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توسعه مالی و وقوع بحران های بانکی

این تحقیق رابطه بین توسعه مالی و وقوع بحرانهای بانکی را مورد بررسی قرار داده است. جامعهی

آماری این پژوهش، شامل بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دامنهی زمانی سال 1390

تا 1396 می باشند، که تعداد 13 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با دارا بودن شرایط الزم

انتخاب شدند. برای گردآوری داده های مورد نظر از صورتهای مالی، آمارنامه و اطالعات ارائهشده به بورس

اوراق بهادار تهران، بانک مرکزی و دادههای نرمافزار رهآورد نوین و سایر منابع اطالعاتی مرتبط استفاده شده

است. در این پژوهش برای بررسی وجود مشکل ناهمسانی واریانس از آزمون جارک  برا، مانایی متغیرها،

مدل رگرسیون، آزمون F لیمر و هاسمن و آزمون تورم واریانس استفاده شده است.   به منظور تجزیه و

تحلیل دادهها نیز از نرمافزار Eviwes 9 و روش پنل لجستیک استفاده شده است. نتایج نشان داد بین

توسعه مالی با بحرانهای بانکی طی دوره 1390تا 1396 ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین بین اندازه و

فعالیت بخش بانکی با بحرانهای بانکی ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین رشد اقتصادی و نرخ تورم نیز

بر بحران بانکی تاثیرگذار هستند.
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M.A. Thesis:

Financial development and te occurrence of banking
crises
This study examines the relationship between financial development and the uprising of
banking crises.  The statistical population of this study includes selected banks on the
Tehran Stock Exchange between 2011 and 2017. Among of them, 13 banks were selected
on the Tehran Stock Exchange based on some current conditions.
The  resercher  gathers  data  among some desired  data,  financial  statements,  provided
statistics and information in Tehran Stock Exchange, Central Bank, some new data in
Rahavard Software and other related information sources. In this study, he conducts Jark-
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Bra test, the mean of variables, regression model, F-Limer and Hausman test, and inflation
test of variance to investigate the problem of variance inquality.
In so doing, he analyzes the data by Eviwes 9 software and logistics panel method.
The results indicated that there is a significant relationship between financial development
and banking crises  between 2011 and 2017.  There  is  also  a  significant  relationship
between the size and activity of the banking sector and banking crises. Economic growth
and inflation also affect on the banking crisis.
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