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 چکیده
ـاسا مطالعهاین هدف  ـاستیس چهارچوب یـرهایمتغ یژهوبه یبحـران بانک یانر زد مؤثرعـوامل  ییشن  ی

ـان دورۀ یط کشـور نمونه ١٢ یبـرا  یشپ یهامنظور، با استخراج روند ین. بداست ٢٠١٩‑١٩٨٠ یزم
و سه  یسال بحران یبرا یددر تول یانکشورها، مقدار ز یقیحق GDP یاز بحران و پس از بحران برا

گرفتن و مدل با درنظر یهبه دو صورت مدل پا یقمحاسبه شد. سپس مدل تحق آن از بعدسال 
برآورد  یجبرآورد شد. نتا پواسون نماییحداکثر راستبه روش شبه یاستی،س چهارچوب یرهایمتغ

 تأثیر GDPبه  ینسبت اعتبارات بانک و  متور یقی،حق سرانۀ GDP یرهاینشان داد که متغ یهمدل پا
ر ددار او معن یمنف تأثیردولت  یاطیو مخارج احت یبودن مالباز درجۀ یرهایو متغ دارنامثبت و مع

 یکمختلف با حضور هر یهابرآورد مـدل یجنتا یندارند. همچن نکیاز بحران با یناش یدتول یانمقدار ز
نشان داد که  یبانک مرکز یکارو محافظه ،استقالل ی،ارز یهایمرژ ی،مال ینقوان یرهایاز متغ

 هاییاستبحران، استفاده از س یریتمد یبرا یرناپذو انعطاف گیرانهسخت هاییاستاتخاذ س جایبه
و  ،)یانیم یارز یمنرم (رژ یخکوبم یارز یممتوازن، انتخاب رژ ایتر مانند داشتن بودجهمنعطف

و کاهش  یبحران بانک یریتمد یبرا یکاراز استقالل و محافظه یکمتر با درجۀ یداشتن بانک مرکز
 تر خواهد بود.مناسب از وقوع آن یناش یدتول هاییانز

حداکثر ش شبهرو یاستی،س یهاچهارچوب ید،تول یانز ی،بحران بانک: های کلیدیواژه
 پواسون یینماراست
 .JEL: E44 ،E58 ،G01 ،G21بندی طبقه
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 مقدمه ١
، ٢٠٠٨‑٢٠٠٧بعد از بحران بزرگ جهانی در سال  ویژهبههای بانکی، مطالعه در خصوص بحران

های مختلفی محققین کشـورهای مختلف قرار گرفته است. این مطالعات در حـوزه موردتوجهبیشتر 
 ،١های هشدار زودهنگامها، طراحی سیستمگذاری بحـرانها، تاریخمانند بررسی دالیل وقوع بحـران

 بوده است. هاآنهای ناشی از زیان وتحلیلیهتجز و
در تولید صورت  یجادشدهاهای های بحران بانکی و زیاندر مطالعاتی که در خصوص هزینه

های ر افزایش یا کاهش زیانتوانند دکه می اند، عوامل مختلفی شناسایی شدهاست گرفته
 باشد. این عوامل بسته به اینکه نوع بحران مؤثر  بروز بحرانواسطۀبهآمده در تولید وجودبه

خود به دو نوع  ، یا بدهی باشد، متفاوت خواهند بود. عوامل مذکورمالی از نوع ارزی، بانکی
را  یجادشدها، بحران هاآنتوان با کنترل که می استشوند. نوع اول متغیرهایی تقسیم می

که به  استمخرب آن را کاهش داد. نوع دوم متغیرهایی  آثارو از این طریق،  مدیریت کرد
هایی تمام ویژگی سیاستی چهارچوبسیاستی کشورها بستگی دارند. منظور از  چهارچوب

کند. آن را مشخص می و نرخ ارز را تعریف و محدودۀ ،های پولی، مالیاست که اجرای سیاست
 و میزان ،گذاری تورمهای نرخ ارز ثابت یا شناور، هدفاین موارد شامل قوانین مالی، رژیم

 هستند. ترشدهشناختهبه سایر موارد ت که نسبتاستقالل بانک مرکزی اس
 عنوانبه همـراه داشته باشد؛بهمـزایای مهمی تواند میسیاستی محـدودکننده  چهارچوب

شدن ترپذیری بیشتر و منضبطمنجر به مسئولیت گذاری تورممثال، قـوانین مالی یا هدف
ش اقتصـادی و بانکی را افزایش خود، ثبات بخ نوبۀبهکه این امر  شودگذاران میسیاست

افزایش گذاران ، مقبولیت سیاستنیز طی زماندر  هاخواهد داد. در صورت ثبات سیاست
های مالی و هایی که منجر به بحرانپذیریتعادل مالی و آسیب نبود، ترتیباینبه. یابدمی

هایی یکی دیگر از مزایای برقراری چنین سیاست شود، کمتر خواهد بود که این موردبانکی می
کند که فضای سیاستی را فراهم می گیرانهسختسیاستی  چهارچوب ،است. همچنین

 رفت از بحران بانکی (در صورت وقوع) استفاده کند.تواند از آن برای برونگذار میسیاست
برای جلوگیری از وقوع بحران مالی و  تنهاییبه گیرانهسختسیاستی  چهارچوباتخاذ 

مثال،  عنوانبه دنبال داشته باشد؛آثار معکوس را بهحتی ممکن است  و بانکی کافی نیست
تواند باعث می شود،منجر به ایجاد نظم و انضباط در بازار می خ ارز ثابتنظام نر ینکهباوجودا
در مقابل  که در ادبیات قاعده طورهماناخالقی نیز بشود. از طرف دیگر، مخاطره ایجاد 
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پذیری برای فاقد انعطاف های سیاستی محدودکنندهچهارچوب صالحدید نیز وجود دارد،
های بانکی هستند. مانند بحران گیریاندازهغیرقابلو  بینیپیشغیرقابل هایتکانهپاسخ به 

هر احتمالی را  تواندشرایط اقتصادی ناپایدار باشد، قاعده نمی کهدرصورتی، طورکلیبه
با اتخاذ  های بحران بانکی است،ثباتی یکی از مشخصهبینی کند. از طرفی، چون بیپیش

که  گذاران نخواهد شدموفقیتی نصیب سیاست ،کننده، در عملسیاستی محدود چهارچوب
 برخی از تمهیدات ،بحران بانکی را افزایش دهد. همچنین تواند هزینۀمی خود نوبۀبهاین امر 

 کند که این موضوع ١تواند اقتصاد را وادار به دور چرخشیمانند قوانین مالی، می گیرانهسخت
 منفی بحران بانکی را بدتر خواهد کرد. تأثیر

 یهااستیط و سیه شراکته کن نیدادن اقرار مدنظرهای فوق و با با توجه به استدالل
ی استیس یهاچهارچوب یاثرگذار یچگونگ مختلف متفاوت است، یشورهاکدر  یاقتصاد

، پژوهش روازاینق حاضر است. یتحق یاساس سؤال کیان بحران بانیر زکشورهای مختلف د
 تأثیرگذاریهای بحران بانکی، ر زیاند مؤثرحاضر در نظر دارد ضمن شناسایی عوامل 

ی برا ٢٠١٩‑١٩٨٠ زمانی های بحران بانکی را طی دورۀهای سیاستی در زیانچهارچوب
 قرار دهد. موردبررسیکشورهایی از چهار گروه مختلف درآمدی، 

دهی شده است. بعد از مقدمه در بخش سازمان ۵بر همین اساس، پژوهش حاضر در 
 شده معرفیتحقیق  دادن، روش انجام٣، ادبیات موضوع مرور شده است. در بخش ٢بخش 

و  ۵ه است. در بخش ارائه شد ههای مربوطهمراه تحلیلهای تحقیق به، یافته۴و در بخش 
 شود.به نتایج مهم تحقیق اشاره می پایانی نیز

 مرور ادبیات موضوع ٢
 .دهندمی رخ نامعلوم زمانی فواصل در که هستند نادری رویدادهای بانکی هایبحران
در  .کنندمی ایجاد اجتماعی و اقتصادی هایزمینه در را جدی هایآسیب مذکور هایبحران

ر د مؤثرنظری در خصوص عوامل  ستا و برای بررسی بیشتر موضوع، در ادامه مبانیهمین را
ترین و سپس در قسمت دوم، برخی از مهم ارائههای بانکی بحرانناشی از های تولید زیان

 موضوع تحقیق مرور شده است. مطالعات خارجی و داخلی در حوزۀ
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 مبانی نظری ١ .٢
ی در ادبیات موضوع وجود دارد که ارتباط مطالعهدر خصوص موضوع بحران بانکی، دو دسته 

خ اول دالیل وقوع بحران و اتفاقاتی را که قبل از وقوع بحران ر با هم دارند. دستۀ نزدیک
اند. قرار داده موردبررسی شوند،شدن بحران در جامعه میدهد و در نهایت منجر به آشکارمی

هایی که به تولید کشورها وارد که در خصـوص شدت بحران و زیان استمطالعاتی   دومدستۀ
و  شوندمی، متغیرهایی هستند که هم منجر به بروز بحران بینیندرااند. شده، انجام شده

جود دارد که رونق شدید مثال، مطالعات زیادی و عنوانبه ند؛تأثیرگذارهم بر شدت وقوع آن 
دنبال قوع بحران بانکی معرفی کردند. بهعامل اصلی در افزایش احتمال و عنوانبه اعتبار را

شود (لوییج و در اقتصاد ایجاد می ترتر و بهبودهای کندرشد اعتبار، رکودهای عمیق
و هم بر شدت آن  شودمیمنجر ). در نتیجه، این متغیر هم به وقوع بحران ٢٠٢١، ١همکاران
 کند.اضافه می

تنها عامل وقوع بحران بانکی نیست. سطح بدهی عمومی نیز  ازحدیشبرشد اعتبار  ،اما
به ارتباط قوی بین دولت و ریسک بانکی مربوط  ی مهم داشته باشد. این موضوعتواند نقشمی
های داخلی دولتی ). اگر بخش بانکی مقدار زیادی از بدهی٢٠١۴، ٢شود (آچاریا و همکارانمی

ها را تضعیف بانک ترازنامۀ های دولتینش در بازار بدهیخود جای دهد، ت را در ترازنامۀ
این، افزایش بر. عالوهاحتمال بروز بحران بانکی را افزایش خواهد داد کند که این موضوعمی

دولت (در مقایسه با سایر کشورها)  بدهی عمومی و کاهش رتبۀ ٣شدۀادراکپذیری ریسک
 شودهای غیرمالی تلقی ها و شرکتمالی برای بانک نتأمیهای معنی افزایش هزینهتواند بهمی

حقیقی بحران بانکی را افزایش دهد.  گذاری و فعالیت اقتصادی را کاهش و هزینۀو سرمایه
 تجربی توسط طوربههای بانکی، واقعی بحران این ارتباط مثبت بین بدهی عمومی و هزینۀ

به این نتیجه رسیدند که کشورهایی  هاآنشده است.  تأیید) نیز ٢٠١۶( ٤و همکاران جوردا
 ؛یابندبهبود می آرامیبهشوند، های دولتی میکه وارد رکود بحران مالی با سطح باالیی از بدهی

 اعتبار بخش خصوصی همراه باشد. ازحدبیشاگر افزایش بدهی عمومی با رشد  ویژهبه
های بانکی ، بحراناست ز آمده) نی٢٠٢٠( ٥که در مطالعاتی مثل لیون و والنسیا طورهمان

بحران بانکی و ارزی زمانی اتفاق  زمانهمند. وقوع اهبود زمانهمهای ارزی غالباً با بحران

                                                                                                                                  
1 Levieuge et al. 
2 Acharya et al. 
3 Perceived Riskiness 
4 Jordà et al. 
5 Laeven & Valencia 



 ۵ یاستیس یهاارچوبهبر چ یدکأبا ت یبحران بانک یانر زدثر ؤعوامل م 

 

رز خارجی کشـورهای حسب اهای بخش خصوصی و دولتی کشور برافتد که بیشتر بدهیمی
گیرندگانی که قرضارزش پـول داخلی،  کاهششدید نـرخ ارز و  افزایشدنبال دیگر باشد. به

افزایش خواهد یافت و  هاآنحسب ارز خارجی پرداخت شود، ارزش بدهی باید بر هاآنبدهی 
ها در به وخامت اقالم وام بانک خود نخواهند بود. این موضوع دیگر قادر به بازپرداخت بدهی

 خواهد شد.منجر  هاآن ترازنامۀ
بازبودن  تأثیر)، به ٢٠١٧( ٢و همکاران ) و جوی٢٠١۵( ١رودر مطالعات دیگری مثل کابال�

توان انتظار ، میروازاینشده است.  تأکیدهای بانکی ر کاهش احتمال وقوع بحراند تجاری
پس از  های کمتری در تولیدبودن تجاری، زیان باالتری از بازداشت که اقتصادهایی با درجۀ

بحران و کاهش تقاضای داخلی، ، در صورت وقوع دیگرعبارت بهبحران بانکی داشته باشند. 
توانند با صادرات می کنند،بودن اقتصادی را تجربه می باالتری از بازکشورهایی که درجۀ

). ٢٠٠٧، ٣کاالها و خدمات، ارزآوری بیشتر را برای کشور فراهم کنند (گوپتا و همکاران
تواند بودن تجارت میاز خود به این نتیجه رسید که ب) در مطالعۀ٢٠١۴( ٤رچر، ف�لدک�حالبااین

 بحران، آن را تقویت کند. تأثیرکاهش  جایبه
مدت مدیریت تقاضا نیز در های کوتاهسیاست ویژهبههای کالن اقتصادی داخلی، سیاست
ی و مثال، بالداچ عنوانبه است؛ مؤثرهای بانکی های تولید ناشی از بحرانکاهش زیان

خود نشان دادند که تحریک تقاضای کل از طریق سیاست مالی  ) در مطالعۀ٢٠٠٩( ٥همکاران
 ،مدتمدت و هم در میانهای بانکی، هم در کـوتاههای بحران، به کاهش هزینه٦ایضدچرخه
 یطوربه سیاست پولی انبساطی نیزنشان داد که  هاآنکند. همچنین نتایج کمک می

 دهد.زیان تولید را کاهش می توجهقابل
 در ادبیات گستـردۀ شدهمطرحفوق، تنها بخشی از متغیرهای  شدۀاشارهمتغیرهای 

های چهارچوب تأثیر، مطالعات نسبتاً کمی در مورد اینوجودباهای بانکی است. بحران
های ناشی از بحران بانکی انجام شده است. برخی از ر احتمال وقوع و میزان زیانسیاستی د
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 )٢٠١۴( ٣و پتـرسکی ،)٢٠١٣( ٢جیو)، فوئه٢٠١١( ١فیلهومطالعات، مانند دی کاروالهو 
 ٢٠٠٨‑٢٠٠٧گذاری تورم را در مورد بحران مالی جهانی هدف چهارچوبپذیری انعطاف

های اما نتوانستند نتایج روشنی را ارائه دهند. در خصوص رژیم دند،ارزیابی قرار دامورد
 ٤ریدیزاسانگ، مثال عنوانبه د؛وجود دار ران بانکی نیز مطالعاتیر بحآن د تأثیرمختلف ارزی و 

های داری در رشد عملکرد رژیمبه این نتیجه رسید که تفاوت معنا خود در مطالعۀ )٢٠١٢(
اما مطالعات  حران مالی جهانی وجود نداشته است؛های شناور در بخکوب ثابت و رژیمیارزی م

) به این نتیجه رسیدند ٢٠١٢( ٦زجینیکا و )، فورچری٢٠١٢( ٥دیگر مانند برکمن و همکاران
تر بهبود ، پس از وقوع بحران بانکی، سریعدارندپذیر که کشورهایی که رژیم نرخ ارز انعطاف

 کنند.پیدا می
های کالن سیاست چهارچوببا توجه به نتایج متناقض این ادبیات محدود در مورد نقش 

های پولی، اینکه آیا سیاستاقتصادی در موضوع بحران بانکی، ارزیابی بیشتر در خصوص 
نظر ان بانکی دارند یا خیر، ضروری بههای بحرر زیاند یریتأثهای نرخ ارز و رژیم ،مالی

 ها، معموال� محاسبۀهای بحـرانها و هزینهرسد. در ادبیات موضوع، برای بررسی زیانمی
برای برآورد  اوتهای متفروش شود.در تولید ناخالص داخلی مطرح می یجادشدهاهای زیان
اول، از یک  را به دو دسته تقسیم کرد. در دستۀ هاآنتوان های تولید وجود دارد که میزیان

های تولید، در ر هزینهد ٧و دوقلو ،های ارزی، بانکیمتغیر مجازی برای بیان تأثیرات بحران
رویکرد  روششود. به این در رگرسیون استفاده می بعدازآنهای زمان شروع بحران و سال

 که طوریبه شود؛دوم، از مفهوم شکاف تولید استفاده می در دستۀ گویند.متغیر مجازی می
کل زیان تولید در هر بحران، بر اساس انحراف تولید واقعی از روند تولید بالقوه تخمین زده 

روند شود که تولید واقعی به شود. طبق این رویکرد، بهبود در اقتصاد زمانی حاصل میمی
 .بازگرددبحران)  نکردنخود (سطح تولید در صورت بروز
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 تحقیق پیشینۀ ٢ .٢
دنبال های تولیدی که بهزیان در حوزۀ شدهانجامدر ادامه، برخی از مطالعات خارجی و داخلی 

 شود.مرور می افتد،های مالی اتفاق میوقوع بحران
تند که آیا انتخاب خود به این موضوع پرداخ ) در مطالعۀ٢٠٠٣( ١دوماک و مارتینز پریا

گذارد یا خیر. برای این می تأثیرهای بانکی و مدت بحران ،ر احتمال، هزینهرژیم نرخ ارز د
زمانی  طی دورۀ توسعهدرحالیافته و های جامع کشورهای توسعهمنظور، محققین از داده

احتمال بروز  نرخ ارز ثابتتخاذ استفاده کردند. نتایج تجربی نشان داد که ا ١٩٩٧-١٩٨٠
اما زمانی که بحران رخ  دهد؛کاهش می توسعهدرحالبحران بانکی را در میان کشورهای 

 بیشتر است؛ هایی که رژیم نرخ ارز ثابت دارند،های مرتبط با آن در کشوردهد، هزینهمی
 گیرد.سیاست ارزی قرار نمی تأثیرتحت  هابحران زمانمدت کهدرحالی

 کنندۀعوامل تعیین عنوانبهمتغیر را  ٢١  خود) در مطالعۀ٢٠١٨( ٢ویلمز و همکاران
 زمانی کشور طی دورۀ ۴٠های بحران بانکی شدت بحران بانکی معرفی کردند. محققین از داده

گیری بیزنی و حداقل مربعات معمولی پانل استفاده کردند. در و روش میانگین ٢٠١١-١٩٧٠
های تولید ناشی از بحران بانکی معرفی و پروکسی مختلف برای مقدار زیان پنجاین تحقیق، 

و  های اقتصادی به الگو اضافه شدها، سایر متغیرمقدار زیان محاسبه شد. بعد از محاسبۀ
ارزیابی قرار گرفت. های بحران بانکی موردهای تولید، طی دورهدر زیان هاآنیک از هر تأثیر

ها در سطح تولید ر مقدار زیاند ٣های ثابت و بازبودن مالیگذاریرمایهنتایج نشان داد که س
نقدینگی، سیاست  ، پشتوانۀجاریحسابگذاری ثابت، تراز سرمایه کهدرحالیاست.  مؤثر
 است. مؤثرها در رشد تولید بعد از وقوع بحران بانکی ر مقدار زیان، و آزادی مالی دپولی

ر مقدار های سیاستی دچهارچوب تأثیر ایمطالعه) در ٢٠٢١( ٤لوییج و همکاران
 ١۴۶های پانل نامتوازنی از های بحران بانکی را بررسی کردند. بدین منظور، از دادههزینه
چهار نوع زیان در  ستفاده شد. محققین در این مطالعها ١٩٧٠‑٢٠١٣ زمانی طی دورۀ کشور

 ،نکی اتفاق بیفتد. در ادامهبحران با دورۀ تواند طیتولید ناخالص داخلی را معرفی کردند که می
های بحران بانکی، مدل تحقیق به زیان گرفتن متغیرهای دیگر در کنار متغیر وابستۀبا درنظر

های سیاستی برای توضیح چهارچوبسازی و برآورد شد. نتایج نشان داد که روش پانل مدل
سیاستی بسیار  چهارچوب کهطوریبه های بانکی بسیار مهم است؛های انتظاری بحـرانهزینه
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دهد. در مقابل، های انتظاری بحران بانکی را افزایش میاحتماال� هزینه انگارانهمحدود یا سهل
های انتظاری بحران هزینۀ توجهیقابل طوربهممکن است  پذیریبا ترکیب نظم و انعطاف

 بانکی را محدود کرد.
های بر نقش بانک تأکیدهای بانکی را با ای بحرانپیامده  خود) در مطالعۀ٢٠٢١( ١هانسن

تا  ١٩٧٠های قرار داد. بدین منظور از داده موردبررسی هاآناستقالل  مرکزی و میزان بهینۀ
که سطح  زمانی ،. نتایج نشان دادکردسازی پانل استفاده کشور و مدل ١۴٢برای  ٢٠١٢

باضات و انق است تربزرگبیکاری  هایتکانهست، بحران بانکی استقالل بانک مرکزی باال
 دنبال دارد.اعتبار و بازار سهام را به
وقوع بحران پولی  اثرِهای تولیدی را که برزیان ) در پژوهش خود١٣٩۶یزدانی و همکاران (

 تأثیرنقش بانک مرکزی و  قرار دادند. همچنین، بر موردبررسیشود، (ارزی) ایجاد می
شد. بدین منظور، محققین از  تأکیدادی در مواقع بروز بحران پولی های کالن اقتصسیاست

های و روش اقتصادسنجی داده ٢٠١۴‑١٩٨٠ زمانی کشور نوظهور طی دورۀ ٣۶های داده
ر مثبت دخالت موفق بانک مرکزی د تأثیر دهندۀنشان تایج مطالعهپانل استفاده کردند. ن

های کالن اقتصـادی همچنین سـیاست است و ی تولیدی ناشی از بحران پولیهاکاهش زیان
شرایط  تأثیرگذاری. همچنین، نتایج حاکی از است مؤثرهای تولیدی ر مـیزان زیاننیز د

ذخایر ارزی  کهطوریبه تولید بوده است؛های ر زیانهای کالن اقتصادی دمتغیرها و سیاست
نیز  ثبات سیاست پولی و ارزی شته است.دار دامنفی و معنا تأثیرهای تولید ر مقدار زیاند

 کننده معرفی شدند.عوامل تعیین وجز
های سیاستی چهارچوب تأثیرحاضر بررسی  با توجه به مطالب فوق، هدف اصلی مطالعۀ

است. در زیان در تولید کشوره مؤثربانکی، در کنار شناسایی عوامل  هایبحران ر زیاند
های بحران بانکی، در بین مطالعات ر زیاند مؤثرشناسایی عوامل  حیثِ حاضر ازمطالعۀ

های ر مقدار زیانهای سیاستی دچهارچوب تأثیربررسی  ،داخلی دارای نوآوری است. همچنین
لوییج و  این مطالعه است. از سوی دیگر، در مطالعۀ هایینوآورناشی از بحران، یکی دیگر از 

اند، بحران بانکی نداشته که تجربۀ) و سایر مطالعات مشابه، از کشورهایی ٢٠٢١همکاران (
ها استفاده شده اند، در تخمیندر کنار سایر کشورها که حداقل یک بحران را تجربه کرده

ها حضور دارند که حاضر، صرفاً کشورهایی در تخمین است. این در حالی است که در مطالعۀ
 هاآنبرای  شدهمحاسبههای انداشته و مقادیر زی موردمطالعه بحران بانکی را طی دورۀ تجربۀ

 مثبت بوده است. 
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 روش تحقیق ٣
های بحران بانکی برای ر زیانهای سیاستی دچهارچوب تأثیر بررسی  حاضرهدف اصلی مطالعۀ
های چهارچوباست.  ١٩٨٠‑٢٠١٩ زمانی طی دورۀ های مختلف درآمدیکشورهایی از گروه

کاری استقالل و محافظهو (ثابت یا شناور)،  های نرخ ارزسیاستی شامل قوانین مالی، رژیم
برای سال بحران و سه سال  ، ابتدا مقدار زیان ناشی از بحرانبانک مرکزی است. بر این اساس

زیان بحران بانکی،  گرفتن متغیر وابستۀشود. در ادامه، با درنظرمحاسبه می بعدازآن
مدل تحقیق برآورد شده و از این طریق،  سیاستی و متغیرهای کنترل چهارچوبمتغیرهای 

اثرگذاری متغیرهای سیاستی، شناسایی  ویژهبههای بحران بانکی، ر مقدار زیاند مؤثرعوامل 
 خواهد شد.

زیان  صورتبههای بحران بانکی ، زیاناست شده یانبکه در ادبیات موضوع نیز  طورهمان
به پیروی از لوییج و  د. در این قسمتشودر تولید ناخالص داخلی کشورها نشان داده می

با  GDPشکل زیان در د ناخالص داخلی حقیقی کشورها، به)، زیان در تولی٢٠٢١همکاران (
 مثال فرضی ارائه شده است. عنوانبه ١شکل  ،منظورشود. بدینتوجه به روند آن معرفی می

 
 ) و روندهای مختلف آنGDPتولید ناخالص داخلی ( .١شکل 
 )٢٠٢١لوییج و همکاران (منبع: 
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 وقتی بحران بانکی اتفاق بیفتد

صورتدر غیر این  

 عنوانبه tحقیقی برای کشور فرضی رسم شده است. سال  GDP یزمان یسر، ١در شکل 
 ١سال شروع بحران بانکی توسط رویکرد شاخص فشار بازار پول به پیروی از جینگ و همکاران

تا  tهای ناشی از بحران، از زمان شروع بحران در سال گذاری شده است. زیان) تاریخ٢٠١۴(
 ،بنابراین شود؛) محاسبه می٢٠٢٠)، به پیروی از لیون و والنسیا (t+٣( بعدازآنسه سال 
 شود.بحرانی شناخته می دورۀ عنوانبه دو خط نازک عمودی حدفاصل
بیان شده است.  PCTپیش از بحران است که با  GDPروند  دهندۀنشان چین قرمزخط

روند  دهد. برای محاسبۀ) نشان میFPTرا برای کل دوره ( GDPنیز، روند  چین سبزنقطه
شود (روند پرسکات محاسبه می‑از طریق فیلتر هودریک GDPپیش از بحران، ابتدا روند 

سال قبل از شروع بحران،  پنج)). سپس بر اساس متوسط نرخ رشد روند در FPTکل دوره (
 GDP، زیان در روند ١د. طبق شکل شویابی میبرای سه سال پس از بحران برون PCTروند 

(روند پیش از بحران) و چین قرمز خطشود، به شکاف بین نشان داده می 𝑦𝑦�𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡که با 
 کند.(روند کل دوره) اشاره میچین سبز نقطه

)١( 𝑦𝑦�𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑖𝑖,𝑡𝑡−𝐹𝐹𝑃𝑃𝑇𝑇𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑖𝑖,𝑡𝑡

 

) ٢٠٢١تجربی زیر به پیروی از لوییج و همکاران (در ادامه و در راستای هدف تحقیق، مدل 
 شود:ارائه می

)٢( 𝑦𝑦𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑘𝑘 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒�𝛽𝛽0 + ∑ 𝛽𝛽𝑠𝑠𝑋𝑋𝑠𝑠,𝑖𝑖,𝑡𝑡−1 + 𝛿𝛿𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡10
𝑠𝑠=1 � 

 شود:شکل زیر تعریف میمتغیر وابسته مدل بوده و به 𝑦𝑦𝑖𝑖,𝑡𝑡که در آن، 

)٣( 𝑦𝑦𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑘𝑘 = �𝑦𝑦�𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝑘𝑘

0
 

و  𝑦𝑦�𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡برابر  ،اتفاق بیفتد tدر زمان  iدر کشور  یهای بحران بانکی زمانی که بحرانهزینه
 موردقبولصورت، برابر صفر خواهد بود. فقط مقادیر صفر و مثبت متغیر وابسته در غیر این

 شوند:شکل زیر تعریف میمتغیر کنترلی است که به ١٠برداری از  𝑋𝑋𝑠𝑠,𝑖𝑖,𝑡𝑡−1است. 

GDP حقیقی: لگاریتم  سرانۀGDP حسب دالر، تقسیم بر ٢٠١٠ به قیمت ثابت سال پایۀ
 بر جمعیت.

 کننده. این متغیر با استفاده از رابطۀتورم: درصد تغییر ساالنه در شاخص قیمت مصرف
𝜋𝜋

1+𝜋𝜋
 نظر گرفته شده نرمال در صورتبهبیانگر تورم است، توسط نویسندگان  𝜋𝜋که در آن،  
 است.
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های داخلی برای بخش شکل پول بانک: منابع مالی که بهGDPنسبت اعتبارات بانکی به 
 در نظر گرفته شده است. GDPدرصدی از  عنوانبه، شده ارائهخصوصی 

خش خصوصی با روند : بیانگر مقدار تفاوت بین اعتبار ساالنه به بGDPشکاف اعتبار به 
روند توسط نویسندگان و با استفاده  ست. محاسبۀا GDPشکل درصدی از بلندمدت آن، به
 پرسکات صورت گرفته است.‑از فیلتر هودریک

است.  GDPشکل درصدی از قدار ناخالص بدهی عمـومی دولت بهبدهی بخش عمومی: م
 ) اخذ شده است.٢٠٢١المللی پول (از صندوق بین های این متغیرداده

است. این  KAOPEN شدۀ شاخص نرمالدۀدهنبودن مالی: این متغیر نشان بازدرجۀ
  آنشدۀاست و مقدار نرمال شده ارائه) ٢٠٠۶( ١شاخص برای اولین بار توسط چین و ایتو

میزان باز بودن حساب سرمایه یک کشور را  مقدار شاخص مذکور،قرار دارد.  ١و  ٠بین 
 .) اخذ شده است٢٠٢٠چین و ایتو ( دادۀهای این متغیر از پایگاهداده. کندگیری میاندازه

وع صادرات و واردات کاال و خدمات بودن تجاری: مقدار این متغیر برابر با مجم بازدرجۀ
 است. GDPشکل درصدی از به

بحران ارزی اتفاق بیفتد، عدد  کهدرصورتیبحران ارزی: متغیر مجازی بحران ارزی است. 
لیون و  از مطالعۀ های بحران ارزیگیرد. تاریخرا به خود می ٠صورت، عدد و در غیر این ١

 ) استخراج شده است.٢٠٢٠والنسیا (
 شودنمی مخارج احتیاطی دولت: مخارج مالی دولتی است و شامل آن دسته از مخارجی

بوده و به پیروی از  GDPشکل درصدی از . مقدار این متغیر بههستند GDP تأثیرکه تحت 
 ٣.نویسندگان محاسبه شده است)، توسط ٢٠١٧( ٢آمبروسیوس

است.  GDPهای بانک مرکزی به های بانک مرکزی: بیانـگر نسبت داراییدارایی
داخلی در نظر گرفته شده  یرمالیغمطالبات حقیقی بخش  عنوانبههای بانک مرکزی دارایی

 ست.) ا٢٠٢١مالی جهانی بانک جهانی ( توسعۀ دادۀهای این متغیر پایگاهاست. منبع داده
، شکاف GDPحقیقی، تورم، نسبت اعتبارات بانکی به  سرانۀ GDPهای متغیرهای داده

جهانی بانک جهانی  های توسعۀشاخص دادۀگاهاز پای  بازبودن تجاریو درجۀ ،GDPاعتبار به 
سیاستی است که در  چهارچوببیانگر متغیرهای  𝑃𝑃𝐹𝐹𝑖𝑖,𝑡𝑡−1آوری شده است. ) جمع٢٠٢١(

 هایتکانهثابت زمانی است و برای کنترل  آثار دهندۀنشان 𝛿𝛿𝑡𝑡 اده خواهد شدادامه توضیح د
 𝛼𝛼𝑖𝑖، است شده معرفی ٢٠٠٧‑٢٠٠٨عمومی متغیر با زمان، مانند بحران مالی جهانی سال 

                                                                                                                                  
1 Chinn & Ito 
2 Ambrosius 

 .)٧، ص. ٢٠١٧ین متغیر، نگاه کنید به: آمبروسیوس (ا محاسبۀ برای آشنایی با نحوۀ ٣
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زایی خطای مدل است. برای مقابله با درون جملۀ 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡 تصادفی مقطعی است آثار دهندۀنشان
ها حضور دارند. یک از متغیرهای توضیحی با یک وقفه در مدلتحقیق، هر متغیرهای بالقوۀ

متغیر  ،نتیجهدر کند،فقط مقادیر صفر و مثبت را قبول می  مدلبا توجه به اینکه متغیر وابستۀ
نتایج حاصل از برآورد مدل  ،بنابراین یا سانسورشده است؛ محدودشدهمتغیر   مدلوابستۀ

حل استفاده ، دو راهذکرشدهبا توجه به محدودیت  خواهد بود.دار تورش OLS) به روش ٢(
از رگرسیون توبیت و مدل رگرسیونی پواسون برای برآورد وجود خواهد داشت. با توجه به 

رویکرد  ،لذا ت بوده و مقادیر صفر بیشتری دارد،شکل چوله به راس مدل بهاینکه متغیر وابستۀ
 حل دومدنبال داشته باشد. راهنتایج تخمین را به اری و تورش درتوبیت ممکن است ناسازگ

به  ١)PPML( نمایی پواسونحداکثر راستزن شبهاستفاده از مدل پواسون است. تخمین
تعداد صفرها در نمونه بسیار زیاد  اگرحتی  کهطوریبهحداقل فرضیات توزیع احتیاج دارد. 

استفاده از  ،لذا ؛)٢٠١١، ٢و تنریروباشد، باز هم رفتار خوبی خواهد داشت (سانتوس سیلوا 
 تر خواهد بود.مناسب PPMLروش برآورد 

اما با توجه به وجود برخی   آماری تحقیق حاضر تمام کشورهای جهان بوده است،جامعۀ
 شاخص فشار امکان محاسبۀ کهطوریبه ، از تعداد کشورها کاسته شده است؛هامحدودیت

ر بود. از این تعداد سکشور می ١٢٣ها، تنها برای گذاری بحراندنبال آن تاریخبازار پول و به
های مثبت را به خود اختصاص دادند. در ادامه، با توجه به کشور مقادیر زیان ٨۵کشور، 

 ١٢)، در نهایت تعداد )٢( (رابطۀ ٣های متغیرهای تحقیقمحدودیت در دسترسی به داده
 هایسال زمانی ممکن بیشترین بازه ٤.آماری تحقیق انتخاب شدند نمونۀ عنوانبهکشور 
و نیز تخمین مدل تحقیق، از  یازموردندر مواقع  ٥روند است. برای محاسبۀ ١٩٨٠‑٢٠١٩

 استفاده شده است. Stata 15.1افزار نرم

                                                                                                                                  
1 Poisson Pseudo Maximum Likelihood 
2 Silva & Tenreyro 

کشورهای زیادی  زیرا  حاضر است،ترین محدودیت در مطالعۀمهم های متغیر بحران ارزیدسترسی به داده ٣
 اند.تجربه نکرده موردمطالعه طی دورۀ بحران ارزی را

 پیوست آمده است. ١اسامی کشورها در جدول  ٤
 ها) انجام شده است.بودن داده(با توجه به ساالنه λ=١٠٠پرسکات با ‑از طریق فیلتر هودریکروند  محاسبۀ ٥
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 های تحقیقیافته ۴
، متغیر )٣( و رابطۀ بعدازآنو سه سال  ١برای سال بحرانی شدهمحاسبهبر اساس زیان  بخش، این در

نمایی پواسون حداکثر راست)) با استفاده از روش شبه٢( و مدل تحقیق (رابطۀ ساختهمدل  وابستۀ
ه) تخمین زده شده و سیاستی (مدل پای چهارچوببرآورد شده است. ابتدا مدل بدون متغیرهای 

 وتحلیلیهتجزد مدل شده و موردهای جداگانه وارسیاستی در تخمین چهارچوبیک از متغیرهای هر
 ٢.آمده است ١گیرند. نتایج برآورد مدل پایه تحقیق در جدول قرار می
 ١جدول 

 نتایج برآورد مدل پایه

 z آمارۀ یارانحراف مع ضریب متغیرها
ارزش 
 احتمال

 ٠٫٠٠٠ ‑۶٫٨٨ ٠٫٠١٨۶ ‑٠٣٩٩٫٠*** عرض از مبدأ
GDP ٠٫٠٣٣ ٢٫١۴ ٠٫٠٠٠٠٢ ٠٠٠٠٫١** حقیقی سرانۀ 

 ٠٫٠٠۵ ٢٫٧٩ ٠٫٠١۴٠ ٠٣٨۴٫١*** تورم
 ٠٫٠١۵ ٢٫۴٣ ٠٫٠٠۵٠ ٠١٢١٫١*** GDPنسبت اعتبارات بانکی به 

 ٠٫۶٩٨ ‑٠٫٣٩ ٠٫٠١۴۵ ‑٠٫٩٩۴٣ GDPشکاف اعتبار به 
 ٠٫٠١١ ‑٢٫۵٣ ٠٫٠١٣٠ ‑٩۶۶۵٫٠*** بدهی بخش عمومی

 ٠٫٠٠٠ ‑٣٫٨۵ ٠٫٠۴٢٢ ‑٠۵۶۵٫٠*** بازبودن مالی درجۀ
 ٠٫٢٧٧ ١٫٠٩ ٠٫٠٠٣٧ ١٫٠٠۴١ بازبودن تجاری درجۀ

 ٠٫٢١٢ ‑١٫٢۵ ٠٫٢۶۶١ ‑٠٫۵۴٠٨ بحران ارزی
 ٠٫٠۶۴ ‑١٫٨۵ ٠٫٠٣١۵ ‑٩٣٩٨٫٠** مخارج احتیاطی دولت

 ٠٫٧٩٩ ٠٫٢۵ ٠٫٠٣۴٣ ١٫٠٠٨۶ های بانک مرکزیدارایی
  ١٢ تعداد کشورها

  )٠٫٠٠٠١( ٣۶٫۴٢ والد (ارزش احتمال) آمارۀ
  ‑Pseudo Likelihood ۶٫٨٣٠٠لگاریتم 

Pseudo R2 ٠٫١٧٩٣  
 های تحقیقمنبع: یافته

 درصد است. ١داری درصد، و *** سطح معنا ۵داری سطح معنا ، **درصد ١٠داری * سطح معنا
 

                                                                                                                                  
پیوست آمده است. برای مطالعۀ بیشتر در خصوص نحوۀ  ٢در جدول  شدهمحاسبههای های بانکی و زیانبحران تاریخ ١

 ).١۴٠٠(ی و همکاران اکبر موسوهای بانکی، نگاه کنید به: گذاری بحرانتاریخ
کرۀ ینیکن، ایسلند، ایران، دوماز آنگوال، بالروس، کلمبیا، جمهوری  اندعبارتاسامی کشورهای حاضر در این برآورد  ٢

 ، مالزی، موزامبیک، روسیه، سوئد، و اوکراین.جنوبی
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حقیقی است.  سرانۀ GDPمتغیر  مدل پایه معنادار، اولین متغیر ١طبق نتایج جدول 
 دهندۀاست. این متغیر نشان معناداردرصد  ۵بوده و در سطح  ١ضریب این متغیر برابر با 

 تریافتهتوسعهتر و کشورهای پیشرفته اگرسطح اقتصادی کشورها بوده و بیانگر این است که 
بیشتر خواهد  یافتهتوسعهبه کشورهای کمترنسبت هاآنگرفتار بحران بانکی شوند، مقدار زیان 

افتد، نظام بانکداری این تر اتفاق مییافتهکشورهای توسعهبود. زمانی که بحران بانکی در 
 واسطۀبهعالوه بر مسائل مربوط به بانکداری داخلی،  زیرا شود،کشورها دچار چالش جدی می

المللی بانکداری بین با کشورهای بیشتری در دنیا، صدمات زیادی نیز از جنبۀ هاآنارتباط 
 یتربزرگحقیقی این کشورها، شکاف  GDPافت شدید در  خاطر؛ بنابراین بهکنندتجربه می

افتد که این موضوع منجر به زیان اتفاق می هاآنبین روند پیش از بحران و روند پس از بحران 
 شود.می هاآنبیشتر 

های ر زیان تولید و افزایش هزینهمعنادار دمثبت و  تأثیر ،١٫٠٣٨۴ بمتغیر تورم با ضری
 ، در دورۀدیگرعبارت بهدوگانه در موضوع بحران بانکی دارد.  یتورم نقشبحران بانکی دارد. 

تورم ممکن است در کشوری ماه قبل از وقوع بحران است،  ٢۴تا  ١٢که عموماً  پیش از بحران
ارسال هشدار زودهنگام وقوع بحران بانکی است.  منزلۀبه باالیی ایجاد شود که این موضوع

که در  بعد از بحران، تورم افزایش یابد ارد که طی چند سالهمچنین این امکان وجود د
 رود.شمار میقوع بحران بهنتیجه یا عواقب ناشی از و عنوانبه ،صورتاین

معنادار مدل بوده و عالمت سومین متغیر  GDPمتغیر نسبت اعتبارات بانکی به 
خش بانکی کشورها و سطح ب پروکسی از اندازۀ عنوانبهانتظار را نیز دارد. این متغیر مورد

تر چه بخش بانکداری کشورها بزرگ، هربنابراین در مدل لحاظ شده است؛ هاآنمالی  توسعۀ
اتفاق بیفتد،  هاآنباالتر باشد، زمانی که بحران بانکی در  هاآنمالی  دنبال آن سطح توسعۀو به

 زیان در تولید ناشی از بحران نیز بیشتر خواهد بود.
بوده و عالمت آن مطابق انتظار است.  معناداردرصد  ١در سطح  بازبودن مالی متغیر درجۀ

تر باشد، میزان زیان در تولید ناشی از بحران بانکی نزدیک ١بودن مالی به  بازهرچه درجۀ
 تغیر مذکور، با افزایش این متغیرکمتر خواهد شد. با توجه به عالمت منفی و مطابق انتظار م

ید ناشی از بحران بانکی کمتر خواهد شد. طبیعتاً کشورهای با درآمد باال و مقدار زیان در تول
مقدار زیان  ،لذا دارند؛ درآمدترکمبه کشورهای ن مالی باالتری نسبتبود بازپیشرفته، درجۀ

 خواهد بود.کمتر  اثرگذاری در تولید این کشورها از طریق این کانالِ
غیر مخـارج احتیاطی دولت است. این متغـیر ی بعدی در مدل پایه، متمعنادارمتغیـر 

شود که سیاست مالی تلقی می ینوعبهبهبود اقتصادی پس از بحران است و  دهندۀنشان
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 توان بحران را مدیریت کرداست. با افزایش در این وجوه احتیاطی، میاجرقابلتوسط دولت 
 های ناشی از بحران را کاهش داد.و زیان تولید و هزینه

 GDPتوان گفت متغیرهای بندی در خصوص نتایج مدل پایه، میجمع عنوانبهایان، در پ
دن مالی و بو بازمثبت و متغیرهای درجۀ تأثیر GDPحقیقی، تورم، نسبت اعتبار به  سرانۀ

ر زیان بحران بانکی د معنادارمنفی و  تأثیر، مبدأهمراه عرض از مخارج احتیاطی دولت به
عالمت آن  بوده است، معناداردرصد  ١دارند. متغیر بدهی بخش عمومی، با اینکه در سطح 

که در پایین   والد و ارزش احتمال آنمطابق انتظار نیست. همچنین با توجه به مقدار آمارۀ
مدل  R2شود. مقدار شبهمی یدتأیشده است، خوبی برازش مدل برآورد شده ارائه ١جدول 

 رود.شمار میقبول بههایی مقدار قابلکه برای چنین مدلی است ١٧٩٣/٠ برابرنیز 

 قوانین مالی ١ .۴
بوده، متغیـر  مدنظرسیاستی محـدودکننده  چهارچوب متغیـرهای عنوانبهاولین موردی که 

این موضوع  .ددهکه نظم را افزایش می استهایی قوانین مالی است. قوانین مالی محدودیت
را کاهش بدهی و بانکی  یتواند خطر وقوع بحران بدهی دولتی و همچنین بحران دوقلومی

که برای  گذاران استراهی برای ایجاد اعتبار و مقبولیت سیاست دهد. همچنین قوانین مالی
 .استهای اقتصادی مهم کارایی و موفقیت سیاست

فاده شده دولت است لی، از تراز بودجۀدادن متغیر قوانین مادر این قسمت برای نشان
شود ترین نوع قوانین مالی در دنیا محسوب میمحبوب عنوانبه است. قانون توازن بودجه

برای اجرای  مؤثر ی). در نتیجه، قانون تراز بودجه محدودیت٢٠١٢، ١(بودینا و همکاران
با بدهی  یادزاحتمالهبسیاست مالی است. همچنین با توجه به ادبیات موضوع، قوانین مالی 

همراه بوده و داللت بر تعهد سیاسی قوی به انضباط مالی و پایداری مالی بلندمدت  شدهیتتثب
 ).٢٠١٢، ٢(مولنور دارد

شود. قوانین مالی، از متغیر مجازی استفاده می تأثیردادن  حاضر برای نشاندر مطالعۀ
و در  ١وجود داشته باشد، عدد  tدر زمان  iاگر قانون تراز بودجه در کشور  کهصورت به این

قوانین  دادۀهای مربوط به قوانین مالی از پایگاهیابد. دادهاختصاص می ٠عدد  ،صورتغیر این
اده، اطالعات قوانین د) اخذ شده است. در این پایگاه٢٠٢٢المللی پول (صندوق بین ٣مالی

                                                                                                                                  
1 Budina, et al. 
2 Molnar 
3 Fiscal Rules Dataset, FAD 
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ارائه شده است. در  ١٩٨۵‑٢٠١۵ زمانی قانون تراز بودجه برای دورۀ ازجمله مالی کشورها
گرفتن متغیر قوانین مالی تخمین زده شده و نتایج آن در ) تحقیق با درنظر٢( ادامه، رابطۀ

 ١.ارائه شده است ٢جدول 

 ٢ جدول
 ٢های بحران بانکیر زیانقانون تراز بودجه د تأثیر

 ارزش احتمال z آمارۀ یارانحراف مع ضریب متغیرها
 ٠٠٠/٠ ‑۶٫٧٠ ٠٫٠٠۶١ ‑٠٠٨۶٫٠*** مبدأعرض از 

GDP ۴۶١/٠ ٠٫٧۴ ٠٫٠٠٠٠٣ ١٫٠٠٠٠ حقیقی سرانۀ 
 ١٠٩/٠ ١٫۶٠ ٠٫٠٧۴٣ ١١٢٨٫١* تورم

 ٠٠٠/٠ ٣٫۶٧ ٠٫٠١١۶ ٠۴١٨٫١*** GDPنسبت اعتبارات بانکی به 
 ٠٠٧/٠ ٢٫۶٨ ٠٫٠۵١٢ ١٢٩٢٫١*** GDPشکاف اعتبار به 

 ٠١٣/٠ ‑٢٫۴٧ ٠٫٠١۵٠ ‑٩۶٢٠٫٠*** بدهی بخش عمومی
 ٠٧۴/٠ ‑١٫٧٩ ٠٫١۵١٨ ‑١٣۵٩٫٠** بودن مالی بازدرجۀ
 ۵۴۶/٠ ‑٠٫۶٠ ٠٫٠٠۴٣ ‑٠٫٩٩٧٣ بودن تجاری بازدرجۀ

 ٠٠٠/٠ ‑۴٫٣٢ ٠٫٠٣٧٧ ‑٠۵۶٨٫٠*** بحران ارزی
 ٠١١/٠ ‑٢٫۵۴ ٠٫۴٣۶ ‑٨٨٢٠٫٠*** مخارج احتیاطی دولت

 ۶٠٠/٠ ‑٠٫۵٢ ٠٫٠٧٠٩ ‑٠٫٩۶٢٠ های بانک مرکزیدارایی
 ٠٠٠/٠ ‑٣٫٨٧ ٠٫٠۵٩۵ ‑١٠٠١٫٠*** متوازنقانون بودجه 
  ۶ تعداد کشورها

  )٠٫٠٠٠٠( ١۶۵٫١۵ (ارزش احتمال) والد آمارۀ
  ‑٢٫۶٧٧١ Pseudo Likelihoodلگاریتم 

Pseudo R2 ٠٫١٧٩۴  
 های تحقیقمنبع: یافته

 درصد است. ١ی معنادارو *** سطح  درصد، ۵ی معنادار، ** سطح درصد ١٠ی معنادار* سطح 

شکاف اعتبار به و ، GDPدر برآورد فوق، متغیرهای تورم، نسبت اعتبارات بانکی به 
GDP و قانون  ،بودن مالی، مخارج احتیاطی دولت بازو متغیرهای درجۀ معنادارمثبت و  تأثیر
ر زیان بحران بانکی دارند. منفی د تأثیر سیاستی) چهارچوب عنوانبهمتوازن ( بودجۀ

انتظار بودن، عالمت موردمعنادارمتغیرهای بدهی بخش عمومی و بحران ارزی نیز با وجود 
 را ندارند.

                                                                                                                                  
 و سوئد. ،کلمبیا، ایسلند، ایران، مالزی، روسیه از اندارتعب سامی کشورهای حاضر در این برآوردا ١
 است. ٢٠١۵تا سال  در این تخمین مورداستفادههای ها، دادهدلیل محدودیت در دسترسی به دادهبه ٢
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برای شکنندگی شاخصی  عنوانبه GDPدر ادبیات موضوع، از متغیر شکاف اعتبار به 
های رایی و وامهای قیمت داکه علت اصلی حباب ازحدبیشدادن اعتبار نظام بانکی و نشان

دارد.  دوگانه ینقش شود. این متغیر نیز همانند تورماستفاده می بانکی است، وصولیرقابلغ
 بیانگر افزایش در زیان تولید خواهد بود. افزایش این متغیر

 چهارچوبمتغیر  عنوانبهمتوازن  عالوه بر متغیرهای کنترلی مدل، متغیر قانون بودجۀ
 ، مقدار ضریب این متغیر برابر٢ده است. طبق نتایج جدول وارد مدل پایه ش سیاستی
دهد که داشتن قانون است. این نتیجه نشان می معناداردرصد  ١بوده و در سطح  ‑٠٫١٠٠١

شود. این موضوع به این دلیل های بانکی منجر میهای بحرانمتوازن، به کاهش زیان بودجۀ
خود، ثبات بخش اقتصادی و  نوبۀبهمندی افزایش یافته است. این امر است که نظم و قانون

اغلب با کسری بودجه مواجه بوده است. در مطالعات  کشور ایرانبانکی را افزایش خواهد داد. 
مختلف، به عواملی نظیر درآمدهای نفتی، درآمدهای مالیاتی، تورم، رشد اقتصادی، مخارج 

هایی که در حلدولت اشاره شده است. یکی از راه ری بودجۀآمدن کسوجود، و... در بهدولت
شود، استقراض از بانک مرکزی است. حال با کسری بودجه در ایران اجرا می هزمان مواجه

جبران کسری بودجه نیز  برایبا وقوع بحران بانکی، استقراض از بانک مرکزی  زمانهماگر 
بحران  تنهانه ،صورتکشور خواهد شد. در این در اقتصادصورت گیرد، منجر به آشفتگی بسیار 

خواهد شد. منجر های ناشی از آن نیز بلکه به افزایش زیان وجودآمده مدیریت نخواهد شد،به
ممکن کاهش دهند ات پولی بایستی کسری بودجه را تاحدمسئولین دولتی و مقام ،در نتیجه

 تا در صورت وقوع بحران اهم آورندانضباط مالی بیشتر را فر و از این طریق، موجبات نظم و
 انجام داد. بعدازآن بانکی، بتوان مدیریت صحیح

 های ارزیرژیم ٢ .۴
 است شده انجامهای ارزی مختلفی برای رژیم هایبندیتقسیم، تاکنون ١٩٩٠ از ابتدای دهۀ

، چهار نوع رژیم ارزی که تاکنون ٢٠٠٩از سال  ١است.هم شبیه به هاآناز  هرکدامکه اساس 
 المللی پولتوسط صندوق بین شوند،بندی میتقسیم ترهای جزئینیز به حالت هاآنخود 

خکوب یرژیم ارزی م از اندعبارتها برای کشورهای مختلف تعیین شده است. این رژیم
ز سه ا یکیچههایی که جزء و سایر رژیم ،سخت، رژیم ارزی میخکوب نرم، رژیم ارزی شناور

 رژیم مذکور نیستند.

                                                                                                                                  
) صندوق AREAERهای ارزی (بندی ارزی و محدودیتهای تقسیمسالنامه ، نگاه کنید به:بیشتر برای مطالعۀ ١

 های مختلف.پول برای سالالمللی بین
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خکوب سخت و رژیم ارزی های حدی رژیم ارزی میبر اساس دیدگاه دوقطبی، هر دو حالت
 نحویبه هاآناز  هرکدامای هستند که های محدودکنندهچهارچوب شناور خالص

های ارزی میانی رود که رژیمانتظار می ،بنابراین د؛کنپذیرتر میگذاران را مسئولیتسیاست
اما کومبز و  ؛های بانکی و مالی باشند(میخکوب نرم) بیشتر از بقیه مستعد وقوع بحران

به دو حالت حدی میخکوب سخت های ارزی میانی نسبتند که رژیم) معتقد٢٠١۶( ١همکاران
پذیرتر نیستند. همچنین آمبروسیوس و شناور خالص، در برابر وقوع بحران بانکی آسیب

ر سرعت بهبود پس از بحران بانکی را رد کرده های ارزی درژیم اریتأثیرگذهرگونه  )٢٠١٧(
 است.

ر زیان تولید ناشی از وقوع بحران های ارزی درژیم تأثیرحاضر، برای بررسی  در مطالعۀ
یک از هر tدر زمان  iشود. بر این اساس، زمانی که کشور بانکی، از متغیر مجازی استفاده می

ای) را داشته باشد، یا شناور خالص (دو حالت حدی گوشه های ارزی میخکوب سخترژیم
صورت (داشتن رژیم ارزی میانی یا و در غیر این ١ای عدد متغیر مجازی رژیم ارزی گوشه

را به خود اختصاص خواهد داد. با توجه به اینکه  ٠عدد  ،های ارزی)میخکوب نرم و سایر رژیم
گرفته شده  در نظررژیم مبنا  عنوانبهرژیم میانی  ند،امورداستفادهها کمتر از بقیه سایر رژیم

 د.نشوبه آن سنجیده میو بقیه نسبت
های بحران بانکی، متغیر ر زیانهای مختلف ارزی درژیم تأثیرگذاریهمچنین برای بررسی 

ارزی میخکوب رژیم  tدر زمان  iاگر کشور  کهطوریبهرژیم ارزی در نظر گرفته شده است. 
و شناور خالص عـدد  ،٣ها عدد ، سایر رژیم٢، میخکوب نرم عدد ١عدد  باشدسخت داشته 

ر های ارزی دغیـرخطی رژیم تأثیرگذاریگرفتن اختصاص یافته است. سپس برای درنظر ۴
درجه دوم با عنوان مجـذور رژیم  صورتبههای ناشی از بحران بانکی، متغیر رژیم ارزی زیان

کردن متغیر مجذور رژیم ارزی این است که دلیل اضافه ها شده است.ارزی، وارد تخمین
قرار گیرد.  موردبررسی تردقیق یشکلهای ارزی در زیان تولید بهیک از رژیمهر تأثیرگذاری

دهد که آیا دو همراه متغیر رژیم ارزی نشان می، عالمت ضریب این متغیر بهدیگرعبارت به
بندی در خصوص تقسیم یازموردن اطالعاتند یا رژیم ارزی میانی. هترای برژیم گوشه

های ارزی ارزی و محدودیت بندییمتقسهای آماری های ارزی، از سالنامهرژیم

                                                                                                                                  
1 Combes et al. 
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)AREAER(آوری شده است.جمع موردمطالعههای المللی پول، برای سالصندوق بین ١ 
 ٢.آمده است ٣در جدول  کیران بانهای ارزی بر زیان بحرژیم تأثیرنتایج مربوط به 

 ٣جدول 
 های بحران بانکیر زیانهای ارزی درژیم تأثیر

 متغیرها
 )٢مدل ( )١مدل (

 z آمارۀ معیار انحراف ضریب z آمارۀ معیار انحراف ضریب
 ‑٢٫٧٨ ٠٫٠٠٠٢ ‑٠٠٠٠٧٫٠*** ‑۶٫٨٧ ٠٫٠١٨٩ ‑٠۴٠٧٫٠*** مبدأعرض از 

GDP ١٫٨٩ ٠٫٠٠٠٠٢ ٠٠٠٠٫١** ١٫٧٠ ٠٫٠٠٠٠٢ ٠٠٠٠٫١** حقیقی سرانۀ 
 ٣٫١٠ ٠٫٠١٣۵ ٠۴١٠٫١*** ٢٫٩٨ ٠٫٠١۴٠ ٠۴٠٨٫١*** تورم

نسبت اعتبارات بانکی 
 GDPبه 

***٠١٣۵٠٫٠٠ ٫١۵۴ ٢٫۵٠١٠** ١۶٠٫٠٠ ٫١۵۶ ١٫٩١ 

شکاف اعتبار به 
GDP 

٠٫٠١ ‑٠٫٩٩٠٧۴٠٫ ٧۶٠٫٠١ ١٫٠٠٠٠ ‑٣۵٠٫٠٠ ٧ 

 ‑٢٫٠٨ ٠٫٠١٣٢ ‑٩٧٢١٫٠** ‑٢٫١٩ ٠٫٠١٣٣ ‑٩٧٠٣٫٠** بدهی بخش عمومی
 ‑٣٫٢٨ ٠٫٠۶۵٧ ‑٠٨٩٣٫٠*** ‑٣٫٧١ ٠٫٠۴٩٨ ‑٠۶٩٢٫٠*** بودن مالی بازدرجۀ
 ٠٫٧٨ ٠٫٠٠۴۴ ١٫٠٠٣۴ ٠٫۵۶ ٠٫٠٠۴٣ ١٫٠٠٢۴ بودن تجاری بازدرجۀ

 ‑١٫۵۵ ٠٫٢٢١٠ ‑٠٫۵١٠٩ ‑١٫٣٣ ٠٫٢۵٣٣ ‑٠٫۵٣٠٧ بحران ارزی
مخارج احتیاطی 

 دولت
٠٫٩۵٠٫٠٣ ‑٢٧۵٠٫٩ ‑١٫٣١ ٢۵١٫ ٠٫٠٣٠٣ ‑٣٧۴٩‑ 

های بانک دارایی
 مرکزی

٠٫٠٣ ١٫٠٠٢١۴۶ ٠٫٠۶ ١٫٠٢۴٠٫٧٣ ٠٫٠٣٣٧ ٣ 

    ‑١٫٠٨ ٠٫٢٢٢٧ ‑٠٫٧١۴٣ ایارزی گوشه رژیم
 ‑٢٫٠٢ ١۵٣٫١۵۶ ‑٣۵۶٫٧٢**    رژیم ارزی

 ٢٫١٠ ٠٫١۶۶١ ۴٩۴٧٫٠**    مجذور رژیم ارزی
 ١٢ ١٢ تعداد کشورها

 والد آمارۀ
 (ارزش احتمال)

٣٨٫٨٢ 
)٠٫٠٠٠١( 

۵٩٫٨٠ 
)٠٫٠٠٠٠( 

 Pseudo لگاریتم 
Likelihood 

۶٫٨٢١٨‑ ۶٫٧٧٨۴‑ 

Pseudo R2 ٠٫١٨ ٠٫١٨٠٢۵۵ 

 تحقیق هاییافتهمنبع: 
 درصد است. ١ی معنادارو *** سطح  درصد، ۵ی معنادار، ** سطح درصد ١٠ی معنادار* سطح 

) ٢و  ١ر زیان بحران بانکی به دو صورت (مدل های ارزی درژیم تأثیرگذاری، ٣در جدول 
های میخکوب سخت و شناور ای که برای رژیمبیان شده است. متغیر مجازی رژیم ارزی گوشه

                                                                                                                                  
1 Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions, AREAER 

، ایسلند، ایران، ینیکندومآنگوال، بالروس، کلمبیا، جمهوری  از اندعبارت ای حاضر در این برآورداسامی کشوره ٢
 کراین.وو ا ،سوئد، مالزی، موزامبیک، روسیه، کرۀ جنوبی
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 های ارزیو برای رژیم میانی (میخکوب نرم) و سایر رژیم ١خالص (دو حالت حدی) عدد 
دیدگاه  برخالفِدهد که نیست. این موضوع نشان می معنادار است، را به خود گرفته ٠عدد 

شوند. در های بحران بانک نمیمنجر به تغییر زیان های ارزیحدی رژیم، دو حالت یدوقطب
ر زیان بحران بانکی شناسایی د مؤثرعوامل  عنوانبه، همان متغیرهای قبلی این بار نیز ٢مدل 
. با توجه به ضریب مثبت است معناداراند. در این مدل، متغیر رژیم ارزی و مجذور آن نیز شده

شکل بین U ارزی و ضریب منفی برای حالت مجذور آن، وجود رابطۀبرای متغیر رژیم 
بنابراین، کشورهایی با رژیم ارزی میانی  شود؛می تأییدهای بحران بانکی های ارزی و زیانرژیم

های ارزی میخکوب سخت یا شناور به کشورهایی با رژیم عطف) نسبتنقطۀ عنوانبه(
 کنند.قوع بحران بانکی تجربه میدنبال وهای کمتری را بهخالص، زیان

در ایران  شدهیریتمدحاضر رژیم ارزی شناور مقامات پولی کشور، درحال اظهارنظرطبق 
اما  تواند در بازار ارز دخالت کند؛مقطعی می صورتبهبرقرار است. در این رژیم ارزی، دولت 

فاق افتاده است. وجود های زیادی در نرخ ارز ات، جهششده مشاهدههای اخیر طی سال آنچه
های ثباتیو ارز بازار آزاد منجر به بی ،های ارزی مختلف مانند ارز دولتی، ارز نیمایینرخ

مقامات پولی بتوانند نوسانات  کهدرصورتیدر مدیریت بازار ارز در ایران شده است.  فراوان
یا ند میخکوب خزنده سمت رژیم ارزی میانی مانو رژیم ارزی کشور را به کنندترل ارزی را کن
وان بحران بانکی را در صورت تمی ،صورتق مشخص سوق دهند، در اینشده در افمیخکوب

 مدیریت کرد. ی بهترشکلبه ،وقوع

 کاری بانک مرکزیاستقالل و محافظه ٣ .۴
ست. ز در اقتصاد کشورها مطرح بوده و ااست که از دیربا موضوعیاستقالل بانک مرکزی 

در کشور  تر و بهترقوی یشکلهای پولی بهشود سیاستمرکزی مستقل باعث میداشتن بانک 
داشتن استقالل بانک مرکزی، ضمن اینکه  اجرا شود. ایجاد نظم و انضباط قوی مالی در سایۀ

های ناشی از بحران ر زیانتواند دمی محیط کالن اقتصادی سالم مفید باشد،تواند برای می
ل بانک ، پارادوکس دیدگاه اعتبار بیانگر آن است که استقالحالبااینباشد.  مؤثربانکی نیز 

، ١پذیری را تشویق کند (بوریو و ژوکردن سیاست پولی، ریسکمرکزی ممکن است با مؤثرتر
با  بانک مرکزی مستقلگرفتن این موضوع، احتمال کمتری وجود دارد که ). با درنظر٢٠١٢

 کند. یسازپاکن دولت، اقدام به های بهبود پس از بحراحمایت از سیاست

                                                                                                                                  
1 Borio & Zhu 
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یکی دیگر از  ،واقعی دارد تا نهادی کاری بانک مرکزی که بیشتر جنبۀمیزان محافظه
پذیری سیاست پولی مرتبط است. در انعطاف های مهم سیاست پولی است که به درجۀویژگی

ترجیح مقامات پولی به هدف ثبات قیمت  دهندۀکاری بانک مرکزی نشانمحافظه اصل، درجۀ
مستلزم  کاری بانک مرکزیباالیی از محافظه مطمئناً درجۀ به هدف ثبات تولید است.بتنس

، برخی از وجودبااینانضباط پولی بیشتر است که قادر است ثبات اقتصاد کالن را تقویت کند. 
) نشان ٢٠١٩و همکاران ( و لوییج ،)٢٠١٨( ٢)، مشکین٢٠١٣( ١مطالعات مانند برنانکه

دهند زمانی که سیاست پولی عمدتاً بر ثبات قیمت متمرکز است، ثبات مالی احتماال� نادیده می
ها و پذیریتعادل مالی، ممکن است آسیب نبوددنبال شود. بدترشدن وضعیت بهگرفته می

 های تولید در بحران را افزایش دهد.زیان
هدف اصلی تورمی  کار ممکن است تمایلی به انحراف ازهاین، بانک مرکزی محافظبرعالوه

 تأثیرر سرعت بهبود اقتصادی پس از بحران بانکی دتواند که این امر می خود نداشته باشد
تر در مقابل ، معتقد به واکنش سریع٣بگذارد. از سوی دیگر، بانک مرکزی با سیاست کبوتری

انحراف از اهداف  نبوددلیل کارتر بهمحافظههای مرکزی بانک ،بنابراین ؛بحران استبروز 
شدن بحران ترتوانند به پرهزینهبعد از بحران، می یسازپاک فقدانخود در پیش از بحران و 

 ).٢٠٢١شوند (لوییج و همکاران، منجر 
های بحران بانکی، از ر زیانداستقالل بانک مرکزی  تأثیرحاضر، برای ارزیابی  در مطالعۀ

 ٥رمن و همکارانیکه برای اولین بار توسط کوکیاستفاده شده است  WNC٤ شاخص معروف
. مقدار شاخص مذکور از شد روزتربه) ٢٠١۶( ٦) مطرح و اخیراً در مطالعه گاریگا١٩٩٢(

 ،ی، تدوین سیاست پولی، اهداف سیاست پولییوزون چهار جزء فرعی استقالل اجرامیانگین م
 ۵٠توجهی (. مورد چهارم که وزن قابلتشکیل شده است و محـدودیت در اعطای وام به دولت

تواند بیانگر این موضوع باشد که آیا بانک مرکزی می ،دهدنیز به خود اختصاص میرا درصد) 
 ،شودهای بهبود پس از بحران که توسط دولت اجرا میقانونی از سیاست طوربهتواند می

                                                                                                                                  
1 Bernanke 
2 Mishkin 

معنای که به ترمالیمپولی  سیاستکسانی هستند که از ، Dovish اصطالحاًطرفداران سیاست کبوتری یا  ٣
ها و اشتغال را هزینه سیاستاین  .کنندطرفداری می ،آوردن نرخ بهره با هدف تقویت رشد اقتصادی استپایین

مقابل این  نقطۀ .با خطر افزایش تورم همراه است ،در عوض ؛ امارساندمیدهد و به اقتصاد سود میافزایش 
 است. Hawkishسیاست، سیاست شاهینی یا 

4 Cukierman, Web and Neyapti, CWN 
5 Cukierman et al. 
6 Garriga 
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سمت هرچه به کهطوریبه ،است ١و  ٠بین  CWNحمایت مالی بکند یا خیر. مقدار شاخص 
تر باشد، استقالل نزدیک ١سمت ر باشد، بانک مرکزی استقالل کمتر و هرچه بهتنزدیک ٠

 بانک مرکزی بیشتر خواهد بود.
ر زیان ناشی از بحران بانکی، از یکی از دکاری بانک مرکزی محافظه تأثیربرای ارزیابی 

ست. این استفاده شده ا ،شودنامیده می CWN_OBJ که CWNهای فرعی شاخص جزء
بانک مرکزی نشان  در اساسنامۀ شدهمطرحبه سایر اهداف متغیر اهمیت ثبات قیمتی را نسبت

 عنوانبهثبات قیمتی  دهندۀنشان ١که عدد  قرار دارد ١و  ٠دهد. مقدار متغیر مذکور بین می
و  CWNهای دو متغیر شاخص داده ترین هدف سیاست پولی است.تنها یا اصلی
CWN_OBJ  های شاخص در این پایگاه، داده گاریگا اخذ شده است. دادۀپایگاهازCWN 

کشور  ١٨٢برای  رت میانگین موزون و میانگین سادهجزء فرعی آن، به دو صو چهارهمراه به
ته است. قرار گرف یموردبازنگرنیز  ٢٠١٩و در سال  شده ارائه ١٩٧٠‑٢٠١٢ زمانی طی دورۀ

 ۴در جدول  کاری بانک مرکزی در زیان بحران بانکیاستقالل و محافظه تأثیرنتایج مربوط به 
 ١.آمده است

                                                                                                                                  
کرۀ ، ایسلند، ایران، ینیکندومی بالروس، کلمبیا، جمهور از اندعبارت برآورداسامی کشورهای حاضر در این  ١

 و اکراین. ،، مالزی، روسیه، سوئدجنوبی
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 ۴جدول 
 ١های بحران بانکیر زیانکاری بانک مرکزی داستقالل و محافظه تأثیر

 متغیرها
 )٢مدل ( )١مدل (

 معیار انحراف ضریب
 ارزش 
 احتمال

 معیار انحراف ضریب
ارزش 
 احتمال

 ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠۴٩ ‑٠٠۴٣٫٠*** ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠۶ ‑٠٠٠۴٫٠*** مبدأعرض از 
GDP  سرانه
 حقیقی

**٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠٢ ٠٠٠٠٫١*** ٠٫٠٢٣ ٠٫٠٠٠٠١ ٠٠٠٠٫١ 

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠١۶۴ ٠۵٢۵٫١*** ٠٫٠٠٣ ٠٫٠١٨٢ ٠۵٣۴٫١*** تورم
نسبت اعتبارات 

 GDPبانکی به 
***٠٫٠٠ ٠٣١٨٫١۶٠٫٠٠ ٠٢١٩٫١*** ٠٫٠٠٠ ١۶٠٫٠٠٠ ١ 

شکاف اعتبار به 
GDP 

٠٫٩٧۶۵‑ ٠٫٠١٩۴ ٠٫٢٣۴ ٠٫٠١ ‑٠٫٩٩٢٢۵٠٫ ٠۶١٠ 

بدهی بخش 
 عمومی

***٩۴۶٩٣٨*** ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٧٢ ‑٧٫٠۵٠٫٠١٠ ‑٫٠۵ ٠٫٠٠٠ 

بودن  بازدرجۀ
 مالی

**٠٫١ ‑٢٢٨٠٫٠۶٠٫٠ ٩٨۴١٠٠*** ٧۶٠٫٠٧ ‑٫٠۴٠٫٠٠٢ ٩ 

بودن  بازدرجۀ
 تجاری

٠٫٩٩۶٠٫٠٠٣ ‑٣۴ ١٫٠٠ ٠٫٣٠١۴٠٫٠٠ ٠۴٠٫٣٣٨ ٢ 

 ٠٫٢٧٨ ٠٫٢۵٧٠ ‑٠٫۶۵٢٢ ٠٫۴۶٢ ٠٫٣۶٧۴ ‑٠٫۶۶۶٢ بحران ارزی
مخارج احتیاطی 

 دولت
٠٫٨٧۴٠٫١٠ ‑٣۶٠٫٩٣ ٠٫٢٧٢ ٧۴٠٫٠ ٠۵٠۶ ٠٫٢٠٨ 

های بانک دارایی
 مرکزی

٠٫٠٣٢ ١٫٠٣٩١۶ ٠٫٠٣٧ ٠٧٣٢٫١** ٠٫٢٢١۵ ٠٫٠۴٣ 

استقالل بانک 
 مرکزی

***٢۶٩٫٢٩١ ۵٧٩٫٠۴۶ ٠٫٠٠۴    

کاری محافظه
 مرکزیبانک 

   *١٨٫ ٣٧٣٢٫١١۴٠۶٠٫١٠٣ ٧ 

 ١٠ ١٠ تعداد کشورها
 والد آمارۀ

 (ارزش احتمال)
٨٨٫۵٧ 

)٠٫٠٠٠٠( 
۵۶٫٩۴ 

)٠٫٠٠٠٠( 
 لگاریتم 

Pseudo 
Likelihood 

۴٫٧٧٠٨‑ ۴٫٨۶٣٣‑ 

Pseudo R2 ٠٫٢١۶٠٫٢٠٠٩ ١ 

 های تحقیقمنبع: یافته
 درصد است. ١ی معنادارو *** سطح  درصد، ۵ی معنادار، ** سطح درصد ١٠ی معنادار* سطح 
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بوده و عالمت  معناداردرصد  ١، در سطح ۴جدول  ١متغیر استقالل بانک مرکزی در مدل 
دهد که با افزایش استقالل بانک مرکزی، زیان در تولید آن مثبت است. این موضوع نشان می

کاری که در آن از متغیر محافظه ٢ناشی از بحران بانکی بیشتر خواهد شد. نتایج تخمین مدل 
نشان  سیاستی استفاده شده است، چهارچوبیکی دیگر از متغیرهای  عنوانبهبانک مرکزی 

ز کاری بانک مرکزی بیشتر شود، مقدار زیان در تولید نیچه میزان محافظهدهد که هرمی
متغیر  عنادارماز ضریب مثبت و  دنبال وقوع بحران بانکی بیشتر خواهد شد. این موضوعبه

 کاری بانک مرکزی مشخص است.محافظه
واقع شده  موردبحثموضوع استقالل بانک مرکزی ایران همیشه در مطالعات مختلف 

زمانی  کاری بانک مرکزی ایران طی دورۀاست. طبق برآوردی که از میزان استقالل و محافظه
 ٠٫۴۴ برابر CWNقدار شاخص م است، گاریگا منتشر شده دادۀاز سوی پایگاه ٢٠١٢تا  ١٩٩۶

کاری ترتیب برای بیان میزان استقالل و محافظهبه ٠٫۴ برابر CWN_OBJو مقدار شاخص 
تر نزدیک ١های فوق به عدد مقدار شاخص هرچقدربانک مرکزی ایران برآورد شده است. 

تر خواهد شد. بانک مرکزی ایران با توجه به ارقام کارتر و محافظهباشد، بانک مرکزی مستقل
چه ، هر۴فوق، حدوداً در حد وسط از هر دو معیار مذکور قرار دارد. با توجه به نتایج جدول 

کاری بانک مرکزی بیشتر باشد، مقدار زیان در تولید هم بیشتر میزان استقالل و محافظه
 انک مرکزی کشور ایران از این حیثدو معیار، بخواهد بود؛ لذا با توجه به ارقام فوق برای این 

 قرار دارد. ی نسبتاً مطلوبدر وضعیت
بیان کرد که نتایج  طوریناتوان می ٢حاضر بندی از برآوردهای مطالعۀجمع عنوانبه

سیاستی با مطالعات  چهارچوبحقیقی و متغیرهای  سرانۀ GDPبرای متغیر  آمدهدستبه
 ٣کیناندطالعه در خصوص متغیر تورم، با آنسازگار است. نتایج این م) ٢٠٢١لوییج و همکاران (

متغیر  سازگار است. نتیجۀ) ٢٠٢١و لوییج و همکاران ( ،)٢٠٢١( ٤)، کینی و همکاران٢٠٠٩(
) ٢٠٢١) و لوییج و همکاران (٢٠٠٩کیناند (در این تحقیق با آن GDPنسبت اعتبارات بانکی به 

و مخارج احتیاطی دولت  GDPحاصل برای متغیرهای شکاف اعتبار به  سازگار است. نتیجۀ
) و لوییج و همکاران ٢٠١٢( های این مطالعه، با نتایج مطالعات فورچری و زجینیکادر تخمین

بودن مالی با مطالعات  بازخصوص متغیر درجۀ این تحقیق در ) سازگار است. نتیجۀ٢٠٢١(

                                                                                                                                  
 است. ٢٠١٢تا سال  در این تخمین مورداستفادههای ها، دادهدلیل محدودیت در دسترسی به دادهبه ١
 کشور مشترک نیز انجام شده است. ششبرآوردها برای  پیوست، تمام ٣در جدول  ٢

3 Angkinand 
4 Kenny et al. 
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) سازگار ٢٠٢١و لوییج و همکاران ( ،)٢٠١٨همکاران ( )، ویلمز و٢٠١۶( ١روکس و دویروِدِ
 است.

 گیرینتیجه ۵
در تولید  یجادشدهاآید، زیان بانکی پیش می بحراندنبال وقوع یکی از مشکالتی که به

باشند. با شناسایی  مؤثرها ر مقدار زیانتوانند د، متغیرهای زیادی میبینیندراست. کشورها
و برگشت اقتصاد به  بهبود پس از بحران را مدیریت کردتوان این متغیرهای اثرگذار، می

 وضعیت عادی را سرعت بخشید.
حاضر، با استخراج روندهای پیش از بحران و پس از بحران برای  بر این اساس در مطالعۀ

GDP مقدار زیان در تولید برای سال بحرانی ١٩٨٠‑٢٠١٩ زمانی حقیقی کشورها طی دورۀ ،
محاسبه و بدین ترتیب متغیر وابسته مدل ساخته شد. در ادامه با  بعدازآنو سه سال 

سیاستی مدل تحقیق  چهارچوبمتغیر کنترلی و متغیرهای مربوط به  ١٠های آوری دادهجمع
 ) برآورد شد.PPMLنمایی پواسون (حداکثر راستبه روش شبه

متغیرهای کنترلی، یک مدل  ر مقدار زیان بحران از بیند مؤثرابتدا برای شناسایی عوامل 
سیاستی تخمین زده شد. نتایج نشان داد که  چهارچوبپایه بدون حضور متغیرهای 

اثر مثبت و  GDPو نسبت اعتبارات بانکی به  ،حقیقی، تورم سرانۀ GDPمتغیرهای 
ید دارند. در های تولر زیانو مخارج احتیاطی دولت اثر منفی دبودن مالی  بازمتغیرهای درجۀ

جداگانه به مدل پایه اضافه و  صورتبهسیاستی  چهارچوبیک از متغیرهای ادامه، هر
 ترمتوازن ، داشتن بودجۀآمدهدستبهارائه شد. با توجه به نتایج  مربوط هایوتحلیلیهتجز

شود. همچنین دو حالت حدی منجر به کاهش زیان در تولید ناشی از بحران بانکی می
در مقدار زیان ندارد. با  یریتأث یخکوب سخت و شناور خالص)های ارزی (رژیم مرژیم

های غیرخطی رژیم تأثیربررسی  برایمتغیرهای رژیم ارزی و مجذور رژیم ارزی  واردکردن
ر مقدار زیان بحران بانکی، مشخص شد که برقراری رژیم ارزی میانی (رژیم میخکوب ارزی د

ی خواهد شد. در نهایت، نتایج برآورد مدل با نرم) در کشور، منجر به کاهش زیان بحران بانک
چه میزان استقالل کاری بانک مرکزی نشان داد که هرحضور متغیرهای استقالل و محافظه

از بحران  های مرکزی کشورها بیشتر باشد، مقدار زیان در تولید ناشیبانک یکارمحافظهو 
و بدون انعطاف مانند  یرانهگسختهای اتخاذ سیاست ،بنابراین بانکی بیشتر خواهد بود؛

و داشتن بانک مرکزی  ،های نرخ ارز میخکوب سخت یا شناور خالصبودجه، رژیم نبودنتراز

                                                                                                                                  
1 Devereux & Dwyer 
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اتخاذ  ،شود. در نتیجهکارتر منجر به افزایش زیان بحران بانکی میتر و محافظهمستقل
وصیه ت های ناشی از آنتر برای مدیریت بحران بانکی و کاهش زیانهای منعطفسیاست

 شود.می
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