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اقتصادی مرتبط با بانکداری اسالمی مورد استفادم قرارگرفت .نتایج نشان داد از میان متغیرهتای کتالن دو متغیتر
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 .1مقدمه
در دهههای اخیر ثبات مالی به عنوان یک هدف سیستم اقتصادی در سیاستگذاری
دولتهای مختلف مورد توجه قرار گرفته است؛ همچنین عملکرد بهتر بانکداری اسالمی
در مواجهه با بحران مالی  ،1992توجه بسیاری از صاحبنظران را به سمت چگونگی
سازوکار بانکداری اسالمی جلب نموده است .در کشور ما نیز بحث ثبات اقتصادی و نیز
ثبات مالی بانکها به عنوان یکی از ارکان ایجاد ثبات در اقتصاد در سالهای اخیر مورد
توجه قرار گرفته است بهطوریکه بر اساس بند یک اصل  009قانون اساسی رهبر انقالب
اسالمی در بهمنماه  0901پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاستهای
کلی اقتصاد مقاومتی را که در ادامه و تکمیل سیاستهای گذشته ،خصوصاً سیاستهای
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کلی اصل  ۴۴قانون اساسی و با هدف و راهبرد حرکت صحیح اقتصاد کشور به سوی
اهداف عالی است ،ابالغ نمودند .این سیاستها در  1۴بند و با هدف تأمین رشد پویا و
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بهبود شاخصهای مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشمانداز بیستساله،
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی ،انعطافپذیر ،فرصتساز ،مولد،
درونزا ،پیشرو و برونگرا می باشد .بر این اساس مقوله اقتصاد مقاومتی دامنه گستردهای از
مؤلفههای اقتصادی ،اجتماعی ،امنیتی ،سیاسی و زیستمحیطی را در برمیگیرد .برای
مقاومسازی اقتصاد ،همزمان باید دو رویکرد کاهش احتمال وقوع نوسانات شوکآفرین از
یکسو و بهبود توانایی کنترل تبعات یک شوک یا بحران از سوی دیگر دنبال شود .بدین
منظور میتوان «حفظ ثبات اقتصاد کالن» را به عنوان هدف نهایی و عملیاتی پیادهسازی
اقتصاد مقاومتی در کشور در نظر گرفت که مهار تورم و حفظ رشد پایدار اقتصادی ،دو
سنجه مهم در حصول به این هدف اصلی به شمار میآیند .این مقاله با هدف نیل به اهداف
اقتصاد مقاومتی به دنبال بررسی نقش بانکها در ثبات مالی و اقتصادی بر اساس
سیاستهای اقتصاد مقاومتی و نیز ارزیابی بقاء و تابآوری ( )Resilianceبانکداری ایران
در مقابل مخاطرات شوکهای داخلی و خارجی هست .ازآنجاکه طبق ابالغیه معظمله
سیاستهای اقتصاد مقاومتی در راستای سیاستهای اصل  ۴۴قانون اساسی است؛ لذا در
ارزیابی و تحلیل بقاء ( )Survival Analysisبانکداری کشور ،مالکیت بانکها به عنوان
عاملی برای دستهبندی بانکهای مورد بررسی قرار گرفته است .ازآنجاکه هدف دیگر این

مقاله سنجش آثار شوکهای داخلی و خارجی بر مقاومت بانکهای ایرانی است ،اثر
نااطمینانی متغیرهای کالن اقتصادی بر تابآوری و بقای صنعت بانکداری بدون ربای
کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 .2مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
فرهنگ آکسفورد ( )1900تابآوری یا مقاومت را اینگونه تعریف نموده است« :توانایی
یک ماده یا شیء به برگشتن به شکل قبلی یا همان مفهوم کشش».

بریگوگلیو ( Briguglio,

 )2009, p.5تابآوری اقتصادی را به توان از عهدهبرآمدن معنی کرده است؛ یعنی قادربودن
یک اقتصاد به ایستادگی و خارجشدن از شوکهای وارده .دوال مقاومت اقتصادی را
نگهداشت سطح محصول در نزدیک ظرفیت پس از شوکهای وارده تعریف کرده است
( .)Duval, 2008, p.3آیجینجر مقاومت اقتصادی را توان یک اقتصاد به کاهش احتمال

عمیقترشدن بحران مالی و یا حداقلنمودن آثار بحران میداند (.)Aiginger, 2009, p.310
اما معموالً ما بر جنبه فرآیند خسارت وارده بر اقتصاد بعد از شوکهای وارده و قبل از
مرحله بازیابی متمرکز میشویم ( .)Simme & Martin, 2010, p.29مطالعات خارجی
صورتگرفته درباره تابآوری یا مقاومت اقتصادی به چند گروه تقسیم میشود .گروه اول
به بررسی کالن مقاومت اقتصادی میپردازند و گروه دوم مقاومت اقتصادی را در سطح
بازارهای مالی (بازار پول و سرمایه) و نیز سطح شرکتها مورد بررسی قرار میدهند .در
سطح کالن (گروه اول) عدهای از پژوهشگران مانند الن و میلسی ـ فرتی (

Lane and

 ،)Milesi-Ferretti, 2010کالسن و همکاران ( )Claessens et al, 2009و گروتی و همکاران
( )Grooti et al, 2011به مطالعه درباره چیستی مقاومت اقتصادی پرداختهاند .تعدادی دیگر
مانند بریگوگلیو (1992م) به اندازهگیری تابآوری اقتصادی پرداختند .از طرفی دوال و
همکاران (1992م) ،آگیون و هوویت ( )Aghion & Howitt, 2009تأثیر مقاومت اقتصادی بر
رشد اقتصادی و نیز عوامل تعیینکننده مقاومت اقتصادی را مورد بررسی قرار دادند؛
همچنین بریستوو رابطه میان مقاومت و استراتژیهای منطقهای را مورد سنجش قرار داد
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از نظر سایم و مارتین مقاومت اقتصادی به فرآیند بازیابی و بهبود اقتصادی نیز مرتبط است؛
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( )Bristow, 2010, p.155و روسی و همکاران ( )Rossi et al, 2009ساختارهای اقتصادی
ملی در مواجهه با بحرانهای مالی و اقتصادی را بررسی نمود.
در سطح خرد (گروه دوم) آنچه که در مطالعات بدان بسیار کمتوجه شده است،
مقاومت یا تابآوری اقتصادی در سطح شرکتها و در صنعت بانکداری ،مقاومت شبکه
بانکی در برابر تکانههای خارجی و داخلی است .لوین ،لین و زی ( Levine, Lin, and Xie,

 )2016, p.99بیان میدارند یک بازار سرمایه توسعهیافته ،تأثیرات بحران بانکی بر اقتصاد را
به عنوان جایگزینی مناسب برای تأمین مالی خنثی میکند؛ اما بقیه عوامل جلوگیریکننده از
بحران مالی برای شرکتها وابسته به توانایی آنها به تأمین مالی در زمان بحران بانکی
میباشد؛ همچنین آنها مقاومت شرکتها در کسب سود در زمان بحران بانکی را مورد
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سنجش قرار دادند .الون و والنسیا ( )Laeven and Valencia, 2012, p.264عامل اعتماد
اجتماعی به شرکتها در زمان بحرانهای بانکی و اقتصادی را از عوامل مؤثر بر تابآوری
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اقتصادی آنها میدانند؛ همچنین لوین ،لین و زی (1902م ،ص )0۴19بیان میدارند در زمان
بحران بانکی ،سرمایه اجتماعی باالتر از طریق اعتماد بیشتر عمومی به شرکتها سبب
میشود که بحران بانکی تأثیری بر جذب نقدینگی شرکتها نداشته باشد.
مطالعات داخلی در این زمینه بیشتر در حوزه تبیین ادبیات موضوع مقاومت اقتصادی،
ضرورت پرداختن به مسئله و تعیین و شاخصهای اقتصاد مقاوم میباشد.
غیاثوند و عبدالشاه ( ،090۴ص )09۴مفهوم و شاخصهای اندازهگیری که در سالهای
اخیر در خصوص تابآوری در اقتصاد مطرحشده را بیان کردهاند و نتیجه میگیرند این
شاخصها در دو سطح شاخصهای ملی و منطقهای قابل دستهبندیاند .اخباری و قلیزاده

( ،090۴ص )17بیان میدارند اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیازمند برنامهریزی
بلندمدت و هماهنگی تمام بخشها و دستگاهها در افزایش کارایی و نیز حل مشکالت
ساختاری و زیربنایی اقتصاد است .آنها بیان میدارند این مشکالت با گسترش رفتارهای
اقتصادی چون حس اعتماد ،حس تعلق به اجتماع و ارزشمندبودن فرهنگ کار و تالش در
حوزههای مولد قابل رفع است.
ابراهیمی و سیف ( )090۴به تعیین الگوی بانکداری مقاومتی در اقتصاد ایران میپردازند.
آنها بیان میدارند که هنر بانکداری مقاومتی در انطباقدادن میان شرایط کلی اقتصاد،

راهبردهای کالن بانک و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از طریق طراحی و پیادهسازی
مدلهای کسبوکار است.
قریشی ( )0902ضرورت انجام تحلیلهای ثبات مالی به منظور ارتقای اقتصاد مقاومتی
را بررسی نمود و نتیجه میگیرد تدوین گزارش «ثبات مالی برای اقتصاد ایران» از دیدگاه
نگاه سیستمی به اقتصاد و شناسایی شوکها و نوسانات نظام مالی و ممانعت از گسترش
آنها به کل اقتصاد ضروری است.
همچنین مطالعات بسیاری از منظر اقتصاد و مالی اسالمی درباره بحث ثبات در نظام
بانکداری اسالمی صورت پذیرفته است.
عمر چپرا ( )Chapra,2007با اشاره به بحرانهای مالی که در نظام متعارف پدید آمده
است مانند بحران جنوب شرق آسیا ،به بررسی و علتیابی این بحرانها پرداخته است .وی
به مقایسه بین نظام اسالمی و متعارف بر اساس شاخصهایی چون ثبات و کارایی پرداخته
است و نتیجتاً نظام بانکی اسالمی را با ثباتتر برمیشمارد.
اسالمی را مورد بررسی قرار داده است .وی بیان میدارد که جایگزینی نظام مشارکت بر
متغیرهایی مانند پسانداز ،سرمایه گذاری ،اشتغال و تولید اثر دارد و ثبات بیشتری پدید
میآورد؛ همچنین نشان میدهد نظام بانکی اسالمی دورههای رونق و رکود را به صورتی
مالیمتر پشت سر میگذارد؛ بنابراین ثبات بیشتری دارد.
توتونچیان ( )0910علت اصلی بیثباتی در نظام بانکداری متعارف را وجود بهره در این
نظام میداند و معتقد است حذف بهره از اقتصاد فواید متعددی خواهد داشت .از دیدگاه
وی عدم توانایی اقتصاددانان غربی در توجیه علل اساسی عدم تعادلهای اقتصاد
سرمایهداری و نظام بانکی غربی ،نشاندهنده تضاد و تناقض درونی در این نظام است.
جمالیان با توجه به ریسک کمتر بانکداری اسالمی بیان میدارد که در واقع جنبه خاصی
از ثبات در بانکداری اسالمی وجود دارد .وی در تحقیق خود چهار ریسک اساسی متوجه
بانکها که عبارتاند از :ریسک نرخ بهره ،ریسک نقدشوندگی و نقدینگی ،ریسک اعتباری
و بازار را در نظر میگیرد .وی در نهایت نشان میدهد نظام بانکداری اسالمی در کل و با
در نظرگرفتن ریسکهای فوق ،با ریسک کمتر و ثباتی پایدارتر مواجه است.
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موسویان ( )0920به صورتی دقیق مزایای بهرهگیری از عقود مشارکتی در بانکداری
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عیوضلو و میسمی ( ) 0921به بررسی نظری ثبات و کارایی بانکداری اسالمی در مقایسه
با بانکداری متعارف پرداختند .آنها بیان میدارند که بهطورکلی میتوان ادعا نمود که محیط
اقتصاد و بانکداری اسالمی که به جای استفاده از بهره ،به میزان مناسب از عقود مشارکتی و
مبادلهای استفاده می کند ،به علل گونان پیشرفت و توسعه اقتصادی بیشتری را در پی دارد و
با بحرانهای کمتر و کوتاهتر روبرو خواهد شد.
صادقی شاهدانی و نصرآبادی ( )0902جایگاه و ویژگیهای نظام بانکی متعارف و
مؤسسات مالی مشابه در توسعه بحران مالی و در مقابل ویژگیهای ذاتی بانکداری اسالمی
در جلوگیری از توسعه آن را تبیین نمودند .آنها بیان میدارند بانکداری اسالمی از طرق
ارتباط تنگاتنگ با بخش واقعی اقتصاد ،ایجاد شفافیت مالی ،وجود نظارت و کنترل ،توزیع
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ریسک و تأثیرپذیری حداقل از شوکها ،رعایت استانداردهای وامدهی ،عدم سرمایهگذاری
در دارایی بدون پشتوانه ،التزام به برآورد دقیق ریسک فعالیتها مانع از توسعه و گسترش
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بحران مالی در حیطه خود خواهد شد.
در این پژوهش با استفاده از مطالعات داخلی و خارجی به دنبال بیان شرایط فعلی نظام
بانکی کشور از منظر شاخصهای کمی مقاومت اقتصادی و بانکداری اسالمی و نیز
پیشبینی مدتزمان تابآوری اقتصادی نظام بانکی در آینده در مواجهه با شوکهای
اقتصادی پیش رو میباشیم؛ لذا این پژوهش یک مطالعه آیندهنگر با استفاده از روشهای
کمّی پیشبینی آستانه بحران مالی در نظام بانکی کشور میباشد که همزمان وقوع بحران و
هم احتمال وقوع بحران را اندازهگیری میکند.

 .3ضرورت بررسی ثبات مالی در بانکداری اسالمی
تفاوت جوهری بانکداری اسالمی و متعارف را میتوان در سه محور دانست :محور اول
آنکه در بانکداری اسالمی اعطای تسهیالت منوط به قراردادهای واقعی مبتنی بر ارائه کاال و
خدمات حقیقی است و قراردادها نمیتوانند از اقتصاد واقعی پیشی بگیرند .محور دوم آنکه
در بانکداری اسالمی از متغیر سود قراردادهای واقعی به جای بهره استفاده میشود .محور
سوم الزام بانکهای اسالمی به عنوان وکیل سپردهگذاران در نظارت و بررسی توجیه فنی و
اقتصادی پروژههایی است که از بانک تأمین مالی شدهاند (موسویان .)0922 ،تحلیلهای

نظری و یافتههای تجربی نشان میدهد کـه مـدل بانکـداری اسـالمی ،بهویژه زمانی که
سهم درخور توجهی از معامالت آن در بخش سرمایهگذاریهای اساسـی و بلندمـدت ،بر
اساس قراردادهای مشارکتی انجام گیرد در قبال بحرانهای مالی از ثبات بیشتر و نسـبت
بـه متغیرهای کالن اقتصادی از کارایی باالتری برخوردار است (همان).
نظام بانکداری متعارف (ربوی) برای همه نیازها اعم از مصرفی و سرمایهگذاری از
قـرارداد قرض با بهره استفاده میکند و بهطور معمول نرخ بهره آن نیز در بازار پول و
بهصورت برونزا از اقتصاد واقعی شکل میگیرد؛ این در حالی است که بانکداری اسالمی
متناسب با نیازهای واقعـی از انواع قراردادهای مالی بهره میگیرد (همان).
لذا ازآنجاکه در بانکداری اسالمی نظام تأمین مالی به اقتصاد حقیقی گره خورده است؛
لذا انتظار میرود که رشد بخش مالی در اقتصاد در قالب رشد اعطای تسهیالت و نیز میزان
تأمین مالی پروژهها در بانکداری اسالمی ،همراه با رشد  GDPباشد.
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سود و زیان ،جذب شوکهای واقعی اقتصاد (شوکهای ارزی و تورمی) ،افزایش وجوه
عرضهشده جهت سرمایهگذاری و تنوع عقود دانست (افشاری و همکاران)0902 ،

به عبارت دیگر نظام بانکداری اسالمی ،توانایی جذب شوکهای واقعی اقتصاد را از راه
پدیدآوردن تغییر مناسب در هزینه سرمایه فراهم میکند .با تغییر سودآوری در نظام
بانکداری اسالمی ،هزینه سرمایه نیز مطابق با سود تغییر میکند؛ اما در نظام بانکداری
سرمایه داری ممکن است نرخ بهره متناسب با تغییر سودآوری تغییر نکند و همین امر منجر
به واکنش های شدید در تقاضای تأمین مالی شود و در نتیجه به بحران مالی ختم شود
(صادقی شاهدانی)0902 ،؛ همچنین توزیع ریسک و تأثیرپذیری حداقل از شوکها و بیثباتی
اقتصادی ،از دیگر مزایای بانکداری اسالمی است که منجر به ثبات خواهد شد .همانطورکه
ذکر شد ،در بانکداری اسالمی ،ارتباط نزدیک و واقعی بین بخش واقعی و مالی اتفاق
میافتد بهطوریکه با ارتباط سوددهی و بازدهی واقعی ـ از منظر کالن رشد تولید ناخالص
داخلی ـ  ،در صورت بروز شوک و بحران اقتصادی که منجر به کاهش بازدهی فعالیتهای
اقتصادی شود ،سپردهگذار و دریافتکننده تسهیالت در کاهش بازدهی سهیم هستند و در
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ممنوعیت ربا ،محدودیت فعالیتهای سفتهبازی ،تأکید بر قراردادهای واقعی ،مشارکت در

نتیجه ضرر و زیان متوجه تنها یکی از طرفین نخواهد شد؛ زیرا در صورتی که یکی از
طرفین ملزم به تحمل زیان شود ،با توجه به اینکه سود واقع نشده ،آن طرف میبایستی از
سایر منابع خود اقدام به پرداخت بهره کند که همین عدم ارتباط میان سودآوری واقعی و
پرداخت بهره ،سبب بیثباتی بیشتری در جامعه و نظام بانکی خواهد شد (همان).

 .4ضرورت نظارت پیشگیرانه بر ثبات مالی بانکها بر اساس
اقتصاد مقاومتی
بر اساس تعیین وظایف و اقدامات دستگاهها برای اجرایینمودن محتویات سند
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ،مقام پولی کشور در جهت برنامهریزی و تدوین
سازوکارهای اجرای بندهای نهم و نوزدهم این سند ،موظف به انجام موارد زیر شد:
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الف) تدوین سیاستهای پولی و اعتباری متناسب با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی؛
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ب) شفافسازی اقتصاد و سالمسازی آن و جلوگیری از اقدامات ،فعالیتها و
زمینههای فسادزا در حوزههای پولی و ارزی.
پس از ابالغ سیاست های مزبور و انجام مطالعات گسترده در زمینه اقتصاد مقاومتی و
تبیین دقیق مفاهیم و ابعاد آن ،در نهایت اهداف و چارچوبهایی برای تحقق اقتصاد
مقاومتی در حوزه تخصصی امور پولی و بانکی ترسیم شد .بر این اساس «ثبات اقتصاد
کالن» به عنوان مهمترین خطمشی شناختهشده مطرح و شرایط و زمینههای الزام برای نیل
به این هدف نیز در قالب سه پیشفرض برقراری «پایداری بودجهای»« ،پایداری خارجی» و
«ثبات مالی» شناسایی گردید (بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران)0909 ،؛ لذا یکی از
پیشفرضهای برقراری ثبات اقتصاد کالن ،ایجاد ثبات مالی در اقتصاد کشور است .امروزه
مهم ترین معیار برای تبیین و تشخیص وضعیت مطلوب اقتصادی ،وجود ثبات و پایداری
مالی است .ثبات نقطه شروع بوده و حداکثر ثبات ،پایداری است .در واقع از ثبات میتوان
به پایداری رسید .ثبات اقتصادی ایجادکننده چشمانداز کالن اقتصادی بوده و در نتیجه،
زمینهساز تسهیل هدفگذاری کالن است .اگر ثبات در فضای اقتصاد کالن و در بازارهای
عمده وجود نداشته باشد ،از یکسو تعیین اهداف اقتصادی بسیار سخت است و از سوی
دیگر به دلیل تالطم و بیثباتی ،دستیابی به اهداف نیز مشکل میشود؛ بنابراین به دلیل نقش

و اهمیت ثبات و پایداری اقتصادی در ایجاد چشمانداز کالن ،کاهش هزینههای اقتصادی و
افزایش کارایی سیاستهای اقتصادی یکی از اهداف کالن برنامههای توسعه کشور در مهر
و موم های اخیر دستیابی به این هدف بوده است؛ چراکه دستیابی و کارایی اهداف و
سیاستها ی دیگر در تعامل تنگاتنگ با این هدف قرار دارد و این هدف ضرورت و
پیشنیاز حضور بهینه مقام پولی و مالی در اقتصاد کشور است (نادعلی.)090۴ ،
شبکه بانکی کشور با مشکالت فرابخشی و درونبخشی قابل مالحظهای مواجه است که
به واسطه کاهش کیفیت دارایی بانکها ،در مجموع به کاهش عرضه منابع مالی در بازار
پول و کاهش توان تسهیالت دهی شبکه بانکی منجر شده است .مواردی همچون تمرکز
تأمین مالی اقتصاد بر بانک ها ،رکود بازار امالک و مستغالت که چرخش نقدینگی در
بانکها را با مشکل مواجه ساخته ،فعالیت مؤسسات اعتباری غیر مجاز در بازار پول،
پایینبودن حجم سرمایه بانکها ،بدهی انباشته دولت و شرکتهای دولتی به بانکها،
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ساختار ضعیف حاکمیت شرکتی در بانکها ،در مجموع توضیحدهنده بخش زیادی از
مشکالت موجود در بازار پول هستند .بدیهی است در شرایطی که تأمین مالی در اقتصاد
بانک محور است ارتقای سالمت مالی ،شفافیت اطالعات و پایش مستمر بازار پول از
اهمیت ویژهای برخوردار است.
وقوع بحرانهای بانکی ،اگرچه همواره اتفاقات غیر منتظره و غیر متعارفی محسوب
میشوند؛ اما مشاهده میشود که از سال  0019میالدی امری متداول بوده؛ بهطوریکه در
دوره زمانی  1900-0019و  1900-1991به ترتیب  0۴1و  012بحران بانکی به وقوع
پیوسته است ( .)Laeven and Valencia, 2009از سوی دیگر ،شواهد تاریخی نشان
میدهد ،بانکها ،منشأ اصلی بحرانهای مالی رخداده ،شناسایی شدهاند (1998

)Hardy,

ضربه بزرگ این بحرانها به تولید حقیقی به خصوص در دهه  0009میالدی ،موجب
گردید موجی از تحقیقات در جهت مطالعه علل و پیامدهای شکنندگی بانک در اقتصادهای
معاصر صورت پذیرد؛ بهطوریکه این مطالعات در سه گروه دستهبندی گردید .در یک
طیف ،اثر بحرانهای مالی بر بخش حقیقی ( & Barro, 2001. Park & Lee, 2000. Lee
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تعهدات شرکتهای دولتی در این زمینه ،حجم باال و قابل مالحظه مطالبات غیر جاری و

) Rhee, 2000. Domac & Ferri, 1998. Loayaza & Ranciere, 2006و در طیف دوم،
موضوع تسری بحرانهای مالی در بین کشورها و بازارهای مختلف ( Pesenti & Tille,

 )2000. Kawaki & et al, 2001. De Bandt & Hartmann, 2002مورد بررسی قرار
گرفت .طیف سوم مطالعات ،با استفاده از مدلهای تجربی ،بر ارزیابی شاخصهای پیشرو
و پیشبینی بحرانهای مالی متمرکز شد؛ به عبارتی در این مجموعه از مطالعات ،سیستم
هشدار سریع ( )Early Warning Systemبرای پیشبینی بحران مالی طراحی و ایجاد
گردید تا بتوانند عالوه بر بررسی علل بروز بحرانها ،به جلوگیری از بروز مجدد آنها
بپردازند (

&

Loayaza

Reinhart,1998;Edison,

&

Lizondo

Kaminisky,

)Ranciere,2002;Bordo & et al,2000
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«سیستم هشدار سریع» ابزاری است که در راستای نظارت پیشگیرانه و آیندهنگر معرفی
شده و روشی کارا برای کشف وضعیت سالمت مالی بانکهاست .سیستم هشدار سریع،
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ابزار پیشبینی و شناسایی بانک بحرانزده (یا در آستانه ورشکستگی) از غیر بحرانی و یا
روشی برای کشف بانکهای نابسامان (از نظر مالی) در سیستم بانکی است .سیستم هشدار
سریع به عنوان یک ابزار تجربی جهت بررسی آسیبپذیری اقتصاد کالن ،راهکارهای
عملکردی و برگرفته از داده های اقتصادی هستند که با جلب توجه کارشناسان به روند
متغیرهای مربوط به بحرانهای گذشته ،به سیاستگذاران در خصوص احتمال وقوع

بحرانهای آینده هشدار دهند (.)Gramlich, Miller, Oet, Stephen, 2010
لذا ازآنجاکه تاکنون پژوهشی که بتواند بر اساس سیاستهای اقتصاد مقاومتی و نیز
اصل  ۴۴قانون اساسی مقاومت فعلی و آینده ،بخش بانکی اقتصاد را در برابر شوکهای
کالن اقتصادی مورد سنجش و پیش بینی قرار دهد صورت نپذیرفته است ،در این پژوهش
با استفاده از سیستم هشدار سریع ،این امر مهم مورد ارزیابی قرار میگیرد.

 .5تبیین روشهای کمّی پژوهش
 .1-5سیستم هشدار سریع
مدلهای سیستم هشدار سریع شامل مدلهای ساختاری (مدلهای الجیت و پروبیت،
سیستم منطق فازی و مدلهای مارکف سوئیچینگ) و مدلهای غیر ساختاری روش

سیگنالی « (Graciela Kaminsky, Saul Lizondo and Carmen Reinhart) »K.L.Rو
الگوی دیرش است .الگوهای دیرش یکی از الگوهایی است که برای پیشبینی
ورشکستگی بانکها در سالهای اخیر معرفی شدهاند .الگوهای دیرش در مقایسه با الگوی
الجیت و پروبیت این برتری را دارند که هم قادر به برآورد احتمال ورشکستگی و هم قادر
به برآورد زمان ورشکستگی میباشند .از جمله الگوهای دیرش میتوان به الگوی مخاطره
نسبی کاکس اشاره نمود .الگوی مخاطره نسبی کاکس اولین بار توسط کاکس ( )0011برای
مطالعات زیستپزشکی به کار برده شد .مدل رگرسیونی کاکس به مدل مخاطرات متناسب
نیز شناخته می شود .وقتی که تحقیق و بررسی اثرات چند متغیر بر زمان بقا بهطور همزمان
مدنظر باشد ،مدل کاکس کاربرد فراوانی دارد.
الگوی مخاطره نسبی کاکس دارای چند ویژگی مهم است که این نوع الگوها را نسبت
به سایر الگوها برتر ساخته است :اوالً؛ این نوع الگوها امکان پیشبینی زمان ورشکستگی را
دارند ،ثانیاً؛ به دلیل روش نیمه پارامتریک ،نیازی به قید توزیع متغیرها نظیر فرض 193

خصوص زمانی که محقق در مورد فرم تبعی نرخ مخاطره مطمئن نیست ،مفید است .از
سوی دیگر ،تجربه نشان داده است که برآورد الگوهای مخاطره در مقایسه با سایر الگوها
به واقعیت نزدیکتر است (احمدیان.)090۴ ،

تکنیک تحلیل بقا نیز از جمله الگوهای دیرش هستند که یک ابزار آماری پویا برای
تعیین زمان وقوع حادثه به شمار میروند .تحلیل بقاء مجموعهای از روشهای آماری به
منظور تجزیه و تحلیل دادههای زمان تا وقوع ( )Time to eventمیباشد .پیشینه مطالعاتی
تحلیل بقا مربوط به مطالعات مرگومیر و جمعیتشناسی در دهههای  0799میالدی
است و عمدتاً تمرکز این روش بر توانایی بقای افراد و ارگانیسمها در طول یک مدت
مشخص تا زمان زوال یا مرگ میباشد .تحلیل بقا را با نامهای چند تجزیه و تحلیل رویداد
تاریخی ،تجزیه و تحلیل طول عمر ،تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان ،تجزیه و تحلیل زمان
شکست و تجزیه و تحلیل دوران گذار یا طول مدت نیز در علوم مختلف میشناسند.
«رویداد یا اتفاق» در ادبیات روش تحلیل بقاء ،عبارت است از تغییر کمّی که برای یک
موجودیت ،سازمان ،بخش سیاسی یا اجتماعی و یا سایر مجموعهها روی میدهد و این
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نرمال بودن نبوده و امکان برآورد نرخ مخاطره اولیه وجود خواهد داشت .این ویژگی به

تغییر موجودیت را از یک حالت گسسته به یک حالت گسسته دیگر منتقل میکند .این
تغییر نتیجه یک فرآیند مادی (عینی) و ملموس است (.)Marc J.Leclere,2008
مهمترین و رایجترین کاربرد تحلیل بقاء در ادبیات اقتصادی ،در زمینههای درماندگی
مالی و عرضههای اولیه می باشد؛ روش تحلیل بقاء برای هر دو موضوع مناسب میباشد
(همان) .درماندگی مالی در سادهترین سطح خود به عنوان یک دوران گذار یا مرحله تغییر
میباشد .در واژهشناسی تحلیل بقاء ،شرکتها یا بانکهایی که درماندگی مالی را تجربه
نمی کنند ،در حالت اصلی و نرمال هستند .منظور از درماندگی مالی در این مطالعه ،در
حالت آستانه بحران مالی یا آستانه ورشکستگیقرارگرفتن بانکها میباشد .زمانی که این
شرکتها یا بانکها دچار درماندگی مالی میشوند ،به حالت مقصد یا موقعیت رویداد
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منتقل شدهاند .تحلیل بقاء می تواند طول مدت میان حالت نرمال یک بانک یا شرکت و
درماندگی مالی را مدلسازی نماید.
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 .2-5تعیین آستانه بحران مالی و ثبات مالی
در مقایسه با مبحث ثبات قیمتها ـ که به راحتی با شاخص تورم قابل اندازهگیری و
قضاوت است ـ اندازهگیری و قضاوت درباره ثبات مالی کار آسانی نیست .جهت تعیین
آستانه ورشکستگی یا بحران مالی در بانکها معیارهای مختلفی در پژوهشها ارائه شده
است که در این میان شاخص « »Z-scoreعمومیت بیشتری دارد.
تنها روش اندازهگیری ریسک مبتنی بر حسابداری « »Z-Scoreاست که در ادبیات
بانکداری نیز مورد استفاده است .این روش سنجش ریسک از مفهوم احتمال نکول بانکی
برگرفته شده است ( Boyd and Graham, 1986; Boyd and Runkle, 1993; Hannan

) .and Hanweck, 1988; Boyd, 1993این روش برای اندازهگیری ثبات بانکی یا احتمال
ورشکستگی یا نکول یک بانک نیز مورد استفاده قرار میگیرد (.)Lee and Hsieh, 2014
الین و لوین ( ،)Laeven and Levine, 2009فیوردلیسی و سالواتوره ( Fiordelisi and

 ،)Salvatore, 2014ویلیامز ( )Williams, 2014و نیکولو ( )De Nicolo, 2004از این روش
برای اندازهگیری ریسک اعسار یا درماندگی ( )Insolvency riskاستفاده نمودند .میکلر،
میترا و وورل ( )Maechler, Mitra and Worrel,2011بیان میدارند که استفاده از شاخص

 Z-Scoreبه عنوان شاخصی برای اندازهگیری سالمت بانکی و ریسک درماندگی یا اعسار
یا فاصله تا نکول ،در حال افزایش است .آنها همچنین بیان میدارند این شاخص بهصورت
مستقیم احتمال وقوع زیان بیش از سرمایه صاحبان سهام را بیان میدارد؛ به عبارت دیگر
این شاخص بیان میدارد که سرمایه بانک تا چه میزان میتواند بر اثر نوسانات بازدهی
بانک ،در برابر ریسک درماندگی و ورشکستگی پوشش ایجاد نماید ( Xiping Li, David
)Tripe and Chris Malone, 2017؛ همچنین هس و سیهاک ( Heiko Hesse and Martin

 )Cihak, 2007بیان میدارند که این شاخص مستقیماً احتمال کمشدن ارزش داراییها از
ارزش بدهیها را نشان میدهد؛ بدین مفهوم که هرچه مقدار  Zبزرگتر باشد ،احتمال
ورشکستگی یا ریسک بقاء کمتر خواهد بود .نحوه محاسبه این شاخص عبارت است از:
فرمول ()0

=Z

میانگین بازده بعد از مالیات داراییها (بهصورت درصدی)؛
انحراف معیار  ROAبه عنوان پروکسیای برای نوسانات بازده.

 .3-5اندازهگیری نااطمینانی متغیرها
یکی از ویژگیهای سریهای زمانی مالی با فراوانی باال ،دارابودن نوسانات خوشهای است
بهطوریکه در دورههایی با نوسانات اندک و در دورههایی با نوسانات باال همراه هستند.
این ویژگی نشاندهنده غیر ثابتبودن واریانس سریهای زمانی در طی زمان خواهد بود.
مدلهای  ARCHبرای اولین بار توسط انگل ( )Engleدر سال  0021معرفی شدند و در
سال  0027به وسیله بالرسلو ( )Bollerslevعنوان ( GARCHتعمیمیافته  )ARCHتعمیم
داده شد .در مدلهای اقتصادسنجی سنتی ،ثابتبودن واریانس جمالت اخالل همواره یکی
از فروض اصلی و کالسیک اقتصادسنجی به حساب میآید .رابرت انگل ( )0021برای
رهایی از این فرض محدودکننده روش جدیدی موسوم به  ARCHرا پایهگذاری کرد .یکی
از دالیل استفاده از این مدلها ،وجود خطاهای پیشبینی کوچک و بزرگ در خوشههای
مختلف یک سری میباشد .وجود عینی این مسئله را میتوان در بررسی روند یک متغیر
اقتصادی (مانند نرخ تورم ،نرخ ارز و )...مشاهده نمود؛ بهطوریکه ممکن است سری
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حقوق صاحبان سهام بهصورت درصدی از داراییها؛
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مذکور در طی سالهای مختلف رفتارهای متفاوتی را از خود به نمایش بگذارد .به مفهوم
دیگر ممکن است در برخی سالها دارای نوسانات کم و در برخی دارای نوسانات زیاد
باشد .در چنین شرایطی انتظار بر این است که واریانس در طول روند تصادفی سری مورد
نظر ثابت نبوده و تابعی از رفتار جمالت خطا باشد .در واقع مزیت مدلهای  ARCHاین
است که میتواند روند واریانس شرطی را با توجه به اطالعات گذشته خود توضیح دهد.
انگل مدل واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیو را بهصورت زیر تعریف نمود:
∑
فرمول ()1
سپس بالرسلو تعیین واریانس شرطی را با واردنمودن ارزشهای وقفه دار
راست معادله باال بسط داد:
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∑

فرمول ()1

در سمت

∑
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این معادله بهصورت) GARCH(p,qنشان داده میشود .برای مشخصشدن GARCH

معادله

∑ میبایستی کوچکتر از یک باشد تا شرط مانایی برقرار شود

∑

باید شرط منفینبودن را داشته باشند.

و عالوه بر آن

مدل دیگری که امکان آثار نامتقارن ( )Asymmetric Effectsجمالت خطای گذشته را
بر واریانس خطای شرطی فراهم مینماید ،مدل  GARCHنمایی یا  EGARCHاست .یکی
از مشکالت مدلهای گارچ استاندارد این است که میبایست مثبتبودن همه ضرایب را

بهگونهای تضمین کنیم .نلسون ()Nelson

را بهگونهای مدلسازی کرد که در آن الزامی

به اعمال قید غیر منفی وجود نداشت؛ بنابراین امکان منفیبودن ضرایب در اینجا وجود
دارد .معادله زیر یک مدل  EGHARCHاست :فرمول(:)9
)

(

∑

)

(

∑

|

|

∑

)

(

 .6روش تحقیق و تصریح الگو
در این مطالعه از مهمترین متغیرهای کالن اقتصادی برای بررسی اثر نااطمینانی آنها بر بقاء
بانکهای دولتی و بانکهای لیست شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سالهای 0921

تا  0902استفاده شده است .برای مدلسازی نااطمینانی متغیرهای کالن از مدل GARCH

استفاده شده است؛ همچنین در این مقاله برای تحلیل بقای بانکها از الگوی مخاطرات
متناسب کاکس که یک الگوی نیمه پارامتریک است و نیز برای زمان در معرض خطر
قرارگرفتن (آستانه ورشکستگی یا بحران مالی) بانکها از الگوی کاپالن میر استفاده شده
است .در این مقاله متغیرهای مورد استفاده شامل متغیر زمان که یک متغیر پیوسته بوده و
مدت زمانی که به طول میانجامد تا بانک در معرض ورشکستگی قرار گیرد را نشان
میدهد و به عنوان متغیر وابسته در مدل کاپالن میر در نظرگرفته شده است .در این مقاله
برای اولین بار شاخص ثبات به عنوان متغیر در معرض ورشکستگیقرارگرفتن و متغیر
وابسته در مدل مخاطره نسبی فرض شده است که یک متغیر باینری یا دودویی میباشد؛ به
عبارتی دیگر در این پژوهش و در مدل اگر شاخص ثبات مالی  Z-scoreبیشتر و مساوی
یک باشد ،بانک ها دارای ثبات مالی و مقدار عددی صفر (عدم وقوع حادثه) و اگر کمتر از
یک باشد بانکها دارای عدم ثبات بوده و مقدار یک (وقوع حادثه) میگیرد؛ همچنین در 197

قانون اساسی است ،بانک ها بر اساس نوع مالکیت به دو دسته دولتی و خصوصی تقسیم
میگردند که بر اساس نوع مالکیت هر بانک بقای آن نیز مورد بررسی قرار میگیرد .توضیح
این نکته الزم است که این دستهبندی بر اساس توجه ویژه اصل  ۴۴قانون اساسی به
خصوصی سازی با هدف مشارکت فعال بخش خصوصی در اقتصاد کشور و ارتقای
بهرهوری و کارآیی و نیز سیاستهای اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شده است .علت
استفاده از متغیر نااطمینانی رشد  ،GDPبا توجه به پیشینه پژوهش ،ادعای بانکداری اسالمی
مبنی بر ارتباط تنگاتنگ میان بخش حقیقی اقتصاد و نظام مالی اسالمی است؛ همچنین در
این مدل از نرخ سود عقود مشارکتی طبق مبانی بانکداری اسالمی به عنوان متغیری جهت
ارزیابی تأثیرات نوسانات سودآوری بانکها بر بقای نظام بانکداری بدون ربا استفاده شده
است .متغیرهای مستقل در مدل عبارتاند از:
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این مقاله ازآنجاکه از جمله سیاستهای اصلی اقتصاد مقاومتی توجه ویژه به اصل ۴۴

جدول  :0متغیرهای مستقل و وابسته
نوع متغیر /عامل

نحوه محاسبه /اندازهگیری

نااطمینانی نرخ ارز

محاسبه نااطمینانی نرخ ارز از مدل E-GARCH

نااطمینانی نرخ سود سپرده

*

محاسبه نااطمینانی نرخ سود سپرده از مدل GARCH

نااطمینانی نرخ تورم

محاسبه نااطمینانی نرخ تورم از مدل GARCH

نااطمینانی رشد GDP

محاسبه نااطمینانی  GDPاز مدل GARCH
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نااطمینانی نقدینگی

محاسبه نااطمینانی پول (اسکناس ،مسکوکات و سپردههای دیداری)
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از مدل GARCH

نوع مالکیت

دولتی و خصوصی (بر اساس سهامدار عمده)

شاخص ثبات

استفاده از روش Z-Score

در دادههای سری زمانی ،قبل از آنکه به تحلیل و تخمین معادالت الگو پرداخته شود،
باید آزمون ریشه واحد برای تعیین مانایی سریهای زمانی متغیرها انجام شود .تاکنون
روشهای گوناگونی برای آزمون فرضیه ریشه واحد در دادههای پانل دیتا معرفی شده
است که از این میان روش دیکی فولر تعمیمیافته رواج بیشتری دارد؛ لذا در این مقاله ابتدا
ریشه واحد کلیه دادهها مورد سنجش قرار گرفت که در این میان فقط دادههای نرخ سود
سپرده ،نامانا بودند که با تفاضل گیری مرتبه اول ریشه واحد آنها برطرف گردید .نتایج
حاصل از آزمون فوقالذکر در جدول زیر نمایش داده شده است.

* .منظور از نرخ سود سپرده ،نرخ سود علیالحساب سپردههای یکساله اعالمـی از سـوی بانـک مرکـزی
میباشد.

جدول  :1نتایج آزمون دیکی ـ فولر تعمیم یافته
ADF
TestStatistic

Critical
value1%

Critical
value5%

Critical
value10%

-1/7۴0

-1/219

-0/0۴0

-0/707

GDP

-۴/9۴1

-9/710

-1/0۴9

-1/709

نرخ تورم

-1/207

-1/202

-0/0۴2

-0/70۴

نقدینگی

-9/992

-1/7۴۴

-0/021

-0/709

-۴/211

-۴/990

-9/21۴

-9/110

متغیرها
*

نرخ ارز

نرخ سود
سپرده

منبع :یافته تحقیق.

جهت تعیین محدوده نوسان شاخص ثبات یا همان « »Z-Scoreبانکها ،از تابع توزیع کرنل
بهره بردیم .نمودار زیر بیان میدارد در اکثر دورهها ،تعداد بیشتری از بانکها در محدوده
آستانه ورشکستگی قرار گرفتهاند.
نمودار ( - )0تابع توزیع کرنل شاخص ثبات مالی

منبع :یافته تحقیق

* .نتایج آزمون دیکی فولر برای این متغیر بعد از تفاضلگیری در سطح یک میباشد.
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 .1-6تبیین شاخص ثبات Z-Score
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همانطورکه در نمودار فوق مشخص است ،مقدار حداکثر این شاخص برابر  01بوده که
نشان میدهد بانکهایی که دارای مقدار عددی بیش از  01بودهاند ،دارای ثبات بانکی و
بانکهایی که دارای مقدار عددی کمتر از یک بودهاند ،با عدم ثبات بانکی مواجه هستند.
 .2-6تبیین رگرسیون مخاطرات متناسب کاکس و تابع بقا (مدل کاپالن مایر)

به منظور سهولت هر چه بیشتر ،مدل مخاطرات متناسب کاکس را ابتدا برای حالتی در نظر
میگیرند که خطرات غیرمتناسب و یا متغیرهای توجیهی مرتبط با زمان در مدل وجود
نداشته باشد؛ بنابراین اگر  Kمتغیر مستقل

,…,

,

,

در زمان  tبهصورت زیر تعریف میگردد:
}
فرمول ()۴
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داشته باشیم ،تابع خطر
{

) (

) (

در این مدل چنین فرض میشود که خطر برای فرد iام در لحظه زمانی  tدارای دو

فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی /صادقی ،طالبی ،عالم تبریز و کاتوزیان

مؤلفه زیر است:

یک تابع خطر پایه یا مبنا که با) (

نشان داده میشود که غیر منفی است مقدار

عددی آن از روی دادههای نمونهای برآورد میشود و دوم یک ترکیب خطی از مجموعه k
مستقل یعنی:

{ که ضرایب این  kمتغیر نیز از روی دادههای

}

نمونهای باید برآورد شود این برآوردها با

,…,

,

نشان داده میشود.

چنانچه در ترکیب خطی مذکور ،همه متغیرها برای موجودیت مشخص مقدار صفر را

اختیار کند آنگاه مقدار  eبرابر  0و در نتیجه) (

به عنوان تابع خطر آن موجودیت

منظور میگردد .با گرفتن لگاریتم از دو طرف مدل کاکس داریم:
فرمول()2

log  hi (t )   (t )  1X i 1  2 X i 2  ...  k X ik

حال اگر   (t )  باشد آنگاه مدل کاکس به مدل نمایی زیر تبدیل میشود:

log  hi (t )    1X i 1  2X i 2  ...  k X ik

فرمول()7
اگر   (t )   .tباشد مدل کاکس به مدل کمپرتر تبدیل میشود:

log  hi (t )   .t  1X i 1  2X i 2  ...  k X ik

فرمول()1

و اگر   (t )   .log tباشد ،آنگاه مدل کاکس به مدل ویبال تبدیل خواهد شد و

داریم:

log  hi (t )   .log t  1X i 1  2 X i 2  ...  k X ik

فرمول()2

مزیت و نقطه قوت مدل کاکس در آنست که در حضور آن مدل ،هیچکدام از حاالت
فوق ضرورتی ندارد و )   (tمیتواند هریک از حاالت فوق را اختیار کند.
از حالت  jبه حالت مقصد ،k

تحلیل بقاء احتمال تغییر در یک متغیر وابسته مانند

متأثر از عوامل تأثیرگذار را مدلسازی میکند ( .)Blossfeld and Rohwer, 1995بازه
زمانی میان این دو حالت را زمان رخداد یا زمان شکست میگویند .زمان رخداد به وسیله
متغیر تصادفی غیر منفی  Tنمایش داده میشود که بیانگر مدت زمانی است که متغیر وابسته
در زمان

(

) از حالت  jبه حالت  kتغییر مییابد؛ همچنین  Tبیانگر مدت بقاء ،سن

یک موجودیت در زمان مرگ ،سن یک موجودیت در زمان شکست و یا زمان بقاء 201

مدلهای جایگزین تحلیل بقاء ،توزیعهای احتمالی مختلفی را برای  Tدر نظر میگیرند.
بدون در نظرگرفتن توزیع احتمال  ،Tتوزیع احتمال میتواند به عنوان تابع توزیع تجمعی،
تابع بقاء ،تابع چگالی احتمال یا تابع مخاطره در نظر گرفته شود.
فرمول()0

t

F (t )  P (T  t )   f (x )dx .
0

این فرمول بیانگر احتمال کمتر یا برابربودن  Tاز مقدار  tاست و بیانگر احتمال وقوع
حادثه قبل از زمان  tمیباشد F(t) .همان توزیع زمان بقاء یا توزیع شکست میباشد
(.)Elandt-Johnson and Johnson, 1980
در برآورد الگو رگرسیون کاکس در نرمافزار  SPSSدو گام تعریف میشود ،در گام اول
صرفاً از متغیر عرض از مبدأ استفاده می شود و در گام بعدی متغیرهای توضیحی وارد الگو
میشوند .در این گام الگو بهصورت کلی جهت ارزیابی معنیداری تکتک متغیرها و نیز
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میباشد.

معنیداری کل الگو از منظر خوبی برازش ارزیابی میگردند .برای ارزیابی نیکی برازش
الگو بهصورت کلی ،از آزمونهای والد ( ،)Wald testنسبت احتمال ( Likelihood ratio

 )testو اسکور ( )Score testاستفاده میگردد.
ساختار کلی مدل کاپالن میر بهصورت معادله زیر است:
فرمول()09
∑
 Time Variableیک متغیر پیوسته است که بیان میدارد بانک پس از چند دوره به
آستانه ورشکستگی میرسد Status Variable .متغیر وضعیت است که بهصورت یک متغیر
202

مجازی تعریف می گردد که بر اساس تعریف از آستانه ورشکستگی انجام گرفت ،مقدار
عددی صفر یا یک را اختیار میکند .متغیر طبقهبندی ( )Strafication Variableبیانگر
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اندازه بانک است که مقادیر صفر و یک و دو اختیار میکند .قبل از آنکه متغیرهای
تعریفشده در فرمول ( )09قرار گیرند ،میبایستی آزمونهای مورد نیاز دادههای سریهای
زمانی صورت پذیرد و از طرفی نااطمینانی متغیرهای جدول ( )0محاسبه گردند که در ادامه
به آن خواهیم پرداخت.

 .3-6آزمون ضریب الگرانژ ()LM
به منظور اطمینان خاطر از وجود اثر  ARCHدر سری زمانی انتخابشده ،با انجام آزمون
ضریب الگرانژ این پدیده مورد بررسی قرار میگیرد .فرضیه صفر این آزمون بیانگر عدم
وجود اثر  ARCHدر دادههاست .رد این فرضیه به معنای تأیید فرضیه مقابل و وجود اثر
 ARCHدر دادههای مربوط به سری زمانی است .جدول زیر آزمون ضریب الگرانژ را به
منظور شناسایی اثرات  ARCHنمایش داده است.

جدول ( )9نتایج آزمون ضریب الگرانژ :تست اثر ARCH
احتمال

مقدار

آماره

9/9920

1/722

F-statistic

9/997

1/2۴0

Obs*R-squared

9/999

12/02

F-statistic

9/999

11/70

Obs*R-squared

9/999

17/۴11

F-statistic

9/999

19/021

Obs*R-squared

9/999

20/227

F-statistic

9/999

11/912

Obs*R-squared

9/999

01/920

F-statistic

9/9997

00/091

Obs*R-squared

متغیر
نرخ ارز

GDP

نرخ تورم

نقدینگی

منبع :یافته تحقیق.

با توجه به معناداری آمارههای فیشر و کای دو در سطح یک درصد ،نتیجه میگیریم که
جمله خطای معادله میانگین دارای مشکل ناهمسانی واریانس شرطی است؛ لذا با توجه به
وجود اثر  ARCHبرای تخمین شاخص نوسانات از مدلهای خانواده  GARCHاستفاده
میکنیم.

 .4-6تخمین شاخص نوسانات با استفاده از
 EGARCH،و TARCH

مدلARCH،GARCH

بعد از حصول اطمینان نسبت به وجود پدیده ناهمسانی واریانس شرطی یا اثر ARCHدر
سری زمانی مورد نظر ،مدل استاندارد ) GARCH(p,qبرای سری زمانی در بازه مورد نظر
برآورد میگردد .مجموع ضرایب  ARCHو  GARCHتخمین زده شده که به ترتیب به 
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نرخ سود سپرده
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و  معروف هستند ،نشاندهنده میزان نوسان در سری زمانی میباشند .خروجی نرمافزار
 eviews10برای تخمین مدل ) GARCH(p,qبرای متغیرهای پژوهش بهصورت زیر است:
جدول  :۴تخمین مدل  GARCHو  ARCHبرای متغیر رشد  ،GDPنرخ سود سپرده و نرخ ارز
ضریب برآوردی

خطای استاندارد

آماره آزمون Z

C

9/99171

9/99922

9/999

ARCH

9/721

9/9۴

9/000

C

9/01

9/2۴

9/1

ARCH

0/29

9/۴1

9/۴9۴

C

9/29

9/91

9/0۴

نرخ ارز

)1(ARCH

9/12

9/92

9/20

(1وGARCH)0

)2(ARCH

9/92

9/90

9/91

GARCH

9/۴2

9/99

9/01

متغیرها
رشد GDP

نرخ سود سپرده
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منبع :یافته تحقیق.

همانطورکه مالحظه می شود واریانس ناهمسانی شرطی برای متغیر رشد  GDPفقط
تابعی از مجذور باقیماندهها و یک ضریب ثابت است؛ بنابراین مدل فوق از نوع ARCH

مرتبه یک به شمار میرود که بهصورت زیر میباشد:
فرمول ()00
همچنین واریانس ناهمسانی شرطی برای نرخ سود سپرده (نرخ سود علیالحساب
سپردههای یکساله) فقط تابعی از مجذور باقیماندهها و یک ضریب ثابت است؛ بنابراین
مدل فوق از نوع  ARCHمرتبه یک به شمار میرود که بهصورت زیر میباشد:
فرمول()01

پس از تخمین مدل ( 1و  GARCH)0میتوان شاخص نوسانات نرخ ارز را بهصورت
زیر محاسبه نمود:
فرمول()09
در مدل  GARCHمتقارن ،تغییرپذیریها که با واریانس نشان داده میشود ،برای
شوکهای مثبت و منفی یکسان است؛ اما گاهی دلیلی وجود ندارد که این شوکها متقارن
باشند .بدین منظور مدل  EGARCHیا  GARCHنمایی توسط نلسون ( )0000پیشنهاد
گردید که اثرات شوکهای مثبت و منفی را بهصورت نامتقارن نیز در نظر میگیرد .این مدل
بهصورت لگاریتمی است؛

دارای چند مزیت است :اوالً؛ در این مدل متغیر وابسته یعنی

لذا ضرایب متغیرهای سمت راست میتوانند مثبت یا منفی باشند ،ثانیاً؛ در این مدل اگر اثر
شوک ها نیز نامتقارن باشد ،آنها را در نظر میگیرد (ری .)0920 ،ادامه نوسانات نقدینگی با
 EGARCHمدلسازی میگردد که نتایج آن در جدول زیر نشان داده شده است:
جدول  :2تخمین مدل  EGARCHبرای نقدینگی

ضریب برآوردی

متغیر

احتمال

9/1۴

9/۴1

2/1

9/999

-9/۴9

9/10

-1/991

9/9۴۴

1/00

9/۴1

۴/7۴

9/999

-9/900

9/990

-0/02

9/9۴7

منبع :یافته تحقیق

پس از تخمین مدل  EGARCHنقدینگی ،شاخص نوسانات آن بهصورت زیر محاسبه
میگردد:
فرمول()0۴
] √

|

|
√

[

√

مدل  TARCHیا مدل  ARCHآستانه به دنبال تبیین اثرات وقایعی است که در گذشته
اتفاق افتاده ولی اثر آنها در زمان حال حاضر میشود در این مدل

بیانگر وجود
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نقدینگی

خطای استاندارد

آماره آزمون

205

اخبار بد در زمان  t-kمیباشد که در این صورت

باشد

است .اگر

اخبار بد تغییرپذیری را افزایش میدهد(همان .)0920 ،در ادامه سایر نوسانات نرخ تورم با
TARCHمدلسازی میگردد که نتایج آن در جدول زیر نشان داده شده است:
جدول  :7تخمین مدل  TARCHبرای نرخ تورم
ضریب برآوردی

خطای استاندارد

آماره آزمون Z

احتمال

9/9917

9/990۴

9/01

9/991

نرخ

9/۴7

9/00

9/90

9/9990

تورم

9/2

9/92

9/01

9/999

-9/71

9/01

-9/97

9/9991

متغیر
C
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منبع :یافته تحقیق.
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با توجه به معناداری ضرایب ،نتیجه میگیریم مدل نرخ تورم کامالً نامتقارن است .پس
از تخمین مدل  TARCHنرخ تورم ،شاخص نوسانات آن بهصورت زیر محاسبه میگردد:
فرمول()02
مخالف صفر است که مبنی بر وجود اثر اخبار نامتقارن میباشد و در اینجا میبینیم
که این ضریب کوچکتر از صفر است؛ بنابراین شوکهای مثبت نسبت به شوکهای منفی
تأثیر نمایانتری بر نوسانات دارند.
حال که نااطمینانی متغیرهای پژوهش محاسبه شد ،به آزمون بقاء و بررسی متغیرهای
کالن اقتصادی اثرگذار بر آستانه ورشکستگی بانکها میپردازیم .الزم است ذکر شود که
هدف از این مقاله بررسی ثبات و مقاومت کل نظام بانکی کشور بر اساس نمونه و جامعه
بیانشده در قبل می باشد؛ لذا در بیان نتایج پژوهش به دلیل عدم ایجاد نگرانی در برخی از
سپردهگذاران بانکی ،از بیان نام بانکها صرفنظر نمودیم.

جدول  :1برآورد احتمال زمان بقاء کاپالن میر برای مقایسه زمان بقای بانکها بر اساس نوع مالکیت
نتایج بر اساس رویکرد شاخص ثبات در تعریف آستانه ورشکستگی
اندازه بانک

تخمین زمان احتمالی
(سال)

انحراف استاندارد

سطح اطمینان  02درصد
کران پایین

کران باال

دولتی

9

9/9۴77

0/۴

۴/7

خصوصی

2

9/9172

۴/۴

2/2

کل

2

9/91۴1

۴/9

2/7

منبع :یافته تحقیق.

همانطورکه در جدول فوق مشاهده میشود ،زمان بقای بانکهای خصوصی و دولتی
بر اساس رویکرد شاخص ثبات در تعریف آستانه ورشکستگی ارائه شده است .نتایج نشان
میدهد که در این رویکرد ،با احتمال  02درصد بانکهای دولتی پس از  9سال و بانکهای
همچنین مشاهده میشود که نوع مالکیت بانکها بر مدتزمان بقاء آنها اثرگذار میباشد.
نتایج حاصل از آزمون برابری میانگین دوره زمان بقا در جدول ( )2بیان شده است.
جدول  :2آزمون برابری میانگین دوره زمان بقاء
نتایج بر اساس رویکرد کفایت سرمایه در تعریف آستانه ورشکستگی
آزمونها

کای دو

درجه آزادی

معناداری

لگاریتم رتبه

9/227

0

9/9۴2

برسلو

1/072

0

9/90۴

تارون-وار

0/991

0

9/912

منبع :یافته تحقیق.

آزمون برسلو آزمون برابری تابع بقا با وزندهی به همه زمانها با در نظرگرفتن تعداد
مشاهدات در معرض خطر در هر زمان میباشد .آزمون تارون ـ وار آزمون برابری تابع بقا
وزنی با به کارگیری ریشه مربعات تعداد مشاهدات در معرض خطر در هر لحظه از زمان
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خصوصی پس از  2در حالت کلی بانکها بعد از  2سال به آستانه ورشکستگی میرسند؛
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میباشد .سه آزمون انجام شده که در سطح  2درصد معنادار میباشند که بیانگر این مطلب
است که تفاوت معناداری بین زمان بقا بانکها با اندازه بانکها وجود دارد.
نمودار ( )1منحنی بقاء را نشان می دهد .بر اساس این نمودار ،محور عمودی احتمال بقا
و محور افقی بیانگر زمان تا وقوع حادثه است .در این نمودار کاهش در منحنی بقا نشان
میدهد که زمان تا وقوع در معرض ورشکستگیقرارگرفتن در حال کاهش است .در نمودار
زیر منحنی بقاء بانک ها بر اساس مالکیت دولتی و خصوصی به ترتیب با اعداد  0و  1نشان
داده شدهاند .همانطورکه مشاهده میشوند بانکهای دولتی زودتر به آستانه بحرانی نزدیک
میشوند.
نمودار( )1منحنی بقاء -رویکرد شاخص ثبات و بر اساس نوع مالکیت
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منبع :یافتههای تحقیق

جدول ( )0نسبت مخاطره برآوردشده از رگرسیون کاکس را نشان میدهد که بقای
بانکهای کشور را تحت تأثیر نااطمینانی  2متغیر کالن اقتصادی در نظر میگیرد .با توجه به
اینکه متغیر اندازه بانک به عنوان متغیر عامل در نظر گرفته شده است؛ بنابراین نرمافزار 1
متغیر مجازی بر اساس مالکیت (دولتی و خصوصی) طراحی میکند .انحراف معیار کوچک
نیز بیانگر مناسببودن الگوی برآوردشده میباشد .باید دقت نمود که عالمت ضرایب در
تابع مخاطره متفاوت از عالمت آنها در تابع بقا خواهد بود؛ بهاینترتیب که متغیرهایی که به
نظر میرسد با بقا رابطه مثبت داشته باشند ،در تابع مخاطره عالمت منفی دارند .در برآورد

الگو رگرسیون کاکس در نرمافزار  SPSSدو رویکرد وجود دارد ،یکی آنکه تمامی متغیرها
به صورت بلوکی در مدل قرار گیرند و معناداری هر کدام مورد ارزیابی قرار گیرد ،دوم آنکه
هر یک از متغیرها بر اساس اهمیت بهصورت تکتک و مجزا وارد الگو شده و در نهایت
معناداری ضرایب آنها مورد بررسی قرار گیرد .در این پژوهش از رویکرد دوم استفاده شده
است.
نتایج رگرسیون کاکس نشان میدهد که از  2متغیر مورد بررسی ،دو متغیر در 9/92
معنیدار بوده و بر ثبات و آستانه ورشکستگی در بانکها تأثیرگذارند .این دو متغیر
عبارت اند از نااطمینانی نرخ سود سپرده و نرخ تورم .ضرایب بیانگر اثر متغیر مورد بررسی
بر نرخ مخاطره است .نرخ مخاطره بیانگر تغییر پیشبینیشده در نسبت مخاطره به ازای یک
واحد افزایش در متغیر مستقل است .عالمت منفی ضرایب متغیرهای کالن به مفهوم این
است که با کاهش شاخص مورد بررسی ،نرخ مخاطره افزایش خواهد یافت و در مقابل
عالمت مثبت ضرایب به مفهوم این است که با افزایش شاخص مورد بررسی ،نرخ مخاطره 209
جدول ( )0نتایج حاصل از برآورد تابع مخاطره

نتایج بر اساس رویکرد کفایت سرمایه در تعریف آستانه ورشکستگی

متغیرها

ضرایب

انحراف
معیار

آزمون
والد

معناداری

نرخ
مخاطره

نااطمینانی نرخ ارز
نااطمینانی رشد
GDP
نااطمینانی نرخ تورم
نااطمینانی نرخ
سودسپرده
نااطمینانی نقدینگی
(حجم پول)

فاصله اطمینان در سطح
 02درصد برای نرخ
مخاطره
کران
پایین

کران باال

9/999

9/999

9/9۴0

9/21۴

0

0

0

9/912

9/702

9/907

9/0

0/920

9/909

1/0

-9/01۴

9/9۴7

1/190

9/991

9/229

9/291

9/071

-9/0

9/0

09/99

9/999

9/91

9/991

9/07۴

9/999

9/999

1/200

9/091

0

0

0

منبع :یافته تحقیق.
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افزایش خواهد یافت.

آزمونهای والد و سطح معنیداری کمتر از  2درصد بیانگر خوبی برازش الگو
بهصورت کلی ،بهصورت مرحلهای و بلوکی است .بررسی برازش بلوکی و برازش
مرحلهای زمانی اهمیت مییابد که از بیش از یک گام برای برازش و برآورد الگو استفاده
شود .آزمون خوبی برازش الگو مخاطره کاکس در جدول ( )09نمایش داده شده است.
جدول ( )09آزمون خوبی برازش الگو مخاطره کاکس
بر اساس رویکرد شاخص ثبات

معناداری

درجه آزادی

آماره کای دو

تغییر نسبت به بلوک قبلی

9/999

2

22/010

تغییر نسبت به مرحله قبلی

9/999

2

22/010

کلی (رتبه)

9/999

2

22/270

171/092

-2loglikelihood
منبع :یافته تحقیق.
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 .7نتیجهگیری
در این مقاله همانطورکه بر اساس سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و نظام اقتصاد
اسالمی ،ثبات اقتصادی اهمیت ویژهای دارد ،ثبات بانکی به عنوان یکی از مهمترین
بخشهای اقتصادی کشور بر اساس متغیرهای کالن اقتصادی و شاخصهای بانکداری
اسالمی مورد ارزیابی قرار گرفت .از طرفی چون سیاستهای اقتصاد مقاومتی طبق ابالغیه
مقام معظم رهبری بر اساس سیاستهای اصل  ۴۴قانون اساسی است ،عامل مالکیت در
بانکها مورد توجه ویژه قرار گرفت .همانطورکه نتایج نشان داد ،ابتدا کل نظام بانکی
کشور بر اساس تکانههای کالن اقتصادی از منظر ثبات و بقاء مورد سنجش کمّی قرار
گرفتند .نتایج نشان داد کل شبکه بانکی کشور در برابر تکانههای کالن اقتصادی ـ که با
نااطمینانی متغیرهای کالن اقتصادی مورد سنجش قرار گرفتند ـ فقط  2سال تا آستانه
بیثباتی یا ورشکستگی قرار دارند .از طرفی نگرانی مقام معظم رهبری مبنی بر دولتیبودن
بخش عظیمی از اقتصاد کشور قابل توجه است؛ چراکه نتایج نشان میدهد بانکهای دولتی
حدوداً دو سال ثبات و مقاومت اقتصادی کمتری نسبت به بانکهای خصوصی دارند و
همین امر نشان میدهد خصوصیسازی به مقاومت و ثبات اقتصادی کمک قابل توجهی

میکند .از طرفی نتایج نشان داد متغیرهای نااطمینانی نرخ سود عقود مشارکتی و نااطمینانی
نرخ تورم اثر مهمی بر ثبات شبکه بانکی کشور دارد؛ همچنین ضریب مثبت نااطمینانی نرخ
رشد  GDPنشان میدهد میان نظام بانکداری بدون ربا در ایران و بخش حقیقی اقتصاد
رابطهای معکوس برقرار است؛ به عبارت دیگر افزایش تولید ناخالص داخلی کشور
ارتباطی معکوس باثبات بانکی دارد که همین امر میتواند بیانگر عدم ارتباط کافی میان
بخش حقیقی اقتصاد و اعتبارات و تسهیالت بانکی را نشان دهد؛ لذا انتظار میرود دولت
جمهوری اسالمی و بانک مرکزی در سیاستگذاریهای اعطای تسهیالت بانکی و یا
نظارت بر سوقیافتن منابع بانکی به بخش حقیقی اقتصاد تجدیدنظر نمایند.

منابع و مآخذ
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ایران» ،فصلنامه روند؛ س ،11ش.090۴ ، 71
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