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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 non-

linear 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. 
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 کاربرد رویکرد ترکیبي خطي و غیرخطي( )با بیني نابساماني بانکي و سرایت بحران در شبکه بانکيپیش

 5حسکویي مرتضي بکي، 4، حمیدرضا کردلوئي3، رضا غالمي جمکراني2فریدون رهنمای رودپشتي، 1یدیاحمد ب

 22/02/1400تاريخ پذيرش:  01/02/1400تاريخ دريافت: 

 چکیده
یکرد ترکیبی استفاده از رو بینی نابسامانی بانکی و سرایت بحران در شبکه بانکی باپژوهش حاضر با هدف پیش

 است. یکاربرد نظر هدف و از یشیمایپ یفیروش پژوهش از نوع توص خطی انجام شده است.خطی و غیر
 شدارنظام ه یک عنوانبه( BSFI) «شاخص شکنندگی شبکه بانکی»رو برای رسیدن به این هدف، ابتدا ایناز

سات ، در چهار بخش شبکه بانکی )تخصصی، تجاری، خصوصی و مؤسبانکی هایمنظور شناسایی بحرانسریع به
ا استفاده از و در ادامه سرایت شکنندگی شبکه بانکی در چهار بخش مذکور ب گرفتهاعتباری( مورد بررسی قرار 

د بررسی مور 1399آذر تا  1395 فروردین های طی دوره زمانیخطی با استفاده از دادهرویکردهای خطی و غیر
دهنده ننشا ،های شبکه بانکی کشوربخشدر زیر محاسبات شاخص شکنندگی شبکه بانکیگرفته است. نتایج قرار 
چنین در انتهای تواند حاکی از اثرات ادوار انتخاباتی باشد. همکه می استهای شکنندگی باالی شبکه بانکی دوره

دهنده یک نکه ناشی از ایجاد حباب و نشاشود پذیری باال در شبکه بانکی مشاهده میدوره مورد بررسی، ریسک
ندگی قابل این، در اکثر دوره مورد بررسی شکنبرهشدار قوی برای مشکالت آتی شبکه بانکی کشور است. عالوه

دهنده رابطه علیت دوطرفه توجهی بر شبکه بانکی حاکم بوده است. در ادامه نتایج آزمون علیت خطی گرنجر نشان
های های خصوصی به بانکطرفه از بانکهای خصوصی، یک رابطه علی یکبانک بین مؤسسات اعتباری و

باشد. های تجاری میهای تخصصی به بانکطرفه از بانکتخصصی و تجاری و همچنین یک رابطه علی یک
های ر بخشهای تجاری به دیگدهنده سرایت شکنندگی مالی از بانکبنابراین، نتایج آزمون علیت غیرخطی نشان

ابطه علیت های دولتی قرار دارند، ربخش بانکهای تجاری که در زیربکه بانکی است. به عبارتی دیگر، بانکش
توان نتیجه گرفت ها میاند و با توجه به دولتی بودن این بانکهای شبکه بانکی داشتهای با دیگر بخشطرفهیک

ت بلکه این های تجاری اسده شکنندگی مالی در بانککننتنها ایجادها، نههای مدیریتی این نوع بانککه سیاست
عتباری های خصوصی و مؤسسات ااند. در ادامه بانکهای شبکه بانکی انتقال دادهشکنندگی را به دیگر بخش

 اند.های شبکه بانکی بودهدهنده وضعیت شکنندة مالی به دیگر بخشای انتقالکار ارتباط شبکهوبانکی در سازغیر

 کلیدیواژگان 
 ت.ریسک سرای ؛خطیعلیت غیر ؛علیت خطی گرنجر ؛(BSFIشاخص شکنندگی شبکه بانکی ) ؛نابسامانی بانکی

_______________________________________________________ 
  رانی، اقم ،قمواحد  ،یدنشگاه آزاد اسالم ،یمال تیریرشته مد یتخصص یآموخته دکتردانش. 1
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 مقدمه

 و رشد اصلی بسترساز و اقتصاد اساسی و مهم هایجمله بخشاز بانکداری، صنعت
 ظامندر  واقعی است. وجود تحرك اقتصادی توسعه و رشد نتیجهدر و مالی پویایی نظام

 تصاداق واقعی بخش و اقتصادی هایبخش سایر توسعه و رشد امکان را برای زمینهمالی 
 با و هبود تسهیالت متقاضیان و گذارانسپرده بین مالی واسطه ها،آورد. بانکمی فراهم

 با هاکنند. بانکمی تسهیالت اعطای به مبادرت مردم هایسپرده خود و منابع از استفاده
 ظامن در مهمی و حساس بسیار نقش جامعه، نقدینگی از ایعمدهبخش  داشتن اختیار در

دارند  یبسزای تأثیر جامعه، اقتصادی مناسبات و روابط در تنظیم و کرده ایفا اقتصادی
 (. 1395، زادهیرضاقلو  ییآقا)

ها های فعال در بازار پول وجود دارد این است که آنخصوص بانکنکته مهمی که در
 ینابسامانها مسئله ترین آنهدیدات مختلفی قرار دارند. اما یکی از مهمهمواره در معرض ت

رو، اینی است. ازبانک سالمت یهاشاخصبه  و عدم توجه جدی ی( شبکه بانکبحران)
در ادبیات آزمون استرس  نهیدر زم یاندهیفزا یعلم ینوشتارهامطالب و در سالیان اخیر 

سیل  شرایط با بحران اخیر و آناهمیت طوری که، به. مالی ارائه شده است
درك تا جایی که است.  تر شدههای بانکی در بسیاری از کشورها برجستهورشکستگی

عمیق مقاومت بخش بانکداری نسبت به سناریوهای نامطلوب اقتصاد کالن، بخشی از 
ارتباط مستقیمی با این جریان، اهمیت حیاتی ارزیابی صحیح ریسک سیستماتیک بوده و 

 (. 2012، 2ا و همکارانزوئوازک) جدید دارد)احتیاطی( 1توسعه ابزارهای نظارتی و محتاطانه
 اجههاحتمالی مختلفی مو با مخاطرات با توجه به ماهیتی که دارد بانکداری صنعت

 اهمیت تا گردید های مختلف موجبطی دوره متعدد بانکی هایبحران شود.می
 و بازار( )ریسک بازار مخاطرات با مواجهه در کافی سرمایه از هابانک برخورداری

 بانکی )ریسک عملیات بخش راهبری در نادرست فرآیندهای از ناشی مخاطرات
 گیرندگان )ریسکوام سوی از تعهدات ایفای عدم از ناشی عملیاتی( و مخاطرات

 (. 1395گردد )بانک ملی ایران،  آشکار اعتباری(،

_______________________________________________________ 
1. Prudential  

2. Vazqueza and et al.,  
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)بحران بانکی، بحران تراز  های مالیانواع بحرانیکی از عنوان بهبحران بانکی 
ها با بانکوضعیت ها، بحران ارزی، بحران پولی و بحران بدهی( است که در آن پرداخت

به  گذارانمراجعه ناگهانی سرمایههایشان )گذاران برای برداشت سپردههجوم ناگهانی سپرده
، 1)لیون و والنسیا شوندمواجه می (هاهای خود از بانکبرای خروج سرمایه بانکیسیستم 

ریسک شامل:  دتوانهای بحران بانکی میاز دالیل عمده بروز ناگهانی و ریشه( که 2008
)هرینگ و  ریسک اعتباری ،(2000، 3وسانتوس 1983، 2)دایموند و دیبویگ نقدینگی

ای هنظام، ضعف (2004-6،2005دیویس و ژو ،2001، 5، بوریو و همکاران1998، 4واچتر
المللی و افزایش های بین، اثر شوك(2004، 7)پرز کامپانرو و لئونه حسابرسی و مدیریتی

ها و مداخالت دولت در ساختار بانک (،1997، 8)کانت و دتراگیاچ المللیهای بهره بیننرخ
 سازی مالی، آزاد(10،2000کاپریو و مارتینز و 2002، 9)پورتا، سیالنس و شلیفر بانکی نظام

نوسانات  های ارزی ونهایت نظامو در( 2005، 12، استیگلیتز و آلن1999 ،11)کاپریو و سامرز
( در 2016(، باشد. در این خصوص کنستانتین و همکاران )2000، 13نرخ ارز )دوماك و پنا

پژوهش خود یک مدل ترکیبی در ارتباط با موضوع نابسامانی بانکی مبتنی بر رویکرد 
را در نظام بانکی برای منظور کردن میزان تمایل به انتشار نابسامانی  پیوستههمای بهشبکه

ها در راستای آمادگی برای انجام اعمال هشدار زودهنگام، ارائه کردند. البته در پژوهش آن
ی مطرح گردید که در قسمت باال بانک ینابساماندالیل متعددی برای احتمال وقوع وضعیت 

سالمت تواند موضوع ترین دالیل آن میگردید. اما یکی از مهمها اشاره صورت کلی به آنبه

_______________________________________________________ 
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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فرانسه (، 1شاخص رستهلند )باشد. تا جایی که در برخی کشورها نظیر  هابانکمالی 
شاخص کملز( اکنون در این ) کایآمر( و 3شاخص پاترول) ایتالیا(، 2شاخص اوراپ)

طوری که جرا نمودند. بهارزیابی سالمت مالی طراحی و اهایی را برای خصوص شاخص
هایی را هم برای پایش سالمت مالی و در کنار نظام نظارتی مالی در این کشورها، شاخص

توان گفت که های مالی بالقوه ایجاد نمودند. در این زمینه میدر مقابل بحران موقعبهاقدام 
انتشار با  های اخیرنظام مالی و نظام بانکی کشور جمهوری اسالمی ایران هم در سال

شماری هم ای مواجه گردید، که در مورد آن پژوهشگران انگشتمنتظرههای غیرینابسامان
 به بررسی دالیل احتمالی وقوع آن پرداختند. 

ها منجر به طراحی الگوهای بومی های آنکه نتایج مطالعات و پژوهشطوریبه
 یانکسالمت نظام ب یهاشاخص بر دیکأبا ت ی)استرس( بانک ینابسامان یکنندگینیبشیپ

ر دی )مدیریتی( و ارائه برخی پیشنهادات اجرایی و پژوهشی خاصی رفتار کردیو رو
وسط تی انجام شده هامطالعات و پژوهشتوان به عنوان نمونه، میگردید. بهارتباط آن 

 شدهمنتشر یهاگزارش( اشاره نمود که حاوی 1394( و در سال )1392احمدیان در سال )
های سالمت مالی در نظام بانکی ایران بوده که تبدیل به خصوص شاخصی دردکان

 است. شدهرهنمودهای اجرایی 
رسد که کماکان خألهایی هم برای این موضوع در نظام بانکی ایران وجود نظر میاما به

 شناسایی توان چارچوبی برایمی آن است که آیا شودمطرح می که دارد. در اینجا سؤالی
 برای نماید. عمل نظام هشدار سریع یک عنوانبه که بتواند کرد معرفی بانکی هایبحران

 استفاده آماری روش وقایع و روش بر های مبتنیشاخص از تجربی مطالعات در منظور،این
 این برند.می رنج انتخاب تورش از هستند، وقایع روش بر متکی مطالعاتی، که .است شده

 سطوح شناسایی به قادر و دارد اتکا کمّی معیارهای آماری بر روش که است حالی در
 بر مختلفی هایشاخص برد.می بین از را تورش انتخاب و بوده بانکی شکنندگی مختلف
 شبکه شکنندگی شاخص هاآن تریناز مهم یکی که اندشده معرفی آماری روش اساس

_______________________________________________________ 
1. Risk Analysis Support Tool (RAST) 

2. ORAP 

3. PATROL 
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بانکی کشور در شبکه اصلی مطالعه حاضر ارزیابی شکنندگی  ( است. هدفBSFI) 1بانکی
های تخصصی، تجاری، خصوصی و مؤسسات اعتباری است و در قالب چهار بخش بانک

گیرد. بانکی مورد بررسی قرار می شبکهپذیری شاخص مذکور در چهار بخش ادامه سرایت
دوم ادبیات موضوع البته، پیکربندی مطالعه حاضر به این شرح بوده است که در بخش 

گردد و شود. در بخش سوم روش تحقیق تشریح میشامل مبانی نظری و تجربی ارائه می
گردد. در بخش های آماری بیان میهای حاصل از محاسبات و آزموندر بخش چهارم یافته

 شود. گیری و پیشنهادات حاصل از تحقیق ارائه میپنجم نیز نتیجه

 . ادبیات موضوع پژوهش1

 . مباني نظری1-1

شدت آسیب ای بهدر اجرای نقش واسطه هاحران بانکی وضعیتی است که توانایی بانکب
ها گسترش یافته در این شرایط ورشکستگی بانک(. 2008، 2دیده باشد )دیویس و کریم

 (.1998 ،3المللی پولباشند )صندوق بینها قادر به پرداخت دیون خود نمیو بانک
 و وقایع روش بر مبتنی هایشاخص دسته دو به بانکی هایبحران شناسایی هایروش

 مانند بازار رویدادهای از ترکیبی از استفاده با وقایع، روش اند. درشده آماری تقسیم روش
 سال عنوانبه سالیک دولت، اضطراری اقدامات و مالی به مؤسسات هجوم ادغام، تعطیلی،
 وقایع که هستند هابحران شناسایی به قادر زمانی تنها هااین روش شود.می شناسایی بحرانی

 طوربه که هاییبحران مقابل، در و باشند دادن، شدید رخ برای کافی اندازه به بازار
 شوند )فونمی گرفته نادیده اند،مهار گردیده اصالحی هایسیاست وسیلهبه آمیزیموفقیت

 انتخاب تورش از هستند، وقایع بر روش متکی که مطالعاتی روی،این(. از2007، 4هو و هاگن
 به قادر و دارند اتکا معیارهای کمّی بر آماری روش که است حالی در این برند.می رنج

 برند. بین می از را انتخاب تورش و بوده بانکی شکنندگی مختلف سطوح شناسایی
 شده استفاده مختلفی هایشاخص از بانکی شکنندگی بررسی برای آماری، روش در
 شناسایی هایشاخص از بندیطبقه یک باراولین ( برای1996) و همکاران لیندگرن است.

_______________________________________________________ 
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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 اقتصاد رویکرد کلی، رویکرد گروه سه به هاشاخص این اساس، بر این اند.کرده ارائه هابحران
 .شوندمی بندیطبقه باال به پایین رویکرد و کالنی
 شوند.می ساخته بانکی سیستم کل هایداده اساس بر هاشاخص کلی، رویکرد در

 رویکرد در هستند. روش این از هایی( مثالBSVI( و )BSFI( ،)IMPهای )شاخص
 بررسی مورد کشور یک در بانکی بحران هایشاخص و اقتصاد کالن عوامل کالنی اقتصاد

 المللیبین صندوق کارشناسان توسط شده ارائه (SBMساده ) بانکداری مدل گیرد.می قرار
 به پایین رویکرد در است. رویکرد این از ای( نمونه2009همکاران ) و بوید همچون پول
 شکست انتقال چگونگی و هابانک شکست انفرادی احتمال تا کنندمی سعی محققان باال،
 .کنند ارزیابی را بانکی سیستم کل شکست به هاآن

 از بانکی، هایبحران شناسایی هایروش دیگر هایکاستی به توجه با مطالعه این در
 شکنندگی تعیین ( برایBSFIبانکی ) شبکه شکنندگی شاخص شاخص از کلی و رویکرد
 اوغلو کیبریتچی توسط باراولین برای که شاخص این شود.می استفاده بانکی سیستم

 نرخ و ریسک اعتباری ریسک نقدینگی، ریسک اصلی جزء سه از گردید ارائه (2003)
ریسک  سه برای هایپروکسی نیازمند مزبور شاخص است. ساختن شده تشکیل ارز

 رشد از زمینه این در گرفته صورت تجربی مطالعات از تبعیت به که باشدمی الذکرفوق
 شود،می استفاده نقدینگی ریسک پروکسی عنوانبه بانکی سیستم های واقعیسپرده کل
 گذارانسپرده توسط گسترده ناگهانی هایبرداشت احتمال های بانکیسپرده رشد با کهچرا

 تسهیالت کل رشد یابد.می افزایش بد اخبار همچون انتشار دالیلیبه بانکی( نیز )هجوم
 استفاده مورد اعتباری ریسک برای عنوان تقریبیبه نیز خصوصی بخش به واقعی اعطایی

 مطالبات افزایش احتمال خصوصی بخش به اعتبارات اعطای رونق با زیرا گیرد،می قرار
 نیز بانکی خارجی سیستم هایبدهی رشد از یابد.می افزایش اعتباری( )ریسک معوق

  شود.می استفاده ارز نرخ ریسک پروکسی عنوانبه

 باالی پذیریریسک رفتار از که بانکی ذکر است که شکنندگیدر پایان این قسمت الزم به
 بانکی شبکه یعنی شود،نمی بانکی ثباتی()بی بحران به منجر اًلزوم گیرد،نشأت می هابانک

 در زمان از توجه قابل دوره یک برای بحران، یک تجربه بدون و شکننده شده تواندمی
 بحران به شکنندگی زا،برون شوك یک وجود اثر بر کهمگر این بماند، باقی وضعیت همان
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 و شکنندگی بین تفاوت (،1) شکل در شده نشان داده مالی ثبات چرخه شود. تبدیل
 مجدداً بحران، وقوع صورت در بانکی یک شبکه آن طی که دهدمی نشان را بانکی بحران
 .گرددبرمی ثبات به و یافته بهبود

 : چرخه ثبات مالي(1)شکل 

 
 (2015منبع: )لولو، 

 

 . پیشینه پژوهش2-1

ها های بانکی و تراز پرداختبحرانبینی یشبه موضوع پ( نیز 1389شجری و همکاران )
. پرداختند ها( در ایرانهای بانکی و تراز پرداخت)بحران دهیبا استفاده از روش عالمت

درصدی نسبت مطالبات معوق به  10ها شاخص بروز بحران بانکی را وجود بیش از آن
ییرات فصلی متوسط وزنی نرخ تغ« 1فشار بازار ارز»ها، عنوان نموده و از شاخص دارایی

ها در ایران استفاده المللی( برای بررسی بروز بحران تراز پرداختبین نرخ ارز و ذخایر
دهد دو متغیر قیمت سهام و نرخ اند. نتایج مطالعه شجری و همکارش نشان مینموده

باشند. چنانچه بینی بحران بانکی میها برای پیشترتیب معتبرترین شاخصبهره واقعی به

_______________________________________________________ 
1. Exchange Market Pressure (EMP)  
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هایی است و روش شاخص های قبلی اشاره گردید روش وقایع دارای کاستیدر بخش
 . های بانکی باشدین مناسبی برای آن در شناسایی بحرانزتواند جایگفشار بازار پول می

شناسایی عوامل مؤثر در بروز  در پژوهش خود به موضوع (1392نادعلی )و  مشیری
های شناسایی با استناد به زمان هاآن ر این مقاله،د پرداختند. بحران بانکی در اقتصاد ایران

عوامل مؤثر در احتمال  (،1389) عنوان بحران بانکی در مطالعه مشیری و نادعلیشده به
قرار بررسی را مورد 1387-1352زمانی  وقوع بحران بانکی در اقتصاد ایران طی دوره

عنوان حتماالت وقوع بحران به. برای این منظور، از دو مدل الجیت و مدل با ااندداده
. نمودندنمایی و حداقل مربعات وزنی استفاده های حداکثر درستمتغیر وابسته و از روش

دهد، متغیرهای تورم و مجذور آن، نرخ سود نشان میها آنهای تحقیق نتایج برآورد مدل
داخلی تولید ناخالص ها به بخش خصوصی نسبت حقیقی و نسبت اعتبارات اعطایی بانک

، با احتمال وقوع بحران بانکی در ایران رابطه معناداری دارند. همچنین نتایج (GDP) به
است.  (U) دهد، ارتباط بین نرخ تورم و بحران بانکی در ایران به شکلمطالعه نشان می

 هادلیل عدم ارتباط آننرخ ارز نیز اثر معناداری بر احتمال ایجاد بحران بانکی در ایران، )به
 .المللی(، نداردهای مالی بینبا بازارهای مالی و مؤسسه

بینی شناسایی و پیشبه موضوع  در پژوهش خود (1394) کمیجانی و زارعی
دلیل بخش بانکی ایران بهها بیان کردند که پرداختند. آن های بانکی در ایرانبحران

ها مواجه رشکستگی بانکهایی مانند هجوم بانکی و وگاه با پدیدههای دولت، هیچحمایت
نشده است. اما ارزیابی شاخص فشار بازار پول با استفاده از رهیافت الگوی چرخشی 

هایی دهد که ایران در دورهبا تواتر فصلی نشان می 1392تا  1369مارکف در دوره زمانی 
دهد که بحران بانکی را تجربه کرده است. همچنین آزمون هشدارهای اولیه، نشان می

یرهای رشد نرخ ارز حقیقی، نرخ رشد تسهیالت اعطایی به بخش غیردولتی، نرخ رشد متغ
داخلی حقیقی، نرخ رشد قیمت مسکن، و رشد میانگین نرخ بهره حقیقی  تولید ناخالص
شده باشند. مدل تصریحکننده احتمال وقوع بحران بانکی در ایران میبینیتسهیالت پیش

درصد مواردی که بحران اتفاق افتاده است، وقوع  77در این روش توانسته است در 
درصد سیگنال اشتباه داشته  12بینی نماید و تنها درصد پیش 40بحران را با احتمال باالی 

 .است
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ارزیابی ثبات مالی در در پژوهش خود به موضوع ( نیز 1391زارعی و کمیجانی )
تا  13981دوره زمانی در  اولیه آزمون هشدارهای رویکردبا ایران با تأکید بر ثبات بانکی 

نشان داده است که سه متغیر میانگین  هاآن شدهتابع احتمال طراحیپرداختند.  1389
سود حقیقی تسهیالت  های بانکی، میانگین موزون نرخحقیقی سپرده سود موزون نرخ

دل باشند. مکننده احتمال وقوع بحران بانکی میبینیبانکی، نرخ رشد قیمت مسکن، پیش
درصد مواردی که بحران اتفاق افتاده است، توانسته  92شده در این مطالعه، در تصریح

درصد سیگنال  14/7تنها بینی نماید و درصد پیش 40است وقوع بحران را با احتمال باالی 
دهنده قدرت درصد سیگنال اشتباه داشته است، این امر نشان 9.52 رفته است و از دست

 . باشدلگو جهت احتمال وقوع بحران بانکی میبینی انسبی پیش
شاخص استرس  نییبه موضوع تع یپژوهش یط (،1395) آسیایی طاهریو  کردلویی

 VAR برداری رگرسیون خود مدل از استفاده با مهیارز و ب ،یبانکدار یهادر بازار یمال
های مربوط به شرکت ماهانه اطالعاتها آنهای پژوهش، منظور آزمون فرضیهبهپرداختند. 

تا اسفند ماه  1388 پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی مهرماه سال
 مالی استرس میان ایران در دادنشان  هاآننهایت نتایج پژوهش . درنمودنداستفاده  1394

 دارد. وجود داریمعنا روابط ماههسهبررسی با وقفه  مورد بازارهای از برخی و
استرس  یایاثرات پو یبررس به موضوع یپژوهش یط (،1395) ذوالفقاریو  کردلویی

های اخیر در سالها بیان کردند که پرداختند. آن رانیا یبر عملکرد صنعت بانکدار یمال
ها و های مالی در جهان، عملکرد فعالیتبا توجه به میزان افزایش استرس و بحران

ترین بازارهای اقتصادی هر کشوری هستند ها که از اصلیبانکخصوص بازارهای مالی به
تأثیر قرار گرفته است. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی و همبستگی است و تحت

رگرسیون برداری برای بررسی میان متغیرهای مستقل و وابسته از روش آماری خود
های صورتمربوط به هایهای پژوهش، دادهمنظور آزمون فرضیهاستفاده شده است. به

 1394تا سال  1389از سال « سازمان بورس و اوراق بهادار تهران»های عضو مالی بانک
کار رفته است. اند بههای نامبرده فعالیت داشتهماهه که در سالششهای صورت دورهبه

که معیارهای استرس مالی بر داد های تحقیق نشان های حاصل از آزمون فرضیهیافته
 ها در بازار سرمایه ایران تأثیرگذار هستند.رهای عملکرد بانکمعیا
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جهت  یمدل ورشکست نییبه موضوع تب یپژوهش ی( ط1396) یگرج و انیاحمد
 یهابانک یمال یهابا استفاده از صورت سالم و در معرض خطر یهابانک ییشناسا

عنوان به یبانکشاخص ثبات  یریکارگو بهپرداختند  1393-1385 یزمان ةکشور در دور
 یهابانک ییشناسا یند. برادش ییورشکسته شناسا یهابانک ،یورشکستگ شاخص

 کهیاگونهبه د،استرس آن محاسبه ش ۀو نقط میشاخص، ترس نیورشکسته، تابع کرنل ا
صورت سالم در  نیا ریغ استرس قرار دارند، ورشکسته و در ۀکه کمتر از نقط ییهابانک

 یعوامل ص،یتشخ هیروش تجز یریکارگبرآورد الگو، ابتدا با به ینظر گرفته شدند. برا
 یریکارگو سپس با به ییبشناسند، شناسا توانندیسالم و در معرض خطر را م یهاکه بانک

 یشد. برا یها طراحبانک یورشکستگ ینیبشیپ یمناسب برا یالگو ت،یالج یلگوا
 یو المبدا (F)سالم و ورشکسته با استفاده از آزمون  ۀدو نمون کیکصحت تف یبررس

 تیتفاوت اهم یبررس یو سپس برا یمستقل دو نمونه بررس یرهایمتغ نیانگیم لکس،یو
استفاده شد.  رهایمتغ نیب یگروهدرون یگهمبست یمستقل الگو از آزمون بزرگ یرهایمتغ
 تیالگو الج یدرصد 2/98و  صیتشخ هیتجز یالگو یدرصد 87دقت  ةدهندنشان جینتا

 کشور است. یبانک ۀشبک یطیمح طیدر انطباق با شرا
در بازار  یاسترس مال یهامشخصه نییبه موضوع تب یپژوهش یط ،(1397) یمعطوف

های استرس مالی که در این پژوهش به بررسی مشخصهپرداخت. ایشان  رانیا هیسرما
گذاران به ارزش اطمینان سرمایه اند، شامل عدممطابق با ادبیات پژوهش شناسایی شده

گذاران به نگهداری تمایل سرمایه تقارن اطالعاتی، عدم های مالی، عدمبنیادین دارایی
 4های غیرنقد، در قالبگذاران به نگهداری داراییتمایل سرمایه های ریسکی و عدمدارایی

یفی و همبستگی است و فرضیه، پرداخته شده است. روش تحقیق حاضر از نوع توص
برای بررسی رابطه میان متغیر مستقل و وابسته از روش آماری رگرسیون چند متغیره 

های پژوهش با استفاده از اطالعات مربوط به منظور آزمون فرضیهاستفاده شد. در ادامه به
گیری حذفی، شده در بورس اوراق بهادار تهران، از طریق روش نمونههای پذیرفتهشرکت

عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند. ماه( به ـ مشاهده شرکت 5700شرکت )در قالب  95
الذکر دهند، متغیرهای فوقها نشان مییید کلیه فرضیهأنهایت نتایج پژوهش حاضر با تدر
 .باشندهای استرس مالی در بازار سرمایه ایران میعنوان مشخصهبه
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 ووضوع بررسی رابطه بین کیفیت سود به م یپژوهش یط ،(1397ولیان ) و معطوفی
 کردند انیها بیک فرضیه پرداختند. آن قالب دراسترس مالی در بورس اوراق بهادار تهران 

های فشار های سرمایه، استرس وتر شدن بازارگیری و رقابتیهای تصمیمبا تغییر معیار که
ست و این افزایش یافته ا گذاران بسیارگذاری برای سهامداران و سرمایهناشی از سرمایه

 تر برای ارتقای سطح کیفی اقالمهای نظارتی قوتیموضوع لزوم توجه به مکانیزم
دهد. روش تحقیق حاضر از نوع های مالی همچون سود را مورد توجه قرار میصورت

های اساس روش مطالعه داده ها برتحلیل داده توصیفی و همبستگی است و تجزیه و
ت مربوط به پژوهش با استفاده از اطالعا منظور آزمون فرضیهباشد. در ادامه بهترکیبی می

گیری حذفی، های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، از طریق روش نمونهشرکت
. عنوان نمونه نهایی انتخاب شدندسال( به ـ مشاهده شرکت 640شرکت )در قالب 64
و  سود بین کیفیت داد کهیید فرضیه تحقیق نشان أنهایت نتایج پژوهش حاضر با تدر

 .استرس مالی در بازار سرمایه ایران رابطه منفی معنادار وجود دارد
های بانکی در کشورهای ( بحران2011) 2( و السینا و دتکن2010) 1بارل و همکاران

 شناسایی نمودند.  را (OECD)سازمان همکاری اقتصادی و توسعه 
های های بانکی کشورهای نشست اجرایی بانک( بحران2010ونگ و همکاران )

بررسی نموده و نشان دادند که  (EMEAP) 3مرکزی شرق آسیا و پاسیفیک مرکزی
های ها و شرکتمتغیرهای اساسی اقتصاد کالن، نوسانات ارزی، ریسک اعتباری بانک

جمله از های اقتصادیغیرمالی، شکاف قیمت دارایی و رشد اعطای تسهیالت و تنش
 اند. های پیشرو در بحران بانکی بودهشاخص

ای در مطالعات شناسایی بحران طور گستردهاز رهیافت الگوی چرخشی مارکف به
( از الگوی چرخشی مارکف 2002) 4پریا -طور نمونه مارتینزارزی استفاده شده است. به
(، سرا 1979-1993) بازی بر روی شبکه پولی اروپا طی دورهبرای شناسایی هجوم سفته
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( برای بررسی بحران اندونزی و احتمال انتقال فشار بر بازار ارز از 2002) 1و ساکسینو
( جهت شناسایی بحران ارزی در پنج کشور 2003) 2سوی کشورهای همسایه، آبیاد

 اند. زده استفاده نمودهآسیایی بحران
 4ه شده توسط هاگن و هوئ( با تکمیل شیوه شناسایی بحران بانکی ارا2006) 3اما هو

های (، از شاخص فشار بازار پول، از مدل رژیم چرخشی مارکف جهت تعیین دوره2004)
زا کردن سطح بحران و مدت بحران استفاده نموده است. الگوی چرخشی مارکف با درون

ای و نیز مستثنی کردن دوره زمانی ای بحران، کاهش اختیار در تعیین سطح آستانهآستانه
دیک زمان وقوع بحران برای جلوگیری از دوباره شماری بحران، کاستی روش قبل را نز

 از بین برد.
گذار را بر روی یک رویکرد (، تابع زیان یک سیاست2011) 5آلسی و دیتکین

فرود قیمت دارایی اجرا، و آن را با  و های فرازدهی نسبت به چرخهمتغیری عالمتتک
های یک مدل رسیدگی، توجهی به سیگنالارائه راهکاری که به زیان وارده از طریق بی

 توسعه دادند.
 32هایی از اده از جامعه نمونه بزرگی شامل بانک(، با استف2012) 6بالتاری و استولز

ها در حین بحران مالی جهانی کشور بررسی کردند که چگونه عملکرد قیمت سهام بانک
جز قوانین، ارتباط دارد. های کشوری بهنامه، و مشخصهبا حاکمیت، قوانین، ساختار تراز

های بیشتر، و ، سپرده1از رتبه ای باالتر های بزرگی که سرمایهبنابر نتایج آنان، بانک
اند و در معرض آن شکنندگی تأمینی کمتری دارند، و کمتر در بازار امالك آمریکا دخیل

هایی که سرریز های کشوراند. بانکقرار ندارند. از نظر ارزش سهام عملکرد بهتری داشته
جهانی طور قابل توجهی عملکرد بهتری در طی بحران مالی حساب جاری داشتند به

تأثیر آمریکا بود شان بیشتر تحتهای بانکیکه کشورهایی که شبکهحالیداشتند، در
های دهند که عدم توازن اقتصاد کالن و کانالعملکرد بدتری داشتند. نتایج اخیر نشان می
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ها در طی بحران مالی جهانی مرتبط است. نهایتاً، سرایت دارایی سنتی با عملکرد بانک
ای مبنی ش قابل توجهی از ریاست بانک در عملکرد بانک ننمودند، و ادلهنویسندگان نق

 تر منتج به عملکرد بهتر بانک در طی بحران شود نیز پیدا نکردند.که قوانین قویبر این
 یالگو یریکارگرا با به کایمرآ یهابانک ی( عوامل مؤثر در ورشکستگ2012) 1صمد

 ةریذخ رینظ یاعتبار سکیر یهاشاخص منظور از نیکرده است. به هم یبررس تیپروب
 یرجاریالوصول به مطالبات غمطالبات مشکوك ةریالوصول به وام، ذخمطالبات مشکوك

 استفاده شده است. بر یورشکستگ ةدهندحیعنوان توضبه وام به یرجاریو مطالبات غ
 یدرصد وقوع احتمال ورشکستگ 76 ،یاعتبار سکیر یهامقاله، شاخص یهاافتهیاساس 
  .دهندیم حیرا توض

 ینیبشیپ یاقتصاد کالن برا یرهایکملز و متغ یبندرتبه نظام( از 2012) 2تاتوم
 کندیم ینیبشیکرده است. الگو پ ستفادهمتحده ا االتیدر ا یتجار یهابانک یورشکستگ

. افتدیها اتفاق مبانک یبازار رهن، ورشکستگ یو ورشکستگ یکه با وقوع بحران اعتبار
نرخ بهره  هینرخ ارز و حاش ،یانرژ متیشاخص ق ،ییمقاله،کل دارا یهاافتهیاساس  بر

 .ها هستندبانک یمؤثر در ورشکستگ یرهایازجمله متغ
انجام دادند به موضوع  4(، طی پژوهشی در بانک مرکزی اروپا2013) 3بتز و همکاران

های اروپایی پرداختند. این پژوهش یک مدل هشدار بینی درماندگی مالی در بانکپیش
های سطح های اروپایی با استفاده از دادهبینی درماندگی در بانکزودهنگام جهت پیش

اند، دهد. از آنجایی که درماندگی کامل بانکی در اروپا کمیابکشوری و بانکی را توسعه می
های دولتی و کول را با دخالتاین مطالعه یک مجموعه داده بدیع، که ورشکستگی و ن

های مدل هشدار زودهنگام دهد. نشانهکند، ارائه میهای تحت درماندگی تکمیل میادغام
گذاران بین خطاهای نوع یک و دو تنظیم و تدقیق نشده، های سیاستفقط بر اساس انتخاب

های گیرد. یافتهمی طور مجزا در نظربلکه اهمیت و ارتباط نظامند بالقوه هر مؤسسه مالی را به
هایی ضعف مختص هر بانک با شاخصکلیدی مقاله حاکی از این است که تکمیل نقاط
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ضعف هر بانک مجزا، عملکرد مدل را بهبود بخشیده های مالی کالن و نقاطبرای عدم توازن
 دهد.ای از درماندگی بانکی در بحران مالی اخیر ارائه میهای خارج از نمونهبینیو پیش

ها را بانک یورشکستگ ت،یالج ونیرگرس یالگو یریکارگ( با به2013) 1یاگدودز
از  ،منظور نیو احتمال رخداد آن را محاسبه کرده است. به هم یدر کشور تونس بررس

ها، توان بازپرداخت بانک دهدینشان م یبررس جیبهره برده است. نتا یمال یهانسبت
 یرویهر ن یها بازاها، سود بانکبانک یاتیعمل مددرآ بیخود را دارند. ضرا یهایبده

 یمنف ۀرابط ،یها با احتمال ورشکستگشاخص نیاست و ا یمنف یکار و نسبت اهرم
 .دارند

 یاسالم یهابانک یمؤثر بر ورشکستگ یها( شاخص2013) 2خان و همکارانآصف
 یاند. براکرده سهیمقا 2011-2006 یزمان ةو پاکستان در دور یمالز یرا در کشورها

استفاده شده است.  t ةو آمار راتییتغ بیانحراف استاندارد، ضر ن،یانگیاز م سهیمقا
قرار  یمال سکیدر معرض ر شتریب یکشور مالز یاهبانک دهدیمقاله نشان م یهاافتهی

بوده  ینزول ،مدنظر ةکشور در دور نیا یهابانک یبرا یکه نسبت اهرم یاگونهدارند، به
 شتریهستند و ب فیبا کشور پاکستان در جذب منابع ضع سهیدر مقا یمالز یهااست. بانک

 یهااز بانک شتریب یمالز رکشو یهابانک نیدارند؛ بنابرا قرار یاعتبار سکیدر معرض ر
 .دارند قرار یورشکستگ سکیمعرض ر کشور پاکستان در

کاکس،  ینسب ةمخاطر کیپارامترمهین یالگو کی یریکارگ( با به2014) 3و همکاران یل
و  یتجار یهارا در بانک یورشکستگ ةکنندنییتع یرهایو متغ یزمان ماندگار نیب ۀرابط

 نیتراند. مهمکرده یبررس 2008بعد از بحران سال  ةدر دور کایمرآکشور  یبرا یکشاورز
 ،یاتیعمل یها، استراتژبانک تیریمد یهامیمطالعه، تصم نیدر ا شدهاستفاده یرهایمتغ

نشان داده است مطالبات  جیبوده است. نتا یکالن اقتصاد طیو شرا یمال تیوضع
ها شده بانک یاحتمال ورشکستگ شیباعث افزا رهایمتغ ریاز سا شیب انیمشتر یرجاریغ

 التیزده است. تسه بیآس هابانک یینرخ بهره به کارا سکیر شیافزا نیاست. همچن
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 یمنافع لیدلها ندارد. بهبانک یدر ورشکستگ یداریاثر معن یبه بخش کشاورز ییاعطا
 بیعج یجینتا نیبه چن یابیمختلف دارد، دست یها در کشورهابانک نیا ۀکه ترازنام

 یداریدر بخش صنعت و ساختمان، اثر معن یرجاریمانده مطالبات غ کهیحال. درستین
در  شتریبزرگ ب یهاکوچک، بانک یهابا بانک سهیها دارد. در مقابانک یورشکستگ رد

بزرگ  قدرنیبزرگ ا یهاکه بانک هینظر نیاند و اقرار گرفته یمعرض خطر ورشکستگ
 .شودی، رد م1شوندیهستند که ورشکسته نم

 یریکارگکاکس و به ینسب ةمخاطر یالگو یریکارگ( با به2015) 2و همکاران والیآب
در  شرویعوامل پ 2011-2003 یزمان ةدر دور هیجریکشور ن یهابانک یصورت مال

اند. کرده ییها را شناسابانک یها و برآورد زمان ورشکستگبانک یورشکستگ ینیبشیپ
 التیبه تسه یرجاریغ التیکه نسبت تسه ییهاکبان دهدینشان م یبررس نیا جینتا

ها بانک ریبا سا سهیباالتر دارند، در مقا ییبه کل دارا یاتیعمل ۀنیباالتر و نسبت هز ییاعطا
است که متوسط زمان  نیا گرید ۀروبرو هستند. نکت یشتریب یبا احتمال ورشکستگ

اندازه متفاوت  ای تیلکنوع ما ریها نظخاص بانک یژگیاساس و ها بربانک یماندگار
 .است

با هدف به موضوع ارتباطات شبکه  ( در پژوهش خود2016کنستانتین و همکاران )
 ریسک به مربوط مبانی نظری موجود اساس ها بربینی نابسامانی بانکی پرداختند. آنپیش

ای به یک مدل ای تخمینیهای شبکهشیوع مسائل مالی، در این مقاله پیوند سیستمی و
. های اروپایی را ارائه دادندبینی مخاطرات بانکی در میان بانکهشدار زودهنگام برای پیش

ضریب  هایشبکه تخمین برای ارزش باال متغیرهچند تئوری این راستا از در هاآن
پیوندهایشان نقش واسطه را برای  نمودند که باله مبتنی بر سهام استفادههمبستگی دم

 مقاله کنند. اینها در صورت تنش باالی بانکی ایفا میدیدگاه بازار از همبستگی بانک
باله ضریب همبستگی دم ای که شامل تخمیناولیه هشدار هایمدل که است معتقد

کنند. های بدون شبکه معیار مختص به هر بانک بهتر عمل میشوند همواره از مدلمی
تر اند و همچنین در برابر معیارهای سادهنتایج نسبت به تفاوت در مختصات مدل مقاوم
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 همبستگی با مرتبط اقدامات از مستقیم طورپژوهش به این طور کلی،به اند.شیوع نیز پایدار
 ابعاد ای ازیکپارچه بازنمایی سمتبه و کندمی حمایت زودهنگام هشدار هایمدل در

ها در توان گفت که آنبنابراین، می .کندمی سیستمی حرکت ریسک از مقطعی و سیکلی
 پیوسته، برایهمهای بانکی بهپژوهش خود با ترکیب یک مدل نابسامانی بانکی با شبکه

لحاظ کردن میل به انتشار نابسامانی در راستای آمادگی برای انجام اعمال هشدار 
 کنند.زودهنگام، به این مقوله کمک می

به موضوع نظام هشدار سریع برای  (، در پژوهش خود2020) 1و همکاران فیلیپوپولو
های بانکی سیستمی در منطقه یورویی با رویکرد رگرسیون الجیت بینی بحرانپیش

 پرداختند.
شترك بین های احتیاطی کالن نظام یورویی نیاز به اقدام مها بیان کردند که سیاستآن

ك برای دارد. این امر نیاز به یک مبنای مشتر( ECBمقامات ملی و بانک مرکزی اروپا )
ور بانک نتیجه برای نیل به هدف مذکتجزیه و تحلیل کالن احتیاطی را ایجاد کرده و در

( توسط بانک مرکزی اروپا و هیئت ریسک سیستمیک اروپا MPDBاطالعاتی کالن )
(ESRB)  منظور پشتیبانی از عملکردهای بانک مرکزی و نیازهای به 2015در سال
(ESRB) متغیره ایجاد شده است. در این پژوهش مدل هشدار زودهنگام باینری چند
(EWM) های بینی شاخصارزیابی اعتبار پیشهای بانکی سیستمیک با هدف برای بحران

و همچنین متغیرهای دیگری که در مطالعات مربوطه قبلی  (MPDB)ریسک موجود در 
گر آن استفاده نشده است، مورد بررسی قرار گرفته است. یافته اصلی این پژوهش بیان

 1تا  4بینی از برای پیش (MPDB)کار رفته در های ریسک بهاست که بیشتر شاخص
ز قبل از شروع بحران نظام بانکی مهم هستند. متغیرهای بانکی خاص که تمرک سال

طور متوسط ها، تأمین وجوه و نقدینگی را به خود اختصاص دادند، که بهصنعت، دارایی
های مهم متغیرهای اقتصاد کالن از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. شاخص نسبت به

ه ( و انتظارات اقتصادی نیز قابل توجه بودSovCISSو )( CLIFSاسترس مالی مانند )
اوم نهایت نتیجه گرفتند که مدل تدوین شده از نظر مشخصات مختلف مقها دراست. آن

 .عملکرد بهتری دارداست و در صورت عدم مشاهده مشاهدات پس از بحران 
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 شناسي تحقیقروش .2

در شبکه بانکی با  بینی نابسامانی بانکی و سرایت بحرانپژوهش حاضر با هدف پیش
حاضر از  روش پژوهش خطی انجام شده است.استفاده از رویکرد ترکیبی خطی و غیر

رو، برای رسیدن به این هدف، ایناز است. یکاربرد نظر هدف و از یشیمایپ یفینوع توص
منظور سریع به نظام هشدار یک عنوانبه (BSFI)بانکی  ابتدا شاخص شکنندگی شبکه

بانکی، در چهار بخش شبکه بانکی )تخصصی، تجاری، خصوصی و  هایبحرانشناسایی 
بانکی در مؤسسات اعتباری( مورد بررسی قرار گیرد و در ادامه سرایت شکنندگی شبکه 

های طی خطی با استفاده از دادهچهار بخش مذکور با استفاده از رویکردهای خطی و غیر
ار گرفته است. در این پژوهش ابتدا شاخص مورد بررسی قر 9/99تا  1/95دوره زمانی 

(BSFI) ارز  نرخ و ریسک اعتباری ریسک نقدینگی، ریسک اصلی جزء با استفاده از سه
 گردد.گیری سه شاخص مذکور بیان میگردد. در ادامه طریقه اندازهمحاسبه می

 متغیرهای تحقیق. 1-2

 نقدینگي ریسک. 1-1-2

 استفاده نقدینگی ریسک پروکسی عنوانبه بانکی سیستم های واقعیسپرده کل رشد
 غیردیداری( و دیداری هایسپرده )مجموع غیردولتی بخش هایسپرده کل شاملشود )می

 توسط گسترده ناگهانی هایبرداشت احتمال های بانکیسپرده رشد با کهاست(. چرا
 .یابدمی افزایش بد اخبار همچون انتشار دالیلی به بانکی( نیز )هجوم گذارانسپرده

 اعتباری . ریسک2-1-2

 ریسک برای عنوان تقریبیبه نیز خصوصی بخش به واقعی اعطایی تسهیالت کل رشد
 و هابانک ارزی( و تسهیالت )ریالی کل گیرد )شاملمی قرار استفاده مورد اعتباری

 به اعتبارات اعطای رونق با است(، زیرا خصوصی بخش به غیربانکی اعتباری مؤسسات
 .یابدمی اعتباری( افزایش )ریسک معوق مطالبات افزایش احتمال بخش خصوصی

 ارز نرخ . ریسک3-1-2

 استفاده ارز نرخ ریسک پروکسی عنوانبه نیز بانکی خارجی سیستم هایبدهی رشد از
های مذکور در سطح چهار بخش اصلی ذکر است در این تحقیق شاخصشود. الزم بهمی
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 صورت میانگینبه( BSFI) شاخص شود. سپسگیری میاندازه بانک کشور شبکه
 :شودمی محاسبه زیر شرح به مزبور ریسک سه شده استاندارد

(1)  

 

(2)  

 

(3)  

 

(4)  

 
(tTDEP( ،)tTCPS( ،)tTFLبه ترتیب نشان )های بانکی، کل دهنده کل سپرده

ام tبانکی در فصل  های خارجی شبکهتسهیالت اعتباری به بخش خصوصی و کل بدهی
دهد. ها را نسبت به دوره قبل را نشان می( رشد آنtDEP( ،)tCPS( ،)tTLبوده و )

مربوطه به رشدهای محاسبه شده با کسر از میانگین خود و تقسیم بر انحراف معیار 
( نشان داده شده است. در tNDEP( ،)tNCPS( ،)tNTLصورت استاندارد درآمده و با )

 یک هر اهمیت گیری وزنقضاوت شخصی در اندازه از دخالت برای ممانعت این مقاله
پس از محاسبه  .است شده گرفته نظر در هاآن برای یکسان وزن مزبور، هایریسک از

های خطی و بانکی، با استفاده از آزمون ار بخش شبکه( در سطح چهBSFIشاخص )
شود سرایت بحران بانکی در این چهار بخش مورد بررسی خطی گرنجر تالش میغیر

 قرار گیرد. 
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 گرنجرخطي آزمون علیت . 2-2

به ی بین دو سری زمانی طراحی شده است. برای یافتن جهت علّ 1آزمون علیت گرنجر
علیت گرنجر، ارتباط بین مقدار جاری یک متغیر و مقدار گذشته  تر، آزمونروشنبیانی 

 tY برای دو سری زمانی (VAR)کند. با در نظر گرفتن یک مدل متغیر دیگر را برسی می
 خواهیم داشت: tXو 

(5) ∑ 𝛽12𝑖
𝑟𝑛
𝑖−1 ∆𝑌𝑡−𝑖 + ∑ 𝛽12𝑗∆𝑋𝑡−𝑗 +

𝑇12
𝑗−1+  12= α tΔY

𝑣𝑖2𝑡 

(6) 
ΔXt =  𝛼22 + ∑ 𝛽21𝑖

𝑇21

𝑖−1
∆𝑋𝑡−𝑖

+ ∑ 𝛽22𝑗∆𝑌𝑡−𝑗 + 𝑣22𝑡

𝑇22

𝑗−1
 

منظور بهباشد. جمله خطا می 𝑣𝑡پارامترهای تخمین و βو  αدرجه وقفه،  Tکه در آن 
صفر در اینجا به این  یهبرقرار است یا نه، فرض Y به Xاز  که آیا علیت گرنجراین برسی

 شود:صورت بیان می

H0. β12j=0 j=1,2, …. q 

ه ها مساوی صفر نیست، بنابراین واضح است ک j12βرد شود، حداقل یکی از  0H اگر
 .دارد Yروی مقدار جاری  ای بربینی خطی قابل مالحظهیک قدرت پیش Xمقدار گذشته 

 BDSآزمون . 3-2

بر اساس مفهوم انتگرال  شده استارائه  2براك و همکارانکه توسط  (BDS)آزمون 
برای آزمون فرض یکسان ( ای در طول زماناحتماالت فاصلهیک برآوردگر ) 3همبستگی

در نظر گرفتن با  .4های زمانی استسریدر بودن و مستقل بودن توزیع جمالت خطا 
𝑋𝑡)و مشاهدات آن  tX بعدی m های زمانیسری , 𝑋𝑡+1, … . 𝑋𝑡+𝑚−1) توان انتگرال می

 صورت زیر تعریف کرد:همبستگی را به

_______________________________________________________ 
1. Granger, 

2. Brock et al 

3. Grassberger  

4. Brock et al,  
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(7) 

Cm(𝑇, 𝑒) = ∑ ∑ 𝐼(𝑋𝑡
𝑚, 𝑋𝑠

𝑚, 𝑒)𝑇𝑚
𝑠−𝑡+1

𝑇𝑚−1
𝑡−1 ×

2

𝑇𝑚(𝑇𝑚−1)
 

𝐼(𝑋𝑡
𝑚, 𝑋𝑠

𝑚, 𝑒) = {
1,            ‖𝑋𝑡

𝑚, 𝑋𝑠
𝑚‖  < 𝑒 

0,             𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒        
 

𝐼(𝑋𝑡که
𝑚, 𝑋𝑠

𝑚, 𝑒)   و باشدمی مشخصهیک تابع ‖𝑋𝑡
𝑚, 𝑋𝑠

𝑚‖ 1اقلیدسی فاصله 
𝑋𝑡بین 

𝑚  و𝑋𝑠
𝑚 باشد. میmT تواند به میو  دهداندازه نمونه را نشان میmT مجموعه زیر

های زوج داده فاصلهبعدی تقسیم شود. انتگرال همبستگی  mای از بردارهای نمونه
(𝑋𝑡

𝑚, 𝑋𝑠
𝑚) کند، بنابراین آماره آزمون گیری میرا اندازه(BDS) صورت زیر تعریف هب
 ود:شمی

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

𝜎𝑚(𝑒)
 

، بیان (BDS)آماره آزمون  انحراف معیار نمونه است.  𝜎𝑚(𝑒) اندازه نمونه و Tکه 
,𝑊(𝑇 کند کهمی 𝑒)منظور آزمون کند. به، از یک توزیع مقید نرمال استاندارد پیروی می

 .دهدنشان میرا خطی یک رابطه غیر احتمال وجودخطی، رد این فرضیه غیررفتار 

 گرنجری خطيآزمون علیت غیر

های آزمون علیت خطی مشکلی است که با روش ،خطیغیر یافتن رفتار توان محدود
توانند های علیت خطی، مانند آزمون گرنجر، نمیبه عبارت دیگر، آزمون ،همراه است

بایک و  اساس کارهای بر 2. همیسترا و جونزخطی را پوشش دهندبینی غیرتوان پیش
های علیت آماری بر پایه انتگرال همبستگی برای یافتن رابطه یک روش ناپارامتریک 3براك
مانا و  دو سری زمانی اکیداًبا در نظر گرفتن های زمانی ارائه کردند. خطی بین سریغیر

 :خواهیم داشت tYو  tXصورت ضعیف وابسته هب

_______________________________________________________ 
1. Euclian 

2. Hiemstra and Jones 

3. baek and brock 
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 𝑋𝑡
𝑚 =    (𝑋𝑡 , 𝑋𝑡+1, … … , 𝑋𝑡+𝑚−1), 𝑚 = 1,2, … , 𝑡

= 1,2, … 

(9) 
𝑋𝑡−𝐿𝑥

𝐿𝑥 = (𝑋𝑡−𝐿𝑥
, 𝑋𝑡−𝐿𝑥+1, … … . , 𝑋𝑡−1), 𝐿𝑥

= 1,2, … . , 𝑡 = 𝐿𝑥, +1, 𝐿𝑥 + 2, … 

 𝑌𝑡−𝐿𝑦

𝐿𝑦 = (𝑌𝑡−𝐿𝑦
, 𝑌𝑡−𝐿𝑦

, … … 𝑌𝑡−1) , 𝐿𝑦 = 1,2 … . , 𝑡 =

𝐿𝑦 + 1, 𝐿𝑦 + 2, ….  
 

𝑋𝑡که 
𝑚 دهنده بردار هادی نشانm ایمؤلفه ،𝑋𝑡−𝐿𝑥

𝐿𝑥 ای دهنده بردار وقفهنشان𝐿𝑥 

𝑌𝑡−𝐿𝑦و  ایمؤلفه

𝐿𝑦 ای دهنده بردار وقفهنشان𝐿𝑦 1 با اندازه داده شده باشد.میای مؤلفه 
=m،𝐿𝑥 , 𝐿𝑦 ≥ 𝑒 و 1 > 0 ،Y ّی گرنجری دلیل علX :نیست اگر 

 𝑃𝑟 (‖𝑋𝑡
𝑚 − 𝑋𝑠

𝑚‖

< 𝑒|‖𝑋𝑡−𝐿𝑥

𝐿𝑥 − 𝑋𝑠−𝐿𝑥

𝐿𝑥 ‖

< 𝑒, ‖𝑌𝑡−𝐿𝑦

𝐿𝑦 − 𝑌𝑠−𝐿𝑦

𝐿𝑦 ‖

< 𝑒) 

(10) 
     = 𝑃𝑟(‖𝑋𝑡

𝑚 − 𝑋𝑠
𝑚‖ < 𝑒|‖𝑋𝑡−𝐿𝑥

𝐿𝑥 −

𝑋𝑠−𝐿𝑥

𝐿𝑥 ‖ < 𝑒) 

 

 dکه برای یک بردار  باشد،می نُرم حداکثری ‖•‖دهنده احتمال و نشان (•)Prکه 
𝑥  بعدی =  {𝑥1 … . 𝑥𝑑}𝑇

 
𝑥𝑖|  =𝑠𝑢𝑝𝑖=1| با عبارت 

𝑑  ‖𝑥‖ سمت  شود.داده می
𝑋𝑡 دلخواه دو بردار هادیگر ا .احتمال شرطی است یک( 6)چپ معادله 

𝑚  و𝑋𝑠
𝑚  به(

 ایبردارهای وقفه اشته باشند،از یکدیگر قرار د eاندازه به  ایفاصله ( درmطول 

𝑋𝑡−𝐿𝑥 شانمتناظر

𝐿𝑥 و𝑋𝑠−𝐿𝑥

𝐿𝑥 طول به𝐿𝑥  ای بردارهای وقفهو𝑌𝑡−𝐿𝑦

𝐿𝑦 و𝑌𝑠−𝐿𝑦

𝐿𝑦  به طول
𝐿𝑦 حداکثری اندازههای بدر فاصله 𝑒  از همدیگر قرار دارند. عبارت سمت راست معادله
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𝑋𝑡دو بردارهادی  ، اگراحتمالی شرطی استنیز ( 10)
𝑚  و𝑋𝑠

𝑚  به طول(m ) در یک
𝑋𝑡−𝐿𝑥 شان،ای متناظر، بردارهای وقفهباشند شتهاز همدیگر قرار دا 𝑒با اندازه  فاصله

𝐿𝑥  و

𝑋𝑠−𝐿𝑥

𝐿𝑥  به طول𝐿𝑥 ا اندازه حداکثری در یک فاصله ب𝑒  شرط گیرندمیاز همدیگر قرار .
های توان با استفاده از نسبت( را می10خطی گرنجر در معادله )اساسی علیت غیر

 صورت زیر بازنویسی کرد:همتناظرشان از احتماالت مشترك ب

(11) 

𝐶1(𝑚 + 𝐿𝑥 , 𝐿𝑦 , 𝑒)

𝐶2(𝐿𝑥, 𝐿𝑦 , 𝑒)
 

=
𝐶3(𝑚 + 𝐿𝑥, 𝑒)

𝐶4(𝐿𝑥, 𝑒)
 

    :شوندصورت زیر تعریف میهاحتماالت مشترك ب اینجا که در

(12) 
𝐶1(𝑚 + 𝐿𝑥 , 𝐿𝑦 , 𝑒)

= 𝑃𝑟 (‖𝑋𝑡−𝐿𝑥

𝑚+𝐿𝑥 − 𝑋𝑠−𝐿𝑥

𝑚+𝐿𝑥‖ < 𝑒,

‖𝑌𝑡−𝐿𝑦

𝐿𝑦 − 𝑌𝑠−𝐿𝑦

𝐿𝑦 ‖ < 𝑒)     

(13) 

𝐶2(𝐿𝑥, 𝐿𝑦 , 𝑒)

= 𝑃𝑟 (‖𝑋𝑡−𝐿𝑥

𝐿𝑥 − 𝑋𝑠−𝐿𝑥

𝐿𝑥 ‖

< 𝑒, ‖𝑌𝑡−𝐿𝑦

𝐿𝑦 − 𝑌𝑠−𝐿𝑦

𝐿𝑦 ‖ < 𝑒) 

(14) 𝐶3(𝑚 + 𝐿𝑥, 𝑒) = 𝑃𝑟(‖𝑋𝑡−𝐿𝑥

𝑚+𝐿𝑥 − 𝑋𝑠−𝐿𝑥

𝑚+𝐿𝑥‖ < 𝑒)  

(15) 𝐶4(𝐿𝑥, 𝑒) = 𝑃𝑟(‖𝑋𝑡−𝐿𝑥

𝐿𝑥 − 𝑋𝑠−𝐿𝑥

𝐿𝑥 ‖ < 𝑒) 
 

وسیله برآوردگر انتگرال همبستگی، احتماالت ه( ب15) -( 12گذاری معادله )با جای
 :صورت بیان کردتوان بدینمشترك را می
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(16
) 

𝐶1(𝑚 + 𝐿𝑥 , 𝐿𝑦, 𝑒, 𝑛)

=
2

𝑛(𝑛 − 1)
∑ ∑ 𝐼(𝑋𝑡−𝐿𝑥

𝑚+𝐿𝑥 , 𝑋𝑠−𝐿𝑥

𝑚+𝐿𝑥 , 𝑒) . 𝐼 (𝑌𝑡−𝐿𝑦

𝐿𝑦 , 𝑌𝑠−𝐿𝑦

𝐿𝑦 , 𝑒) 

(17
) 

𝐶2(𝐿𝑥, 𝐿𝑦, 𝑒, 𝑛)

=
2

𝑛(𝑛 − 1)
∑ ∑ 𝐼(𝑋𝑡−𝐿𝑥

𝐿𝑥 , 𝑋𝑠−𝐿𝑥

𝐿𝑥 , 𝑒) . 𝐼 (𝑌𝑡−𝐿𝑦

𝐿𝑦 , 𝑌𝑠−𝐿𝑦

𝐿𝑦 , 𝑒)    

(18
) 

𝐶3(𝑚 + 𝐿𝑥, 𝑒, 𝑛) =
2

𝑛(𝑛 − 1)
∑ ∑ 𝐼(𝑋𝑡−𝐿𝑥

𝑚+𝐿𝑥 , 𝑋𝑠−𝐿𝑥

𝑚+𝐿𝑥 , 𝑒)   

(19
) 

𝐶4(𝐿𝑥, 𝑒, 𝑛) =   
2

𝑛(𝑛 − 1)
∑ ∑ 𝐼(𝑋𝑡−𝐿𝑥

𝐿𝑥 , 𝑋𝑠−𝐿𝑥

𝐿𝑥 , 𝑒)      

 

𝑡, 𝑠 = 𝑚𝑎𝑥(𝐿𝑥 , 𝐿𝑦) + 1, … . . , 𝑇 − 𝑚 + 1; 𝑛 = 𝑇 −

𝑚𝑎𝑥(𝐿𝑥 , 𝐿𝑦) − 𝑚 + 1         

𝐼(𝑋, 𝑌, 𝑒) که دو بردار  وقتی، دهدرا نشان می یک کرنلX  وY  نُرم  فاصله بیندر
 .باشدمی 0صورت برابر  و در غیر این است 1شته باشند برابر از هم قرار دا 𝑒حداکثری 

m ،𝐿𝑥= 1 های داده شدهبا اندازه , 𝐿𝑦 ≥ 𝑒  و 1 >  tX و بر اساس این فروض که 0
علیت گرنجری  tYباشند، اگر صورت ضعیف وابسته و ارگودیک میهاکیداً مانا، ب tYو 

tX ،آنگاه:  نباشد 

(20) 

√𝑛 [
𝐶1(𝑚 + 𝐿𝑥 , 𝐿𝑦 , 𝑒)

𝐶2(𝐿𝑥, 𝐿𝑦 , 𝑒)

−
𝐶3(𝑚 + 𝐿𝑥 , 𝑒)

𝐶4(𝐿𝑥, 𝑒)
] ∼ 

 𝑁 (0, 𝜎2(𝑚, 𝐿𝑥, 𝐿𝑦 , 𝑒)) 
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 VARهای شوند. مدلکار برده میهب VAR( بروی پسماند مدل 20( و )11دو آماره )
هر  بینی باقیماندهبرند، بنابراین قدرت پیشگویی خطی را از بین میگونه توان پیشهر

 باشد.بینی غیرخطی میبرای دیگری، شاخصی از قدرت پیش هایک از سری

 های تحقیقیافته .3

 آمار توصیفي  .1-3

آمار توصیفی ( 1منظور ارائه نمایی کلی از متغیرهای تحقیق، در جدول )در این بخش به

آمار توصیفی ارائه شده بیانگر اطالعاتی در مورد  .ارائه شده است مربوط به متغیرهای تحقیق

( حداقلو  حداکثر، استانداردپارامتر مرکزی )میانگین( و پارامترهای پراکندگی )انحراف 

های ذکر است که در این تحقیق از آمار بدهی ارزی، کل سپرده. الزم بهمتغیرهای تحقیق است

های تخصصی، بخش خصوصی وکل تسهیالت به بخش خصوصی در چهار بخش بانک

( نمایی کلی از وضعیت 1تجاری، خصوصی و مؤسسات اعتباری استفاده شده است. جدول )

  نماید. ه میها ارائاین شاخص

 : توصیف آماری متغیرهای پژوهش(1)جدول 
ش

وه
 پژ

ی
رها

تغی
م

 

ک
 بان

ت
کی

 مال
وع

ن
 

ین
انگ

می
 

انه
می

مم 
کزی

ما
 

مم
ینی

م
یار 
 مع

ف
حرا

ان
 

گی
چول

گی 
شید

ک
 

ی
ارز

ی 
ده

ب
 

صی
صو

خ
 

1,356.829 1,189.00 3,239.57 750.68 652.251 1.403 4.440 

ت 
سا

ؤس
م

ی
بار

اعت
 

748.056 559.362 1,523.759 361.461 358.667 0.495 1.899 

صی
ص

تخ
 

845.027 650.508 1,913.60 361.08 460.862 0.795 2.482 

ی
جار

ت
 

432.398 429.544 1,187.070 191.282 228.276 1.705 6.090 
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ش
وه

 پژ
ی

رها
تغی

م
 

ک
 بان

ت
کی

 مال
وع

ن
 

ین
انگ

می
 

انه
می

مم 
کزی

ما
 

مم
ینی

م
یار 
 مع

ف
حرا

ان
 

گی
چول

گی 
شید

ک
 

کل
ده 

سپر
 

صی
صو

خ
 

5,258.203 4666.605 10056.46 3,126.10 1,941.799 1.0571 3.07469 

ت 
سا

وس
م

ی
بار

اعت
 

6,999.987 6,415.896 12,757.23 4,033.84 2,174.430 0.6377 2.4524 

صی
ص

تخ
 

1,747.180 1,711.252 2,981.30 1,007.37 544.656 0.5463 2.3869 

ی
جار

ت
 

3426.964 3236.479 5873.898 1726.727 1190.288 0.4194 2.122253 

کل
ت 

ال
سهی

ت
 

صی
صو

خ
 

3029.563 2598.171 6023.789 1907.093 1033.058 1.3096 3.878511 

صی
ص

تخ
 

2521.749 2472.131 3628.949 1796.735 522.4399 0.4678 2.163146 
ی

جار
ت

 

1890.986 1773.792 3313.45 1072.251 624.1223 0.5926 2.317679 

ت 
سا

ؤس
م

ی
جار

ت
 

4202.761 4166.791 7317.669 2162.319 1288.219 0.5557 2.77281 

  های تحقیقمنبع: یافته
 

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

 را بود خواهد بانکیشبکه  شکنندگی همانا که آن، نتیجه و هابانک پذیریریسک رفتار
 کرد. توالی گیریاندازه (BSFI) شاخص شکنندگی نظام بانکی از استفاده توان بامی

 و هابانک پذیریریسک رفتار کننده میزانتعیین اصلی، اجزاء از یک هر در نوسانات
 این مبنای بر موضوع نظری این بود. استدالل خواهد بانکی بخش شکنندگی آن متعاقب
 متغیرهای در میانگین توجهی قابل کاهش با معموالً بانکی بخش بحران که است واقعیت
 بخش خصوصی از هابانک مطالبات بانکی(، گسترده های)برداشت بانکی هایسپرده

کاهش  با مواجه در خصوص)به هابانک خارجی هایبدهی و معوق( هایوام )افزایش
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 ایآستانه در این تحقیق حدود شود.می داخلی( ایجاد پول در بالقوه یا واقعی ارزش
( به 2011) 1سینگ از تبعیت به بانکی شبکه شکنندگی هایدوره و پذیریریسک سطوح

 شوند:شرح زیر مشخص می
کنند، می خودداری حد از بیش پذیریریسک از هابانک که زمانی تا :عادی پذیریریسک

 حرکت )است صفر برابر که( خود میانگین اطراف در (BSFI) شاخص شکنندگی نظام بانکی
  .است بلندمدت بانکی ثبات متضمن BSFI دیگر  عبارت به کرد. خواهد

 باالتر به (BSFI) شاخص شکنندگی نظام بانکی حالت این در متوسط: پذیریریسک
 ست،ا بررسی مورد دوره طول معیار در انحراف که ()از  اما یابدمی افزایش صفر از

 در (BSFI) شاخص شکنندگی نظام بانکیکه  زمانی تا .BSFI><0 باشد یعنیمی کمتر
بسیار  هآیند در بانکی شبکه مشکالت از نوعی هر بروز احتمال بماند، باقی محدوده این

ما ا نیست، فوری نظارت به نیازی مرحله این در چندهر .باشدمی ممکنغیر یا و ضعیف
شاخص شکنندگی نظام سرعت  و جهت مراقب نزدیک از مقامات که شودمی توصیه
  .باشند (BSFI) بانکی

 سرعت (BSFI) شکنندگی نظام بانکیشاخص  حالت این در :باال پذیریریسک
 در بانکی شبکهحالت،  این در که گفت توانمی رسد.( میاز ) باالتر به و یافته افزایش

 هآیند در افزایش مشکالت بانکی احتمال مرحله، این در است. حباب یک تجربه حال
 شبکه تمشکالعنوان فاز هشداردهنده به مرحله، این از که است شایسته فلذا است، زیاد

 الوقوع،قریب بحران گونههر از جلوگیری منظوربه وضعیتی، چنین در شود. تعبیر بانکی
شاخص مرحله،  این از است بعد ممکن شود.می توصیه بانکی شبکه بر مالی نظارت

 کند. کاهش به شروع سرعتبه (BSFI) شکنندگی نظام بانکی

 در شده داده شرح عادی پذیریریسک مرحله همانند حالت این شکنندگی: نبود
 اطراف در (BSFI) شاخص شکنندگی نظام بانکیشاخص  آن، در که باشد( می1مرحله )
  .ماندمی باقی صفرش میانگین

_______________________________________________________ 
1. Singh 
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 -BSFI> گاههر کند،می تجربه را متوسط شکنندگی بانکی شبکه یک :متوسط شکنندگی

 بر نظارت بانکی، بخش بحران احتمال افزایش با حالت این در تر از صفر استو کوچک
 خواهد داشت. زیادی اهمیت (BSFI) شکنندگی نظام بانکیشاخص  سرعت و جهت

 شکننده وضعیت در بانکی شبکه گردد، -BSFI ≥ که صورتی در :باال شکنندگی
 اعتباری نقدینگی، هایچالش با بانکی شبکه است. حالت ممکن این در بود. باال خواهد

 توسط عمومی گریزیریسک و سیاستی هایالعملعکس دنبالبه شود. مواجه ارزی نرخ و
شاخص گردد. تنها زمانی که  باز بهبودی مسیر به است بانکی ممکن شبکه ها،بانک

 بانکی شبکه که گفت توانمی برسد، صفرش میانگین به (BSFI) شکنندگی نظام بانکی
  .است یافته بهبود طور کاملبه

در چهار بخش  (BSFI) شاخص شکنندگی نظام بانکیشده بر اساس روش تحقیق ارائه
 بررسی و محاسبهبانکی های تجاری، تخصصی، خصوصی و مؤسسات اعتباری غیربانک

بر  ارائه شده و (1شد. در ادامه ابتدا وضعیت این شاخص در کل شبکه بانکی در شکل )
های مورد بررسی در وضعیت (، شبکه بانکی کشور در اکثر سال1اساس نمودار شکل )

تا  1395جمله نیمه دوم حال در چند دوره ازاینشکنندگی متوسط قرار داشته است. با
در حالت شکنندگی باالیی قرار  1397های انتهایی سال و همچنین ماه 1396نیمه اول 

دلیل افزایش نرخ برابری ارز(، تهایی دوره مورد بررسی )بههای انداشته است. در سال
دهنده وارد شدن به فاز هشداردهنده حباب )نشان یک تجربه حال در بانکی کشور شبکه

   .استای نزدیک( مشکالت شبکه بانکی در آینده
 : شاخص بحران بانکي در کل شبکه بانکي کشور(1)شکل 

 
 منبع: محاسبات تحقیق
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های شبکه بانکی بخشدر زیر( BSFI) شاخص شکنندگی نظام بانکیدر ادامه 
شاخص شکنندگی ( نمودار روند 2محاسبه شده است. در شکل )بررسی و کشور 

حرکت شاخص در در اکثر مقاطع  و گردیدهدر چهار بخش ترسیم  نظام بانکی
هایی در برخی مقاطع، همگرایی و های شبکه بانکی با وجود تفاوتبخشزیر

حباب در تمامی  که در انتهای دوره، تجربهنحویدهد، بهانسجام را نشان می
های باشد. همچنین شکنندگی باال در بانکهای شبکه بانکی مشخص میبخشزیر

خصوصی و تجاری در مقاطع ابتدایی و میانی دوره مورد بررسی نیز قابل مشاهده 
های به نوسانی بودن رفتار بانکتوان می سکل مزبور. از نکته قابل مشاهده در است

های حال بانکاینتجاری و تخصصی و همچنین مؤسسات اعتباری اشاره کرد، با
  اند.خصوصی در اکثر مقاطع در حالت شکنندگی باالیی قرار داشته

 

 های شبکه بانکيبخشدر زیر BSFI: شاخص (2)شکل 

 
 منبع: محاسبات تحقیق

 آزمون ریشه واحد. 3-3

شود سرایت شاخص در ادامه روش تحقیق اشاره شده در این بخش تالش می
در چهار  (BSFI) شاخص شکنندگی نظام بانکیشکنندگی شبکه بانکی بر اساس 
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 بر اساس روند متعارف در برآوردبخش شبکه بانکی مورد بررسی قرار گیرد و 
 مانایی باید ابتدا های کاذبمنظور اجتناب از رگرسیونو به زمانیسری  هایمدل

 گیرد. قرار آزمون مورد واحد ریشه های متعارفآزمون اساس بر پژوهش متغیرهای
 و همچنین آزمون فیلیپس ـ پرون در یافتهتعمیم فولر دیکی واحد ریشه آزمون نتایج

 است. شده ( ارائه2شماره ) جداول

 پرونیافته و فیلیپس ـ : نتایج آزمون دیکي فولر تعمیم(2)جدول 

 آماره آزمون ADFآماره آزمون   متغیر
 P-P 

 مقدار بحرانی در سطح
 نتیجه

1 % 5 % 10 % 

BSFI_ TR -2.28573 -2.10699 -2.61019 -1.94725 -1.6128 پایا 

BSFI_ EX -2.39394 -2.218560 -2.62119 -1.94889 -1.61193 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 

 تحقیق محاسبات: منبع
 

 یافتهتعمیم دیکی ـ فولر آزمون هایآماره مطلققدر کهاین به ( باتوجه2جدول ) در
 درصد بیشتر 5سطح  در بحرانی مقادیر قدرمطلق از همه متغیرها برای فلیپس ـ پرون و

به عبارتی دیگر، تمامی متغیرها  شود؛می رد متغیرها نامانایی مبنی بر 𝐻0فرض  لذا است،
در ادامه به بررسی ارتباط و سرایت شاخص سالمت  هستند. پایا سطح در مورد بررسی
خطی پرداخته های خطی و غیرهای شبکه بانکی در قالب آزمونبخشمالی در زیر

 شود.می

 علیت خطي گرنجر. 4-3

در  (BSFI) شاخص شکنندگی نظام بانکیپس از اطمینان از مانایی متغیرهای 
عنوان وقفه بهینه بر اساس انتخاب وقفه دوم بههای شبکه بانکی کشور، و بخشزیر

برآورد گردید و بر اساس این  (VARمعیارهای آکائیک و شوارتز بیزین، مدل )
نتایج این آزمون را نشان ( 3مدل آزمون علیت خطی گرنجر انجام شد. جدول )

 دهد. می
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 گرنجر خطي علیت آزمون نتایج :(3) جدول

Null hypothesis آماره کای دو P-value 

BSFI_RT≠»BSFI_EX 0.362608 0.8342 

BSFI_PV≠»BSFI_EX 7.472936** 0.0238 

BSFI_FI≠»BSFI_EX 0.182611 0.9127 

BSFI_EX≠»BSFI_TR 5.325128* 0.0698 

BSFI_PV≠»BSFI_TR 5.120113* 0.0773 

BSFI_FI≠»BSFI_TR 2.505933 0.2857 

BSFI_EX≠»BSFI_PV 3.899486 0.1423 

BSFI_TR≠»BSFI_PV 0.299997 0.8607 

BSFI_FI≠»BSFI_PV 12.91654*** 0.0016 

BSFI_EX≠»BSFI_FI 0.680795 0.7115 

BSFI_TR≠»BSFI_FI 0.887058 0.6418 

BSFI_PV≠»BSFI_FI 7.111639** 0.0286 

 1 ودرصد  5درصد،  10دار بودن آماره آزمون در سطوح دهنده معنیترتیب نشان. *، ** و *** به1
 .باشددرصد می

 باشدنمی 2Xعلیت  1Xمتغیر  است که معنیبه این  2X »≠ 1Xصورت به . فرضیه صفر2
 

توان به ( ارائه شده است را می3آزمون علیت خطی گرنجر که در جدول ) نتایج
 صورت زیرخالصه نمود:

 رد. های خصوصی وجود دابنابراین رابطه علیت دوطرفه بین مؤسسات اعتباری و بانک -1
 د.های تخصصی و تجاری وجود دارهای خصوصی به بانکطرفه از بانکیک رابطه علّی یک -2
 های تجاری وجود دارد.های تخصصی به بانکطرفه از بانکلّی یکیک رابطه ع -3

 BDSآزمون  .5-3

ها وجود داشته باشد. خطی ممکن است بین سری( رد شود رفتار غیرi.i.dاگر فرض )
جای شکل خطی گرنجر بهخطی آزمون علیت غیربنابراین با احتمال وجود رفتار غیر

خطی، ابتدا منظور اجرای آزمون علیت غیرد. بهرسنظر میتر بهمرسوم خطی آن مناسب
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(، برای بررسی فرض مستقل بودن VAR( را بروی پسماندهای مدل )BDSباید آزمون )
 متغیرها انجام شود. 1(i.i.dو مشخص بودن )

( انجام VARهای )(، که بر روی پسماندهای سریBDS( نتایج آزمون )4جدول )
 در این آزمون در درجه Zدست آمده، آماره دهد. بر اساس نتایج بهشده است را نشان می

را اختیار کرده و بنابراین در این  6.85، 10.37، 6.11، 12.31ترتیب مقادیر به 2وقفه 
شود که بیانگر احتمال وجود رابطه ( بودن متغیرها رد میi.i.dفرض ) درجه وقفه

باشد. بنابراین با توجه به احتمال وجود رفتار های پسماندها میسریخطی بین غیر
باشد که توسط بایک خطی میخطی روش مناسب بررسی این رابطه آزمون علیت غیرغیر

 ارائه گردیده است. 2(1992و براك )

 BDS: نتایج آزمون (4)جدول 
 .Dimension BDS Statistic Std. Error z-Statistic Prob متغیر

BSFI_EX 2 0.099187 0.008056 12.3119 0.00 

BSFI_FI 2 0.052273 0.008555 6.110365 0.00 

BSFI_PV 2 0.121567 0.01172 10.37247 0.00 

BSFI_TR 2 0.058883 0.008593 6.852256 0.00 
 باشند.می VARاین نتایج بر اساس پسماندهای یک مدل 

 تحقیق محاسبات: منبع

 خطي گرنجرعلیت غیرآزمون . 6-3

 (BSFI) شکنندگی نظام بانکیهای خطی بین شاخصبر اساس احتمال وجود رابطه غیر

 تأیید شد، آزمون علیت( BDS)وسیله آزمون های شبکه بانکی کشور که بهدر زیربخش
بین  منظور بررسی رابطه دقیقخطی گرنجری بر روی پسماندهای مدل برآورد شده بهغیر

بردار هادی ( 1992انجام شد. در اینجا به پیروی از روش بایک و براك )این متغیرها 
(mرا برابر با یک، درجات وقفه ) y=LxL  0.5و  2برابر=e  و آماره درا در نظر گرفته و

CS  وTS ماره ( و آ11دهنده تفاوت بین دو احتمال شرطی در رابطه )ترتیب نشانکه به
 دست آوردیم. باشند را به( می20آزمون استاندارد شده در رابطه )

 
_______________________________________________________ 

1. Independent and Identical 

2. Baek and Brock 
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 : نتایج آزمون علیت غیرخطي گرنجر(5)جدول 
Null hypothesis 0.07280*** TS 

BSFI_TR≠»BSFI_EX 0.00778 5.1991 

BSFI_PV≠»BSFI_EX 0.03245** 0.5557 

BSFI_FI≠»BSFI_EX 0.00772 2.3174 

BSFI_EX≠»BSFI_TR -0.00050 0.5511 

BSFI_PV≠»BSFI_TR -0.00636 -0.0358 

BSFI_FI≠»BSFI_TR -0.00605 -0.4542 

BSFI_EX≠»BSFI_PV 0.05791*** -0.4324 

BSFI_TR≠»BSFI_PV 0.01023 4.1358 

BSFI_FI≠»BSFI_PV 0.03018** 0.7304 

BSFI_EX≠»BSFI_FI 0.06311*** 2.1554 

BSFI_TR≠»BSFI_FI -0.00083 4.5070 

BSFI_PV≠»BSFI_FI 0.07280*** -0.0594 
 1 درصد و  5درصد،  10دار بودن آماره آزمون در سطوح دهنده معنیترتیب نشان. *، ** و *** به1

 باشد.درصد می
 .باشدنمی 2Xعلیت  1Xمتغیر  به این معنی است که 2X »≠ 1Xصورت به . فرضیه صفر2

 

صورت توان به( ارائه شده است را می5خطی گرنجر که در جدول )غیر آزموننتایج 
 زیر خالصه نمود:

های سمت بانکهای تجاری و مؤسسات اعتباری یک رابطه علیت معنادار بهبانک -1
 تخصصی دارند.

 های خصوصی دارد.سمت بانکمعنادار علیت بههای تجاری رابطه بانک -2
 سمت مؤسسات اعتباری دارند. های تجاری و خصوصی رابطه علّی بهبانک -3

های تجاری به دیگر دهنده سرایت شکنندگی مالی از بانکنتایج این بخش نشان
بخش های تجاری که در زیرباشد. به عبارتی دیگر، بانکهای شبکه بانکی میبخش
های شبکه بانکی ای با دیگر بخشطرفههای دولتی قرار دارند رابطه علیت یکبانک
های توان نتیجه گرفت که سیاستها میاند و با توجه به دولتی بودن این بانکداشته

ها بوده کننده شکنندگی مالی در این نوع از بانکتنها ایجادها نهمدیریتی این نوع بانک
اند. های شبکه بانکی انتقال دادهن شکنندگی را به دیگر بخشاست بلکه از این طریق، ای
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ای کار ارتباط شبکهوبانکی در سازهای خصوصی و مؤسسات اعتباری غیردر ادامه بانک
 اند.های شبکه بانکی بودهة مالی به دیگر بخشدهنده وضعیت شکنندانتقال

 گیری و پیشنهاداتنتیجه

نجام گردید. در ابتدا با استفاده از شاخص شکنندگی این تحقیق در دو مرحله اصلی ا
کننده نابسامانی و بینیعنوان یک شبکه هشدار سریع و پیش( بهBSFIشبکه بانکی )

های شبکه بانکی مورد بررسی قرار مشکالت بانکی، وضعیت سالمت مالی در زیربخش
 اوغلو کیبریتچی توسط باراولین برای که (BSFIبانکی ) شبکه شکنندگی شاخصگرفت. 

 نرخ و ریسک اعتباری ریسک نقدینگی، ریسک اصلی جزء سه از گردید ارائه (2003)
 صورت تجربی مطالعات از تبعیت به مزبور شاخص است. در ساختن شده تشکیل ارز

 ریسک پروکسی عنوانبه بانکی سیستم های واقعیسپرده کل رشد از زمینه این در گرفته
 ناگهانی هایبرداشت احتمال های بانکیسپرده رشد با کهچرا شود،می استفاده نقدینگی
 افزایش بد اخبار همچون انتشار دالیلیبه بانکی( نیز )هجوم گذارانسپرده توسط گسترده

 برای عنوان تقریبیبه نیز خصوصی بخش به واقعی اعطایی تسهیالت کل رشد یابد.می
بخش  به اعتبارات اعطای رونق با زیرا گیرد،می قرار استفاده مورد اعتباری ریسک

 رشد از یابد.می اعتباری( افزایش )ریسک معوق مطالبات افزایش احتمال خصوصی
  شود.می استفاده ارز نرخ ریسک پروکسی عنوانبه نیز بانکی خارجی سیستم هایبدهی

های رههای شبکه بانکی کشور حاکی از دوبخشنتایج محاسبات این شاخص در زیر
شکنندگی شبکه  1396های منتهی به سال جمله ماهشکنندگی باالی شبکه بانکی است از
تواند حاکی از اثرات ادوار انتخاباتی باشد. همچنین بانکی در سطح باالیی قرار دارد که می
شود که ناشی پذیری باال در شبکه بانکی مشاهده میدر انتهای دوره مورد بررسی، ریسک

دهنده یک هشدار قوی برای مشکالت آتی شبکه بانکی کشور ب و نشانایجاد حبا
باشد. در اکثر دوره مورد بررسی نیز شکنندگی قابل توجهی بر شبکه بانکی حاکم بوده می

 است. 
های شبکه بانکی مورد بررسی قرار گرفته است. در مرحله دوم، رابطه علّی زیربخش

یرخطی گرنجر استفاده شده است. نتایج های علیت خطی و غدر این بخش از آزمون
دهنده رابطه علیت دوطرفه بین مؤسسات اعتباری و آزمون علیت خطی گرنجر نشان
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های های خصوصی به بانکطرفه از بانکهای خصوصی، یک رابطه علّی یکبانک
های تخصصی به طرفه از بانکتخصصی و تجاری و همچنین یک رابطه علّی یک

دهنده سرایت حال نتایج آزمون علیت غیرخطی نشانباشد، بااینیهای تجاری مبانک
های شبکه بانکی است. به عبارتی های تجاری به دیگر بخششکنندگی مالی از بانک

های دولتی قرار دارند، رابطه علیت های تجاری که در زیربخش بانکدیگر، بانک
ها توجه به دولتی بودن این بانک اند و باهای شبکه بانکی داشتهای با دیگر بخشطرفهیک
تنها ایجادکننده ها، نههای مدیریتی این نوع بانکتوان نتیجه گرفت که سیاستمی

ها بوده است، بلکه از این طریق این شکنندگی را به شکنندگی مالی در این نوع از بانک
مؤسسات های خصوصی و اند. در ادامه، بانکهای شبکه بانکی انتقال دادهدیگر بخش

دهنده وضعیت شکنندة مالی به دیگر ای انتقالاعتباری غیربانکی در مکانیسم ارتباط شبکه
 اند.های شبکه بانکی بودهبخش
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