییرات و آمارة  tاستفاده شده است.
یافتههای مقاله نشان میدهد بانکهای کشور مالزی بیشتر در معرض ریسک مالی قرار
دارند ،بهگونهای که نسبت اهرمی برای بانکهای این کشور در دورة مدنظر ،نزولی بوده
است .بانکهای مالزی در مقایسه با کشور پاکستان در جذب منابع ضعیف هستند و بیشتر
در معرض ریسک اعتباری قرار دارند؛ بنابراین بانکهای کشور مالزی بیشتر از بانکهای
کشور پاکستان در معرض ریسک ورشکستگی قرار دارند.
لی و همکاران )2014( 3با بهکارگیری یک الگوی نیمهپارامتریک مخاطرة نسبی کاکس،
رابطۀ بین زمان ماندگاری و متغیرهای تعیینکنندة ورشکستگی را در بانکهای تجاری و
کشاورزی برای کشور آمریکا در دورة بعد از بحران سال  2008بررسی کردهاند .مهمترین
متغیرهای استفادهشده در این مطالعه ،تصمیمهای مدیریت بانکها ،استراتژی عملیاتی،
وضعیت مالی و شرایط کالن اقتصادی بوده است .نتایج نشان داده است مطالبات
غیرجاری مشتریان بیش از سایر متغیرها باعث افزایش احتمال ورشکستگی بانکها شده
است .همچنین افزایش ریسک نرخ بهره به کارایی بانکها آسیب زده است .تسهیالت
_______________________________________________________
1. Zaghdoudi
2. Asif Khan et al
3. Li and et al
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اعطایی به بخش کشاورزی اثر معنیداری در ورشکستگی بانکها ندارد .بهدلیل منافعی
که ترازنامۀ این بانکها در کشورهای مختلف دارد ،دستیابی به چنین نتایجی عجیب
نیست .درحالیکه مانده مطالبات غیرجاری در بخش صنعت و ساختمان ،اثر معنیداری
در ورشکستگی بانکها دارد .در مقایسه با بانکهای کوچک ،بانکهای بزرگ بیشتر در
معرض خطر ورشکستگی قرار گرفتهاند و این نظریه که بانکهای بزرگ اینقدر بزرگ
هستند که ورشکسته نمیشوند ،1رد میشود.
آبیوال و همکاران )2015( 2با بهکارگیری الگوی مخاطرة نسبی کاکس و بهکارگیری
صورت مالی بانکهای کشور نیجریه در دورة زمانی  2011-2003عوامل پیشرو در
پیشبینی ورشکستگی بانکها و برآورد زمان ورشکستگی بانکها را شناسایی کردهاند.
نتایج این بررسی نشان میدهد بانکهایی که نسبت تسهیالت غیرجاری به تسهیالت
اعطایی باالتر و نسبت هزینۀ عملیاتی به کل دارایی باالتر دارند ،در مقایسه با سایر بانکها
با احتمال ورشکستگی بیشتری روبرو هستند .نکتۀ دیگر این است که متوسط زمان
ماندگاری بانکها بر اساس ویژگی خاص بانکها نظیر نوع مالکیت یا اندازه متفاوت
است.
کنستانتین و همکاران ( )2016در پژوهش خود به موضوع ارتباطات شبکه با هدف
پیشبینی نابسامانی بانکی پرداختند .آنها بر اساس مبانی نظری موجود مربوط به ریسک
سیستمی و شیوع مسائل مالی ،در این مقاله پیوندهای شبکهای تخمینیای به یک مدل
هشدار زودهنگام برای پیشبینی مخاطرات بانکی در میان بانکهای اروپایی را ارائه دادند.
آنها در این راستا از تئوری چندمتغیره ارزش باال برای تخمین شبکههای ضریب
همبستگی دمباله مبتنی بر سهام استفاده نمودند که پیوندهایشان نقش واسطه را برای
دیدگاه بازار از همبستگی بانکها در صورت تنش باالی بانکی ایفا میکنند .این مقاله
معتقد است که مدلهای هشدار اولیهای که شامل تخمین ضریب همبستگی دمباله
میشوند همواره از مدلهای بدون شبکه معیار مختص به هر بانک بهتر عمل میکنند.
نتایج نسبت به تفاوت در مختصات مدل مقاوماند و همچنین در برابر معیارهای سادهتر
_______________________________________________________
1. Too big to fail
2. Abiola and et al
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شیوع نیز پایداراند .بهطور کلی ،این پژوهش بهطور مستقیم از اقدامات مرتبط با همبستگی
در مدلهای هشدار زودهنگام حمایت میکند و بهسمت بازنمایی یکپارچهای از ابعاد
سیکلی و مقطعی از ریسک سیستمی حرکت میکند .بنابراین ،میتوان گفت که آنها در
پژوهش خود با ترکیب یک مدل نابسامانی بانکی با شبکههای بانکی بههمپیوسته ،برای
لحاظ کردن میل به انتشار نابسامانی در راستای آمادگی برای انجام اعمال هشدار
زودهنگام ،به این مقوله کمک میکنند.
فیلیپوپولو و همکاران ،)2020( 1در پژوهش خود به موضوع نظام هشدار سریع برای
پیشبینی بحرانهای بانکی سیستمی در منطقه یورویی با رویکرد رگرسیون الجیت
پرداختند.
آنها بیان کردند که سیاستهای احتیاطی کالن نظام یورویی نیاز به اقدام مشترك بین
مقامات ملی و بانک مرکزی اروپا ( )ECBدارد .این امر نیاز به یک مبنای مشترك برای
تجزیه و تحلیل کالن احتیاطی را ایجاد کرده و درنتیجه برای نیل به هدف مذکور بانک
اطالعاتی کالن ( ) MPDBتوسط بانک مرکزی اروپا و هیئت ریسک سیستمیک اروپا
) (ESRBدر سال  2015بهمنظور پشتیبانی از عملکردهای بانک مرکزی و نیازهای
) (ESRBایجاد شده است .در این پژوهش مدل هشدار زودهنگام باینری چندمتغیره
) (EWMبرای بحرانهای بانکی سیستمیک با هدف ارزیابی اعتبار پیشبینی شاخصهای
ریسک موجود در ) (MPDBو همچنین متغیرهای دیگری که در مطالعات مربوطه قبلی
استفاده نشده است ،مورد بررسی قرار گرفته است .یافته اصلی این پژوهش بیانگر آن
است که بیشتر شاخصهای ریسک بهکار رفته در ) (MPDBبرای پیشبینی از  4تا 1
سال قبل از شروع بحران نظام بانکی مهم هستند .متغیرهای بانکی خاص که تمرکز
صنعت ،داراییها ،تأمین وجوه و نقدینگی را به خود اختصاص دادند ،که بهطور متوسط
نسبت به متغیرهای اقتصاد کالن از اهمیت بیشتری برخوردار هستند .شاخصهای مهم
استرس مالی مانند ( )CLIFSو ( )SovCISSو انتظارات اقتصادی نیز قابل توجه بوده
است .آنها درنهایت نتیجه گرفتند که مدل تدوین شده از نظر مشخصات مختلف مقاوم

است و در صورت عدم مشاهده مشاهدات پس از بحران عملکرد بهتری دارد.

_______________________________________________________
1. Filippopoulou et al
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 .2روششناسي تحقیق

پژوهش حاضر با هدف پیشبینی نابسامانی بانکی و سرایت بحران در شبکه بانکی با
استفاده از رویکرد ترکیبی خطی و غیرخطی انجام شده است .روش پژوهش حاضر از
نوع توصیفی پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است .ازاینرو ،برای رسیدن به این هدف،
ابتدا شاخص شکنندگی شبکه بانکی ( )BSFIبهعنوان یک نظام هشدار سریع بهمنظور
شناسایی بحرانهای بانکی ،در چهار بخش شبکه بانکی (تخصصی ،تجاری ،خصوصی و
مؤسسات اعتباری) مورد بررسی قرار گیرد و در ادامه سرایت شکنندگی شبکه بانکی در
چهار بخش مذکور با استفاده از رویکردهای خطی و غیرخطی با استفاده از دادههای طی
دوره زمانی  95/1تا  99/9مورد بررسی قرار گرفته است .در این پژوهش ابتدا شاخص
( )BSFIبا استفاده از سه جزء اصلی ریسک نقدینگی ،ریسک اعتباری و ریسک نرخ ارز
محاسبه میگردد .در ادامه طریقه اندازهگیری سه شاخص مذکور بیان میگردد.
 .1-2متغیرهای تحقیق
 .1-1-2ریسک نقدینگي

رشد کل سپردههای واقعی سیستم بانکی بهعنوان پروکسی ریسک نقدینگی استفاده
میشود (شامل کل سپردههای بخش غیردولتی (مجموع سپردههای دیداری و غیردیداری)
است) .چراکه با رشد سپردههای بانکی احتمال برداشتهای ناگهانی گسترده توسط
سپردهگذاران (هجوم بانکی) نیز به دالیلی همچون انتشار اخبار بد افزایش مییابد.
 .2-1-2ریسک اعتباری

رشد کل تسهیالت اعطایی واقعی به بخش خصوصی نیز بهعنوان تقریبی برای ریسک
اعتباری مورد استفاده قرار میگیرد (شامل کل تسهیالت (ریالی و ارزی) بانکها و
مؤسسات اعتباری غیربانکی به بخش خصوصی است) ،زیرا با رونق اعطای اعتبارات به
بخش خصوصی احتمال افزایش مطالبات معوق (ریسک اعتباری) افزایش مییابد.
 .3-1-2ریسک نرخ ارز

از رشد بدهیهای خارجی سیستم بانکی نیز بهعنوان پروکسی ریسک نرخ ارز استفاده
میشود .الزم بهذکر است در این تحقیق شاخصهای مذکور در سطح چهار بخش اصلی
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شبکه بانک کشور اندازهگیری میشود .سپس شاخص ( )BSFIبهصورت میانگین
استاندارد شده سه ریسک مزبور به شرح زیر محاسبه میشود:

()1
()2

()3

()4
( )TFLt( ،)TCPSt( ،)TDEPtبه ترتیب نشاندهنده کل سپردههای بانکی ،کل
تسهیالت اعتباری به بخش خصوصی و کل بدهیهای خارجی شبکه بانکی در فصل tام
بوده و ( )TLt( ،)CPSt( ،)DEPtرشد آنها را نسبت به دوره قبل را نشان میدهد.
رشدهای محاسبه شده با کسر از میانگین خود و تقسیم بر انحراف معیار مربوطه به
صورت استاندارد درآمده و با ( )NTLt( ،)NCPSt( ،)NDEPtنشان داده شده است .در
این مقاله برای ممانعت از دخالت قضاوت شخصی در اندازهگیری وزن اهمیت هر یک
از ریسکهای مزبور ،وزن یکسان برای آنها در نظر گرفته شده است .پس از محاسبه
شاخص ( )BSFIدر سطح چهار بخش شبکه بانکی ،با استفاده از آزمونهای خطی و
غیرخطی گرنجر تالش می شود سرایت بحران بانکی در این چهار بخش مورد بررسی
قرار گیرد.
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 .2-2آزمون علیت خطي گرنجر

آزمون علیت گرنجر 1برای یافتن جهت علّی بین دو سری زمانی طراحی شده است .به
بیانی روشنتر ،آزمون علیت گرنجر ،ارتباط بین مقدار جاری یک متغیر و مقدار گذشته
متغیر دیگر را برسی میکند .با در نظر گرفتن یک مدل ( )VARبرای دو سری زمانی Yt
و  Xtخواهیم داشت:

()5

𝑇

12
𝑛𝑟∑ ΔYt = α12 +
𝑖−1 𝛽12𝑖 ∆𝑌𝑡−𝑖 + ∑𝑗−1 𝛽12𝑗 ∆𝑋𝑡−𝑗 +
𝑡𝑣𝑖2

()6

𝑖𝛽21𝑖 ∆𝑋𝑡−
𝑡𝛽22𝑗 ∆𝑌𝑡−𝑗 + 𝑣22

𝑇21

∑ ΔXt = 𝛼22 +

𝑖−1
𝑇22

∑+

𝑗−1

که در آن  Tدرجه وقفه α ،و  βپارامترهای تخمین و 𝑡𝑣 جمله خطا میباشد .بهمنظور
برسی اینکه آیا علیت گرنجر از  Xبه  Yبرقرار است یا نه ،فرضیه صفر در اینجا به این
صورت بیان میشود:

H0. β12j=0 j=1,2, …. q
اگر  H0رد شود ،حداقل یکی از  β12jها مساوی صفر نیست ،بنابراین واضح است که
مقدار گذشته  Xیک قدرت پیشبینی خطی قابل مالحظهای بر روی مقدار جاری  Yدارد.
 .3-2آزمون BDS
2

آزمون ( )BDSکه توسط براك و همکاران ارائه شده است بر اساس مفهوم انتگرال
همبستگی( 3یک برآوردگر احتماالت فاصلهای در طول زمان) برای آزمون فرض یکسان
بودن و مستقل بودن توزیع جمالت خطا در سریهای زمانی است .4با در نظر گرفتن
سریهای زمانی  mبعدی  Xtو مشاهدات آن )  (𝑋𝑡 , 𝑋𝑡+1 , … . 𝑋𝑡+𝑚−1میتوان انتگرال
همبستگی را بهصورت زیر تعریف کرد:
_______________________________________________________
1. Granger,
2. Brock et al
3. Grassberger
4. Brock et al,
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𝑇

𝑇

𝑚−1
𝑚
∑𝑠−𝑡+1
Cm(𝑇, 𝑒) = ∑𝑡−1
× )𝑒 𝐼(𝑋𝑡𝑚 , 𝑋𝑠𝑚 ,

2

()7

)𝑇𝑚 (𝑇𝑚 −1

𝑒 < ‖ 𝑚𝑠𝑋 ‖𝑋𝑡𝑚 ,
𝑒𝑠𝑖𝑤𝑟𝑒𝑜𝑡ℎ

1,
{=
0,

)𝑒 𝐼(𝑋𝑡𝑚 , 𝑋𝑠𝑚 ,

که )𝑒  𝐼(𝑋𝑡𝑚 , 𝑋𝑠𝑚 ,یک تابع مشخصه میباشد و ‖ 𝑚𝑠𝑋  ‖𝑋𝑡𝑚 ,فاصله اقلیدسی

1

بین 𝑚𝑡𝑋 و 𝑚𝑠𝑋 میباشد Tm .اندازه نمونه را نشان میدهد و میتواند به  Tmزیرمجموعه
نمونهای از بردارهای  mبعدی تقسیم شود .انتگرال همبستگی فاصله زوج دادههای
) 𝑚𝑠𝑋  (𝑋𝑡𝑚 ,را اندازهگیری میکند ،بنابراین آماره آزمون ( )BDSبهصورت زیر تعریف
میشود:

()8

] 𝑚)𝑒 √𝑇[𝐶𝑚 (𝑇, 𝑒) − 𝐶1 (𝑇,
= )𝑒 𝑊𝑚 (𝑇,
)𝑒( 𝑚𝜎

که  Tاندازه نمونه و )𝑒( 𝑚𝜎 انحراف معیار نمونه است .آماره آزمون ( ،)BDSبیان
میکند که )𝑒  ،𝑊(𝑇,از یک توزیع مقید نرمال استاندارد پیروی میکند .بهمنظور آزمون
رفتار غیرخطی ،رد این فرضیه احتمال وجود یک رابطه غیرخطی را نشان میدهد.
آزمون علیت غیرخطي گرنجری

توان محدود یافتن رفتار غیرخطی ،مشکلی است که با روشهای آزمون علیت خطی
همراه است ،به عبارت دیگر ،آزمونهای علیت خطی ،مانند آزمون گرنجر ،نمیتوانند
توان پیشبینی غیرخطی را پوشش دهند .همیسترا و جونز 2بر اساس کارهای بایک و
براك 3یک روش ناپارامتریک آماری بر پایه انتگرال همبستگی برای یافتن رابطههای علیت
غیرخطی بین سریهای زمانی ارائه کردند .با در نظر گرفتن دو سری زمانی اکیداً مانا و
بهصورت ضعیف وابسته  Xtو  Ytخواهیم داشت:
_______________________________________________________
1. Euclian
2. Hiemstra and Jones
3. baek and brock
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𝑡 𝑋𝑡𝑚 = (𝑋𝑡 , 𝑋𝑡+1 , … … , 𝑋𝑡+𝑚−1 ), 𝑚 = 1,2, … ,
… = 1,2,
𝑥𝐿
𝐿𝑋𝑡−
𝑥𝐿 = (𝑋𝑡−𝐿𝑥 , 𝑋𝑡−𝐿𝑥 +1 , … … . , 𝑋𝑡−1 ),
𝑥

()9

… = 1,2, … . , 𝑡 = 𝐿𝑥 , +1, 𝐿𝑥 + 2,
𝐿

𝑦
𝐿𝑌𝑡−
= 𝑡 = (𝑌𝑡−𝐿𝑦 , 𝑌𝑡−𝐿𝑦 , … … 𝑌𝑡−1 ) , 𝐿𝑦 = 1,2 … . ,
𝑦
𝐿𝑦 + 1, 𝐿𝑦 + 2, ….

𝑥𝐿
𝐿 𝑋𝑡−نشاندهنده بردار وقفهای 𝑥𝐿
که 𝑚𝑡𝑋 نشاندهنده بردار هادی  mمؤلفهای،
𝑥
𝑦𝐿

مؤلفهای و 𝑦𝐿 𝑌𝑡−نشاندهنده بردار وقفهای 𝑦𝐿 مؤلفهای میباشد .با اندازه داده شده 1
= 𝐿𝑥 , 𝐿𝑦 ≥ 1،mو  Y ،𝑒 > 0دلیل علّی گرنجری  Xنیست اگر:

‖ 𝑚𝑠𝑋 𝑃𝑟 (‖𝑋𝑡𝑚 −

𝐿

𝑥𝐿
𝑥
𝐿< 𝑒|‖𝑋𝑡−
𝐿− 𝑋𝑠−
‖
𝑥
𝑥
𝐿

𝐿

𝑦
𝑦
𝐿< 𝑒, ‖𝑌𝑡−
−
𝑌
‖
𝐿𝑠−
𝑦
𝑦

)𝑒 <
𝑥𝐿
𝐿= 𝑃𝑟(‖𝑋𝑡𝑚 − 𝑋𝑠𝑚 ‖ < 𝑒|‖𝑋𝑡−
−
𝑥
()10

𝐿

𝑥
𝐿𝑋𝑠−
)𝑒 < ‖
𝑥

که )•( Prنشاندهنده احتمال و ‖•‖ نُرم حداکثری میباشد ،که برای یک بردار d
𝑑
بعدی 𝑇} 𝑑𝑥  𝑥 = {𝑥1 … .با عبارت | 𝑖𝑥|‖𝑥‖
 =𝑠𝑢𝑝𝑖=1داده میشود .سمت
چپ معادله ( )6یک احتمال شرطی است .اگر دو بردار هادی دلخواه 𝑚𝑡𝑋 و 𝑚𝑠𝑋 (به

طول  )mدر فاصلهای به اندازه  eاز یکدیگر قرار داشته باشند ،بردارهای وقفهای
𝐿

𝑦𝐿

𝑦𝐿

𝑥
𝑥𝐿
𝐿 𝑋𝑠−بهطول 𝑥𝐿 و بردارهای وقفهای 𝑦𝐿 𝑌𝑡−و 𝑦𝐿 𝑌𝑠−به طول
𝐿 𝑋𝑡−و
متناظرشان
𝑥
𝑥

𝑦𝐿 در فاصلهای بهاندازه حداکثری 𝑒 از همدیگر قرار دارند .عبارت سمت راست معادله
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( )10نیز احتمالی شرطی است ،اگر دو بردارهادی 𝑚𝑡𝑋 و 𝑚𝑠𝑋 (به طول  )mدر یک

𝑥𝐿
𝐿 𝑋𝑡−و
فاصله با اندازه 𝑒 از همدیگر قرار داشته باشند ،بردارهای وقفهای متناظرشان،
𝑥
𝐿

𝑥
𝐿 𝑋𝑠−به طول 𝑥𝐿 در یک فاصله با اندازه حداکثری 𝑒 از همدیگر قرار میگیرند .شرط
𝑥

اساسی علیت غیرخطی گرنجر در معادله ( )10را میتوان با استفاده از نسبتهای
متناظرشان از احتماالت مشترك بهصورت زیر بازنویسی کرد:

)𝑒 𝐶1 (𝑚 + 𝐿𝑥 , 𝐿𝑦 ,
)𝑒 𝐶2 (𝐿𝑥 , 𝐿𝑦 ,

()11

)𝑒 𝐶3 (𝑚 + 𝐿𝑥 ,
)𝑒 𝐶4 (𝐿𝑥 ,

=

که در اینجا احتماالت مشترك بهصورت زیر تعریف میشوند:

()12

)𝑒 𝐶1 (𝑚 + 𝐿𝑥 , 𝐿𝑦 ,
𝐿𝑚+
𝐿𝑚+
= 𝑃𝑟 (‖𝑋𝑡−𝐿𝑥 𝑥 − 𝑋𝑠−𝐿𝑥 𝑥 ‖ < 𝑒,
)𝑒 <

𝑦𝐿
𝐿𝑌𝑠−
‖
𝑦

−

𝑦𝐿
𝐿‖𝑌𝑡−
𝑦

)𝑒 𝐶2 (𝐿𝑥 , 𝐿𝑦 ,
𝐿

()13

𝑥𝐿
𝑥
𝐿= 𝑃𝑟 (‖𝑋𝑡−
𝐿− 𝑋𝑠−
‖
𝑥
𝑥
𝐿

𝐿

𝑦
𝑦
𝐿< 𝑒, ‖𝑌𝑡−
−
𝑌
)𝑒 < ‖
𝐿𝑠−
𝑦
𝑦

()14
()15

𝐿𝑚+

𝑥𝐿𝑚+
𝐿𝐶3 (𝑚 + 𝐿𝑥 , 𝑒) = 𝑃𝑟(‖𝑋𝑡−
)𝑒 < ‖ 𝑥 𝑥𝐿− 𝑋𝑠−
𝑥
𝐿

𝑥𝐿
𝑥
𝐿𝐶4 (𝐿𝑥 , 𝑒) = 𝑃𝑟(‖𝑋𝑡−
𝐿− 𝑋𝑠−
)𝑒 < ‖
𝑥
𝑥

با جایگذاری معادله ( )15( - )12بهوسیله برآوردگر انتگرال همبستگی ،احتماالت
مشترك را میتوان بدینصورت بیان کرد:
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(16
)
(17
)
(18
)

)𝑛 𝐶1 (𝑚 + 𝐿𝑥 , 𝐿𝑦 , 𝑒,
2
𝑦𝐿
𝑦𝐿
𝐿𝑚+
𝐿𝑚+
=
𝐿∑ ∑ 𝐼(𝑋𝑡−𝐿𝑥 𝑥 , 𝑋𝑠−𝐿𝑥 𝑥 , 𝑒) . 𝐼 (𝑌𝑡−
𝐿, 𝑌𝑠−
)𝑒 ,
𝑦
𝑦
)𝑛(𝑛 − 1
)𝑛 𝐶2 (𝐿𝑥 , 𝐿𝑦 , 𝑒,
2
𝑦𝐿
𝑦𝐿
𝑥𝐿
𝑥𝐿
𝐿∑ ∑ 𝐼(𝑋𝑡−
𝐿, 𝑋𝑠−
𝐿, 𝑒) . 𝐼 (𝑌𝑡−
𝐿, 𝑌𝑠−
)𝑒 ,
𝑥
𝑥
𝑦
𝑦
)𝑛(𝑛 − 1
2
𝐿𝑚+
𝐿𝑚+
)𝑒 ∑ ∑ 𝐼(𝑋𝑡−𝐿𝑥 𝑥 , 𝑋𝑠−𝐿𝑥 𝑥 ,
)𝑛(𝑛 − 1

(19
)

=

= )𝑛 𝐶3 (𝑚 + 𝐿𝑥 , 𝑒,

2
𝑥𝐿
𝑥𝐿
𝐿∑ ∑ 𝐼(𝑋𝑡−
𝐿, 𝑋𝑠−
)𝑒 ,
𝑥
𝑥
)𝑛(𝑛 − 1

= )𝑛 𝐶4 (𝐿𝑥 , 𝑒,

𝑡, 𝑠 = 𝑚𝑎𝑥(𝐿𝑥 , 𝐿𝑦 ) + 1, … . . , 𝑇 − 𝑚 + 1; 𝑛 = 𝑇 −
𝑚𝑎𝑥(𝐿𝑥 , 𝐿𝑦 ) − 𝑚 + 1
)𝑒  𝐼(𝑋, 𝑌,یک کرنل را نشان میدهد ،وقتی که دو بردار  Xو  Yدر بین فاصله نُرم

حداکثری 𝑒 از هم قرار داشته باشند برابر  1است و در غیر این صورت برابر  0میباشد.
با اندازههای داده شده  𝑒 > 0 ،m= 1و  𝐿𝑥 , 𝐿𝑦 ≥ 1و بر اساس این فروض که Xt

و  Ytاکیداً مانا ،بهصورت ضعیف وابسته و ارگودیک میباشند ،اگر  Ytعلیت گرنجری
 Xtنباشد ،آنگاه:

)𝑒 𝐶1 (𝑚 + 𝐿𝑥 , 𝐿𝑦 ,
()20

)𝑒 𝐶2 (𝐿𝑥 , 𝐿𝑦 ,

[ 𝑛√

)𝑒 𝐶3 (𝑚 + 𝐿𝑥 ,
−
∼]
)𝑒 𝐶4 (𝐿𝑥 ,
))𝑒 𝑁 (0, 𝜎 2 (𝑚, 𝐿𝑥 , 𝐿𝑦 ,
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دو آماره ( )11و ( )20بروی پسماند مدل  VARبهکار برده میشوند .مدلهای VAR

هرگونه توان پیشگویی خطی را از بین میبرند ،بنابراین قدرت پیشبینی باقیمانده هر
یک از سریها برای دیگری ،شاخصی از قدرت پیشبینی غیرخطی میباشد.
 .3یافتههای تحقیق
 .1-3آمار توصیفي

در این بخش بهمنظور ارائه نمایی کلی از متغیرهای تحقیق ،در جدول ( )1آمار توصیفی
مربوط به متغیرهای تحقیق ارائه شده است .آمار توصیفی ارائه شده بیانگر اطالعاتی در مورد
پارامتر مرکزی (میانگین) و پارامترهای پراکندگی (انحراف استاندارد ،حداکثر و حداقل)
متغیرهای تحقیق است .الزم بهذکر است که در این تحقیق از آمار بدهی ارزی ،کل سپردههای
بخش خصوصی وکل تسهیالت به بخش خصوصی در چهار بخش بانکهای تخصصی،
تجاری ،خصوصی و مؤسسات اعتباری استفاده شده است .جدول ( )1نمایی کلی از وضعیت
این شاخصها ارائه مینماید.
جدول ( :)1توصیف آماری متغیرهای پژوهش
متغیرهای پژوهش

تخصصی

بدهی ارزی

خصوصی
مؤسسات
اعتباری

748.056

559.362

1,523.759

361.461

358.667

0.495

1.899

845.027

650.508

1,913.60

361.08

460.862

0.795

2.482

تجاری

نوع مالکیت بانک

میانگین

میانه

ماکزیمم

مینیمم

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

1,356.829

1,189.00

3,239.57

750.68

652.251

1.403

4.440

432.398

429.544

1,187.070

191.282

228.276

1.705

6.090
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3426.964

3236.479

5873.898

1726.727

1190.288

0.4194

2.122253

3029.563

2598.171

6023.789

1907.093

1033.058

1.3096

3.878511

2521.749

2472.131

3628.949

1796.735

522.4399

0.4678

2.163146

تجاری

متغیرهای پژوهش

1,747.180

1,711.252

2,981.30

1,007.37

544.656

0.5463

2.3869

1890.986

1773.792

3313.45

1072.251

624.1223

0.5926

2.317679

مؤسسات
تجاری

نوع مالکیت بانک

6,999.987

6,415.896

12,757.23

4,033.84

2,174.430

0.6377

2.4524

4202.761

4166.791

7317.669

2162.319

1288.219

0.5557

2.77281

خصوصی

میانگین

میانه

ماکزیمم

مینیمم

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

5,258.203

4666.605

10056.46

3,126.10

1,941.799

1.0571

3.07469

سپرده کل

موسسات
اعتباری
تخصصی
تجاری
خصوصی

تسهیالت کل

تخصصی

منبع :یافتههای تحقیق

 .2-3محاسبه شاخص بحران بانکي در چهار بخش اصلي شبکه بانکي کشور

رفتار ریسکپذیری بانکها و نتیجه آن ،که همانا شکنندگی شبکه بانکی خواهد بود را
میتوان با استفاده از شاخص شکنندگی نظام بانکی ( )BSFIاندازهگیری کرد .توالی
نوسانات در هر یک از اجزاء اصلی ،تعیینکننده میزان رفتار ریسکپذیری بانکها و
متعاقب آن شکنندگی بخش بانکی خواهد بود .استدالل نظری این موضوع بر مبنای این
واقعیت است که بحران بخش بانکی معموالً با کاهش قابل توجهی در میانگین متغیرهای
سپردههای بانکی (برداشتهای گسترده بانکی) ،مطالبات بانکها از بخش خصوصی
(افزایش وامهای معوق) و بدهیهای خارجی بانکها (بهخصوص در مواجه با کاهش
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ارزش واقعی یا بالقوه در پول داخلی) ایجاد میشود .در این تحقیق حدود آستانهای
سطوح ریسکپذیری و دورههای شکنندگی شبکه بانکی به تبعیت از سینگ )2011( 1به
شرح زیر مشخص میشوند:
ریسکپذیری عادی :تا زمانی که بانکها از ریسکپذیری بیش از حد خودداری میکنند،
شاخص شکنندگی نظام بانکی ( )BSFIدر اطراف میانگین خود )که برابر صفر است( حرکت

خواهد کرد .به عبارت دیگر  BSFI متضمن ثبات بانکی بلندمدت است.

ریسکپذیری متوسط :در این حالت شاخص شکنندگی نظام بانکی ( )BSFIبه باالتر
از صفر افزایش مییابد اما از ) (که انحراف معیار در طول دوره مورد بررسی است،
کمتر میباشد یعنی

.0<>BSFI

تا زمانی که شاخص شکنندگی نظام بانکی ( )BSFIدر

این محدوده باقی بماند ،احتمال بروز هر نوعی از مشکالت شبکه بانکی در آینده بسیار
ضعیف و یا غیرممکن میباشد .هرچند در این مرحله نیازی به نظارت فوری نیست ،اما
توصیه میشود که مقامات از نزدیک مراقب جهت و سرعت شاخص شکنندگی نظام
بانکی ( )BSFIباشند.
ریسکپذیری باال :در این حالت شاخص شکنندگی نظام بانکی ( )BSFIسرعت

افزایش یافته و به باالتر از ( )میرسد .میتوان گفت که در این حالت ،شبکه بانکی در
حال تجربه یک حباب است .در این مرحله ،احتمال افزایش مشکالت بانکی در آینده
زیاد است ،فلذا شایسته است که از این مرحله ،بهعنوان فاز هشداردهنده مشکالت شبکه
بانکی تعبیر شود .در چنین وضعیتی ،بهمنظور جلوگیری از هرگونه بحران قریبالوقوع،
نظارت مالی بر شبکه بانکی توصیه میشود .ممکن است بعد از این مرحله ،شاخص
شکنندگی نظام بانکی ( )BSFIبهسرعت شروع به کاهش کند.
نبود شکنندگی :این حالت همانند مرحله ریسکپذیری عادی شرح داده شده در
مرحله ( )1میباشد که در آن ،شاخص شاخص شکنندگی نظام بانکی ( )BSFIدر اطراف
میانگین صفرش باقی میماند.

_______________________________________________________
1. Singh
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شکنندگی متوسط :یک شبکه بانکی شکنندگی متوسط را تجربه میکند ،هرگاه ->BSFI

و کوچکتر از صفر است در این حالت با افزایش احتمال بحران بخش بانکی ،نظارت بر
جهت و سرعت شاخص شکنندگی نظام بانکی ( )BSFIاهمیت زیادی خواهد داشت.
شکنندگی باال :در صورتی که  -≥ BSFIگردد ،شبکه بانکی در وضعیت شکننده
باال خواهد بود .در این حالت ممکن است .شبکه بانکی با چالشهای نقدینگی ،اعتباری
و نرخ ارزی مواجه شود .بهدنبال عکسالعملهای سیاستی و ریسکگریزی عمومی توسط
بانکها ،شبکه بانکی ممکن است به مسیر بهبودی باز گردد .تنها زمانی که شاخص
شکنندگی نظام بانکی ( )BSFIبه میانگین صفرش برسد ،میتوان گفت که شبکه بانکی
بهطور کامل بهبود یافته است.
بر اساس روش تحقیق ارائهشده شاخص شکنندگی نظام بانکی ( )BSFIدر چهار بخش
بانکهای تجاری ،تخصصی ،خصوصی و مؤسسات اعتباری غیربانکی بررسی و محاسبه
شد .در ادامه ابتدا وضعیت این شاخص در کل شبکه بانکی در شکل ( )1ارائه شده و بر
اساس نمودار شکل ( ،)1شبکه بانکی کشور در اکثر سالهای مورد بررسی در وضعیت
شکنندگی متوسط قرار داشته است .بااینحال در چند دوره ازجمله نیمه دوم  1395تا
نیمه اول  1396و همچنین ماههای انتهایی سال  1397در حالت شکنندگی باالیی قرار
داشته است .در سالهای انتهایی دوره مورد بررسی (بهدلیل افزایش نرخ برابری ارز)،
شبکه بانکی کشور در حال تجربه یک حباب (نشاندهنده وارد شدن به فاز هشداردهنده
مشکالت شبکه بانکی در آیندهای نزدیک) است.
شکل ( :)1شاخص بحران بانکي در کل شبکه بانکي کشور

منبع :محاسبات تحقیق
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در ادامه شاخص شکنندگی نظام بانکی ( )BSFIدر زیربخشهای شبکه بانکی
کشور بررسی و محاسبه شده است .در شکل ( )2نمودار روند شاخص شکنندگی
نظام بانکی در چهار بخش ترسیم گردیده و در اکثر مقاطع حرکت شاخص در
زیربخشهای شبکه بانکی با وجود تفاوتهایی در برخی مقاطع ،همگرایی و
انسجام را نشان میدهد ،بهنحویکه در انتهای دوره ،تجربه حباب در تمامی
زیربخشهای شبکه بانکی مشخص میباشد .همچنین شکنندگی باال در بانکهای
خصوصی و تجاری در مقاطع ابتدایی و میانی دوره مورد بررسی نیز قابل مشاهده
است .از نکته قابل مشاهده در سکل مزبور میتوان به نوسانی بودن رفتار بانکهای
تجاری و تخصصی و همچنین مؤسسات اعتباری اشاره کرد ،بااینحال بانکهای
خصوصی در اکثر مقاطع در حالت شکنندگی باالیی قرار داشتهاند.
شکل ( :)2شاخص  BSFIدر زیربخشهای شبکه بانکي

منبع :محاسبات تحقیق

 .3-3آزمون ریشه واحد

در ادامه روش تحقیق اشاره شده در این بخش تالش می شود سرایت شاخص
شکنندگی شبکه بانکی بر اساس شاخص شکنندگی نظام بانکی ( )BSFIدر چهار
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بخش شبکه بانکی مورد بررسی قرار گیرد و بر اساس روند متعارف در برآورد
مدل های سری زمانی و به منظور اجتناب از رگرسیون های کاذب ابتدا باید مانایی
متغیرهای پژوهش بر اساس آزمون های متعارف ریشه واحد مورد آزمون قرار گیرد.
نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته و همچنین آزمون فیلیپس ـ پرون در
جداول شماره ( )2ارائه شده است.
جدول ( :)2نتایج آزمون دیکي فولر تعمیمیافته و فیلیپس ـ پرون
مقدار بحرانی در سطح
آماره آزمون
آماره آزمون ADF
متغیر
% 10
%5
%1
P-P
-1.6128 -1.94725 -2.61019 -2.10699
-2.28573
BSFI_ TR
-1.61193 -1.94889 -2.62119 -2.218560
-2.39394
BSFI_ EX

پایا

BSFI_ FI

-1.99973

-2.33543

-2.61109

-1.94738

-1.61273

پایا

BSFI_ PV

-4.05637

-4.06724

-4.15673

-3.50433

-3.18183

پایا

نتیجه
پایا

منبع :محاسبات تحقیق

در جدول ( )2باتوجه به اینکه قدرمطلق آمارههای آزمون دیکی ـ فولر تعمیمیافته
و فلیپس ـ پرون برای همه متغیرها از قدرمطلق مقادیر بحرانی در سطح  5درصد بیشتر

است ،لذا فرض  𝐻0مبنی بر نامانایی متغیرها رد میشود؛ به عبارتی دیگر ،تمامی متغیرها
مورد بررسی در سطح پایا هستند .در ادامه به بررسی ارتباط و سرایت شاخص سالمت
مالی در زیربخش های شبکه بانکی در قالب آزمون های خطی و غیر خطی پرداخته
میشود.
 .4-3علیت خطي گرنجر

پس از اطمینان از مانایی متغیرهای شاخص شکنندگی نظام بانکی ( ) BSFIدر
زیر بخش های شبکه بانکی کشور ،و انتخاب وقفه دوم به عنوان وقفه بهینه بر اساس
معیارهای آکائیک و شوارتز بیزین ،مدل ( ) VARبرآورد گردید و بر اساس این
مدل آزمون علیت خطی گرنجر انجام شد .جدول ( ) 3نتایج این آزمون را نشان
می دهد.
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جدول ( :)3نتایج آزمون علیت خطي گرنجر
آماره کای دو
Null hypothesis
BSFI_RT≠»BSFI_EX
BSFI_PV≠»BSFI_EX
BSFI_FI≠»BSFI_EX
BSFI_EX≠»BSFI_TR

0.362608
**7.472936
0.182611
*5.325128

P-value
0.8342
0.0238
0.9127
0.0698

BSFI_PV≠»BSFI_TR
2.505933
BSFI_FI≠»BSFI_TR
3.899486
BSFI_EX≠»BSFI_PV
0.299997
BSFI_TR≠»BSFI_PV
***12.91654
BSFI_FI≠»BSFI_PV
0.680795
BSFI_EX≠»BSFI_FI
0.887058
BSFI_TR≠»BSFI_FI
**7.111639
BSFI_PV≠»BSFI_FI
 ** ،* .1و *** بهترتیب نشاندهنده معنیدار بودن آماره آزمون در سطوح  10درصد 5 ،درصد و 1
*5.120113

0.0773
0.2857
0.1423
0.8607
0.0016
0.7115
0.6418
0.0286

درصد میباشد.
 .2فرضیه صفر بهصورت  X1 ≠» X2به این معنی است که متغیر  X1علیت  X2نمیباشد

نتایج آزمون علیت خطی گرنجر که در جدول ( )3ارائه شده است را میتوان به
صورت زیرخالصه نمود:
 -1بنابراین رابطه علیت دوطرفه بین مؤسسات اعتباری و بانکهای خصوصی وجود دارد.
 -2یک رابطه علّی یکطرفه از بانکهای خصوصی به بانکهای تخصصی و تجاری وجود دارد.
 -3یک رابطه علّی یکطرفه از بانکهای تخصصی به بانکهای تجاری وجود دارد.
 .5-3آزمون BDS

اگر فرض ( )i.i.dرد شود رفتار غیرخطی ممکن است بین سریها وجود داشته باشد.
بنابراین با احتمال وجود رفتار غیرخطی آزمون علیت غیرخطی گرنجر بهجای شکل
مرسوم خطی آن مناسبتر بهنظر میرسد .بهمنظور اجرای آزمون علیت غیرخطی ،ابتدا
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باید آزمون ( )BDSرا بروی پسماندهای مدل ( ،)VARبرای بررسی فرض مستقل بودن
و مشخص بودن ( 1)i.i.dمتغیرها انجام شود.
جدول ( )4نتایج آزمون ( ،)BDSکه بر روی پسماندهای سریهای ( )VARانجام
شده است را نشان میدهد .بر اساس نتایج بهدست آمده ،آماره  Zدر این آزمون در درجه
وقفه  2بهترتیب مقادیر  6.85 ،10.37 ،6.11 ،12.31را اختیار کرده و بنابراین در این
درجه وقفه فرض ( )i.i.dبودن متغیرها رد میشود که بیانگر احتمال وجود رابطه
غیرخطی بین سریهای پسماندها میباشد .بنابراین با توجه به احتمال وجود رفتار
غیرخطی روش مناسب بررسی این رابطه آزمون علیت غیرخطی میباشد که توسط بایک
و براك ( 2)1992ارائه گردیده است.
جدول ( :)4نتایج آزمون BDS
متغیر
BSFI_EX
BSFI_FI
BSFI_PV
BSFI_TR

z-Statistic Std. Error BDS Statistic
Dimension
12.3119
0.008056
0.099187
2
6.110365
0.008555
0.052273
2
10.37247
0.01172
0.121567
2
6.852256
0.008593
0.058883
2
این نتایج بر اساس پسماندهای یک مدل  VARمیباشند.

Prob.
0.00
0.00
0.00
0.00

منبع :محاسبات تحقیق

 .6-3آزمون علیت غیرخطي گرنجر
بر اساس احتمال وجود رابطه غیرخطی بین شاخصهای شکنندگی نظام بانکی ()BSFI

در زیربخشهای شبکه بانکی کشور که بهوسیله آزمون ( )BDSتأیید شد ،آزمون علیت
غیرخطی گرنجری بر روی پسماندهای مدل برآورد شده بهمنظور بررسی رابطه دقیق بین
این متغیرها انجام شد .در اینجا به پیروی از روش بایک و براك ( )1992بردار هادی
( )mرا برابر با یک ،درجات وقفه  Lx=Lyبرابر  2و  e=0.5را در نظر گرفته و دو آماره

 CSو  TSکه بهترتیب نشاندهنده تفاوت بین دو احتمال شرطی در رابطه ( )11و آماره
آزمون استاندارد شده در رابطه ( )20میباشند را بهدست آوردیم.
_______________________________________________________
1. Independent and Identical
2. Baek and Brock
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جدول ( :)5نتایج آزمون علیت غیرخطي گرنجر
***0.07280
TS
Null hypothesis
5.1991
0.00778
BSFI_TR≠»BSFI_EX
0.5557
**0.03245
BSFI_PV≠»BSFI_EX
2.3174
0.00772
BSFI_FI≠»BSFI_EX
0.5511
-0.00050
BSFI_EX≠»BSFI_TR
-0.0358
-0.00636
BSFI_PV≠»BSFI_TR
-0.4542
-0.00605
BSFI_FI≠»BSFI_TR
-0.4324
***0.05791
BSFI_EX≠»BSFI_PV
4.1358
0.01023
BSFI_TR≠»BSFI_PV
0.7304
**0.03018
BSFI_FI≠»BSFI_PV
2.1554
***0.06311
BSFI_EX≠»BSFI_FI
4.5070
-0.00083
BSFI_TR≠»BSFI_FI
-0.0594
***0.07280
BSFI_PV≠»BSFI_FI
 ** ،* .1و *** بهترتیب نشاندهنده معنیدار بودن آماره آزمون در سطوح  10درصد 5 ،درصد و 1
درصد میباشد.
 .2فرضیه صفر بهصورت  X1 ≠» X2به این معنی است که متغیر  X1علیت  X2نمیباشد.

نتایج آزمون غیرخطی گرنجر که در جدول ( )5ارائه شده است را میتوان بهصورت
زیر خالصه نمود:
 -1بانک های تجاری و مؤسسات اعتباری یک رابطه علیت معنادار بهسمت بانکهای
تخصصی دارند.
 -2بانکهای تجاری رابطه معنادار علیت بهسمت بانکهای خصوصی دارد.
 -3بانکهای تجاری و خصوصی رابطه علّی بهسمت مؤسسات اعتباری دارند.
نتایج این بخش نشاندهنده سرایت شکنندگی مالی از بانکهای تجاری به دیگر
بخشهای شبکه بانکی میباشد .به عبارتی دیگر ،بانکهای تجاری که در زیربخش
بانکهای دولتی قرار دارند رابطه علیت یکطرفهای با دیگر بخشهای شبکه بانکی
داشتهاند و با توجه به دولتی بودن این بانکها میتوان نتیجه گرفت که سیاستهای
مدیریتی این نوع بانکها نهتنها ایجادکننده شکنندگی مالی در این نوع از بانکها بوده
است بلکه از این طریق ،این شکنندگی را به دیگر بخشهای شبکه بانکی انتقال دادهاند.

پیشبیني نابساماني بانکي و سرایت بحران در شبکه بانکي  /احمد بیدی و دیگران مطالعات امنیت اقتصادی 85

در ادامه بانکهای خصوصی و مؤسسات اعتباری غیربانکی در سازوکار ارتباط شبکهای
انتقالدهنده وضعیت شکنندة مالی به دیگر بخشهای شبکه بانکی بودهاند.
نتیجهگیری و پیشنهادات

این تحقیق در دو مرحله اصلی ا نجام گردید .در ابتدا با استفاده از شاخص شکنندگی
شبکه بانکی ( )BSFIبهعنوان یک شبکه هشدار سریع و پیشبینیکننده نابسامانی و
مشکالت بانکی ،وضعیت سالمت مالی در زیربخشهای شبکه بانکی مورد بررسی قرار
گرفت .شاخص شکنندگی شبکه بانکی ( )BSFIکه برای اولینبار توسط کیبریتچی اوغلو
( )2003ارائه گردید از سه جزء اصلی ریسک نقدینگی ،ریسک اعتباری و ریسک نرخ
ارز تشکیل شده است .در ساختن شاخص مزبور به تبعیت از مطالعات تجربی صورت
گرفته در این زمینه از رشد کل سپردههای واقعی سیستم بانکی بهعنوان پروکسی ریسک
نقدینگی استفاده میشود ،چراکه با رشد سپردههای بانکی احتمال برداشتهای ناگهانی
گسترده توسط سپردهگذاران (هجوم بانکی) نیز بهدالیلی همچون انتشار اخبار بد افزایش
مییابد .رشد کل تسهیالت اعطایی واقعی به بخش خصوصی نیز بهعنوان تقریبی برای
ریسک اعتباری مورد استفاده قرار میگیرد ،زیرا با رونق اعطای اعتبارات به بخش
خصوصی احتمال افزایش مطالبات معوق (ریسک اعتباری) افزایش مییابد .از رشد
بدهیهای خارجی سیستم بانکی نیز بهعنوان پروکسی ریسک نرخ ارز استفاده میشود.
نتایج محاسبات این شاخص در زیربخشهای شبکه بانکی کشور حاکی از دورههای
شکنندگی باالی شبکه بانکی است ازجمله ماههای منتهی به سال  1396شکنندگی شبکه
بانکی در سطح باالیی قرار دارد که میتواند حاکی از اثرات ادوار انتخاباتی باشد .همچنین
در انتهای دوره مورد بررسی ،ریسکپذیری باال در شبکه بانکی مشاهده میشود که ناشی
ایجاد حباب و نشاندهنده یک هشدار قوی برای مشکالت آتی شبکه بانکی کشور
می باشد .در اکثر دوره مورد بررسی نیز شکنندگی قابل توجهی بر شبکه بانکی حاکم بوده
است.
در مرحله دوم ،رابطه علّی زیربخش های شبکه بانکی مورد بررسی قرار گرفته است.
در این بخش از آزمونهای علیت خطی و غیرخطی گرنجر استفاده شده است .نتایج
آزمون علیت خطی گرنجر نشاندهنده رابطه علیت دوطرفه بین مؤسسات اعتباری و
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بانکهای خصوصی ،یک رابطه علّی یکطرفه از بانکهای خصوصی به بانکهای
تخصصی و تجاری و همچنین یک رابطه علّی یکطرفه از بانکهای تخصصی به
بانکهای تجاری میباشد ،بااینحال نتایج آزمون علیت غیرخطی نشاندهنده سرایت
شکنندگی مالی از بانکهای تجاری به دیگر بخشهای شبکه بانکی است .به عبارتی
دیگر ،بانکهای تجاری که در زیربخش بانکهای دولتی قرار دارند ،رابطه علیت
یکطرفهای با دیگر بخشهای شبکه بانکی داشتهاند و با توجه به دولتی بودن این بانکها
میتوان نتیجه گرفت که سیاستهای مدیریتی این نوع بانکها ،نهتنها ایجادکننده
شکنندگی مالی در این نوع از بانک ها بوده است ،بلکه از این طریق این شکنندگی را به
دیگر بخشهای شبکه بانکی انتقال دادهاند .در ادامه ،بانکهای خصوصی و مؤسسات
اعتباری غیربانکی در مکانیسم ارتباط شبکهای انتقالدهنده وضعیت شکنندة مالی به دیگر
بخشهای شبکه بانکی بودهاند.
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