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Abstract 

The purpose of this study is to determine banking crisis dates in four different 
groups of countries and also to calculate four alternative measures of real output 
losses in the year of the banking crisis and three years later, over the period 1980-
2019. In the first step, we used the money market pressure index approach to 
determine the date of the banking crisis. In the second step, we used the Hodrick-
Prescott filter to extract different trends from countries' GDPs to calculate four 
alternative measures of real output losses, three of which are based on the loss in 
GDP with respect to its trend and the fourth measure is the loss in the trend itself. 
We also graphically analyzed the number of banking crises in different groups of 
countries and output losses following crises. In this study, 122 banking crises were 
identified in four groups of countries. The results of graph analysis of the crises 
showed that the highest number of banking crises (14 crises) occurred in 2008. Also, 
about 22 Percentage of the total banking crises (28 crises) occurred in the period 
2008-2012, in which the share of high-income countries was higher than other 
country groups. Then, four alternative measures of real output losses following the 
banking crisis, the statistics related to the maximum and minimum losses, and 

graphical analysis were presented. 
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  بحران از پس تولید هایزيان و بانکی بحران هایريختا

  ایران تبریز، تبریز، دانشگاه اقتصادی، علوم دکتری   اکبرموسوی صالح سيد
 

 

 ایران تبریز، تبریز، دانشگاه اقتصاد، گروه د،تااس  سلمانی بهزاد

  چکيده

 محاسبه همچنين و کشورها از مختلف گروه چهار برای بانكي هایبحران ريختا تعيين حاضر، مطالعه هدف
 دوره طي آن، از بعد سال سه و بانكي بحـران وقوع سال در کشورها داخلي ناخالص توليد در زيان نوع چهار
 بازار فشار شاخص رويكرد از بانكي بحران گذاریريختا برای تحقيق اول گام در .است 1980-2019 زماني

 سری برای اتپرسك-هودريک فيلتر توسط مختلف روندهای استخراج با دوم گام در سپس .شد دهاستفا پول

  در بانكي بحران تعداد همچنين .شد محاسبه توليد در زيان نوع چهار کشورها، حقيقي GDP زماني

 صورت به کشورها، برای شده محاسبه زيان نوع چهار به مربوط آمار نيز و کشورها مختلف هایگروه
 کشورها از گروه چهار برای بانكي بحران 122 تعداد مجموع در تحقيق، اول گام براساس .شد تحليل نموداری

 بحران تعداد بيشترين که داد نشان هابحران تعداد درخصوص نموداری هایتحليل يجتان .شد گذاریريختا
 بررسي بانكي هایبحران کل از درصد 22 حدود همچنين .است دهتااف اتفاق 2008 سال در (بحران 14) بانكي

 باال درآمد با کشورهای سهم بين، اين در که پيوسته وقوع به 2008-2012 زماني بازه در (بحران 28) شده
 هاکشور داخلي ناخالص توليد در مختلف زيان نوع چهار ادامه، در .است بوده کشوری هایگروه بقيه از بيشتر

 نموداری هایلتحلي همراه به زيان کمترين و بيشترين به مربوط آمار و محاسبه بانكي بحران وقوع دنبال به
  .شد ارائه مربوطه
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 مقدمه .1
 است. داده رخ مختلف کشورهای در تعددیم هایبحران حال، به تا ميالدی 1980 دهه از

 وقوع اما ،بود دهتااف اتفاق 1929 بزرگ بحران مانندای هبحران نيز ترقبل هایسال در البته
 زا ترجدی هابحران درخصوص مطالعات تا شد باعث بعد به ميالدی 1980 دهه از هابحران

 ستند،ه آن دنبال به هانبحرا مطالعه درخصوص محققين که موضوعاتي از يكي شود. قبل
 خريتاي ياشناس برای روش دو کنونتا منظور، اين برای ست.ا ها آن 1گذاریريختا موضوع

 همطالع بر مبتني اول روش است. شده مطرح موضوع ادبيات در بانكي هایبحران وقوع
 کند.مي کيدتا بحران وقوع زمان تعيين برای ذهني معيارهای بر که است بحراني رويدادهای

 است؛ يکم روش يک که دوم روش در است. مرسوم 2رويدادی مطالعه به رويكرد اين
 شود.مي مشخص بحران وقوع زمان شده، محاسبه 3پول بازار فشار شاخص براساس

 کردند، نتعيي را بانكي هایبحران ريختا رويدادی مطالعه شيوه به که تجربي مطالعات
 و بانک هایدارايي شدن مسدود بانكي، گسترده هجوم ،ادغام ها،بانک تعطيلي نظير وقايعي

 حالي رد گرفتند. نظر در بحران ريختا يايشناس مالک را بانک نجات هایهزينه افزايش يا
 در يشافزا مدت،هتاکو بهره نرخ در شديد افزايش پول، بازار فشار شاخص رويكرد در که

 سطح يک از شاخص عبور با و بوده مدنظر دو، اين از ترکيبي يا مرکزی بانک ذخاير حجم
 از هابحران قوعو احتمالي زمان اگر بنابراين، شود.مي تعيين بانكي بحران ريختا معين، نهتاآس
 بنابراين، اد.د کاهش را ها آن از ناشي آتي مشكالت بتوان بسا چه باشد، شده بينيپيش قبل

 رسد.مي نظر به ضروری بحراني هایسال دقيق يايشناس
 سطح زايشاف و اقتصاد بانتاش پيشرفت به هابانک ندارد، وجود بحران که عادی مواقع در

 و بانكي بخش در موجود مشكالت بحران، وقوع زمان در اما ،کنندمي کمک زندگي
 به بلكه بانكي، بخش تنها نه که شودمي جدی منفي پيامدهای باعث آن، از بعد هایشكست

 وقوع هک طوری به ؛دهدمي قرار ثيرتا تحت نيز را گذارانسرمايه و هاشرکت مستقيم طور
 در رتاگرف کشورهای برای را مشكالتي همواره اخير، دهه چند طي در بانكي هایبحران

 ان،بحـر مالي هایهـزينه به توانمي مشكالت، اين جـمله از است. داشته دنبال به بحـران

                                                           
1. Dating 

2. Event Study 

3. Money Market Pressure Index 
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 کرد اشاره 1وصول غيرقابل هایوام افزايش و عمومي بدهي افزايش توليد، هایزيان
(Laeven, L. & Valencia, F., 2013.)  

 افتدمي اتفاق بانكي بحران وقوع دنبال به کهای هزيان بررسي برای موضوع ادبيات در
 همين در شود.مي استفاده 2داخلي ناخالص توليد در شده ايجاد هایزيان مقدار از معموال

 تايرم رويكرد به که اول رويكرد در دارد. وجود منظور اين ایبر متفاوت رويكرد دو ،تاراس
 رويكرد در شود.مي گرفته نظر در GDP بر بحران مجازی متاير اثر ،است معروف مجازی

 نسبت ومد رويكرد ادبيات، در شود.مي استفاده آن بالقوه روند به نسبت GDP شكاف از دوم
 (.Angkinand, A. P., 2008) است شده داده ترجيح اول رويكرد به

 ريختا ،پول بازار فشار شاخص محاسبه با حاضر پژوهش درآنچه گفته شد  به توجه با
 شورهایک پايين، درآمد با )کشورهای کشورها از مختلف گروه چهار برای بانكي هایبحران

 دوره يط باال( درآمد با کشورهای و باال متوسط درآمد با کشورهای پايين، متوسط درآمد با
 و آمده دسته ب بحراني هایريختا به توجه با سپس شود.مي تعيين 1980-2019 زماني

 سال سه و بحراني سال در کشورها حقيقي GDP زماني سری برای مختلف هایروند محاسبه
 شد. خواهد محاسبه کشورها داخلي ناخالص توليد در زيان نوع چهار مقدار آن، از پس

 زا ناشي توليد هایزيان نيز و هابحران تعداد درخصوص ینمودار هایتحليل به همچنين
 شود.مي اشاره بانكي، بحران

 مباني دوم، بخش در مقدمه از بعد است. شده دهيسازمان بخش شش در حاضر پژوهش
 ستفادها با بانكي هایبحران گذاریريختا نظری مباني بخش، اين در است. شده مرور نظری

 داده توضيح بانكي هایبحران هایهزينه و هازيان نيز و پول ارباز فشار شاخص رويكرد از
 گذاریريختا حوزه دو در داخلي و خارجي مهم مطالعات از برخي سوم، بخش در شود.مي

 تحقيق انجام روش چهارم، بخش در شد. خواهد مرور بانكي هایبحران زيان و هابحران
 شده ادهد توضيح مربوطه هایتحليل راههم به تحقيق يجتان بعدی، بخش در و شده معرفي
 شود.مي اشاره تحقيق مهم يجتان به نيز پاياني و ششم بخش در است.

  

                                                           
1- Non-performing Loan 

2- Gross Domestic Product 
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 نظري مباني .2
 قوعو ريختا يايشناس برای پول، بازار فشار شاخص و رويدادی مطالعه روش دو کنونتا

 مطالعه ایمبن رب گذاریريختا رويكرد است. شده مطرح موضوع ادبيات در بانكي هایبحران
 قوعو ريختا معيار، چند يا يک از استفاده با مـحققين که است صورت بدين رويدادی،

 آن دارای t زمان در i کشور که زماني ديگر، عبارت به کنند.مي مشخص را هابحران
 اگر شود.مي تعيين بحراني سال عنوان به کشور آن برای سال همان باشد، شده ذکر معيارهای

 خواهد يرتاي نيز هابحران وقوع ريختا آن، دنبال به شود عوض بحران بروز معيارهای يا معيار
 يان شدهب رويكرد از استفاده با بانكي هایبحران ريختا ،ها آن در که مهم مطالعه چهار کرد.
 2دتراجيچ و کانت-دميرجيک (،1996) 1بيلکلينگ و کاپريو از: عبارتند شده، تعيين

 اين از کدام هر يجتان (.2008) النسيا و و ليون و (2009) 3روگوف و ترينهار (،1998)
 است. شده روزتر به مختلف هایسال در مطالعات

 شاخص ،2007 سال در 5هو و هاگن ون ،4شد وارد قبلي رويكرد به که ايراداتي دنبال به
 فرض اين بر يكردرواين  دادند. ارائه بانكي هایبحران گذاریريختا برای را پول بازار فشار

 کل ایتقاض مرکزی، بانک ذخاير نگهداری باالی فرصت هزينه دليل به که است استوار
 زماني اس،اس همين بر دارد. منفي رابطه مدتهتاکو بهره نرخ با ذخاير اين برای بانكي بخش

 با تواندمي تفاقا اين ،يابد افزايش مرکـزی بانک ذخـاير برای بانكي سيستم کل تقاضای که

                                                           
1. Caprio, G. & Klingebiel, D. 

2. Demirgüç-Kunt, A. & Detragiache, E. 

3. Reinhart, C. M. & Rogoff, K. S. 

رد های سيستماتيک را تعيين کدر اين روش ممكن است فقط بتوان تاريخ بحران -1بارتند از: . برخي از اين ايرادات، ع4

ها به طور ناگهاني اتفاق برخي از بحران -2گيری نباشد. های خاص يا غيرسيستماتيک مالک تصميمو بحران بانک

آشفتگي مالي  -3دشوار است.  عمال هاييناگهاني هستند. تعيين تاريخ چنين بحران افتند و اغلب نتيجه يک توقفمي

ي تواند در يک دوره زماني اتفاق بيفتد و در واقع حتي قبل از شناسايکه در آن سيستم بانكي ارزش خالص منفي دارد، مي

ممكن است طبق اين روش، بحران اتفاق افتاده  -4(. 1996به عنوان بحران نيز وجود داشته باشد )کاپريو و کلينگ بيل، 

ود. همانند دار آنها منجر شها را پابرجا نگه دارد؛ بدون آنكه به تعطيلي معنيا نظارت و حمايت دولت، اکثر بانکباشد، ام

گذاری کند؛ ها را خيلي دير تاريختواند بحراناين رويكرد مي -5(. 2013)ليون و والنسيا،  2001بحران آرژانتين در سال 

ها شود. همچنين ممكن است بحرانها آغاز ميها يا ادغام آنته شدن بانکزيرا مشكالت مالي معموال خيلي قبل از بس

 (.2009ها ممكن است بعدا رخ دهد )رينهارت و روگوف، را خيلي زود شناسايي کند؛ زيرا بدترين بحران

5. Von Hagen, J. & Ho, T. K. 
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 مرکزی انکب توسط به طور منحصر بانكي ذخاير اينكه به توجه با باشد. همراه بحران وقوع
 د،باش داشته وجود هابانک طرف از ذخاير برای تقاضا افزايش که زماني شود،مي عرضه
 دفه بانكي ذخاير اگر دهد.مي نشان واکنش موضوع اين به صورت دو به مرکزی بانک

 افزايش قطري از مرکزی بانک و مانده ثابت ذخاير کل عرضه اشد،ب پولي سياست عملياتي
 اتيعملي هدف اگر دوم، حالت در دهد.مي پاسخ ذخاير برای تقاضا افزايش به بهره نرخ در

 و 1باز ازارب عمليات طريق از ذخاير افزايش با مرکزی بانک باشد، بهره نرخ پولي سياست
 واکنش ذخاير برای تقاضا افزايش به تر(قيمت ارزان هایوام )اعطای 2دهيوام پنجره تنزيل
 زیمرک بانک ذخاير حجم در افزايش مدت،هتاکو بهره نرخ در شديد افزايش دهد.مي نشان

 بروز سازينهزم تواندمي که کرد خواهـد ايجاد پـول بازار در ييباال تنش دو، اين از ترکيبي يا
 (.Von Hagen, J. & Ho, T. K., 2007) باشد بانكي بحران

 به نسبت را مزيت اين (2007) هو و هاگن ون سوی از شده ارائه پول بازار فشار شاخص
 اسبهمح قابل مشخصي، شده تعريف رابطه يک براساس که داشت رويدادی مطالعه حالت

 (،2014) 4همكاران و جينگ رو، اين از .3داشت دنبال به نيز را هایکاستي حال اين با بود.
 ون ادیپيشنه روش ايرادهای توانست که کردند ارائه را شده اصالح پول بازار فشار شاخص

 کند. برطرف را (2007) هو و هاگن
 از تا رسديم بحران از ناشي هایزيان بررسي به نوبت بانكي، بحران گذاریريختا از بعد

 رایب اسبمن سياست يک کرد. تهيه آن مديريت برای را مناسبي سياست بتوان طريق اين
 فضای مورد در اطمينان عدم کند؛ محدود را 5مالي وحشت گسترش دباي بحران، کنترل
 ندک کمتر نيز را بحران اقتصادی هایهزينه همچنين .دهد کاهش را آينده گذاریسرمايه

(Angkinand, A. P., 2008.) ها،بحران هایهزينه و هازيان بررسي برای مـوضوع ادبيات در 
 شود.مي مطرح داخلي ناخالص توليد در شده ايجاد هایزيان محاسبه

 دوبه  را ها آن توانمي که دارد وجود توليد هایزيان برآورد برای متفاوتي هایروش
 ارزی، ایهبحران ثيراتتا بيان برای مجازی متاير يک از اول دسته در ؛کرد تقسيم دسته

                                                           
1. Open Market Operations 

2. Discount Window Lending 

 ( مراجعه کنيد.2014بيشتر به جينگ و همكاران ) برای مطالعه .3

4. Jing, Z., et al. 

5. Financial Panic 
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 يونرگرس در آن از بعد هایسال و نبحرا شروع زمان در توليد هایهزينه بر دوقلو و بانكي
 و يسونهاتچ ،مثال عنوان به گويند.مي مجازی متاير رويكرد روش، اين به شود.مي استفاده

 متوسط رطو به ارزی هایبحران که رسيدند نتيجه اين به روش اين از استفاده با (2002) 1نوی
 8 حدود رشد کاهش طمتوس با بانكي هایبحران و درصدی 8 تا 5 حدود رشد کاهش با
 يط توليد، رشد در کاهش مجموع براساس مقادير اين هستند. همراهدر توليد  درصدی 10تا
 ومد دسته در است. شده محاسبه بانكي بحران برای سال 3/3 و ارزی بحران برای سال 3 تا 2
 ساسبرا بحران، هر در توليد زيان کل که طوری به ؛شودمي استفاده توليد شكاف مفهوم از

 در هبودب رويكرد، اين طبق شود.مي زده تخمين بالقوه توليد روند از واقعي توليد انحراف
 بروز دمع صورت در توليد )سطح خود روند به واقعي توليد که شودمي حاصل زماني اقتصاد
 (،2001) 2همكاران و بوردو توسط شده انجام مطالعات در مثال، عنوان به گردد. باز بحران(

  است. شده استفاده روش اين از (2005) 4همكاران و بويد و (2002) 3همكاران و هاگارس
 مطالعات در که توليد هایزيان هایداده تحليل و تجزيه و موضوع ادبيات بررسي از

 روش براساس هابحران اقتصادی هایهزينه برآورد که شودمي گرفته نتيجه آمده، مختلف
 توليد ایههزينه که است اين اصلي دليل .شده است داده حترجي دوم( )رويكرد توليد شكاف

 مقدار هک است مهم بنابراين است. متفاوت توجهي قابل طور به بحران، مختلف هایدوره در
 .(Angkinand, A. P., 2008) شود محاسبه هابحران تکتک برای توليد، هزينه

 وليد،ت هایزيان منظر از مالي هایبحران حقيقي اثرات سازیيکم برای هاتالش با وجود
زيان ميـزان رو، اين از دارد. وجـود آن، برآورد هایتكنيـک درخصـوصای نظرهاختالف

 متفاوت کامال مختلف، مطالعات بين در يكسان بحراني دوره يک از شده گزارش توليد های
 االتيسو م(،دو )رويكرد توليد شكاف روش از استفاده با بحران هایزيان برآورد در است.

 نحوه نيز، و توليد هایزيان برآورد برای حقيقي GDP رشد نرخ يا سطح از استفاده قبيل از
 مانند مطالعاتي توسط GDP رشد نرخ از استفاده شود.مي مطرح بالقوه توليد روند تخمين

  هاآن است. گرفته قرار انتقاد مورد (2005) همكاران و بويد و (2002) همكاران و هاگارس
  GDP سطح اما ،گرددبرمي خود بحران از پيش رشد روند به رشد نرخ کنندمي استدالل

                                                           
1. Hutchison, M. M. & Noy, I. 

2. Bordo, M., et al. 

3. Hoggarth, G., et al. 

4. Boyd, J. H., et al. 
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 هر در يدتول کل زيان نتيجه، در و گرددبرنمي خود بحران از قبل ظرفيت به لزوما حقيقي
 شود.مي زده تخمين حد از کمتر بحران،

 كلمش بدون نيز يدتول کل زيان برآورد برای حقيقي GDP سطح از استفاده حال، اين با
 سيایآ کشورهای در آنچه )مانند اقتصادی بحران از پيش کشور يک اقتصاد اگر نيست.
 اقتصادی رونق بود( داده رخ آسيا 1997-1998 مالي بحران از پيش شرقي، جنوب و شرقي

 سطح ،بحران از قبل توليد سطح براساس شده برآورد بالقوه توليد روند کند، تجربه را
 توليد لک زيان نتيجه، در بود. خواهد انفجاری احتماال و کندنمي منعكس را توليد زا پايداری
 نشود. محقق هرگز اقتصادی بهبود است ممكن و بود خواهد آميزاغراق شده برآورد

 از بعد اقتصادی بهبود همچنين و توليد زيان تخميني مقدار در اختالفات ايجاد دوم مورد
 است. لقوهبا توليد روند محاسبه در تفاوت دليل به زياد احتمال هب موجود مطالعات در بحران

 شود.مي دهز تخمين حد از کمتر توليد زيان مقدار باشد، کم بالقوه توليد روند برآورد اگر
 توليد رد زياد بسيار هایزيان به منجر است ممكن ،باشد زياد شده برآورد روند اگرهمچنين 

 بالقوه وندر به واقعي توليد بازگشت عدم مثال، عنوان به شود. توليد دائمي هایزيان حتي يا
 در که باشد توليدی سطوح کنندهمنعكس بايد بالقوه توليد روند مفهومي، نظر از خود.

 ایبر مختلفي راهكارهای موضوع، ادبيات در د.تاافمي اتفاق بحران، بروز عدم صورت
 عملكرد راساسب بالقوه توليد روند محاسبه مانند است. شده پيشنهاد بالقوه توليد روند محاسبه
 .آرام هایدوره در اقتصادی رشد نرخ متوسط يا بحران شروع از پيش اقتصاد گذشته

 اخليد ناخالص توليد سطح از مطالعات گذشته، اقتصادی عملكرد گيریاندازه برای
 هایدوره زا که عاتيمطال در کنند.مي استفاده مختلف هایسال تعداد براساس بحران از قبل

 آيا که آيدمي پيش سوال اين بحران(، از قبل سال 5-10 )مانند کنندمي استفاده طوالني
 برخي در بار يک سال چند هر است ممكن زيرا ؛هستند آرام هایدوره واقعا ها،دوره اين

 از ه،بالقو توليد روند برآورد برای که مطالعاتيعالوه بر اين،  دهد. رخ بحران کشورها
 ممكن کنند،مي استفاده حقيقي GDP بحران( از قبل سال 5-3 )مانند مدتهتاکو هایدوره
 رآوردب توليد زيان تورش معرض در بحران، از قبل اقتصاد ناپايدار شرايط دليل به است
 بگيرند. قرار شده
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 پژوهش پيشينه .3

 بحران گذاریريختا وزهح دو در شده انجام داخلي و خارجي مطالعات از برخي ادامه، در
 شود.مي مرور توليد هایزيان محاسبه و بانكي

 دتش کنندهتعيين عوامل عنوان به را متاير 21 خود، مطالعه در (2018) 1همكاران و ويلمز
 زماني دوره طي کشور 40 بانكي بحران هایداده از محققين کردند. معرفي بانكي بحران
 رد کردند. استفاده پانل معمولي مربعات حداقل و 2زنيبي گيریميانگين روش و 2011-1970

 و رفيمع بانكي بحران از ناشي توليد هایزيان مقدار برای مختلف پروکسي 5 تحقيق، اين
 ثيرتا و دهش اضافه الگو به اقتصادی هایمتاير ساير ها،زيان مقدار محاسبه از بعد شد. محاسبه

 .گرفت قرار ارزيابي مورد بانكي بحران هایدوره طي توليد، هایزيان در ها آن از يک هر
 توليد سطح در هازيان مقدار بر مالي بودن باز و ثابت هایگذاریسرمايه که داد نشان يجتان

 سياست نقدينگي، پشتوانه جاری، حساب تراز ثابت، گذاریسرمايه که حالي در است. موثر
 ست.ا موثر بانكي بحران وقوع از بعد يدتول رشد در هازيان مقدار بر مالي آزادی و پولي

 هایبحران ويژه به مالي هایبحران انواع جامع، مطالعه يک در (2020) والنسيا و ليون
 مالي ایهبحران برای را ایداده پايگاه توانستند و داده قرار تحليل و تجزيه مورد را بانكي
 ي،بانك هایبحران گذاریريختا خصوص در اطالعاتي شامل داده، پايگاه اين .3کنند فراهم
 توليد هایزيان و مالي هایهزينه و بانكي هایبحران حل به سياستي هایپاسخ بدهي، و ارزی
 کشور 118 برای سيستماتيک بانكي بحران 151 مطالعه،اين  در است. بانكي بحران از ناشي

 به مربوطه مورد 22 تعداد، اين از که شده يايشناس 1970-2017 زماني بازه در جهان،
 مورد 32 پايين، متوسط درآمد با کشورهای به مربوط مورد 28 پايين، درآمد با کشورهای

 درآمد با کشورهای به مربوط مورد 36 باالخره و باال متوسط درآمد با کشورهای به مربوط
 و ودهب ماندگارتر باال درآمد با کشورهای در بحران که داد نشان مطالعهاين  يجتان است. باال

                                                           
1. Wilms, P., et al. 

2. Bayesian Model Averaging 

های بانكي سيستماتيک: يک پايگاه داده جديد، توسط ، تحت عنوان: بحران2008ن در سال . اولين مطالعه اين محققي3

، نتايج 2020و  2018، 2013، 2012، 2010های ( منتشر شد. همچنين محققين در سالIMFالمللي پول )صندوق بين

 رساني کردند.خود را به روز يمطالعات قبل
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 هاینتضما از گسترده استفاده بيشتر، عمومي هایبدهي باالتر، توليد ضررهای با همراه
 است. متوسط و کم درآمد با کشورهای به نسبت انبساطي، هایسياست و بانكي

 ایههزينه مقدار بر سياستي هایچارچـوب ثيرتا ای،مطالعه در (2021) 1همكاران و لوييج
 طي کشور، 146 از نامتوازني پانل هایداده از منظور بدين کردند. بررسي را بانكي بحران
 توليد در زيان نوع چهار مطالعه، اين در محققين شد. استفاده 1970-2013 زماني دوره

 با ادامه رد بيفتد. اتفاق بانكي بحران دوره در تواندمي که کردند معرفي را داخلي ناخالص
 به تحقيق دلم بانكي، بحران هایزيان وابسته متاير نارک در ديگر متايرهای گرفتن نظر در

 وضيحت برای سياستي هایچارچوب که داد نشان يجتان شد. برآورد و سازیمدل پانل روش
 بسيار يسياست چارچوب که طوری به ؛است مهم بسيار بانكي هایبحـران انتظاری هایهزينه

 مقابل در دهد.مي افزايش را بانكي بحران اریانتظ هایهزينه احتماال انگارانه،سهل يا محدود
 هایحرانب انتظاری هزينه توجهي قابل طور به است ممكن پذيری،انعطاف و نظم ترکيب با

 کرد. محدود را بانكي
 بحران وقوع اثر در که را توليدی هایزيان خود، پژوهش در (1396) همكاران و يزداني

 ثيرتا و مرکزی بانک نقش به همچنين دادند. قرار يبررس مورد شود،مي ايجاد )ارزی( پولي
 از حققينم منظور، بدين شد. کيدتا پولي بحران بروز مواقع در اقتصادی کالن هایسياست

 هایداده اقتصادسنجي روش و 1980-2014 زماني دوره طي نوظهور کشور 36 هایداده
 10 لندمدتب روند ابتدا وليدی،ت هایزيان محاسبه برای پژوهش اين در کردند. استفاده پانل
 حران،ب از قبل سال در روند رشد نرخ از استفاده با سپس شد. استخراج بحران از قبل سال
 محاسبه ورهاکش اقتصاد بالقوه توليد ترتيب، بدين و شده يابيبرون نيز آن از بعد هایسال
 زمان در وليدت حقيقي سطح با بالقوه سطح بين تفاوت صورت به توليدی زيان ادامه، در شد.

 حاسبهم برگردد(، خود قبلي روند به توليد کهي ياج تا) آن از بعد هایسال و بحران وقوع
 هایيانز کاهش بر مرکزی بانک موفق دخالت مثبت ثيرتا دهندهنشان مطالعه، يجتان شد.

زيان انيـزم بر نيز اقتصـادی کالن هایسـياست همچنين است. پولي بحـران از ناشي توليدی
 .بودند موثر توليدی های

 طي کشور 158 برای را بانكي هایبحران خود، مطالعه در (1397) همكاران و ابونوری
 پول بازار فشار شاخص منظور، بدين دادند. قرار بررسي مورد 1998-2015 زماني دوره

                                                           
1. Levieuge, G., et al. 
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 يبحران هایسال طريق اين از و شده محاسبه مطالعه مورد کشورهای برای شده اصالح
 مالي بحران با همزمان ،2007-2008 سال در که داد نشان محاسبات يجتان شدند. يايشناس

 1998 هایسال بانكي بحران ،تاراس همين در بودند. بحران درگير زيادی کشورهای بزرگ،
 شد. تعيين ايران اقتصاد برای 2012 و

 توليد هایپويايي بر یارز بحران اثر خود، مطالعه در (1399) همكاران و نيااصالني مهين
 دوره طي کشور 159 هایداده از محققين منظور، بدين کردند. بررسي را داخلي ناخالص

 کردند. استفاده 1پانل يافتهتعميم مربعات حداقل اقتصادسنجي روش و 1970-2016 زماني
 و نحراب وقوع سال در داخلي ناخالص توليد رشد نرخ ميانگين بين تفاوت از مطالعه اين در

 دادن نشان )جهت وابسته متاير عنوان به ارزی بحران از قبل سال 3 با آن از بعد سال يک
 اثر زی،ار بحران که داد نشان يجتان شد. استفاده داخلي( ناخالص توليد روی بحران اثرات
 شود.مي آن رشد کاهش به منجر و دارد مدتهتاکو در  GDP بر منفي
 انكيب هایبحران گذاریريختا حاضر، مطالعه اول دفه ،گفته شده مطالب به توجه با
 خصمش دقيق شكل به بحران نهتاآس پژوهش، اين در است. کشورها از گروه چهار برای
 اخصش داشته، وجود نياز مـورد هایداده به دستـرسي امكان کهي ياکشوره برای و بوده
 از است. ـدهش مشخص انكيب بحـران وقوع سـال تـرتيب، بدين و محاسبه پـول بازار فشار
 ایهنوآوری از جهان کشورهای از بزرگي مجموعه يک برای بحران گذاریريختا رو، اين

 ناخالص توليد در زيان نوع چهار محاسبه حاضر، مطالعه دوم هدف .2رودمي شمار به تحقيق
 رانحب از ناشي هایزيان محاسبه است. آن از بعد سال سه و بحران سال در کشورها داخلي
 آورینو دارای پژوهش نيز، حيث اين از و شده انجام مطالعه اين در بار اولين برای بانكي
 .3است

  

                                                           
1- Panel Generalized Least Squares 

در حالي که در  است؛ انجام شده 2009گذاری بحران بانكي تا سال (، تاريخ2014. در مطالعه جينگ و همكاران )2

 شود.مثل ايران را نيز شامل مي يبوده و کشورهاي 2019مطالعه حاضر، دوره زماني تا سال 

ها گزارش نشده است. اين در حالي است که در ه برای زيان(، مقادير محاسبه شد2021. در مطالعه لوييج و همكاران )3

 شود.ها محاسبه و ارائه ميمطالعه حاضر، مقادير هر يک از زيان
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 پژوهش روش .4

 بانكي هایبحران ريختا اول مرحله در شود.مي خالصه مرحله دو در حاضر مطالعه اهداف
 ،2پايين متوسط درآمد با ،1پايين درآمد با گروه چهار در جهان کشورهای از کشور 122 برای

 اصالح پول بازار فشار شاخص رويكرد از استفاده با 4باال درآمد با و 3باال متوسط درآمد با
 شورهایک در بانكي بحران تعداد خصوص در نموداری هایتحليل سپس شود.مي تعيين شده

 همحاسب بحراني هایدوره برای زيان نوع چهار دوم، مرحله در شود.مي ارائه مطالعه مورد
 گيرد.مي قرار بررسي مورد و شده

 فشار صشاخ رويكرد از بانكي بحران گذاریريختا برای تحقيق، اول مرحله یتاراس در
 استفاده ،شد معرفي (2014) همكاران و جينگ توسط بار اولين برای که شدهاصالح پول بازار
 .شودمي محاسبه( 2( و )1مورد اشاره از طريق روابط ) شاخص است. شده

(1) 𝑀𝑀𝑃𝐼𝑡 = 𝜔1𝛥𝛾𝑡 + 𝜔2𝛥𝑟𝑡 

(2) 𝜔1 =

1
𝜎𝛥𝛾

1
𝜎𝛥𝛾

+
1

𝜎𝛥𝑟

, 𝜔2 =

1
𝜎𝛥𝑟

1
𝜎𝛥𝛾

+
1

𝜎𝛥𝑟

 

 نسبت در تايير t، Δγ  زمان در شده اصالح پول بازار فشار شاخص MMPIt آن، در که
 به ω2 و ω1 مدت،هتاکو اسمي بهره نرخ در تايير Δr بانكي، هایپردهس کل به ذخاير کل

 است.  Δrو Δγ متاير دو اینمونه معيار انحراف بيانگر نيز σΔr و Δr وΔγ  هایوزن ترتيب
 ظرن در سالي عنوان به بانكي بحران شروع ريختا (،2007) هو و هاگن ون مطالعه از پيروی به

 باشد: زير شرط دو دارای پول بازار فشار شاخص آن، در که شودمي گرفته
 تحت کشور برای (5/98 )صدک آن اینمونه توزيع درصد 5/98 از بيش شاخص مقدار -

 باشد. بررسي

 يابد. افزايش درصد 5 حداقل آن، قبل دوره به نسبت شاخص مقدار -

                                                           
1. Low Income Countries 

2. Lower Middle-Income Countries 

3. Upper Middle-Income Countries 

4. High Income Countries 
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 بحران وقوع سال عنوان به سال همان سال، يک در شرطاين  دو شدن محقق صورت در 
 شود.مي گرفته نظر در بانكي
 همحاسب مختلف کشورهای برای بانكي بحران هایزيان حاضر، مطالعه دوم مرحله در

 زيان صورت به بانكي بحران هایزيان شد؛ بيان نيز نظری مباني در که طور همان شود.مي
 و جلويي از يرویپ به قسمت اين در شود.مي داده نشان کشورها داخلي ناخالص توليد در

 به توجه با GDP در زيان شكل به ها آن از مورد سه که زيان نوع چهار (،2021) همكاران
 منظور بدين .1شودمي معرفي ،است GDP روند خود در زيان شكل به مورد يک و آن روند
 است. شده ارائه فرضي مثال يک عنوان به (1) شكل

 دهاي مختلف آن( و رونGDPتوليد ناخالص داخلي ) .1شکل 

 
 (2021) همكاران و لوييج منبع:

 سال است. شده رسم فرضي کشور يک برای حقيقي GDP زمانيسری ،(1) شكل در

t  از يرویپ به پول بازار فشار شاخص رويكرد توسط بانكي بحران شروع سال عنوان به 

                                                           
ها را از منظر خاصي مورد بررسي قرار داده و متفاوت از هم هستند. اين موضوع، به پيروی . هر کدام از محاسبات، زيان1

از ادبيات موضوع بوده و خارج از آن نيست؛ به طوری که در اکثر مقاالت نيز اين گونه بوده است. به بخش دوم )مباني 

 نظری( رجوع کنيد.



 1400پایيز  | 82شماره  | 21سال  |پژوهشنامه اقتصادی  | 142

 

 شروع زمان زا بحران از ناشي هایزيان است. شده گذاریريختا (2014) همكاران و جينگ
 محاسبه (2020) والنسيا و ليون از پيروی به (t+3) آن از بعد سال سه تاt  سال در بحران

 ود.شمي شناخته بحراني دوره عنوان به عمودی، نازک خط دو فاصل حد بنابراين شود.مي
 PCT با که است بحران از پيش GDP روند دهندهنشان چين قرمزخط

 است. شده بيان 1
 دهد.مي نشان 2 (FPT) دوره کل برای را GDP روند نيز بزچين سخط

ỹi,tبا که بانكي بحران هایزيان از مقدار اولين
5years

 شكاف بيانگر شود،مي داده نشان  
 بتداا بحران، از پيش روند محاسبه برای است. آن بحران از پيش روند و حقيقي GDP بين

 سپس دوره(. کل )روند شودمي محاسبه 3تپرسكا-هودريک فيلتر طريق از GDP روند
 سه برای PCT روند (،t )سال بحران شروع از قبل سال 5 در روند رشد نرخ متوسط براساس

 به وجهت بدون بحران، از پيش روند ديگر، عبارت به شود.مي يابيبرون بحران از پس سال
 به باشد بانكي نبحرا وقوع از ناشي است ممكن که GDP کلي روند در تاييری هرگونه

 اين است. دهتانيف اتفاق تاييری يا بحران هيچ گويي که طوری به ؛دهدمي ادامه خود مسير
 شود.مي محاسبه (3رابطه ) صورت بهGDP  بحران از پيش روند از درصدی عنوان به زيان

(3) �̃�𝑖,𝑡
5𝑦𝑒𝑎𝑟𝑠

=
𝑃𝐶𝑇𝑖,𝑡 − 𝐺𝐷𝑃𝑖,𝑡

𝑃𝐶𝑇𝑖,𝑡
 

ز چين قرمخط بين تفاوت با برابر t  زمان در i کشور برای زيان اين مقدار ،(1) شكل طبق
 GDP زمانيسری با است( بحران از پيش روند از خطي شده يابيبرون مقدار يک )که

 نسياوال و ليون همانند بحراني دوره برای زيان اين کل مقدار است. بحراني دوره در حقيقي
 .t+3 سال تا t سال از هازيان جمع حاصل با است برابر (،2020)

 GDP در آن دنبال به و هافعاليت در رونقي يک بانكي، بحران از قبل که صورتي در

 نابراينب شود. بيان حد از بيش بحران، از پيش شده يابيبرون روند است ممكن شود، ايجاد
ỹi,t) دوم زيان مقدار

all،) زيان، اين مقدار شود.مي فيمعر جايگزين حالت يک عنوان به 
 تفاوت اين با است. آن بحران از پيش روند و حقيقي GDP بين شكاف بيانگر قبل همانند

 متوسط براساس -(2020) والنسيا و ليون از پيروی به- روش اين در PCT روند يابيبرون که

                                                           
1. Pre-crisis Trend 

2. Full Period trend 

3. Hodrick-Prescott 
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 ممكن زماني بازه بيشترين يا  t-1 تا  t-20 دوره در داخلي ناخالص توليد کلي روند رشد نرخ
 بحران از پيش داده 4 حداقل که طوری به ؛است شده انجام بحران از قبل سال يک تا ابتدا از
 خود مسير بهGDP  کلي روند در تاييری هرگونه به توجه بدون نيز روند اين شود. شامل را

ỹi,t زيان اساس، اين بر دهد.مي ادامه
all بحران از پيش روند از درصدی عنوان به GDP، 

ỹi,tزيان همانند
5years

 شود.مي محاسبه  
 ،2موروگين و )فورچری باشند داشته 1خيریتا اثرات توانندمي بانكي هایبحران که آنجا از
 توليد برحسب بحران از ناشي هایزيان محاسبه رو، اين از (؛2017 ،3ساکسنا و سرا و 2012

 نوع زيان شود.مي معرفي هازيان ارزيابي برای گریدي روش عنوان به بالقوه داخلي ناخالص
 برای 4وکسيپر عنوان به است بحران از پس و بحران از پيش روند بين تفاوت معنای به که سوم
 شود.مي محاسبه (4از طريق رابطه ) بالقوه داخلي ناخالص توليد در زيان

(4) �̃�𝑖,𝑡
𝑡𝑟𝑒𝑛𝑑 =

𝑃𝐶𝑇𝑖,𝑡 − 𝐹𝑃𝑇𝑖,𝑡

𝑃𝐶𝑇𝑖,𝑡
 

ỹi,t با که GDP روند در زيان ،(1) شكل طبق
trend بين شكاف به شـودمي داده نشان 

 درون کند.مي اشاره دوره( کل )روند چين سبزخط و بحران( از پيش )روند چين قرمزخط
 دوره کل برای GDP زمانيسری روی 5تپرسكا-هودريک فيلتر طريق از (FPT) دوره کل
 ورهد برای زيان اين کل مقدار است. شده محاسبه ،است نيز بانكي بحران دوره شامل که

 .t+3 سال تاt  سال از هازيان جمع حاصل با است برابر بحراني،
 آيا که مورد اين تعيين دهد، رخ t زمان در i کشور برای توجهي قابل زيان اگر نهايت، در

ỹi,t با ه)ک است GDP روند تايير نتيجه در زيان اين
trend موقت انحراف يا شود(مي داده نشان 

GDP  با که چهارم نوع زيان است. توجه مورد ،روند اين از ỹi,t
cycle

 بيانگر شود،مي داده نشان 
 محاسبه (5رابطه ) صورت به که است حقيقي GDP زمانيسری از دوره کل روند اختالف

 .شودمي

                                                           
1. Hysteresis Effects 

2. Furceri, D. & Mourougane, A. 

3. Cerra, M. V. & Saxena, M. S. C. 

4. Proxy 

5. Hodrick-Prescott 
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(5) ỹi,t
cycle

=
FPTi,t − GDPi,t

FPTi,t
 

ها را فقط زيان ناشي از در آخر، يادآوری اين نكته ضروری است که نبايد اين زيان
ای رخ داده هثير ساير شوکتا ها تحتبحران بانكي تفسير کرد؛ زيرا ممكن است وقوع زيان

تفاقي انكي چه ادهند که پس از بحران بها اين موضوع را نشان ميپيرامون بحران باشد. زيان
عالوه بر اين، همان طور که در مباني نظری نيز  .(2020، 1افتد )ليون و والنسيابرای توليد مي

ال های توليدی مرتبط با بحران بانكي بدون اشكگيری زيانبيان شد، هيچ روشي برای اندازه
رد انتقاد قرار ( مو2016) 2نيست. به عنوان مثال، رويكرد توليد بالقوه توسط دوروکس و دوير

های واقعي ناشي از بحران بانكي ممكن است کنند که هزينهاستدالل مي ها آن گرفته است.
شود؛ به ويژه هنگامي که کاهش توليد ناخالص داخلي قبل از  يايگاهي اوقات اشتباه شناس

ỹi,t هایبحران رخ دهد. مقدار زيان
trend   و ỹi,t

cycle ،ر اين انتقاد هستند.ثيتا کمتر تحت 

اطالعات مورد نياز برای محاسبه شاخص فشار بازار پول اصالح شده، به روش اسنادی و 
( استخراج شدند. در اين مطالعه از 2021) 3المللي پولای از پايگاه داده صندوق بينکتابخانه

 فهای مقـامات پولي به موسسات مالي تعريذخـاير قرض گرفته شده که به صورت وام
يستم بانكي های سشود به عنوان کل ذخاير در نظر گرفته شده است. برای متاير کل سپردهمي

های خارجي استفاده انداز و بدهيدار، پسهای مدتهای ديداری، سپردهاز مجموع سپرده
مدت، نرخ بهره بازار پول در نظر گرفته شده شده است. برای متاير نرخ بهره اسمي کوتاه

( از نرخ سپرده، 2007رت نبودن نرخ بهره بازار پول، همانند ون هاگن و هو )است. در صو
داری، نرخ اوراق قرضه دولتي و نرخ تنزيل به عنوان جايگزين دهي، نرخ اوراق خزانهنرخ وام

يز از های بحران بانكي نهای توليد ناخالص داخلي برای محاسبه زياناستفاده شده است. داده
( استخراج شده است. مقادير اين متاير به قيمت ثابت سال 2021) 4جهاني پايگاه داده بانک

 .5بوده و بر حسب دالر است 2010پايه 

                                                           
1. Laeven, L., & Valencia, F. 

2. Devereux, J. & Dwyer, G. P. 

3. International Monetary Fund 

4. World Bank 

 تحقيق، در جدول پيوست آمده است. . منبع دقيق متايرهای5
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بندی کشورها که توسط بانک جهاني برای انتخاب نمونه آماری تحقيق، از تقسيم
(، کشورها 2021( صورت گرفته، استفاده شده است. طبق توضيحات بانک جهاني )2021)

کشور(، با درآمد  29مد ناخالص ملي سرانه به چهار گروه با درآمد پايين )براساس درآ
کشور( تقسيم  83کشور( و با درآمد باال ) 56کشور(، با درآمد متوسط باال ) 50متوسط پايين )

 باای دالر يا کمتر، گروه دوم کشوره 1035سرانه   GNIباای . گروه اول کشوره1شوندمي

GNI   باای دالر، گروه سوم کشوره 4045 تا دالر 1036سرانه GNI  تا دالر 4046سرانه 
. 2دالر يا بيشتر هستند 12536سرانه   GNIدالر و باالخره گروه چهارم کشورهای با 12535

 17کشور ) 122های همه کشـورهای فوق، تعداد با توجه به محدوديت در دستـرسي به داده
کشور با درآمد متوسط باال و  37ط پايين، کشور با درآمد متوس 26کشور با درآمد پايين، 

ای هکشور با درآمد باال( انتخاب شده است. بيشتـرين بازه زماني ممكن بين کشورها، سال 42
 استفاده شده است.  EViews 11افزاراز نرم 3است. برای محاسبه روند 2019-1980

 . نتايج پژوهش5
شده برای  يياهای بحران بانكي شناسريختا ا،شود. در ابتددر اين بخش، نتايج تحقيق ارائه مي

های نموداری درخصوص ( آورده شده، سپس تحليل1هر چهار گروه کشورها در جدول )
های مختلف، جهت مقايسه ارائه شده است. در قسمت دوم اين ها در گروهتعداد بحران

، 4ش ه در بخهای بحران بانكي به تفكيک هر چهار نوع زيان معرفي شدبخش، مقدار زيان
 بحث شده است. ها آن های مربوط به( ارائه شده و سپس تحليل2در جدول )

 هاي بحران بانکيريختا .5-1
بحران بانكي )برای هر کشور يک بحران( با  122( در مجموع تعداد 1طبق نتايج جدول )

نها يک ور تشده است. دليل اينكه برای هر کش يايهای موجود، شناستوجه به بازه زماني داده
های بحراني الس يايشده، اين است که با توجه به شرط اول برای شناس يايبحران بانكي شناس

                                                           
 . اسامي کشورهای مدنظر در سايت بانک جهاني موجود بوده و از آدرس زير قابل دسترسي است:1

The World Bank, Available: 
 https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-

country-and-lending-groups, (Accessed: May 2021). 

 ه شده است.استفاد اد شدهپذير باشد از چهار گروه يها بين کشورهای مختلف امكان. برای اينكه مقايسه تعداد بحران2

 ها( انجام شده است.با توجه به ساالنه بودن داده λ=100پرسكات با -. محاسبه روند از طريق فيلتر هودريک3
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درصد  5/1ای بايد درصد توزيع نمونه 5/98مبني بر باال بودن شاخص فشار بازار پول از مقدار 
ها برای داده دها از اين مقدار بيشتر باشد. به عبارت ديگر، با توجه به اينكه حداکثر تعداداده

برابر  5/98سال است؛ اگر مثال صدک  40، 1980-2019يک کشور با توجه به بازه زماني 
 6/0ها از اين مقدار بيشتر باشد. يعني درصد داده 5/1برای يک کشور باشد، بايستي  05/0

وان تشد، ميدار برابر يک مي( از اين مقدار بيشتر باشد که اگر اين مق40 5/1ها )% داده
ای هيک داده کامل ديگر نيز در اختيار داشت. روشن است که در صورت دسترسي به داده

کرد.  يايتوان تعداد بيش از يک بحران را برای کشورهای مورد مطالعه شناسبيشتر، مي
سطح  ( به عنوان5/98به جای  90تر )مثال صدک های پايينهمچنين در صورتي که از صدک

در اين  ؛شده بيشتر از يک خواهد بود يايهای شناسآستانه استفاده شود، طبيعتا تعداد بحران
 (.2007)ون هاگن و هو،  1حالت، تعداد نتايج غلط نيز افزايش خواهد يافت

 هاي بانکي براي کشورهاي جهانريخ بحرانتا .1جدول 

 نام کشور
 بازه زماني

 های موجودداده
سال 
 بحراني

 شورنام ک
 بازه زماني

 های موجودداده
سال 
 بحراني

 2019 2019-1981 2پاکستان 1990 2017-1981 3آرژانتین
 2005 2017-2003 4پاناما 2001 2019-1981 3آفریقای جنوبي

 2010 2017-1981 4پرتغال 1997 2019-1995 3آلباني
 1988 2016-1981 3پرو 1981 2017-1981 4آلمان

 2008 2008-1999 1تاجیکستان 2009 2019-1983 4آنتیگوا و باربودا
 1997 2019-1981 3تایلند 2016 2019-1997 2آنگوال
 2001 2019-1981 3ترکیه 2008 2017-1981 4اتریش
 1991 2006-1985 4ترینیداد و توباگو 1993 2003-1992 1اتیوپي
 2012 2015-2008 1توگو 1990 2016-1981 3اردن

 1992 2019-1981 3جامائیکا 2008 2017-1996 3ارمنستان
 2009 2017-2001 4جمهوری اسلواکي 2002 2019-1981 4اروگوئه
 1997 2008-1994 4جمهوری چک 2012 2019-1981 4اسپانیا

 2012 2017-1993 4اسلووني
جمهوری 

 1دموکراتیک کونگو
2008-2012 2009 

 1998 2001-1991 2جمهوری کونگو 2008 2019-1993 2کراینوا
 2008 2016-2007 2جزایر سالمون 1998 2017-1984 3دونزیان

                                                           
 لف نزد نويسنده محفوظ است.های مختنتايج مربوط به بررسي صدک -1
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 . 1ادامه جدول 

 بازه زماني نام کشور
 هاي موجودداده

سال 
 بحراني

 بازه زماني نام کشور
 هاي موجودداده

سال 
 بحراني

 1999 2019-1994 4روماني 1984 2019-1981 4باهاماس
 1990 2017-1986 4ژاپن 1987 2018-1981 3برزیل

 2016 2017-2002 2ساحل عاج 2015 2019-2004 4ئيبرون
 2019 2019-2002 3ساموا 2010 2019-1995 3بالروس
 2005 2018-2002 2سریالنکا 2011 2017-1993 4بلژیک

 1985 2019-1981 4کیت و نویسسنت 1996 2012-1992 3بلغارستان
 2001 2019-1992 3سنت لوسیا 1981 2003-1981 3بلیز

سنت وینسنت و  2005 2018-2003 3بوتسووانا
 3گرنادین

1982-2019 1982 

 2008 2017-2007 2سنگال 2014 2017-2002 1بورکینافاسو
 1995 2019-1991 3سورینام 1995 2019-1988 2بولیوی
 2008 2017-1981 4سوئد 1992 2017-1991 3پاراگوئه

 1993 1998-1993 1ماالوی 2002 2015-1998 صربستان
 2008 2014-2006 4مالت 1989 2017-1985 3عمان
 1990 1999-1982 3مالدیو 1991 2016-1990 2غنا

 1997 2019-1981 3مالزی 2011 2017-1981 4فرانسه
 2014 2015-2006 1مالي 1989 2017-1981 4فنالند
 1990 2019-1989 4مجارستان 1984 2018-1981 2فیلیپین
 1984 2019-1981 2مراکش 2012 2019-1998 4قبرس

 2017 2019-1981 2مصر 2014 2019-1997 2قرقیزستان
 2012 2019-1995 3مقدونیه 2004 2007-1998 3قزاقستان

 1994 2019-1982 3مکزیک 2017 2019-1992 4قطر
 1985 1991-1981 2موریتاني 2016 2017-1991 2کامرون
 2002 2019-1981 4موریس 1985 2008-1981 4کانادا

 2016 2019-1995 1موزامبیک 2005 2014-1994 4کرواسي
 2015 2019-1996 2مولداوی 1997 2019-1981 4کره جنوبي

 1990 2019-1981 2میانمار 1998 2019-1981 3کلمبیا
 2006 2019-1993 3نامیبیا 1992 2018-1981 2کنیا

 1986 2016-1983 4نروژ 1992 2000-1981 4کویت
 2014 2015-2002 1نیجر 2006 2017-1991 3گابن
 1989 2019-1987 2نیجریه 1986 1991-1982 1گامبیا

 1999 2018-1991 2نیکاراگوئه 2008 2019-2002 3گرجستان
 2008 2019-2002 4نیوزلند 1999 2015-1998 3گواتماال
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 . 1ادامه جدول 

 بازه زماني نام کشور
 هاي موجودداده

سال 
 بحراني

 بازه زماني نام کشور
 هاي موجودداده

ل سا
 بحراني

 2016 2017-1991 1چاد 2001 2018-1989 1اوگاندا
 2016 2018-2004 3چین 2011 2019-1981 4ایتالیا
 2008 2019-1981 4دانمارک 2008 2016-2004 3ایران
 2003 2017-1992 3دومنیکن 2007 2019-1983 4ایسلند
 1999 2005-1997 1رواندا 1992 2017-1983 4ایرلند

 2008 2019-1996 3روسیه 1982 2018-1982 4باربادوس
 1998 2016-1987 2وانواتو 1990 2018-1990 1گینه

 2002 2015-1981 3ونزوئال 1995 2010-1990 2الئوس
 2010 2018-2004 2ویتنام 2017 2017-1983 3لبنان

 2002 2008-1996 1هائیتي 2006 2017-1995 4لوکزامبورگ
 2007 2018-1981 4هلند 2008 2019-1991 4لهستان
 1992 2016-1981 2هند 2000 2016-1981 1لیبریا

 1984 2018-1983 2هندوراس 2015 2017-1994 4لیتواني
 2015 2019-1987 4یونان 1995 2006-1991 1ماداگاسکار

 دالر يا کمتر( 1035سرانه  GNI. کشورهای با درآمد پايين )1
 دالر( 4045 تا دالر 1036سرانه  GNI. کشورهای با درآمد متوسط پايين )2
 دالر( 12535 تا دالر 4046سرانه  GNI. کشورهای با درآمد متوسط باال )3
 دالر يا بيشتر( 12536سرانه  GNI. کشورهای با درآمد باال )4

 ( هستند.2021بندی کشورها براساس بانک جهاني )* تقسيم
 های پژوهشمنبع: يافته

( نشان داده 1، در نمودار )1980-2019در بازه زماني های بانكي در ادامه، پراکندگي بحران
بحران بانكي  4ميالدی تعداد  1984دهد در سال همان طور که اين نمودار نشان مي شده است.

در کشورهای با درآمد متوسط پايين )فيليپين، مراکش و  ها آن اتفاق افتاده که سه مورد از
با درآمد باال( است. بعد از آن تعداد بحـران هندوراس( و يک مورد در کشور باهاماس )کشور

های بانكي بيشتر ميالدی، دوباره تعداد بحران 1990های بانكي کمتر شده است. در اوايل دهه 
، شش بحراني بانكي 1992، هفت بحران بانكي و در سال 1990شده به طوری که در سال 

گروه درآمدی گرفتار بحران از هر چهار  يايشده است. در اين دو سال، کشوره يايشناس
بحران بانكي اتفاق افتاده که بحران 13در مجموع تعداد  1990بودند. در سه سال پاياني دهه 

 های اين دوره به بحران کشورهای جنوب شرق آسيا در ادبيات موضوعي معروف است.
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 1980-2019هاي بانکي طي دوره زماني . تعداد بحران1نمودار 

 
 پژوهشهای منبع: يافته

شده و بعد از آن، دوره به  يايبحران بانكي شناس 9، تعداد 21قرن ای در دو سال ابتد
ميالدی به دليل بروز بحران مالي  2008در سال بت آرامي در جهان حاکم بوده است. نس

بحران بانكي اتفاق افتاده  14رقم خورد در مجموع تعداد  2007جهاني که شروع آن از سال 
ن سهم کشورهای با درآمد باال از ساير گروه کشورها بيشتر بوده به طوری است. در اين بي

بحران( مربوط به کشورهای با درآمد باال  6های اين سال )درصد بحران 50که نزديک 
)دانمارک، اتريش، سوئد، لهستان، نيوزلند و مالت( بوده است. همچنين بحران بانكي برای 

 .1افتاده است کشور ايران نيز در همين سال اتفاق

                                                           
به عنوان سال وقوع بحران بانكي برای ايران شناسايي شده است،  2008طبق رويكرد شاخص فشار بازار پول، سال  -1

، اين های دولتاما ممكن است که اين بحران به صورت آشكار مشاهده نشده باشد. به عبارت ديگر، به دليل حمايت

( به اين موضوع اشاره شده که ممكن است بحران بانكي اتفاق 2013العه ليون و والنسيا )موضوع علني نشده باشد. در مط

ود. همانند ها منجر شدار آنها را پابرجا نگه دارد؛ بدون آنكه به تعطيلي معنيافتاده باشد، اما حمايت دولت، اکثر بانک

مطالعات داخلي نظير حاجي شاهوردی و همكاران (. در برخي از 2013)ليون و والنسيا،  2001بحران آرژانتين در سال 

( ذکر شده که کشور 1389(، شجری و محبي خواه )1394(، زارعي و کميجاني )1397(، ابونوری و همكاران )1398)

( نيز بيان شده که ايران شرايط بحران بانكي 1389رو بوده است. در مطالعه مشيری و نادعلي )ايران با بحران بانكي روبه

 شته، اما به دليل حمايت دولت، هيچ وقت اين شرايط منجر به بروز بحران آشكار در اقتصاد نشده است.را دا
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 ها آن مورد از 10شده که ي يابحران بانكي شناس 14نيز در مجموع  2012 تا 2008از سال 
درصد( به کشورهای با درآمد باال اختصاص دارد. با وجود مشترکات زياد بين  70)بيش از 

ی ها(، تفاوت2009 تا 2007های جديد )و بحران 2007قبل از سال  تا های شناخته شدهبحران
مهمي هم در مقياس و هم در دامنه مداخالت در بحران، توسط مقامات پولي کشورها وجود 

 ها به شرح زير است:داشت. عمده اين تفاوت
( در اقتصادهای پيشرفته بيشتر بود. به ويژه، 2009 تا 2007های اخير )* تمرکز بحران

های هف بسياری از چرخهای مالي بزرگ و يكپارچه. اين حالت، برخالبا سيستمای کشـوره
رکود مشاهده شده در ادوار گذشته بود که بيشتر حول اقتصادهای نوظهور متمرکز -رونق

 شده بود.
* درحالي که شدت مداخالت سياسي با رويدادهای بحراني گذشته قابل مقايسه بود، اما 

حدودی ات های سياستي، بيشتر از گذشته بود. اين موضوعحلسرعت مداخالت و اجرای راه
بيانگر اين موضوع است که اکثر کشورهای متاثر از بحران، کشورهای با درآمد باال و دارای 
نهادهای حقوقي، سياسي و اقتصادی قوی هستند که توانستند محيطي قوی برای حل بحران 

 به شكل سريع و اثربخش ايجاد کنند.

ده کردند. تری استفاگسترده* کشورها در مقايسه با رويدادهای گذشته از اقدامات سياستي 
های ها و بسته، خريد و ضمانت دارايي1های پولي نامتعارفاز جمله اين اقدامات، سياست

توان نام برد. اين موضوع همانند حالت دوم به دليل بروز بحران در محرک مالي را مي
س وسيع در مقياها آن های نهادیکشورهای با درآمد باال و همچنين قوی بودن زيرساخت

 پذير بود.امكان

های اخير از نظر های اقتصادی بحران* برآوردهای اوليه حاکي از آن است که کل هزينه
ه های گذشتهای عمـومي در مقايسه با بحرانميزان ضرر و زيان توليد و افـزايش در بدهي

 های مالي مرتبط با مداخالت بخش مالي کمتر از گذشته بود.بيشتر است. هزينه

ثير واقعي بحران را کاهش تا توانست 2008کار رفته در بحران سال های بهاينكه سياست با
ها را افزايش داد که اين های احتمالي دولتهای عمومي و اندازه بدهيدهد، اما ميزان بدهي

را درخصوص ثبات مالي در برخي از کشورها ايجاد کرد )ليون و  يايهموضوع نگراني

                                                           
1. Unconventional Monetary Policy 
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و بعد از آن اتفاق افتاد، بيشتر در  2016های بانكي که در سال بحران(. 2010، 1والنسيا
، کشور قطر 2017کشورهای با درآمد پايين و با درآمد متوسط پايين بوده است. تنها در سال 

 به عنوان يک کشور با درآمد باال، دچار بحران بانكي شده بود.

 گروه از کشورها )کشورهای با های بانكي به تفكيک چهار(، تعداد بحران2در نمودار )
درآمد پايين، کشورهای با درآمد باال، کشورهای با درآمد متوسط پايين و کشورهای با 

 درآمد متوسط باال(، جهت مقايسه رسم شده است.

 هاي مختلف از کشورهاهاي بانکي به تفکيک گروه. تعداد بحران2نمودار 

 
 های پژوهشمنبع: يافته

بحران برای  42بحران برای کشورهای با درآمد پايين،  17عداد (، ت2طبق نمودار )
بحران برای  37بحران برای کشورهای با درآمد متوسط پايين و  26کشورهای با درآمد باال، 

شده است. همان طور  يايشناس 1980-2019کشورهای با درآمد متوسط باال طي دوره زماني 
)همزمان با بحران  2008د بحران بانكي در سال ( مشخص است، بيشترين تعدا2که از نمودار )

 تا 2009بحران بانكي( است. از سال  6بزرگ جهاني( مربوط به کشورهای با درآمد باال )
نيز بيشترين تعداد بحران مربوط به همين گروه از کشورها بوده است. اين اتفاق به دليل  2015

 پذيری باالی بحران بزرگ جهاني، رخ داده است.سرايت

                                                           
1. Laeven, L., & Valencia, F. 
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 هاي بحران بانکي. زيان2-5

ỹi,t (، مقدار چهار نوع زيان2در جدول )
5years، ỹi,t

all، ỹi,t
trend و ỹi,t

cycle
کشور از  84برای  

ا هکشور نمونه مورد مطالعه، محاسبه شده است. در اين بين به دليل محدوديت در داده 122

ỹi,t کشور ديگر نيز فقط مقدار زيان 22به نشده و برای ها محاسکشور مقدار زيان 16برای 
cycle

  
( حذف شده 2از ليست کشورهای جدول ) 1قابل محاسبه بود که آن هم به دليل منفي بودن

(، 2020( و ليون و والنسيا )2021است. همچنين در اين جدول به پيروی از لوييج و همكاران )
( برای کشور ايران 2د، آورده شده است. طبق نتايج جدول )که مثبت بودنای هفقط مقدار زيان
ỹi,t تنها مقدار زيان

trend  درصد از 56/10مثبت بوده که مقدار آن برابر GDP .است 

 (GDPهاي توليد در سال وقوع بحران و سه سال بعد از آن )درصد از . مجموع زيان2جدول 

 Year-5 نام کشورها
Loss 

All 
Loss 

Trend 
Loss 

Cycle 
Loss 

 43/16   54/2 آرژانتین
 65/7    آفریقای جنوبي

 96/14    آلباني
 89/1    آلمان

 98/18 55/17 39/44 44/35 آنتیگوا و باربودا
 68/11 49/19 78/54 35/30 آنگوال
  51/5 07/9 31/4 اتریش
 05/17  42/9 26/7 اردن

  35/30 74/18 68/23 ارمنستان
 50/33  95/32 73/28 اروگوئه
 20/17 79/2 94/34 87/19 اسپانیا

 10/17 29/3 67/32 25/20 اسلووني
  87/25  85/14 اکراین

 29/17 53/11 19/38 33/28 اندونزی
 39/10  19/4 14/7 اوگاندا

                                                           
ند ايجاد شود، ممكن است رو GDPها و به دنبال آن در در صورتي که قبل از بحران بانكي، يک رونقي در فعاليت -1

ت که شود. در همه مطالعاها ميکه اين مورد باعث منفي شدن زيان يابي شده پيش از بحران، بيش از حد بيان شودبرون

ها انجام شده، مقادير منفي حذف شده يا در صورتي که هدف مطالعه، برآورد های ناشي از بحرانبا هدف محاسبه زيان

يلمز و توان به مطالعاتي نظير وا صفر جايگزين شده است. در اين راستا ميها بوده، مقادير منفي بعوامل موثر بر زيان

 ( و ... اشاره کرد.2021(، لوييج و همكاران )2020(، ليون و والنسيا )2018همكاران )
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 . 2جدول ادامه 

 Year-5 نام کشورها
Loss 

All 
Loss 

Trend 
Loss 

Cycle 
Loss 

 75/6 19/3 37/21 87/9 ایتالیا
  56/10   1ایران

  33/12   ایسلند
 16/22   50/4 ایرلند

 24/14    باربادوس
  98/1   برزیل
 94/6 65/2 47/11 55/9 برونئي
  37/26  24/8 بالروس
 33/2 71/2 63/9 02/5 بلژیک

 89/10    بلغارستان
 83/3 81/3 45/8 61/7 بورکینافاسو

 99/5 09/5 58/26 95/10 پرتغال
 77/15  63/15 64/15 پرو

 22/14 21/18 69/49 53/31 تایلند
 64/18  03/20 42/12 ترکیه

  38/6   جامائیکا
  14/11 17/10 80/9 جمهوری اسلواکي

 46/5    جمهوری چک
 63/7    جمهوری دموکراتیک کونگو

 81/3 98/4 41/15 71/8 دانمارک
 62/10 91/0 72/12 51/11 دومنیکن
 59/4    رواندا
  13/17  31/10 روسیه
 27/20  12/2 12/2 روماني
  88/9 97/0 97/0 ژاپن

 57/4    سریالنکا
  47/4 41/2 41/2 کیت و نویسسنت

 93/13 02/1 95/18 91/14 سنت لوسیا
 21/5    سنت وینسنت و گرنادین

                                                           
( قابل محاسبه بوده که مقدار آن نيز Trend Loss) GDPدر مطالعه حاضر برای کشور ايران فقط زيان در روند  -1

)سال بروز بحران بانكي در ايران(  2008حقيقي بوده است. اين مقدار از زيان، منحصر به سال  GDPدرصد  56/10برابر 

و سه  2008( و توضيحات ذيل آن نيز بيان شده، اين مقدار، مجموع زيان در سال 1طور که در شكل )نيست، بلكه همان

 يد.آسال بعد از آن است. بنابراين، رقم متعارفي به حساب مي
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 . 2جدول ادامه 

 Year-5 نام کشورها
Loss 

All 
Loss 

Trend 
Loss 

Cycle 
Loss 

 88/0    سورینام
 05/2 73/5 40/5 75/7 سوئد

 17/6  44/4 44/4 صربستان
 51/7 35/12 62/19 62/19 عمان
 26/2 94/1 19/11 18/4 فرانسه
  41/7   فنالند
 73/21    فیلیپین
 25/24 83/7 59/44 52/31 قبرس

  18/2  24/1 قرقیزستان
  46/2   کانادا

  30/12   کرواسي
 43/6 34/11 09/37 57/17 کره جنوبي

 66/5 96/4 95/15 50/10 کلمبیا
 69/2 05/9 00/15 69/11 کنیا
 39/15  92/10 20/4 گابن
 22/4 55/3 75/7 75/7 گامبیا

  75/14 61/12 61/12 گرجستان
 66/3    گینه

  21/9 78/4 49/0 لوکزامبورگ
  71/2   لهستان

 61/6    ماداگاسکار
 55/0    ماالوی

 66/3    التم
  05/16 26/10 43/10 مالزی
 73/5    مراکش
 11/4 05/5 99/1 13/9 مقدونیه
 89/6   95/3 مکزیک
 57/1  51/0 51/0 موریتاني
 12/3 39/3 23/15 48/6 موریس

  32/12 43/24 89/11 موزامبیک
 98/1 53/2 01/2 51/4 مولداوی
 12/2    میانمار
 08/5 37/2 41/7 41/7 نیوزلند
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 . 2جدول ادامه 

 Year-5 نام کشورها
Loss 

All 
Loss 

Trend 
Loss 

Cycle 
Loss 

  77/4   وانواتو
 53/38  92/27 68/24 ونزوئال
 59/5 47/10 89/15 89/15 ویتنام
 18/4    هائیتي
  25/7 57/8 86/0 هلند
 75/3  98/2 45/1 هند
 31/5  27/34 30/0 یونان

 های پژوهشمنبع: يافته

ها را در هر چهار نوع آن ثبت که بيشترين و کمترين زيان ياي(، کشوره3ر جدول )د
 78/54آمده است. در اين بين، کشور آنگوال با زيان  ها آن هایاند به همراه مقدار زيانکرده

ها به خود اختصاص داده و کشور يونان نيز ، بيشترين مقدار را در بين زيانGDPدرصدی از 
 ، کمترين زيان را داشته است.GDPدرصدی از  30/0با زيان 

 ها. بيشترين و کمترين مقدار زيان3جدول 

 Year Loss All Loss Trend Loss Cycle Loss-5 مقدار زيان

 بيشترين زيان
آنتیگوا و باربودا 

(44/35) 
 (53/38ونزوئال ) (35/30ارمنستان ) (78/54آنگوال )

 (55/0ماالوی ) (91/0دومنیکن ) (51/0) موریتاني (30/0یونان ) کمترين زيان

 های پژوهشمنبع: يافته

کشور، هر چهار نوع زيان قابل محاسبه بوده است. نمودار  27( برای 2همچنين در جدول )
 کشور مورد اشاره، رسم شده است. 27( بر حسب درصد تجمعي چهار نوع زيان در 3)

درصد  09/29ط به آنتيگوا و باربودا )(، بيشترين زيان در اين حالت مربو3طبق نمودار )
( است. سومين کشوری GDPدرصد از  75/2( و کمترين زيان مربوط به مولداوی )GDPاز 

 است. بحران بانكي در GDP درصد از 41/28يلند با تا که بيشترين زيان را داشته، کشور
 لزی و اندونزی نيزاتفاق افتاد که در ادامه به کشورهای ديگر مانند ما 1997يلند در سال تا

ر ريخ بحران بانكي دتا ساز بحران کشورهای جنوب شرق آسيا شد.سرايت کرده و زمينه
و چهار سال بعدی آن  2008(، مربوط به بحران سال 3اکثر کشورهای حاضر در نمودار )
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ها را به ، بيشترين زيان2008دهد که بحران بزرگ مالي در سال است. اين موضوع نشان مي
 ای جهان به خصوص کشورهای با درآمد باال وارد کرده است.کشوره

 کشور 27هاي بحران بانکي براي . زيان3نمودار 

 
* کشورهای با درآمد باال ** کشورهای با درآمد متوسط باال *** کشورهای با درآمد متوسط پايين **** کشورهای 

 با درآمد پايين
 های پژوهشمنبع: يافته

 گيريبندي و نتيجه. جمع6
ي زمان ط ها آن ای است؛ زيرا داليل وقوعگذاری شروع بحران بانكي، موضوع پيچيدهتاريخ

ش المللي، کالن ملي، نظام بانكداری و بختواند به داليل کالن بينمتفاوت است. از جمله مي
 . 1شوندتر تقسيم ميخود به داليل جزئي ها آن بانكي اشاره کرد که هر کدام از

ها از طريق دو رويكرد مطالعه رويدادی و گذاری بحرانريختا ات تجربي،در مطالع
اليل تواند يكي از دشود. بعد از وقوع بحران که علت آن ميشاخص فشار بازار پول انجام مي

فوق باشد، نحوه مديريت بحران و کاهش اثرات ناشي از آن مهم خواهد بود. بنابراين، برای 
مقدار  ات يت صحيح مشكالت ناشي از بحران بانكي، نياز استداشتن يک برنامه جهت مدير

های ايجاد شده در توليد ناخالص داخلي کشورها محاسبه شده و سپس با توجه به شدت زيان
 بحران، تصميمات متناسب از سوی مقامات پولي کشورها اتخاذ شود.

                                                           
 رجوع کنيد. Bojinov (2014)برای مطالعه بيشتر، به  -1
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 طح درآمد مليکشور )که با توجه به س 122های بحراني برای ريختا در مطالعه حاضر،
ص اند( از طريق محاسبه شاخبه چهار گروه مختلف توسط بانكي جهاني تقسيم شده سرانه

های نموداری تعيين شد. نتايج تحليل 1980-2019فشار بازار پول طي دوره زماني 
های بانكي به وقوع پيوسته در بازه زماني فوق نشان داد که سال درخصوص تعداد بحران

کشور، گرفتار  122کشور از  14وقوع بحران مالي بزرگ در دنيا( تعداد  )همزمان با 2008
 که اتفاق افتاده  2008بحران بانكي نيز در چهار سال بعد از سال  14بحران بانكي شده بودند. 

ه است. بحران بانكي در کشور ايران نيز رخ دادها در کشورهای با درآمد باال اکثر اين بحران
 است. ع پيوستهبه وقودر همين سال 

ها به در ادامه چهار نوع زيان در توليد ناخالص داخلي کشورها محاسبه شد. اين زيان
بوده است. با توجه به  GDP با توجه به روند آن و زيان در خود روند GDP شكل زيان در

کشور  122کشور از  84ها در نهايت برای ها و منفي شدن زياندر دستـرس بودن داده
ايجاد شده در توليد ناخالص داخلي در سال وقوع بحران بانكي و سه سال بعد از های زيان

ỹi,tآن محاسبه شد. برای کشور ايران تنها يک نوع زيان )
trend قابل محاسبه بود که مقدار )

 در دوره بحراني است. GDP درصد از 56/10آن برابر 
کشور، نشان داد  84کشور از  27 نتايج تحليل نموداری متوسط هر چهار نوع زيان برای

( و GDPدرصد از  09/29که بيشترين زيان در اين حالت مربوط به آنتيگوا و باربودا )
 ( است. GDPدرصد از  75/2کمترين زيان مربوط به مولداوی )

های انهای بحران بانكي و يا زيريختا نتايج اين مقاله در مطالعاتي که نياز به استفاده از
 .تواند با ذکر منبع مورد استفاده قرار گيرددارند، مي 1980-2019ن در دوره زماني ناشي از آ

 منافع تعارض
 ندارد. وجود منافع تعارض

ORCID 
Seyed Saleh Akbar Mousavi  http://orcid.org/0000-0001-6935-6054 

Behzad Salmani  http://orcid.org/0000-0002-7117-1201 

 

  

http://orcid.org/0000-0002-6639-9339
http://orcid.org/0000-0002-7105-1644
http://orcid.org/0000-0001-6935-6054
http://orcid.org/0000-0002-7117-1201


 1400پایيز  | 82شماره  | 21سال  |پژوهشنامه اقتصادی  | 158

 

 منابع
 هایبحران وقوع بر موثر عوامل يايشناس. (1397). نفيسه صفری، و نادر مهرگان، اسمعيل، ابونوری،

 هایياستس و هاپژوهشالجيت.  پانل مدل از استفاده با جهان منتخب کشورهای بانكي سيستم
 .7-38 ،26(88) ،اقتصادی

. (1398). ادفره حنيفي، و ميرفيض ني،تاليالس شمس فالح غالمرضا، زمرديان، دنيا، شاهوردی، حاجي
-زنجيره یکاربرد )با ايران مالي بازار در مندنظام بانكي بحران هشداردهنده پيش سيستم طراحي

 .135-153 ،13(47) ،مالي اقتصادمارکوفي(.  های

 سازیمدل. ايران در بانكي هایبحران بينيپيش و يايشناس. (1394). اکبر ،کميجاني و ژاله ،زارعي
 .1-23 ،9(29) ،اقتصادی

 فادهاست با هاپرداخت تراز و بانكي هایبحران بيني پيش. (1389)تا. بي خواه،محبي و پرستو شجری،
 .115-152 ،2(4) ،صاداقت و پول. ايران( موردی )مطالعه KLR دهيعالمت از

-88 (،78) ،مفيد. ايران اقتصاد در بانكي هایبحراني ياشناس. (1389). محمد ،نادعلي ،سعيد ،مشيری
59. 

 بحران اثر بررسي. (1399). حسين اصارپور، و فالحي فيروز، بهزاد، سلماني، نسيم، نيا،اصالني مهين
 کاربردی هایهنظريپانلي.  يافتهتعميم عاتمرب رهيافت داخلي: ناخالص توليد هایپويايي بر ارزی

 .185-210 ،1(7) ،اقتصاد

 از ناشي توليدی هایزيان ارزيابي. (1396). محمد زاد،نيک و حسن درگاهي، مهدی، يزداني،
 ،الگوسازی و اقتصادنوظهور.  اقتصادهای در مرکزی بانک دخالت نقش و پولي هایبحران

(29)8، 65-41. 

References 
Abounoori, E., Mehregan, N., & Safari, N. (2019). Identifying the Influential 

Factors of Probability of Crisis in the Banking System in the Selected 

Countries. Quarterly Journal of Economic Research and Policies, 26 (88), 

7-38. [In Persian] 
Angkinand, A. P. (2008). Output loss and recovery from banking and currency 

crises: Estimation issues. Social Science Research Network. 

Bojinov, B. (2014). Causes of banking crises in modern world (No. 56034). 

University library of Munich, Germany. 

Bordo, M., Eichengreen, B., Klingebiel, D., & Martinez-Peria, M. S. (2001). 

Financial crises: lessons from the last 120 years. Economic policy, 16(32), 

51-82. 



 159 |اکبر موسوی و سلمانی 

 

Boyd, J. H., Kwak, S., & Smith, B. (2005). The real output losses associated 

with modern banking crises. Journal of Money, Credit and Banking, 37(6), 

977-999. 

Caprio, G., & Klingebiel, D. (1996), Bank insolvencies: Cross-country 

experience. Policy Research Working Paper, No. 1620. 

Cerra, M. V., & Saxena, M. S. C. (2017). Booms, crises, and recoveries: A 

new paradigm of the business cycle and its policy implications. IMF 

Working Papers 17/250, International Monetary Fund. 

Demirgüç Kunt, A., & Detragiache, E. (1998). The determinants of banking 

crises in developed and developing countries, IMF Staff Paper, 45(1), 81-

109. 

Devereux, J., & Dwyer, G. P. (2016). What determines output losses after 

banking crises?. Journal of International Money and Finance, 69, 69-94. 

Furceri, D., & Mourougane, A. (2012). The effect of financial crises on 

potential output: New empirical evidence from OECD countries. Journal 

of  Macroeconomics, 34(3), 822-832. 

Haji, S. D., Zomorodian, G. R., Fallah, S. M., & Hanifi, F. (2019). Designing 

an Early-Warning Systems for systemic Banking Crisis in the Iranian 

Financial System by Using Markov Chains. Financial Economics, 13 (47), 

135-154 [In Persian]. 
Hoggarth, G., Reis, R., & Saporta, V. (2002). Costs of banking system 

instability: some empirical evidence. Journal of Banking & Finance, 26(5), 

825-855. 

Hutchison, M. M., & Noy, I. (2002). How bad are twins? Output costs of 

currency and banking crises. Journal of Money, credit and Banking, 37(4), 

725-752. 

Jing, Z., de Haan, J., Jacobs, J., & Yang, H. (2014). Identifying banking crises 

using money market pressure: New evidence for a large set of countries. 

Journal of Macroeconomics, 43, 1-51. 

Laeven, L., & Valencia, F. (2008). Systemic banking crises; A new database 

(No. 2008/224). International Monetary Fund. 
Laeven, L., & Valencia, F. (2010). Resolution of banking crises: The good, 

the bad, and the ugly (No. 10-146). International Monetary Fund. 

Laeven, L., & Valencia, F. (2012). Systemic banking crises database: An 

update (No. 12/163). International Monetary Fund. 

Laeven, L., & Valencia, F. (2013). Systemic banking crises database. IMF 

Economic Review, 61(2), 225-270. 
Laeven, M. L., & Valencia, M. F. (2018). Systemic banking crises revisited 

(No. 18/206). International Monetary Fund. 



 1400پایيز  | 82شماره  | 21سال  |پژوهشنامه اقتصادی  | 160

 

Laeven, L., & Valencia, F. (2020). Systemic banking crises database II. IMF 

Economic Review, 68(2), 307-361. 

Levieuge, G., Lucotte, Y., & Pradines-Jobet, F. (2021). The cost of banking 

crises: Does the policy framework matter?. Journal of International Money 

and Finance, 110, 102290. 

Mahin Aslani Nia, N., salmani, B., Fallahi, F., Asgharpour, H. (2020). The 

effect of currency crisis on GDP dynamics: PGLS approach. Quarterly 

Journal of Applied Theories of Economics, 7(1), 185-210. [In Persian] 

Moshiri, S., & Nadali, M. (2010). Identifying banking crisis in Iran. Journal 

of Mofid, 78, 59-88. [In Persian] 
Reinhart, C. M., & Rogoff, K. S. (2009). This time is different: Eight centuries 

of financial folly. Princeton university press. 

Shajari, P., & Mohebi Khah, B. (2010). Early warning system for currency 

and banking crisis in Iran (KLR-signaling approach), Monetary & Banking 

Research, 2(4), 115-152. [In Persian] 
The International Monetary Fund, International Finance Statistics, Avaliable: 

https://data.imf.org/?sk=4c514d48b6ba49ed8ab952b0c1a0179b&sId=140

9151240976, (Accessed, May 2021). 

The World Bank, Available: 

https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-

world-bank-country-and-lending-groups, (Accessed, May 2021). 

The World Bank, World Development Indicators, Available: 

https://databank.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG/1ff4a4

98/Popular-Indicators (Accessed, May 2021). 

Von Hagen, J., & Ho, T. K. (2007). Money market pressure and the 

determinants of banking crises. Journal of Money, Credit and Banking, 

39(5), 1037-1066. 

Wilms, P., Swank, J., & de Haan, J. (2018). Determinants of the real impact 

of banking crises: A review and new evidence. The North American 

Journal of Economics and Finance, 43, 54-70. 

Yazdani, M., Dargahi, H., & Nikzad, M. (2017). Evaluating the Output Losses 

from Currency Crises and the Role of Central Bank in Emerging Economies. 

Journal of Economics and Modeling, 8(29), 41-65. [In Persian] 

Zarei, Z., Komijani, A. (2015). Identification and Prediction of Banking Crisis 

in Iran. Economic Modeling, 9(29), 1-23. [In Persian] 

  



 161 |اکبر موسوی و سلمانی 

 

 پيوست

 تحقيق متغيرهاي منبع جدول
متاير نام  منبع 

شده گرفته قرض ذخاير  International Monetary Fund, IFS Line 26g 
ديداری هایسپرده  International Monetary Fund, IFS Line 24 

اندازپس و دارمدت هایسپرده  International Monetary Fund, IFS Line 25 
خارجي هایبدهي  International Monetary Fund, IFS Line 26c 

)درصد( پول بازار بهره نرخ  International Monetary Fund, IFS Line 60b 
)درصد( سپرده نرخ  International Monetary Fund, IFS Line 60i 
)درصد( دهيوام نرخ  International Monetary Fund, IFS Line 60p 

)درصد( داریخزانه اوراق نرخ  International Monetary Fund, IFS Line 60c 
)درصد( دولتي قرضه اوراق نرخ  International Monetary Fund, IFS Line 61 

)درصد( تنزيل نرخ  International Monetary Fund, IFS Line 60.a 
(2010 پايه سال و دالر حسب )بر حقيقي  GDP World Development Indicators (WDI) 
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