
The Effect of Income Inequality on the  
Probability of Banking Tensions in Iran

Abstract        Banking tension is one of the major problems in developed 
and developing countries nowadays. Therefore, researchers and policymakers 
pay decisive attention to the probability of banking tension. Meanwhile, the 
debate over the impact of income distribution on the banking sector and the  
occurrence of the banking crisis has escalated, so that in recent years, it seems 
that income inequality can be the cause of financial crises. Accordingly, the 
present study has designed a stress index for the banking system of Iran's 
economy. To study the effect of income inequality on the probability of banking 
tensions in Iran, quarterly data 1999:1-2020:4 and Markov rotational model 
were used. The results showed that the banking system in Iran's economy 
had been in a state of high tension for some periods. Finally, by estimating the 
Probit model, it was found that with the unequal distribution of income in Iran's 
economy, the probability of tension in the banking sector increases. In addition, 
inflation and real interest rate have a positive effect, and economic growth has 
a negative effect, on the likelihood of banking tension.
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چکيده: تنش بانکی یکی از معضالت مهم اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه در جهان 
امروز است. از این رو، پژوهشگران و سیاستگذاران توجه ویژه ای به احتمال وقوع تنش بانکی دارند. 
در این میان، بحث اثرگذاری توزیع درآمد بر بخش بانکی و وقوع تنش بانکی افزایش یافته است، 
به طوری که در سال های اخیر این گونه به نظر می رسد که نابرابری درآمد عامل بحران های مالی 
بوده است. بر اساس این، پژوهش حاضر نوعی شاخص تنش را برای نظام بانکی اقتصاد ایران 
طراحی کرده است. برای بررسی اثر نابرابری درآمدی بر احتمال وقوع تنش های بانکی در ایران، 
از داده های فصلی 1399:4-1378:1 و الگوی چرخشی مارکوف استفاده گردید. نتایج نشان داد 
که نظام بانکی در اقتصاد ایران در برخی از دوره ها در شرایط تنش باال قرار داشته است. در نهایت، 
با برآورد الگوی پروبیت مشخص شد که با نابرابرتر شدن توزیع درآمد در اقتصاد ایران، احتمال 
وقوع تنش در بخش بانکی افزایش می یابد. عالوه بر این، تورم و نرخ بهره حقیقی اثر مثبت و رشد 

اقتصادی اثر منفی بر احتمال وقوع تنش نظام بانکی دارند.

کليدواژهها:تنش بانکی، توزیع درآمد، اقتصاد ایران، الگوی پروبیت، الگوی چرخشی مارکوف.
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مقدمه

فیشر1 )1933(، در مورد نظریه های بحران استدالل می کند که همه رونق ها و رکودهای اقتصادی 
از طریق استقراض بیش از حد و تورم بعدی به وجود می آیند. به دنبال این استدالل، فرضیه بی ثباتی 
مالی مینسکی2 )1982( بیان کرد که بی ثباتی مالی در درجه اول به دلیل استقراض زیاد رخ می دهد، 
اما این فرضیه ها بر اساس بدهی و سرمایه گذاری شرکت ها و نه بدهی و مصرف خانوارهاست. عالوه بر 
این، بسیاری از مطالعات مخاطرات مرتبط با وام دهی بیش از حد بانک ها را برای سیستم های مالی و 
کل اقتصاد کشورها مشخص کرده اند )Kashif et al., 2016(. بنابراین، الزم است مبانی بی ثباتی مالی 

.)Perugini et al., 2016( از طریق گسترش بدهی و اعتبار مورد بررسی قرار گیرد
بی ثباتی مالی به دنبال این دیدگاه ها و با در نظرگرفتن عوامل متعددی توضیح داده شده است: رفتار 
گله ای بانک ها؛ سیاست های اعتباری مبتنی بر وابستگی بین بانکی ناشی از مشکل اطالعات؛ ریسک های 
کم تر از حد تخمین زده شده؛ وجود ضمانت های دولتی؛ استانداردهای اعتباری ضعیف؛ تعهد محدود 
وام گیرندگان؛ و ماهیت چرخه های تجاری و شتاب دهنده های مالی )Rajan, 2016(. به طور مشابه، بحران 
مالی جهانی اخیر سال 2007 با عوامل زیادی مانند سیاست های مقررات زدایی مالی، استقراض بیش از 
حد خانوارها، فرهنگ ناقص اخالقی وال استریت، و تضمین امنیت وام مسکن همراه بوده است. به تازگی، 
بسیاری از پژوهشگران دیدگاه جایگزینی ارائه کرده اند که نابرابری درآمد می تواند نقش مهمی در بروز 

.)Rajan, 2016; Stiglitz, 2012; Van Treeck, 2014( بحران مالی 2007 داشته باشد
سیستم بانکی ایران طي دهه هاي اخیر با مسائلي همچون ملّي شدن بانک ها، تحمیل سیاست هاي 
تکلیفي و تبصره هاي دولت، مدیریت دولتي و کنترل دستوري نرخ سود بانکي روبه رو بوده است. بررسي 
شرایط حاکم بر بانک هاي ایران و مقایسه آن با شرایط کشورهایي که بحران بانکي را تجربه کرده اند، 
به ویژه کشورهاي در حال توسعه، بیان کنندۀ آن است که اقتصاد ایران شرایط تنش بانکي را تجربه کرده 
است؛ هرچند به علت دولتي بودن بانک ها و حمایت هاي مالي بانک مرکزي، این شرایط در عمل به 
بروز بحران آشکار در اقتصاد منجر نشده است )Moshiri & Nadali, 2010(. با قبول احتمال وقوع تنش 
بانکي در ایران، هدف اصلي این پژوهش بررسی اثر نابرابری درآمدی بر احتمال وقوع تنش های بانکی در 
ایران است. در مجموع، استفاده از داده های فصلی در محاسبه تنش بانکی و همچنین بکارگیری الگوی 

چرخشی مارکوف سوئیچینگ3 از تفاوت های پژوهش حاضر با سایر مطالعات موجود است. 
1. Fisher
2. Minsky
3. Markov Switching (MS)
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پس از مقدمه، در ادامه مبانی نظری و پیشینه پژوهش به ترتیب در بخش دوم و سوم ارائه شده 
است. سپس روش شناسی پژوهش با تمرکز بر الگوی چرخشی مارکوف سوئیچینگ تبیین شده است. 
در بخش تجزیه وتحلیل داده ها، الگوی پژوهش ارائه، متغیرها معرفی، و شاخص تنش بانکی در اقتصاد 
ایران محاسبه شده است. در ادامه، عوامل موثر بر تنش بانکی با تمرکز بر نابرابری درآمدی ارائه و 

تحلیل شده است. بخش پایانی نیز به بحث و نتیجه گیری اختصاص یافته است.

مبانینظریپژوهش

از بحران مالي به طور معمول مربوط به موقعیتي است که در آن  بانکي به عنوان نوعي  بحران 
تعدادي از بانک ها همزمان تحت فشار قرار گرفته اند و ممکن است ناگزیر شوند تعهدات خود را نکول 
کنند. از آن جایی که بانک ها اغلب سپرده هاي خود را به صورت وام هاي بلندمدت پرداخت مي کنند، در 
صورت مواجه شدن با هجوم ناگهاني سپرده گذاران براي برداشت سپرده هایشان، همچنین، روبه رویی 
با حجم باالي مطالبات معوق و دارایي هایی با درجه نقدشوندگي پایین، در معرض ورشکستگي قرار 
می گیرند. در چنین شرایطي، اگر سپرده هاي بانکي افراد بیمه نشده باشد، تعدادي از سپرده گذاران، 
پس انداز خود را از دست خواهند داد. به مجموعه شرایط یادشده، بحران بانکي مي گویند. هرگاه چنین 
وضعیتي از یک بانک به بانک هاي دیگر سرایت کند، اصطالحاً بحران بانکی سیستماتیک1 یا وحشت 

.)Moshiri & Nadali, 2013( بانکي2 رخ می دهد
بحران هاي بانکي بنیادي به طور ناگهاني بروز می کنند و به طور کنترل ناپذیری گسترش مي یابند. این 
بحران ها اغلب با شوک هاي کوچک و جزئي شروع مي شوند که خود محرک یک چرخۀ معیوب متشکل 
از کاهش اعتماد تسهیالت دهنده، هجوم سپرده گذاران براي بازپس گیري سپرده هاي خود، از دست رفتن 
نقدینگي و سرانجام کاهش بیش تر اعتماد مي شود. اگر این مسائل به سرعت تحت کنترل قرار نگیرند، 

ناتواني در بازپرداخت دیون مالي در تمام سیستم بانکي گسترش خواهد یافت )بیگلری، 1393(.
تا اوایل قرن 21، مطالعات در زمینۀ بحران بانکي اغلب بر اساس تجارب بحران هاي قرن نوزدهم و 
اوایل قرن بیستم، به ویژه رکود بزرگ3 بود، تا این که ورشکستگي هاي متعدد بانکي در کشورهاي مختلف 
 Bernanke, 1983; Haubrich,( در دوران اخیر زمینۀ پژوهش های جدید را در این عرصه فراهم ساخت
Calomiris & Mason, 1994 ;1990(. بر اساس این، پژوهش های گسترده ای در زمینۀ علل و پیامدهاي 

1. Systemic Banking Crises
2. Banking Panic
3. Great Depression
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بحران های بانکي صورت پذیرفت و برخي مطالعات به صورت توصیفي و برخي دیگر با ابزار اقتصادسنجي 
به مسئلۀ بحران بانکی پرداختند. پژوهش های انجام شده حاکی از آن است که اندازه و ماهیت مشکالت 
به طور اساسي متفاوت است. در برخي موارد، ورشکستگی یک یا دو بانک بزرگ سرمنشأ ایجاد بحران 
بانکی است. در مواردي دیگر، وضعیت  به گونه ای است که جبران زیان سازمان های  دولتي نیازمند تجدید 
سرمایه است. همچنین، با توجه به گسترش ارتباطات جهاني، ضعف ها و مشکالت برخي کشورها به سایر 

.)Moshiri & Nadali, 2013( مناطق دنیا تسری یافته است
عامل  است  ممکن  درآمد  نابرابری  که  کرده اند  ادعا  پژوهشگران  از  برخی  اخیر،  سال های  در 
بحران های مالی باشد. این دیدگاه به خوبی در کتاب تاثیرگذار راجان )2016( آمده است. وی معتقد 
است که افزایش نابرابری اقتصادی در ایاالت متحده به فشارهای سیاسی برای تخصیص اعتبار بیش تر 
به بخش مسکن منجر شد. این فشار باعث گردید که سیستم وام دهی در بخش مالی مخدوش شود. 
دیگر پژوهشگران هم بر آنچه که اکنون »فرضیه راجان1« نامیده می شود، تایید کرده اند و نابرابری 
 Bellettini( درآمد را با افزایش بدهی خانوارها مرتبط می دانند که عامل اصلی بحران های بانکی است

 .)et al., 2019

نابرابری درآمد درست پیش از بحران وام مسکن در ایاالت متحده به میزان قابل توجهی افزایش 
و  نظری  مطالعات  در  بحران  شروع  زمان  از  مالی  بحران های  ایجاد  در  درآمد  نابرابری  نقش  یافت. 
تجربی مورد توجه قرار گرفته است. راجان )2016(، مسیری را از نابرابری اقتصادی به بحران مالی 
نابرابری، فشار سیاسی را  از  باالیی  )بحران وام مسکن( نشان می دهد و استدالل می کند که سطح 
برای سیاست های توزیع مجدد افزایش می دهد، در حالی که دولت تمایل دارد وام گرفتن خانوارهای 
کم درآمد را به جای توزیع مجدد تسهیل کند. این سیاست از نظر سیاسی سنگین بود و به نوعی رونق 
و رکود اعتباری منجر گردید که باعث ایجاد بحران مالی شد. استیگلیتز )2012(، بر تاثیر سیاسی 
ثروتمندان بر بازارهای مالی در طول بحران مالی تاکید می کند. او معتقد است که ثروتمندان ممکن 
باشند.  داشته  ثروت خود  افزایش  برای  مالی  نظارت  و  مقررات  بردن  بین  از  برای  انگیزه هایی  است 
بنابراین، آن ها سیستم مالی را بی ثبات می کنند. وی استدالل می کند که مقررات زدایی در بخش مالی 
ممکن است ناشی از تالش ها برای افزایش سود ثروتمندان باشد که به آسیب پذیری مالی و در نتیجه 

بحران های مالی ختم می شود.
راجان )2016( و استیگلیتز )2012(، هر دو فرض می کنند که نابرابری درآمد با مقررات زدایی 

1. Rajan Hypothesis
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این حال، مقررات زدایی  با  مالی می شود.  بحران های  باعث  است که  مرتبط  مالی  آزادسازی  یا  مالی 
مالی تنها واسطه بالقوه بین نابرابری درآمد و بحران های مالی نیست. استیگلیتز )2012( و استاکهمر1 
)2015(، این احتمال را در نظر می گیرند که افزایش نابرابری باعث افزایش سوداگری مالی می شود، 
ماهیت  و  دارند  ریسکی  دارایی های  در  به سرمایه گذاری  تمایل  ثروتمند  افراد  از  زیرا گروه کوچکی 
همچنین   ،)2012( استیگلیتز  می شود.  منجر  مالی  بحران های  به  سوداگرانه  سرمایه گذاری  ناپایدار 
استدالل می کند که بانک های مرکزی ممکن است سیاست های پولی ضعیف تری را در کشورهایی با 
نابرابری باال اعمال کنند و سیاست های پولی ضعیف احتمال بحران های مالی را در بلندمدت افزایش 
می دهد. فن تریک )2014(، مطالعاتی را در این زمینه انجام داده و آنها را به دو گروه طبقه بندی کرده 
است: یکی بر نقش دولت در ارتباط بین نابرابری درآمد و رونق اعتبار تاکید می کند و دیگری بر نظریه 
مصرف سنتی متمرکز است. بر اساس این، نابرابری درآمدی تقاضای خانواده را برای اعتبار افزایش 

.)Stockhammer, 2015( می دهد

پیشینۀپژوهش

و 47 کشور  پیشرفته  )21 کشور  پانل 68 کشور  داده های  از  استفاده  با   ،)2018( کیم2  و  ری 
در حال توسعه( در سال های 1973 تا 2010 این پرسش را مطرح می کنند که آیا افزایش نابرابری 
درآمدی به بحران های بانکی منجر می شود یا خیر؟ نتایج نشان می دهد که کشورهای در حال توسعه 
با نابرابری باال تمایل به داشتن سطوح باالتری از اعتبار داخلی دارند و رونق اعتباری داخلی احتمال 
بحران های بانکی را افزایش می دهد. آن ها همچنین دریافتند که در اقتصادهای در حال توسعه، بدون 
ارتباط با رونق اعتباری، کانال های مستقیم از نابرابری تا بحران های بانکی وجود دارد. در این پژوهش، 
نابرابری درآمد در بحران های بانکی اقتصادهای پیشرفته نقش دارد،  هیچ شواهدی مبنی بر این که 
یافت نشد. در کشورهای در حال توسعه، احتمال افزایش بحران های بانکی با افزایش نابرابری درآمدها 
به طور چشمگیری افزایش می یابد. احتمال وقوع یک بحران بانکی سیستماتیک در عرض سه سال 9/5 
درصد است اگر ضریب جینی در کشورهای در حال توسعه به 0/2 برسد، و این احتمال به 57/4 درصد 
می رسد اگر ضریب جینی به 0/4 افزایش یابد. ِدستک و کوکسل3 )2019(، پژوهشی با هدف بررسی 
اعتبار فرضیه راجان، که استدالل می کند افزایش نابرابری درآمد نقش کلیدی در بروز بحران های مالی 

1. Stockhammer
2. Rhee & Kim
3. Destek & Koksel
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ایفا می کند، انجام می دهند. آن ها این فرضیه را در 10 کشور توسعه یافته )استرالیا، کانادا، دانمارک، 
فنالند، فرانسه، انگلستان، ژاپن، نروژ، سوئد، و ایاالت متحده( مورد آزمون قرار دادند و نتایج نشان 
و  انگلستان،  در  و 2007  بحران های 1991  استرالیا،  در  بحران 1989  برای  راجان  فرضیه  که  داد 
بحران های 1929 و 2007 در ایاالت متحده تایید می شود. با این حال، این فرضیه برای کشورهای 
اسکاندیناوی و قاره اروپا تایید نشده است. ایادی و همکاران1 )2020(، این پرسش را مطرح می کنند 
که آیا نابرابری درآمد در کنار دیگر عوامل باعث رونق اعتباری می شود؟ آن ها بین انواع مختلف رونق 
اعتباری تمایز قائل می شوند، مانند رونق اعتبارات امالک و مستغالت، خانوارها و شرکت ها، و همچنین 
بین سال های  از 70 کشور  نمونه ای  از  استفاده  با  تبدیل می شوند.  بحران  به  اعتباری که  رونق های 
1990 تا 2016، آن ها دریافتند که نابرابری درآمد باعث رونق اعتبار در نمونه نمی شود. وقتی داده ها 
را بر اساس سطح درآمد تقسیم کردند، متوجه شدند که نابرابری درآمدی تعیین کنندۀ تبدیل رونق 
افزایش  را  اعتبار  رونق  وقوع  احتمال  سرمایه  ورود  است.  پردرآمد  کشورهای  در  بحران  به  اعتباری 
می دهد و کشورهایی که رشد اقتصادی باالیی را تجربه می کنند تمایل به رونق اعتباری بیش تری 
دارند. سرانجام، در کشورهایی که رژیم نرخ ارز ثابت دارند، رونق اعتباری بیش تر است. میروشنیچنکو 
و همکاران2 )2022(، تاثیر درآمد خانوار را بر بازده دارایی های بخش بانکی در روسیه با استفاده از 
سری های زمانی ساالنه از سال 2003 تا 2019 بررسی می کنند. در این پژوهش از روش رگرسیون 
افزایش نرخ رشد درآمد خانوار و سپرده ها در  نتایج نشان داد که  استفاده گردید.  خطی چندگانه3 
بخش هایی غیر از بخش مالی تاثیر مثبتی بر بازده دارایی های بخش بانکی دارد. همچنین، افزایش 
درآمد خانوارها و رفع نابرابری در درآمدهای جمعیت مناطق مختلف نه تنها بر رفاه اجتماعی اثر مثبت 
دارد، بلکه فرصت فعالیت سودآور و ایجاد شرایط برای رشد پایدار را برای بخش بانکی فراهم می کند.
مشیری و نادعلی )2013(، بیان می کنند که ساختار نظام بانکی در اقتصاد ایران طی سه دهه 
اخیر دارای نوسانات زیادی بوده است. شبکه بانکی در قبل از انقالب، دارای ساختار مدیریتی دولتی 
و خصوصی بود و پس از انقالب، تمام بانک های کشور ملّی شدند و در مالکیت دولت درآمدند. در 
اگرچه  است.  درآمده  و خصوصی  دولتی  به صورت  بانک های کشور  مدیریت  دوباره  اخیر،  سال های 
بحران های بانکی مانند هجوم بانکی هرگز در ایران مشاهده نشده است، اما شاخص فشار بازار پول 
نشان می دهد که نظام بانکی ایران در زمان های مختلف بحران را تجربه کرده است. در این پژوهش، 

1. Ayadi et al.
2. Miroshnichenko et al.
3. Multiple Linear Regression (MLR)
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با استناد به زمان های شناسایی شده به عنوان بحران بانکی در پژوهش مشیری و نادعلی )2010(، 
عوامل موثر بر احتمال وقوع بحران بانکی در اقتصاد ایران طی دوره 1387-1352 بررسی شده است. 
نتایج برآورد مدل های پژوهش نشان می دهد که متغیرهای تورم و مجذور آن، نرخ سود حقیقی و 
نسبت اعتبارات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی نسبت به GDP، با احتمال وقوع بحران بانکی در 
ایران رابطه معناداری دارند. همچنین، نتایج نشان می دهد که ارتباط بین نرخ تورم و بحران بانکی 
در ایران به شکل U است. نرخ ارز نیز اثر معناداری بر احتمال ایجاد بحران بانکی در ایران )به دلیل 
عدم ارتباط آن ها با بازارهای مالی و موسسه های مالی بین المللی( ندارد. زارعی و کمیجانی )2015(، 
بیان دارند که بخش بانکی ایران به دلیل حمایت های دولت، هیچ گاه با پدیده هایی مانند هجوم بانکی 
از رهیافت  استفاده  با  پول  بازار  فشار  ارزیابی شاخص  اما  است.  نشده  مواجه  بانک ها  و ورشکستگی 
نشان می دهد  تواتر فصلی  با  تا 1392  زمانی 1369  مارکوف سوئیچینگ در دوره  الگوی چرخشی 
نشان  اولیه  آزمون هشدارهای  است. همچنین،  تجربه کرده  را  بانکی  بحران  ایران در دوره هایی  که 
می دهد که متغیرهای 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 
پیش بینی کنندۀ احتمال وقوع بحران بانکی در ایران هستند. مدل تصریح شده در این روش توانسته 
است در 77 درصد مواردی که بحران اتفاق افتاده است، وقوع بحران را با احتمال باالی 40 درصد 
پیش بینی نماید و تنها 12 درصد سیگنال اشتباه داشته است. باستانزاد و داودی )2021(، به بررسی 
بکارگیری  با  ایشان  می پردازند.  ایران  اقتصاد  برای  بانکی  غیرجاری  مطالبات  نسبت  بر  موثر  عوامل 
روش خودرگرسیونی برداری و استفاده از داده های فصلی 1399-1381 دریافتند که تکانه های ناشی 
مطالبات  نسبت  کوتاه مدت  رشد  موجب  تورم  افزایش  و  اقتصادی،  رشد  کاهش  ارز،  نرخ  افزایش  از 
غیرجاری شده و تکانه نرخ سود تسهیالت بانکی به دلیل نوسانات اندک تاریخی و آربیتراژ باال میان 
نرخ های مختلف سود وام های پرداختی، اثرات معناداری بر نوسانات نسبت مطالبات غیرجاری نداشته 
است. بررسی نتایج تجزیه واریانس داللت بر اثرات غالب رشد اقتصادی و تورم بر نوسانات کوتاه  مدِت 

نسبت مطالبات غیرجاری، و همچنین نرخ ارز بر نوسانات بلندمدِت نسبت مطالبات غیرجاری دارد.
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روششناسیپژوهش

الگویچرخشیمارکوفسوئيچينگ

روش رایج برای مطالعۀ رفتار پویای متغیرهای اقتصادی و مالی استفاده از الگوهای گوناگون سری 
زمانی است. از میان الگوهای سری زمانی، الگوهای خطی همانند الگوهای خودرگرسیونی1 و میانگین 
متحرک2 یا ترکیب این الگوها3 دارای شهرت بیش تری هستند. اگرچه این الگوها در بسیاری از موارد 
موفق عمل نموده اند، ولی در توضیح رفتارهای غیرخطی همچون عدم تقارن ناتوان هستند. یکی از 
فروض اصلی در الگوهای غیرخطی این است که رفتار متغیر مورد بررسی تحت شرایط و وضعیت های 
مختلف متفاوت و متغیر است. در یک تقسیم بندی کلی از الگوهای غیرخطی بر اساس سرعت تغییر از 
یک وضعیت به وضعیت دیگر، این نوع الگوها به دو بخش تقسیم بندی می شوند: الف( در برخی از این 
الگوهای غیرخطی، تغییر از یک وضعیت به وضعیت دیگر به صورت مالیم و آهسته انجام می گیرد، 
مانند الگوهای خودرگرسیون آستانه ای مالیم4 و شبکه های عصبی مصنوعی5؛ و ب( در برخی دیگر، 

.)Salehi Sarbijan et al., 2013( انتقال به سرعت انجام می گیرد، مانند الگوی مارکوف سوئیچینگ
از  یکی  الگو  این  نیز شناخته می شود.  رژیم  تغییر  الگوی  عنوان  به  مارکوف سوئیچینگ  الگوی 
مشهورترین الگوهای سری زمانی غیرخطی است. این الگو از چندین معادله برای توضیح رفتار متغیرها 
در رژیم های مختلف استفاده می کند. علت این که از واژه تغییر رژیم استفاده می شود این است که 
یک متغیر سیاستی ممکن است در دوره ای از زمان معین دارای یک رفتار و فرایند باشد و در دوره ای 
دیگر رفتار دیگری از خودش نشان دهد. در این الگو متغیر Yt توسط الگوی خودرگرسیون در دو رژیم 

متفاوت به صورت رابطه )1( تعریف می شود:

   

2 
 

های پرداختی، اثرات معناداری بر  های مختلف سود وام تسهیالت بانکی به دلیل نوسانات اندک تاریخی و آربیتراژ باال میان نرخ
تورم بر  قتصادی ونوسانات نسبت مطالبات غیرجاری نداشته است. بررسی نتایج تجزیه واریانس داللت بر اثرات غالب رشد ا

 مدتِ نسبت مطالبات غیرجاری، و همچنین نرخ ارز بر نوسانات بلندمدتِ نسبت مطالبات غیرجاری دارد. نوسانات کوتاه
 

  پژوهششناسی  روش
 سوئیچینگچرخشی مارکوف  الگوی

. از میان الگوهای استرفتار پویای متغیرهای اقتصادی و مالی استفاده از الگوهای گوناگون سری زمانی  روش رایج برای مطالعۀ
ی تر بیشدارای شهرت  :یا ترکیب این الگوها 2و میانگین متحرک 1رگرسیونیالگوهای خطی همانند الگوهای خودسری زمانی، 

ولی در توضیح رفتارهای غیرخطی همچون عدم تقارن  ،اند گرچه این الگوها در بسیاری از موارد موفق عمل نمودها. هستند
های خطی این است که رفتار متغیر مورد بررسی تحت شرایط و وضعیتز فروض اصلی در الگوهای غیریکی اناتوان هستند. 

اساس سرعت تغییر از یک وضعیت به وضعیت  بندی کلی از الگوهای غیرخطی بر مختلف متفاوت و متغیر است. در یک تقسیم
از این الگوهای غیرخطی، تغییر از یک وضعیت به الف( در برخی  :شوند بندی می تقسیم بخشدیگر، این نوع الگوها به دو 

های عصبی  شبکهو  0ای مالیم مانند الگوهای خودرگرسیون آستانه گیرد، وضعیت دیگر به صورت مالیم و آهسته انجام می
 ,.Salehi Sarbijan et al) سوئیچینگگیرد، مانند الگوی مارکوف  سرعت انجام میو ب( در برخی دیگر، انتقال به ؛2مصنوعی

2013.) 
یکی از مشهورترین الگوهای سری شود. این الگو  تغییر رژیم نیز شناخته می عنوان الگویسوئیچینگ به مارکوف  یالگو

که از کند. علت این های مختلف استفاده می . این الگو از چندین معادله برای توضیح رفتار متغیرها در رژیماستزمانی غیرخطی 
ای از زمان معین دارای یک رفتار و  شود این است که یک متغیر سیاستی ممکن است در دوره واژه تغییر رژیم استفاده می

خودرگرسیون در دو رژیم  یتوسط الگو Ytدر این الگو متغیر  ای دیگر رفتار دیگری از خودش نشان دهد. فرایند باشد و در دوره
 شود: تعریف می (1رابطه )متفاوت به صورت 

(1)                                                                               به نحوی که                          

                                       به نحوی که                        
توان توسط یک متغیر مجازی به  را می Ytفرایند مبادله تغییرات  ،اخالل در دو رابطه باال یکسان است ءجا که جزاما از آن

 نوشت. (2رابطه )صورت 
                                                                                                                    (2)  

مقدار صفر و زمانی که در رژیم دوم قرار  ،گیرد در رژیم اول قرار می   برای زمانی که متغیر   ، متغیر مجازی (2رابطه )در 
 کند. اخذ می را مقدار یک ،گیرد می

توان  می های مختلف است خودرگرسیون تابعی از رژیم یالگو بخشکه کدام  با توجه به این را سوئیچینگالگوهای مارکوف 
توان به چهار حالت کلی  سوئیچینگ را میبندی کلی، الگوهای مارکوف  بندی کرد. در یک تقسیم به انواع مختلف تقسیم

( پ ؛0أسوئیچینگ در عرض از مبد ب( الگوهای مارکوف ؛0در میانگین سوئیچینگ الف( الگوهای مارکوف بندی کرد: تقسیم
 ءسوئیچینگ در واریانس جز ( الگوهای مارکوفتو  ؛0خودرگرسیونی یسوئیچینگ در پارامترهای الگو الگوهای مارکوف

 .9اخالل

                                                 
1. Autoregressive (AR) 
2. Moving Average (MA) 
3. Autoregressive Moving Average (ARMA) 
4. Smooth Transition Autoregressive (STAR) 
5. Artificial Neural Network 
6. Markov-Switching in Mean (MSM) 
7. Markov-Switching in Intercept (MSI) 
8. Markov-Switching in AR (MSA) 
9. Markov-Switching in Heteroskedasticity (MSH) 

       به نحوی که       
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از این الگوهای غیرخطی، تغییر از یک وضعیت به الف( در برخی  :شوند بندی می تقسیم بخشدیگر، این نوع الگوها به دو 

های عصبی  شبکهو  0ای مالیم مانند الگوهای خودرگرسیون آستانه گیرد، وضعیت دیگر به صورت مالیم و آهسته انجام می
 ,.Salehi Sarbijan et al) سوئیچینگگیرد، مانند الگوی مارکوف  سرعت انجام میو ب( در برخی دیگر، انتقال به ؛2مصنوعی

2013.) 
یکی از مشهورترین الگوهای سری شود. این الگو  تغییر رژیم نیز شناخته می عنوان الگویسوئیچینگ به مارکوف  یالگو

که از کند. علت این های مختلف استفاده می . این الگو از چندین معادله برای توضیح رفتار متغیرها در رژیماستزمانی غیرخطی 
ای از زمان معین دارای یک رفتار و  شود این است که یک متغیر سیاستی ممکن است در دوره واژه تغییر رژیم استفاده می

خودرگرسیون در دو رژیم  یتوسط الگو Ytدر این الگو متغیر  ای دیگر رفتار دیگری از خودش نشان دهد. فرایند باشد و در دوره
 شود: تعریف می (1رابطه )متفاوت به صورت 

(1)                                                                               به نحوی که                          

                                       به نحوی که                        
توان توسط یک متغیر مجازی به  را می Ytفرایند مبادله تغییرات  ،اخالل در دو رابطه باال یکسان است ءجا که جزاما از آن

 نوشت. (2رابطه )صورت 
                                                                                                                    (2)  

مقدار صفر و زمانی که در رژیم دوم قرار  ،گیرد در رژیم اول قرار می   برای زمانی که متغیر   ، متغیر مجازی (2رابطه )در 
 کند. اخذ می را مقدار یک ،گیرد می

توان  می های مختلف است خودرگرسیون تابعی از رژیم یالگو بخشکه کدام  با توجه به این را سوئیچینگالگوهای مارکوف 
توان به چهار حالت کلی  سوئیچینگ را میبندی کلی، الگوهای مارکوف  بندی کرد. در یک تقسیم به انواع مختلف تقسیم

( پ ؛0أسوئیچینگ در عرض از مبد ب( الگوهای مارکوف ؛0در میانگین سوئیچینگ الف( الگوهای مارکوف بندی کرد: تقسیم
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های پرداختی، اثرات معناداری بر  های مختلف سود وام تسهیالت بانکی به دلیل نوسانات اندک تاریخی و آربیتراژ باال میان نرخ
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4. Smooth Transition Autoregressive (STAR)
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در رابطه )2(، متغیر مجازی D برای زمانی که متغیر Yt در رژیم اول قرار می گیرد، مقدار صفر و 

زمانی که در رژیم دوم قرار می گیرد، مقدار یک را اخذ می کند.
از  تابعی  خودرگرسیون  الگوی  بخش  کدام  این که  به  توجه  با  را  سوئیچینگ  مارکوف  الگوهای 
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استفاده شده  مستخرج از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 1:99تا  1:00های  های فصلی سال در این پژوهش از داده

و استخراج مقاطعی که  1کارگیری روش پروبیتاضر برای بح پژوهشدر ها بود.  مبنا در انتخاب دوره، وجود حداکثری داده .است
در ادامه، رو بوده است، در مرحله نخست شاخصی تدوین شد که نماینده تنش در نظام بانکی است.   بخش بانکی با بحران روبه

 شود. به ادبیات موضوع الگوی پروبیت برآورد می توجهبا 
 

 معرفی متغیرها و تصریح الگو
به منظور  (0)در مرحله نخست الگوی  پژوهشبا توجه به مبانی نظری و مطالعات تجربی در بخش دوم، برای آزمون فرضیه 

 :گرفته شدهای تنش نظام بانکی در نظر دوره شناسایی
            ∑               

                                                                          (0)    

. در هستند جزء اخالل )که واریانس آن وابسته به وضعیت است(      و 2شاخص تنش در نظام بانکی      نکه در آ
 یبرااز آن به عنوان شاخصی  که شود بودن جزء اخالل باعث می وابسته، تمامی متغیرها وابسته به وضعیت هستند. (0)رابطه 

 ـتری دارد  ای که جزء اخالل واریانس کم های مذکور عدد یک و برای دوره استفاده کرد. برای دورهتنش باال های  شناسایی دوره
 شود. عدد صفر لحاظ می ـتنش عنوان دوره کمبه 

های ارزی بانک  اعطایی بانک به بخش خصوصی و بدهیهای بانکی، اعتبارات  سپردهاعتقاد دارد  ،(2772) :چی اوغلو کبریت
اده قرار گیرند. شکنندگی نظام بانکی مورد استف بانکی هستند که باید در شاخصتنش پیشرو برای شناسایی  سه شاخص اصلی
ریسک  و ،تغییرات در ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری دهندۀ های غیرمستقیم نشان ترتیب جانشین یا شاخصاین سه متغیر به

تغییرات در شکنندگی بخش بانکی هر کشور را نشان  ها نوسانات این شاخص ،نرخ ارز در نظام بانکی هستند. به بیان دیگر
و به پیروی از مطالعات مربوط به اقتصاد ایران  (2772چی اوغلو ) کبریت پژوهشگرفتن پژوهش حاضر با در نظردر  دهند. می

(Dargahi & Nikjoo, 2013.متغیرهای پژوهش بکار گرفته شد ) 
 

 ها بانک های ارزی بدهی
افزایش مبادالت از طریق پول و  دهندۀ افزایش حجم اسکناس و مسکوک به حجم پول نشان :M1حجم اسکناس و مسکوک به 

ندۀ پولی و اقتصادی است. افزایش این نسبت که سبب کاهش ضریب فزایهای دیداری در امر مبادالت  کاهش استفاده از سپرده
یافتگی نظام بانکی در  کاهش اطمینان به نظام بانکی یا عدم توسعه دهندۀ نشان ،شود ها می دهی بانک کاهش توان وام در نتیجه

 امر ارائه خدمات به منظور ایجاد تسهیل در مبادالت است.
 ،تر باشد نقدشوندگی است. هرچه این نسبت بیش ها بر اساس درجۀ ترکیب دارایی دهندۀ ناین نسبت نشا :M2به  M1نسبت 

دار است. در شرایط افزایش نسبت فوق که  های مدت عدم توانایی نظام بانکی در تجهیز منابع از طریق جذب سپرده دهندۀ نشان
مهم دیگر خود  دهد، ولی در اجرای وظیفۀ انجام میتسهیل مبادالت را  شود، اگرچه نظام بانکی وظیفۀ میمنجر به تنش مالی 

 گذاری است ناتوان است. که تجهیز منابع برای سرمایه

                                                 
1. Probit 
2. Banking System Tension Index (BSTI) 
3. Kibritçioğlu 

             )3(

تجزیهوتحلیلدادهها

در این پژوهش از داده های فصلی سال های 1378 تا 1399 مستخرج از بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران استفاده شده است. مبنا در انتخاب دوره، وجود حداکثری داده ها بود. در پژوهش حاضر 
با بحران روبه  رو بوده است، در  برای بکارگیری روش پروبیت5 و استخراج مقاطعی که بخش بانکی 
مرحله نخست شاخصی تدوین شد که نماینده تنش در نظام بانکی است. در ادامه، با توجه به ادبیات 

موضوع الگوی پروبیت برآورد می شود.

معرفیمتغیرهاوتصریحالگو

با توجه به مبانی نظری و مطالعات تجربی در بخش دوم، برای آزمون فرضیه پژوهش در مرحله 
نخست الگوی )4( به منظور شناسایی دوره های تنش نظام بانکی در نظرگرفته شد:

1. Markov-Switching in Mean (MSM)
2. Markov-Switching in Intercept (MSI)
3. Markov-Switching in AR (MSA)
4. Markov-Switching in Heteroskedasticity (MSH)
5. Probit
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و به پیروی از مطالعات مربوط به اقتصاد ایران  (2772چی اوغلو ) کبریت پژوهشگرفتن پژوهش حاضر با در نظردر  دهند. می

(Dargahi & Nikjoo, 2013.متغیرهای پژوهش بکار گرفته شد ) 
 

 ها بانک های ارزی بدهی
افزایش مبادالت از طریق پول و  دهندۀ افزایش حجم اسکناس و مسکوک به حجم پول نشان :M1حجم اسکناس و مسکوک به 

ندۀ پولی و اقتصادی است. افزایش این نسبت که سبب کاهش ضریب فزایهای دیداری در امر مبادالت  کاهش استفاده از سپرده
یافتگی نظام بانکی در  کاهش اطمینان به نظام بانکی یا عدم توسعه دهندۀ نشان ،شود ها می دهی بانک کاهش توان وام در نتیجه

 امر ارائه خدمات به منظور ایجاد تسهیل در مبادالت است.
 ،تر باشد نقدشوندگی است. هرچه این نسبت بیش ها بر اساس درجۀ ترکیب دارایی دهندۀ ناین نسبت نشا :M2به  M1نسبت 

دار است. در شرایط افزایش نسبت فوق که  های مدت عدم توانایی نظام بانکی در تجهیز منابع از طریق جذب سپرده دهندۀ نشان
مهم دیگر خود  دهد، ولی در اجرای وظیفۀ انجام میتسهیل مبادالت را  شود، اگرچه نظام بانکی وظیفۀ میمنجر به تنش مالی 

 گذاری است ناتوان است. که تجهیز منابع برای سرمایه

                                                 
1. Probit 
2. Banking System Tension Index (BSTI) 
3. Kibritçioğlu 

که در آن 
وضعیت است( هستند. در رابطه )4(، تمامی متغیرها وابسته به وضعیت هستند. وابسته بودن جزء 
اخالل باعث می شود که از آن به عنوان شاخصی برای شناسایی دوره های تنش باال استفاده کرد. برای 
دوره های مذکور عدد یک و برای دوره ای که جزء اخالل واریانس کم تری داردـ  به عنوان دوره کم تنش 

ـ عدد صفر لحاظ می شود.
کبریتچی اوغلو2 )2002(، اعتقاد دارد سپرده های بانکی، اعتبارات اعطایی بانک به بخش خصوصی 
و بدهی های ارزی بانک سه شاخص اصلی پیشرو برای شناسایی تنش بانکی هستند که باید در شاخص 
شاخص های  یا  جانشین  به ترتیب  متغیر  سه  این  گیرند.  قرار  استفاده  مورد  بانکی  نظام  شکنندگی 
غیرمستقیم نشان دهندۀ تغییرات در ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری، و ریسک نرخ ارز در نظام بانکی 
هستند. به بیان دیگر، نوسانات این شاخص ها تغییرات در شکنندگی بخش بانکی هر کشور را نشان 
می دهند. در پژوهش حاضر با در نظرگرفتن پژوهش کبریتچی اوغلو )2002( و به پیروی از مطالعات 

مربوط به اقتصاد ایران )Dargahi & Nikjoo, 2013( متغیرهای پژوهش بکار گرفته شد.

بدهیهایارزیبانکها

حجماسکناسومسکوکبهM1: افزایش حجم اسکناس و مسکوک به حجم پول نشان دهندۀ 
افزایش مبادالت از طریق پول و کاهش استفاده از سپرده های دیداری در امر مبادالت اقتصادی است. 
بانک ها  توان وام دهی  نتیجه کاهش  فزایندۀ پولی و در  این نسبت که سبب کاهش ضریب  افزایش 
ارائه  امر  بانکی در  نظام  توسعه یافتگی  یا عدم  بانکی  نظام  به  اطمینان  نشان دهندۀ کاهش  می شود، 

خدمات به منظور ایجاد تسهیل در مبادالت است.
نسبتM1بهM2: این نسبت نشان دهندۀ ترکیب دارایی ها بر اساس درجۀ نقدشوندگی است. 
هرچه این نسبت بیش تر باشد، نشان دهندۀ عدم توانایی نظام بانکی در تجهیز منابع از طریق جذب 
سپرده های مدت دار است. در شرایط افزایش نسبت فوق که به تنش مالی منجر می شود، اگرچه نظام 
بانکی وظیفۀ تسهیل مبادالت را انجام می دهد، ولی در اجرای وظیفۀ مهم دیگر خود که تجهیز منابع 

برای سرمایه گذاری است ناتوان است.
مطالباتسررسيدگذشتهومعوق: همان طور که در بخش مبانی نظری اشاره شد، به دنبال 
1. Banking System Tension Index (BSTI)
2. Kibritçioğlu
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تحریم ها و شوک های واردشده از سمت عرضه و تقاضا، درآمد بنگاه های اقتصادی با کاهش مواجه 
خواهد شد. این مهم، احتمال عدم توانایی بنگاه ها را برای بازپرداخت تسهیالت افزایش می دهد. در 
این صورت، ضمن متاثر شدن ترازنامه بانک ها توان نظام بانکی برای اعطای تسهیالت جدید کاهش 

خواهد یافت.
ماندگاریسپردههایبلندمدت: ماندگاری یا پایداری سپرده های بلندمدت نزد نظام بانکی در 
ارزیابی وضعیت بخش بانکی دارای اهمیت است. در شرایط تنش مالی میزان ماندگاری سپرده های 
بلندمدت به دلیل نااطمینانی به نظام بانکی، افزایش نرخ بازدهی مورد انتظار سپرده گذاران و همچنین 
عدم ثبات رفتار آن ا به دلیل تغییرات سریع انتظارات کاهش خواهد یافت. شاخص ماندگاری سپرده های 
بلندمدت معادل صد منهای ضریب تغییرات تعریف می شود که یکی از متغیرهای آماری برای محاسبه 
 و  

   

0 
 

از  شدههای وارد ها و شوک شد، به دنبال تحریم اشارهطور که در بخش مبانی نظری  همان :مطالبات سررسید گذشته و معوق
ها را برای  جه خواهد شد. این مهم، احتمال عدم توانایی بنگاههای اقتصادی با کاهش موا درآمد بنگاه ،سمت عرضه و تقاضا

ها توان نظام بانکی برای اعطای تسهیالت  ثر شدن ترازنامه بانکدهد. در این صورت، ضمن متا بازپرداخت تسهیالت افزایش می
 جدید کاهش خواهد یافت.

ت نزد نظام بانکی در ارزیابی وضعیت بخش بانکی های بلندمد ماندگاری یا پایداری سپرده :های بلندمدت ماندگاری سپرده
های بلندمدت به دلیل نااطمینانی به نظام بانکی، افزایش نرخ  دارای اهمیت است. در شرایط تنش مالی میزان ماندگاری سپرده

هد یافت. شاخص کاهش خوا غییرات سریع انتظاراتت دلیلا به  گذاران و همچنین عدم ثبات رفتار آن بازدهی مورد انتظار سپرده
محاسبه  برایشود که یکی از متغیرهای آماری  های بلندمدت معادل صد منهای ضریب تغییرات تعریف می ماندگاری سپرده

ترتیب انحراف نیز به  و   های بلندمدت  ضریب تغییرات سپرده   است که در آن  (2رابطه )طمینانی به شرح اریسک یا نا
 هستند: ها معیار و میانگین سپرده

    
                        (2)  

 میزان تسهیالت اعطایی نظام بانکی در فرایند عرضه :ها به تولید ناخالص داخلی بدهی بخش غیردولتی به بانک نسبت ماندۀ
آن سبب رکود و شرایطی به تورم، و کاهش  طوری که افزایش آن در، و تورم دارد. بهای در تولید، بیکاری کنندهپول نقش تعیین

در نظام بانکی  شود. بنابراین، افزایش نوسانات در این نسبت حاکی از افزایش تنش مالی می منجر های اقتصادی کاهش فعالیت
های اقتصادی و  عدم تناسب تسهیالت پرداختی با حجم فعالیت دهندۀسو، نوسانات مثبت آن نشاناست. زیرا از یک

کار گرفته های اقتصادی مولد ب ها چندان در فعالیت ن شرایطی تسهیالت اعطایی بانکدر چنی های موجود است؛ زیرساخت
و احتماالً با تورم همراه خواهد بود. از سوی دیگر، نوسانات منفی آن حاکی از عدم کفایت تسهیالت برای انجام  نخواهد شد

تواند به رکود و  محور بودن اقتصاد ایران می نکهای اقتصادی است که نظر به با گذاری بنگاه های عملیاتی و سرمایه یتلفعا
 در بخش بانکی است.تنش  دهندۀ رو، نوسانات این متغیر نشان شود. از این منجر کاهش رشد اقتصادی

 1هودریک پرسکاتها از طریق فیلتر  ، ابتدا روند آن(:271جو ) درگاهی و نیک پژوهشبرای لحاظ متغیرها با در نظر داشتن 
ای در  ها به بخش خصوصی مقادیر منفی جزء چرخه بانک شود. سپس، برای متغیر نسبت اعتبارات اعطایی استخراج می

شود(. برای سایر متغیرها مقادیر  تر از روند که مثبت هستند، عدد صفر جانشین می گرفته خواهد شد )برای مقادیر بیشنظر
 شود: گرفته می( در نظر0) برای ساخت شاخص، رابطه شد. مثبت با سبکی مشابه لحاظ خواهند

                                                                                      (0)    
 به    نسبت   ،   نسبت اسکناس و مسکوک به    ها،  بدهی ارزی بانک   شاخص تنش نظام بانکی،      که در آن 

نسبت مانده بدهی بخش غیردولتی     و  ،های بلندمدت ماندگاری سپرده   ، گذشته و معوق یدمطالبات سررس   ،   
 ها به تولید ناخالص داخلی هستند. به بانک
 2های اصلی لفهوزن هر متغیر از روش تحلیل مو وزن هر متغیر در تنش نظام بانکی است. برای محاسبه ندۀده ها نشان  

مقایسه قرار گیرند، قبل از  قابل جایی که متغیرها واحد متفاوتی دارند و ضروری است در یک دامنه استفاده شده است. از آن
سازی شدند. این روش تمامی متغیرها را به دامنه  نرمال Min–Maxشده به کمک روش  ها، متغیرهای بکار گرفته محاسبه وزن

دست آید. در این صورت، با  ( به7-1) شده در بازهکند شاخص تدوین ها تضمین می سازی وزن ( تبدیل کرده است. نرمال1-7)
 تر خواهد شد. حرکت به سمت عدد یک تنش و شکنندگی در نظام بانکی بیش

 شده را به تصویر کشیده است:تدوین ، شاخص(1) شکل
 

                                                 
1. Hodrick-Prescott (HP) Filter 
2. Principal Component Analysis (PCA) 

 ضریب تغییرات سپرده های بلندمدت 

   

0 
 

از  شدههای وارد ها و شوک شد، به دنبال تحریم اشارهطور که در بخش مبانی نظری  همان :مطالبات سررسید گذشته و معوق
ها را برای  جه خواهد شد. این مهم، احتمال عدم توانایی بنگاههای اقتصادی با کاهش موا درآمد بنگاه ،سمت عرضه و تقاضا

ها توان نظام بانکی برای اعطای تسهیالت  ثر شدن ترازنامه بانکدهد. در این صورت، ضمن متا بازپرداخت تسهیالت افزایش می
 جدید کاهش خواهد یافت.

ت نزد نظام بانکی در ارزیابی وضعیت بخش بانکی های بلندمد ماندگاری یا پایداری سپرده :های بلندمدت ماندگاری سپرده
های بلندمدت به دلیل نااطمینانی به نظام بانکی، افزایش نرخ  دارای اهمیت است. در شرایط تنش مالی میزان ماندگاری سپرده

هد یافت. شاخص کاهش خوا غییرات سریع انتظاراتت دلیلا به  گذاران و همچنین عدم ثبات رفتار آن بازدهی مورد انتظار سپرده
محاسبه  برایشود که یکی از متغیرهای آماری  های بلندمدت معادل صد منهای ضریب تغییرات تعریف می ماندگاری سپرده

ترتیب انحراف نیز به  و   های بلندمدت  ضریب تغییرات سپرده   است که در آن  (2رابطه )طمینانی به شرح اریسک یا نا
 هستند: ها معیار و میانگین سپرده

    
                        (2)  

 میزان تسهیالت اعطایی نظام بانکی در فرایند عرضه :ها به تولید ناخالص داخلی بدهی بخش غیردولتی به بانک نسبت ماندۀ
آن سبب رکود و شرایطی به تورم، و کاهش  طوری که افزایش آن در، و تورم دارد. بهای در تولید، بیکاری کنندهپول نقش تعیین

در نظام بانکی  شود. بنابراین، افزایش نوسانات در این نسبت حاکی از افزایش تنش مالی می منجر های اقتصادی کاهش فعالیت
های اقتصادی و  عدم تناسب تسهیالت پرداختی با حجم فعالیت دهندۀسو، نوسانات مثبت آن نشاناست. زیرا از یک

کار گرفته های اقتصادی مولد ب ها چندان در فعالیت ن شرایطی تسهیالت اعطایی بانکدر چنی های موجود است؛ زیرساخت
و احتماالً با تورم همراه خواهد بود. از سوی دیگر، نوسانات منفی آن حاکی از عدم کفایت تسهیالت برای انجام  نخواهد شد

تواند به رکود و  محور بودن اقتصاد ایران می نکهای اقتصادی است که نظر به با گذاری بنگاه های عملیاتی و سرمایه یتلفعا
 در بخش بانکی است.تنش  دهندۀ رو، نوسانات این متغیر نشان شود. از این منجر کاهش رشد اقتصادی

 1هودریک پرسکاتها از طریق فیلتر  ، ابتدا روند آن(:271جو ) درگاهی و نیک پژوهشبرای لحاظ متغیرها با در نظر داشتن 
ای در  ها به بخش خصوصی مقادیر منفی جزء چرخه بانک شود. سپس، برای متغیر نسبت اعتبارات اعطایی استخراج می

شود(. برای سایر متغیرها مقادیر  تر از روند که مثبت هستند، عدد صفر جانشین می گرفته خواهد شد )برای مقادیر بیشنظر
 شود: گرفته می( در نظر0) برای ساخت شاخص، رابطه شد. مثبت با سبکی مشابه لحاظ خواهند

                                                                                      (0)    
 به    نسبت   ،   نسبت اسکناس و مسکوک به    ها،  بدهی ارزی بانک   شاخص تنش نظام بانکی،      که در آن 

نسبت مانده بدهی بخش غیردولتی     و  ،های بلندمدت ماندگاری سپرده   ، گذشته و معوق یدمطالبات سررس   ،   
 ها به تولید ناخالص داخلی هستند. به بانک
 2های اصلی لفهوزن هر متغیر از روش تحلیل مو وزن هر متغیر در تنش نظام بانکی است. برای محاسبه ندۀده ها نشان  

مقایسه قرار گیرند، قبل از  قابل جایی که متغیرها واحد متفاوتی دارند و ضروری است در یک دامنه استفاده شده است. از آن
سازی شدند. این روش تمامی متغیرها را به دامنه  نرمال Min–Maxشده به کمک روش  ها، متغیرهای بکار گرفته محاسبه وزن

دست آید. در این صورت، با  ( به7-1) شده در بازهکند شاخص تدوین ها تضمین می سازی وزن ( تبدیل کرده است. نرمال1-7)
 تر خواهد شد. حرکت به سمت عدد یک تنش و شکنندگی در نظام بانکی بیش

 شده را به تصویر کشیده است:تدوین ، شاخص(1) شکل
 

                                                 
1. Hodrick-Prescott (HP) Filter 
2. Principal Component Analysis (PCA) 

ریسک یا نااطمینانی به شرح رابطه )5( است که در آن 
 نیز به ترتیب انحراف معیار و میانگین سپرده ها هستند:

   

0 
 

از  شدههای وارد ها و شوک شد، به دنبال تحریم اشارهطور که در بخش مبانی نظری  همان :مطالبات سررسید گذشته و معوق
ها را برای  جه خواهد شد. این مهم، احتمال عدم توانایی بنگاههای اقتصادی با کاهش موا درآمد بنگاه ،سمت عرضه و تقاضا

ها توان نظام بانکی برای اعطای تسهیالت  ثر شدن ترازنامه بانکدهد. در این صورت، ضمن متا بازپرداخت تسهیالت افزایش می
 جدید کاهش خواهد یافت.

ت نزد نظام بانکی در ارزیابی وضعیت بخش بانکی های بلندمد ماندگاری یا پایداری سپرده :های بلندمدت ماندگاری سپرده
های بلندمدت به دلیل نااطمینانی به نظام بانکی، افزایش نرخ  دارای اهمیت است. در شرایط تنش مالی میزان ماندگاری سپرده

هد یافت. شاخص کاهش خوا غییرات سریع انتظاراتت دلیلا به  گذاران و همچنین عدم ثبات رفتار آن بازدهی مورد انتظار سپرده
محاسبه  برایشود که یکی از متغیرهای آماری  های بلندمدت معادل صد منهای ضریب تغییرات تعریف می ماندگاری سپرده

ترتیب انحراف نیز به  و   های بلندمدت  ضریب تغییرات سپرده   است که در آن  (2رابطه )طمینانی به شرح اریسک یا نا
 هستند: ها معیار و میانگین سپرده

    
                        (2)  

 میزان تسهیالت اعطایی نظام بانکی در فرایند عرضه :ها به تولید ناخالص داخلی بدهی بخش غیردولتی به بانک نسبت ماندۀ
آن سبب رکود و شرایطی به تورم، و کاهش  طوری که افزایش آن در، و تورم دارد. بهای در تولید، بیکاری کنندهپول نقش تعیین

در نظام بانکی  شود. بنابراین، افزایش نوسانات در این نسبت حاکی از افزایش تنش مالی می منجر های اقتصادی کاهش فعالیت
های اقتصادی و  عدم تناسب تسهیالت پرداختی با حجم فعالیت دهندۀسو، نوسانات مثبت آن نشاناست. زیرا از یک

کار گرفته های اقتصادی مولد ب ها چندان در فعالیت ن شرایطی تسهیالت اعطایی بانکدر چنی های موجود است؛ زیرساخت
و احتماالً با تورم همراه خواهد بود. از سوی دیگر، نوسانات منفی آن حاکی از عدم کفایت تسهیالت برای انجام  نخواهد شد

تواند به رکود و  محور بودن اقتصاد ایران می نکهای اقتصادی است که نظر به با گذاری بنگاه های عملیاتی و سرمایه یتلفعا
 در بخش بانکی است.تنش  دهندۀ رو، نوسانات این متغیر نشان شود. از این منجر کاهش رشد اقتصادی

 1هودریک پرسکاتها از طریق فیلتر  ، ابتدا روند آن(:271جو ) درگاهی و نیک پژوهشبرای لحاظ متغیرها با در نظر داشتن 
ای در  ها به بخش خصوصی مقادیر منفی جزء چرخه بانک شود. سپس، برای متغیر نسبت اعتبارات اعطایی استخراج می

شود(. برای سایر متغیرها مقادیر  تر از روند که مثبت هستند، عدد صفر جانشین می گرفته خواهد شد )برای مقادیر بیشنظر
 شود: گرفته می( در نظر0) برای ساخت شاخص، رابطه شد. مثبت با سبکی مشابه لحاظ خواهند

                                                                                      (0)    
 به    نسبت   ،   نسبت اسکناس و مسکوک به    ها،  بدهی ارزی بانک   شاخص تنش نظام بانکی،      که در آن 

نسبت مانده بدهی بخش غیردولتی     و  ،های بلندمدت ماندگاری سپرده   ، گذشته و معوق یدمطالبات سررس   ،   
 ها به تولید ناخالص داخلی هستند. به بانک
 2های اصلی لفهوزن هر متغیر از روش تحلیل مو وزن هر متغیر در تنش نظام بانکی است. برای محاسبه ندۀده ها نشان  

مقایسه قرار گیرند، قبل از  قابل جایی که متغیرها واحد متفاوتی دارند و ضروری است در یک دامنه استفاده شده است. از آن
سازی شدند. این روش تمامی متغیرها را به دامنه  نرمال Min–Maxشده به کمک روش  ها، متغیرهای بکار گرفته محاسبه وزن

دست آید. در این صورت، با  ( به7-1) شده در بازهکند شاخص تدوین ها تضمین می سازی وزن ( تبدیل کرده است. نرمال1-7)
 تر خواهد شد. حرکت به سمت عدد یک تنش و شکنندگی در نظام بانکی بیش

 شده را به تصویر کشیده است:تدوین ، شاخص(1) شکل
 

                                                 
1. Hodrick-Prescott (HP) Filter 
2. Principal Component Analysis (PCA) 
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از  شدههای وارد ها و شوک شد، به دنبال تحریم اشارهطور که در بخش مبانی نظری  همان :مطالبات سررسید گذشته و معوق
ها را برای  جه خواهد شد. این مهم، احتمال عدم توانایی بنگاههای اقتصادی با کاهش موا درآمد بنگاه ،سمت عرضه و تقاضا

ها توان نظام بانکی برای اعطای تسهیالت  ثر شدن ترازنامه بانکدهد. در این صورت، ضمن متا بازپرداخت تسهیالت افزایش می
 جدید کاهش خواهد یافت.

ت نزد نظام بانکی در ارزیابی وضعیت بخش بانکی های بلندمد ماندگاری یا پایداری سپرده :های بلندمدت ماندگاری سپرده
های بلندمدت به دلیل نااطمینانی به نظام بانکی، افزایش نرخ  دارای اهمیت است. در شرایط تنش مالی میزان ماندگاری سپرده

هد یافت. شاخص کاهش خوا غییرات سریع انتظاراتت دلیلا به  گذاران و همچنین عدم ثبات رفتار آن بازدهی مورد انتظار سپرده
محاسبه  برایشود که یکی از متغیرهای آماری  های بلندمدت معادل صد منهای ضریب تغییرات تعریف می ماندگاری سپرده

ترتیب انحراف نیز به  و   های بلندمدت  ضریب تغییرات سپرده   است که در آن  (2رابطه )طمینانی به شرح اریسک یا نا
 هستند: ها معیار و میانگین سپرده

    
                        (2)  

 میزان تسهیالت اعطایی نظام بانکی در فرایند عرضه :ها به تولید ناخالص داخلی بدهی بخش غیردولتی به بانک نسبت ماندۀ
آن سبب رکود و شرایطی به تورم، و کاهش  طوری که افزایش آن در، و تورم دارد. بهای در تولید، بیکاری کنندهپول نقش تعیین

در نظام بانکی  شود. بنابراین، افزایش نوسانات در این نسبت حاکی از افزایش تنش مالی می منجر های اقتصادی کاهش فعالیت
های اقتصادی و  عدم تناسب تسهیالت پرداختی با حجم فعالیت دهندۀسو، نوسانات مثبت آن نشاناست. زیرا از یک

کار گرفته های اقتصادی مولد ب ها چندان در فعالیت ن شرایطی تسهیالت اعطایی بانکدر چنی های موجود است؛ زیرساخت
و احتماالً با تورم همراه خواهد بود. از سوی دیگر، نوسانات منفی آن حاکی از عدم کفایت تسهیالت برای انجام  نخواهد شد

تواند به رکود و  محور بودن اقتصاد ایران می نکهای اقتصادی است که نظر به با گذاری بنگاه های عملیاتی و سرمایه یتلفعا
 در بخش بانکی است.تنش  دهندۀ رو، نوسانات این متغیر نشان شود. از این منجر کاهش رشد اقتصادی

 1هودریک پرسکاتها از طریق فیلتر  ، ابتدا روند آن(:271جو ) درگاهی و نیک پژوهشبرای لحاظ متغیرها با در نظر داشتن 
ای در  ها به بخش خصوصی مقادیر منفی جزء چرخه بانک شود. سپس، برای متغیر نسبت اعتبارات اعطایی استخراج می

شود(. برای سایر متغیرها مقادیر  تر از روند که مثبت هستند، عدد صفر جانشین می گرفته خواهد شد )برای مقادیر بیشنظر
 شود: گرفته می( در نظر0) برای ساخت شاخص، رابطه شد. مثبت با سبکی مشابه لحاظ خواهند

                                                                                      (0)    
 به    نسبت   ،   نسبت اسکناس و مسکوک به    ها،  بدهی ارزی بانک   شاخص تنش نظام بانکی،      که در آن 

نسبت مانده بدهی بخش غیردولتی     و  ،های بلندمدت ماندگاری سپرده   ، گذشته و معوق یدمطالبات سررس   ،   
 ها به تولید ناخالص داخلی هستند. به بانک
 2های اصلی لفهوزن هر متغیر از روش تحلیل مو وزن هر متغیر در تنش نظام بانکی است. برای محاسبه ندۀده ها نشان  

مقایسه قرار گیرند، قبل از  قابل جایی که متغیرها واحد متفاوتی دارند و ضروری است در یک دامنه استفاده شده است. از آن
سازی شدند. این روش تمامی متغیرها را به دامنه  نرمال Min–Maxشده به کمک روش  ها، متغیرهای بکار گرفته محاسبه وزن

دست آید. در این صورت، با  ( به7-1) شده در بازهکند شاخص تدوین ها تضمین می سازی وزن ( تبدیل کرده است. نرمال1-7)
 تر خواهد شد. حرکت به سمت عدد یک تنش و شکنندگی در نظام بانکی بیش

 شده را به تصویر کشیده است:تدوین ، شاخص(1) شکل
 

                                                 
1. Hodrick-Prescott (HP) Filter 
2. Principal Component Analysis (PCA) 

                  )5(
نسبتماندۀبدهیبخشغيردولتیبهبانکهابهتوليدناخالصداخلی: میزان تسهیالت 
اعطایی نظام بانکی در فرایند عرضه پول نقش تعیین کننده ای در تولید، بیکاری، و تورم دارد. به طوری 
که افزایش آن در شرایطی به تورم، و کاهش آن سبب رکود و کاهش فعالیت های اقتصادی منجر 
می شود. بنابراین، افزایش نوسانات در این نسبت حاکی از افزایش تنش مالی در نظام بانکی است. 
زیرا از یک سو، نوسانات مثبت آن نشان دهندۀ عدم تناسب تسهیالت پرداختی با حجم فعالیت های 
در  چندان  بانک ها  اعطایی  تسهیالت  شرایطی  چنین  در  است؛  موجود  زیرساخت های  و  اقتصادی 
فعالیت های اقتصادی مولد بکار گرفته نخواهد شد و احتماالً با تورم همراه خواهد بود. از سوی دیگر، 
نوسانات منفی آن حاکی از عدم کفایت تسهیالت برای انجام فعالیت های عملیاتی و سرمایه گذاری 
به رکود و کاهش رشد  ایران می تواند  اقتصاد  بانک محور بودن  به  اقتصادی است که نظر  بنگاه های 

اقتصادی منجر شود. از این رو، نوسانات این متغیر نشان دهندۀ تنش در بخش بانکی است.
برای لحاظ متغیرها با در نظر داشتن پژوهش درگاهی و نیکجو )2013(، ابتدا روند آن ها از طریق 
به  بانک ها  اعطایی  اعتبارات  نسبت  متغیر  برای  استخراج می شود. سپس،  پرسکات1  فیلتر هودریک 
بخش خصوصی مقادیر منفی جزء چرخه ای در نظرگرفته خواهد شد )برای مقادیر بیش تر از روند که 
مثبت هستند، عدد صفر جانشین می شود(. برای سایر متغیرها مقادیر مثبت با سبکی مشابه لحاظ 

1. Hodrick-Prescott (HP) Filter
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خواهند شد. برای ساخت شاخص، رابطه )6( در نظرگرفته می شود:
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از  شدههای وارد ها و شوک شد، به دنبال تحریم اشارهطور که در بخش مبانی نظری  همان :مطالبات سررسید گذشته و معوق
ها را برای  جه خواهد شد. این مهم، احتمال عدم توانایی بنگاههای اقتصادی با کاهش موا درآمد بنگاه ،سمت عرضه و تقاضا

ها توان نظام بانکی برای اعطای تسهیالت  ثر شدن ترازنامه بانکدهد. در این صورت، ضمن متا بازپرداخت تسهیالت افزایش می
 جدید کاهش خواهد یافت.

ت نزد نظام بانکی در ارزیابی وضعیت بخش بانکی های بلندمد ماندگاری یا پایداری سپرده :های بلندمدت ماندگاری سپرده
های بلندمدت به دلیل نااطمینانی به نظام بانکی، افزایش نرخ  دارای اهمیت است. در شرایط تنش مالی میزان ماندگاری سپرده

هد یافت. شاخص کاهش خوا غییرات سریع انتظاراتت دلیلا به  گذاران و همچنین عدم ثبات رفتار آن بازدهی مورد انتظار سپرده
محاسبه  برایشود که یکی از متغیرهای آماری  های بلندمدت معادل صد منهای ضریب تغییرات تعریف می ماندگاری سپرده

ترتیب انحراف نیز به  و   های بلندمدت  ضریب تغییرات سپرده   است که در آن  (2رابطه )طمینانی به شرح اریسک یا نا
 هستند: ها معیار و میانگین سپرده

    
                        (2)  

 میزان تسهیالت اعطایی نظام بانکی در فرایند عرضه :ها به تولید ناخالص داخلی بدهی بخش غیردولتی به بانک نسبت ماندۀ
آن سبب رکود و شرایطی به تورم، و کاهش  طوری که افزایش آن در، و تورم دارد. بهای در تولید، بیکاری کنندهپول نقش تعیین

در نظام بانکی  شود. بنابراین، افزایش نوسانات در این نسبت حاکی از افزایش تنش مالی می منجر های اقتصادی کاهش فعالیت
های اقتصادی و  عدم تناسب تسهیالت پرداختی با حجم فعالیت دهندۀسو، نوسانات مثبت آن نشاناست. زیرا از یک

کار گرفته های اقتصادی مولد ب ها چندان در فعالیت ن شرایطی تسهیالت اعطایی بانکدر چنی های موجود است؛ زیرساخت
و احتماالً با تورم همراه خواهد بود. از سوی دیگر، نوسانات منفی آن حاکی از عدم کفایت تسهیالت برای انجام  نخواهد شد

تواند به رکود و  محور بودن اقتصاد ایران می نکهای اقتصادی است که نظر به با گذاری بنگاه های عملیاتی و سرمایه یتلفعا
 در بخش بانکی است.تنش  دهندۀ رو، نوسانات این متغیر نشان شود. از این منجر کاهش رشد اقتصادی

 1هودریک پرسکاتها از طریق فیلتر  ، ابتدا روند آن(:271جو ) درگاهی و نیک پژوهشبرای لحاظ متغیرها با در نظر داشتن 
ای در  ها به بخش خصوصی مقادیر منفی جزء چرخه بانک شود. سپس، برای متغیر نسبت اعتبارات اعطایی استخراج می

شود(. برای سایر متغیرها مقادیر  تر از روند که مثبت هستند، عدد صفر جانشین می گرفته خواهد شد )برای مقادیر بیشنظر
 شود: گرفته می( در نظر0) برای ساخت شاخص، رابطه شد. مثبت با سبکی مشابه لحاظ خواهند

                                                                                      (0)    
 به    نسبت   ،   نسبت اسکناس و مسکوک به    ها،  بدهی ارزی بانک   شاخص تنش نظام بانکی،      که در آن 

نسبت مانده بدهی بخش غیردولتی     و  ،های بلندمدت ماندگاری سپرده   ، گذشته و معوق یدمطالبات سررس   ،   
 ها به تولید ناخالص داخلی هستند. به بانک
 2های اصلی لفهوزن هر متغیر از روش تحلیل مو وزن هر متغیر در تنش نظام بانکی است. برای محاسبه ندۀده ها نشان  

مقایسه قرار گیرند، قبل از  قابل جایی که متغیرها واحد متفاوتی دارند و ضروری است در یک دامنه استفاده شده است. از آن
سازی شدند. این روش تمامی متغیرها را به دامنه  نرمال Min–Maxشده به کمک روش  ها، متغیرهای بکار گرفته محاسبه وزن

دست آید. در این صورت، با  ( به7-1) شده در بازهکند شاخص تدوین ها تضمین می سازی وزن ( تبدیل کرده است. نرمال1-7)
 تر خواهد شد. حرکت به سمت عدد یک تنش و شکنندگی در نظام بانکی بیش

 شده را به تصویر کشیده است:تدوین ، شاخص(1) شکل
 

                                                 
1. Hodrick-Prescott (HP) Filter 
2. Principal Component Analysis (PCA) 
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از  شدههای وارد ها و شوک شد، به دنبال تحریم اشارهطور که در بخش مبانی نظری  همان :مطالبات سررسید گذشته و معوق
ها را برای  جه خواهد شد. این مهم، احتمال عدم توانایی بنگاههای اقتصادی با کاهش موا درآمد بنگاه ،سمت عرضه و تقاضا

ها توان نظام بانکی برای اعطای تسهیالت  ثر شدن ترازنامه بانکدهد. در این صورت، ضمن متا بازپرداخت تسهیالت افزایش می
 جدید کاهش خواهد یافت.

ت نزد نظام بانکی در ارزیابی وضعیت بخش بانکی های بلندمد ماندگاری یا پایداری سپرده :های بلندمدت ماندگاری سپرده
های بلندمدت به دلیل نااطمینانی به نظام بانکی، افزایش نرخ  دارای اهمیت است. در شرایط تنش مالی میزان ماندگاری سپرده

هد یافت. شاخص کاهش خوا غییرات سریع انتظاراتت دلیلا به  گذاران و همچنین عدم ثبات رفتار آن بازدهی مورد انتظار سپرده
محاسبه  برایشود که یکی از متغیرهای آماری  های بلندمدت معادل صد منهای ضریب تغییرات تعریف می ماندگاری سپرده

ترتیب انحراف نیز به  و   های بلندمدت  ضریب تغییرات سپرده   است که در آن  (2رابطه )طمینانی به شرح اریسک یا نا
 هستند: ها معیار و میانگین سپرده

    
                        (2)  

 میزان تسهیالت اعطایی نظام بانکی در فرایند عرضه :ها به تولید ناخالص داخلی بدهی بخش غیردولتی به بانک نسبت ماندۀ
آن سبب رکود و شرایطی به تورم، و کاهش  طوری که افزایش آن در، و تورم دارد. بهای در تولید، بیکاری کنندهپول نقش تعیین

در نظام بانکی  شود. بنابراین، افزایش نوسانات در این نسبت حاکی از افزایش تنش مالی می منجر های اقتصادی کاهش فعالیت
های اقتصادی و  عدم تناسب تسهیالت پرداختی با حجم فعالیت دهندۀسو، نوسانات مثبت آن نشاناست. زیرا از یک

کار گرفته های اقتصادی مولد ب ها چندان در فعالیت ن شرایطی تسهیالت اعطایی بانکدر چنی های موجود است؛ زیرساخت
و احتماالً با تورم همراه خواهد بود. از سوی دیگر، نوسانات منفی آن حاکی از عدم کفایت تسهیالت برای انجام  نخواهد شد

تواند به رکود و  محور بودن اقتصاد ایران می نکهای اقتصادی است که نظر به با گذاری بنگاه های عملیاتی و سرمایه یتلفعا
 در بخش بانکی است.تنش  دهندۀ رو، نوسانات این متغیر نشان شود. از این منجر کاهش رشد اقتصادی

 1هودریک پرسکاتها از طریق فیلتر  ، ابتدا روند آن(:271جو ) درگاهی و نیک پژوهشبرای لحاظ متغیرها با در نظر داشتن 
ای در  ها به بخش خصوصی مقادیر منفی جزء چرخه بانک شود. سپس، برای متغیر نسبت اعتبارات اعطایی استخراج می

شود(. برای سایر متغیرها مقادیر  تر از روند که مثبت هستند، عدد صفر جانشین می گرفته خواهد شد )برای مقادیر بیشنظر
 شود: گرفته می( در نظر0) برای ساخت شاخص، رابطه شد. مثبت با سبکی مشابه لحاظ خواهند

                                                                                      (0)    
 به    نسبت   ،   نسبت اسکناس و مسکوک به    ها،  بدهی ارزی بانک   شاخص تنش نظام بانکی،      که در آن 

نسبت مانده بدهی بخش غیردولتی     و  ،های بلندمدت ماندگاری سپرده   ، گذشته و معوق یدمطالبات سررس   ،   
 ها به تولید ناخالص داخلی هستند. به بانک
 2های اصلی لفهوزن هر متغیر از روش تحلیل مو وزن هر متغیر در تنش نظام بانکی است. برای محاسبه ندۀده ها نشان  

مقایسه قرار گیرند، قبل از  قابل جایی که متغیرها واحد متفاوتی دارند و ضروری است در یک دامنه استفاده شده است. از آن
سازی شدند. این روش تمامی متغیرها را به دامنه  نرمال Min–Maxشده به کمک روش  ها، متغیرهای بکار گرفته محاسبه وزن

دست آید. در این صورت، با  ( به7-1) شده در بازهکند شاخص تدوین ها تضمین می سازی وزن ( تبدیل کرده است. نرمال1-7)
 تر خواهد شد. حرکت به سمت عدد یک تنش و شکنندگی در نظام بانکی بیش

 شده را به تصویر کشیده است:تدوین ، شاخص(1) شکل
 

                                                 
1. Hodrick-Prescott (HP) Filter 
2. Principal Component Analysis (PCA) 

بانک ها،  ارزی  بدهی   

   

0 
 

از  شدههای وارد ها و شوک شد، به دنبال تحریم اشارهطور که در بخش مبانی نظری  همان :مطالبات سررسید گذشته و معوق
ها را برای  جه خواهد شد. این مهم، احتمال عدم توانایی بنگاههای اقتصادی با کاهش موا درآمد بنگاه ،سمت عرضه و تقاضا

ها توان نظام بانکی برای اعطای تسهیالت  ثر شدن ترازنامه بانکدهد. در این صورت، ضمن متا بازپرداخت تسهیالت افزایش می
 جدید کاهش خواهد یافت.

ت نزد نظام بانکی در ارزیابی وضعیت بخش بانکی های بلندمد ماندگاری یا پایداری سپرده :های بلندمدت ماندگاری سپرده
های بلندمدت به دلیل نااطمینانی به نظام بانکی، افزایش نرخ  دارای اهمیت است. در شرایط تنش مالی میزان ماندگاری سپرده

هد یافت. شاخص کاهش خوا غییرات سریع انتظاراتت دلیلا به  گذاران و همچنین عدم ثبات رفتار آن بازدهی مورد انتظار سپرده
محاسبه  برایشود که یکی از متغیرهای آماری  های بلندمدت معادل صد منهای ضریب تغییرات تعریف می ماندگاری سپرده

ترتیب انحراف نیز به  و   های بلندمدت  ضریب تغییرات سپرده   است که در آن  (2رابطه )طمینانی به شرح اریسک یا نا
 هستند: ها معیار و میانگین سپرده

    
                        (2)  

 میزان تسهیالت اعطایی نظام بانکی در فرایند عرضه :ها به تولید ناخالص داخلی بدهی بخش غیردولتی به بانک نسبت ماندۀ
آن سبب رکود و شرایطی به تورم، و کاهش  طوری که افزایش آن در، و تورم دارد. بهای در تولید، بیکاری کنندهپول نقش تعیین

در نظام بانکی  شود. بنابراین، افزایش نوسانات در این نسبت حاکی از افزایش تنش مالی می منجر های اقتصادی کاهش فعالیت
های اقتصادی و  عدم تناسب تسهیالت پرداختی با حجم فعالیت دهندۀسو، نوسانات مثبت آن نشاناست. زیرا از یک

کار گرفته های اقتصادی مولد ب ها چندان در فعالیت ن شرایطی تسهیالت اعطایی بانکدر چنی های موجود است؛ زیرساخت
و احتماالً با تورم همراه خواهد بود. از سوی دیگر، نوسانات منفی آن حاکی از عدم کفایت تسهیالت برای انجام  نخواهد شد

تواند به رکود و  محور بودن اقتصاد ایران می نکهای اقتصادی است که نظر به با گذاری بنگاه های عملیاتی و سرمایه یتلفعا
 در بخش بانکی است.تنش  دهندۀ رو، نوسانات این متغیر نشان شود. از این منجر کاهش رشد اقتصادی

 1هودریک پرسکاتها از طریق فیلتر  ، ابتدا روند آن(:271جو ) درگاهی و نیک پژوهشبرای لحاظ متغیرها با در نظر داشتن 
ای در  ها به بخش خصوصی مقادیر منفی جزء چرخه بانک شود. سپس، برای متغیر نسبت اعتبارات اعطایی استخراج می

شود(. برای سایر متغیرها مقادیر  تر از روند که مثبت هستند، عدد صفر جانشین می گرفته خواهد شد )برای مقادیر بیشنظر
 شود: گرفته می( در نظر0) برای ساخت شاخص، رابطه شد. مثبت با سبکی مشابه لحاظ خواهند

                                                                                      (0)    
 به    نسبت   ،   نسبت اسکناس و مسکوک به    ها،  بدهی ارزی بانک   شاخص تنش نظام بانکی،      که در آن 

نسبت مانده بدهی بخش غیردولتی     و  ،های بلندمدت ماندگاری سپرده   ، گذشته و معوق یدمطالبات سررس   ،   
 ها به تولید ناخالص داخلی هستند. به بانک
 2های اصلی لفهوزن هر متغیر از روش تحلیل مو وزن هر متغیر در تنش نظام بانکی است. برای محاسبه ندۀده ها نشان  

مقایسه قرار گیرند، قبل از  قابل جایی که متغیرها واحد متفاوتی دارند و ضروری است در یک دامنه استفاده شده است. از آن
سازی شدند. این روش تمامی متغیرها را به دامنه  نرمال Min–Maxشده به کمک روش  ها، متغیرهای بکار گرفته محاسبه وزن

دست آید. در این صورت، با  ( به7-1) شده در بازهکند شاخص تدوین ها تضمین می سازی وزن ( تبدیل کرده است. نرمال1-7)
 تر خواهد شد. حرکت به سمت عدد یک تنش و شکنندگی در نظام بانکی بیش

 شده را به تصویر کشیده است:تدوین ، شاخص(1) شکل
 

                                                 
1. Hodrick-Prescott (HP) Filter 
2. Principal Component Analysis (PCA) 

بانکی،  نظام  تنش  شاخص   

   

0 
 

از  شدههای وارد ها و شوک شد، به دنبال تحریم اشارهطور که در بخش مبانی نظری  همان :مطالبات سررسید گذشته و معوق
ها را برای  جه خواهد شد. این مهم، احتمال عدم توانایی بنگاههای اقتصادی با کاهش موا درآمد بنگاه ،سمت عرضه و تقاضا

ها توان نظام بانکی برای اعطای تسهیالت  ثر شدن ترازنامه بانکدهد. در این صورت، ضمن متا بازپرداخت تسهیالت افزایش می
 جدید کاهش خواهد یافت.

ت نزد نظام بانکی در ارزیابی وضعیت بخش بانکی های بلندمد ماندگاری یا پایداری سپرده :های بلندمدت ماندگاری سپرده
های بلندمدت به دلیل نااطمینانی به نظام بانکی، افزایش نرخ  دارای اهمیت است. در شرایط تنش مالی میزان ماندگاری سپرده

هد یافت. شاخص کاهش خوا غییرات سریع انتظاراتت دلیلا به  گذاران و همچنین عدم ثبات رفتار آن بازدهی مورد انتظار سپرده
محاسبه  برایشود که یکی از متغیرهای آماری  های بلندمدت معادل صد منهای ضریب تغییرات تعریف می ماندگاری سپرده

ترتیب انحراف نیز به  و   های بلندمدت  ضریب تغییرات سپرده   است که در آن  (2رابطه )طمینانی به شرح اریسک یا نا
 هستند: ها معیار و میانگین سپرده

    
                        (2)  

 میزان تسهیالت اعطایی نظام بانکی در فرایند عرضه :ها به تولید ناخالص داخلی بدهی بخش غیردولتی به بانک نسبت ماندۀ
آن سبب رکود و شرایطی به تورم، و کاهش  طوری که افزایش آن در، و تورم دارد. بهای در تولید، بیکاری کنندهپول نقش تعیین

در نظام بانکی  شود. بنابراین، افزایش نوسانات در این نسبت حاکی از افزایش تنش مالی می منجر های اقتصادی کاهش فعالیت
های اقتصادی و  عدم تناسب تسهیالت پرداختی با حجم فعالیت دهندۀسو، نوسانات مثبت آن نشاناست. زیرا از یک

کار گرفته های اقتصادی مولد ب ها چندان در فعالیت ن شرایطی تسهیالت اعطایی بانکدر چنی های موجود است؛ زیرساخت
و احتماالً با تورم همراه خواهد بود. از سوی دیگر، نوسانات منفی آن حاکی از عدم کفایت تسهیالت برای انجام  نخواهد شد

تواند به رکود و  محور بودن اقتصاد ایران می نکهای اقتصادی است که نظر به با گذاری بنگاه های عملیاتی و سرمایه یتلفعا
 در بخش بانکی است.تنش  دهندۀ رو، نوسانات این متغیر نشان شود. از این منجر کاهش رشد اقتصادی

 1هودریک پرسکاتها از طریق فیلتر  ، ابتدا روند آن(:271جو ) درگاهی و نیک پژوهشبرای لحاظ متغیرها با در نظر داشتن 
ای در  ها به بخش خصوصی مقادیر منفی جزء چرخه بانک شود. سپس، برای متغیر نسبت اعتبارات اعطایی استخراج می

شود(. برای سایر متغیرها مقادیر  تر از روند که مثبت هستند، عدد صفر جانشین می گرفته خواهد شد )برای مقادیر بیشنظر
 شود: گرفته می( در نظر0) برای ساخت شاخص، رابطه شد. مثبت با سبکی مشابه لحاظ خواهند

                                                                                      (0)    
 به    نسبت   ،   نسبت اسکناس و مسکوک به    ها،  بدهی ارزی بانک   شاخص تنش نظام بانکی،      که در آن 

نسبت مانده بدهی بخش غیردولتی     و  ،های بلندمدت ماندگاری سپرده   ، گذشته و معوق یدمطالبات سررس   ،   
 ها به تولید ناخالص داخلی هستند. به بانک
 2های اصلی لفهوزن هر متغیر از روش تحلیل مو وزن هر متغیر در تنش نظام بانکی است. برای محاسبه ندۀده ها نشان  

مقایسه قرار گیرند، قبل از  قابل جایی که متغیرها واحد متفاوتی دارند و ضروری است در یک دامنه استفاده شده است. از آن
سازی شدند. این روش تمامی متغیرها را به دامنه  نرمال Min–Maxشده به کمک روش  ها، متغیرهای بکار گرفته محاسبه وزن

دست آید. در این صورت، با  ( به7-1) شده در بازهکند شاخص تدوین ها تضمین می سازی وزن ( تبدیل کرده است. نرمال1-7)
 تر خواهد شد. حرکت به سمت عدد یک تنش و شکنندگی در نظام بانکی بیش

 شده را به تصویر کشیده است:تدوین ، شاخص(1) شکل
 

                                                 
1. Hodrick-Prescott (HP) Filter 
2. Principal Component Analysis (PCA) 

آن  در  که 
ماندگاری   

   

0 
 

از  شدههای وارد ها و شوک شد، به دنبال تحریم اشارهطور که در بخش مبانی نظری  همان :مطالبات سررسید گذشته و معوق
ها را برای  جه خواهد شد. این مهم، احتمال عدم توانایی بنگاههای اقتصادی با کاهش موا درآمد بنگاه ،سمت عرضه و تقاضا

ها توان نظام بانکی برای اعطای تسهیالت  ثر شدن ترازنامه بانکدهد. در این صورت، ضمن متا بازپرداخت تسهیالت افزایش می
 جدید کاهش خواهد یافت.

ت نزد نظام بانکی در ارزیابی وضعیت بخش بانکی های بلندمد ماندگاری یا پایداری سپرده :های بلندمدت ماندگاری سپرده
های بلندمدت به دلیل نااطمینانی به نظام بانکی، افزایش نرخ  دارای اهمیت است. در شرایط تنش مالی میزان ماندگاری سپرده

هد یافت. شاخص کاهش خوا غییرات سریع انتظاراتت دلیلا به  گذاران و همچنین عدم ثبات رفتار آن بازدهی مورد انتظار سپرده
محاسبه  برایشود که یکی از متغیرهای آماری  های بلندمدت معادل صد منهای ضریب تغییرات تعریف می ماندگاری سپرده

ترتیب انحراف نیز به  و   های بلندمدت  ضریب تغییرات سپرده   است که در آن  (2رابطه )طمینانی به شرح اریسک یا نا
 هستند: ها معیار و میانگین سپرده

    
                        (2)  

 میزان تسهیالت اعطایی نظام بانکی در فرایند عرضه :ها به تولید ناخالص داخلی بدهی بخش غیردولتی به بانک نسبت ماندۀ
آن سبب رکود و شرایطی به تورم، و کاهش  طوری که افزایش آن در، و تورم دارد. بهای در تولید، بیکاری کنندهپول نقش تعیین

در نظام بانکی  شود. بنابراین، افزایش نوسانات در این نسبت حاکی از افزایش تنش مالی می منجر های اقتصادی کاهش فعالیت
های اقتصادی و  عدم تناسب تسهیالت پرداختی با حجم فعالیت دهندۀسو، نوسانات مثبت آن نشاناست. زیرا از یک

کار گرفته های اقتصادی مولد ب ها چندان در فعالیت ن شرایطی تسهیالت اعطایی بانکدر چنی های موجود است؛ زیرساخت
و احتماالً با تورم همراه خواهد بود. از سوی دیگر، نوسانات منفی آن حاکی از عدم کفایت تسهیالت برای انجام  نخواهد شد

تواند به رکود و  محور بودن اقتصاد ایران می نکهای اقتصادی است که نظر به با گذاری بنگاه های عملیاتی و سرمایه یتلفعا
 در بخش بانکی است.تنش  دهندۀ رو، نوسانات این متغیر نشان شود. از این منجر کاهش رشد اقتصادی

 1هودریک پرسکاتها از طریق فیلتر  ، ابتدا روند آن(:271جو ) درگاهی و نیک پژوهشبرای لحاظ متغیرها با در نظر داشتن 
ای در  ها به بخش خصوصی مقادیر منفی جزء چرخه بانک شود. سپس، برای متغیر نسبت اعتبارات اعطایی استخراج می

شود(. برای سایر متغیرها مقادیر  تر از روند که مثبت هستند، عدد صفر جانشین می گرفته خواهد شد )برای مقادیر بیشنظر
 شود: گرفته می( در نظر0) برای ساخت شاخص، رابطه شد. مثبت با سبکی مشابه لحاظ خواهند

                                                                                      (0)    
 به    نسبت   ،   نسبت اسکناس و مسکوک به    ها،  بدهی ارزی بانک   شاخص تنش نظام بانکی،      که در آن 

نسبت مانده بدهی بخش غیردولتی     و  ،های بلندمدت ماندگاری سپرده   ، گذشته و معوق یدمطالبات سررس   ،   
 ها به تولید ناخالص داخلی هستند. به بانک
 2های اصلی لفهوزن هر متغیر از روش تحلیل مو وزن هر متغیر در تنش نظام بانکی است. برای محاسبه ندۀده ها نشان  

مقایسه قرار گیرند، قبل از  قابل جایی که متغیرها واحد متفاوتی دارند و ضروری است در یک دامنه استفاده شده است. از آن
سازی شدند. این روش تمامی متغیرها را به دامنه  نرمال Min–Maxشده به کمک روش  ها، متغیرهای بکار گرفته محاسبه وزن

دست آید. در این صورت، با  ( به7-1) شده در بازهکند شاخص تدوین ها تضمین می سازی وزن ( تبدیل کرده است. نرمال1-7)
 تر خواهد شد. حرکت به سمت عدد یک تنش و شکنندگی در نظام بانکی بیش

 شده را به تصویر کشیده است:تدوین ، شاخص(1) شکل
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از  شدههای وارد ها و شوک شد، به دنبال تحریم اشارهطور که در بخش مبانی نظری  همان :مطالبات سررسید گذشته و معوق
ها را برای  جه خواهد شد. این مهم، احتمال عدم توانایی بنگاههای اقتصادی با کاهش موا درآمد بنگاه ،سمت عرضه و تقاضا

ها توان نظام بانکی برای اعطای تسهیالت  ثر شدن ترازنامه بانکدهد. در این صورت، ضمن متا بازپرداخت تسهیالت افزایش می
 جدید کاهش خواهد یافت.

ت نزد نظام بانکی در ارزیابی وضعیت بخش بانکی های بلندمد ماندگاری یا پایداری سپرده :های بلندمدت ماندگاری سپرده
های بلندمدت به دلیل نااطمینانی به نظام بانکی، افزایش نرخ  دارای اهمیت است. در شرایط تنش مالی میزان ماندگاری سپرده

هد یافت. شاخص کاهش خوا غییرات سریع انتظاراتت دلیلا به  گذاران و همچنین عدم ثبات رفتار آن بازدهی مورد انتظار سپرده
محاسبه  برایشود که یکی از متغیرهای آماری  های بلندمدت معادل صد منهای ضریب تغییرات تعریف می ماندگاری سپرده

ترتیب انحراف نیز به  و   های بلندمدت  ضریب تغییرات سپرده   است که در آن  (2رابطه )طمینانی به شرح اریسک یا نا
 هستند: ها معیار و میانگین سپرده

    
                        (2)  

 میزان تسهیالت اعطایی نظام بانکی در فرایند عرضه :ها به تولید ناخالص داخلی بدهی بخش غیردولتی به بانک نسبت ماندۀ
آن سبب رکود و شرایطی به تورم، و کاهش  طوری که افزایش آن در، و تورم دارد. بهای در تولید، بیکاری کنندهپول نقش تعیین

در نظام بانکی  شود. بنابراین، افزایش نوسانات در این نسبت حاکی از افزایش تنش مالی می منجر های اقتصادی کاهش فعالیت
های اقتصادی و  عدم تناسب تسهیالت پرداختی با حجم فعالیت دهندۀسو، نوسانات مثبت آن نشاناست. زیرا از یک

کار گرفته های اقتصادی مولد ب ها چندان در فعالیت ن شرایطی تسهیالت اعطایی بانکدر چنی های موجود است؛ زیرساخت
و احتماالً با تورم همراه خواهد بود. از سوی دیگر، نوسانات منفی آن حاکی از عدم کفایت تسهیالت برای انجام  نخواهد شد

تواند به رکود و  محور بودن اقتصاد ایران می نکهای اقتصادی است که نظر به با گذاری بنگاه های عملیاتی و سرمایه یتلفعا
 در بخش بانکی است.تنش  دهندۀ رو، نوسانات این متغیر نشان شود. از این منجر کاهش رشد اقتصادی

 1هودریک پرسکاتها از طریق فیلتر  ، ابتدا روند آن(:271جو ) درگاهی و نیک پژوهشبرای لحاظ متغیرها با در نظر داشتن 
ای در  ها به بخش خصوصی مقادیر منفی جزء چرخه بانک شود. سپس، برای متغیر نسبت اعتبارات اعطایی استخراج می

شود(. برای سایر متغیرها مقادیر  تر از روند که مثبت هستند، عدد صفر جانشین می گرفته خواهد شد )برای مقادیر بیشنظر
 شود: گرفته می( در نظر0) برای ساخت شاخص، رابطه شد. مثبت با سبکی مشابه لحاظ خواهند

                                                                                      (0)    
 به    نسبت   ،   نسبت اسکناس و مسکوک به    ها،  بدهی ارزی بانک   شاخص تنش نظام بانکی،      که در آن 

نسبت مانده بدهی بخش غیردولتی     و  ،های بلندمدت ماندگاری سپرده   ، گذشته و معوق یدمطالبات سررس   ،   
 ها به تولید ناخالص داخلی هستند. به بانک
 2های اصلی لفهوزن هر متغیر از روش تحلیل مو وزن هر متغیر در تنش نظام بانکی است. برای محاسبه ندۀده ها نشان  

مقایسه قرار گیرند، قبل از  قابل جایی که متغیرها واحد متفاوتی دارند و ضروری است در یک دامنه استفاده شده است. از آن
سازی شدند. این روش تمامی متغیرها را به دامنه  نرمال Min–Maxشده به کمک روش  ها، متغیرهای بکار گرفته محاسبه وزن

دست آید. در این صورت، با  ( به7-1) شده در بازهکند شاخص تدوین ها تضمین می سازی وزن ( تبدیل کرده است. نرمال1-7)
 تر خواهد شد. حرکت به سمت عدد یک تنش و شکنندگی در نظام بانکی بیش

 شده را به تصویر کشیده است:تدوین ، شاخص(1) شکل
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از  شدههای وارد ها و شوک شد، به دنبال تحریم اشارهطور که در بخش مبانی نظری  همان :مطالبات سررسید گذشته و معوق
ها را برای  جه خواهد شد. این مهم، احتمال عدم توانایی بنگاههای اقتصادی با کاهش موا درآمد بنگاه ،سمت عرضه و تقاضا

ها توان نظام بانکی برای اعطای تسهیالت  ثر شدن ترازنامه بانکدهد. در این صورت، ضمن متا بازپرداخت تسهیالت افزایش می
 جدید کاهش خواهد یافت.

ت نزد نظام بانکی در ارزیابی وضعیت بخش بانکی های بلندمد ماندگاری یا پایداری سپرده :های بلندمدت ماندگاری سپرده
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از  شدههای وارد ها و شوک شد، به دنبال تحریم اشارهطور که در بخش مبانی نظری  همان :مطالبات سررسید گذشته و معوق
ها را برای  جه خواهد شد. این مهم، احتمال عدم توانایی بنگاههای اقتصادی با کاهش موا درآمد بنگاه ،سمت عرضه و تقاضا

ها توان نظام بانکی برای اعطای تسهیالت  ثر شدن ترازنامه بانکدهد. در این صورت، ضمن متا بازپرداخت تسهیالت افزایش می
 جدید کاهش خواهد یافت.

ت نزد نظام بانکی در ارزیابی وضعیت بخش بانکی های بلندمد ماندگاری یا پایداری سپرده :های بلندمدت ماندگاری سپرده
های بلندمدت به دلیل نااطمینانی به نظام بانکی، افزایش نرخ  دارای اهمیت است. در شرایط تنش مالی میزان ماندگاری سپرده

هد یافت. شاخص کاهش خوا غییرات سریع انتظاراتت دلیلا به  گذاران و همچنین عدم ثبات رفتار آن بازدهی مورد انتظار سپرده
محاسبه  برایشود که یکی از متغیرهای آماری  های بلندمدت معادل صد منهای ضریب تغییرات تعریف می ماندگاری سپرده

ترتیب انحراف نیز به  و   های بلندمدت  ضریب تغییرات سپرده   است که در آن  (2رابطه )طمینانی به شرح اریسک یا نا
 هستند: ها معیار و میانگین سپرده

    
                        (2)  

 میزان تسهیالت اعطایی نظام بانکی در فرایند عرضه :ها به تولید ناخالص داخلی بدهی بخش غیردولتی به بانک نسبت ماندۀ
آن سبب رکود و شرایطی به تورم، و کاهش  طوری که افزایش آن در، و تورم دارد. بهای در تولید، بیکاری کنندهپول نقش تعیین

در نظام بانکی  شود. بنابراین، افزایش نوسانات در این نسبت حاکی از افزایش تنش مالی می منجر های اقتصادی کاهش فعالیت
های اقتصادی و  عدم تناسب تسهیالت پرداختی با حجم فعالیت دهندۀسو، نوسانات مثبت آن نشاناست. زیرا از یک

کار گرفته های اقتصادی مولد ب ها چندان در فعالیت ن شرایطی تسهیالت اعطایی بانکدر چنی های موجود است؛ زیرساخت
و احتماالً با تورم همراه خواهد بود. از سوی دیگر، نوسانات منفی آن حاکی از عدم کفایت تسهیالت برای انجام  نخواهد شد

تواند به رکود و  محور بودن اقتصاد ایران می نکهای اقتصادی است که نظر به با گذاری بنگاه های عملیاتی و سرمایه یتلفعا
 در بخش بانکی است.تنش  دهندۀ رو، نوسانات این متغیر نشان شود. از این منجر کاهش رشد اقتصادی

 1هودریک پرسکاتها از طریق فیلتر  ، ابتدا روند آن(:271جو ) درگاهی و نیک پژوهشبرای لحاظ متغیرها با در نظر داشتن 
ای در  ها به بخش خصوصی مقادیر منفی جزء چرخه بانک شود. سپس، برای متغیر نسبت اعتبارات اعطایی استخراج می

شود(. برای سایر متغیرها مقادیر  تر از روند که مثبت هستند، عدد صفر جانشین می گرفته خواهد شد )برای مقادیر بیشنظر
 شود: گرفته می( در نظر0) برای ساخت شاخص، رابطه شد. مثبت با سبکی مشابه لحاظ خواهند

                                                                                      (0)    
 به    نسبت   ،   نسبت اسکناس و مسکوک به    ها،  بدهی ارزی بانک   شاخص تنش نظام بانکی،      که در آن 

نسبت مانده بدهی بخش غیردولتی     و  ،های بلندمدت ماندگاری سپرده   ، گذشته و معوق یدمطالبات سررس   ،   
 ها به تولید ناخالص داخلی هستند. به بانک
 2های اصلی لفهوزن هر متغیر از روش تحلیل مو وزن هر متغیر در تنش نظام بانکی است. برای محاسبه ندۀده ها نشان  

مقایسه قرار گیرند، قبل از  قابل جایی که متغیرها واحد متفاوتی دارند و ضروری است در یک دامنه استفاده شده است. از آن
سازی شدند. این روش تمامی متغیرها را به دامنه  نرمال Min–Maxشده به کمک روش  ها، متغیرهای بکار گرفته محاسبه وزن

دست آید. در این صورت، با  ( به7-1) شده در بازهکند شاخص تدوین ها تضمین می سازی وزن ( تبدیل کرده است. نرمال1-7)
 تر خواهد شد. حرکت به سمت عدد یک تنش و شکنندگی در نظام بانکی بیش

 شده را به تصویر کشیده است:تدوین ، شاخص(1) شکل
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آن سبب رکود و شرایطی به تورم، و کاهش  طوری که افزایش آن در، و تورم دارد. بهای در تولید، بیکاری کنندهپول نقش تعیین

در نظام بانکی  شود. بنابراین، افزایش نوسانات در این نسبت حاکی از افزایش تنش مالی می منجر های اقتصادی کاهش فعالیت
های اقتصادی و  عدم تناسب تسهیالت پرداختی با حجم فعالیت دهندۀسو، نوسانات مثبت آن نشاناست. زیرا از یک

کار گرفته های اقتصادی مولد ب ها چندان در فعالیت ن شرایطی تسهیالت اعطایی بانکدر چنی های موجود است؛ زیرساخت
و احتماالً با تورم همراه خواهد بود. از سوی دیگر، نوسانات منفی آن حاکی از عدم کفایت تسهیالت برای انجام  نخواهد شد

تواند به رکود و  محور بودن اقتصاد ایران می نکهای اقتصادی است که نظر به با گذاری بنگاه های عملیاتی و سرمایه یتلفعا
 در بخش بانکی است.تنش  دهندۀ رو، نوسانات این متغیر نشان شود. از این منجر کاهش رشد اقتصادی

 1هودریک پرسکاتها از طریق فیلتر  ، ابتدا روند آن(:271جو ) درگاهی و نیک پژوهشبرای لحاظ متغیرها با در نظر داشتن 
ای در  ها به بخش خصوصی مقادیر منفی جزء چرخه بانک شود. سپس، برای متغیر نسبت اعتبارات اعطایی استخراج می

شود(. برای سایر متغیرها مقادیر  تر از روند که مثبت هستند، عدد صفر جانشین می گرفته خواهد شد )برای مقادیر بیشنظر
 شود: گرفته می( در نظر0) برای ساخت شاخص، رابطه شد. مثبت با سبکی مشابه لحاظ خواهند

                                                                                      (0)    
 به    نسبت   ،   نسبت اسکناس و مسکوک به    ها،  بدهی ارزی بانک   شاخص تنش نظام بانکی،      که در آن 

نسبت مانده بدهی بخش غیردولتی     و  ،های بلندمدت ماندگاری سپرده   ، گذشته و معوق یدمطالبات سررس   ،   
 ها به تولید ناخالص داخلی هستند. به بانک
 2های اصلی لفهوزن هر متغیر از روش تحلیل مو وزن هر متغیر در تنش نظام بانکی است. برای محاسبه ندۀده ها نشان  

مقایسه قرار گیرند، قبل از  قابل جایی که متغیرها واحد متفاوتی دارند و ضروری است در یک دامنه استفاده شده است. از آن
سازی شدند. این روش تمامی متغیرها را به دامنه  نرمال Min–Maxشده به کمک روش  ها، متغیرهای بکار گرفته محاسبه وزن

دست آید. در این صورت، با  ( به7-1) شده در بازهکند شاخص تدوین ها تضمین می سازی وزن ( تبدیل کرده است. نرمال1-7)
 تر خواهد شد. حرکت به سمت عدد یک تنش و شکنندگی در نظام بانکی بیش

 شده را به تصویر کشیده است:تدوین ، شاخص(1) شکل
 

                                                 
1. Hodrick-Prescott (HP) Filter 
2. Principal Component Analysis (PCA) 

تحلیل مولفه های اصلی1 استفاده شده است. از آن جایی که متغیرها واحد متفاوتی دارند و ضروری 
است در یک دامنه قابل مقایسه قرار گیرند، قبل از محاسبه وزن ها، متغیرهای بکار گرفته شده به کمک 
روش Min–Max نرمال سازی شدند. این روش تمامی متغیرها را به دامنه )1-0( تبدیل کرده است. 
نرمال سازی وزن ها تضمین می کند شاخص تدوین شده در بازه )1-0( به دست آید. در این صورت، با 

حرکت به سمت عدد یک تنش و شکنندگی در نظام بانکی بیش تر خواهد شد.
شکل )1(، شاخص تدوین شده را به تصویر کشیده است:

     

8 
 

  

  شاخص تنش در نظام بانكي :1 شكل
  

  شود:برآورد مي )7(در ادامه، با استفاده از رهيافت الجيت، الگوي 
                                      )7(    

صفر و يك استفاده  هايبراي محاسبه رژيم از شاخص تنش  شاخص بحران نظام بانكي است كه  )،7( در رابطه
 دو رژيم بحران و آرامش سوئيچينگ، كل دوره بهاخص با استفاده از الگوي ماركوف شده است. به اين صورت كه پس از تدوين ش

 يندرصد ثروتمندتر 10سهم   هستند. شاخص  گرديد. اين اعداد سازندةعطا ها عدد يك و صفر اكه به دوره تقسيم شد
 رين)(فقيرت به دهك اول نسبت هزينه دهك دهم (ثروتمندترين) ،هاي سنجش توزيع درآمداز جمله شاخص يرتريندرصد فق 10به 

گرفته وان شاخص نابرابري درآمدي در نظراين متغير به عن تر است.نابرابري بيش ةدهندنشان ،چه اين نسبت باال باشدهر است.
نرخ (نرخ بهره حقيقي   ،كنندهتورم شاخص قيمت مصرف  ،داخليرشد توليد ناخالص   شده است.

  هستند. جزء اخالل  اسمي منهاي نرخ تورم)، و بهره
  

  بررسي پايايي متغيرها
ته شود. كار گرفآزمون پايايي براي متغيرها بكه ست ضروري ا ،به منظور جلوگيري از برآورد رگرسيون جعلي، در نخستين مرحله

  دهد.يافته را نشان ميفولر تعميم-اي از نتايج مربوط به آزمون پايايي ديكيريشه واحد خالصه آزمون ،)1جدول (
  پژوهشهاي پايايي متغيرهاي آزمون نتيجة :1جدول 

  با عرض از مبدأ و روند با عرض از مبدأ و بدون روند  
  آزمون نتيجه  ADF آماره  آزمون نتيجه ADF آماره  متغيرها
BSTI 02/3- پايا  -68/3 پايا  
Ten 58/2- ناپايا  -28/3  ناپايا  

Growth 33/1-  ناپايا  -39/3  ناپايا  
Inflation 84/2-  ناپايا -75/2  ناپايا  

RInt 59/3-  پايا  -77/3  پايا 

  
است و در  -9/2متغيرها در حالت با عرض از مبدأ و بدون روند  همهدرصد براي  95بحراني در سطح شده، مقدار در آزمون انجام

  .است -47/3ض از مبدأ و مشتمل بر روند حالت با عر
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1. Principal Component Analysis (PCA)
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در ادامه، با استفاده از رهیافت الجیت، الگوی )7( برآورد می شود:

   

0 
 

 
 شاخص تنش در نظام بانکی :1 شکل

 
 شود: برآورد می (0)در ادامه، با استفاده از رهیافت الجیت، الگوی 

                                                                                         (0)    
های صفر و یک استفاده برای محاسبه رژیم     از شاخص تنش  شاخص بحران نظام بانکی است که        (،0) در رابطه

دو رژیم بحران و  سوئیچینگ، کل دوره بهاخص با استفاده از الگوی مارکوف شده است. به این صورت که پس از تدوین ش
درصد  17سهم      هستند.       شاخص  گردید. این اعداد سازندۀعطا ها عدد یک و صفر ا که به دوره آرامش تقسیم شد

به  نسبت هزینه دهک دهم )ثروتمندترین( ،های سنجش توزیع درآمد از جمله شاخص یرتریندرصد فق 17به  ینثروتمندتر
وان شاخص نابرابری این متغیر به عن تر است.نابرابری بیش ۀدهند نشان ،چه این نسبت باال باشدهر ت.اس )فقیرترین( دهک اول

      ،کننده تورم شاخص قیمت مصرف           ،رشد تولید ناخالص داخلی        گرفته شده است.درآمدی در نظر
 هستند. جزء اخالل   اسمی منهای نرخ تورم(، و نرخ بهره)نرخ بهره حقیقی 

 
 بررسی پایایی متغیرها

کار گرفته آزمون پایایی برای متغیرها بکه ست ضروری ا ،به منظور جلوگیری از برآورد رگرسیون جعلی، در نخستین مرحله
 دهد. یافته را نشان می فولر تعمیم-به آزمون پایایی دیکیای از نتایج مربوط  ریشه واحد خالصه آزمون ،(1جدول )شود. 

 
 پژوهشهای پایایی متغیرهای  آزمون نتیجۀ :1جدول 

 با عرض از مبدأ و روند با عرض از مبدأ و بدون روند 
 نتیجه آزمون ADFآماره  نتیجه آزمون ADFآماره  متغیرها
BSTI 72/:- پایا -:/00 پایا 
Ten 20/2- ناپایا -:/20 ناپایا 

Growth ::/1- ناپایا -:/9: ناپایا 
Inflation 00/2- ناپایا -02/2 ناپایا 

RInt 29/:- پایا -:/00 پایا 

 
است و  -9/2متغیرها در حالت با عرض از مبدأ و بدون روند  درصد برای همه 92بحرانی در سطح شده، مقدار در آزمون انجام
 .است -:/00روند ض از مبدأ و مشتمل بر در حالت با عر

    )7(
 برای محاسبه 

   

0 
 

 
 شاخص تنش در نظام بانکی :1 شکل

 
 شود: برآورد می (0)در ادامه، با استفاده از رهیافت الجیت، الگوی 

                                                                                         (0)    
های صفر و یک استفاده برای محاسبه رژیم     از شاخص تنش  شاخص بحران نظام بانکی است که        (،0) در رابطه

دو رژیم بحران و  سوئیچینگ، کل دوره بهاخص با استفاده از الگوی مارکوف شده است. به این صورت که پس از تدوین ش
درصد  17سهم      هستند.       شاخص  گردید. این اعداد سازندۀعطا ها عدد یک و صفر ا که به دوره آرامش تقسیم شد

به  نسبت هزینه دهک دهم )ثروتمندترین( ،های سنجش توزیع درآمد از جمله شاخص یرتریندرصد فق 17به  ینثروتمندتر
وان شاخص نابرابری این متغیر به عن تر است.نابرابری بیش ۀدهند نشان ،چه این نسبت باال باشدهر ت.اس )فقیرترین( دهک اول

      ،کننده تورم شاخص قیمت مصرف           ،رشد تولید ناخالص داخلی        گرفته شده است.درآمدی در نظر
 هستند. جزء اخالل   اسمی منهای نرخ تورم(، و نرخ بهره)نرخ بهره حقیقی 

 
 بررسی پایایی متغیرها

کار گرفته آزمون پایایی برای متغیرها بکه ست ضروری ا ،به منظور جلوگیری از برآورد رگرسیون جعلی، در نخستین مرحله
 دهد. یافته را نشان می فولر تعمیم-به آزمون پایایی دیکیای از نتایج مربوط  ریشه واحد خالصه آزمون ،(1جدول )شود. 

 
 پژوهشهای پایایی متغیرهای  آزمون نتیجۀ :1جدول 

 با عرض از مبدأ و روند با عرض از مبدأ و بدون روند 
 نتیجه آزمون ADFآماره  نتیجه آزمون ADFآماره  متغیرها
BSTI 72/:- پایا -:/00 پایا 
Ten 20/2- ناپایا -:/20 ناپایا 

Growth ::/1- ناپایا -:/9: ناپایا 
Inflation 00/2- ناپایا -02/2 ناپایا 

RInt 29/:- پایا -:/00 پایا 

 
است و  -9/2متغیرها در حالت با عرض از مبدأ و بدون روند  درصد برای همه 92بحرانی در سطح شده، مقدار در آزمون انجام
 .است -:/00روند ض از مبدأ و مشتمل بر در حالت با عر

 شاخص بحران نظام بانکی است که از شاخص تنش 

   

0 
 

 
 شاخص تنش در نظام بانکی :1 شکل

 
 شود: برآورد می (0)در ادامه، با استفاده از رهیافت الجیت، الگوی 

                                                                                         (0)    
های صفر و یک استفاده برای محاسبه رژیم     از شاخص تنش  شاخص بحران نظام بانکی است که        (،0) در رابطه

دو رژیم بحران و  سوئیچینگ، کل دوره بهاخص با استفاده از الگوی مارکوف شده است. به این صورت که پس از تدوین ش
درصد  17سهم      هستند.       شاخص  گردید. این اعداد سازندۀعطا ها عدد یک و صفر ا که به دوره آرامش تقسیم شد

به  نسبت هزینه دهک دهم )ثروتمندترین( ،های سنجش توزیع درآمد از جمله شاخص یرتریندرصد فق 17به  ینثروتمندتر
وان شاخص نابرابری این متغیر به عن تر است.نابرابری بیش ۀدهند نشان ،چه این نسبت باال باشدهر ت.اس )فقیرترین( دهک اول

      ،کننده تورم شاخص قیمت مصرف           ،رشد تولید ناخالص داخلی        گرفته شده است.درآمدی در نظر
 هستند. جزء اخالل   اسمی منهای نرخ تورم(، و نرخ بهره)نرخ بهره حقیقی 

 
 بررسی پایایی متغیرها

کار گرفته آزمون پایایی برای متغیرها بکه ست ضروری ا ،به منظور جلوگیری از برآورد رگرسیون جعلی، در نخستین مرحله
 دهد. یافته را نشان می فولر تعمیم-به آزمون پایایی دیکیای از نتایج مربوط  ریشه واحد خالصه آزمون ،(1جدول )شود. 

 
 پژوهشهای پایایی متغیرهای  آزمون نتیجۀ :1جدول 

 با عرض از مبدأ و روند با عرض از مبدأ و بدون روند 
 نتیجه آزمون ADFآماره  نتیجه آزمون ADFآماره  متغیرها
BSTI 72/:- پایا -:/00 پایا 
Ten 20/2- ناپایا -:/20 ناپایا 

Growth ::/1- ناپایا -:/9: ناپایا 
Inflation 00/2- ناپایا -02/2 ناپایا 

RInt 29/:- پایا -:/00 پایا 

 
است و  -9/2متغیرها در حالت با عرض از مبدأ و بدون روند  درصد برای همه 92بحرانی در سطح شده، مقدار در آزمون انجام
 .است -:/00روند ض از مبدأ و مشتمل بر در حالت با عر

در رابطه )7(، 
رژیم های صفر و یک استفاده شده است. به این صورت که پس از تدوین شاخص با استفاده از الگوی 
مارکوف سوئیچینگ، کل دوره به دو رژیم بحران و آرامش تقسیم شد که به دوره ها عدد یک و صفر 
 سهم 10 درصد ثروتمندترین به 10 

   

0 
 

 
 شاخص تنش در نظام بانکی :1 شکل

 
 شود: برآورد می (0)در ادامه، با استفاده از رهیافت الجیت، الگوی 

                                                                                         (0)    
های صفر و یک استفاده برای محاسبه رژیم     از شاخص تنش  شاخص بحران نظام بانکی است که        (،0) در رابطه

دو رژیم بحران و  سوئیچینگ، کل دوره بهاخص با استفاده از الگوی مارکوف شده است. به این صورت که پس از تدوین ش
درصد  17سهم      هستند.       شاخص  گردید. این اعداد سازندۀعطا ها عدد یک و صفر ا که به دوره آرامش تقسیم شد

به  نسبت هزینه دهک دهم )ثروتمندترین( ،های سنجش توزیع درآمد از جمله شاخص یرتریندرصد فق 17به  ینثروتمندتر
وان شاخص نابرابری این متغیر به عن تر است.نابرابری بیش ۀدهند نشان ،چه این نسبت باال باشدهر ت.اس )فقیرترین( دهک اول

      ،کننده تورم شاخص قیمت مصرف           ،رشد تولید ناخالص داخلی        گرفته شده است.درآمدی در نظر
 هستند. جزء اخالل   اسمی منهای نرخ تورم(، و نرخ بهره)نرخ بهره حقیقی 

 
 بررسی پایایی متغیرها

کار گرفته آزمون پایایی برای متغیرها بکه ست ضروری ا ،به منظور جلوگیری از برآورد رگرسیون جعلی، در نخستین مرحله
 دهد. یافته را نشان می فولر تعمیم-به آزمون پایایی دیکیای از نتایج مربوط  ریشه واحد خالصه آزمون ،(1جدول )شود. 

 
 پژوهشهای پایایی متغیرهای  آزمون نتیجۀ :1جدول 

 با عرض از مبدأ و روند با عرض از مبدأ و بدون روند 
 نتیجه آزمون ADFآماره  نتیجه آزمون ADFآماره  متغیرها
BSTI 72/:- پایا -:/00 پایا 
Ten 20/2- ناپایا -:/20 ناپایا 

Growth ::/1- ناپایا -:/9: ناپایا 
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 شاخص تنش در نظام بانکی :1 شکل

 
 شود: برآورد می (0)در ادامه، با استفاده از رهیافت الجیت، الگوی 

                                                                                         (0)    
های صفر و یک استفاده برای محاسبه رژیم     از شاخص تنش  شاخص بحران نظام بانکی است که        (،0) در رابطه
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درصد  17سهم      هستند.       شاخص  گردید. این اعداد سازندۀعطا ها عدد یک و صفر ا که به دوره آرامش تقسیم شد

به  نسبت هزینه دهک دهم )ثروتمندترین( ،های سنجش توزیع درآمد از جمله شاخص یرتریندرصد فق 17به  ینثروتمندتر
وان شاخص نابرابری این متغیر به عن تر است.نابرابری بیش ۀدهند نشان ،چه این نسبت باال باشدهر ت.اس )فقیرترین( دهک اول

      ،کننده تورم شاخص قیمت مصرف           ،رشد تولید ناخالص داخلی        گرفته شده است.درآمدی در نظر
 هستند. جزء اخالل   اسمی منهای نرخ تورم(، و نرخ بهره)نرخ بهره حقیقی 

 
 بررسی پایایی متغیرها

کار گرفته آزمون پایایی برای متغیرها بکه ست ضروری ا ،به منظور جلوگیری از برآورد رگرسیون جعلی، در نخستین مرحله
 دهد. یافته را نشان می فولر تعمیم-به آزمون پایایی دیکیای از نتایج مربوط  ریشه واحد خالصه آزمون ،(1جدول )شود. 

 
 پژوهشهای پایایی متغیرهای  آزمون نتیجۀ :1جدول 
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Inflation 00/2- ناپایا -02/2 ناپایا 

RInt 29/:- پایا -:/00 پایا 
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 .است -:/00روند ض از مبدأ و مشتمل بر در حالت با عر

اعطا گردید. این اعداد سازندۀ شاخص 
درصد فقیرترین از جمله شاخص هاي سنجش توزیع درآمد، نسبت هزینه دهک دهم )ثروتمندترین( 
این  نابرابري بیش تر است.  باشد، نشان دهندۀ  باال  این نسبت  اول )فقیرترین( است. هرچه  به دهک 
ناخالص  تولید   رشد 
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است.  نظرگرفته شده  در  درآمدی  نابرابری  عنوان شاخص  به  متغیر 
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قیمت مصرف کننده،  تورم شاخص   
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داخلی، 
 جزء اخالل هستند.
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منهای نرخ تورم(، و 

بررسیپایاییمتغیرها

به منظور جلوگیری از برآورد رگرسیون جعلی، در نخستین مرحله، ضروری است که آزمون پایایی 
به آزمون  نتایج مربوط  از  برای متغیرها بکار گرفته شود. جدول )1(، آزمون ریشه واحد خالصه ای 

پایایی دیکی-فولر تعمیم یافته را نشان می دهد.

جدول1:نتیجۀآزمونهایپایاییمتغیرهایپژوهش

باعرضازمبدأوروندباعرضازمبدأوبدونروند
نتيجهآزمونآمارهADFنتيجهآزمونآمارهADFمتغيرها
BSTI-3/02پایا3/68-پایا
Ten-2/58ناپایا3/28-ناپایا

Growth-1/33ناپایا3/39-ناپایا
Inflation-2/84ناپایا2/75-ناپایا

RInt-3/59پایا3/77-پایا

در آزمون انجام شده، مقدار بحرانی در سطح 95 درصد برای همه متغیرها در حالت با عرض از 
مبدأ و بدون روند 2/9- است و در حالت با عرض از مبدأ و مشتمل بر روند 3/47- است.
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طبق جدول )1(، تنها شاخص تنش در نظام بانکی و نرخ بهره حقیقی در سطح پایا هستند. نتیجه 
آزمون دیکی-فولر تعمیم یافته نشان می دهد متغیرهای رشد اقتصادی، تورم، و شاخص نابرابری پایا 
نیستند. از آن جایی که وجود شکست ساختاری باعث ناپایا شدن سری های زمانی می شود، در جدول 
)2(، خالصۀ نتیجه آزمون ریشه واحد با در نظرداشتن شکست ساختاری برای متغیرهای اشاره شده 

گزارش می شود.

جدول2:نتیجۀآزمونشکستساختاری

مقداربحرانیآمارهآزموننوعشکستزمانشکستمتغير
Ten1388q44/62-4/63-عرض از مبدأ و روند

Growth1390q15/17-5/45-عرض از مبدأ و روند
Inflation1391q15/17-5/98-عرض از مبدأ

طبق نتایج به دست آمده، آماره آزمون از مقدار بحرانی در سطح 5 درصد بزرگ تر است. بنابراین، 
سه متغیر دیگر نیز در سطح پایا هستند. از این رو، نیازی به بررسی پایایی تفاضل مرتبه اول متغیرها 

و همچنین آزمون هم جمعی نیست.

تخمینالگویچرخشیمارکوفوتحلیلنتایج

در صورتی الگوی چرخشی مارکوف مدل مناسبی خواهد بود که غیرخطی باشد، با استفاده از 
الگوی  بیشینۀ راست نمایی دو  مقادیر  از  آماره مذکور  این مهم سنجیده می شود. مقدار   LR آزمون 
رقیب، یک الگو با یک رژیم )مدل خطی( و مدل دیگر با دو رژیم )الگوی غیرخطی( مورد محاسبه قرار 
می گیرد و دارای توزیع کای دو است. اگر آماره از مقادیر بحرانی در سطح اطمینان بیش تر باشد، الگوی 
خطی در آن سطح اطمینان مدل مناسبی نیست و باید از الگوی غیرخطی استفاده شود. نتیجه آزمون 

مذکور در جدول )3( ارائه شده است.

جدول3:نتایجآزمونغیرخطیبودن

آمارهآزمونمقدارآمارهآزمونسطحمعناداری
0/00***49/91χ2)7(

توجه: *** نشان دهندۀ سطح معناداری در احتمال 5 درصد است.
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بر اساس نتیجۀ به دست آمده آماره آزمون LR از مقدار بحرانی آن در سطح معناداری 1 درصد 
بزرگ تر است و در الگوسازی تنش نظام بانکی طی دوره زمانی پژوهش، الگوی چرخشی مارکوف بر 

الگوی خطی ارجحیت دارد. جدول )4(، به بررسی اعتبار الگوی انتخابی اختصاص دارد.

جدول4:نتایجآزمونهاینیکوییبرازش

نوعآزمونآمارهمقدارآمارهسطحمعناداری
0/581/07χ2)2(نرمال بودن
0/211/62F )1 72 و(ARCH ناهمسانی واریانس
0/3712/95χ2)12(1خودهمبستگی پورتمن

جدول )4(، نشان می دهد توزیع جمالت اخالل مدل انتخاب شده نرمال است و واریانس همسان 
دارند. عالوه بر این، نتایج آزمون پورتمن نشان می دهد که جمالت اخالل عاری از خودهمبستگی بوده 
و انتخاب متغیرها بدون وقفه ها به درستی صورت گرفته است. در مجموع، طبق برایند نتایج، صحت 
و اعتبار مدل انتخابی مورد تایید قرار می گیرد. جدول )5(، نتایج حاصل از تخمین الگوی چرخشی 

مارکوف مذکور را برای معادله )4( نشان می دهد.

جدول5:نتایجبرآوردالگویچرخشیمارکوف

رژیمیک رژیمصفر
ناممتغير

tآماره انحرافمعيار ضریب tآماره انحرافمعيار ضریب
2/64** 0/02 0/05 2/83*** 0/04 0/12 عرض از مبدأ
6/6*** 0/1 0/66 8/5*** 0/08 0/68 BSTI(-1)
0/5 2/11 1/05 0/46 0/11 0/08 BSTI(-2)

-1/19 0/19 -0/23 -1/79 0/09 -0/16 BSTI(-3)
0/09 0/05 انحراف معیار جزء اخالل

توجه: ** و *** به ترتیب نشان دهندۀ سطح معناداری در احتمال 5 و 1 درصد هستند.

1. Portman
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از آن جایی که واریانس اجزای اخالل تابعی از متغیر وضعیت و وابسته به رژیم است، نظر به باالتر 
بودن انحراف معیار در رژیم یک، می توان گفت این رژیم نشان دهندۀ وضعیت پرتنش در نظام بانکی 
است. متقاباًل، رژیم صفر دوران کم تنش را بازگو می کند. یکی از خروجی های مهم الگوی چرخشی 
رژیمی  ویژگی های  و  انتقاالت  احتمال  به   ،)6( جدول  رژیم هاست.  میان  انتقاالت  احتمال  مارکوف، 

مربوط به الگوی تخمین زده شده اختصاص یافته است.

جدول6:نتایجاحتمالانتقاالتوویژگیهایرژیمیمربوطبهالگویبرآوردشده

tزمان
احتمالانتقاالت

رژیمصفررژیمیک
رژیم صفر0/150/95

t+1 زمان
رژیم یک0/850/05
متوسط دوام0/660/3

ویژگی های رژیمی
احتمال جمعی0/330/7

بر طبق احتمال اگر در زمان t در رژیم i قرار داشته باشیم، احتمال این که در زمان t+1 در رژیم 
j قرار بگیریم چقدر است؟ احتماالت تجمعی بیان کنندۀ این مطلب است که هر رژیم چند درصد از 
دورۀ زمانی مورد مطالعه را شامل می شود. بر اساس دوره دوام می توان گفت متوسط دوره ای که طول 
می کشد تا از رژیمی به رژیم دیگر تغییر وضعیت دهیم چقدر است. طبق نتایج جدول )6(، رژیم صفر 
پایدارترین رژیم است، زیرا احتمال انتقال از این رژیم به خوِد این رژیم حدود 93 درصد است. به 
عبارت دیگر، اگر در دوره t تنش نظام بانکی در رژیم صفر باشد، با احتمال تقریبی 93 درصد در دوره 
t+1 نیز در این دوره خواهد بود و با احتمال 7 درصد به رژیم یک چرخش خواهد کرد. متقاباًل، اگر در 
دوره t تنش نظام بانکی در رژیم یک باشد، با احتمال تقریبی 90 درصد در همان رژیم و با احتمال 
0/1 درصد به رژیم صفر تغییر وضعیت می یابد. طبق احتماالت انباشته، اگر تصادفاً یکی از مشاهدات 
گزینش شود، با احتمال 58 درصد در رژیم صفر و با احتمال 42 درصد در رژیم یک قرار خواهد گرفت.

جدول7:رژیمهایصفرویکالگویبرآوردی

رژیمصفررژیمیک
1378 )4( – 1381 )2(1381 )3( – 1387 )1(
1387 )1( – 1388 )4(1389 )1( – 1391 )4(
1392 )1( – 1396 )4(1397 )1( – 1397 )2(
1397 )3( – 1399 )2(1399)3( – 1399 )4(



ی...
ها

ش 
 تن

وع
 وق

ال
تم

 اح
 بر

ی
مد

درآ
ی 

ابر
ابر

ر ن
ی اث

رس
بر

ان
کار

هم
 و 

یی
کال

ید
 س

ی
بد

د ع
حم

م

169

قرار  یک  و  صفر  رژیم  که  را  زمانی  دوره های  می توان  مارکوف،  چرخشی  الگوی  برآورد  طبق 
می گیرند محاسبه کرد. جدول )7(، این دسته بندی را بازگو می کند. بر اساس جدول )7(، متغیر تنش 
نظام بانکی تدوین می شود. به این صورت که در فصل های مربوط به رژیم یک عدد یک و در سایر 

فصل ها عدد صفر در نظرگرفته می شود.

برآوردالگویپروبیت

در جدول )8(، نتیجۀ برآورد الگوی اساسی پژوهش ارائه شده است:

جدول8:نتیجۀبرآوردالگو

سطحاحتمالضریبمتغير
11/650/01-عرض از مبدأ

Ten1/30/04
Growth-0/90/03
Inflation4/20/00

RInt2/060/00

بانکی در  تنش  بر  معناداری  و  اثر مثبت  نابرابری  نشان می دهد که شاخص  الگو  برآورد  نتیجۀ 
اقتصاد ایران دارد. به این مفهوم که با افزایش نسبت هزینه دهک دهم )ثروتمندترین( به دهک اول 
)فقیرترین( احتمال وقوع تنش در نظام بانکی افزایش می یابد. رشد اقتصادی اثری منفی و معنادار بر 
شاخص وقوع تنش بانکی دارد. با افزایش رشد اقتصادی احتمال وقوع تنش بانکی کاهش پیدا می کند. 
تورم اثری مثبت و معنادار بر شاخص وقوع تنش نظام بانکی دارد. افزایش نرخ بهره حقیقی نیز مانند 

تورم احتمال وقوع تنش را افزایش می دهد.

بحثونتیجهگیری

پدیده های  زمره  در  بانکی  بحران های  توسعه،  حال  در  کشورهای  و  توسعه یافته  اقتصادهای  در 
فراگیر به شمار می آیند. اگرچه اقتصاد ایران چنین پدیده ای را تجربه نکرده است، اما تضمینی وجود 
ندارد که در آینده با این پدیده روبه رو نشود. در این راستا، شناسایی عوامل موثر بر بحران بانکی کمک 

شایان توجهی به سیاستگذاران خواهد کرد.
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از  استفاده  با  ایران  در  بانکی  تنش های  وقوع  احتمال  بر  درآمدی  نابرابری  اثر  پژوهش،  این  در 
داده های فصلی 1399:4–1378:1 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمون پایایی نشان داد که 
متغیرهای استفاده شده در پژوهش پایا هستند. در ادامه، سازوکار تدوین شاخص تنش در نظام بانکی 
تشریح شد. سپس، با استفاده از برآورد الگوی اصلی پژوهش به کمک روش پروبیت، مشخص شد 
با افزایش نابرابری درآمدی احتمال وقوع تنش بانکی افزایش می یابد. عالوه بر این، تورم و نرخ بهره 
حقیقی اثرگذاری مثبت و رشد اقتصادی اثر منفی بر احتمال وقوع تنش نظام بانکی داشتند. نتایج 
به دست آمده پژوهش در راستای نتایج مشیری و نادعلی )2010( و زارعی و کمیجانی )2015( است. 
فرضیه پژوهش عبارت بود از: نابرابری درآمدی اثر معناداری بر وقوع تنش های بانکی در ایران 

دارد. با توجه به نتایج به دست آمده، نمی توان این فرضیه را رد کرد. 
مبتنی بر نتایج، پیشنهاد می شود با توجه به اثرپذیری تنش بانکی از نابرابری درآمد، سیاستگذاران 
این  از  تا  برآیند  طبقاتی  شکاف  کاهش  درصدد  پایدار  و  هدفمند  سیاست های  اجرای  با  اقتصادی 
منظر، احتمال وقوع تنش بانکی تقلیل یابد. با توجه با اثر تورم و بهره و نقش آن ها در تنش بانکی، 
پیشنهاد می شود سیاستگذار پولی با هدف قرار دادن این دو متغیر مهم اقتصادی نقش پررنگ تری 
در سیاست های پولی اِعمال کند تا از بروز تنش های بانکی بیش تر جلوگیری به عمل آورد. پیشنهاد 
می شود برای توانمندسازی سیستم بانکی مواردی نظیر فراهم کردن زمینۀ الزم براي حضور بخش 
خصوصي و بانکداران خارجي در صنعت بانکداري و بهینه شدن مقررات بخش بانکی و مقررات زدایی 

و نظارت نظام مند مورد توجه سیاستگذار پولی قرار گیرد.

اظهاریهقدردانی

از پیشنهادها و توصیه های شایسته داوران محترم و ناشناس »نشریه برنامه ریزی و بودجه« که 
در بهبود کیفی مقاله نقش مهمی داشته اند و نیز از ویراستار علمی نشریه )آقای مازیار چابک( تشکر 

و قدردانی می نماییم.
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