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  چکیده 

بانک در طول  17ي ها دادهبا استفاده از  ها بانکاین مقاله در پی بررسی اثر متغیرهاي کالن قتصادي بر ثبات 

بدین منظور اثر سه متغیر کالن اقتصادي نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ رشد تولید . است 1386-1391دوره 

دست آوردن یک شاخص ترکیبی براي ه براي ب. شود سنجیده می ها بانکناخالص داخلی بر شاخص ثبات 

متغیرهاي نسبت هزینه به کل درآمد، مطالبات  ، میانگین وزنی)شاخص ثبات(ها  بانکثبات 

ها محاسبه  الوصول به کل مطالبات، نسبت سود خالص به کل دارایی و نسبت تسهیالت به سپرده مشکوك

یت، رکیبی، ابتدا با استفاده از مدل الجبراي محاسبه وزن هر کدام از متغیرها در ساخت شاخص ت. شود می

و در نهایت،  شود میبا استفاده از ضرایب، وزن هر کدام از متغیرها تعیین  رگرسیون را تخمین زده، و سپس

نتایج حاکی از آن  .شود میهاي پانل، اثر متغیرهاي کالن روي شاخص ثبات سنجیده  با استفاده از آزمون

متغیر نرخ . دارد ها بانکدار بر شاخص ثبات  د بررسی تاثیر منفی و معنینرخ تورم در دوره مور که است

و متغیر رشد تولید ناخالص داخلی داراي تاثیر منفی است  ها بانکبر ثبات  دار معنیو  داراي تاثیر مثبتبهره 

ناخالص داخلی و ه رابطه منفی بین رشد تولید ب که دلیل این تاثیر منفی باشد ها می بانکبر ثبات  دار معنیو 

هیرشمن، نیز براي بررسی تمرکز در صنعت بانکداري  - اثر شاخص هرفیندال .شود میها مربوط  سود بانک

  .نیست دار معنیچه این تاثیر مثبت است اما از نظر آماري  اگر. بر شاخص ثبات سنجیده شده است
  

  . پانل هاي داده، اثرات ثابت ها بانکمتغیرهاي کالن اقتصادي،ثبات  :هاي کلیدي واژه
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  مقدمه - 1

بانکی ، زیرا بحران کند میهاي زیادي را ایجاد  افزایش مشکالت بانکی در مقیاس وسیع، نگرانی

ها را دچار گسست کرده و امکان ورشکستگی  جریان اعتباري به سمت خانوارها و شرکت

تواند عملکرد سیستم  چنین بحران بانکی میهم. دهد هاي بخش حقیقی را افزایش می بنگاه

ها را به مخاطره اندازد و از طریق کاهش اعتماد به نهادهاي مالی داخلی، باعث کاهش  پرداخت

در نهایت یک بحران بانکی منجر به . خلی و یا خروج سرمایه در مقیاس زیاد شودپس انداز دا

 .  شود میها  ها و بسته شدن آن کاهش ثبات بانک

ها  گذاري هاي اخیر ثبات مالی به عنوان هدف سیستم اقتصادي، بیش از پیش در سیاست در دهه

بسیاري، از جمله صندوق ي مرکزي و مؤسسات مالی ها بانک. مورد توجه قرار گرفته است

هاي تحقیقاتی خود را به  یتلالملل بخش بزرگی از فعا المللی، بانک جهانی و بانک تسویه بین بین

 شود مییک تعریف ساده، ثبات مالی به شرایطی اطالق  در. اند مطالعه در این زمینه اختصاص داده

مالی زمانی برقرار خواهد بود  مثبات در یک سیست. که سیستم با شرایط بحرانی مواجه نشده باشد

به ) گیري و رشد اقتصادي گذاري، وام دهی و وام پس انداز و سرمایه(تخصیص منابع اقتصادي  که

صورت کارا و به سهولت انجام گیرد، ریسک مالی شناسایی، ارزیابی و مدیریت شده و در نهایت 

حتی در دهی مجدد خود را  نجذب آشفتگی و سازمابه صورت کمی ارائه شود و سیستم توانایی 

  . خارجی داشته باشد هاي شوكزمان 

هاي کالن اقتصادي مواجه  هاي بسیاري در فعالیت اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر با فراز و نشیب

اي ه سیستم بانکی کشور طی دهه. بانکی در کشور است هاي فعالیتها،  از جمله آن. بوده است

اي دولت، مدیریت  هاي تکلیفی و تبصره ، تحمیل سیاستها بانکن ملی شد اخیر با مسایلی از قبیل

بررسی شرایط حاکم بر ایران و مقایسه . دولتی و کنترل دستوري نرخ سود بانکی روبرو بوده است

حال  راند، به خصوص کشورهاي د دهآن با شرایط کشورهایی که بحران بانکی را تجربه کر

هر چند که به علت  نمودهتوسعه، بیانگر آن است که اقتصاد ایران شرایط بحران بانکی را تجربه 

هاي مالی بانک مرکزي، این شرایط عمال به بروز بحران آشکار در  و حمایت ها بانکدولتی بودن 

  . اقتصاد منجر نشده است

 هاي فعالیتع بر کشور تا اندازه زیادي تارود ثبات نظام مالی و به تبع آن نظام بانکی در ه انتظار می

ه بررسی اثر ببه همین دلیل در این مطالعه . کالن اقتصادي و توسعه و تکامل اقتصادي باشد

 ها بانکبر ثبات  نرخ تورم، رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ بهره متغیرهاي کالن اقتصادي
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ن، براي ارزیابی ثبات و سالمت هاي اخیر در کشورهاي مختلف جها طی سال. شود میپرداخته 

که شامل  1توان آنها را در هفت گروه تعدادي معیارهاي کمی ارائه شده است که می ها بانک

پایداري مدیریت، سودآوري، ها و ساختار مالی بانک، ثبات و  کفایت سرمایه، کیفیت دارایی

. بندي کرد سی است، دستهنقدینگی، حساسیت عملیات نسبت به مخاطره بازار و سایر معیارهاي اسا

در این مطالعه متوسط . شود میهر گروه پرداخته  هاي شاخصهاي بعدي به ارائه  در بخش

نسبت  ،)LD1( ها سپردهنسبت تسهیالت به ، )NPA1( نسبت سود خالص به دارایی هاي شاخص

طی  )DL1( و نسبت مطالبات مشکوك الوصول به کل تسهیالت )CR1( هزینه خالص به درآمد

ابتدا از طریق مدل . گیرند به عنوان شاخص ثبات مورد استفاده قرار می 1391تا  1386ي  دوره

شود و سپس  تعیین می ها بانکبر خطر ورشکستگی گذاري این متغیرها اثر الجستیک جهت

در نهایت با استفاده از . گیرد استفاده قرار می ها به عنوان شاخص ثبات مورد متوسط وزنی آن

  . شود انل اثر متغیرهاي کالن بر شاخص ثبات ارزیابی میپ هاي مدل

 ارائه شده انجام تجربی مطالعات دوم، بخش در که است قرار بدین ادامه در مقاله ساختار

 شناسی روش چهارم بخش در .شود می پرداخته مربوطه نظري مبانی به سوم بخش در و شود می

 .شود می تحلیل و تجزیه نیز نتایج و است شده مشخص معادالت برآورد روش پنجم بخش در و

   .است شده آورده کلی گیري نتیجه نهایی، بخش در نهایت در و

    

  مطالعات تجربی  -2

  مطالعات خارجی  - 2-1

تحقیقات در خصوص بحران بانکی اغلب متکی بر تجربه به دست آمده از  اوایل قرن بیستم، تا

بررسی و مطالعه رکود  ،موضوع تحقیقات به ویژه،. بودي قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم ها نابحر

موج  1990در دهه . هاي متعدد بانکی در دنیا اتفاق افتاد بزرگ بود، تا اینکه حوادث ورشکستگی

ي بانکی به وقوع پیوست که سبب شد انگیزه و مطالب جدیدي براي تحقیقات ها ناجدیدي از بحر

گسترشی جهت مطالعه شناسایی، علل و نتایج شکنندگی بر همین اساس ادبیات رو به . فراهم شود

 هاي شوكکه تاثیر پذیري بحران بانکی از عواملی مانند  در اقتصاد معاصر به وجود آمد ها بانک

                                                 
  )1384(ثقفی و سیف . 1
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اقتصاد کالن، ساختار بازار بانکی، نهادهاي خارجی، نهادهاي خاص بازار اعتباري و متغیرهاي 

  . داد قرار میبررسی  مورد را ساختار و توسعه مالی و اقتصاد سیاسی

بحران بانکی اشاره  ياقتصادکالن هاي  کننده مطالعات اخیر اغلب به موضوعاتی همچون تعیین

درآمد بانک را  ،در حال افزایش ي بهره هاي نرخچه  نشان داد که اگر) 1991( 1دیاموند .کردند

ها بین  بهره واقعی انتخاب شرکتنرخ . شود مینیز  ها بانکد اما منجر به ورشکستگی ده افزایش می

بهره  هاي نرخشود که  بینی می پیش. دهد هاي ریسکی و بدون ریسک را تحت تاثیر قرار می پروژه

ثبات  ممکن است هاي ریسکی را افزایش داده و در نتیجه واقعی در حال افزایش پذیرش پروژه

2محقق چندین هاي یافته طبق. دهدبانک را کاهش 
 سیستم در شکست هورظ ،1998 سال در 

 بیان را تئوري این خاص طور به آنان .است بوده کالن اقتصاد هاي شوك وقوع نتیجه بانکی

 اقتصادي هاي فعالیت به که نامطلوب هاي شوك بروز دلیل به کنندگان، استقراض که کردند

، )1993( 3الو و رالینگ .شوند می مشکل دچار خود دیون بازپرداخت در شود، می وارد آنان

اي نشان دادند که ثبات  در مطالعات جداگانه) 1998( 5و کوفمن) 1997( 4کالومیرس و همکاران

توانایی . باشد شان می ها جهت بازپرداخت بدهیها و خانوار تحت تاثیر توانایی بنگاه ها بانک

 6یاجکونت و دترگ-دمیرگوس. ها و نرخ بهره است ها تحت تاثیر درآمد آن خانوارها و بنگاه

ها با بکارگیري  آن .ي بانکی تاکید کردندها ناپیشرو براي بحر هاي شاخصروي ) 2005و  1998(

اي از متغیرهاي توضیحی را به سودآوري در  یک مدل اقتصاد سنجی الجیت چند متغیره، مجموعه

 هدد میاین نتایج هم براي اقتصادهاي صنعتی و هم در حال گذر نشان . شرایط بحرانی ربط دادند

بهره باال روي سودآوري بحران بانکی اثر  هاي نرخکه نرخ واقعی رشد اقتصادي پایین، تورم باال و 

کشور در طول  38ي بانکی را براي ها نابحر) 1998( 7ي و پازار باسیگلواما هار. ي دارددار معنی

. بخش بانکداري و کالن اقتصادي بررسی کردند هاي شاخصجهت شناسایی نقش  1997-1980

نرخ  زیاد، افزایش یواقع GDPکه استرس بانکی همراه با کاهش در رشد  دهد مینتایج نشان 

  .  تورم، ورودي سرمایه، افزایش نرخ بهره و کاهش تند نرخ ارز واقعی بوده است

                                                 
1. Diamond (1991) 
2. Demirgüç-Kunt and Detragiache (1998), Hardy and Pazarbasioglu (1998) 
3. Lowe and Rohling (1993) 
4. Calimiris et al (1997) 
5. Kaufman (1998) 
6. Demirguc –Cunt and Detragiache (1998, 2005) 
7. Harey and Pazarbasioglu (1998) 
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  بازپرداخت هاي وام میزان به مربوط يها داده بررسی با) 1997(و همکاران  1هرموسیلو گنزالس

 کلمبیا، و مکزیک کشور دو در و آمریکا متحده ایالت در اي سرمایه هاي دارایی نسبت و نشده

 2کمل متغیرهاي روند .گذارد می وخامت به رو بحران از قبل متغیر، دو هر وضعیت که نددریافت

 ها بانک اندازه همچنین و نقدینگی و درآمد مدیریت ها، دارایی کیفیت سرمایه، کیفیت همچون

 این از کدام هر روند دقیق بررسی و بوده ها بانک ورشکستگی شرایط دهنده توضیح توانند می

 سرمایه دیگر، عبارت به .شود تلقی بحرانی شرایط براي مناسبی دهنده هشدار تواند می متغیرها

 هاي شوك مقابل در گیر ضربه یک عنوان به تواند می ها دارایی بهینه مدیریت و ها بانک مناسب

   .نماید عمل منفی

3سورینا و ساالس
 تا 1985 ي دوره در اسپانیا در را تجاري سیکل و ها وام بین رابطه )2002( 

 که دارند تمایل رونق ي دوره طول در ها بانک که کردند مشاهده ها آن .کردند بررسی 1997

  .دهند گسترش خود بازاري سهم افزایش جهت را شان دهی وام فعالیت

بررسی  مورد ي سنگاپور راها بانکاثر متغیرهاي کالن اقتصادي بر ثبات و عملکرد ) 2004( 4کلیر

دهند شامل تغییرات در سودآوري،  معیارهایی که در این مطالعه ثبات بانک را نشان می. قرار داد

ترین  که مهم دهد مینتایج این مقاله نشان . شود میتغییرات در سرمایه، و تغییرات در نقدینگی 

تغییرات در نرخ ارز، نرخ بیکاري، نرخ بهره  ها بانکگذار بر ثبات کالن اقتصادي اثر هاي شاخص

  .باشد و تقاضاي کل می

 هاي وامبه این نتیجه رسیدند که متغیر اقتصادي پیشرو که نسبت  )2013( 5جاکوب و رینیجر

 غیر هاي وامد رشد اقتصادي است و یک رابطه منفی بین نسبت ده عملیاتی را تحت تاثیر قرار می

ي دیگر تغییر در نسبت  این، عوامل توضیح دهنده عالوه بر. عملیاتی و رشد اقتصادي وجود دارد

اساس  بر. هاي خارجی هستند دهی پول ارز و نرخ باالي وام هاي نرخعملیاتی،  غیر هاي وام

 غیر هاي وامي کالن اقتصادي  کننده عوامل تعیینکه نیز  )2013( 6بک و همکارانهاي  خمینت

ي وام  ها، نرخ ارز و نرخ بهره واقعی، قیمت GDPرشد  ،کشور بررسی کردند 75عملیاتی را براي 

  . ارندگذ عملیاتی اثر می غیر هاي وامبه طور معناداري بر نسبت 

                                                 
1. Gonzalez- Hermosillo et al (1997) 
2. CAMEL Variables 
3. Salas and Saurina (2002) 
4. Robert Clair (2004) 
5. Jakubik and Reininger (2013) 
6. Beck et al (2013) 
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قرار بررسی مورد را در آمریکا  ها بانکاز بزرگترین  بانک 5عملکرد ) 2011( 1اسکات و اریاس

به طور مستقیم سطح سود بخش بانکداري آمریکا را تحت  GDPها اثبات کردند که  آن. دادند

بررسی  1992-2003ي  ي تجاري کره را در طول دورهها بانک )2011( 2سافیان. دهد تاثیر قرار نمی

ها است اما تاثیر تورم  روي بازدهی دارایی GDPو نتایج رگرسیون خطی حاکی از اثر منفی  کرد

ي سود  کننده روي عوامل تعیین) 2011( 3ي تجربی دیگري توسط دامنا مطالعه. مثبت است

بانک پیشرو انجام شد که اثر مثبت  7ساله  10ي ها دادهي تجاري اتیوپی با استفاده از ها بانک

GDP ره را روي سودآوري اثبات نمودو نرخ به، تورم .  

  

  مطالعات داخلی -2-2

به صورت یک شاخص ترکیبی  ها بانکدر رابطه با تاثیر متغیرهاي کالن اقتصادي بر ثبات 

بنابراین در اینجا به مطالعات مربوط به تاثیر متغیرهاي . اي در ایران صورت نگرفته است مطالعه

  . شود استفاده شده در این مطالعه اشاره میکالن اقتصادي بر اجزاي شاخص 

کالن اقتصادي بر روي مطالبات  هاي شوكاي به بررسی اثر  در مطالعه) 1389(حیدري و همکاران 

براي این منظور در وهله اول از مدل . پرداختند 1379-1387در دوره زمانی  ها بانکمعوق 

ARDL  زایی  مدل، خود داراي خاصیت درون زاي که متغیرهاي برون جا اما از آن شداستفاده

همچنین به منظور بررسی اثر واکنش مطالبات معوق . است شدهنیز استفاده  VARهستند، از مدل 

ها به عنوان ابزاري براي تحلیل  اقتصادي، از تابع واکنش آنی و تجزیه واریانس هاي شوكبه 

و تجزیه واریانس، متغیرهاي رشد جا که در توابع واکنش آنی  از آن. آزمون تنش استفاده کردند

اقتصادي بدون نفت، نرخ تورم، نقدینگی و نرخ سود تسهیالت داراي تاثیرات بیشتري بر افزایش 

  . سازي از تغییرات متغیرهاي نامبرده استفاده شده استاند، براي سناریو نسبت مطالبات معوق بوده

که دخالت مستقیم دولت و یا بانک مرکزي در شرایط اقتصادي مانند  دهد مینتایج حاصله نشان 

و تورم باعث افزایش مطالبات ) به دلیل کسري بودجه(تغییر در نرخ سود تسهیالت، نقدینگی 

  .شود می ها بانکمعوق 

 بررسی به زا برون متغیرهاي با برداري خودرگرسیون مدل از استفاده با )1391( همکاران و حیدري

 .اند پرداخته کشور خصوصی يها بانک از یکی زیان و سود بر اقتصادي کالن هاي شوك رتاثی

                                                 
1. Scott and Arias (2011) 
2. Sufian (2011) 
3. Damena (2011) 
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 از حاصل جنتای .هستند کالن اقتصاد و اي ترازنامه متغیرهاي از گروه دو شامل زا درون متغیرهاي

 نقد، وجوه مانند اي ترازنامه زاي برون متغیرهاي که دهد می نشان زا برون متغیرهاي با مدل تخمین

 ارز نرخ و تورم نرخ ها، بخش افزوده ارزش مانند کالن اقتصاد هاي شاخص و ترازنامه خط زیر اقالم

 این بیانگر آنی واکنش تابع از حاصل نتایج .گذارند می تاثیر ها بانک زیان و سود بر رسمی، غیر بازار

 اي بهره خالص سود شدید تالطم بموج اي بهره غیر خالص سود سمت از وارده هاي شوك که است

 رکود وقوع صورت در که است این بیانگر تنش آزمون از حاصل نتایج آن بر عالوه .شود می

  .کند می تغییر اي بهره غیر خالص سود از تر سریع اي بهره خالص سود اقتصادي،

  

  نظريمبانی  - 3

تحلیل درست . عملکرد مناسب و استحکام تمامی اجزاي تشکیل دهنده یک سیستم است ،ثبات

 هاي بخشثبات مستلزم این است که منابع ریسک و عوامل ضربه پذیري سیستم مالی در تمامی 

توان  می. ، مورد بررسی قرار گیرد)ها و دولت خانوار، بنگاه(مختلف سیستم مالی و اقتصاد واقعی 

  : براي ثبات بیان کردسه ستون اصلی 

کالن  هاي شاخصدر این روش براي تحلیل ثبات از  :هاي احتیاطی کالن اقتصادي بررسی

هاي  ثباتی مالی و راه در حقیقت بی. گیرد ها مورد توجه قرار می و روند آن شود میسیستم استفاده 

  . گیرد ها مورد مطالعه قرار می انتقال آن از طریق بررسی این شاخص

کنترل و نظارت بر سیستم مالی در سطح کالن و خرد در تک  :و مقررات سیستم مالی نظارت

  . تک مؤسسات خدمات مالی جهت اطمینان از اداره و مدیریت صحیح ریسک

وجود شفافیت در سیستم مالی به همراه اطالعات همگن براي تمامی  :اخالق مالی و مشروعیت

عدم شفافیت و وجود اطالعات . کند میمی را ایفا شرکت کنندگان، در ثبات این سیستم نقش مه

اقتصادي در شرایط نامطمئن و مبهم شکل  هاي بنگاهکه رابطه میان  شود مینامتقارن در بازار باعث 

  .گرفته و در نتیجه بازار مالی دچار عدم ثبات خواهد شد

هاي  و در نتیجه عدم ثبات در سیستم ها ناهاي مربوط به عوامل بروز بحر در این بخش، نظریه

بخش اول مربوط به رویکرد سنتی . شود میمبانی نظري در دو بخش ارائه  .شوند اقتصادي ارائه می

. ها است است که شامل کاربردهاي تجربی، توصیفات بر پایه تقاضا و تجزیه و تحلیل مانتاریست

که تاکید بیشتري روي شرایط  شود میدر بخش دوم تئوري جدیدتر اطالعات نامتقارن ارائه 

  .ي نهادهاي اعتباري دارد ویژه
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 1رویکرد سنتی - 1- 3

اند که بر پایه  برگیرنده بحران، یک رویکرد تجربی را پذیرفته هاي در تعداد زیادي از تحلیل

پایه یک کاربرد موردي،  یعنی منبع بحران را بر. هاي ضمنی است تصادفی و حادثه هاي داده

است که روي  آن گاهنقطه ضعف این دید. است 1970که اغلب همان رکود دهه   هشناسایی کرد

دامنه  این رویکرد .نشده استي بالقوه توجهی ها ناو به بحر  هاي واقعی تمرکز کرده بحران

  . است  اي از متغیرها را براي علت بحران شناسایی کرده گسترده

. هاي تئوري تجربی را پوشش دهند اند که کاستی ها تالش کرده ها و مانتاریست رویکرد کینزیندو 

هاي  این رویکرد روي سیکل. ي مالی، کاهش در تقاضا استها ناها، منشا بحر از نظر کینزین

که ند ک ی را معرفی میهای شاخصو  کند میکننده بحران تمرکز  تجاري به عنوان عوامل ایجاد

  . همان اجزاي تقاضاي کل است

ها نقطه شروع بحران مالی دهه  بنابراین آن. کنند زاویه پولی به اقتصاد نگاه میها، از  مانتاریست

بحران بانکداري . دهند نسبت می 2فدرال رزروتوسط  1928را به افزایش نرخ بهره در پایان  1930

. ها مکانیسم اصلی انتشار این بحران است، ریشه در پدیده پولی دارد که به عقیده مانتاریست 1930

ضریب فزاینده پول به شدت کاهش پیدا کرده بود در غیاب سیاست انبساط پولی، عرضه چون 

 هاي شاخصفقط  ها مانتاریستبنابراین . شود میپول به سرعت کاهش پیدا کرده و منجر به رکود 

  . پولی را معرفی کردند

ها  که منجر به شکنندگی آن ها بانکوجود ریسک سیستماتیک مختص ها  مانتاریستتعدادي از 

 نسبت به موسسات غیر ها بانکادعا کرد که ) 1986(براي مثال کوفمن . ، را نادیده گرفتندشود می

نقطه ضعف این رویکرد نیز . ها پدیده پولی است بانکی، ذاتا شکننده نیستند و دلیل شکنندگی آن

  . محدود بودن دامنه بحث فقط به نقش پول است

  

 اطالعات نامتقارن هاي مدل - 2- 3

ها یک تعریف  این مدل. است که نقایص رویکردهاي سنتی را اصالح کند آن ها هدف این مدل

. تري دارند کنند و نسبت به رویکردهاي پیشین دامنه گسترده ي بحران مالی ارائه می قاطع از پدیده

صلی فعالیت ي ا نامتقارن هستهدر این رویکرد مدیریت ریسک اعتبار همراه با اطالعات 

                                                 
1. Traditional Approach 
2. Federal Reserve 
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کنند و از این نظر  گیرندگان دانش کسب می ها نسبت به قرض آن. باشد می ها بانکگري  واسطه

  . نسبت به بازار سهام مزیت دارند

اقتصاددانانی مانند . شود میاطالعات نامتقارن به دو فرم انتخاب معکوس و خطر اخالقی ظاهر 

ي مالی ها نامفهوم اطالعات نامتقارن را جهت توضیح بحر) 1991( 2و مشکین) 1986( 1منکیو

ها، خطر اخالقی و انتخاب معکوس بیشتر از یک سطح مشخص منجر به  از دید آن. مطرح کردند

 ها بانکبدهکاران را از دید د، زیرا این دو پدیده، اطالعات شو هاي مالی می ورشکستگی واسطه

که به بدهکاران توانا که حتی تمایل  شود میبندي اعتبار واقعی  ، که منجر به سهمیهکند میپنهان 

هاي اعتباري سودمند است را پرداخت کنند، آسیب وارد  اي که براي نهاده دارند شرایط نرخ بهره

  :استبه صورت زیر ) 1991(تعریف بحران مالی از نظر مشکین . کند می

الت انتخاب معکوس و خطر اخالقی را بازارهاي مالی است که مشک بحران مالی یک شکست در"

را به طور کارا به کسانی که  ها سپرده، بنابراین بازارهاي مالی قادر نخواهند بود کند میبدتر 

ها  مشکین به سه دسته از شاخص. "ورتري دارند اختصاص دهند گذاري بهره هاي سرمایه فرصت

  . د توجه کرده استني مالی متقارن هستها ناکه با شروع بحر

باشد که مستقیما در چارچوب کار بانک  ها می اولین شاخص، عدم توانایی جهت بازپرداخت وام

نرخ بهره باال از یک طرف فقط به . دومین شاخص افزایش نرخ بهره واقعی است. گیرد قرار می

که افزایش  گذاري سودآور دارند هاي سرمایه که پروژه شود میي قرض گیرندگان تحمل  وسیله

شرایط  ها بانکاز طرف دیگر، هنگامی که . سودآوري نیز عموما با افزایش ریسک همراه است

به . شوند کنند قابل اعتمادترین مشتریان قربانی می تعیین می ي یکسانی براي مشتریانگیر قرض

. شوند خارج میهمین دلیل با افزایش نرخ بهره واقعی تواناترین مشتریان از نظر بازپرداخت از بازار 

هاي بازار  که بیشتر وابسته به ریسک باشد ها می شاخص سوم، افزایش در فراریت قیمت دارایی

وجود این وثیقه خطر اخالقی و انتخاب . شود میتاثیر این امر از طریق وثیقه وام نشان داده . است

عدم پرداخت اي که جریمه  وسیله(اما کاهش در ارزش این وثیقه . دهد میمعکوس را کاهش 

بنابراین حمایت از بانک در مقابل . دهد می، احتمال عدم بازپرداخت بدهی را افزایش )بدهی است

  . کند میهاي اعتباري کاهش پیدا  ریسک

  

  

                                                 
1. Mankiw (1986) 
2. Mishkin (1991) 
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  ي مالیها نارویکرهاي اصلی بحر: 1جدول 

  انتخابی هاي شاخص  نقص اصلی رویکرد  هاي اصلی رویکرد مزیت  ي مالیها نامنبع بحر  رویکرد

رویکردهاي 

  تجربی

منابع شناسایی شده در 

یک مورد مشخص و 

  1930عموما همان رکود 

هاي ضمنی  سادگی، حادثه

به واقعیت، بازسازي  نزدیک

  محیط اقتصادي و تاریخی

ي ها ناتمرکز روي بحر

مالی واقعی و نادیده 

گرفتن بررسی 

  ي بالقوهها نابحر

  اي از متغیرها دامنه گسترده

  تقاضاي ناکافی جهانی  رویکرد کینزین

تاکید روي عوامل سیکلی به 

عنوان عوامل تعیین کننده 

  ي مالیها نااصلی بحر

نادیده گرفتن عوامل غیر 

  سیکلی
  تقاضاي کل و اجزاي آن

رویکرد 

  مانتاریست

عرضه پول ناکافی یا نرخ 

  بهره نامناسب
  تاکید روي اهمیت ثبات پولی

نادیده گرفتن عوامل 

ذاتی شکنندگی 

، تعریف بسیار ها بانک

هاي  محدود از بحران

  مالی

نرخ بهره و عرضه پولی، 

  نقدینگی بین بانکی

هاي  مدل

اطالعات 

  نامتقارن

مشکالت انتخاب 

معکوس و خطر اخالقی 

که منجر به بدتر شدن 

رداخت، توانایی بازپ

افزایش نرخ بهره و 

 ها قیمت دارایی فراریت

  .شود می

 تعریف قاطع از بحران مالی،

نظري مناسب براي هاي  پایه

  ها بانکي گر فعالیت واسطه

تمرکز زیاد روي 

هاي اعتبار و  ریسک

بازار، نادیده گرفتن 

عوامل ایجاد بحران که 

اطالعات نامتقارن را 

  .کند میبدتر ن

ها،  قدرت پرداخت شرکت

، نرخ ها بانکخانوارها و 

بهره اسمی و واقعی، نرخ 

هاي اوراق  تورم، قیمت

ارز  هاي نرخهام و قرضه و س

تحت تاثیر قرار دادن (

  )ها وثیقه

  

  شاخص ثبات براي سیستم بانکداري  - 4

تر این شاخص بیانگر عدم  مقادیر پایین. باشد شاخص ثبات معیاري براي ثبات سیستم بانکداري می

ثبات یک حالت ) 2003( 1بانک فدرال آلمانپایه تعریف ارائه شده به وسیله  بر. ثبات است

اش را از جمله تخصیص منابع، توزیع ریسک  ایستاست که سیستم مالی به طورکارا وظایف کلیدي

هاي تنش و تغییرات ساختاري  ها، دوره و حتی در زمان شوك دهد میانجام  ها پرداختو تسویه 

رهاي مختلف هاي به عمل آمده در سطح کشو حاصل تالش. عمیق، قادر به انجام وظایفش است

هاي مالی  ، واسطهها بانکاي از معیارهاي کمی، براي ارزیابی ثبات  جهان براي دستیابی به مجموعه

، کیفیت معیارهاي کمی معرف کفایت سرمایه توان در قالب و سایر ارکان نظام مالی را می

یت عملیات ها و ساختار مالی بانک، ثبات و پایداري مدیریت، سودآوري، نقدینگی، حساس دارایی

ر مطالعات پنج عامل جا که در اکث از آن. نسبت به مخاطره بازار و سایر معیارهاي اساسی ارائه کرد

ها و ساختار مالی بانک، ثبات و پایداري مدیریت، سودآوري،  ، کیفیت داراییکفایت سرمایه

                                                 
1. Deutsche Bundesbank (2003) 
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نقدینگی در نظر گرفته شده است در این مطالعه نیز از این پنج متغیر به عنوان متغیرهاي کمی ثبات 

   :که اطالعات الزم در مورد هر یک به شرح زیر است شود میاستفاده  ها بانک

کننده در  کفایت سرمایه و میزان در دسترس بودن آن، عامل اصلی و تعیین :کفایت سرمایه

ها و نامالیمات اثرگذار بر  هاي مالی در رویارویی با نوسان و واسطه ها بانکتشخیص توانمندي 

هاي کفایت سرمایه که انواع مختلف  بنابراین توجه به نسبت. رود میاقالم ترازنامه، به شمار 

ارزیابی میزان ذخیره در نظرگرفته . گیرد، کامال سودمند است مخاطرات مالی با اهمیت را در بر می

یند ارزیابی آمطالبات مشکوك الوصول به کل مطالبات بسیار حائز اهمیت است و در فر شده براي

  . شود میکه در این مطالعه از این شاخص استفاده  سرمایه هر بانک نقشی اساسی دارد کفایت

هاي محاسبه شده در ارتباط با  اعتمادپذیري نسبت :کیفیت دارایی و ساختار مالی بانک

ها و ساختار  هاي مربوط به کیفیت دارایی اي تابعی از میزان اعتبار مشخصه دازهکفایت سرمایه تا ان

در حقیقت در بسیاري از موارد، پدیدار شدن مخاطرات مربوط به ناتوانی هر . مالی بانک است

ي آن ریشه دارد؛ ها داراییکاهش ارزش  بانک یا واسطه مالی در بازپرداخت به موقع تعهدات، در

از این رو نظارت بر معیارهاي کمی معرف کیفیت دارایی و ساختار مالی بانک بسیار مهم جلوه 

ي ها داراییهاي اهرمی که از تقسیم  گروهی از صاحبنظران بر این باورند که توجه به نسبت. کند می

 ها دارایید نرخ رشد گویاي موازنه موجو تواند میآید  بانک به حقوق صاحبان سهام آن بدست می

  . در مقایسه با نرخ رشد سرمایه باشد

ترین متغیر مؤثر بر  ثبات و پایداري مدیریت را باید به عنوان اساسی :ثبات و پایداري مدیریت

حقیقت آن است که توانمندي هیئت مدیره و مدیر عامل بانک در . عملکرد بانک در نظر گرفت

ایجاد کارایی در عملیات و رل بر مخاطرات عملیات بانک، گیري، نظارت و کنت شناسایی، اندازه

ضمن جلب اعتماد عمومی به  تواند میچنین رعایت قوانین و مقررات حاکم بر نظام بانکی، هم

در راستاي ارزیابی ثبات و پایداري مدیریت . بانک، متضمن تداوم فعالیت و بقاي آن نیز باشد

توان به نسبت  ها می ه شده است که از میان این نسبتبانک معیارهاي کمی متعددي تدوین و ارائ

  . هاي بانک به کل درآمدهاي بانک اشاره کرد کل هزینه

هایی که در زمینه سنجش سودآوري بانک مورد استفاده قرار  ترین نسبت از متداول :سودآوري

تصویري روشن دستیابی به . است) ي بانکها دارایینسبت سود خالص به ( ها داراییگیرد بازده  می

از میزان پایداري و دوام سودآوري بانک و دامنه مخاطرات مؤثر بر آن مستلزم تامل در منابع ایجاد 
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که در این مطالعه از نسبت درآمد تسهیالت اعطایی  است... درآمد تسهیالت اعطایی و  سود؛ مانند

  . شود میمدهاي بانک استفاده آبه کل در

ت میشده، اعمال نظارت بر نقدینگی بانک نیز بسیار حائز اه افزون بر موارد مطرح :نقدینگی

است؛ زیرا سطح نقدینگی بانک بر توانمندي آن در مواجه با نامالیمات اقتصادي و مالی، اثر قابل 

 ها بانکترین ابعادي که بر ثبات  بر همین اساس ادعا شده است که یکی از حساس. اي دارد مالحظه

در . مدت است هاي کوتاه ها در بازپرداخت به هنگام تعهدات و بدهی آن اثر زیادي دارد، توانمندي

  .شود میي بانک براي این هدف استفاده ها سپردهاین مطالعه از نسبت تسهیالت اعطایی به کل 

باال  هاي شاخص، میانگین وزنی ها بانکبراي بدست آوردن یک شاخص ترکیبی براي ثبات 

یت، رگرسیون را وزن هر کدام از متغیرها، ابتدا با استفاده از مدل الجبراي محاسبه . شود میاستفاده 

  .شود میبا استفاده از ضرایب، وزن هر کدام از متغیرها تعیین  تخمین زده، و سپس

متغیر وابسته، . گیرد که متغیر وابسته قابل مشاهده نباشد مدل الجیت، زمانی مورد استفاده قرار می

 stabilityاین متغیر با . بانک است که متناظر با عدد صفر و یک استثبات داشتن یا عدم ثبات 

هاي مشتریان را به صورت  اي از سپرده بخش عمده ها بانکجا که  از آن. شود مینشان داده 

با کاهش ناگهانی  ها بانکبازپرداخت به موقع تسهیالت،  عدم کنند، در صورت تسهیالت اعطا می

بات بانکی در صورتی که مطال. ها بیانجامد ن است به ورشکستگی آنشوند که ممک منابع مواجه می

به بیان دیگر، اگر بانکی . رود، خطر ورشکستگی آن بانک وجود دارداز یک حد مشخص باالتر 

درصد طلب خود را وصول نکند، با خطر ورشکستگی مواجه   20بیش از یک پنجم یا به عبارتی 

ها است و اگر  درصد کفایت سرمایه آن  دنیا، صفر شدن ها در ریسک ورشکستگی بانک. 1شود می

هاي دیگر سرمایه خود را تامین کند که همین امر موجب  بانکی به این نقطه برسد، باید از محل

درصد است، اگر   10تا  8ها بین  به دلیل اینکه نسبت کفایت سرمایه بانک. شود ورشکستگی می

ها  درصد کفایت سرمایه برسد، خطر ورشکستگی آن   تها بیش از هف میزان مطالبات وصول بانک

درصد کل تسهیالت باشد،  20بیشتر از  ها بانکبنابراین، اگر میزان مطالبات معوق . آید به وجود می

   .کند میمتغیر وابسته مقدار واحد و در غیر این صورت مقدار صفر را اختیار 

که به وسیله مدل الجیت با رویکرد پانل  شود میبراي ارزشیابی بانک، ازتابع الجستیک استفاده 

  : 2شود میتخمین زده 

                                                 
  1948ه دنیاي اقتصاد، شماره روزنام. 1

2. Jahn, N. K, Thomas (2012) 
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�(��� = 1) =
������,�

1 + ������,�
 

  

�(��� = متغیرهاي توضیحی مدل  �,�� .دچار آشفتگی باشد tدر سال  iاحتمال اینکه بانک  (1

  . هستند tدر دوره  iبراي بانک 

شاخص از  5گیرند شامل  به عنوان متغیرهاي توضیحی قرار میمتغیرهایی که در سمت راست رابطه 

  :هستند که عبارتند از CAMELبندي  طبقه 5

NPA :سودآوري(ها  نسبت سود خالص به دارایی(  

LD : نقدینگی( ها سپردهنسبت تسهیالت اعطایی به(  

CR :ریتیثبات و پایداري مد(ها به کل درآمدها  نسبت کل هزینه(  

DL : کفایت سرمایه( مطالبات مشکوك الوصول به کل مطالباتذخیره(  

AE : ها بانککیفیت دارایی و ساختار مالی ( به حقوق صاحبان سهام ها دارایینسبت(  

  

  ها دادهساختار  -5

، به 1391تا  1386ي ایران طی دوره ها بانکاز  1تایی 17یک نمونه  ساالنهبا استفاده از اطالعات 

ي پانل پرداخته شده ها دادهاثرات ثابت با استفاده از  ها بانکثبات بررسی متغیرهاي اثرگذار بر 

 4زاي مدل، شاخص ثبات سیستم بانکداري ایران است که از ترکیب وزنی  متغیر درون. است

آوري  جهت جمع. شاخص کیفیت سرمایه، سودآوري، نقدینگی و ثبات مدیریت حاصل شد

که در کتابخانه بانک مرکزي جمهوري اسالمی  ها بانکبوط به این متغیرها از ترازنامه اطالعات مر

زاي مدل شامل، متغیرهاي کالن اقتصادي  متغیرهاي برون. ، استفاده شده استباشد میایران موجود 

  . و اندازه بانک است

طبق مطالعات صورت گرفته، عوامل کلیدي کالن اقتصادي  :متغیرهاي کالن اقتصادي

عمدتا تولید ناخالص داخلی با نفت، نرخ بهره و نرخ تورم معرفی  ها بانکاثرگذار بر ثبات 

را تحت تاثیر قرار  ها بانکشان، ثبات  ها و خانوارها جهت پرداخت بدهی توانایی بنگاه. شوند می

رشد درآمد . باشد بهره و نرخ تورم می هاي نرخرشد درآمد،  ها تحت تاثیر ؛ که توانایی آندهد می

اما در . ها و خانوارها را جهت بازپرداخت تعهداتشان افزایش دهد توانایی بنگاه تواند میو محصول 

                                                 
د نوین، پارسیان، مهر ایران، سرمایه، پاسارگاد، پست بانک، تجارت، توسعه صادرات، سامان، رفاه، سپه، سینا، اقتصا. 1

  . صنعت و معدن، کارآفرین، کشاورزي، مسکن و ملی
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یعنی . جهت عکس شود تواند میباشد و حتی  هاي زمانی بلندتر این روابط کمتر مشخص می افق

اطالعات مربوط . ش ازحد شده و شکنندگی بانک را افزایش دهدرشد درآمد منجر به وام دهی بی

  .به متغیرهاي کالن اقتصادي، از سایت بانک مرکزي گرفته شده است

گیري تمرکز به عنوان  نیز براي اندازه 1هیرشمن -جهت قوت بخشیدن به نتایج، شاخص هرفیندال

   .شود میزا وارد مدل  ک متغیر برونی

  

  معرفی متغیرها: 2 جدول

  

  

  

  

  

  

  برآورد مدل - 6

  برآورد یک مدل رگرسیون الجستیک - 1- 6

جی نهایی این مدل در جدول خرو. شود میمتغیر وابسته روي تمام متغیرهاي توضیحی، رگرس 

جهت مقایسه ضرایب، مقادیر استاندارد شده هر متغیر محاسبه شده  .گردد مشاهده می 3 شماره

باشد که ضریب مربوط به نسبت دارایی به حقوق  متغیر توضیحی می 5این مدل شامل  .است

ي با صفر نداشته و در نتیجه، از نظر آماري، این متغیر داراي ضریب دار معنیصاحبان سهم اختالف 

  . وزن هر کدام از متغیرها، این متغیر از مدل نهایی حذف شده استبنابراین براي تعیین . صفر است

                                                 
ها  نهاي آ اساس دارایی سهم هر بانک بر. بانک برتر در صنعت بانکداري است 3این شاخص مجموع مربعات سهم . 1

این شاخص بیانگر تمرکز در صنعت بانکداري است و هدف از بررسی اثر آن این است که آیا اگر . محاسبه شده است

. ها موثر است یا نه ، بر ثبات بانک)ها در اختیار سه بانک باشد ي دارایی یعنی عمده(صنعت بانکداري متمرکزتر باشد 

قابتی و انحصاري بر ثبات است زیرا هر چه صنعت بانکداري توان گفت هدف بررسی تاثیر شرایط ر در واقع می

  . متمرکز باشد یعنی از فضاي رقابتی دورتر است

  توصیف  متغیر

NPA ها نسبت سود خالص به دارایی  

LD   ها سپردهنسبت تسهیالت اعطایی به  

CR  ها به کل درآمدها نسبت کل هزینه  

DL  ذخیره مطالبات مشکوك الوصول به کل مطالبات  

AE  به حقوق صاحبان سهام ها دارایینسبت  

HHI هیرشمن-شاخص هرفیندال  

GGO  داخلینرخ رشد تولید ناخالص  

IR نرخ تورم  

Interestr نرخ بهره  
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 خروجی نهایی مدل رگرسیون الجیت: 3جدول 

 t prob آماره انحراف معیار  ضرایب متغیر وابسته

C 88/0-  29/0  97/2-  002/0  

NPA1 28/2-  03/1  21/2-  027/0  

DL1 63/1 36/0 45/4  000/0  

LD1 58/0- 31/0 86/1-  062/0  

CR1 84/1 77/0 36/2  017/0  

AE1 067/0-  31/0  21/0-  82/0  

       LR  43/37 آماره

0/0      

13/49-      

  

 ها سپردهو نسبت تسهیالت به ) NPA1( ، دو متغیر نسبت سود خالص به دارایی3با توجه به جدول 

)LD1(  نسبت هزینه خالص به درآمد  هاي شاخصو  دار معنیداراي تاثیر مثبت و)CR1 ( و نسبت

تاثیر . هستند ها بانکداراي تاثیر منفی بر ثبات ) DL1( مطالبات مشکوك الوصول به کل تسهیالت

  .1سودآوري بر متغیر وابسته بیشتر از سایر متغیرها است

  

  آزمون نیکویی برازش  - 2- 6

ي  ایده. شود میاستفاده  2لمشوف -جهت آزمون نیکویی برازش، از آزمون نیکویی برازش هاسمر

اصلی این آزمون، آن است که مقادیر برازش شده مورد انتظار را با مقادیر واقعی هر گروه مقایسه 

 ها داده، چرا که برازش نامناسبی براي کند میو اگر اختالفات بزرگ باشد، مدل را رد  نماید می

، که مقادیر شود میسنجیده  8ه آزادي این آزمون با آماره مربع کاي با درج. کند میفراهم 

، شود میدرصد در نظر گرفته  5که غالبا ) مقادیر سطح اهمیت بیشتر(کوچکتر این آزمون 

پایه  لمشوف، مشاهدات را بر -آزمون هاسمر. دهنده قابل قبول بودن مدل نهایی است نشان

  . کند میبندي  باشد، گروه Y=1بینی احتمال اینکه  پیش

  

                                                 
نتایج جدول، مربوط به تاثیر متغیرها در حالت شکنندگی است زیرا در تابع الجستیک در صورت خطر ورشکستگی . 1

د در جدول مربوط به تاثیر متغیرها بر عدم در واقع ضرایب موجو. و در غیر این صورت صفر است 1متغیر مجازي 

  .شوند ها در یک منفی ضرب می ها، عالمت بنابراین براي بررسی تاثیر بر ثبات بانک. ثبات است
2. Hosmer-Lemeshow Test 
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 خروجی نهایی آزمون نیکویی برازش :4جدول 

  آزمون نیکویی برازش

  102  تعداد مشاهدات 

  29/12  لمشوف  -مقدار آماره هاسمر

Prob>chi2 13/0  

  

این  05/0کوچکتر است، بنابراین در سطح اهمیت  16از ) 29/12(لمشوف  -مقدار آماره هاسمر

  . کند میآزمون، نیکویی مدل برازش شده را تایید 

در رگرسیون  Fاین معیار مانند آماره . شود مینیز استفاده  LRکویی برازش از آماره یبررسی نبراي 

است و احتمال  37برابر  5مربوط به این آماره با درجه آزادي  ��مقدار . کند میمعمولی عمل 

و مدل معنادار و قابل تکیه  شود میبنابراین، فرض عدم معناداري مدل رد . مربوط به آن صفر است

مقدار این آماره . است 1نمایی لگاریتم راست رود میمعیار دیگري که براي ارزیابی به کار . است

مقدار بدست . مطلق آن بیشتر باشد، حاکی از مناسب بودن مدل است منفی است و هر چه قدر

ساس نیز مدل معنادار و قابل اعتماد این ا ، بنابراین، برباشد می 16و بیش از  -49آمده براي این مدل 

  . است

  

  تعیین وزن اجزاي شاخص ثبات  -3- 6

ها قابل  اند، بنابراین ضرایب آن جا که مقادیر متغیرها به صورت استاندارد شده محاسبه شده از آن

رو جهت تعیین وزن   از این. است ها بانکگر تاثیر بیشتر بر ثبات  محاسبه بوده و مقادیر بزرگتر، بیان

متغیر کیفیت سرمایه، ثبات و پایداري مدیریت، سودآوري و نقدینگی در ساخت  4کدام از هر

بنابراین براي محاسبه شاخص ثبات، از . شود شاخص ثبات، از ضرایب این متغیرها استفاده می

شاخص . شود یمها در مدل الجیت استفاده  شاخص باال با وزنی برابر ضرایب آن 4میانگین وزنی 

  : شود مینشان داده  stableثبات با 

 

������=
�����1 + ����1 + ����1 + ����1

�� + �� + �� + ��
 

 

جا به عنوان وزن در نظر گرفته  شاخص در مدل الجیت است که در این 4ضرایب مربوط به  ��

لبات مشکوك الوصول به مطا در این شاخص دو متغیر نسبت هزینه کل به درآمد و نسبت. اند شده

                                                 
1. Log Likelihood 
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هستند بنابراین با وزن منفی و  ها بانکطبق برآورد مدل داراي تاثیر منفی بر ثبات  کل مطالبات

نسبت سودآوري و نقدینگی که داراي تاثیر مثبت هستند با ضریب مثبت در محاسبه شاخص وارد 

  . شوند می

  

  روش شناسی  - 7

. شود می استفاده مختلفی هاي آزمون از ترکیبی يها داده در استفاده مورد مدل نوع تعیین براي

ضیات این آزمون فر. شود در برابر مدل اثر ثابت انجام می poolبراي به کارگیري مدل  F آزمون

  : به صورت زیر است

  

H0: Pooled Model 
H1: Fixed Effect Model 

  

 آماره این .باشد می مقید غیر مقادیر اساس بر آن مقابل فرضیه و مقید مقادیر اساس بر اول فرضیه

N	با  F توزیع داراي − NTو  1 − N − K درجه آزادي است .  

در صورت پذیرفته  .است 1هاسمن آزمون ترکیبی يها داده مدل نوع تعیین براي آزمون ترین رایج

 اثرات و ثابت ، اثرات�Hتحت فرضیه . شود میاز روش اثرات ثابت استفاده  �H� (Hرد ( شدن

  . است ناکارا ثابت اثرات روش ولی هستند دو سازگار هر تصادفی

 کل ترکیب روش از توان می باشد، ناچیز تصادفی اثر مدل در مقطعی اثرات واریانس چه چنان

 بر .کرد استفاده متغیرها بین روابط برآورد براي) pool(معمولی  مربعات تخمین حداقل و ها داده

 استفاده 2پاگان بروش LMآزمون  از، poolمدل  در مقابل تصادفی اثر مدل تعیین براي اساس این

  :است زیر صورت به آزمون این فرضیات .شود می

   

��:��
� = 0 → ���� 

��:��
� > 0 → ������	������ 

  

�σکه در این فرضیات 
شده از طریق اثر تصادفی  نشان دهنده واریانس اثر مقطعی مدل برآورد �

  . است

 

                                                 
1. Hausman 
2. Breusch-Pagan LM Test 
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  تصریح مدل -8

  :باشد به صورت زیر می ها بانکمدل تصریح شده براي شاخص ثبات 

  

stable�� = α�� + β
��
HHI�� + β

��
interestr�� + β

��
IR�� + β

��
ggo	�� + ε�� 

 

i  بیانگر بانک وt باشد بیانگر سال می .  

stable : ها بانکشاخص ثبات  

HHI :هیرشمن -شاخص هرفیندال  

IR : نرخ تورم  

ggo : نرخ رشد تولید ناخالص داخلی با درآمد نفت  

InterestR : نرخ بهره  

  

  برآورد معادالت و تحلیل نتایج  -8-1

  .شود می، هاسمن و واریانس ناهمسانی انجام Fهاي  جهت برآورد معادله، آزمون

 Fلذا، مقدار . باشد می 84/1بر برا 64و  16با درجه آزادي  جدول Fو  95/20محاسبه شده  Fمقدار 

توان از روش پانل  رد شده و در نتیجه می H0بنابراین فرضیه . جدول بزرگتر است Fمحاسبه شده از 

  .جهت برآورد استفاده نمود

آماره . شود از آماره هاسمن استفاده می ها دادهدر  تصادفی اثر وانتخاب بین اثر ثابت به منظور 

 4با درجه آزادي که مقدار آماره چی دو  با توجه به این. باشد می 75/18محاسبه شده از این آزمون 

، لذا مقدار محاسبه شده از مقدار چی دو در )درصد 5داري  در سطح معنی(باشد  می 48/9 برابر

لذا، اثرات تصادفی ناسازگار است و باید . شود رد می H0بنابراین فرضیه . استجدول بزرگتر 

  .شودجهت برآورد از روش اثرات ثابت استفاده 

هاي  جا که آزمون از آن. شود میهاي صحیح انجام  آزمون واریانس ناهمسانی نیز به منظور تخمین

F  اند بنابراین براي آزمون واریانس ناهمسانی  هاسمن استفاده از روش اثرات ثابت را تایید کردهو

��Xآماره . باشد می 65/98مقدار آماره محاسبه شده . استفاده شده است LRاز 
در سطح ( �

جا که چی دو محاسبه شده بزرگتر از چی دو  از آن. باشد می 14/5ر براب) درصد 5داري  معنی

جهت برآورد استفاده  GLSاز روش  بایست ، لذا واریانس ناهمسانی وجود دارد و میاستجدول 
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که  شود میروش حداقل مربعات تعمیم یافته با اثرات ثابت تایید بنابراین براي برآورد معادله  .کرد

   .ارائه شده است 5یج آن در جدول نتا

  با اثرات ثابت GLSروش خروجی نهایی : 5جدول 

 t probآماره  انحراف معیار  ضرایب Stable :متغیر وابسته

C 093/0 098/0  39/5  000/0  

IR 073/0-  0023/0  278/4-  000/0  

Interstr 097/0 032/0 056/5  000/0  

Ggo 25/0- 014/0 16/5-  000/0  

Hhi 024/0 0000/0 6044/0  531/0  

    

84/0      

89/1      

71/16      

    

78/0      

53/1      

   محاسبات تحقیق :مأخذ

  

بر شاخص ثبات  دار معنینرخ تورم در دوره مورد بررسی تاثیر منفی و  که نتایج حاکی از آن است

ثبات  .افزایش یابد ها بانکشکنندگی  رود میداشته، یعنی با افزایش نرخ تورم، انتظار  ها بانک

جا که با افزایش نرخ  از آن. یشان استها تحت تاثیر توانایی افراد جهت بازپرداخت وام ها بانک

را کاهش  ها بانک، در نتیجه انتظار بر آن است که ثبات کند میتورم توانایی خانوارها کاهش پیدا 

  . دهد

 بهره در هاي نرخ. است ها بانکبر ثبات  دار معنیداراي تاثیر مثبت و  )Interestr( متغیر نرخ بهره

  . افزایش دهد تواند میرا نیز  ها بانکدر نتیجه ثبات  دهد میرا افزایش  ها بانکحال افزایش، درآمد 

به عنوان متغیر دیگر کالن اقتصادي داراي تاثیر منفی و  )ggo( متغیر رشد تولید ناخالص داخلی

 ها بانکچه انتظار بر آن است که با افزایش درآمد، ثبات  اگر. است ها بانکبر ثبات  دار معنی

زاي را باید در اج GDP اثر منفی رشد. عکس نیز شودبر تواند میافزایش پیدا کند اما این تاثیر 

  . شاخص ترکیبی ثبات جستجو کرد

نسبت  ،)LD( نسبت نقدینگی ،)NPA( شاخص ثبات، ترکیبی از چهار شاخص، نسبت سودآوري

 )CR( و نسبت هزینه بانک به درآمد )DL( ذخیره مطالبات مشکوك الوصول به کل مطالبات



  

  
  1396 زمستانو  پاییز ،هجدهم شماره نهم، سال گذاري اقتصادي، سیاست نشریه 224

اساس  بر. اند که دو شاخص اول با ضریب مثبت و دو شاخص دوم با ضریب منفی وارد شده تاس

، توانایی GDPزیرا با افزایش  منفی است DLو  GDP، ضریب همبستگی بین رشد 6جدول 

در نتیجه مطالبات  کند میشان افزایش پیدا  ها براي بازپرداخت بدهی خانوارها و بنگاه

 ها بانککاهش پیدا کرده و این خود عاملی در جهت افزایش ثبات  ها بانکالوصول  مشکوك

، نسبت GDPنیز منفی است یعنی با افزایش رشد  CRو  GDPضریب همبستگی بین رشد . است

توان گفت با  پس می. که مطابق با انتظارات نیز است کند میکاهش پیدا  ها بانکهزینه به درآمد 

متغیر . کند میافزایش پیدا  ها بانک، از کانال نسبت هزینه به درآمد، ثبات GDPافزایش رشد 

زیرا افزایش تولید باعث . ، همبستگی مثبت داردGDPدیگر، نسبت نقدینگی است که با رشد 

گیرند و از طرف دیگر  ها را از سر می اعطاي وام ها بانکیجه افزایش اعتماد در بازارها شده و در نت

در نتیجه هر دو این عوامل . کند میگذاران در شرایط رونق براي وام افزایش پیدا  تقاضاي سرمایه

ضریب . افزایش پیدا کند شود میکه باعث افزایش ثبات  ها بانکنسبت نقدینگی در  شود میباعث 

، سودآوري GDPمنفی است یعنی با افزایش رشد  ها بانک و سودآوري GDPهمبستگی رشد 

 خش قابل توجهی از منابع بانکی بهکه ب آن باشدشاید دلیل این امر . شود میکمتر  ها بانک

هاي اقتصادي کشور  یتلفعا د و در چرخه رسمیشو هدایت می غیر مولد و زیر زمینی هاي فعالیت

جا که در شاخص  از آن. یابد اقتصاد نیز افزایش مید و این مهم در شرایط تورمی گیر نمیقرار 

با ضریب مثبت ) 28/2(ترکیبی ثبات با توجه به نتایج تخمین مدل الجیت، وزن شاخص سودآوري 

روي شاخص ثبات سیستم  GDPباالتر از سه شاخص دیگر است، در نتیجه اثر منفی رشد 

   .نمودپیدا  ها بانکسودآوري  و GDPرشد  ا باید در ضریب همبستگی منفی بینبانکداري، ر

  

  ضرایب همبستگی: 6جدول 

CR DL LD NPA GGO  

018/0-  15/0-  027/0  015/0-  1  GGO 

83/0-  44/0-  24/0-  1  027/0  NPA 

18/0  19/0  1  24/0-  027/0  LD 

48/0  1  19/0-  44/0-  15/0-  DL 

1 48/0  18/0  83/0-  018/0-  CR 

  

هیرشمن، نیز براي بررسی تاثیر تمرکز در صنعت بانکداري بر شاخص ثبات -اثر شاخص هرفیندال

اگرچه این تاثیر مثبت است یعنی هرچه تمرکز بیشتر باشد سیستم بانکداري، . سنجیده شده است
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عالمت مثبت . نیست دار معنید اما این تاثیر از نظر آماري گیر متر در معرض شکنندگی قرار میک

  .مطابق انتظارات است

  

  گیري  نتیجه -9

اش را از جمله تخصیص  کارا، وظایف کلیدي ثبات یک حالت ایستاست که سیستم مالی به طور

ثبات نظام مالی و به تبع آن  رود میانتظار  .دهد میانجام  ها پرداختمنابع، توزیع ریسک و تسویه 

کالن اقتصادي و توسعه و تکامل  هاي فعالیتزیادي تابع  نظام بانکی در هر کشور تا اندازه

به همین دلیل در این مطالعه به بررسی اثر متغیرهاي کالن اقتصادي نرخ تورم، رشد . اقتصادي باشد

، ها بانکبراي ارزیابی ثبات  .پرداخته شده است ها بانکتولید ناخالص و نرخ بهره بر ثبات 

، کیفیت یارهاي کمی که معرف کفایت سرمایهمع ،نظام مالیهاي مالی و سایر ارکان  واسطه

حساسیت و و ساختار مالی بانک، ثبات و پایداري مدیریت، سودآوري، نقدینگی،  ها دارایی

  . عملیات نسبت به مخاطره بازار هستند ارائه شده است

، )شاخص ثبات( ها بانکبراي بدست آوردن یک شاخص ترکیبی براي ثبات  لعهدر این مطا

متغیرهاي نسبت هزینه به کل درآمد، مطالبات مشکوك الوصول به کل مطالبات،  میانگین وزنی

براي محاسبه وزن . شود میمحاسبه  ها سپردهنسبت سود خالص به کل دارایی و نسبت تسهیالت به 

یت، رگرسیون را تخمین کدام از متغیرها در ساخت شاخص ترکیبی، ابتدا با استفاده از مدل الجهر

و در نهایت، با استفاده از  شود میکدام از متغیرها تعیین زده، و سپس با استفاده از ضرایب، وزن هر

  .شود میهاي پانل، اثر متغیرهاي کالن روي شاخص ثبات سنجیده  آزمون

بر شاخص ثبات  دار معنینرخ تورم در دوره مورد بررسی تاثیر منفی و که نتایج حاکی از آن است 

، در کند میجا که با افزایش نرخ تورم توانایی خانوارها کاهش پیدا  از آن. است داشته ها بانک

  . را کاهش دهد ها بانکنتیجه انتظار بر آن است که ثبات 

حال افزایش،  بهره در هاي نرخ. است ها بانکبر ثبات  دار معنیداراي تاثیر مثبت و متغیر نرخ بهره 

  . افزایش دهد تواند میرا نیز  ها بانکدر نتیجه ثبات  دهد میرا افزایش  ها بانکدرآمد 

به عنوان متغیر دیگر کالن اقتصادي داراي تاثیر منفی و  )ggo( متغیر رشد تولید ناخالص داخلی

به دلیل همبستگی منفی  ها بانکدلیل تاثیر منفی رشد روي ثبات . است ها بانکبر ثبات  دار معنی

د یکی از اجزاي شاخص ثبات با باالترین وزن و با ضریب چون سو. است ها بانکرشد و سود 

مثبت است بنابراین اگر رشد تولید افزایش پیدا کند سود کاهش پیدا کرده و در نتیجه ثبات 
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هیرشمن، نیز براي بررسی تاثیر تمرکز در صنعت -اثر شاخص هرفیندال. کند میکاهش پیدا 

این تاثیر مثبت است یعنی هرچه تمرکز بیشتر  اگرچه. بانکداري بر شاخص ثبات سنجیده شده است

د اما این تاثیر از نظر آماري گیر باشد سیستم بانکداري، کمتر در معرض شکنندگی قرار می

  .عالمت مثبت مطابق انتظارات است. نیست دار معنی

ها بر ثبات  امکان بررسی تاثیر شوكدسترس،  ي درها دادهدر این تحقیق به علت محدودیت 

از  در خارجانجام شده ي تحقیقات  وجود نداشته است، در حالی که هدف اصلی عمده ها بانک

. که در واقع ارتباط مفهومی نزدیکی با ثبات دارد متمرکز شده است ها بانکآوري  بر تاب کشور

ها از طریق آزمون استرس که در  بررسی شوك. کند میآوري بدون شوك نیز مفهوم پیدا ن تاب

ي با ها دادهي بانکداري بوده است، نیازمند به  اخیر محور بسیاري از مطالعات در حوزههاي  سال

، امکان ها بانکي فصلی ها دادهبه علت محدودیت دسترسی به . باشد میتر  ي زمانی کوتاه دوره

  . بررسی این موضوع وجود نداشته است
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