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 چکیده:

شد رشمگیر چاقتصاد ایران در طول چهار دهه گذشته دارای بی ثباتی قابل توجه اقتصاد کالن بوده است که به شکل نوسانات 
در دهه  ی باالاقتصادی و نرخ تورم باال و پرنوسان خود را نشان داده است. از طرف دیگر، در کل جهان پس از تجربه تورم ها

وسط ، مت1990و اوایل دهه  1980شدید در برخی کشورهای در حال توسعه در دهه در کشورهای صنعتی و تورم های  1970
 ه تورمنرخ تورم به شکل قابل توجهی کاسته شده است. در واقع، سیاست پولی در غالب کشورها موفق به کنترل قابل توج

الن قتصاد کاو بانکی و بی ثباتی شده است. با وجود آنکه تورم به عنوان یک مشکل جهانی کم رنگ شده است، بی ثباتی مالی 
الی و معلل شکل گیری بی ثباتی به شکل دوره های رکود و رونق کم و بیش وجود داشته است. این موضوع نیاز به بررسی 

است  موضوع بانکی و همچنین بی ثباتی اقتصاد کالن با وجود کنترل تورم را فراهم نموده است. مطالعه حاضر ورودی به این
بانکی  باتی مالی وش بی ثابطه بی ثباتی مالی و بانکی با بی ثباتی اقتصاد کالن را بررسی نماید و ثانیا لزوم توجه به کاهکه اوال ر

ن اقتصاد کال ثباتی در کنار کنترل تورم را یادآوری نماید. نتایج تجربی مطالعه حکایت از ارتباط بی ثباتی مالی و بانکی با بی
 تر سیاستگذاری نیاز به مطالعات عمیق تری راجع به موضوع وجود دارد.دارد و اینکه برای درک به
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 مقدمه -1

 انکی ومدل سازی اقتصاد کالن و بویژه آنجا که به سیاست پولی مربوط می شود به طور سنتی توجه کافی به لحاظ بخش ب
و  لی کاراتاکید بر بازار های ما شاید علت این موضوع مالی ننموده است و عمدتا به لحاظ پول در مدل اکتفا کرده است.

 رایب مالی و یبانک ثبات آیاشود که حال این سوال مطرح می میلر باشد. -فرضیه بی اهمیت بودن نحوه تامین مالی مادیگلیانی
 .است ضروری گذاری سیاست در آن به توجه و است اهمیت با کالن اقتصاد ثبات

ند که تورم را ابه بعد با استفاده از سیاست پولی موفق شده  1990در طول دوره اقتصادهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه 
ور عام ا به طربه عنوان یکی از عالئم بی ثباتی کنترل نمایند اما این موضوع ثبات بانکی و مالی و حتی ثبات اقتصاد کالن 

بزار از به ااز کنترل تورم داشته باشد و نیتضمین ننموده است. در آن صورت، ممکن است سیاستگذاری پولی وظیفه ای فراتر 
 های سیاستگذاری دیگری نیز باشد.

شد.  The lost decade، سبب سقوط بازار دارایی ها و در نتیجه 1990ترین حباب مسکن تاریخ ژاپن در اوایل دهه بزرگ
یمه دوم نهای عمیق مالی در رانهای متوالی در بازار اعتبارات، با بحبسیاری از اقتصادهای نوظهور آسیا پس از رونق

مزمان پایان در برخی از اقتصادهای پیشرفته نیز با رکودهای ه 1990مواجه شدند. رونق بازار سهام در اواخر دهه  1990دهه
ز اهانی پس جترین رکود ها به عمیقهای شدید اعتباری و تنزل قیمت دارایییافت. بحران مالی جهانی اخیر نیز با محدودیت

 منجر شد. 1929-1933ان بزرگ بحر

ی رشد اقتصاد ایران حداقل در طول چهار دهه اخیر اقتصادی با بی ثباتی اقتصاد کالن )به طور مشخص به شکل بی ثبات
و  1330هه اقتصادی و بی ثباتی تورم( بوده است و گرچه در شکل محدود عالئمی از بی ثباتی بانکی و مالی را در اواخر د

ترده فاوت و گسالهای اخیر وارد دوره ای از بی ثباتی بانکی و مالی بسیار متتجربه کرده است اما در طول س 1350اواسط دهه 
 متوسط با وجود کاهش تورم شده است. درک این موضوع و شناسایی علت پیدایش آن برای سیاستگذاری با اهمیت است.

کشوری از  16ک نمونه تصادفی انحراف معیار رشد تولید ناخالص داخلی ) به عنوان شاخصی از بی ثباتی اقتصاد کالن( برای ی
ن مدت بوده است، در حالی که در همی 039/0برابر با  1950-2014کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در طول دوره 

 بوده است. 085/0انحراف معیار رشد اقتصادی ایران برابر با 

الی ثباتی مشود که ثبات یا بیخته میدر بخش دوم به بررسی این موضوع پردا بخش تدوین شده است. 8مقاله در  این
 در بخش گیرد. در بخش چهارم، رابطه ثبات اقتصادی و ثبات مالی وچیست. در بخش سوم ثبات بانکی مورد بررسی قرار می

اخته و هفتم به ترتیب به بررسی نتایج تجربی و آزمون علیت پرد پنجم مطالعات پیشین بررسی خواهد شد. در بخش ششم
 شود.  های سیاستی ارائه میدر نهایت در بخش هشتم توصیهشود و می



 

 ثباتی مالی چیست؟یا بی 4ثبات مالی -2

در این  مورد استفاده رویکردتوان جهت تعریف این مفهوم استفاده نمود، رویکردهای متعددی را می چیست؟ "ثبات مالی"
ررسی جهت ب تحلیلی محدود و مشخصی های آنکه مدلدلیل . به لی استدر مقابل عدم ثبات ما مالی ثبات تعریف ،مطالعه

ت، مالی اس گذاری، که همان جلوگیری از عدم ثبات این نوع تعریف در عمل برای اهداف سیاست ،است ثبات مالی ارائه نشده
 باشد.تر میکاربردی

، موسسات 5هاکه زیرساخت است وسیع مفهومی: الف( ه شوددر نظر گرفت بایستمی ثبات مالیمفهوم  اصل برای تعریفچند 
ب( مفهوم ثبات مالی نه تنها به نبود بحران مالی اشاره دارد، بلکه در یک سیستم مالی  شود،و بازارهای مالی را شامل می

 کافی اندازه به مالیسیستم  که گر آن استبیان تنها نه مالی ثباتج(  شود،ها میباعث حذف و جلوگیری از ایجاد عدم تعادل
بلکه باید حاکی  ،کند، ایفا میثروت رشد و توسعه انباشت، تسهیل و انداز پس ایجاد ،ریسک و منابع تخصیص در را خود نقش

به شرط عدم آسیب گسترده به بخش حقیقی، اختالالت در د(  ،پرداخت در تمام اقتصاد باشد سیستماز عملکرد صحیح 
عنوان عدم ثبات مالی لحاظ شوند. در واقع ممکن است این اتفاقات جهت اصالح  نبایستی به بازارهای مالی یا برخی موسسات

 د.نسیستم مالی بوده باش

توان به عنوان توانایی یک سیستم مالی جهت تخصیص بهینه منابع، تعیین قیمت، مدیریت ثبات مالی را میمقدمه با این 
، در نظر گرفت. )مراجعه شود به زا(زا و برونز درون)اعم ا هاریسک و محافظت از  خود سیستم مالی در مقابل شوک

 (2003، 6سیانسی

فرم خالصه  مدل یک( 2013) 7آلبولسو. است شده ارائه نویسندگان از بسیاری کارهای در مالی ثبات کل شاخص ساختن
 هایگیریتصمیم در ثبات مالی های کلیشاخص که هدف قرار دادن نشان داد وکرد  طراحی را یورو منطقه برای 8شده

خود مطالعه در  آلبولسو ، امری ضروری است. مطابقت وضعیت بانک مرکزی اروپا با آنچه که9اروپا مرکزی بانک پولی سیاست
ی بزرگی های پولی، بلکه بر اساس مجموعههای پولی نه فقط متوجه شاخصگیریباعث شده است که تصمیم ،پردازدبه آن می

 از متغیرهای اقتصادی و مالی باشد. 

برای ثبات یا بی ثباتی مالی و مفهوم مرتبط با آن که چرخه های مالی است بسته به هدف مطالعه از شاخص های مختلفی 
 برخی از شاخص های ثبات مالی عمدتا بر سالمت بانکی تمرکز دارد که به عنوان نمونه می توان به شاخص استفاده می شود.

صندوق بین المللی پول اشاره کرد که با استفاده از کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، عایدی و سودآوری،  (FSI)ثبات مالی
نقدشوندگی دارایی ها، و در معرض ریسک ارز خارجی بودن بانکها محاسبه می شود. در برخی از مطالعات از کمییت های 

بهره، نسبت تسهیالت غیر جاری، قیمت دارایی ها و امثالهم استفاده شده دیگری مانند نرخ بهره، اسپرد های مختلف نرخ 
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ها)سهام و مسکن( یکی از کنند که ترکیبی از متغیرهای اعتبارات و قیمت دارایی( پیشنهاد می2012کلسنز و همکاران ) است.
 .های مالی و ارتباط آنها با بخش حقیقی اقتصاد استها برای شناسایی چرخهبهترین راه

 ثبات بانکی -3

 ارزیابیر د .است هابانک باالخص اعتباری، موسسات با ثبات و بهینه عملکرد به وابسته اقتصادامروزه رشد و توسعه موفق 
 ،ف ارزیابی کندهای مختجنبهاز هایی که ثبات بانکی را الف( انتخاب شاخص بایست در نظر گرفت:دو نکته را می هابانک ثبات

 .ب( انتخاب مدل و تکنیک مناسب جهت ارزیابی

 یبانک بخش برای کل شاخص یک ساخت روی بربه دلیل آنکه بانک، مهمترین بخش سیستم مالی است  نویسندگان از برخی
 شده هداد توسعه بانکی ثبات شاخص یا مالی ثبات شاخص ساخت برای مختلفی هایروش ،موجود ادبیات در. کنندمی تمرکز
 در که همانطور .استبیان شده 1 جدولدر برخی از آثار مربوط به حوزه ثبات بانکی، در  های مورد استفادهشاخص. است

 و یسودآور دارایی، کیفیت سرمایه، کفایتشاخص  چهار بهاصلی  توجه ی،بانک ثبات ارزیابی در شود، می دیده 1 جدول
 باشد.می نقدینگی

-های مرکزی فاقد چارچوب استاندارد جهت تحلیل ثبات بانکی بودند، صندوق بیننکبا توجه به آنکه مدت زمان زیادی با

نماگر به دو مجموعه  40نماگر نمود. این  40پذیری مقایسه ثبات بانکی کشورها، اقدام به تعریف المللی پول جهت امکان
( 2شوند. مجموعه اول )جدول نماگر( تقسیم می 28)با  11نماگرهای اضافی -2نماگر(  12)با  10نماگرهای اصلی -1نماگر 

بوده و  بانکی بخش به مربوط اصلی نماگرهای شاملهمچنین  و بوده سپرده گیرندگان عملکرد و سالمت شامل آمار مربوط به
 و مستغالت و امالک بازارهای ،هاشرکت و خانوارها به مربوط آمار همچنین و گذاران سپردهمجموعه دوم )پیوست( در مورد 

 .است بانکی غیر مالی موسسات

 با و بوده بانکی تجارت دیدگاه توان گفت این پنج حوزه ناظر بهاند که میدسته تقسیم شده 5در  (Core) اصلی نماگرهای
 سرمایه، کفایتو بانکی، متناسب است. نماگرهای  مالی موسسات صالحیت ارزیابی برای 12CAMELS شده شناخته روش

 نسبت به پذیری انعطاف" مفهوم به نتیجه در و کندمی گیریاندازه را ناگهانی خسارات جذب برای بانکداری بخش توانایی
 بانکی هایبدهی پرداخت برای بالقوه خطرات با مستقیم طور به دارایی کیفیت در حالی که نماگرهای است، نزدیک" شوک

 نماگرهای که حالی در سنجند،می سرمایه بر تاثیری هیچ بدون را هازیان جذب توانایی سوددهی نماگرهای. است مرتبط
 شاخصی 13خارجی ارز ریسک بودن معرض در. دهدمیرا نشان  جریان نقدی هایشوک به نسبت هابانک مقاومت نقدینگی

 مدیریت کیفیت نماگر نهایت در. مالی بازارهای درها دارایی هایقیمت حرکت با رابطه در بانک ریسک گیری اندازه برای است
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12 C  - سرمایه کفایت (Capital adequacy)، A - دارایی کیفیت (Asset quality)، M – مدیریت (Management soundness) E – 

 (Sensitivity to market risk) بازار به حساسیت - S ،(Liquidity) نقدینگی – L ،(Earningsعایدی )
13 Exposure to foreign exchange risk 



 

 ،15هرمنک و 14گرسل. )گیرندنمی قرار ( FSIشاخص ثبات مالی ) در دارند، کیفی ماهیت که نماگرهایی حذف دلیل به
2008). 

 های ثبات بانکی مورد استفاده برخی مطالعات و برخی کشورهاشاخص .1جدول 

 وزن نماگرها کشور سال نویسنده

Gersl  2007 
جمهوری 

 چک

 0.25 (CAR, FC/TA)کفایت سرمایه 
 0.25 (NPL/TL)کیفیت دارایی 

Hermanek 2008 
 0.25 (ROA ,ROE)سودآوری 

 0.25 (LA/TD LA/TA)نقدینگی 

 ترکیه 2008 بانک مرکزی ترکیه

6/1 (CAR)کفایت سرمایه   
6/1 (NPL/TL, NPL/E, FA/TA)کیفیت دارایی   

6/1 (LA/TA)نقدینگی   
6/1 (FX1, FX2)ریسک نرخ ارز   

6/1 ( Net position/E)ریسک نرخ بهره   
6/1 (ROA, ROE)سودآوری   

Albulescu 2010 رومانی 

 0.2 شاخص توسعه مالی
 0.4 شاخص آسیب پذیری مالی

 0.25 شاخص سالمت مالی
 0.15 16شاخص وضعیت جهانی

 آلبانی 2010 بانک مرکزی آلبانی

6/1 (NPL/TL, NPL/E, FA/TA)کیفیت دارایی   
6/1 (LA/TA, STA/STL)نقدینگی   

6/1 (FX1, FX2)ریسک نرخ ارز   
6/1 (ROA, ROE)سودآوری   
6/1 (CAR, FC/TA)کفایت سرمایه   
6/1 ( Net position/E)ریسک نرخ بهره   

Maudos 2012 سودآوری  اسپانیا(ROA) قدرت پرداخت بدهی ،(CAR)وری ، بهره
(CI)کیفیت دارایی ،(NPL/TL) _ 

Ginevičius    
 لیتوانی 2013

 0.223 (CAR)کفایت سرمایه 
 0.208 (NII ،TL/TA ،DELINQ ،LD)کیفیت دارایی 

Podviezko  مدیریت(NIE/GI) 0.166 
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 0.225 (PPP/RWA ،NI/RWA)عایدی 
 0.178 (TD/TL ،LIQ)نقدینگی 

Laznia 2013 اسلواکی 

 0.3 (ROA)سودآوری 
 0.3 (TD / TL)نقدینگی 

 0.1 (CAR)کفایت سرمایه 
 0.3 (NPL/TL)کیفیت دارایی 

Petrovska 

 مقدونیه 2013

 0.25 (CAR)قدرت پرداخت بدهی 
 0.25 (NPL/TL ،GNPL)ریسک اعتباری 

Mihajlovska 
 0.20 (ROE ،NIE/GI)سودآوری 

 0.25 (LA/TA ،LA/TD)نقدینگی 
 0.05 (FX/OF)ریسک پول رایج 

*CAR: Capital adequacy ratio, CI: Cost to income ratio, DELINQ: Delinquent loans/Total 
assets, FA/TA: Fixed assets/TAs, FC/TA: Free capital/TA, FX1: Absolute value of open total 
position in foreign exchange/Tier 1 capital, FX2: Absolute value of open balance sheet position 
in foreign exchange/Tier 1 capital, GNPL: Annual growth rate of non: performing loans, 
LA/TA: Liquid assets/TA, LA/TD: Liquid assets/Total deposits, LD: Loan value decrease/TA, 
LIQ: Regulatory liquid ratio, NI/RWA: Net income/Risk weighted assets, NII: Net interest 
income/Risk weighted assets, Net FX/OF: Net open position in foreign exchange/Own funds, 
Net position/ECumulative net balance sheet position to 1 month/Equity, Net position/TA: 
Cumulative net balance sheet position to 3 month/TA, NIE/GI: Non: interest expenses/Gross 
income, NPL/E: Non: performing loans/Shareholders´ Equity, NPL/TL: Non: performing 
loans/Total loans, PPP/RWA: Pre: provision profit/Risk weighted assets, ROAReturn on 
assets, ROE: Return on equity, STA/STL:  Assets with a maturity up to 3 months/Liabilities 
with a maturity up to 3 months, TA:  Total assets , TD/TL: total deposits to total loans, TL/TA: 
Total loans/TA 

 Krbistína Kočišová (2015)منبع: 
 

 IMF. مجموعه نماگرهای اصلی ثبات بانکی، تهیه شده در 2جدول 

 نماگرها )درصد%( دسته بندی

 Regulatory capital to risk-weighted assets (CAR) .1 کفایت سرمایه
2. Regulatory Tier 1 capital to risk-weighted assets (T1CAR) 



 

 کیفیت دارایی
3. Non-performing loans to total gross loans (NPL/TL) 
4. Non-performing loans net of provisions to Capital ((NPL-P)/C) 
5. Sectoral distribution of loans to total loans 

 عایدی و سوددهی

6. Return on assets (ROA) 
7. Return on equity (ROE) 
8. Interest margin to gross income (IM/GI) 
9. Non-interest expenses to gross income (NIE/GI) 

 Liquid assets to total assets (LA/TA) .10 نقدینگی
11. Liquid assets to short-term liabilities (LA/STL) 

 Net open position in foreign exchange to capital .12 خارجی ارز ریسک بودن معرض در
 International Monetary Fund منبع:

 

 باشد، آن است که این نماگرها تحت تاثیر سالمت دریافت کنندگان سپرده بوده ومشهود می FSI نچه که از نماگرهایآ
 اکثر در مالی هایسیستم که است واقعیت این خاطر به این. دارند تمرکز بانکی بخش ثبات بر نیز ها شاخص از بسیاری
 (2009 ،17مالیزوسکی)محور است تا بازارمحور. بانک کشورها

 18جهانی اقتصاد مجمعکه  توسطمند که است قاعده یگزارش بانکی، ثبات مقایسه برای بررسی و موجود اطالعات از دیگر یکی
 نیز ها شاخصنماید که یکی از آن می بندی رتبههای مختلف را بر اساس شاخص  کشور 144اقتصاد  گزارش این .شودمی تهیه

باشد که به نوعی بیانگر شاخص ثبات بانکی است. این شاخص از طریق نظرسنجی تعیین و هر می" 19سالمت بانکی" پارامتر
نماگرهای مرتبط با بانک  20اما در این مطالعه از به ثبات بانکی کشور خود رای دهد. 7تا  1تواند بین فرد مصاحبه شونده می

 کنیم.استفاده میموجود است  2که در جدول 

ساختن این (، BSIهای متفاوت جهت تعریف شاخص ثبات بانکی )با توجه به امکان استفاده از نماگرهای مختلف با وزن
ج(سوددهی و کیفیت دارایی به چهار شاخص الف(کفایت سرمایه ب( در این پژوهش با توجهشاخص با مشکل مواجه است. 

شاخص، شاخص ثبات بانکی را  4دهی برابر به این ادغام کرده و در نهایت با وزن 3نماگر را مطابق جدول  10د(نقدینگی، 
های صندوق پایگاه داده هامنبع آنبوده که  2017تا  2008کشور از سال  72های مورد نظر مربوط به کنیم. دادهاستخراج می

 باشد.می 21المللی پولبین
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که با دو نماگر  بوده هاشوک در برابر آن پایداری و بالقوه هایریسک با ابلهمق در بانک توانایینشان دهنده  سرمایه، کفایت
CAR  وCAR1T آید. به بیان دیگر کم بودن این شاخص هشدار دهنده آن است که سطح سرمایه موجود جهت بدست می

 مقابله با خطرات احتمالی پایین بوده و احتمال شکست و بروز بحران باال است.

 BSIشاخص ثبات بانکی  .3جدول 

 نوع اثر وزن نماگرها  دسته بندی

 CAR کفایت سرمایه
T1CAR 

0.25 + 
+ 

 کیفیت دارایی
NPL/TL 

(NPL-P)/C 0.25 
- 
- 

 عایدی و سوددهی

ROA 
ROE 

IM/GI 
NIE/GI 

0.25 

+ 
+ 
+ 
- 

 LA/TA نقدینگی
LA/STL 0.25 + 

+ 
   های محققمنبع: یافته

دهی بر یک بخش اقتصادی ها است. به عنوان مثال تمرکز زیاد وامدهنده کیفیت دارایی آنها نشان ریسک اعتباری بانک
نماگر مهمی جهت سنجش  (NPL/TL)های معوق به کل وام باشد. نسبت وامخاص نمایانگر آسیب پذیری سیستم بانکی می

)NPL-توان از نماگر ثباتی بانکی میبر بیهای بد وام لحاظ کردن تاثیربوده و همچنین جهت  22ریسک اعتباری و پرتفوی وام
P)/C .استفاده نمود 

سبت ن این، بر عالوهباشد. ها می، معیار مناسبی جهت ارزیابی سوددهی بانک(ROE)ها و دارایی (ROA)بازدهی سهام 
 ترتیب، این هب ونشان داده  را ناخالص درآمد در اداری هایهزینهسهم ( NIE / GI) ناخالص درآمد بهایی بهرهغیر هایهزینه

 .کند می گیری اندازه را گذاران سپرده منابع از استفاده کارایی

 قدشوندگینمیزان ها دارد. نسبت های سیستم بانکی نشان از میزان ثبات این سیستم در مقابل شوکدرجه نقدشوندگی دارایی
سی درجه ها بوده و معیاری مناسب جهت بررسررسیدهای داراییگر ساختار ، نمایان(LA/TA)ها دارایی کل به هادارایی

، (LA/STL)مدت های کوتاهها به میزان بدهیباشد. همچنین از نسبت میزان نقدشوندگی دارایینقدشوندگی پرتفوی می
 استفاده نمود.مدت های کوتاهآمادگی سیستم بانکی در برابر بدهی میزانتوان به عنوان سنجش می
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 NIE/GIو  NPL/TL ،(NPL-P)/Cشود همه نماگرها به جز نماگرهای مالحظه می 3که در ستون آخر جدول  همانطور
 دارند. رود تاثیر عکس بر میزان ثبات بانکی داشته باشند، مابقی نماگرها تاثیر مستقیم بر ثبات مالیکه انتظار می

عه از روش این مطال ها را به یک روش نرمال نمود که درابتدا آنبایست در برای اینکه نماگرها قابلیت مقایسه داشته باشند، می
رح ذیل ششوند که فرمول آن به مقیاس بندی می 1و  0. در این روش تمامی نماگرها بین شوداستفاده نرمال کردن تجربی 

 (Petrovska and Mihajlovska, 2013)باشد. می

𝐼𝑖𝑡
𝑛 =

𝐼𝑖𝑡 −𝑀𝑖𝑛(𝐼𝑖)

𝑀𝑎𝑥(𝐼𝑖) − 𝑀𝑖𝑛(𝐼𝑖)
 

𝐼𝑖𝑡که 
𝑛  نماگر نرمال شده کشورi  در سالt ،𝐼𝑖𝑡  نماگر خام کشورi  در سالt ،𝑀𝑎𝑥(𝐼𝑖) و 𝑀𝑖𝑛(𝐼𝑖)  به ترتیب بیشترین و

 باشند.می 2017تا  2008های در سال iکشور  𝐼کمترین مقدار نماگر 

و  کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، سوددهیبا دادن وزن یکسان شاخص  4پس از نرمال کردن تمام نماگرها، طبق جدول 
 ید.آهای برابر  شاخص ثبات بانکی بدست مینقدینگی بدست آمده و در نهایت به وسیله میانگین گیری موزون با وزن

 و ثبات مالی ثبات اقتصادی -4

 میزانمعطوف  به  اقتصادی، پیشرفت در مالی بخش نقش درباره مطالعات بیشتر (،1978) 23کیندلبرگر مطالعه قبل از تا
این بوده است.  شد(می گیریاندازه مالی موسسات بین در رقابت و بودن باز عمق، اندازه، با توجه به معموال که) مالی توسعه

بدیهی شمردن اثر مثبت رقابت بین موسسات مالی و همچنین توسعه  ازناشی  توانرا میعدم توجه به ثبات موسسات مالی 
  مطلوب منابع و مدیریت مناسب ریسک، دانست.ها بر روی توزیع آن

دهنده تاثیر منفی ثباتی مالی ارائه داد که نشان( یک دیدگاه در مورد بی1991)24( و بعدها مینسکی1978مطالعه کیندلبرگر )
 تواندمی هاثباتی آنبواسطه بی موسسات به اعتماد رفتن دست از که استدالل کردکیندلبرگر سیستم بر رشد اقتصادی بود. 

 ثباتیبی ،(2008) 25آنگ با توجه به بررسی گذاری شود.سرمایهباعث ایجاد عدم تعادل و تعطیلی نهادها و به تبع کاهش 
 مشکالتموجبات ایجاد  و افزایش را معامالت هایهزینه نتیجه در و گذاشته تأثیر مالی بخش سازماندهی بر تواندمی موسسات

منجر به تخصیص ناکارای منابع شده که این اتفاق موجب های معامالتی این افزایش هزینه .کند فراهم را پرداخت سیستم در
-تاثیرات منفی بر رشد اقتصادی خواهد بود. بنابراین یک سیستم مالی سالم و با ثبات قادر به کاهش معنادار نااطمینانی پس

 مینسکی مطالعه طبقگذاران بوده و در نتیجه زمینه را برای تخصیص کارای منابع فراهم خواهد کرد. اندازکنندگان و سرمایه
شده و با افزایش  سوداگرانه اقتصادی هایفعالیت و مالی موسسات آمیز مخاطره رفتار پذیرش موجب اقتصادی رشد، (1991)

 مالی و درنتیجه رکود اقتصادی را در پی خواهیم داشت.  ثباتیها، افزایش بیها توسط بنگاهاحتمال عدم بازپرداخت وام
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کشور نو ظهور طی  75(، با مطالعه بر روی 1991( و مینسکی )1978کیندلبرگر )با الهام گرفتن از کارهای  26ایچنگرین و آرتتا
 بهکننده بحران بازارهای مالی و بانکی است. ، دریافتند که رشد سریع اعتبار داخلی یکی از عوامل تعیین1997-1975های سال

 رشد که ندداد نشان ،1999 تا 1960 سال از کشور 34 برای ساالنه های داده از استفاده با( 2002) 27لو و بریو ترتیب، همین
 دیگر سوی از .ه استداد افزایش را مالی ثباتی بی احتمال دارایی، قیمت توجه قابل افزایش با همراه اعتباری پایدار و سریع

 به قادر را بازار رشد حال در اقتصادهای از برخی ،معتبر و مالی خوب مؤسساتبیانگر آن است که  ،(2004) 28مطالعه کالدرون
 اند.گذاری ایجاد کردهسیکلی نموده و با کاهش نااطمینانی، محیط مطمئنی جهت سرمایهضد های سیاست اجرای

 مروری بر مطالعات پیشین -5

ی و ثبات ، ثبات مالمیالدی جهت بررسی رابطه بین ثبات بانکی 1990های نیمه دوم دهه ثباتیمتعددی پس از بیمطالعات 
ستفاده و مورد ا هایتوان این مطالعات را بسته به نوع مدل به کار رفته، نوع دادهاقتصاد کالن انجام شده که به طور کلی می

 پردازیم.ایی از این مطالعات می. در این بخش به پارهبندی نمودجامعه آماری مورد مطالعه تقسیم

کشور تاثیر ثبات بانکی بر ارزش افزوده صنعت را بررسی نموده و به  110های ( با استفاده از داده2016) 29فرناندز و سایرین
بر کاهش نوسانات ارزش ها کمتر است، تاثیر بیشتری این نتیجه رسیدند که ثبات بانکی در کشورهایی که رقابت بانکی در آن

-ها در این مطالعه مسئله علیت معکوس از رکود اقتصادی به سمت ثبات بانکی را کنترل کردهاست. آن افزوده صنعت داشته

 اند.

( با بکارگیری داده های اتحادیه اروپا و استفاده از شاخص های مختلف بی ثباتی مالی نشان می دهند 2015) 30کریل و سایرین
ثباتی مالی دارای اثر منفی بر روی رشد اقتصادی است، به این معنی که افزایش بی ثباتی مالی به طور متوسط رشد که بی 

 .تری را به همراه دارداقتصادی کم

( نیز با بکارگیری داده های ایاالت متحده و کره جنوبی و با استفاده از شاخص استرس مالی و مدل 2011) 31کیم و سایرین
برداری ساختاری به بررسی رابطه بین بی ثباتی مالی)نااطمینانی بخش مالی( و رشد اقتصادی پرداختند. نتایج خودرگرسیونی 

آنها نشان داد که بی ثباتی مالی در هر کشور سبب کاهش معنی دار رشد تولید حقیقی در آن کشور شده و بی ثباتی مالی 
ارهای مالی و سرایت اثر ای از به هم پیوستگی بازشود، که نشانه کره جنوبی منجر میایاالت متحده به کاهش رشد اقتصادی 

 های مالی از اقتصادهای بزرگ به سایر کشورها دارد.ثباتیبی

( با استفاده از یک مدل خودرگرسیونی برداری به بررسی رابطه ثبات مالی و ثبات 2011) 32از طرف دیگر، دال و سایرین
تها با تمرکز بر علیت گرانجر پرداختند. شاخص بی ثباتی مالی آنها با استفاده از )رشد اقتصادی( و ثبات قیم اقتصادی
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CAMEL نگی است. نتایج ساخته شده است که شامل کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، کارایی مدیریت، سودآوری و نقدی
ت دوطرفه هستند، ثانیا بهبود ثبات ها دارای علیدهد که اوال ثبات مالی، رشد اقتصادی و ثبات قیمتها نشان میمطالعه آن

ها باشد، ثالثا رشد که تهدیدی برای ثبات قیمتشود بدون آنندمدت سبب افزایش رشد اقتصادی میمالی در میان مدت و بل
سا ثباتی سطح قیمتها اثر منفی بر ثبات مالی دارد، خامشود، رابعا تورم باالتر و بیاقتصادی سبب افزایش ثبات مالی میبیشتر 

)پایداری  شود و سادسا ثبات مالی سبب تداوم رشد اقتصادیم انتقال اثر سیاست پولی منجر میثبات مالی به کارایی مکانیس
سبب کاهش ثباتی مالی نشان دهنده آن است که بی تایج  این مطالعهشود. لذا، نم میرشد اقتصادی( و عدم پایداری تور

 شود.پایداری رشد اقتصادی می

-کشور توسعه 44های مالی و تجاری در های چرخهکشوری به بررسی خصیصه( در یک مطالعه بین2012دیگران ) کلسنز و

-اند. در این مطالعه تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیر نمایانگر چرخهپرداخته 1960-2007یافته و نوظهور برای دوره زمانی 

های بازارهای مالی انداز وسیعی از چرخهبه منظور فراهم نمودن چشمهای تجاری درنظر گرفته شده است. از سوی دیگر، 
های تجربی این مطالعه ترین یافتهرفتار سه متغیر اعتبارات، قیمت مسکن و قیمت سهام مورد بررسی قرار گرفته است. از مهم

 توان به موارد زیر اشاره نمود:می

های اعتباری و قیمت مسکن های تجاری با چرخهمعمول، تقارن چرخه به طور ؛های تجاری و مالیتقارن )همزمانی( چرخه(1
های رکود اقتصادی که همراه با دوره ؛های تجاری و مالیت متقابل چرخهاثرا(2 های قیمت سهام است.بیش از چرخه

های بهبود شابه، دورانهای رکودی هستند. به طور متر از سایر دورهتر و عمیقاختالالت مالی هستند به طور معمول، طوالنی
 تری خواهند داشت.اقتصادی که همراه با رونق در بازار اعتبارات و مسکن باشد رشد اقتصادی قوی

با توجه به اینکه تحلیل نظری و تجربی عمدتا بر نقش شوکهای مالی در ایجاد چرخه های تجاری و عمدتا بر نقش اصطکاکات 
تمرکز دارد و فرضیه بی ثباتی مالی مینسکی نیز در مدل سازی کمتر مورد توجه قرار مالی در تشدید اثر شوکهای اقتصاد کالن 

گرفته است، تمرکز بر رابطه بی ثباتی بخش مالی و بی ثباتی اقتصاد کالن و جهت علی آنها یک زمینه تحقیقاتی ضروری به نظر 
 می رسد.

 نتایج تجربی -6

کشور توسعه یافته و در حال توسعه به صورت جداگانه استفاده شده است  75برای بررسی آماری موضوع نمونه ای متشکل از 
 می باشد. 2017تا  2008که البته برای برخی شاخص ها به علت فقدان داده نمونه کمتر است. دوره مورد بررسی نیز 

اد کالن و متغیرهای متغیرهای مورد استفاده شامل شاخص بی ثباتی رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم برای ثبات اقتص
شاخص بی ثباتی بانکی، نرخ بهره، قیمت مسکن و نسبت ارزش بازار سهام به تولید ناخالص داخلی برای شاخص های بی 

شاخص بی ثباتی به شکل زیر محاسبه  ثباتی مالی است.در مواردی که از خود متغیر یا انحراف معیار آن استفاده نشده است،
 شده است: 

𝐼𝑖𝑡
𝑛 =

𝐼𝑖𝑡 −𝑀𝑖𝑛(𝐼𝑖)

𝑀𝑎𝑥(𝐼𝑖) − 𝑀𝑖𝑛(𝐼𝑖)
 



 

-شود، نمادهای زیر مورد استفاده قرار میهایی که در ادامه به بررسی آنها پرداخته میدر این تحقیق برای استفاده از شاخص

 گیرد: 

  بانکی                                                                 یثباتبیشاخصBSI 
                                                           انحراف معیار رشد اقتصادیSTDEG 
 ثباتی نرخ بهرهشاخص بی                                                            NIR 
 اقتصادی                 ثباتی رشدشاخص بی                                     NEG 
                                                                                  نرخ تورمINF 
                                                                 انحراف معیار نرخ تورمSTDINF 
 م                           ازار سهاثباتی بشاخص بی                                NB 
 ثباتی قیمت مسکنشاخص بی                                                      NHP 
 ثباتی نرخ تورم شاخص بی                                                           NINF 

-نرخ تورم، انحراف معیار نرخ تورم و بیثباتی رشد اقتصادی، های انحراف معیار رشد اقتصادی، بیالزم به ذکر است شاخص

ثباتی ثباتی قیمت مسکن و بیثباتی نرخ بهره، بیهای بیثباتی اقتصاد کالن و همچنین شاخصثباتی نرخ تورم نماگرهای بی
به شود و در این راستا در این بخش به بررسی نتایج تجربی پرداخته میثباتی بخش مالی هستند. بازار سهام نماگرهای بی
شوند که نتایج به صورت زیر های ثبات اقتصادی رسم میثباتی مالی و ثبات بانکی در برابر شاخصبی صورت نموداری، شاخص

 است:

رابطه انحراف معیار رشد اقتصادی و شاخص بی ثباتی نرخ بهره در کشورهای در حال توسعه. 1 نمودار
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 شاخص بی ثباتی نرخ بهره در کشورهای در حال توسعهرابطه شاخص بی ثباتی رشد اقتصادی و  .2 نمودار

 

 

 

 

 

 رابطه شاخص بی ثباتی رشد اقتصادی و شاخص بی ثباتی بانکی در کشورهای در حال توسعه. 3 نمودار
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 رابطه شاخص بی ثباتی بانکی و نرخ تورم در کشورهای در حال توسعه. 4 نمودار
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 و شاخص بی ثباتی بانکی در کشورهای در حال توسعهرابطه انحراف معیار نرخ تورم . 5 نمودار

 

 

 

 رابطه انحراف معیار رشد اقتصادی و شاخص بی ثباتی بانکی در کشورهای توسعه یافته. 6 نمودار

.05

.10

.15

.20

.25

.30

.35

0 2 4 6 8 10 12 14 16

STDINF

BS
I



 

 

 

 رابطه شاخص بی ثباتی رشد اقتصادی و شاخص بی ثباتی بانکی در کشورهای توسعه یافته. 7 نمودار
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 ثباتی رشد اقتصادی و شاخص بی ثباتی بازار سهام در کشورهای توسعه یافتهرابطه شاخص بی . 8نمودار 

 

 

 

 رابطه شاخص بی ثباتی رشد اقتصادی و شاخص بی ثباتی قیمت مسکن در کشورهای توسعه یافته. 9نمودار 
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 رابطه نرخ تورم و شاخص بی ثباتی بانکی در کشورهای توسعه یافته. 10نمودار 
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 رابطه انحراف معیار نرخ تورم و شاخص بی ثباتی بانکی در کشورهای توسعه یافته .11نمودار 

 

 

 

 خالصه همبستگی بی ثباتی مالی و بی ثباتی اقتصاد کالن

 بر اساس تقریبا تمام روابط ترسیم شده، بی ثباتی مالی با بی ثباتی باالتر اقتصاد کالن همراه است. -1

توسعه یافته بی ثباتی مالی چندان در بی ثباتی تورم نقش ندارد و این حکایت از توفیق به نظر می رسد برای کشورهای  -2
 بانکهای مرکزی در کنترل تورم از طریق سیاست پولی دارد.

 آزمون علیت گرنجری -7

-بیثباتی به سمت دیگر شاخص های بیشود تا جهت علیت از هر کدام شاخصدر این بخش به انجام آزمون علیت پرداخته می

لیت یکی از مسائل اساسی در بررسی رابطه بین متغیرهای اقتصادی است، زیرا تعیین جهت علیت، ع ثباتی مشخص شود. 
موضوع درخور توجهی در اقتصاد است. تعیین جهت علیت، برای متغیرهایی مورد استفاده قرار می گیرد که مبانی نظری 

رای بررسی علیت مطرح شده است، موسوم به آزمون علیت گرانجر صریحی در مورد آن ها وجود ندارد.روش مرسومی که ب
 در جدول زیر نتایج این آزمون ارائه خواهد شد.  .است
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 کشورهای در حال توسعه . نتایج آزمون علیت گرنجری4جدول 

NIR and NEG 
 فرضیه صفر Fآماره  احتمال نتیجه

علیت دو سویه برقرار 
 است.

0065/0 16064/5 NEG  علت گرنجریNIR .نیست 
0171/0 15201/4 NIR  علت گرنجریNEG .نیست 

NIR and NINF 
 فرضیه صفر Fآماره  احتمال نتیجه

به  NINFعلیت، تنها از 
 برقرار است. NIRسمت 

0704/0 6883/2 NINF  علت گرنجریNIR 
 نیست.

8669/0 1429/0 NIR  علت گرنجریNINF 
 نیست.

BSI and NEG 
 فرضیه صفر Fآماره  احتمال نتیجه
به  NEGعلیت، تنها از 

 برقرار است. BSIسمت 
0794/0 5632/2 NEG  علت گرنجریBSI .نیست 
2231/0 5106/1 BSI  علت گرنجریNEG .نیست 

BSI and NINF 
 فرضیه صفر Fآماره  احتمال نتیجه

رابطه علیت برقرار 
 نیست.

4589/0 7817/0 NINF  علت گرنجریBSI .نیست 
8121/0 2083/0 BSI  علت گرنجریNINF .نیست 

NB and NEG 
 فرضیه صفر Fآماره  احتمال نتیجه

رابطه علیت برقرار 
 نیست.

1500/0 9378/1 NEG  علت گرنجریNB .نیست 
3048/0 2037/1 NB  علت گرنجریNEG .نیست 

NB and NINF 
 فرضیه صفر Fآماره  احتمال نتیجه

به  NBعلیت، تنها از 
برقرار  NINFسمت 

 است. 

7699/0 2623/0 NINF  علت گرنجریNB .نیست 

0689/0 7589/2 NB  علت گرنجریNINF .نیست 

 

 



 

 یافتهکشورهای توسعه . نتایج آزمون علیت گرنجری5جدول 

NIR and NEG 
 فرضیه صفر Fآماره  احتمال نتیجه

علیت دو سویه برقرار 
 است.

0018/0 4082/8 NEG  علت گرنجریNIR .نیست 
0250/0 3470/4 NIR  علت گرنجریNEG .نیست 

NIR and NINF 
 فرضیه صفر Fآماره  احتمال نتیجه

رابطه علیت برقرار 
 نیست. 

4710/0 7779/0 NINF  علت گرنجریNIR 
 نیست.

7376/0 3084/0 NIR  علت گرنجریNINF 
 نیست.

BSI and NEG 
 فرضیه صفر Fآماره  احتمال نتیجه
به  NEGعلیت، تنها از 

 برقرار است. BSIسمت 
0150/0 5012/4 NEG  علت گرنجریBSI .نیست 
1608/0 8827/1 BSI  علت گرنجریNEG .نیست 

BSI and NINF 
 فرضیه صفر Fآماره  احتمال نتیجه
به  NINFعلیت، تنها از 

 برقرار است.  BSIسمت 
0112/0 8328/4 NINF  علت گرنجریBSI .نیست 
4063/0 9139/0 BSI  علت گرنجریNINF .نیست 

NB and NEG 
 فرضیه صفر Fآماره  احتمال نتیجه

به  NBعلیت، تنها از 
برقرار  NEGسمت 

 ست.ا

6581/0 4255/0 NEG  علت گرنجریNB .نیست 

0256/0 2579/4 NB  علت گرنجریNEG .نیست 

NB and NINF 
 فرضیه صفر Fآماره  احتمال نتیجه

به  NBعلیت، تنها از 
برقرار  NINFسمت 

 است. 

7636/0 2726/0 NINF  علت گرنجریNB .نیست 

0458/0 4975/3 NB  علت گرنجریNINF .نیست 

 

های استفاده شده، بین پیداست، طبق شاخص 5و  4های علیت گرنجری انجام شده در جداول همانطور که از نتایج آزمون
-ثباتی بخش بانکی به صورت دو به دو رابطه علیت برقرار میثباتی مالی و بیاقتصاد کالن، بی ثباتیهای بیاز شاخص برخی



 

گیری نیاز به کارهای تجربی قطعیت بیشتر در نتیجهو برای  رابطه علی یک طرفه قطعی را نشان نمی دهندباشد؛ اما این نتایج 
 باشد. بیشتری می

 نتیجه گیری و توصیه سیاستیخالصه،  -8

ثباتی بانکی بوده است. در این راستا ثباتی مالی و بیثباتی اقتصاد کالن، بیبین تحقیق، هدف اصلی بررسی رابطه میان در ای
و یات متفاوت در این زمینه مطرح شده نظر شد و از این رو،ثباتی مالی و ثبات بانکی پرداخته در ایتدا به بررسی مفاهیم بی

بانکی مورد استفاده در تحقیقات قبلی نیز در جداولی معرفی شدند. سپس به بررسی رابطه ثبات ثباتی مالی و هایی بیشاخص
مربوط به موضوع تحقیق ارائه شدند. در پیشین تعدادی از مطالعات  نتایج ،اقتصادی و ثبات مالی پرداخته شد. در ادامه

. شده استها پرداخته مون علیت میان شاخصبه بررسی تجربی نتایج به صورت نموداری و همچنین بررسی آز قسمت آخر
 های سیاستی مستخرج از این بررسی به شرح زیر است:نتایج و توصیه

 به بعد موفق به کنترل تورم شده است. 1390سیاست پولی از دهه  -1

حقیقی اقتصاد  توفیق در کنترل تورم به عنوان مهم ترین وظیفه سیاست پولی برای ثبات بانکی و مالی و لذا ثبات بخش -2
 است. Great Moderationکافی نیست. شاهد آن بی ثباتی های مالی و پیامد حقیقی آن در دوره به اصطالح 

 پی گیری ثبات بانکی و مالی از طریق سیاستهای احتیاطی اقتصاد کالن برای ثبات اقتصاد کالن ضروری است. -3

اما کافی نیست. این موضوع در مورد ایران در سیاست کنترل تورم کنترل تورم شرط الزم برای ثبات اقتصاد کالن است  -4
 اخیر و در آینده که بخش مالی و بانکی پیچیده تر می شود بسیار با اهمیت است.
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Abstract: 

Iran's economy has encountered widespread macroeconomic fluctuations, especially in the form 
of volatile economic growth and high and variable inflation rates, for four decades. On the other 
hand, the world economy has experienced average low inflation since 1990, after high inflation 
rates in developed countries in 1970s and very high inflation rates in some developing countries 
in 1980s and early 1990s. In fact, monetary policy has overcome inflation in the world. Although 
high and volatile inflation rates have disappeared as a worldwide problem, financial and 
banking instability and macroeconomic instability (business cycles) has continued. Therefore, it 
is of importance to analyze the causes of financial and banking instability and their relationship 
to macroeconomic instability despite low inflation rates. This paper is an introduction to (1) the 
relationship between financial instability and macroeconomic instability, and (2) reminding the 
necessity of lowering financial instability in addition to inflation reduction. Our empirical 
evidence implies the positive relationship between financial and macroeconomic instability. 
Also, there should be further research to examine the causal relationship between these two 
kinds of instability.  
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Additional FSIs for Deposit Takers 
Capital to assets 1 

Large exposures to capital 2 
Geographical distribution of loans to total loans 3 

Gross asset position in financial derivatives to capital 4 
Gross liability position in financial derivatives to capital 5 

Trading income to total income 6 
Personnel expenses to noninterest expenses 7 

Spread between reference lending and deposit rates (base points) 8 
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Foreign-currency-denominated loans to total loans 11 
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