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 استخراج شاخص ثبات بانکی و ارتباط آن با نوسانات ارزی در اقتصاد ایران

  مهدی بختیارنویسنده:

  30/3/1397 :خیتار

 *چکیده
ننده ذیر و شکپیب آس ی ماهیتاهای مالهای مالی سیستماتیک، ثبات اقتصاد کالن را تهدید ننماید. سیستمکه بحران ثبات مالی وضعیتی است

نوان عانکی به های پیش روی سیاستگذاران پولی و مالی بوده است. بخش بهستند. از اینرو تامین ثبات مالی همواره یکی از مهمترین چالش
ست.  اار رخوردباشد که ثبات در این بخش از اهمیت فراوانی بیکی از مهم ترین اجزای سیستم مالی به خصوص در کشورهای در حال توسعه می

خص ثبات شا پذیرد. پژوهش حاضر، در پی استخراجازعوامل مختلفی از جمله نوسانات ارزی تاثیر می خش بانکیدهد بها نشان میپژوهش
ی قتصاد ایران در طابرای  باشد،می Garchموجود دارای اثر که طبق شواهد  ادامه به بررسی ارتباط آن با نوسانات ارزیشبکه بانکی بوده و در 

ی مالی بخش هااین پژوهش از مهمترین و اثرپذیرترین نسبت. در پرداخته است چهار متغیره var یک مدلبا استفاده از  94تا  85لهای سا
ثار آ سپس وید های اساسی یک شاخص ثبات بانکی معرفی گردبی ثباتی مالی استفاده گردید و ابتدا با تکنیک تحلیل مولفهبانکی در شرایط 

و ادار معنرابطه  آن است کههای پژوهش و برآوردها بیانگر . یافتهشاخص معرفِ ثبات بانکی ارزیابی نموده استارزی را بر روی این نوسانات 
نکی از اشبکه بشود یجه تالش در جهت کاهش نوسانات نرخ ارز موجب می، درنتسانات ارزی و شاخص ثبات بانکی وجود داردنومنفی بین 

 . ار باشدثبات بیشتری برخورد

 های اساسیشرطی، تحلیل مولفهناهمسانی ترکیبی، واریانس  هایز، شاخصنرخ ار: های کلیدیواژه
. 

 JEL: F31،D53،44Eبندی طبقه
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 مقدمه .۱
 

ترین مباحث در حوزه اقتصاد بوده که تعریف آن دشوار و ترین و پیچیدههمواره یکی از چالش برانگیزترین، گسترده 1ثبات مالی
در صورت عدم  شود: به طور کلی،مراتب دشوارتر است. مثال در دو تعریف، ثبات مالی اینگونه توصیف میگیری آن بهدازهان

در  و یا کرد فیتوص و باثبات داریتوان به عنوان پایرا م یمال ستمیس کی فشار، استرس و بحرانها، د،یوجود نوسانات شد
 -بازار یهارساختیبازارها و ز ،یمال یهاشامل واسطه -یمال ستمیکه سی طیشرا عنوانتواند به  یم یثبات مالتر تعریفی جامع

احتمال وقوع اختالالت در  بیترت نیبه اباشد.  است، یمال هایعدم تعادلها و نابود کردن شوک ایستادگی در مقابلقادر به 
پس انداز به  صیتخص زیان رساندن به باعث یوجهبه طور قابل ت واست  دیشد یرا که به اندازه کاف یمال گریروند واسطه

  .(Gadanecz & Jayaram,2009) کندیکم مرا شود میسودآور  یگذارهیسرما یهافرصت
وان به تگونه میای بسیار وسیع دارد، روبرو هستیم. پس چآید، با مبحثی پیچیده که دامنههمانطور که از این دو تعریف برمی

ق رف و عمیژآید اگر بخواهیم به صورت میان میباره پرداخت؟! هنگامی که صحبت از ثبات مالی به مطالعه و شناخت در این
خش ببایست روی شش بخش اصلی و مهم متمرکز شویم. این شش بخش عبارتند از: در این مقوله به بررسی بپردازیم، می

Dumič های مالیواقعی اقتصاد، بخش شرکتی، بخش خانوار، بخش خارجی، بخش مالی و بازار ić ,2016)). 
 دیا تهدر یتواند ثبات مال یتمام منابع خطر است که م ییمستلزم شناسا یکالن اقتصاد یهااستیس زیآم تیموفق اجرای

الت و تحو یبازار مال یهارساختیو خطرات مربوط به ز یمال یو بازارها یمؤسسات مال نیروابط ب یدگیچیبا توجه به پ کند.
 ریأثت کیستمیو منابع بالقوه خطرات س یکه ممکن است بر ثبات مال یعوامل تعداد ،یالملل نیو ب یاخلد یکالن اقتصاد

 یکیقوه، بال کیستمیو خطرات س یریپذ بیآس جادیبه موقع از ا صیها به منظور تشخانتخاب شاخص باال است. اریبگذارد بس
Dumič  دشویمحسوب م یکالن اقتصاد یهااستیس یهاچالش نیاز بزرگتر ić ,2016)). 

 را مالي ثبات اصلي کانونا بانکههای اثرگذار بر ثبات مالی در ایران، ثبات بانکی است. به عبارتی ترین بخشیکی از مهم
لی ها به محها و شرایط خاص اقتصاد ایران)بانک محور بودن سیستم مالی و تبدیل بانکبا توجه به ویژگید. ـيدهنـم تشکيل

 ایهثباتییب دیو تشد یریگاز عوامل شکل یکاری( ثبات در حوزه بانکی از اهمیت فراوانی برخوردار است. یگذبرای سرمایه
 یهاسال یارز نوسانات .سازدیها را متأثر مبانک ثبات که باشدیبه خصوص نرخ ارز م یمال یاز بازارها ینوسانات ناش یمال
را  یطیشرا ،میهمچون تحر گرید یمال ریغ یهاسکیاز ر یاریدر کنار بس ،یلما سکیر کیبه عنوان  زین رانیدر اقتصاد ا ریاخ

اثر  زانیم انیم نی. در ادیگرد یمال یهاربازا گریاقتصاد و بروز تالطم در د ینمود که منجر به انقباض در بخش واقع جادیا
م استحکا زانیدهنده منشان تواندیآن مبه  ییاست که پاسخگو یاز مسائل مهم یکینوسانات  نیاز ا رانیا ینکبا شبکه یریپذ

کی وجود ی ثبات بانسوالی که وجود دارد این است که آیا شاخصی برای ارزیاب باشد. یمال هایثباتیبیدر برابر  رانیا یهابانک
شده  جادیا یباتثیب ایآ کند؟یم رییچگونه تغ شاخص ثبات بانکیمثل نوسانات نرخ ارز،  یدر هنگام بروز نوساناتدارد؟ و اینکه 

  ؟شودمنجر به تقویت شاخص ثبات بانکی می ای شودیتمام مثبات بانکی به ضرر  ارزدر بازار 
ی گیرزهمطالعات موجود در این خصوص کمتر به ساخت شاخصی دقیق و فراگیر که ثبات در حوزه بانکی را در ایران اندا

ک یستخراج ااتی مالی بر ثبات سیستم بانکی این پژوهش ابتدا به اند، با توجه به اهمیت موضوع تاثیر بی ثبکند پرداخته
مورد  (Garch) دارای اثر شاخص فراگیر ثبات بانکی برای ایران پرداخته و پس از آن ارتباط این شاخص را با نوسانات ارزی

شتری ثبات بی بانکی کشور ازرسد هرچه بی ثباتی مالی در بازار ارز کمتر باشد، شبکه ارزیابی قرار گرفته است. به نظر می
 شود.برخوردار است یعنی نوسانات کمتر در بازار ارز منجر به تقویت شاخص ثبات بانکی می

ر بی اث نها وگیری آهای اندازهباشد. ابتدا بحث ثبات مالی و بانکی و شاخصچارچوب کلی پژوهش در ادامه به شرح زیر می
دی ر بخش بعدبر آنها بیان گردیده است. پس از آن مطالعات تجربی در این خصوص و ثباتی بازارهای مالی بخصوص بازار ارز  

 گیری ارائه گردیده است. و در آخر نتیجه varبه ساخت شاخص ثبات بانکی و برآورد مدل با رویکرد 
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 مبانی نظری  .۲
 

خود عمل کرده،  فیبه وظا یاساسشود که بتواند به صورت یاطالق م یمال ستمیس کیو قدرت  ییبه توانا 1یمال تیامن
 .ردیقرار نگ یو خارج یداخل یهاشوک ریمقاومت کرده و تحت تأث یمال یهاو در برابر بحران افتهیتوسعه 

ها ییدارا متیبدون مشکل خاص بوده، ق یدیکل یکارا و نهادها ییبازارها یکه دارا یستمیس یعنی یمال ستمیس ثبات
 ابد،یدست  نییو تورم پا داریکه بخواهد به اهداف رشد پا یاقتصاد یکند و براینم دایود پخ هیاز سطح پا ینوسان معنادار

 (1391فرزین وش و قربان شیران،  )است. یاتیح
 طیاز شرا یها ناشییدارا متیبوده و قادر است نوسانات در ق 2ریمقاوم و انعطاف پذ نینو باثبات همچ داریپا یمال ستمیس

  مل نماید.را تح نانیاطم عدمقابل توجه در  شیها و به عالوه افزاآن یعرضه و تقاضا یایپو
. در دباشیدر حال توسعه م یبه خصوص در کشورها یکننده ثبات مال نییتع بخش نیتر یو اصل نیمهم تر یبانک ستمیس

 یو پول یمال مستیمسلط بر س است، بانکها افتهیدر حال توسعه که بازار سهام و اوراق بهادار در آنها توسعه ن یاکثر کشورها
کننده  نییتنها عوامل تع دیو شا نیتریاصل یبخش بانک یهاعملکرد بانکها و شاخص ،ییفضا نیدر چن کباشند. بدون شیم

 خواهند بود. یثبات مال
 یاهبحران یمعتقدند در تمام یمال یهادر بحران یبانک ستمیو نقش س تی( در خصوص اهم2003) لوریو ت نینتیکوئ

و  نیهم تربازار پول م میو تنظ ینظارت یندهایدر فرآ یاسیس یهااتفاق افتاده اند. دخالت 1990هه که در د یستمیس یمال
 یر حالدتر از بحران بوده است.  عیدر خروج هر چه سر یبانک ستمیو س یمرکز یعمل کردن بانک ها فیعامل ضع نیتر یاصل

-یم شیفزاا یجهبحران به طور قابل تو کیستماتیس تیریعمل آنها را در مد یآزاد قدرت و ،یمرکز یهابانک شتریب یکه آزاد
 (.Cihak, 2007دهد )

که  یطیاشر نیرتمهم میمتفاوت خواهد بود. اقتصاددانان در ترس طینرخ ارز بر عملکرد اقتصاد با توجه به شرا راتییاثر تغ
 انیرقتصاد با جابطه ار زانیاز اقتصاددانان م ید اتفاق نظر ندارند. گروهگذارینرخ ارز و عملکرد اقتصاد اثر م راتییبر رابطه تغ

 (1392 ،یمیو ابراه یجانیدانند )کمیرابطه مهم م نیو درجه باز بودن اقتصاد را در ا یخارج هیسرما
وام گرفته و بر  یها بر اساس پول خارجبانک وقتیاست.  یوجود مشکالت در بازار مال انگریبازار ارز ب یناگهان راتییتغ

 ایانجام شود ) یبر اساس پول داخل یگذار هیبوده و سرما یبر اساس پول خارج یمال نیتأم ایدهند یوام م یاساس پول داخل
 Beck, Demirgüç.)خواهد شد یداخل یو بازار مال یجاد شوک و عدم تعادل در بازار بانکینرخ ارز باعث ا راتییبرعکس(. تغ

and Levine, 2006) 
 ماتیصمتته و داش یریچشمگ راتیتأث یو مال یبانک یآن، در بازارها یثبات یگونه نوسانات قابل توجه در بازار ارز و ب هر
 یراب یمناسب یفضا ،یطیشرا نیدر چن نیسازد. عالوه بر ایرا متأثر م یگذاران خارج هیبه خصوص سرما یگذار هیسرما
قابل  به طور در بازار را تیفعال سکیبازار افزوده و ر یثبات یکه خود بر ب توجود خواهد داش انیسوداگرانه سودجو تیفعال

و  یبانک ال بحراناحتم انگریتواند بیم ینرخ ارز خارج سکینوسانات نرخ ارز به عنوان ر ن،یدهد. بنابر ایم شیافزا یامالحظه
 نیا ده ازبر استفا نیاز محقق یاریست که بسا یبه حد یپول یزارهاآن در با رینوسانات نرخ ارز و تأث تیباشد. اهم یمال

رزش اکه  ددنیرس جهینت نیو همکاران به ا نیکنند. گلداست یم دیتأک ینوسانات به عنوان نشان دهنده بحران در بازار مال
 (Goldstein, Reinhart & Kaminsky,2000). است یبحران مال انگریشاخص ب نیاز حد نرخ ارز بهتر شیب یگذار

                                                                                                                                                                                   

1. financial Security 

2.Resilient 



   
 

 

4 
 

4 
 

 یرها در ساخت شاخص ثبات بانکی:وزن متغ
ز اتواند میزان متفاوتی شود که هریک میشاخص کلی ثبات بانکی از ترکیب چندین شاخص متفاوت انفرادی ساخته می

 اثرگذاری)وزن متفاوت( را نشان دهد. دو روش برای بررسی این موضوع در مطالعات مختلف بکار رفته است:
 های یکساندادن وزن (1
های و یا روش تحلیل مولفه 1ی متفاوت که با استفاده از روش های مختلفی همچون تابع توزیع تجمعیهادادن وزن (2

های اصلی، شاخص جامع براساس روش پس از مشخص کردن مولفه PCAگیرد. در روش انجام می 2اساسی
 شود. میانگین استاندارد محاسبه می

 
 یاساس یمولفه ها یها یژگیو

 امر بدان نیا .ردیگ یداده ها را در کل مجموعه داده ها در نظر م یمقدار پراکندگ نیشتریستخراج شده با یمولفه اساس نیاول
 نیاارد، دمهم  یژگیمولفه استخراج شده دو و نیهمبسته است. دوم رهایاز متغ یمولفه حداقل با تعداد نیاست که اول یمعن

ا بمولفه  نیدوم یعنی. ردیگ یاول محاسبه نشده است را در نظر مها که توسط مولفه  همجموعه داد انسیوار نیشتریمولفه ب
وم دولفه ماست که  نیدوم ا یژگیبا جزء اول ندارند، همبسته است. و ییباال یمشاهده شده که همبستگ یرهایاز متغ یتعداد

و د زین روش نیده در ااستخراج ش یمولفه ها ریه صفر است. سادو مولف نیب یهمبستگ یعنیندارد،  یبا مولفه اول همبستگ
 باشند. یمذکور را دارا م یژگیو

 
 یاساس یتعداد مولفه ها نیتخم

از  یاد مشخصتوان تعدیشوند. اما میم یکه بررس ییرهایاستخراج شده در هر مدل برابر است با تعداد متغ یمولفه ها تعداد
 نی. بنابرادریگیر مها را در نظداده یاز پراکندگ یل توجهسه مولفه اول مقدار قاب ایها را انتخاب نمود. معموال دو مولفه نیا

 یراب زیرا ن یگرید یارهایاست مع یاز موارد ضرور یاما در برخ کند.یم تیادامه کار کفا یسه مولفه اول برا ایانتخاب دو 
 :عبارتند از ارهایمع نیتوجه قرار داد. ا مورد الزم یهاتعداد مولفه افتنی

 
 (: Test Screeاول ) اریمع

 تیهما زانیر مد ریینمودار تغ نید. در اکنیم ترسیمرا  یمرتبط، نمودار اسکر یاساس یهادر برابر مولفه ژهیو ریمقاد نمایش
فته نظر گر در دیرا که با یاساس یهاد مولفهحداکثر تعدا ،ینقطه شکستگ شود.یمشخص م یهر مولفه اساس یبرا ژهیو ریمقاد
 تواند مناسب باشد.یم زین دهدیرا نشان م یکه شکستگ یکمتر از عدد PC کیدهد. ینشان م شود

 
 (:  Eigenvaluesدوم ) اریمع

 .میکنیها صرف نظر ممولفه ریاست را در نظر گرفته و از سا کیآنها بزرگتر از  ژهیکه مقدار و ییهامولفه
 

 (: Varianceسوم ) اریمع
 نیشتریب مولفه اول بطور معمول ،کافی استادامه کار  یدهند برایم حیا توضر یاز پراکندگ یشتریکه درصد ب ییهامولفه

 .دهدبه خود اختصاص میرا  انسیوار
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 . مطالعات تجربی3
 استخراج نمودند . PCA روش با اسي استقالل بانک مرکزي راهاي اسهمکاران مولفه و 1کينگ بانايان 1998در سال 

ادي در کشور مالزي بررسي تاثير آزادسازي مالي را بر رشد اقتص 200٥ستراليا در سال از دانشگاه ملي ا 3و وارويک 2جيمز
 استخراج کردند. PCAايشان براي بررسي توسعه مالي شاخص عمق مالي را با استفاده از روش   .کردند

ل توسعه منتخب کشور در حا 22( به بررسی اثر تغییرات نرخ ارز واقعی بر بی ثباتی مالی در 1392) حاجی باباییتقی نژاد و 
الی مپرداخته است. شاخص بی ثباتی  پنلهای با استفاده از روش اقتصاد سنجی داده 2010تا  1995در فاصله سالهای 

و  GDPصدی از متغیر تغییر نرخ بهره واقعی، تغییر در گستره نرخ بهره، تغییر در پول و شبه پول به عنوان در 4ترکیبی از 
الی است. می ثباتی و معنادار تغییرات نرخ ارز واقعی بر بباشد. نتیجه برآورد بیانگر رابطه مثبت مرکزی می نسبت دارایی بانک

وزه حدهد که شدت اثر تغییرات نرخ ارز واقعی بر بی ثباتی مالی در کشورهای -استفاده از متغیرهای مجازی نشان می
 جغرافیایی مختلف، متفاوت است.

های ی بانکای تحت عنوان "ارزیابی ثبات مالی و تعیین عوامل موثر بر ثبات مال( در مطالعه1395میرباقری و ناهیدی )
سازی نموده  شاخص Zهای ایرانی منتخب با استفاده از معیار ثبات مالی را در بانک 1393تا  1383های کشور" در فاصله سال

بوده و  اوتمتف مطالعه مورد هایبانک مالی در ثبات یزانم که دهدمی نشان مطالعه و با یکدیگر مقایسه کرده است. نتایج
 دارند. خصوصی هایبانک به نسبت بیشتری مالی ثبات دولتی هایبانک

 های اساسی:با استفاده از روش تحلیل مولفه استخراج شاخص ثبات بانکی. 4
 

درک بهتر  یکه برا نشان داده اند رکیبیت یهاشاخص جادیابرای مختلف  متغیرهایبا استفاده از ( 2016)جایرام و گادنیز
 یدرجه ثبات مال ییشناسا یبرا یشتریقدرت ب ازمشکالت مربوط به ساختار آنها،  رغمیعلهای ترکیبی شاخص یثبات مال

 طینظارت بر شرا یعمل براو در اتیمعموال در ادبکه  ترکیبی یهااز شاخص یبرخ .برخوردارند یفرد یاهنسبت به شاخص
معموال شامل نرخ  یپول تیوضع یهاشاخص است. یمال وضعیتو شاخص  یپول وضعیتشاخص  شوند،استفاده می یلبازار ما

را  یو خارج یداخل یقرض گرفتن در بازارها یبرا طیشرا یمال تیوضع یهاشاخص کهیباشند، در حالیارز و نرخ بهره مرجع م
 & Mayes)است یمال یبازارها یهاو شاخص یاقتصاد کالن یرهایاز متغ یاریشامل بس نیو همچن کنندیم فیتوص

Viren, 2001) 
 روشهای وضعیت مالی که به شاخصاز  1394-1385دوره برای ارزیابی ثبات شبکه بانکی ایران طی  پژوهشدر این 

PCA  ،رسيبر جهت در کارا آماري هايروش از يکي هاداده ابعاد کاهش سازي و شاخص. استفاده شده استاستخراج شده 
 .باشدیم ني زما هايسري تحليل روند و اقتصاد مختلف ابعاد وضعيت

در  ست.ادر جدول ذیل ارائه گردیده های مالی بخش بانکی مورد استفاده در این پژوهش مهمترین و اثرپذیرترین نسبت
ت سود نسب(، Roe) سرمایه(، بازده Roa) (، بازده داراییAq) (، کیفیت داراییCaمتغیرهای کفایت سرمایه )این مقاله 

ه کل سپرده ب(، نسبت سپرده کوتاه مدت La) نسبت تسهیالت اعطائی به دارایی(، L) نقدینگی(، p) قبل از مالیات به دارایی
ظر گرفته ثبات شبکه بانکی در ن دهندهمتغیرهای نشانبه عنوان  (Lt) ( و نسبت سپرده بلند مدت به کل سپرده هاSt) ها

  ها با استفاده از بانک اطالعاتی پژوهشکده پولی و بانکی استخراج شده است.سبتاین ن اند.شده

                                                                                                                                                                                   
1  .  King Banaian 
2  .  James B. Ang 
3  .  Warwick J.Mckibbin 
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 1 جدول
 ی ثبات شبکه بانکیمعرفی متغیرها

 عالمت متغیرها
 کفایت سرمایه
 کیفیت دارایی

 بازده دارایی
 بازده سرمایه

 نسبت سود قبل از مالیات به دارایی
 نقدینگی

 نسبت تسهیالت اعطائی به دارایی
سپرده کوتاه مدت به کل سپرده  نسبت

 ها
نسبت سپرده بلند مدت به کل سپرده 

 ها

Ca 
Aq 

Roa 
Roe 

P 
L 

La 
St 
Lt 

 
 تحليل روند و اقتصاد مختلف ابعاد وضعيت بررسي جهت در کارا آماري روشهاي از يکي هاداده ابعاد کاهش سازي و شاخص
 .باشدیم ني زما سريهاي

 

 

 :در ایرانمحاسبه شاخص ثبات شبکه بانکی 
با توجه به مبانی مذکور، برای محاسبه شاخص ثبات بانکی از نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی به عنوان متغیر کفایت 

(، از نسبت سود قبل از Aq(، از نسبت مطالبات غیر جاری به کل مطالبات به عنوان متغیر کیفیت دارایی)Caسرمایه )
(، از نسبت Roa(، از نسبت سود خالص به دارایی به عنوان متغیر بازده دارایی)Pدآوری)متغیر سومالیات به دارایی به عنوان 

های کوتاه مدت های نقد به بدهی(، از نسبت داراییRoeسود خالص به حقوق صاحبان سهام به عنوان متغبر بازده سرمایه)
های کوتاه مدت به کل ( و سپردهLaنوان متغیر)های تسهیالت اعطایی به دارایی به ع( و از نسبتLبه عنوان متغیر نقدینگی)

 در گام اوليناستفاده شده است. ( Lt)به عنوان متغیر هاهای بلند مدت به کل سپرده( و سپردهStها به عنوان متغیر)سپرده
متغیرها با توجه به خروجی های نرم افزار همبستگی بین  .است آنها همبستگي ماتريس بررسي متغيرها، بين ارتباط بررسي

  اثبات گردید.
 

 

استخراج  یهاشود مولفهی. چنان که مشاهده مدهدینشان م Eviews8حاصل از برآورد را در نرم افزار  جینتا 2 جدول شماره
در نظر گرفته شده  یها در بررسمجموعه داده یبردار، و همه پراکندگ 9 یعنیاستفاده شده،  یرهایشده برابر است با تعداد متغ

 .مولفه را مشخص نمود نیترتوان بهیا رسم نمودار ماست. ب
نشان  زین 2باشد. چنان که جدول شماره یانتخاب م نیبهتر و دوم و سوم اول هایمولفه دهدینشان م 1 شماره شکل

 نیا ها توسطمجموعه داده یدرصد پراکندگ 91 احدوددر مجموع و  باشدیم کیبزرگتر از اول مولفه  سه ژهیدهد مقدار ویم
سهم مولفه است.  یمولفه اول کافسه است که انتخاب  نینشان دهنده ا ارهایهمه مع گریشود. به عبارت دیبازگو م هامولفه

درصد  15درصد و سهم مولفه سوم از کل واریانس  2/21درصد، سهم مولفه دوم از کل واریانس  8/54اول از کل واریانس 
 درصد است. 9مولفه بعدی ها یعنی شش باشد. سهم سایر مولفهمی
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 2جدول       
 های اساسیمولفه      

Eigenvalues 

    
Cumulativ

e 
Cumulati

ve     
Numbe

r Value 
Differenc
e 

Proportio
n Value 

Proportio
n     

          
          1 4.937 3.019 0.548 4.937 0.5486     
2 1.918 0.618 0.213 6.856 0.7618     
3 1.299 0.808 0.144 8.156 0.9063     
4 0.491 0.255 0.054 8.647 0.9609     
5 0.235 0.126 0.026 8.883 0.9871     
6 0.109 0.104 0.012 8.993 0.9992     
7 0.004 0.003 0.0005 8.997 0.9998     
8 0.002 0.001 0.0002 8.999 1.0000     
9 0.0004 --- 0.0000 9.000 1.0000     

          
          Eigenvectors (loadings):        
          

Variabl
e PC 1   PC 2 PC 3   PC 4   PC 5   PC 6   PC 7   PC 8   PC 9   

          
          AQ 0.169 -0.474 0.427 0.588 -0.199 0.281 -0.095 -0.153 -0.255 
CA 0.376 -0.356 0.026 -0.190 0.266 0.427 0.256 0.154 0.592 
L -0.360 0.081 0.344 0.284 0.798 -0.119 -0.047 0.016 0.097 

LA 0.199 0.489 -0.429 0.336 0.206 0.582 -0.104 -0.083 -0.150 
LT -0.350 0.353 0.204 0.338 -0.406 0.136 0.435 0.316 0.348 
P 0.408 0.215 0.238 -0.082 0.161 -0.147 0.704 -0.101 -0.411 

ROA 0.388 0.239 0.331 -0.066 -0.001 -0.049 -0.394 0.711 -0.116 
ROE 0.326 0.398 0.354 0.006 -0.128 -0.154 -0.254 -0.555 0.443 
ST -0.336 0.120 0.422 -0.544 -0.042 0.564 -0.073 -0.143 -0.226 
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Scree Plot (Ordered Eigenvalues)

 
 )آزمون اسکری( های اساسی. مقادیر ویژه مولفه1شکل                       

 

 
 

 
 

 
را با مولفه  یهمبستگ نیشتریتوان گفت ب یذکر شده است م 2که در جدول شماره  هادر بردار یمحاسبات بیبا توجه به ضرا

-برای مولفه دوم و سوم نیز می .باشندیدارا م AQو P ،ROA، CA ،L ، LT ،ST ،ROE، LA یرهایمتغ بیاول به ترت

 دهینام PC3و PC1 ،PC2 به ترتیب یوتریکامپ یهایکه در خروج دوم وسوماول، هایبردار توان از جدول مشاهده کرد.
 نیاز آن استفاده نمود. با انتخاب ا یسنج مختلف اقتصاد یهادانست و در مدل ثبات بانکیتوان شاخص  یرا م شودیم
 :باشد یم ریبه صورت ز 2با توجه به جدول  یاصل یرهایو متغ ، مولفه دوم و مولفه سوممولفه اول یخط بی، ترکهاداربر

 

PC1 =0.169AQ+ 0.376CA-0.36L+0.199LA-0.350LT+0.408P+0.388ROA+0.326ROE-0.336ST 
 
PC2 = -0.474AQ-0.356CA+0.081L+0.489LA+0.353LT+0.215P+0.239ROA+0.398ROE+0.120ST 
 
PC3 = 0.427AQ+0.026CA+0.344L-0.429LA+0.204LT+0.238P+0.331ROA+0.354ROE+0.422ST 

 
 شود. مشاهده می 2های تشکیل دهنده شاخص ثبات بانکی در شکل نمره عاملی مولفه
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Factor Scores

 
 تشکیل دهنده شاخص ثبات بانکی هایمولفه یاملع . نمره2شکل 

 
توان با توجه به ضرایب محاسبه شده در تشکیل دهنده شاخص ثبات بانکی را می مولفهسه بین هریک از متغیرها و ارتباط 
 مالحظه کرد.  3جدول 

 3جدول                                       
 factor loadings))یاملع )بار(ضرایب                                      

 F1 F2 F3 
    
    AQ  0.376609 -0.654997  0.489522 

CA  0.837030 -0.494891  0.029204 
L -0.794718  0.111041  0.383171 

LA  0.442371  0.671662 -0.491148 
LT -0.779293  0.490608  0.234885 

P  0.907674  0.299133  0.268268 
ROA  0.862779  0.332494  0.374355 
ROE  0.725534  0.553211  0.400190 

ST -0.746995  0.167863  0.483020 
 

 
 

 در نرخ ارز GARCHوجود اثرات  یبررس. 5
 

اساس  محاسبه نوسانات را بکار برد. ناسبم یهااز روش یکی دیبا یزمان یسر کیدر  یوجود اثرات نوسان نییبه منظور تع
متمرکز است اما در آنها به  انسیوار یریگ اندازه نیو همچن نیانگیمتغير حول مقدار م راتییمحاسبه نوسان بر تغ یهامدل
 یمفهوم نوسانات را در اقتصاد و مباحث مال ینانیو نااطم یثبات یعامل، ب نی. همستتوجه شده ا زین ریگذشته متغ ریمقاد

  کرد:  یبند میتقس یکل دسته 5توان به یم ،ینانینحوه محاسبه نااطم یها را بر مبناروش نیدهد. ایپوشش م
  ریمتغ اریانحراف مع ای انسیوار با استفاده از ینانینااطم یریمحاسبه و اندازه گ (1
 آن نیانگیاز م ریمتغ فاصله با استفاده از ینانیناطم یریمحاسبه و اندازه گ (2
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10 
مشاوران و  ،اقتصاددانان کنندگان )شامل ینیب شیپ یانتظار راتییتغ با استفاده از ینانینااطم یریمحاسبه و اندازه گ (3

 در طول زمان  ری...( از متغ
  یاقتصادسنج یبر اساس روش ها ینانینااطم نیتخم (4
ها پارامترها در طول گونه مدل نی)در ا نگیچیسوئ-فمارکوو یهامدل با استفاده از ینانیناطم یریمحاسبه و اندازه گ (5

 ( شوندیم در نظر گرفته ریزمان متغ
برآوردها  شتریاست. در ب یاقتصادسنج یهابراساس روش ینانینااطم نیاست تخمبکار رفته  پژوهش نیکه در ا یروش

 رییدر طول زمان تغ انسیامکان وجود دارد که وار نیا ی. ولرندیگیثابت در نظر م یرا مقدار یمعموال واريانس معادله برآورد
شود. یدر نظر گرفته م ینانیسبه نااطممحا یبرا یاریبه عنوان مع ینیب شیپ یخطا یشرط انسیوار یطیشرا نیکند. در چن

 هاگونه مدل نیدارند. در ا تیارجح GARCH یعنیآن ها  افتهیو شکل گسترش  ARCH یعموم یط مدل هایشرا نیدر ا
-سری .آیدمی بدست کند،می تغییر زمان طول در که برآوردی مدل یجمله خطا یشرط انسیوار لهیبه وس ریمتغ ینانینااطم

 .هستند دارا را ناهمسانی واریانس هایویژگی و بوده ناپایدار نوسانات دارای معمول، بطور ارز نرخ زمانی های
 

 هیروش، از آزمون فرض نیا انرخ ارز، بعد از محاسبه نوسانات ب یزمان یدر سر GARCHوجود اثرات  نییبه منظور تع
بدان معناست که  نیباشد، ا 5/0کمتر از  GARCHش شود. اگر آماره بدست آمده بعد از محاسبه نوسانات به رویاستفاده م

در  GARCHوجود اثرات  دییشود. تایم دییتا GARCHقابل محاسبه به روش  یمذکور، وجود اثرات نوسان یزمان یدر سر
را در بر دارد.  GARCHمدل  یها یژگیبوده و و یاثرات نوسان یمذکور دارا یزمان یمعناست که سر نیبد یزمان یسر کی

وجود  دییکند. پس از محاسبه نوسانات نرخ ارز و تایم دیینرخ ارز تا یزمان یرا در سر GARCHاثرات  دآزمون وجو نیا جینتا
مورد  نیمدل، در تخم یرهایاز متغ یکیتوان نوسانات نرخ ارز را به عنوان  ینرخ ارز، م یزمان یدر سر GARCHاثرات 

 استفاده قرار داد.
 
 
 

 VAR یبردار ونیخودرگرس یبا استفاده از الگو نرخ ارز بر شاخص ثبات بانکی نوساناتاثر  یبررس. 6
 

نوسانات نرخ ، ثبات بانکیشاخص  ریمتغ چهاراست که شامل  یساختار ریغ VARمدل  کی قیتحق نیمورد نظر در ا مدل
 یو دوره زمان 1390 هیابر اساس سال پ متغیرها به صورت فصلی وباشد. همه  یم تورم و ارز، رشد تولید ناخالص داخلی

 :شدبا یم ریبه کار رفته به صورت ز VAR یباشد. الگو یم 1394-1385

 
 

،  PCABANKها است. نیز بردار تکانه Uباشد و می X=(PCABANK , VEXCH , GGDP , INF)که در این مدل 
VEXCH  ،GGDP  وINF ید ناخالص داخلی و تورم است. به ترتیب نشانگر شاخص ثبات بانکی، نوسانات نرخ ارز، رشد تول 
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 رهایمتغ ییمانا آزمون

 یبررس یداده شد، به دست آمده است. برا حیکه در قبل توض یاساس یهابر اساس روش مولفه ثبات بانکیشاخص  ریمتغ
 چهارهر  دهدینشان م 4استفاده شد. جدول شماره  تعمیم یافته فولر یکیواحد د شهیاز آزمون ر یزمان یها یسر ییمانا
 باشند.یمدرصد مانا  99دار  یدر سطح معن ریمتغ

 

 4 جدول                          
 فولر تعمیم یافته -آزمون دیکی                            

 حالتها با عرض از مبدا و بدون روند با عرض از مبدا و روند
 متغیر ADFآماره  ارزش بحرانی مکینون ADFآماره  ارزش بحرانی مکینون

23/3- 37/4- 56/2- 63/3- PCABANK 
45/3- 056/8- 42/2- 26/6- VEXCH 
28/4- 61/5- 66/3- 68/5- GGDP 
3/4- 8/5- 46/3- 84/4- INF 

 

 نهیوقفه به نییتع
( و FPE)یینها ینیب شیپ یخطا، (AIC)کیکانآ(، HQ)نیکوئ -هنان، (SC)شوارتز یهااز آماره نهیوقفه به نییتع یبرا

وقفه  نیشود. ایها انتخاب متعداد آماره نیشتریبراساس ب رهیمتغ چهار VARمدل  یبرا 1استفاده شده که وقفه  LR آماره
 کند. یم نیتام زیکل مدل را ن ییستایا طیشرا

 

 5جدول      
               نهیوقفه به نییآزمون تع      

       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0 -662.1790 NA   5.12e+10  36.00968  36.18383  36.07107 

1 -566.9516   164.7177*   7.11e+08*  31.72711   32.59788*   32.03410* 

2 -550.8916  24.30695  7.33e+08   31.72387*  33.29125  32.27645 

3 -544.4232  8.391562  1.34e+09  32.23909  34.50308  33.03725 
       
       

 

 
                  

 
 
 

 :اثر تکانه ها یبررس
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 (:ی)توابع واکنش ضربه ا یتوابع عکس العمل آن

 ،یتوابع عکس العمل آن یشود. بررسیتوجه م ی، به توابع عکس العمل آنVAR یالگو کیمربوط به  جیاستنتاج نتا در معموال
 ستمیس ینحوه حرکت زمان میتوابع به ترس نیا گر،یباشد. به عبارت دیتکانه ها م ایک اثر شو یبنددر واقع همان مطالعه زمان

آن است که  انگریتوابع ب نیا جیپردازند. نتا یمدل پس از شوک م یرهایاز متغ کیهر  ررفتا کیپس از وارد کردن شوک و تفک
 ،یواکنش ضربه ا کیخواهد کرد.  جادیرا ا یچه اثر بعد یدر دوره ها رها،یدر متغ اریانحراف مع کی زانیبه م یناگهان رییتغ

کند. یم کیشود، تفکیخاص وارد م یرهایمتغ هکه ب ییهابا جهش ییدرونزا را به شوک ها یرهایمربوط به متغ یهامولفه
 یخص مدرونزا را مش یرهایمتغ ندهیو آ یجار ریمقاد یهاشوک اریانحراف مع کیها به اندازه در جهش رییتغ ریسپس تاث

 کند.
 یرهایاز متغ کیهر یشده از سو وارددر مقابل ضربه واحد  ستمیس ییپاسخگو نمایش VAR ستمیس یهاتیاز مز یکی

 Xباشد که در آن یم VAR یالگو کی( از MAمتحرک ) نیانگیم ندیباشد. در واقع تابع عکس العمل براساس فرآیم ستمیس
 است. ریغمت چهارشامل ( بوده و MIAمتحرک ) نیانگیم ندیفرا یدارا

 یو زمان بند ردیقرار گ یبه شوکها مورد بررس رهایتا واکنش متغ دیوارد گرد ستمیبه س ییهااز تخمين مدل، شوک بعد
 شوکها و مدت زمان استهالک آنها معلوم گردد.

 ثبات بانکیشاخص ی بر نوسانات نرخ ارز، تورم و رشد تولید ناخالص داخل هیشوک از ناح اریانحراف مع کیاثر  3شکل  در
شاخص در تورم در همان دوره اول به  اریانحراف مع کی شیدهد اثر افزاینشان م شکل همانطور کهنشان داده شده است. 

 جادیبر اثر شوک ا ثبات بانکیالعمل شاخص  عکس.یابدها افزایش میدر طول دورهآن  یشیشود و اثر افزایمنتقل م ثبات بانکی
آمده است. شکل  کی( به تفک3) شکلدر  تورمو  ، رشد تولید ناخالص داخلی، نوسانات نرخ ارزت بانکیثباشده بر شاخص 

بر خودش را  اریانحراف مع کی زانیبه م یدر مواجه با وارد آمدن شوک ثبات بانکیعکس العمل شاخص  راست پایینیسمت 
پس از چند ، ثبات بانکیبر شاخص  اریانحراف مع کی نزایبه م یبا وارد آمدن شوک ودشیم دهیدهد. همانطور که د ینشان م

در  اریانحراف مع کی شیاثر افزااست  نمایانگر شکلاز  . همانطور کهافتیخواهد  شیشاخص افزا نیابی ثباتی مقدار  دوره
ها طول دورهدر آن  یشیشود و اثر افزایمنتقل م شاخص ثبات بانکیبه به صورت مالیم در همان دوره اول  نوسانات نرخ ارز

 اثر افزایش یک انحراف معیار در رشد تولید ناخالص داخلی تقریبا بر شاخص ثبات بانکی بی اثر است. .یابدافزایش می
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 نوسانات ارزی، تورم و رشد تولید ناخالص داخلیبه يک تکانه در  شاخص ثبات بانکیواکنش . 3شکل 

 
 

 

 

 

 

 :شاخص ثبات بانکی سانیوار تجزیه
 یگذار ریتاث تیاهم بیترت افتنی یبرا رهایمتغ انسیوار تجزیه VAR یدر الگوو کاربردها  ایپو یهاکیاز تکن گرید یکی

 یخطا انسیمدل، وار یرهایمتغ انسیوار هیدر تجز آنها است. ریو روند تأث رهایاز متغ کیموجود در الگو بر هر  یرهایمتغ
سهم  انس،یوار هیمعنا که با تجز نیگردد. بدیم هیدر بر دارد تجز رهایاز متغ کیهر  یهاکه شوک یبه عناصر ،ینیب شیپ

 شود. یمشخص م ان،در طول زم رهایاز متغ کیهر  راتییموجود در مدل از تغ یرهایمتغ
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 6جدول                                   
 واریانس شاخص ثبات بانکی نتایج تجزیه                                   

     
     Period INF GGDP VEXCH PCABANK 

     
     1 5.027490 1.383176 12.51056 81.07878 
     
2 15.25852 0.633106 28.87052 55.23785 

     
3 26.72773 0.325064 34.29420 38.65301 

     
4 36.10507 0.196786 34.69723 29.00091 

     
5 43.07703 0.138980 33.56447 23.21951 

     
6 48.16895 0.110623 32.15830 19.56213 

     
7 51.92132 0.095624 30.86239 17.12066 

     
8 54.73577 0.087165 29.76396 15.41311 

     
     
      

دهد که چند درصد یجدول نشان م نی( آمده است. ا6در جدول ) ثبات بانکیشاخص  انسیوار هیبدست آمده از تجز جینتا
رشد تولید ناخالص داخلی  ریمتغ ،نوسانات نرخ ارز ریمتغ ر،یمختلف توسط خود متغ یهادر دوره ثبات بانکیشاخص  راتییتغ

 اند. شده یدوره بررس 8تا  جیشود. همانگونه که مشخص است نتایداده م حیتوض و متغیر تورم
 نیشود و ایم یناش کمتر از خودش ثبات بانکیشاخص  راتییشود، در طول زمان تغیم دهیول ددر جد که همانطور

داده  حیتوسط خودش توض درصد 81 ثبات بانکیشاخص  راتییتغ . مشخصا در دوره اولدرا دار یینسبتا باال درونزایی ریمتغ
 درصد 5 و متغیر تورم درصد 5/1ناخالص داخلی ، متغیر رشد تولیددرصد 5/12 نرخ ارز اتنوسان ریمتغ راتییشود و تغیم

( و تورم روی شاخص 4رویم اثر متغیرهای نوسانات نرخ ارز)تا دوره پیش می 8هرچه در طول زمان تا دوره  دارد. روي آن اثر
 3ز در دوره متغیر نوسانات نرخ ار یابد.یابد و اثر خودش و متغیر رشد تولید ناخالص داخلی کاهش میثبات بانکی افزایش می

 بیشترین اثر گذاری را روی شاخص ثبات بانکی دارد. 4و
 

 

 بحثنتیجه گیری و  .7
 

در این پژوهش به منظور نشان دادن تاثیرات نوسانات نرخ ارز)عاملی از عوامل بی ثباتی مالی( روی ثبات بانکی یک مدل 
VAR  می نشان حاصل جیهمانطور که نتا کند.بازی مینوسانات نرخ ارز نقش اساسی چهار متغیره طراحی گردید که در آن-

نوسانات نرخ ارز در سال  نوسانات نرخ ارز به عنوان یک شاخص بی ثباتی مالی رابطه منفی با شاخص ثبات بانکی دارد.دهد 
 شیت. افزاداشته اند به دنبال داشته اس افتیدر یبه صورت ارز یبانک التیکه تسه یافراد یرا برا یمشکالت فراوان ریاخ یها

گردد.  یبانک سکیر شیامر باعث افزا نیبانکها را کاهش دهد و هم التیتواند احتمال بازپرداخت تسه ینوسانات نرخ ارز م
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 یرابطه انتظار نی( مثبت است. همچنینگیو نقد ی)اعتبار یبانک یهاسکینوسانات نرخ ارز و ر انیم یانتظار بطهرا نیبنابرا

 یبانک التیباشد امکان عدم بازپرداخت تسه شتریهرچه نوسانات نرخ ارز ب رایز. است یمنف یت بانکنوسانات نرخ ارز و ثبا نیب
در نتیجه به جهت فراهم شدن فضای مناسب و سالم برای فعالیت بانکها  .ابدی یم شیبانکها افزا یو احتمال ورشکستگ شتریب

رسد. با توجه به اینکه وسانات نرخ ارز ضروری به نظر میو نیز به جهت کارکرد صحیح و مناسب شبکه بانکی کشور، کنترل ن
گردد دولت به ثبات در بازار ارز از این جنبه که انجامد، پیشنهاد میمیتغییر نرخ ارز واقعی به بی ثباتی مالی در سیستم بانکی 

   ثبات مالی پیش زمینه رشد و پیشرفت و بهبود عملکرد بانکها است، توجه ویژه نماید. 
به  یابیدر واقع براي دستدارد.  یثبات بانک با شاخص یرابطه منف مالی تورم به عنوان یک شاخص بی ثباتینین همچ

 انیبه مشتر یشدن نرخ سود پرداخت یمنف منجر بهتواند یتورم باال م با ثبات داشت. کالن اقتصاد دیبا ثبات با یبانک ستمیس
از  یکی و بی ثباتی آن تورم عدم کنترل .سازدسر انداخته و با مشکل روبرو میها را برای جذب نقدینگی به دردشود که بانک

 التیرود که احتمال عدم بازپرداخت تسه یباشد انتظار م شتریهرچه نرخ تورم ب است. یبحران بانک جادیا برر گذاریعوامل تأث
تورم و نرخ  نیپول )اختالف ما ب یعت نگهدارمنف رای. زابدی شیبانکها افزا ینگیو نقد یاعتبار سکیر جهیشود و درنت شتریب

وجود  نی. همچنندازندیب قیرا به تعو ودخ التیشود تا بازپرداخت تسه یم بیو افراد ترغ ابدی یم شی( افزایبانک التیتسه
 شیفزابانکها را ا یتواند خطر ورشکستگ یم یبانک یها یعدم بازپرداخت بده رایز ،را کاهش دهد یتواند ثبات بانک یتورم م

شود که دولت به جهت حفظ در نتیجه پیشنهاد می .ابدیکاهش  یتورم ثبات بانک شیاست با افزا نیانتظار بر ا نیبنابرا .دهد
 ثبات شبکه بانکی بر کنترل تورم اهتمام ورزد.

 ارد.های با اهمیت اقتصادی است که اثر در خور توجهی در ثبات شبکه بانکی د( نیز از شاخصGGDPرشد اقتصادی)
 سکیبا ر یرابطه معکوس یرشد اقتصادسازد. یعنی افزایش رشد اقتصادی زمینه افزایش ثبات عملکرد نظام بانکی را فراهم می

با  نی. همچنابدی یم شیافزا یبانک التیو توان بازپرداخت تسه ینگیقدرت جذب نقد یتوان اقتصاد شیبا افزا رایدارد، ز یبانک
رشد  نی. بنابراابدی شیافزا یثبات بانک یکاهش معوقات بانک لیرود که به دل یانتظار م یخلناخالص دا دیرشد تول شیافزا

  بانکها دارد. یبا ثبات مال یمیرابطه مستق یاقتصاد
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