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آسیب پذیري سالمت مالی بانک ها: الزامات تورم تک رقمی
  



مقدمه

تورم نرخ گذاري هدف

یافته توسعه اقتصاد

توسعه حال در کشورهاي

اقتصادي سازي ثبات ابزار

تورم هدفگذاري( رقمی تک تورم الزامات(  

پولی پایه کنترل(دولت و مالی بخش نهادي توسعه(

 سالم مالی سیستم 

شفاف مالی سیستم 

مالی بحران و ها بانک ورشکستگی- ضعیف بانکی سیستم 

خواهد آینده در نقدینگی به ها بدهی این تبدیل و دولت بدهی افزایش موجب مالی سیستم نجات هاي طرح 
   )2001 دیگران و بورنساید(.ماند خواهند سست رقمی تک تورم هدفگذاري هاي پایه بنابراین شد،



سیستم رتبه بندي مطلق :

نسبت هاي مال

رشد اقالم صورت مالی

 

وضعیت سالمت مالی بانک هاي کشور  

آستانه شاخص هاي سالمت مالی شبکه بانکی کشور -1جدول 

)درصد(ها آستانههاي سالمت مالیشاخص

)10و8و6و4(حقوق صاحبان سهام

)100و90و80و70(نسبت  تسهیالت به سپرده 

)16و12و8و5(نسبت مطالبات غیرجاري

)15و9و2و -4(رشد دارایی

)22و19و11و4()مشاع(رشد درآمد

)2و1,5و1و0,5(بازدهی دارایی

درآمد خالص بهره اي به دارایی 

درآمدزا
)9و7,5و6و4,5(



40

48

56

64

72

80

0

10

20

30

40

50

پایه پولی نسبت بانک هاي بحرانی
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نسبت بانک هاي بحرانی رشد اقتصادي

مقایسه سالمت بانکی شبکه بانکی و متغیرهاي کالن 



مقایسه سالمت بانکی شبکه بانکی و متغیرهاي کالن 
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نسبت بانک هاي بحرانی رشد نرخ ارز
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طراحی مدل الجیت پانل 

tr Coef. Std. Err. z P-values

GDP -1.16 0.68 -1.71 0.09

L1.GDP 1.03 0.47 2.19 0.03

L1.inr_g 0.64 0.30 2.13 0.03

mz -0.83 0.49 -1.70 0.09

sz 6.51 2.35 2.77 0.01

_cons -18.04 10.42 -1.73 0.08

/lnsig2u 2.60 0.74

sigma_u 3.67 1.35

rho 0.80 0.12

chibar2(01) 26.00 0

نتایج مدل پانل الجیت -2جدول 



تحلیل حساسیت مدل به آستانه ها 

tr ضریب معتناداري

GDP منفی ضعیف معناداري

L1.GDP مثبت معناداري قوي

L1.inr_g مثبت معناداري متوسط

mz منفی معناداري قوي

sz مثبت معناداري قوي

تغییر آستانه ها (نتایج تحلیل  حساسیت مدل -2جدول 
)به تعداد متناهی



نتیجه گیري

وابستگی بیش از حد نظام بانکی به  -شکست سیاست تورم تک رقمی پایدار
تزریق نقدینگی و افزایش پول پر قدرت

تغییر ساختار داراییهاي بانکها و مطالبات غیرجاري

تامین مالی بنگاههاي بزرگ

بازار بدهی

 ابزارهاي مالی)ABS  (



باتشکر از توجه شما


