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امروزه ریسک سیستمی به عنوان یکی از موضوعات مهم در نهادهای مالی تجزیه و تحلیل میشود و یکی از نهادهایی
که براساس تجربیات جهانی میتواند با ریسک سیستمی خیلی مرتبط باشد بانکها هستند .بدین جهت در این پژووه
به ارزیابی ریسک سیستمی در شبکه بانکی کشور توسط معیار ریزش مورد انتظار نهائی می پردازیم .بژرای ایژن منظژور
تعداد 71بانک از بین بانکها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که اطالعات فصلی مورد نیژاز ایژن پژووه
طی دوره زمانی  7933-7931در دسترس بود انتخاب گردید و توسط معیار ریزش مورد انتظار نهائی ،ریسک سیسژتمی
در این بانکها را محاسبه نمودیم .یافتههای این پووه

نشان از تفاوت در ریزش موردانتظار نهائی بانکها می باشد و

بیانگر آن است که چنانچه بحرانی در سیستم مالی یا بازار وقوع کند این بانکها تحتتأثیر قژرار مژیگیرنژد امژا میژزان
تأثیرپذیری آن از بحران مالی متفاوت است .همچنین برآورد ریزش مورد انتظار نهائی برای بانک گردشگری ،بیشترین
مقدار ( )71/38و برای بانک سرمایه ،کمترین مقدار ( )-73/93را نسبت به سایر بانکها به خود اختصژا

داده اسژت.

به عبارتی دیگر اگر بحرانی در بازار اتفاق بیفتد انتظار میرود بانک گردشژگری بژازدهی ( )71/38درصژد را بژهدسژت
آورد در حالیکه بانک سرمایه بازدهی ( )-73/98درصد را کسب خواهد کرد.
طبقهبندی C31, G31, G31, G13 :JEL
واژگان کلیدی :ریسک سیستمی ،ریزش مورد انتظار ،ریزش مورد انتظار نهائی ،مدل همبستگی شرطی پویا

 تاریخ دریافت7933/48/17 :

تاریخ پذیرش8932/82/82 :
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 .3مقدمه
بحرانهای مالی یکی از پدیدههای رایج در اقتصاد داخلی و جهانی به شژمار مژیرود و بژروز
امروز به دلیل وابستگیها ی درونی و پیچیده بودن روابژط زیرسیسژتم نظژاا اقتصژادی بژا یکژدیگر،
بحرانهایی که در یک یا چند بخ

مالی اتفاق می افتد نه تنهژا بژه کژل نظژاا مژالی بلکژه حتژی بژه

راحتی به اقتصاد واقعی سرایت میکند (چاوشی .)38 ،بحران مالی اخیر آمریکا که ابعاد گستردهای
بر اقتصاد آمریکا و جهان داشته است زیانها و ورشکستگیهایی برای مؤسسات اعتباری و بانکها
در آمریکا و حتی بعضی از کشورهای جهژان ایجژاد کژرده بژود .بررسژیهژا نشژان مژیدهژد شژمار
بانکهای آمریکایی که از ابتدای سال  1443به علت بحران مالی ورشکسته شده بودند به  98بانک
افزای

یافته بود (شهرآبادی .)39 ،لذا وقوع این بحرانها در سالهای اخیر سیاستگذاران را بژر آن

داشت که مطالعه عمیقی بر مقوله ریسک سیستمی 7در نهادها و بازارهای مالی داشته باشند.
یکی از نهادهایی که براساس تجربیات بحرانهای مالی میتواند بژا ریسژک سیسژمتی ارتبژا
داشته باشند بانکها هستند .بحران مالی آمریکا که ابعاد گستردهای بر اقتصژاد جهژان داشژته اسژت
زیان و ورشکستگیهایی برای مؤسسات اعتباری و بانکها در آمریکا و حتی بعضی از کشژورهای
جهان ایجاد کرده بود .خیلی از بانکها همانند بانک لمن بژرادرز ،بانژک آمریکژا ،بانژک گلژدمن
ساکس با زیانهای بسیار باال اعالا ورشکستگی کرده بودند .این بحران حتی به بانکداری انگلستان
و سایر کشورها نیز سرایت کرد و بهعنوان مثال «رویال بانک» انگلستان را در آسژتانه ورشکسژتگی
قرار داد و این بانک میلیاردها پوند کمک مالی از دولت انگلیس برای جلژوگیری از ورشکسژتگی
دریافت کرده بژود و دامنژه ایژن بحژران در اروپژا بژه کشژور پرت ژال نیژز سژرایت کژرد و منجژر بژه
ورشکستگی بانکهای این کشور شد .عملکرد بانکها یونان نیز وضعیت بحرانی را سپری میکرد
7. Systemic Risk
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این بحرانها ،هزینههای اقتصادی زیادی را برای کشورها بدنبال دارد .از طرفژی در نظژاا اقتصژادی
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و اوج بحران مالی تا حدی بود که کشورهای اروپایی با کمک  774میلیارد یورویی به یونژان طژی
9سال ،شرایط را برای بهبود وضعیت مالی بانکهای این کشور مهیا نمودند (شهرآبادی.)39 ،
بحران یا ورشکستگی احتمالی یک بانک میتواند منجر به اختالل در بازارهای مالی و ایجاد
سیستم مالی نیز میتواند بر عملکرد بانکها تأثیرگذار و منجر به اختالل در شبکه بانکی شود .بدین
جهت با توجه به اهمیت موارد فوق و نق

و جایگاه بانک در اقتصاد ایران ،ضرورت دارد ریسک

سیستمی در بانکها ارزیابی شود .در زمینه ارزیابی ریسژک سیسژتمی در بانژکهژا ،شژاخصهژایی
وجود دارند که با استفاده از آنها میتوان ریسک سیستمی در بانکها را ارزیابی نمود که یکژی از
مهمترین آنها ،سنجه ریزش مورد انتظار نهائی )MES( 7است .این معیار نشان مژیدهژد کژه چنانچژه
کل سیستم مالی دچار بحژران شژود (ریسژک سیسژتمی) یژک نهژاد مژالی ماننژد بانژک چژه مقژدار
تحتتأثیر قرار میگیرد و این نکته میتواند برای یک سیاستگذار پولی و بانکی کشور بسژیار مهژم
باشد تا مدیران بتوانند با اتخاذ راهکارهای الزا در مقابله با بحرانهای مژالی ،از اثژرات زیانبژار آن
جلوگیری نمایند .همچنین این معیار نشان میدهژد کژه در اثژر بحژران مژالی ،کژداا بانژک بیشژتر و
کدامیک از بانکها کمتر تحتتأثیر واقع میشوند .بدین جهت سؤال اصلی پژووه

حاضژر ایژن

است که اگر یک بحران در کل سیستم مالی کشژور وقژوع کنژد بانژکهژا چژه مقژدار تحژتتژأثیر
قرارمیگیرند .بنابراین در این پووه

به ارزیابی ریسک سیستمی در شژبکه بژانکی کشژور توسژط

معیار ریزش مورد انتظار نهائی پرداخته میشود.

سا

ساماندهی این مقاله بعد از مقدمه شامل ادبیات موضوع و مبانی نظری ،پیشژینه تحقیژ  ،روش
تحقی  ،جامعه آماری ،روش تجزیه و تحلیل اطالعات ،یافتههای پووه

و در پایان نتیجهگیژری و

پیشنهادهای کاربردی و آتی آورده میشود.

7. MarginaL Expected Shortfall
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ریسک سیستمی در اقتصاد شود .از نگاهی دیگر پیژدای
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 .3ادبیات موضوع و مبانی نظری
ریسک سیستمی ،احتمال از کار افتادگی یا ورشکستگی در کژل سیسژتم مژالی در اثژر ایجژاد
شکست یا بحران در یک بخ

یا قسمتی از بازار اطالق میشود و پیامدهای منفی برای اقتصاد بژه

در اثر حرکت همزمان یا همبستگی بین بخ های بازار ایجاد میگردد و زمانی اتفاق میافتژد کژه
همبستگی باالیی بین ریسکها و بحرانهای مختلف بازار وجود داشته باشد.
بحران مالی  1441-1443که سرمنشژأ آن بازارهژای مژالی آمریکژا بژوده اسژت کژانون توجژه
متخصصین مالی و پووهشگران این حوزه می باشد .این بحژران مژالی سژبب شژد تژا بحژی ریسژک
سیستمی در بازارهای مالی مورد توجه سیاستگذاران کالن اقتصژادی قژرار گیژرد .همچنژین تجربژه
کشورهای پیشرفته دنیا در مقابله با بحرانهای مالی بهوجود آمده ،بیانگر این مطلب است کژه بایژد
اقدامات پیشگیرانهای صورت پذیرد تا احتمال وقوع بحران مالی کم شود و در صورت بروز بحران
راهکار مقابله با آن نیز برنامهریزی شود.
زیانهای کالن ناشی از بحرانهای مالی ،موجی از عدا اطمینان را بژه داخژل بازارهژای مژالی
خصوصاً بانک سرازیر نمود و این مقوله سبب شد تا در سال  7333نمایندگان ارشژد بخژ

بژانکی

کشورهای گروه  74که مؤسسان اولیه کمیته بازل 1محسوب میشوند توافقنامهای مرسوا به توافژ
بازل را به منظور ارائه چارچوبی جهت تعیین «حد کفایت سرمایه » 9پیشنهاد دهند .بر این اساس در
سال  7339کمیته بازل ،لزوا نگهداری سرمایه را برای پوش

ریسک بازار بژا اسژتفاده از رویکژرد

ارزش در معرض خطر که روشی استاندارد و پذیرفته شده به منظور اندازهگیری و کنتژرل ریسژک
است مورد تأکید قرار دادند (راعی.)39 ،

7. InternationaL Monetary Fund (IMF) , Bank of International Settlement (BIS) and Financial
)Stability Board (FSR

1. Basel
9. Capital Adequacy Requirement
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دنبال دارد (صندوق بینالملل پول ،بانک تسویه بینالملل و هیأت ثبات مالی .)1478 ،7این ریسک

ارزیابی ریسک سیستمی در شبکه بانکی ایران 133 ...

بعد از بحران مالی اخیر در آمریکا و بدنبال اوج گرفتن مفهوا ریسک سیستمی و ارزیابی آن
در نهادهژای مژژالی ،ارزش در معژرض خطژژر شژرطی )CoVaR( 7بژژرای اولژین بژژار توسژط آدریژژن و
برانرمیر 1در سال  1443ارائه شد و در سال  1477شیوه نوین ریسک سیستمی را ارائه نمودند که بژه
ریسک سیستمی در نهادهای مالی را توسط معیار  ΔCoVaRبراساس مدل همبسژتگی شژرطی پویژا

1

( )DCCارائه نمودند.
یکی دیگر از معیارهای ارزیابی ریسک سیستمی که به سنجههژای منسژجم ریسژک معروفنژد
معیار ریزش مورد انتظار می باشد که توسط آرتزنر 9در سژال  7333ارائژه گردیژد و اولژین تیژوری
رسمی در زمینه ریسک مالی است.
ریزش مورد انتظار ،1متوسط بدترین بازدهیها یا بعبژارتی ارزش انتظژاری دنبالژه پژایین توزیژع
بازدهی است (کاپورین.)1471 ،3
()7

[ESt-7 (C) = E t-7 ]Rt | Rt<C

 Cارزش آستانه بازدهی است که معموالً آن را با ارزش در معرض خطر نشژان مژیدهنژدEt-1 .

ارزش انتظاری و  Rtبازده دارایی در زمان  tاست.
یکی از مشتقات  ESدر ارزیابی ریسک سیستمی نهادهای مالی که توسط آچاریا و همکژاران
( )1474ارائه شد ریزش مورد انتظار سیستمی )SES( 3است .این معیار نشاندهنده مقدار سژرمایهای
7. ConditionaL Value at Risk
1. Adrian and Brunnermeier
9. Delta Conditional Value at Risk
8. Jirardi and Ergun
1. Dynamic Conditional Correlation Model
9. Artzner
1. Expected Shortfall
3. Massimiliano Caporin
3. Systemic Expected Shortfall
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است که یک مؤسسه مالی برای جبران نسبت خاصی از بدهیها نیاز دارند به عبارتی دیگژر مقژدار
سرمایهای است که در شرایط بحرانی یک مؤسسه نیاز دارد تا جوابگوی ایفای تعهدات الزا باشد.
در ادامه آچاریا و همکاران )1474( 7برای ارزیابی ریسژک سیسژتمی در نهژاد هژای مژالی از معیژار
برانلس و انِگل )1471( 1از سنجه  MESبرای ارزیابی ریسک سیستمی در نهاد هژای مژالی بژا مژدل
همبستگی شرطی پویا بهکارگیری نمودهاند که در این پووه

از این شیوه جهت ارزیابی ریسژک

سیستمی در بانکداری ایران استفاده میشود.
ریزش مورد انتظار نهائی ( )MESبحران بازار را علت وقوع ریسک سیستمی در نظر میگیرد و
نشان مید هد که چنانچه بازار در بحران باشد یک نهاد مالی چه بازدهی انتظاری را تجربژه خواهژد
کرد .بعبارتی دیگر  MESمیزان تأثیرپذیری نهادهای مالی مانند بانک از بحژران در سیسژتم مژالی را
نشان میدهد و با کمک آن میتوان بانکها را از منظر درجه آسیبپذیری (حساسژیت) نسژبت بژه
ریسک بازار طبقهبندی نمود.
ریزش مورد انتظار نهائی توسط برانلس و انگژل ( )1471بژرای ارزیژابی ریسژک سیسژتمی در
نهادهای مالی پایهگذاری شد .براساس تعریف ،ریژزش مژورد انتظژار نهژائی نهژاد مژالی iدر زمژان t

بهصورت زیر تعریف میشود:
()1

[ MESit (C) = E t-7 ] Rit | Rmt < C

که در آن  Rmtبازده شاخص کل بازار در زمان  tو  Ritبازده حقوق صاحبان سهاا مؤسسه مژالی iدر
زمان  tاست C .ارزش آستانه که نشاندهنده وقوع بحران در بازار است و معموالً آن را با ارزش در
معرض خطر بازار در نظر میگیرند.
برانلس و انگژل بژرای تخمژین  MESاز مژدل همبسژتگی شژرطی پویژا اِنگژل ( )1441اسژتفاده
کردهاند .مفهوا شرطی بیانگر آن است که برای هر دو بازده بازار و نهاد مالی ،فرآینژد مژدلسژازی
7. Acharya et al.
1. Brownlees and Engle
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ریزش مورد انتظار نهائی استفاده نمودند که یکی دیگر از مشتقات ریزش مژورد انتظژار مژی باشژد.
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سری زمانی ( )ARMAرا بهکارگیری کرد و بر اساس آن با توجه به ایژنکژه نوسژان (ت ییرپژذیری)
ییرپژذیری ARCH

بازده نهادهای مالی یکسان نیستند برای تخمین واریانس شژرطی از مژدلهژای ت

استفاده میشود .از طرفی چون وابستگی بین بازده بانک و بازار مطرح است به محاسژبه همبسژتگی
حقوق صاحبان سهاا نهاد مالی و بازده شاخص بازار ،فرآیند زیر را در نظر گرفتند:
Rmt = µmt + δmt εmt

()9
√7

1

()8

که در آن  εmtو  ηitاجزای خطا µmt ،و  µitمیژانگین بژازده حقژوق صژاحبان سژهاا نهژاد مژالی و
بازار δmt ،و  δitانحراف معیار بازده نهاد مالی و بازار و  ρitهمبستگی بین بازده نهاد مژالی و بژازار در
زمان  tاست.
معادالت فوق را میتوان به صورت زیر بیان کرد:
√7

1

√7

1

)
1

()1

(

√7

(

)

1

(

)

معادله باال در واقع همان مدل قیمتگژذاری دارایژی سژرمایهای )CAPM( 7شژرطی بژا ضژریب
βهای متحرک زمانی 1است.
با کمک عبارت فوق ،میتوان ریزش مورد انتظار نهائی نهاد مالی iدر زمان  tرا به صورت زیر
بیان نمود:
[ MESit (C) = E t-7 ] Rit | Rmt < C
]

()9

]

[7

1

√7

[7

]

[7

7. Capital Asset Pricing Model
1. A Time – Varing Betas Cofficient
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بنابراین همژانطژوری کژه مالحظژه شژد بژا اسژتفاده از میژانگینهژای بژازده بژازار و نهادمژالی
همبستگی شرطی بین بازدهیها و واریانس شرطی آنها میتوان  MESیک نهاد مالی مانند بانک را
تخمین زد و بدین طری میت وانیم اثر یک بحران مالی در کل اقتصاد را بژر یژک بانژک پژی بینژی
خواهد کرد.

 .1پیشینه تحقیق
 .3-1مطالعات داخلی
در زمینه ریسک سیستمی ،مطالعاتی انجاا شژده اسژت ولژی در هژی کژداا از ایژن تحقیقژات
ارزیابی ریسک سیستمی در شبکه بانکی کشور توسژط معیژار ریژزش مژورد انتظژار نهژائی صژورت
نگرفته است .البته ریسک سیستمی در چند مژورد از مطالعژات توسژط معیارهژای دیگژری از جملژه
 ΔCoVaRارزیابی شده که این رویکرد یا معیارهای دیگر ارزیابی ریسک سیستمی از لحاظ ماهیت
و کاربرد از معیار ریزش مورد انتظاز نهائی بهکار گرفته در پووه

حاضر متفاوتند .زیرا هر کژداا

از این معیارهای ارزیابی از نظر علت و معلولی نسبت به ریسک سیستمی تفاوتهایی دارنژد و ایژن
تفاوتها دارای تحلیلهای خاصی هستند که میتوانژد در نژوع خژود بژرای سیاسژتگذار اقتصژادی،
رهیافتهای ارزشمندی بهمراه داشته باشد.
در تحقیقی که توسط عبادی و همکاران انجاا گرفته ،با کمک مدلهای  ARCHاثژر سژرایت
شوک ارزی بر شاخص ریسک سیستمی بررسی گردید کژه بژا موضژوع پژووه
است زیرا در پووه

حاضژر متفژاوت

حاضر توسط معیار  MESاثر یک بحران مالی بر یک نهاد مالی ماننژد بانژک

بررسی میشود .همچنین در تحقی حکمتی زاده و همکاران ،محمدی اقدا و همکژاران و مهژدوی
کلیشمی و همکاران توسط معیار  ΔCoVaRریسک سیستمی ارزیابی گردید کژه بژا رویکژرد MES

استفاده شده در پووه

حاضر بسیار متفاوت است .سنجه  ΔCoVaRنشان میدهد که چنانچه یژک

نهاد مالی با بحران مواجه شود سیستم مالی یا بازار چه مقدار تحتتأثیر قرار میگیرد یا بژه ریسژک
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بازار چه مقدار افزوده میشود در حالیکه در معیار  MESعکس آن می باشژد .در ایژن قسژمت بژه
چند مورد از مطالعات داخلی و خارجی مشابه پرداخته میشود.
عبادی و همکاران ( )7933در مقالژهای بژه «اثژر شژوک ارزی بژر شژاخص ریسژک سیسژتمی
ریسک سیستمی صندوقها به چه میزان تحتتأثیر شوکهای ارزی قرار میگیرد .برای این منظور
از مدلهای  M-GARCHو دادههای روزانه خالص ارزش دارائیهای صندوقهای سژرمایهگژذاری
مشترک فعال در بازار سرمایه ایران در دوره زمانی  7934-7938استفاده نمودند .نتژایج آنهژا نشژان
داد که ضرایب سرایت شوکهای ارزی تنها بر بازدهی تعدادی از صندوقها معنیدار است.
حکمتی فرید و همکاران ( )7931در پووه

«برآورد ریسک سیستمی در بخژ هژای مژالی

اقتصاد ایران توسط معیار ارزش در معرض خطر شژرطی تفاضژلی» را بررسژی نمودنژد .هژدف ایژن
مقاله برآورد ریسک سیسمتی در اقتصاد ایران بود .برای این منظور از معیار  ΔCoVaRو بژا اسژتفاده
از اطالعات مربو به بخ های مالی بانک بژورس و بیمژه طژی سژالهژای  7918-7938ریسژک
سیستمی را ارزیابی کردند .نتایج این تحلیژل نشژان داد کژه صژنعت بیمژه بیشژترین و بخژ

بژانکی

کمترین سهم را در ایجاد ریسک سیستمی دارد.
باباجانی و همکژاران ( )7931در مقالژهای تحژت عنژوان "ارائژه چژارچوبی جهژت سژنج

و

پی بینی ریسک سیستمی با رویکرد ریزش مورد انتظار نهائی" پرداختنژد .آنهژا بژا در نظژر گژرفتن
مفروضاتی ،با استفاده از چارچوب مدلهژا ی خژانواده گژارج و یژک بژرآورد شژده ناپژارامتری بژه
برآورده  MESپرداختند .در نتیجه با بهرهبرداری از ساختار پانلی دادههژا و ارتبژا  MESبژا مقژادیر
مت یرهای خا

شرکت ،مدلی برای پی بینی ریسک سیستمی طراحی کردند.

محمدی اقدا و همکاران (« )7939سنج
ایران» را بررسی نمودند .هدف این مطالعه ،سنج

ریسک سیستمی ناشی از شوک در بازارهای مالی
اثر شوک ارزی و شدت ریسژک سیسژتمی در

بازار پول ،سرمایه و بیمه بود .در این راستا با انتخاب سنجه  ΔCoVaRو با استفاده از دادههای فصلی
 ،7913-7931ریسک سیستمی را ارزیابی کردند .نتایج نشان داد که اثژر شژوک ارزی بژر هژر سژه
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بازار تأثیرگذار است ولی بازار بیمه در مقایسه با دو بازار دیگر ،در معرض بیشترین شدت سژرایت
نوسانها قرار دارد.
سرزعیم ( )7939به مقالهای تحت عنوان «گونهشناسی بحرانها مالی با تأکیژد بژر بحژرانهژای
تراز پرداخت و بحران بانکی ارائژه کژرده و معیارهژایی را بژرای سژنج

آنهژا معرفژی مژیکننژد و

همزمانی و توالی بحران بانکی با دیگر اشکال بحران مالی به صورت آماری را مژورد بررسژی قژرار
دادند .این پووه

به طور مستند و آماری نشان میدهد که پدیده بحژران بژانکی پدیژدهای کژامالً

متحمل است و اگر رخ دهد هزینههای سنگینی را برای هر اقتصاد به دنبال دارد.
مهدوی کلیشمی و همکاران ( )7939در مقاله با عنوان «ارزیژابی ریسژک سیسژتمی در شژبکه
بانکی کشور توسط معیار  » ΔCoVaRپرداختند .در این تحقی ریسژک سیسژتمی در بخژ

بژانکی

ایران ارزیابی گردید ΔCoVaR .نشان مید هد که چنانچه یک بانک با بحران مواجه شود به ریسک
سیستم مالی یا بازار چه مقدار اضافه خواهد شد .یافتههای آنهژا نشژان از بیشژترین مقژدار ΔCoVaR

برای بانک خاورمیانه و کمترین مقدار برای بانک سژرمایه اسژت یعنژی اگژر اخژتالل و بحرانژی در
بانکی خاورمیانه اتفاق افتد نسبت به سایر بانکها دارای بیشترین تأثیر ریسک بازار است.
رستگار و همکاران ( )7931در مقاله با عنوان "ریسک سیستمی در بخ
در این پووه

به تخمین ریسک سیستمی در بخ

بژانکی" پرداختنژد.

بانکی با سنجه  ΔCoVaRپرداختند .یافتژههژای

آنها نشان داد که ریسک سیستمی در دوره مورد بررسی وابستگی باالیی با بخ

بانکی دارد .و بژا

نسبت اهرمی ،سرمایه و ارزش در معرض خطر رابطه مثبت و معناداری دارد.
چاوشی و همکاران ( )7938در تحقیقی به بررسی ریسک سیستمی نظاا مالی ایژران پرداختژه
است .هدف این مطالعه بومی نمودن ،آزمون و بررسی ریسک سیستمی در اقتصاد ایران بود .بژرای
نیل به این هدف ،با بهکارگیری معیار  ΔCoVaRو استفاده از دادههای مژالی بژازار بژورس ،بیمژه و
بانک طی سالهای  ،7919-7931ریسک سیستمی ارزیابی و فرضژیههژای تحقیژ آزمژون گردیژد.

Downloaded from qjerp.ir at 5:28 +0330 on Monday September 27th 2021

بانکی» پرداختند .این مقاله یک گونهشناسی از انواع مالی یعنی بحران ارزی ،بحران بدهی ،بحژران

ارزیابی ریسک سیستمی در شبکه بانکی ایران 134 ...

نتایج این پووه

نشان داد که این سه نهاد مالی بر ریسژک بژازار دارای اثژرات متفژاوت هسژتند و

صنعت بیمه بیشترین سهم و سیستم بانکی کمترین سهم را در ایجاد ریسک سیستمی دارد.

Downloaded from qjerp.ir at 5:28 +0330 on Monday September 27th 2021

990

نشریه علمی (فصلنامه) پژوهشها و سیاستهای اقتصادی

سال  ،94شماره  ،29زمستان 8921

 .3-1مطالعات خارجی
بوستاندیس و همکاران )1473( 7در مقالهای به «چرا بعضی از بانکهژا بیشژتر در مسژیر خطژر
ریسک سیستمی قرار میگیرند؟» پرداختند .در این بررسی توسط معیار  MESریسژک سیسژتمی در
بازارهای مالی ،بانکهای این کشورها تحتتأثیر قرار میگیرنژد ،امژا بژهطژور متوسژط بانژکهژای
اروپایی بیشتر از بانکهای آمریکا در ریسک سیستمی جهانی سهم دارند در حالیکه بانکهای این
کشورها تقریباً مواجه با بحران سیستمی مشابه هستند.
لی و همکاران )1473( 1در تحقیقی به « ارزیژابی ریسژک سیسژتمی بانژک و اعتمژاد بژه نفژس
مدیران» پرداختند .در این پووه

توسط معیارهای  MES ،CovaRو  SRISKبژرای سژنج

میژزان

ریسک سیستمی در بانکهای آمریکا استفاده شده است .یافتههای آنها نشان میدهد که بانکهای
با مدیر عامالن دارای اعتماد به نفس باال در مقایسه با بانکهای دارای مژدیران بژا اعتمژاد بژه نفژس
پایین ،در معرض خطر بیشتر مواجه با ریسک سیستمی قرار دارند.
سدنو )1479( 9در مقالهای به «ریسک سیستمی در نهادهای مژالی» پرداختنژد .در ایژن تحقیژ
توسط معیار  MESریسژک سیسژتمی در نهادهژای مژالی بررسژی شژد .ریژزش مژورد انتظژار نهژائی،
عملکرد بحران درون نهاد مالی را نشان میدهد و پی بینی مفیدی از ریسک سیستمی در آینژده را
ارائه میکند که میتواند برای سیاستگذار مفید باشد.
یان و مون )1478( 8در مقالهای تحت عنوان «اندازهگیری ریسک سیستمی در بانکداری کژره
جنوبی» از دو روش  MESو  ΔCoVaRبرای ارزیژابی ریسژک سیسژتمی اسژتفاده کردنژد بژرای ایژن
منظور با دادههای بانکداری کره جنوبی از مدل همبستگی شرطی پویا استفاده نمودند .نتایج تحقی
7. Bostandzic et al.
1. Lee et al.
9. Sedunow
8. yun and moon
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نمایانگر آن است که مدلهای  VaRآستانه بهعنوان کاراترین مختلف بژرای انژدازهگیژری ریسژک
سیستمی بانک پیشنهاد میشود.
لیژژو )1478( 7در بررسژژی تحژژت عنژژوان «ریسژژک سیسژژتمی در بانژژکهژژای تجژژاری روش
پرداختند .در ایژن زمینژه بعژد از تخمژین  VaRبژا کمژک آزمژون بازگشژت و بژا کمژک دادههژای
بانکهای تجاری آمریکا برآورد الزا را انجاا دادند و عالوه برآن ساختار ریسک سیسژتمی بژرای
کنترل آن نیز بررسی گردید .براساس نتایج این تحقی  ،روشی  CoVaRتوزیع ریسژک سیسژتمی را
کمتر از حد نشان میدهد.

 .4روش تحقیق
در انجاا این پووه

از روش توصیفی -همبستگی استفاده میشود .به منظور ارزیابی ریسک

سیستمی در شبکه بانکی کشور از مدل همبستگی شژرطی پویژا بژرای محاسژبه  MESدر هژر بانژک
استفاده نمودهایژم .همچنژین بژرای اسژتخراج اطالعژات مژورد نیژاز از سژامانه اطژالعرسژانی بژورس
بهرهبرداری نمودهایم.

 .5جامعه آماری
جامعه آماری این پووه

شامل کلیه بانکهای پذیرفته شده در بژورس اوراق بهژادار تهژران

در قلمرو زمانی سال  7933-7931و با در نظر گرفتن معیارهای زیر می باشد:
 .3قبل از سال  7933در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.
 .3طی دوره مالی  7933تاکنون در بورس فعال باشند.
 .1اطالعات مالی مورد نیاز بژویوه صژورتهژای مژالی بژه منظژور اسژتخراج دادههژای پژووه

در

دسترس باشند.

7. Liu
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بر این اساس از بانکهای پذیرفته شژده در بژورس ،تعژداد  71بانژک در ایژن پژووه

تحژت

بررسی قرار گرفتهاند.

 .1روش تجزیه و تحلیل اطالعات

همبستگی شرطی پویا استفاده نمودهایژم .مژدل همبسژتگی شژرطی پویژا شژامل همبسژتگی شژرطی،
ت ییرات شرطی و  βشرطی بازدهی بانک و بازار است .مفهوا شرطی ایجاب مژیکنژد بژرای بژازده
حقوق صاحبان سهاا بانک و بازار از مدلهای سری زمانی  ARMAاسژتفاده کنژیم .بژه کمژک آن،
مدلهای خانواده  ARCHرا برای تحلیل ت ییرپذیری نوسانات تخمین زده و با توجژه بژه همبسژتگی
بین بازده بانک و بازار ،همبستگی شرطی و  βشرطی محاسبه و در نهایت براساس این یافتهها ،معیار
 MESبرای هر بانک بهدست میآید.

 .1یافتههای پژوهش
برای ارزیابی ریسک سیستمی در بانکها از دو مت یر بازده حقوق صاحبان سژهاا بانژکهژا و
بازده شاخص کل بازار استفاده میشود .بدین جهت از بین بانکها پذیرفته شژده در بژورس اوراق
بهادار تهران ،تعداد  71بانک که حقوق صاحبان سهاا آنها از سال  7933-7931بژهصژورت فصژلی
موجود میباشد مورد بررسی در این پووه

قرار میگیرند و ریسژک سیسژتمی در ایژن بانژکهژا

تحلیل میشود.
در ادامه در این بخ

به ترتیب دو مت یر بازده حقوق صاحبان سهاا بانکها و بازده شژاخص

کل بازار توصیف میشود .سژپس بژا توجژه بژه پویژایی مت یرهژا ،براسژاس مژدلهژای سژری زمژانی
( )ARMAمت یرها مژدلسژازی شژده و بژا کمژک مژدلهژای  ARCHت ییرپژذیری آنهژا شناسژایی و
همچنین ضریب همبستگی بین مت یرها محاسبه میگردد .بعد از استفاده از محاسژبات فژوق ،سژنجه
 MESدر هر بانک به تفکیک محاسبه و تحلیل میشود.
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 .3-1تحلیل توصیفی دادههای پژوهش
برای برآورد ریسک سیستمی در بانکها توسط معیار  MESبه دو مت یر بازده حقوق صاحبان
سهاا بانکها و بازده شاخص کژل بژازار نیازمنژدیم .بژرای ایژن منظژور از دادههژای فصژلی حقژوق
استفاده میشود:
744

()1

که  Ritبازده حقوق صاحبان سهاا بانک  iدر زمان  tو  Pitسود خژالص بانژک  iدر زمژان  tو Eit

حقوق صاحبان سهاا بانک  iدر زمان  tاست.
همچنین بازده شاخص کل بازار بهصورت زیر محاسبه میشود:
744

()3

7

که در آن  Rmtبازده شاخص کل بازار در زمان  tو  rmtشاخص کل بازار در زمان  tاست.
شاخصهای توصیفی مربو به بازده حقوق صاحبان سهاا بانکها و بازده شاخص کل بژازار
در جدول زیر آورده شده است.
جدول  .8آمار توصیفی مربوط به بازده حقوق صاحبان سهام بانکها و بازده شاخص کل بازار
میانگین

میانه

ماکزیمم

مینیمم

انحراف معیار

آماره جارک-برآ

Prob

شاخصها/بازده
شاخص کل بازار

5/93

8/39

95/82

-88/38

88/85

5/74

8/83

بانک انصار

84/33

83/92

97/59

5/88

4/79

8/85

8/53

بانک دی

2/43

4/73

98/89

8/3

3/2

3/34

8/883

بانک گردشگری

4/24

2/23

83/7

8/88

3/72

9/38

8/83

بانک قوامین

3/78

3/57

83/88

8/35

9/58

8/72

8/42

بانک حکمت ایرانیان

9/95

8/35

88/23

8/32

9/88

9/33

8/89

بانک ایران زمین

2/95

7/85

53/34

8/88

87/98

48/83

8/888

بانک کارآفرین

87/8

88/58

87/83

9/43

4/48

8/72

8/74

بانک خاورمیانه

2/59

2/89

83/44

9/54

9/78

8/29

8/35
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بانک ملت

88/87

88/82

88/54

8/58

3/37

8/98

8/24

بانک اقتصاد نوین

89/35

88/87

98/34

8/88

4/82

8/57

8/72

بانک پارسیان

89/78

89/88

83/84

8/83

2/95

8/77

8/28

بانک پاسارگاد

89/74

89/89

83/78

8/79

2/82

8/93

8/58

بانک صادرات

5/77

7/92

87/29

8/87

7/55

7/93

8/82

بانک سامان

2/45

2/89

88/88

8/89

5/74

8/58

8/72

بانک سرمایه

87/23

88/58

42/39

8/82

82/89

54/47

8/888

بانک سینا

84/85

83/79

78/48

7/79

2/48

9/47

8/85

بانک تجارت

2/74

3/82

82/37

8/38

5/97

8/73

8/94

مأخذ :نتایج تحقی

شاخصهای آمار توصیفی نشان مید هد که در طژی دوره مژذکور بژه ترتیژب بانژک انصژار و
بانک حکمت ایرانیان بهطور متوسط دارای بیشترین و کمترین بژازدهی هسژتند .براسژاس شژاخص
انحراف معیار ،بازدهی بانک سرمایه دارای بیشترین نوسان و بانک حکمت ایرانیان دارای کمتژرین
نوسان بودهاند و بر طب آماره جارکیو -برآ بهجز سه بانک حکمت ایرانیان ،ایران زمین و سژرمایه،
توزیع بازدهی سایر بانکها نرمال می باشد .بازده شاخص کل بازار دارای بیشترین مقدار  91/73و
کمترین مقدار  -74/91و میانگین  1/99درصد برخوردار بوده است.
 .3-1بررسی مانایی متغیرها
در این قسمت به بررسی مانایی مت یرهای پووه

پرداخته مژیشژود .بژدین منظژور از آزمژون

ریشه واحد دیکی -فولر تعمیم یافته استفاده شده که نتایج آن در (جدول  )1آورده شده است.
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جدول  .8آزمون ریشه واحد متغیرهای پژوهش
متغیرها
بازده شاخص کل بازار

-5/882

8/8888

)I ( 8

بازده حقوق صاحبان سهام بانک انصار

-9/38

8/8883

)I ( 8

بازده حقوق صاحبان سهام بانک دی

-85/37

8/8888

)I ( 8

بازده حقوق صاحبان سهام بانک گردشگری

-7/88

8/888

)I ( 8

بازده حقوق صاحبان سهام بانک قوامین

-5/9

8/8888

)I ( 8

بازده حقوق صاحبان سهام بانک حکمت ایرانیان

-3/83

8/8888

)I ( 8

بازده حقوق صاحبان سهام بانک ایران زمین

-7/83

8/8883

)I ( 8

بازده حقوق صاحبان سهام بانک کار آفرین

-5/82

8/8888

)I ( 8

بازده حقوق صاحبان سهام بانک خاورمیانه

-5/32

8/8888

)I ( 8

بازده حقوق صاحبان سهام بانک ملت

-88/87

8/8888

)I ( 8

بازده حقوق صاحبان سهام بانک اقتصاد نوین

-88/88

8/8888

)I ( 8

بازده حقوق صاحبان سهام بانک پارسیان

-7/33

8/8889

)I ( 8

بازده حقوق صاحبان سهام بانک پاسارگاد

-9/89

8/8845

)I ( 8

بازده حقوق صاحبان سهام بانک صادرات

-3/88

8/8888

)I ( 8

بازده حقوق صاحبان سهام بانک سامان

-9/35

8/8838

)I ( 8

بازده حقوق صاحبان سهام بانک سرمایه

-9/43

8/8855

)I ( 8

بازده حقوق صاحبان سهام بانک سینا

-7/73

8/888

)I ( 8

بازده حقوق صاحبان سهام بانک تجارت

-9/23

8/8853

)I ( 8

مأخذ :نتایج تحقی

با توجه به نتایج بهدست آمده ،مت یرهای پووه

همگی در سطح خود مانا نیستند و در نتیجژه

برای مدلسازی سریهای زمانی مت یرها مانا در سطح صفر از مدل  ARMAو در غیر ایژن صژورت
از مدلهای  ARIMAاستفاده میشود.
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 .1-1مدلسازی سری زمانی بازده حقوق صاحبان سهام بانکها و شاخص کل بازار
جهت تعیین معادله سری زمانی بهینه ،با استفاده از دادههای فصلی بازده حقوق صاحبان سهاا
بانکها

و بازده شاخص کل بازار طی دوره زمانی تحت بررسی ،بر مبنای روش مدلهژای ARMA

مدل  ARMAاز معیارهای اطالعات استفاده شده است .بدین ترتیب نتایج معادالت سری زمژانی در
جدول ( )9آورده شده است.
جدول  .9نتایج تخمین مدلهای سری زمانی برای بازده حقوق صاحبان سهام بانکها و بازده شاخص کل بازار
بازار

بانک ملت

(7و ARMA )8

(8و ARIMA )8

بانک انصار

(8و ARMA )8

بانک اقتصاد نوین

(AR )8

بانک دی

(8و ARIMA )8

بانک پارسیان

(AR )8

بانک گردشگری

(AR )9

بانک پاسارگاد

(AR )8

بانک قوامین

(AR )9

بانک صادرات

(AR )8

بانک حکمت ایرانیان

(8وARMA )8

بانک سامان

(AR )8

بانک ایران زمین

(8و ARMA )8

بانک سرمایه

(AR )8

بانک کارآفرین

(AR )9

بانک خاورمیانه

(8و ARMA )9

بانک سینا
بانک تجارت

(8وARMA )9
(AR )8

مأخذ :نتایج تحقی

 .4-1تصریح مدلهای تغییرپذیری ARCH
به منظور بررسی ت ییرپذیری در معادالت سریهای زمانی متناسب بژا بژازده حقژوق صژاحبان
سهاا بانکها و بازده شاخص کل بژازار از آزمژونهژای خژانواده  ARCHاسژتفاده مژیکنژیم .نتژایج
بهدست آمده مربوطه به جدول ( )8آورده شده است .همچنین از روشهایی معنیداری ضژرائب و
معیارهای اطالعات برای تعیین مرتبه استفاده کردیم.
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جدول  .7نتایج آزمون ARCH

بازده
شاخص کل بازار

تغییرپذیری یکنواخت

بانک ملت

(GARCH )8 ،8

بانک انصار

تغییرپذیری یکنواخت

بانک اقتصاد نوین

(GARCH )8 ،8

بانک دی

(GARCH )8 ،8

بانک پارسیان

(GARCH )8 ،8

بانک گردشگری

(GARCH )8 ،8

بانک پاسارگاد

(GARCH )8 ،8

بانک قوامین

تغییرپذیری یکنواخت

بانک صادرات

تغییرپذیری یکنواخت

بانک حکمت ایرانیان

تغییرپذیری یکنواخت

بانک سامان

(GARCH )8 ،8

بانک ایران زمین

تغییرپذیری یکنواخت

بانک سرمایه

تغییرپذیری یکنواخت

بانک کارآفرین

تغییرپذیری یکنواخت

بانک سینا

تغییرپذیری یکنواخت

بانک خاورمیانه

(ARCH )8

بانک تجارت

(GARCH )8 ،8

مأخذ :نتایج تحقی

از نتژژایج مژژدل  GARCHبژژرای بژژهدسژژت آوردن واریژژانس شژژرطی بژژه عنژژوان شاخصژژی بژژرای
ت ییرپذیری بازدهی بانکها و بازار در ارزیابی ریسک سیستمی استفاده میشود.
 .5-1برآورد ضریب همبستگی
بحران مالی که منجر به ریسک سیستمی میشود میتواند بر نهادها و سژایر بخژ هژای مژالی
تأثیرگژژذار باشژژد .بنژژابراین الزا اسژژت درجژژه همبسژژتگی بژژین بانژژک و بژژازار انژژدازهگیژژری گژژردد.
بدینجهت ضریب همبستگی بین بازده بانک و بازار محاسبه و در جدول ( )1آورده شده است.
جدول  .5ضریب همبستگی بین بازده حقوق صاحبان سهام بانکها و بازده شاخص کل بازار
بانک انصار

8/874

بانک اقتصاد نوین

8/883

بانک دی

-8/839

بانک پارسیان

8/8

بانک گردشگری

8/94

بانک پاسارگاد

8/885

بانک قوامین

8/873

بانک صادرات

8/858

-8/8888

بانک سامان

8/885

بانک حکمت ایرانیان

Downloaded from qjerp.ir at 5:28 +0330 on Monday September 27th 2021

نتایج

بازده

نتایج

991

سال  ،94شماره  ،29زمستان 8921

نشریه علمی (فصلنامه) پژوهشها و سیاستهای اقتصادی

بانک ایران زمین

-8/84

بانک سرمایه

-8/8

بانک کارآفرین

8/827

بانک سینا

8/893

بانک خاورمیانه

-8/847

بانک تجارت

8/894

بانک ملت

-8/888

حال پس از انتخاب مدل سری زمانی و انجاا آزمون  ARCHجهت تخمین واریانس شرطی و
برآورد ضریب همبستگی بین بازده بانکها و بازار ،در بخ

بعدی به ارزیابی ریسک سیستمی در

بانکها پرداخته میشود.
 .1-1برآورد معیار  MESدر هر بانک
برای ارزیابی ریسک سیستمی در هر بانک توسط معیار ریزش مورد انتظار نهائی به اطالعاتی
نیازمندیم که در بخ های گذشته به تفکیک محاسبه شده اسژت .براسژاس ایژن اطالعژات ،نتژایج
معیار  MESبرآورد شده در هر بانک در جدول ( )9مشاهده میشود.
جدول .3برآورد ریزش مورد انتظار نهائی در هر بانک
بانک

MES

بانک

MES

بانک گردشگری

85/27

بانک ملت

8/38

بانک پاسارگاد

88/48

بانک کارآفرین

8/3

بانک دی

3/28

بانک اقتصاد نوین

8/78

بانک قوامین

4/29

بانک پارسیان

-9/82

بانک سینا

3/28

بانک سامان

-7/93

بانک تجارت

3/39

بانک حکمت ایرانیان

-5/95

بانک خاورمیانه

3/5

بانک انصار

-3/27

بانک ایران زمین

7/88

بانک سرمایه

-82/92

بانک صادرات

9/44

مأخذ :نتایج تحقی
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جدول فوق نشان میدهد که ریزش مورد انتظار نهائی در بین بانکها متفاوت است و حژاکی
این مطلب است که در صورت بروز بحران در سیستم مالی ،بانکها تحتتأثیر قرار میگیرنژد ،امژا
میزان تأثیرپذیری آن یکسان نیست یعنی بعضی بانکها کمتر و بعضی از بانکها بیشتر تحتتأثیر
انتظار میرود بانک دی بازدهی حقوق صاحبان سهاا  3/31و بانک انصار بازدهی  -9/38را تجربه
کند که نشان از تفاوت اندازه تأثیرگذاری یک بحران مالی بر هر بانک است.

 .8نتیجهگیری و پیشنهادها
امروزه ریسک سیستمی به عنوان یکی از موضوعات مهم در بازارها و نهادهژای مژالی مطژرح
شده است .رویدادها و اتفاقاتی که در سیستم مالی یا بازار اتفاق میافتد میتواند منجژر بژه ریسژک
سیستمی شود و بر نهادهای مالی همانند بانک تأثیرگذار باشد .بحران مالی اخیژر در آمریکژا نشژان
داد که در اثژر ایژن بحژران ،تعژداد زیژادی از بانژکهژا در آمریکژا و سژایر کشژورها جهژان دچژار
ورشکستگی شده بودند .لذا مقوله ارزیابی ریسک سیستمی در نهادهای مالی مانند بانک ضژرورت
دارد .در همین راستا با توجه به اهمیت موضوع و جایگاه بانکها در اقتصاد ایژران و ارتبژا آن بژا
سایر بخ های اقتصاد ضروری است به ارزیابی ریسک سیستمی در این بخ
لژژذا در ایژژن پژژووه

ریسژژک سیسژژتمی را در بخژژ

پرداخته شود.

بانکژژداری کشژژور طژژی دوره زمژژانی

 7933-7931بررسی نمودهایم .برای ارزیابی ریسک سیستمی از معیارهای مختلفی استفاده میشود
که ما در این پووه

از سنجه ریزش مورد انتظار نهائی ( )MESبراسژاس مژدل همبسژتگی شژرطی

پویا بهرهبرداری نمودیم .ریزش مورد انتظار نهائی نشان میدهد که چنانچه بحران مژالی در افتصژاد
وقوع کند یک بانک چه نرخ بازدهی را تجربه خواهد کرد .برای تخمین این معیار در شبکه بانکی
کشور ،دو مت یر بازده حقوق صژاحبان سژهاا بانژکهژا و بژازده شژاخص کژل بژازار مژورد اسژتفاده
قرارگرفتهاست و تعداد هفده بانک از بین بانکهای ثبت شده در بورس که اطالعات فصژلی آنهژا
طی دوره زمانی  7933-7931در دسترس بود انتخاب گردید.
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برآورد  MESاز ریسک سیستمی بانکها در این پژووه

سال  ،94شماره  ،29زمستان 8921

نشژان مژیدهژد مقژدار آن در بژین

بانکها متفاوت اس ت یعنی چنانچه بحرانی در بازار رخ دهد بر عملکرد همژه بانژکهژا تأثیرگژذار
است .ولی شدت تأثیرپذیری بانکها از این بحران بازار متفاوت است که ایژن نتژایج بژا یافتژههژای
مطابقت دارد.
یافتههای پووه

نشان مید هد که چنانچه بحرانژی در بژازار وقژوع کنژد (بژا توجژه بژه MES

ارزیابی شده در هر بانک) بانکها تحتتأثیر قژرار مژیگیرنژد ،بنژابراین الزا اسژت کژه مژدیران و
سیاستگذاران ارشد بانکی ،اقدامات الزا را بهکار گیرند تا از این آسژیبهژا و اخژتالالت احتمژالی
ناشی از بحران مالی در اقتصاد جلوگیری کنند .سازماندهی و مژدیریت بهینژه منژابع و مصژارف در
بانک میتواند با حفظ ثبات بانکی ،زمینه مقاومژت در برابژر بحژرانهژای مژالی را ارتقژا بخشژند .از
طرفی دیگر به مدیران بانکی پیشنهاد میشود توجه ویژوهای بژه بحژران در بژازار داشژته باشژند و بژا
ابزارهایی همانند ارزش در معرض خطر ( )VaRیا ریزش مورد انتظار ( )ESو غیره ریسک بژازار را
ارزیابی کنند تا بتوانند با میزان زیانها ی احتمالی این نوسژانات آشژنایی داشژته باشژند و ایژن نکتژه
خصوصاً برای بانکهایی که دارای  MESکمتری هستند ،فوقالعاده حائز اهمیت اسژت ،زیژرا ایژن
بانکها بیشتر تحتتأثیر بحران بازار واقع میشوند .همچنین به بانک مرکزی بهعنوان متولی اصژلی
بانکداری کشور ،پیشنهاد میگژردد .هشژدارهای الزا را در عواقژب ریسژک سیسژتمی بژه مژدیران
بانکها (خصوصاً بانکهایی که دارای درجه آسیبپذیری باالتری نسبت به بحران بژازار دارنژد) .
تأکید نمایند تا بانکها در آستانه یا خطر ورشکستگی قرار نگیرند .کفایت سژرمایه الزا بانژک در
مواجه با بحران بازار میتواند از تأکیدات مدیران ارشد بانکی کشور باشد.
در مطالعژژات تکمیلژژی مژژیتژوان علژژت تفژژاوت بژژین  MESبانژکهژژا را بررسژژی نمژژود کژژه چژژه
فاکتورهایی بر شدت تأثیرپذیری بحران بازار بر بخ

بانکی مؤثرند تا مدیران بانکی بتوانند با ایژن

عوامل آشنا شده و آنها را بهتر دقت و مدیریت نمایند .همچنین پیشنهاد میشود در مطالعات بعدی
از روشهای دیگری نیز به ارزیابی ریسک سیستمی در بانکها پرداخت.
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پووه

میوردمو و همکاران ( )1478مبنی بر ارزیابی ریسک سیستمی در بخ

بانکداری آمریکژا
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