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ناپایداری مالی  /نگرش ترازنامهای  /شاخص وضعیت معالی
خالص

نتایج حامل از تاقتق نوان میدهد شعه بعه دلتعل اینیعه در دوره
مورد نظر ،بخش بانیی ارتااطعات معالی ش عی بعا بخعش خعار ی
داشته اس  ،تغتترات نرخ ارز اثعر ننعدانی روی افعزایش ناپایعداری

چکیده

مالی بخش بانیی نداشته اس و افزایش نرخ ارز ،در ابتدای دوره تا

در این مقاله با استفاده از نگعرش ترازنامعهای و ععد انباعا

حد ش ی باعث افزایش ناپایداری مالی بخش بانیی شده اس ولی

پولی ،اثر تغتترات نرخ ارز روی ناپایداری مالی بخش بعانیی شوعور

در سالهای آخر دوره ،ناپایداری مالی بخعش بعانیی را بعه مقعدار

در دوره  2931- 2931مورد بررسی قرار گرفتعه اسع  .بعرای ایعن

ش ی شاهش داده اس .

منظور از شاخص وضیت مالی استفاده شعده اسع  .ایعن شعاخص
برابر با تفاوت داراییها و بدهیهای مالی بخش بانیی اس  .بعرای

مقدمه

آزمون اثر تغتترات نرخ ارز روی آستبپذیری معالی بخعش بعانیی،

بخش مالی و بانیی ییی از بخشهای مهم اقتصاد هر شوعور

فرض شده اس شه در دوره مورد نظعر نعرخ ارز بعا درمعد میتنعی

اس و وقوع باران در این بخش و تودید آن اثرات مخربعی روی

تغتترشند .سپس اثر این تغتتر روی شاخص وضیت معالی مااسعاه

سایر بخشهعای اقتصعاد دارد .امعروزه در اشثعر شوعورهای بربعی

شده اس تا متزان تغتتر شاخص آستبپذیری مالی بعهدسع آیعد.

میانتز هایی برای شنترل و نظعارت بعر ع ریعرد ست عتم معالی و

بانیی به و ود آمده اس و ستاس گذاران اقتصادی بعا اسعتفاده از

شوور انجا نگرفته اس  .مبالیعات انجعا شعده در معورد بخعش

شاخصهای مرتاط با پایداری و سعمم ست عتم بعانیی و معالی،

بانیی ،ع دتاً در دو دسته قرار معیگتعرد .برخعی از نوی عندگان بعا

وضیت بخش مالی و بانیی خود را به مورت م عت ر و در برخعی

استفاده از روش تارتری به بررسی انواع ری ك در ست عتم بعانیی

موارد به مورت روزانه مورد نظارت و بازبتنی قرار معیدهنعد تعا از

ایران و ست تم بانیی اسممی پرداختعهانعد .عوادی و قعونیفعرد

این طریق متزان آستبپذیری ست تم بعانیی خعود را بعه حعداقل

( )2933و ابوالا نی و مقد در این دسته ای معیگترنعد .دسعته

برسانند.

دو نتز با استفاده از روش  ،]2[ DEAشارایی بانكهای انفرادی را

نگرش ترازنامهای ییی از نگرشهایی اس شه در دهعه اختعر

اندازهگتری شردهاند .عظت عی ح عتنی ( ،)2931نعادری و معادقی

به طور وستیی در تارتل های مربوط بعه باعران معالی و بررسعی

( ،)2939بابععایی و نجععارزاده ( ،)2931اح ععدپور ( ،)2931دادگععر و

آستبپعذیری ست عتم معالی توسعط مسس عاتی از قاتعل معندو

نتكنی

بتنال رری پول( )IMFبه شار گرفته شده اس  .در ایعن نگعرش بعه

و دیگران( ،)2931ابراهت عی و دیگعران( )2931بعا اسعتفاده از ایعن

ای تارتل و بررسی متغترهعای ریعان از قاتعل تولتعد ،اشعتغال،

روش ˚تارتل پوشوی دادهها -شارایی بانكهای مخترا شوعور را

مادرات و واردات ،به بررسی متغترهعای خختعره (اقعم مو عود در

در دورههای مخترا مورد بررسی قرار دادهاند .در هتچ شدا از ایعن

ترازنامه از قاتل داراییها و بدهیها) پرداخته میشعود .بعه عاعارت

مبالیات به بررسی آستبپذیری مالی شل بخش بانیی و ارتااطات

دیگر در این نگرش ست تم اقتصادی یك شوعور بعه ننعد بخعش

این بخش با سایر بخعشهعای اقتصعاد از

رعه بخعش خعار ی،

شری تق تم میشود و بید از آن بعه بررسعی تغتتعرات دارایعیهعا و

پرداخته نوده اس  .شارایی بانیی فقط ییی از ععوامری اسع شعه

بدهیهای این بخشها به مورت داگانه و در ارتااط بعا ه عدیگر

میتواند روی پایداری بانكها تعاثتر داشعته باشعد .از طعر دیگعر

پرداخته میشود .با استفاده از این روش میتوان به مورت م عت ر

مبالیهای در زمتنه اثر تغتترات نعرخ ارز روی آسعتبپعذیری معالی

به بررسی تغتترات دارایی و بدهی بخش هعای مخترعا اقتصعاد از

بخش بانیی نتز انجا نوده اس  .در این مقاله با استفاده از نگرش

ره بخش مالی پرداخ و متعزان پایعداری (آسعتبپعذیری) ایعن

ترازنامععهای و عععد انباععا پععولی ،اثععر تغتتععرات نععرخ ارز روی

بخشها را در طول زمان مورد بررسی قرار داد .از طعر دیگعر بعا

آستبپذیری مالی بخش بانیی مورد بررسی قرار میگترد تا از ایعن

بررسی ه زمان ترازنامه بخشهای مخترا اقتصاد میتوان نوعان

طریق موخص شود شه تغتتعرات نعرخ ارز نگونعه معیتوانعد روی

داد شه نگونه وقتعی ییعی از بخعشهعای اقتصعاد دنعار باعران

داراییها و بدهیهای خار ی بخش بانیی تأثتر بگذارد.

میشود ،اثرات این باعران بعه سعایر بخعشهعای اقتصعاد منتقعل

( ،)2931حجازی و دیگران ( ،)2931ح تنزاده بارینی

ساختار این مقاله به مورت زیعر اسع  :در بخعش اول ماعانی

میشود.

نظری مربوط به ناپایداری مالی،نگرش ترازنامعهای و ععد انباعا

ییی از دالیری شه در نگرش ترازنامعهای بعرای تاتعتن باعران

پولی ارائه میشود و مبالیات انجا شده در این زمتنعه بعه معورت

مالی ارائه میشود ،عد انباا واحد پولی اسع شعه دارایعیهعا و

مختصر توضتح داده میشود .روش انجا تاقتق ،موضعوع بخعش

بدهیها بر مانای آن بتان میشوند .م ین اس بدهیها بر مانای

دو خواهد بود .بررسی و تارتل نتایج در بخش سو ارائه میشعود

پول خار ی باشند در حالی شه دارایعیهعا بعر مانعای پعول داخرعی

و خممه و نتتجهگتری در بخش نهار .

باشند .در این حال زمعانی شعه تغتتعرات شعدیدی در ارزش پعول
 .1مبانی نظری

داخری ایجاد میشود ،ضررهای دی به و ود میآید.
با و ود اه ت باران مالی و نقش ب زای نگرش ترازنامعهای

1ـ .1مفهوم ناپایداری مالی

و عد انباا پولی در تاتعتن عوامعل معسثر بعر آن ،مبالیعهای بعا

پایداری مالی از مااحث مه ی اس شه در سالهای اختر تو ه

استفاده از این نگرش در زمتنه آستبپذیری مالی بخش بعانیی در

بررسیهایبازرگانی
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ب تاری از اندیو ندان و ستاس گزاران اقتصادی را به خعود رعب

زمتنه پایداری مالی در دو نیته با هم موعترک ه عتند :معورد اول

شرده اس و مسس ات زیادی برای بررسی پایداری بخش معالی در

این اس شه در اشثر این تیریاها روی ع ریرد معاتح بازارهعا و

شوورهای مخترا به و ود آمعده اسع  .بعا و عود اه تع باعث

مسس ات مالی تأشتد میشود و مورد دو این اس شعه در تیریعا

پایداری مالی ،تیریا واحد و پذیرفته شدهای در مورد پایداری مالی

پایداری مالی ،مقاوم بخش بانیی در برابر شوکها و روگتری از

و ود نعدارد .بنعا بعه گفتعه ععمود و ما دمعاد [ ،)1113( ]1دو

ایجعاد اخعمل ،م ع رهای مهعم و اساسعی اسع  .بعه اعتقعاد ایععن

گرایش ع ده در زمتنه تیریا پایداری مالی و ود دارد :گرایوی شه

نوی ندگان پایداری مالی زمعانی و عود دارد شعه مسس عات معالی

به دناال تیریا ناپایداری مالی اس و گرایوی شه به دناال تیریا

بتوانند حتی در زمان موا هه با شوکهای مخترا ،وظایا خعود را

پایداری مالی اس .

به مورت شارآمد و بدون اختمل و آشفتگی انجا دهند.

به نظر مویتن ( ، ]9[ )2333مسس ات مالی نقوی اساسعی در
هدای و وه از سپردهگذاران به سرمایهگعذاران دارنعد .اگعر بخعش
مالی نتواند این وظتفه خود را به خوبی انجا دهد ،شعارایی ست عتم
اقتصادی نتز شاهش مییابد و رشد اقتصادی با مانع موا ه میشود.
این نوی نده ،ناپایداری مالی را به ایعن معورت تیریعا معیشنعد:
«ناپایداری مالی زمانی به و ود میآید شه شوکهای وارد شده بعه
ست تم مالی از طریق مداخره در ریان اطمعات ،باعث شعود شعه
ایععن ست ععتم نتوانععد وظتفععه امععری خععود را شععه انتقععال و ععوه از
سپردهگذاران به سرمایهگذاران اس  ،به خوبی انجا دهد» .بنعا بعه
گفته شراش ( ،)2331مسس ات امعری مو عود در ست عتم معالی،
زمانی پایدار ه تند شه اعت اد زیادی بعه آنهعا و عود داشعته باشعد
طوری شه این مسس ات بتوانند بعدون موعیل و ش عك خعار ی،
تیهدات و وظایا امری خود را انجا دهند و بازارهای مالی زمعانی
پایدارند شه طرفتن بازار بتوانند با اعت اد به ییدیگر ماادالت خود را
در قت

های واقیی بازار انجا دهند.

با تو ه به اه ت پایداری مالی ،بانكهای مرشزی شوعورهای
مخترا نتز به تیریا پایعداری معالی پرداختعهانعد و شعاخصهعا و
ابزاری را برای بررسی آن میرفی شردهاند .بانك مرشزی اروپعا [،]4
پایداری مالی را به مورت زیر تیریا شرده اس « :پایعداری معالی
بتانگر شرایبی اس شه ست تم مالی مو ود در یك شوور-شعامل
واسبههای مالی ،بازارها و زیرساخ هعای معالی -بتوانعد در برابعر
شوکهای وارده مقاوم شند و عد توازنهای مالی را بعه حعداقل
برساند و باعث روگتری از ایجعاد اخعتمل در ع ریعرد و وظعایا
ست تم مالی شود».
به نظر عمود و ما دماد ( ،)1113تیریعاهعای مو عود در

2ـ .1نگرش مبتنی بر تحلیل اجزای ترازنامه(]5[ )BSA

برخم دیدگاه سنتی شه بر پایه بررسعی و آزمعون متغترهعای
ریان قرار دارد ،نگرش ترازنامهای بعه بررسعی متغترهعای خختعره
مربوط به ترازنامه بخشهای مخترا اقتصاد و ترازنامه شری شوعور
میپردازد (داراییها و بدهیها) .پایداری یك شوور در برابعر طتعا
وستیی از شوکها ،شامل شوکهای مالی ،تعا حعدودی معرتاط بعا
ترشتب داراییها و بدهیهای یك شوور اس  .ترازنامه شرعی یعك
شوور ˚ شامل بدهیهای خار ی و دارایعی هعای نقعدی خعار ی
ت ا بخش های اقتصاد -در این زمتنه دارای اه ت اساسی اس .
اما در برخی از موارد مبالیه و بررسی ترازنامه بخشهعای شرتعدی
مو ود در داخل یك اقتصاد (نظتر بخعش دولتعی ،بخعش معالی و
شرش ها) نتز به ه تن اندازه دارای اه ت اس .
بنا به دیدگاه آلن و دیگران( ،)1111این نگعرش بعرای بررسعی
عوامل ایجاد باران مالی ،روی نهعار معورد از ععد انباعا هعای
ترازنامهای مت رشز میشود .هر شدا از این موارد ش ك شایانی بعه
تیتتن متزان توانایی یك شوور یا یك بخش برای پرداخ بعدهی
در موا هه با شوکها ،میشند:
 .2عدم انطباق سررسید :در این حال شیا بتن بدهیهعای
شوتاهمدت و داراییهای نقدی باعث ناتوانی یك بخش برای ع عل
به تیهدات مالیاش میشود .این حال زمعانی پعتش معیآیعد شعه
داراییها برندمدت و بدهیهعا شوتعاهمعدت ه عتند .ععد انباعا
سررستد باعث میشود شه بدهیها در سررستد تأمتن مالی نووند و
فرد بدهیار مجاور شود شه بدهیاش را به مورت نقعدی پرداخع
شند .عد انباا سررستد ه چنتن باعث ایجاد ری ك نعرخ بهعره
برای فرد وا دهنده میشود .در این حال ساختار نرخ بهعرهای شعه

فرد وا دهنده باید پرداخ شند ،تغتتر میشند .عد انباا سررسعتد

ه ان بدهیهای بخشهای دیگر اس و بدهیهای هر بخش نتعز

میتواند هم در مورد پول داخری و هم پول خار ی به و ود بتاید.

دارایی سایر بخشهاس ا ،تغتتر در داراییهعا و بعدهیهعای یعك
بخش باعث تغتتر دارایی و بدهی سایر بخشها نتز خواهد شد .این

 .1عدم انطباق پولی :در این حال تغتتعرات نعرخ ارز باععث از

تغتتر ه ان اثر بتر م تقتم میباشد.

دس رفتن سرمایه میشود .عد انباا پولی به واسبه تفعاوت در

براساس اتااد ح ابداری ،دارایی هر شرش برابعر بعا مج عوع

واحد پولی شه داراییها و بدهیها بر اساس آن بتان میشوند ایجاد

بدهی و سرمایه آن شرش میباشد .بنابراین داریم:

میشود .م ین اس بدهیها بر مانای پول خار ی باشند در حالی

Ai ≡ D i + C i

شه داراییها بر مانای پول داخری باشند .در این حالع زمعانی شعه

)2

تغتترات شدیدی در ارزش پول داخری ایجعاد معیشعود ،ضعررهای

در این اتااد A ،نواندهنعده دارایعی D ،بعدهی و  Cسعرمایه

دی به و ود میآید .ععد انباعا پعولی بتوعتر در اقتصعادهای

میباشد .یك بنگاه یا مسس ه مالی زمانی با موعیل ورشی عتگی

نوظهور و ود دارد .این مبرعب بعه آن دلتعل اسع شعه واحعدها و

[ ]1موا ه میشود شه داراییهایش نتواند بعدهیهعایش را پوشعش

ا زای بازارهای نوظهور ،ابرب ن یتوانند بعه واحعد پعول داخرعی از

دهد .به عاارت دیگر داراییهایش از بدهیهایش ش تر باشعد و یعا

سایر شوورها و یا در ابرب موارد از ساشنان شوور خود ،وا بگترند.

اینیه متزان شاهش ارزش دارایعیاش از سعرمایهاش بتوعتر باشعد.

در این حال ش ب سعرمایه بعه منظعور سعرمایهگعذاری م عترز

بععرای بررسععی وضععیت مععالی هععر بخععش مععیتععوان از ییععی از

موا هه با ری ك واحد پول اس .

شاخصهای زیر استفاده شرد:

 .9مشكالت مربوط به ساختار سرمايه :در این حالع  ،تعأمتن

وضعیت مالی خالص( :]1[ )NFPاین شاخص برابر بعا تفعاوت

مالی شرش به ای اینیه بر مانای نقدینگی باشد ،بر پایعه حجعم

داراییهای مالی و بدهیهای مالی میباشد .مقادیر منفعی و بعزر

زیادی از بدهی قرار دارد و باععث نعاتوانی شعرش در موا هعه بعا

این شاخص بتانگر ورشی تگی معیباشعد مخصومعاً اگعر ن عا

شوکها میشود.

بدهی به دارایی در بخش مالی باال باشد.

 .4مشكالت مربوط به ورشكستگی :در این حال  ،داراییهعا-

وضعیت مالی خااریی( :]3[ )NFCPایعن شعاخص برابعر بعا

شامل ارزش فیری ریانات درآمدی آینده -برای پوشش بعدهیهعا

تفاوت داراییهای خار ی و بدهیهای خعار ی معیباشعد .مقعادیر

و ارزش خالص ،منفی اس  .هعر سعه معورد بعاال نتعز

بزر این شاخص بتانگر آستبپذیری بخش مالی در برابر تغتترات

شافی نت

میتواند باعث ایجاد ورشی عتگی شعود امعا ععوامری دیگعر نظتعر

نرخ ارز میباشد.

دریاف بتش از حد وا و سرمایهگذاری در داراییهعای شعم درآمعد

وضعیت مالی کوتاهمدت ( :]3[ )NSTPاین شاخص برابعر بعا

نتز میتواند باعث ورشی تگی شود.

تفاوت داراییهای شوتاهمدت و بدهیهعای شوتعاهمعدت معیباشعد.

برای تیتتن متزان آستبپذیری بخش بانیی در برابعر ری عك،

مقادیر منفی و بزر این شاخص بتانگر آستبپذیری بخش معالی

باید به بررسی ارتااطات بتن داراییها و بدهیهای این نهار بخش

در برابر تغتترات نرخ بهره میباشد.

پرداخ  .ایجاد یك شوک در اقتصاد (مثمً تغتترات شدید و ناگهانی

هر شدا از این شاخص براساس درمدی از  GDPیا درمعدی

نرخ ارز) به مورت م تقتم و بتر م تقتم روی ترازنامعه هعر یعك

از شل داراییهای مالی بتان میشود .با استفاده از ایعن شعاخصهعا

بخشهای شری اقتصاد تأثتر معیگعذارد .اثعر م عتقتم آن بعه ایعن

میتوان اثرات م تقتم شوکها را روی وضیت معالی هعر بخعش

مورت اس شه باعث افزایش یا شاهش داراییها و بدهیهای هعر

مورد بررسی قرار داد و بر این اساس متزان آستبپذیری آن بخش

شدا از این بخشها میشود .اثر بترم تقتم هر یك از شوکها بعا

را تیتتن شرد.

تو ه به ارتااطات ترازنامهای بتن هر شدا از ایعن بخعشهعا قابعل
ردیابی اس  .با تو ه به اینیه داراییهعای هعر یعك از بخعشهعا،

بررسیهایبازرگانی


� فروردین و اردیبهشت 4931
شماره 07

4

3ـ .1مطالعات پیشین

باعث میشود شه ست تم مالی یعك شوعور بعه شعدت ن عا بعه

باث عد انباا های ترازنامهای و تأثتر آن روی باران معالی

تغتترات نرخ ارز آستبپذیر شود .ه چنتن در بتن بخشهعای شرعی

و بانیی در مبالیات زیادی مورد بررسی قرار گرفته اس  .تیعدادی

یك اقتصاد نتز بخش خصومی و بخش بانیی از تغتترات نعرخ ارز

از نوی ندگان با استفاده از نگرش ماتنی بر تارتل ا عزای ترازنامعه

آستب میبتنند .نتایج این مبالیعه ه چنعتن نوعان معیدهعد شعه

به بررسی ارتااطعات بعتن بخعشهعای مخترعا اقتصعاد (از رعه

پایداری مالی بخش بعانیی نقوعی اساسعی در رعوگتری از وقعوع

ست تم بانیی) در شوورهای مخترا پرداختعهانعد .العن و دیگعران

باران در سایر بخشهای اقتصاد دارد.

( ،]21[ )1111متتزن و پرچتو ( ،]22[ )1111هعتم و لعوی ()1121

از دیدگاه ران تر و دیگران ( ،)1121عد انباعا پعولی زمعانی

[ ،]21ای ععا و شهرععر ( ]29[ )1121و نععان-لععو ( ]24[ )1121بععا

اتفا میافتد شه بدهی بنگاهها به پول خار ی اس در حعالی شعه

استفاده از این نگرش و با دید تارتری به بررسی اثرات شوکهعای

ریان نقدی پرداخ وا براساس پول داخری اس  .ععد انباعا

مخترا و نگونگی سرای آن بعتن بخعشهعای مخترعا اقتصعاد

واحد پول و تغتترات نرخ ارز میتواند به واسبه تغتترات ترازنامهای،

پرداختهاند.

اقتصاد شوورهای نوظهور را دنار ری ك ست ت ی شند .به ععموه

ایونگرین و هاس ن ( )2333در بررسی اثعر تغتتعرات نعرخ ارز

این موضوع ییی از دالیل امری بروز باعران معالی در شوعورهای

روی آستبپذیری ست تم مالی به ییی از نعواقص بازارهعای معالی

آستای شرقی در سالهای  2333-2331و میزیك در سعال 2334

اشاره میشنند و آن را «گناه نخ تتن» معینامنعد .گنعاه نخ عتتن

بوده اس  .با و ود این عد انباا پولی میتواند ییعی از عوامعل

مربوط به حالتی اس شه از پول داخری ن یتوان برای دریافع وا

رشد اقتصادی نتز باشد نون بنگاههایی نظتر بنگاههعای شونعك و

از خارج اسعتفاده شعرد .در ایعن حالع بعروز آسعتبپعذیری معالی

دید شه با مویل مادودی منابع مالی روبرو ه عتند معیتواننعد

ا تنابناپذیر اس نون سرمایهگذاریهای انجا شده در داخعل بعا

پروژههای سرمایهگعذاری سعودآور خعود را بعا اسعتفاده از وا هعای

مویل عد انباا پولی موا ه میشوند (به این دلتعل شعه تعأمتن

خار ی تأمتن مالی شنند.

مالی این پروژههای سرمایهگذاری با پول خار ی انجا شده اس ).

در داخل شوور مبالیهای در مورد عد انباا پولی و اثر آن

الاته ضررهای حامل از عد انباا پولی به این دلتل نت ع شعه

روی ناپایداری مالی بخش بانیی انجا نوده اس  .مبالیات انجا

بنگاهها شاری برای پوشش ری ك انجا ندادهاند بریه به این دلتل

شده در مورد بخش بانیی در داخل شوور به دو دسته تق تم

اس شه طاق تیریا ،شووری شه بدهیهعایش بعه پعول خعار ی

میشوند .دسته اول با استفاده از روشی تارتری به بررسی انواع

اس ن یتواند پوشش ری ك انجا دهد نون و عود یعك طعر

ری ك در ست تم بانیی ایران و ست تم بانیی اسممی پرداخته

میامره در آن سوی بازار به آن مینی اس شه فرد یعا شوعور معورد

اند .وادی و قونیفرد ( )2933و ابوالا نی و مقد در این دسته

نظر میتواند با پول خود از خارج وا بگترد در حالی شه از ابتدا ایعن

ای میگترند .دسته دو نتز با استفاده از روش ،]21[ DEA

امیان و ود ندارد.

شارایی بانكهای انفرادی را اندازهگتری شردهاند .عظت ی ح تنی

نتععایج تاقتقععات الععن و دیگععران ( )1111و ش عاوالو و دیگععران

( ،)2931نادری و مادقی ( ،)2939بابایی و نجارزاده (،)2931

( )1112نتز نوان میدهد شه عد انباا پعولی نعه تنهعا ییعی از

اح دپور ( ،)2931دادگر و نتكنی

( ،)2931حجازی و دیگران

عوامل امری باران معالی در اقتصعادهای نوظهعور در دهعههعای

( ،)2931ح تنزاده بارینی و دیگران( ،)2931ابراهت ی و دیگران

گذشته بوده اس بریه باعث افزایش شدید هزینعه مقابرعه بعا ایعن

( )2931با استفاده از این روش ˚تارتل پوشوی دادهها -شارایی

بارانها شده اس  .به عموه عد انباا پولی میتواند اثرگعذاری

بانكهای مخترا شوور را در دورههای مخترا مورد بررسی قرار

ستاس پولی را در زمان باران با مویل دی روبرو شنعد .نتعایج

دادهاند .مدر و دیگران ( ،)2931با استفاده از شاخص بهرهوری شل

مبالیه هتم و لوی ( )1121نتز نوان میدهد شه عد انباا پعولی

عوامل تولتد( )TFPو ابریو ی و دیگران نتز با استفاده از تابع

تران رو

به بررسی و تخ تن شارایی بانكها پرداختهاند.

الز اس شه به ای مقادیر مبرق از ن ا ها استفاده شود.

عربمازار و روئتنتن ( )2931با استفاده از مدل لو ت به بررسی

برای تجزیه و تارتل اطمعات هعم از روش تارترعی اسعتفاده

عوامل موثر بر ری ك اعتااری موتریان بانیی پرداختهاند .در هتچ

میشود و شرته تارتلها بعا اسعتفاده از نگعرش ماتنعی بعر ا عزای

شدا از این مبالیات به بررسی آستبپذیری مالی شل بخش بانیی

ترازنامه خواهد بود .به این مورت شه ابتعدا در هعر معورد شعاخص

و ارتااطات این بخش با سایر بخشهای اقتصاد ،پرداخته نوده

وضیت مالی ( )NFPمااساه میشود و بید از آن بعر مانعای ایعن

اس  .شارایی بانیی فقط ییی از عوامری اس شه میتواند روی

شاخص ارتااطات ترازنامهای بخش بانیی با بخعش خعار ی معورد

متزان پایداری بانكها تاثتر داشته باشد.

بررسی قرار میگترد.
برای بررسی اثر تغتترات نعرخ ارز روی پایعداری معالی بخعش

 .2روش انجام تحقیق

بانیی نتز ه تن شاخص مورد استفاده قرار گرفته اس  .بعرای ایعن

در این مقاله با استفاده از تارتل ماتنی بر ا زای ترازنامعه ،بعه

منظور ابتدا وضعیت معالی بخعش بعانیی در هعر سعال برمانعای

بررسی وضیت مالی و متزان آستبپذیری ست تم بعانیی در برابعر

دادههای مو ود ترازنامهای مااساه شده اس و بیعد از آن فعرض

تغتترات نرخ ارز در دوره  2931-2931پرداخته میشعود .دادههعای

شده اس شه نرخ ارز تغتتر شند تا موخص شود شه در نتتجه تغتتر

الز برای این تاقتق ه ان دادههای ترازنامهای مربوط به بخعش

نرخ ارز ،این شاخص نقدر تغتتر میشند .سعپس بعر مانعای متعزان

بانیی شوور اس شه توسط بانك مرشزی به معورت سعالتانه و در

تغتتر این شاخص ،در مورد اثر تغتترات نرخ ارز روی آسعتبپعذیری

سالهای اختر به مورت ماهتانه نتز منتور میشود .بعا اسعتفاده از

بخش بانیی اظهار نظر شده اس  .در واقع ت رشز ایعن مقالعه روی

این دادهها و بر مانعای تارتعل ترازنامعهای بعه بررسعی ارتااطعات

باث عد انباا واحد پول اس .

ترازنامهای بخش بانیی و بخش خار ی پرداختعه معیشعود .بعرای
تیتتن متزان ناپایداری مالی بخش بانیی از شاخص  NFPاستفاده

 .3نتایج حاصل از نگرش ترازنامه ای

خواهد شد.

1ـ .3وضعیت مالی بخش بانکی در برابر بخش خارجی

این شاخص برابر با تفاوت داراییهای مالی و بدهیهای معالی

دارایععیهععا و بععدهیهععای خععار ی بخععش بععانیی در دوره

بخش بانیی اس  .با تو ه به اینیه مقعادیر مبرعق ایعن شعاخص،

2931ع 2931در دول ( )2نوان داده شعده اسع  .در طعول ایعن

میتار مناسای را برای مقای ه و تجزیه و تارتل ایجاد ن یشند ،بعه

دوره مقدار مبرق داراییها و بدهیهای خعار ی بخعش بعانیی در

منظور تارتل بهتر و ه چنتن درک متعزان تغتتعرات دارایعیهعا و

حال افزایش بوده اس  .در سال  32خعالص دارایعیهعای خعار ی

بدهیهای بخش بانیی در مقتاس شعل اقتصعاد و یعا شعل بخعش

بخش بانیی از رشدی میادل  913/4درمد برخوردار و مهعمتعرین

بانیی ،مقدار مبرق این شعاخص بعر تولتعد ناخعالص داخرعی و یعا

عامل این افزایش ،یی عانسعازی نعرخ ارز بعوده اسع  .بعا و عود

مج وع داراییهای مالی بخش بانیی تق تم میشود و به معورت

افزایش داراییهای خار ی ،به دلتل اینیه رشد بدهیهای خعار ی

درمدی از تولتد ناخالص داخری یا مج وع داراییهعای معالی بتعان

در این سال ( )411/9از رشد داراییها بتوعتر بعوده اسع  ،خعالص

میشود تا از ایعن طریعق بتعوان بعه معورت دقتعقتعری ،متعزان
آستبپذیری بخش بانیی را در مقتاس شری مورد بررسی قعرار داد.

داراییهای خار ی بخش بعانیی درسعال  2932منفعی شعده و در

با و ود اینیه م ین اس تغتترات مبرق داراییهعا و بعدهیهعای

سالهای  31و  39نتز منفی بعوده اسع  .از سعال  2934تعا 2931

ست تم بانیی ،زیاد به نظر آید امعا وقتعی ایعن تغتتعرات بعر تولتعد

برخم سعالهعای قاعل ،دارایعیهعای خعار ی بخعش بعانیی از

ناخالص داخری یا مج وع داراییهای مالی تق تم میشود میتوانعد

بدهیهای خار ی این بخش بتوتر بوده اس و خالص داراییهای

در مقای ه با شل اقتصاد یا بخش بانیی ،رقم نانتزی باشد .بنابراین

خار ی مثا شده اس .

برای اینیه بتوان در مقتاس شمن ،تارتل واقییتری را انجعا داد،

بررسیهایبازرگانی
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جدول 1ـ داراییها و بدهیهای خارجی بخش بانکی در سالهای 1931-1931
(ارقام به میلیارد ریال)
خالص دارايیهای
خاریی
مقدار کل
(میلیارد ريال)

وامها و سپردههای ارزی

نرخ رشد

مقدار کل
(میلیارد ريال)

دارايیهای خاریی

نرخ رشد

مقدار کل
(میلیارد ريال)

-055821

---

-01.8120

---

0.83321

0831

-.188.21

1582.

-3181021

81321

51.06

0830

-8816.26

5126

-08881821

8.21

1680123

083.

-1588.2.

662.

-.568.02.

03121

...656

0838

1005125

0025

-81138121

8821

81066328

0831

8838821

828

-80131125

525

851538

0838

8.01628

8128

-11168025

0623

18101126

0835

108312.

-.2.

-86513621

1208

18151526

0831

56603211

.821

-16531125

.628

85513325

0833

11.8825

8126

-156818

1320

38681325

0836

33065

0128

-3313812.

0821

6561152.

0861

08116621

-.21

-38531823

026

6318182.

0860

88836825

6526

-053531128

01526

.11.11820

086.

منبع :گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی و محاسبات تحقیق

ارتااطات مالی بخش بانیی با بخعش خعار ی و نتعز شعاخص

نواندهنده بدهی بخش بانیی به بخش خار ی اس  .مقدار منفی

وضیت مالی این بخش در ن ودار ( )2ن ایش داده شعده اسع  .در

شاخص وضیت مالی خالص نوان میدهد شعه در ایعن سعالهعا،

این ن ودار داراییها و بدهیهای خار ی به مورت درمدی از شل

بخش بانیی شوور در مقابل افزایش نرخ ارز آستبپذیر بوده اس .

داراییها در نظر گرفته شده و برای مااساه شاخص وضیت معالی

زیرا افزایش نرخ ارز باعث میشود شه مقدار بدهی بخش بانیی بعه

نتز خالص داراییهای خار ی بر شل دارایعی معالی بخعش بعانیی

خارج بتوتر شود و بنابراین آسعتبپعذیری معالی ایعن بخعش نتعز

تق تم شده اس  .به عاارت دیگر ت امی اعداد ن عایش داده شعده،

افزایش یابد.

ن ا میباشند .در سال  ،2931داراییهای خار ی بخعش بعانیی

در دوره زمععانی  ،2931-2931در برخععی از سععالهععا ،ن ععا

برابر  9.9درمد از شل داراییهای مالی این بخش بوده اسع و بعا

داراییها و بدهیهای خار ی بخش بانیی به شل داراییها افزایش

افزایشهای ساالنه در سال  2939به  23/3درمعد رسعتده اسع .

و در برخی سالها شاهش یافته اس اما شاخص وضعیت معالی و

بدهیهای مالی هم از  9/3درمد در سعال  2931بعه  19/3درمعد

خالص داراییهای خار ی مثا بوده اس  .این مبرب به آن مینی

در سال  2939رستده اس  .در مج عوع در سعالهعای معورد نظعر

اس شه افزایش نرخ ارز در این دوره به نفع بخش بعانیی بعوده و

خالص دارایی های خعار ی بخعش بعانیی منفعی بعوده اسع شعه

آستبپذیری مالی این بخش را شاهش داده اس  .در شل بایعد بعه

این نیته تو ه شرد شه در سالهایی شعه شعاخص وضعیت معالی

اس  ،شاهش نرخ ارز باعث افزایش آستبپذیری مالی بخش بانیی

منفی اس  ،افزایش نرخ ارز و در سالهایی شه وضیت مالی مثا

میشود.
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نمودار 1ـ وضعیت مالی بخش بانکی در ارتباط با بخش خارجی

با تو ه به اینیه در طول ایعن دوره نعرخ ارز در حعال افعزایش

 11درمد افزایش یا شاهش یابد .در مرحره بید ،اثعر تغتتعر نعرخ ارز

بوده اس ( دول  ،)9افزایش نرخ ارز در سعالهعای 2939-2931

روی ترشتب داراییها و بعدهیهعای بخعش بعانیی (دارایعیهعای

ه عراه بععا منفعی بععودن شعاخص وضععیت معالی ،باعععث افععزایش

خار ی و وا هعا و سعپردههعای ارزی) و در نهایع روی شعاخص

بدهیهای خار ی بخش بانیی و افزایش آستبپذیری معالی ایعن

وضیت مالی خالص ( )NFPمااساه میشود تا موخص شود شعه

بخش شده اس اما در سالهای بید شه وضیت مالی مثا بعوده

اندازه تغتتر این شاخص نقدر اس  .به عاارت دیگعر در هعر سعال

اس  ،افزایش نرخ ارز اثر مثاتی روی پایداری مالی بخش بعانیی و

ابتدا شاخص وضیت مالی واقیعی مااسعاه معیشعود و بیعد از آن

افزایش ارزش داراییهای خار ی این بخش داشته اس .

فرض میشود شه نرخ ارز  11درمد افزایش یابد .با تو عه بعه ایعن
افزایش ،شاخص وضیت مالی دید مااساه میشعود و در مرحرعه

2ـ .3بررسی اثر تغییرات نرخ ارز روی آسیبپذیری مالی

آخر تغتترات این شاخص بدس میآید .سپس بعا تارتعل متعزان

بخش بانکی

در این ق

تغتتر شاخص آستبپعذیری معالی ،در معورد متعزان و ناعوه تعأثتر

با استفاده از نگرش ماتنعی بعر تارتعل ا عزای

تغتترات نرخ ارز اظهارنظر میشود.

ترازنامه ،اثر تغتتر نرخ ارز روی آستبپعذیری معالی بخعش بعانیی

نتایج مربوط به افزایش  11درمدی نرخ ارز در دول ( )1خشر

مورد بررسی قرار میگترد تا موخص شود شه تغتترات نعرخ ارز تعا

شده اس  .ه ان طور شه در عدول موعاهده معیشعود ،شعاخص

نه حد روی آستبپذیری مالی این بخعش تعأثتر دارد .بعرای ایعن

وضیت مالی خالص ( )NFPدر نتتجه افزایش  11درمد نعرخ ارز،

منظور فرض میشود شه در سالهای مورد بررسی نرخ ارز به اندازه

بررسیهایبازرگانی
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تغتتر نندانی ن یشند و متزان این تغتتر در بتوتر سالهعای معورد
8

بررسی ش تر از یك درمد اس  .به عنعوان مثعال در سعال ،2931

تغتترات نرخ ارز ،با فرض افزایش بت

افزایش  11درمدی نرخ ارز فقط باعث شعاهش شعاخص وضعیت

ارز ،تغتترات این شاخص مورد بررسی قرار گرفته اس  .بعرای ایعن

مالی خالص ( )NFPبه اندازه  1/2درمد میشعود .در سعال ،2931

منظور ابتدا شاخص وضیت معالی بعا اسعتفاده از دادههعای واقیعی

افزایش  11درمدی نرخ ارز باعث شده اس شه شاخص وضعیت

مااساه شده اس و بید از آن دوباره با فرض تغتتعر نعرخ ارز ،نتعز

مالی به اندازه  2/1درمد تغتتر شند شه این متزان ،بتوعترین تغتتعر

مااساه شده و متزان تغتتر شاخص تیتتن شده اس  .نتایج حامعل

در سالهای مورد بررسی اس  .با تو ه به این موارد و سایر نتعایج

از ح است شاخص  NFPبه تغتترات نرخ ارز در ن ودار ( )1ارائعه

مو ود در دول میتوان گف شه با و ود اینیه افعزایش نعرخ ارز

شععده اسع  .خشععر ایععن نیتععه ضععروری اسع شععه مقععادیر منفععی

در نهار سال اول دوره ،روی آستبپذیری مالی تأثتر میگذارد امعا

نواندهنده افزایش بدهیها و مقادیر مثا نوعاندهنعده افعزایش

و آستبپذیری مالی بخعش بعانیی را

داراییها اس  .بنابراین عدد ( -4/2درمد) به این مینی اسع شعه

به اندازه زئی افزایش میدهد .یینی اینیعه تغتتعر نعرخ ارز باععث

خالص بدهیهای خار ی بخش بانیی به اندازه  4/2درمد افزایش

ایجاد تغتترات شدید در شاخص وضیت مالی و آستبپذیری معالی

و بنابراین شاخص وضیت مالی شاهش یافته اس  .بتوترین متزان

بخش بانیی ن یشود .دلتل این موضوع هم آن اس شه ارتااطات

تغتتر شاخص آستبپذیری مالی بخش بانیی مربوط به سال 2931

مالی بخش بانیی با دنتای خارج شم اسع و خعالص دارایعیهعای

و برابر با  1/3درمد معیباشعد .بعا تو عه بعه اینیعه در ایعن سعال

خار ی بخش بانیی ،سهم باالیی در شل دارایعیهعای معالی ایعن

بدهیهای خار ی بخش بانیی از بقته سالها بتوتر بوده اس  ،دو

بخش ندارد.

برابر شدن نرخ ارز باعث شده اس شه خالص بدهیهعای خعار ی

متزان تأثتر قابل تو ه نت

جدول 1ـ تغییرات شاخص  NFPدر نتیجه  11درصد
افزایش نرخ ارز
تغییر نسبی (درصد از

تغییرات مطلق

کل دارايیهای مالی)

(میلیارد ريال)

 ،پنجاه و مد درمدی نرخ

در این سال به اندازه  1/3درمد افزایش یابعد .در بقتعه سعالهعای
مورد بررسی تغتترات شاخص آستبپذیری مالی شعونیتر م عاوی
نهار درمد میباشد یینی افزایش دو برابری نعرخ ارز فقعط باععث

سال

شده اس شه خالص داراییهای خعار ی بخعش بعانیی در حعدود
نهار درمد در سالهای مورد نظر تغتتر شند.
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در باث اثر افعزایش نعرخ ارز روی آسعتبپعذیری معالی

-1.571

-11158.58
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بخش بانیی باید به این نیته نتز تو ه داش شه نظر به اینیعه در

-0.825

-9310.44

1383

0.553

8233.52

1384

سالهای  2934-2931خالص داراییهای خعار ی بخعش بعانیی

0.557

10767.08

1385

0.254

6429.86

1386

مثا بوده اس  ،افعزایش فرضعی نعرخ ارز در ایعن دوره نعه تنهعا

0.292

8317.44

1387

ضرری بعرای بخعش بعانیی نعدارد بریعه باععث افعزایش خعالص

0.418

13983.6

1388

داراییهای خار ی این بخش میشود و بنعابراین در ایعن سعالهعا

0.308

14046.72

1389

0.326

17639.2

1390

بخش بانیی ن ا به افزایش نرخ ارز آستبپذیر ناوده اسع  .امعا

0.410

26099.88

1391

شاهش نرخ ارز با شاهش خالص داراییهای خار ی ،باعث افعزایش

0.821

71179.12

1392

آستبپذیری این بخش میشود .بر عیس در سعالهعای اول دوره
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3ـ .3تحلیل حساسیت شاخص آسیبپذیری مالی نسبت به
تغییرات نرخ ارز

برای بررسعی ح اسعت شعاخص وضعیت معالی ن عا بعه

یینی در سالهای 2931-2939شعه خعالص دارایعیهعای خعار ی
بخش بانیی منفی اس (بدهی بخش بانیی بعه بخعش خعار ی)،
افزایش فرضی نرخ ارز ،با افزایش بدهیهای خار ی بخش بعانیی
باعث افزایش آستبپذیری مالی این بخش شعده اسع  ،هعر ننعد

تغتترات شاخص به ز در سال  2931در بقته سالها شم اسع  .در

شاهش بدهیهای خار ی بخش بانیی باعث شاهش آستبپعذیری

ض ن باید دق شرد شه در این سالها شاهش نرخ ارز و در نتتجعه

مالی این بخش میشود.
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نمودار 1ـ حساسیت  NFPخالص به تغییرات نرخ ارز

ه انطور شعه از ن عودار ( )1موعخص اسع در سعال ،2931

بررسی نرخ ارز رس ی و بتررس ی با رشد ممیم در حعال افعزایش

 ،پنجاه و مد درمعدی نعرخ ارز ،بعه ترتتعب باععث

بوده اس  .الاته در سال  2932رقم مربعوط بعه نعرخ ارز رسع ی از

افزایش شاخص وضیت معالی بعه انعدازه  1/2 ،1/3و  4/2درمعد

 2111ریال به  919/4( 1313درمد افزایش) رستده اس شه ایعن

(برح ب داراییهای مالی) میشود .مثمً افزایش  11درمدی نعرخ

مقدار افزایش نرخ ارز رس ی به دلتل ستاس تك نرخی شعردن ارز

ارز در سال  2931باعث بهاود شاخص وضیت مالی به انعدازه 1/2

اتفا افتاده اس  .در دوره 2931-2933رشد نرخ ارز از یك درمعد

درمد داراییهای مالی بخش بانیی میشود و برعیس شاهش 91

تا پنج درمد متغتر بوده اس  .در این دوره افزایش ناگهانی در نعرخ

درمدی نرخ ارز باعث افزایش آستبپذیری بخش بانیی به انعدازه

ارز اتفا نتفتاده اس و نرخ ارز رس ی و بتررس ی تقریاعاً بعا هعم

 -1/2درمد میشود .بنابراین در این مورد نتز مواهده میشود شعه

برابر بوده و رشد آنها نتز نزدیك به هم اس  .در حالی شعه در سعه

تغتترات شدید نرخ ارز اثر نندانی روی افزایش متزان آستبپعذیری

سال آخر دوره یینعی سعالهعای  2931-2931در نتتجعه وضعع و

بخش بانیی شوور ندارد.

اع ال تاریمها و مادودی دسترسعی بعه ارز ،نعرخ ارز رسع ی و

افزایش بت

حععال بععرای درک اثععر تغتتععرات واقیععی نععرخ ارز روی

بتررس ی بتش از سالهای قال افزایش یافته اس طوری شه نرخ

آستبپذیری مالی بخش بانیی ،الز اس شه تغتترات نعرخ ارز در

رشد نرخ ارز بتررس ی بعه ترتتعب بعه  31/2 ،13و  11/1درمعد و

این دوره نتز ،به طور خممه مورد بررسی قرار گترد .در دوره معورد

نرخ رشد نرخ ارز رسع ی بعه ترتتعب بعه  22/3 ، 1و  19/4درمعد

بررسیهایبازرگانی
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01

رستده اس .

 در ابتدای دوره مورد نظر یینی سالهای ،2931-2939خالص داراییهای خعار ی بخعش بعانیی منفعی و در

جدول9ـ تغییرات نرخ ارز در دوره1933-1931
نرخ

نرخ ارز غیر

نرخ

نرخ ارز

رشد

رسمی (ريال)

رشد

رسمی(ريال)

سالهای آخعر دوره یینعی  ،2934-2933مثاع بعوده
اس .

سال

-

1311

-

2111

2931

با در نظر گرفتن موارد باال این نتتجه حامل معیشعود شعه در

1/3

1332

919/4

1313

2932

سالهای اول دوره یینعی  ،2931-2939شعه خعالص دارایعیهعای

4/1

3919

4/2

3131

2931

1/2

3141

1/9

3123

2939

9/4

3141

9/1

3119

2934

ش تری باعث افزایش خالص بدهیهعای خعار ی و آسعتبپعذیری

1.1

3111

2/3

3231

2931

2/4

3911

1/2

3131

2931

مالی این بخش شده اس  .اما ه ان طور شه قامً خشر گردید ایعن

9/9

3111

9/2

3114

2931

9/1

3313

9/1

3311

2933

1/1

21112

4/1

21993

2933

خار ی بخش بانیی منفی بوده اس  ،افزایش نرخ ارز در حد ب تار

مقدار افزایش بدهیهای خار ی ،وقتی با شعل دارایعیهعای معالی
بخش بانیی مقای ه میشود ،نانتز اس  .در سعالهعای آخعر دوره
یینی  ،2934-2931به دلتل اینیعه خعالص دارایعیهعای خعار ی

13

29113

1

21311

2931

31/2

11113

22/3

21111

2932

بخش بانیی مثا بعوده اسع  ،افعزایش نعرخ ارز نعه تنهعا باععث

11/1

92393

19/4

12119

2931

افزایش آستبپذیری مالی ایعن بخعش نوعده اسع  ،بریعه باععث

منبع دادهها :نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی و محاسبات تحقیق

بنععابراین بععرای نتتجععهگتععری در مععورد اثععر نععرخ ارز روی
آستبپذیری معالی بخعش بعانیی در دوره  ،2931-2931بایعد بعه
موارد زیر تو ه شود:
 در ده سال ا ول دوره مورد بررسعی نعرخ ارز رسع ی وبتررس ی با نرخ رشد ممی ی در حعال افعزایش بعوده
اس  .این نعرخ از یعك تعا پعنج درمعد متغتعر بعوده و
افزایش نرخ ارز در این دوره از شش درمد بتوتر ناوده
اس  .در دو سه سال آخر افزایش هوی نرخ ارز اتفا
افتاده اس .
 در دوره مورد بررسعی ،بخعش بعانیی ارتااطعات معالیزیادی با بخش خار ی نداشته اس طوری شه خعالص
داراییهای خار ی این بخش در دوره مورد نظر از 4/2
درمد شل داراییهای مالی بتوتر ناوده اس .
 بررسی ح است آستبپذیری مالی ن ا به تغتتعراتفرضی نرخ ارز نوان میدهد شه افزایش  211درمدی
نرخ ارز تاثتر زیادی روی شاخص وضیت مالی نداشعته
اس .
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افزایش خالص داراییهای خار ی و بهاود شعاخص آسعتبپعذیری
مالی شده اس  .الاته باز هم افزایش خالص داراییهای خعار ی در
مقای ه با شل داراییهای مالی بخش بانیی ،نانتز بوده اس .
نتیجهگیری و پیشنهادات
در این مقاله با شاربرد دادههای ترازنامهای شری بخش بعانیی و
استفاده از نگرش ترازنامهای ،اثر تغتتعرات نعرخ ارز روی ناپایعداری
مالی بخش بانیی مورد بررسعی قعرار گرفع  .بعرای ایعن منظعور
تغتترات شاخص وضیت معالی خعالص ،بعا فعرض تغتتعر نعرخ ارز
مااساه گردید و نوان داده شد شه با تو ه به اینیه بخعش بعانیی
ارتااطات مالی زیادی با بخش خار ی ندارد ،تغتتر نعرخ ارز در دوره
مورد بررسی ،اثر نندانی روی افزایش ناپایداری مالی بخش بعانیی
نداشته و به عموه در سالهای پایعان دوره یینعی  2934-2931در
حد ب تار ش ی باعث افزایش پایعداری معالی بخعش بعانیی شعده
اس .
با تو ه به اه ت نگرش ترازنامهای در تارتل ناپایداری معالی
بخش بانیی و عد و ود دادههای الز در مورد ت امی بخشهای
اقتصاد ،پتونهاد میشود شه ارگعانی در بانعك مرشعزی شعار تهتعه
دادههای ترازنامهای برای ت امی بخشهعای اقتصعاد را بعر عهعده
11

حجازی و دیگران« .تارتل بهرهوری شل بانك توسعیه معادرات

بگترد تا با استفاده از ایعن دادههعا بتعوان ناپایعداری معالی ت عامی
بخشهای اقتصاد را مورد ارزیابی و نظارت قرار داد.
ه ان طور شه در ق ع

ایران و رشد بهرهوری شیب آن با استفاده از تارتل پوشوعی
دادههععا» ،نوععریه مععدیری مععنیتی ،)2(2 ،مععص ،11-93

مربعوط بعه ادبتعات نظعری نگعرش

.2931

ترازنامهای خشر گردید ،عد انباا سررسعتد نتعز ییعی از عوامعل
ایجاد ناپایداری مالی بخش بانیی اس  ،با تو ه بعه اینیعه در ایعن

ح ععتنزاده بارینععی و دیگععران« .مقای ععه شععارایی بانععكهععای

مقاله عد انباا واحد پول معورد بررسعی قعرار گرفع  ،پتوعنهاد

خصومی و دولتی در ایران با استفاده از روش تارتل پوشوی

میشود شه در مبالیعات بیعدی ،اثعر ععد انباعا سررسعتد روی

دادهها» ،مجره دانش و توسیه ،)11(21 ،مص.2931 ،13-1
دادگر ،یداله .نتكنی

ناپایداری مالی بخش بانیی مورد بررسی قرار گترد.
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