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اسمی،بدهیدولتبهشبکهبانکیومخارججاریدولتدرسهسطحتجزیهشدهاست.نتدای نشدانمدی-
دهدهرچهدورهزمانینوساناتافزایشیابدهمبستگینیزافزایشمییابد.برایناساسکمترینهمبسدتگی
مثبتدرطیزمانمربوطبهنرخارزومخارججاریدولتمیباشدکهدربلندمدتبه28درصددافدزایش
مییابد.همبستگیمیاننوساناتنرخارزوبدهیدولتبهشبکهبانکیاز17درصددرکوتداهمددتبده53
درصددربلندمدتمیرسدوبیشترینمیزانهمبستگیمیاننوساناتمخارججاریدولدتوبددهیدولدت
بهشبکهبانکیمیباشدکهاز32.5درصددرکوتاهمدتبه76درصددربلندمدتافزایشمییابد.درواقع
براساسنتای شبکهبانکیبهعنوانابزاریجهتپوششمخارججاریدولتبودهاستوباتوجهبدهبدروز
نوساناتارزیدرکشوروافزایشمخارججاریدولت،میتواندبدهیدولتبهشبکهبدانکینیدزافدزایش
یابدوتواناعتباریشبکهبانکیراکاهشدهد .

واژههای کلیدی :نوسانات،نرخارزاسمی،مخدارججداریدولدت،بددهیدولدتبدهباندکهدا،تبددی 
موجک 
طبقهبندی E62,F31,H63:JEL

مقدمه

دستیابیبهرشداقتصادیباالوپایدار،ازمهمتریناهدافبرنامهریزاناقتصادیهرکشورمدی-
باشد.ازجملهدالی اینامر،دامنهگستردهاثرگذاریوتاثیرپذیریرشداقتصدادیاسدتکدهایدن
متغیررابهیکشاخصبسیارمهمدرارزیابیعملکرداقتصادتبدی نمودهاست.براسداسادبیدات
اقتصادکالن،دستیابیبهرشدهایاقتصادیباالبدونوجودتامینمالیمناسدبداخلدیوخدارجی
میسرنمیباشد.برایناساس،ن امبانکیبهعنوانواسطهگرمالی،نقدشبسدیارمهمدیرادرتدامین
مالیایفامیکند.شبکهبانکینقشواسطهایداردومیتواندبطدورمسدتقیموریرمسدتقیمازرشدد
بخشحقیقیپشتیبانیکند،درکشورهاییکهاقتصادشانبانکمحوراسترشداقتصدادیتداحدد
بسیارزیادیوابستهبهوامهایبانکیاستوانعطافپذیریبخشبانکیبدهدلید تغییدراتاقتصداد
کدالنونقدشآندرتوسدعهاقتصدادیدارایاهمیدتفدراواناسدت et al.,2017

.)Mohammadi,

تحوالتیکهدرحوزهاقتصادکالنوبهطورخاصدرتقاضایک همراهبامسدیردارایدیوبددهی
بانکهاشدتیافتهاست،دربلندمدتبهبخشواقعیاقتصادتسرییافتهوبدههمدینجهدتنقدش
واسطهگرانمالیبسیارحائزاهمیتمیباشد.اهمیتاینمسئلهرامیتواندربحرانهایمالیاخیدر
اقتصادجهانیکهریشهدربخشمالیاقتصادداشتهاست،مشاهدهنمود.درواقعشدرای اقتصدادی
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می تواندباتغییردرعملکردن امبانکیمانندمطالباتاینبخش،بروقوعبحدرانمدالیمدوثرواقدع
شود.یکیازمهمترینعوام موثربرشک گیریبحرانمالیبیثباتیدرسایربازارهایمالیبویژه
نرخارزمی باشدکهباتاثیربدرتولیددناخدالصداخلدیکشدوروهممندینمخدارججداریدولدت،
عملکردبخشبانکیرامتاثرمیسازد.نرخارزمیتواندباتاثیربربودجدهدولدت،انگیدزهدولدتو
شرکتهایوابستهبدهدولدتدراخدذوامو تسدهیالتازشدبکهبدانکیراتحدتتداثیرقدراردهدد.
هممنینافزایشنرخارزازطریقافزایشبهایتمامشدهکاالهاوخدمات،منجربهکاهشدرآمد
قاب تصرفومتعاقباکاهشمصرفافرادمی شدوددربخدشعرضدهاقتصدادنیدزندرخارزبواسدطه
افزایشقیمتکاالهایوارداتی سهمنهادههایاولیهوواسطهایدروارداتکشوربداالمدیباشدد)
باعثتغییردربخشعرضهمیشود.درچنینشرایطیباافزایشنرخارزانت دارمدیرودکدهتدوان
بازپرداختتسهیالتدریدافتیاشدخاصحقیقدیوحقدوقیکداهشیابدد 

Boschi & D' Addona,

.)2019هممنینازمهمترینعواملیکهمیتواندمطالباتوعملکردبخشبدانکیدرایدنحدوزهرا
تحتتاثیرقراردهد،مخارججاریدولتمیباشد.درواقعحجمبزرگدولتورلبههزیندههدای
جاریبرهزینههایعمرانیباتکیهبردرآمدنفت،ساختاربودجهعمومیدولترابهگونهایرقدم
زدهاستکهازاواس هرسال،بحثعدمتأمینمنابعپیشبینیشدهدرقانونبودجهساالنهمطرح
یرسددوبداانباشدتورشدد
ودر نهایتبااسدتقرا یداتدأمینتوسد باندکمرکدزیبدهپایدانمد 
نقدینگی،زمینهکاهشارزشپولملیوافزایشسطحعمومیقیمتهدافدراهممدیآیدد.ازسدوی
دیگربسیاریازشرکتهایدولتیبواسطهوجودپشتوانهدولدتوتکلیدششدبکهبدانکیبدهارائده
تسهیالت،درسالهایاخیرموجبشده انددسدهممطالبداتشدبکهبدانکیکشدورازبخدشدولتدی
افزایشیابد.نوساناتنرخارزکهعمدتاناشیازنوساناتدرآمددنفدتوبازگشدتارزحاصد از
فروشآن عمدهمنبععرضهارزدرکشور)است،نوساناتدرآمدک وتولیدناخدالصداخلدیرا
بدنبالداشتهاستکهخودقدرتبازپرداختبدهیبنگاههایاقتصادیراتحتتاثیرقرارمیدهدد
وایناثرمیتوانددرافقهایزمانیگوناگون،متفاوتباشدوبههمینصورتخسارتواردشدده
بهداراییهایمالیبانکهانیزمتفاوتباشد( .)Adrian & Shin,2010براساسآمارهایمنتشدرشدده
توس نماگرهایاقتصادیبانکمرکزیسهممطالباتریرجداریازکد تسدهیالتاعطدایین دام
بانکیاز10درصددرسال1395بده10.3درصدددرسدال1396وبده11.4درصدددرسدهماهده
ابتداییسال1397افزایشداشتهاست.سهمبدهیدولتبهشبکهبانکینیزاز2197هدزارمیلیدارد
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ریالدرسال1395به2583هزارمیلیاردریالدرپایدانسدال1396افدزایشیافتدهاسدت.درواقدع
روندافزایشیآنمیتواندحیاتن امبانکیرابهمخداطرهانددازدوهممندینبخدشهدایمختلدش
اقتصادرانیزبامحدودیتمنابعمالیروبروسازد.باتوجهبهمواردمطدرحشدده،آنمدهمهدمبن در
میرسدبررسیارتباطمیاننوساناتنرخارز،نوسداناتمخدارججداریدولدتونوسداناتبددهی
دولتبهشبکهبانکیدرافقهایزمانیگوناگونمیباشدکهبایستیدرمطالعهلحاظگردد.
درپژوهشحاضرارتباطمیاننوساناتنرخارز،مخارججاریدولتوبدهیدولتبدهشدبکه
بانکیدرسهدورهزمانیکوتاهمدت،میانمدتوبلندمدتبااسدتفادهازرهیافدتتبددی موجدک
موردبررسیقرارمیگیرد.درچارچوبالگویتبدی موجکامکانتجزیهپسدماندها نوسدانات)
بهسطوحمختلش دورههایزمانی)وجدودداردکدهایدنمهدمدرالگوهدایخدانوادهآرچوجدود
ندارد.انت اربرایناستهمبستگیووابسدتگیمیداننوسداناتندرخارز،مخدارججداریدولدتو
بدهیدولتبهشبکهبانکیدردورههایزمانیگوناگونمتفاوتباشد.چارچوبمطالعدهبدهایدن
صورتاستکهدربخشدوممبانین ریوپیشینهتحقیقبیانمیشدودوسد ددربخدشسدوم
روششناسی،دربخدشچهدارمنتدای وبحدثنشداندادهمدیشدودودرانتهدانیدزنتیجدهگیدریو
پیشنهاداتارائهمیگردد .


مبانی نظری و پیشینه تحقیق

دراینبخشازپژوهشارتباطمیاننوساناتنرخارز،مخارججاریدولتومطالبداتشدبکه
بانکیازبخشدولتیارائهگردیدهاست .

ارتباط نوسانات نرخ ارز و مطالبات بانکی

افزایشسطحمطالباتبانکیدربسیاریازکشدورهایجندوبیآسدیابدارمدالیزیدادیرابدرای
بخشبانکیدراجرایماموریتهایآنماننداعطایتسهیالتبوجودآوردهاست.افزایشسدطح
مطالباتریرجارینهتنهابربخشبانکیبلکهبرشرکتهاوحتیخردهفروشیتاثیرگذارمیباشد.
عمدهافزایشمطالباتریرجاریدراینکشدورهاپددبحدرانمدالیسدال2008وهممندینوضدع
تحریمدربرخیازاینکشورهادیدهمیشود.روندصعودیدراینمهمموجبافدزایشبیکداری،
درماندگیبازارهایمالی،کاهشاعتبارقر

دهنددهوافدزایشونوسداناتبداالیتدورممدیشدود
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 .)Rehman,2017
اثرگذارینرخارزبرمطالباتبانکیبهاندازهبخشخارجیاقتصادگدرهخدوردهاسدتودر
اقتصادهایبابخشخارجیبزرگترتاثیرنوساناتاینمتغیربرمطالباتبخشبانکیبیشترنیزمدی-
باشد.درواقعافزایشنرخارزازطریقکاهشتوانبازپرداخدتبددهیبدهبخدشبدانکیازطریدق
افزایشبهایتمامشدهدربخشتولیدیوافزایشتورمناشیازآن،مطالباتاینبخدشراتحدت
تاثیرقرارمیدهد.ازسویدیگربیثباتینرخارزدرکنارسایرعوام کالناقتصادیباعدثبدرهم
خوردنن مبازاروایجادبحرانهایمالیمیگردد.باتوجهبهعملکردسیستمبانکیدرسدالهدای
اخیر،هنگامیکهمشتریانبراساسنرخگذشتهارز،اقدامبهگشدایشاعتبداراتاسدنادیکردنددو
مبالغپیش پرداختخودرابراساسنرخارززمانگشایشاعتبارپرداختنمودند،بدراسداسندرخ
قب ،اقدامبهفعالیتهایتجارینمودهوباافدزایشناگهدانیویکبدارهندرخارزدرتادیدهتعهددات
خودناموفقبودهودرنتیجهمطالباتبانکیومتعاقباریسکاعتباریافزایشیافتدهاسدت.درکندار
اینموضوعبیثباتینرخارزتصمیماتسرمایهگذاریرانیزبامشک مواجهمیسازدوازآنجاکه
سرمایهگذارییکیازاجزایتشکی دهندهتولیدناخدالصداخلدیمدیباشدد،آثدارچرخدهاینیدز
ایجادمیکندکهمیتواندمطالباتبانکیراتحتتاثیرقراردهد.بیثباتیندرخارزازطریدقتغییدر
درارزشداراییهاوبدهیها،کلیهاقالمترازنامهایبانکیراتحتتاثیرقرارمیدهدد.بدهعبدارت
دیگراینموضوعریشهدرعدمهمزمانیسررسدیدمطالبداتوتعهدداتباندکهدادارد.بدیثبداتی
بازارهایمالیمیتواندتاثیرنامساعدیبرثباتعملکردیبانکهاداشتهباشدزیراتاثیرنوساننرخ
ارزباتکنیکهایمدیریتریسکقابلیتحذفرانددارد( .)Gilkeson & Smith,1992موسسدات
مالیتنهامیتوانندریسکتغییراتنرخارزرابابکاربستنفعالیتهایخارجترازنامهایتداحددی
کاهشدهند.درکشورهایدرحالتوسعهبدلی بهرهبرداریاندکازابزارهایمددیریتریسدک
اعتباری،درمواجههبابیثباتینرخارزوسطحعمومیقیمتها،بخشبدانکیدرمعدر آسدیب-
پذیریبیشتریقراردارد .

ارتباط نوسانات نرخ ارز و مخارج جاری دولت

دراقتصادایرانعمدهدرآمدهایکشوربهدرآمدهاینفتیگرهخدوردهاسدتوبدروزکداهش
درایندرآمدهاموجبایجادنوساندربخشمالیوتجاریمیشود.درایدنزمیندهدیددگاههدای

6

اقتصاد پولی مالی سال بیست و هفتم

متفاوتیوجودداردکهدردیدگاهسنتیبراینباوراستکهچنانمهصدادراتمتناسدببداواردات
افزایشپیدانکندکسریخارجیایجادمدیشدودوهممندینافدزایشدرمخدارججداریدولدتو
یشدود.ازدیگدر
متعاقباایجادکسریبودجدهموجدبافدزایشندرخبهدرهوندرخارزدراقتصدادمد 
دیدگاههایموجوددراینزمینهمیتوانبهدیدگاهریکاردواشدارهداشدت.ازمن دروی،کسدری-
هایمالیاهمیتچندانیندارندزیرابهاعتقاداوافزایشمخارجدولتوکسدریبودجدهازطریدق
کاهشدرپداندازعمومی،پداندازخصوصیراافزایشمیدهدومیدزانپددانددازکد بددون
تغییرمیماند.برایناساسنرخبهرهوتقاضایک تغییرنمیکنندد.ازسدایرالگوهدایموجدوددر
اینحوزهمیتوانبهالگویمتعارفکهفاقدمبنایاقتصدادخدردمدیباشدندوصدرفابرپایدهاقتصداد
کالنبناشدهانداشارهکرد .
الش).الگویمتعارف 
اینالگورابطهاتحادیبینپداندازوسرمایهگذاریوبخشخارجیاقتصادرابیدانمدیدارد.
درقالباینالگو :
)1

S-I=X-M

دررابطهاتحادیفوق S,I,X,Mبهترتیبوارداتکاالوخدمات،صادراتکداالوخددمات،
سرمایهگذاریوپداندازمیباشد.دررابطهفوقبایستیکسریدرحسابجاریبامازادسرمایه-
گذاریهمراهباشد.درواقعمیتوانرابطهفوقرابهشک زیرنوشت:
)(2

(Sp+SG)-I=X-M

دررابطهفوق Spپداندازبخدشخصوصدیو SGپددانددازبخدشدولتدیمدیباشدد.درواقدع
افزایشدرپداندازبخشدولتیچنانمهباکاهشدرپداندازبخشخصوصیجبراننشود،مدی-
تواندباعثکاهشدرسرمایهگذاریویاکاهشدرکسریتجاریگردد.ازسویدیگدرافدزایش
درمخارجدولت افزایشکسریبودجه)منجربهکاهشنسبتپدانددازکد بدهسدرمایهگدذاری
میشودکهخودافزایشنرخبهرهواقعیرابدنبالدارد.افدزایشندرخبهدرهواقعدیمنجدربدهورود
سرمایههایخارجیوافزایشعرضهارزودرنهایتکاهشندرخارزمدیگدردد 

Tahmasebi, et

)al.,2012

ب).الگویماندل-فلمینگ 
براساساینالگوتحرکوآزادیدرورودوخروجسرمایه،تعادلبازارارزراتعیینمیکندد
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وبراساستغییراتارزیوضعیتحسابجارینیزمشخصمیگردد.انتخدابدربدینثبداتندرخ
ارز،استقاللپولیوبازبودناقتصادکدالننخسدتتوسد مانددلدردهده1960مطدرحگردیدده
است.درواقعاینالگوبس الگویIS-LMکالسیکمیباشد.درایدنالگدونشداندادهمدیشدود
کهچگونهرژیمارزیوتحرکسرمایهبرکاراییسیاستپولیدریکاقتصادبازتاثیرمیگدذارد
 .)Durringer,2009
دراینالگویککشورازبینسهحالت ثباتنرخارز،استقاللپولیوبازبودناقتصاد)مدی-
توانددوحالترامدن رقراردهدودستیابیهمزمانبههرسهموردریرممکنمیباشدد.بسدیاریاز
کشورهابرایدستیابیبهاینمواردسهگانهازابزارهاییمانندکاهشنوساناتنرخارز،تن یمندرخ
بهره،عرضهپولوجذبسرمایههایخارجیاستفادهمیکنند .)Hsing,2012درواقعیککشدور
باسهحالتمواجهمیباشد :
 -1تثبیتنرخارزوبازبودناقتصادورفلتازبخشپولیمستق
 -2تثبیتنرخارزواستقاللدربخشپولیورفلتازبازبودناقتصاد
 -3بازبودناقتصادواستقاللدربخشپولیورفلتازتثبیتنرخارز
درمورداولازطریقسیاستپولینمی تدوانبدهاهددافاقتصدادداخد دسدتیافدت.چنانمده
درصددکاهشنرخارزازطریقافزایشنرخبهرهباشند،بایستیجریانسرمایهازطریقبدازارآزاد
افزایشیابدکهاینموضوعباتثبیتنرخارزسازگاریندارد.برایجلوگیریازافزایشبهداکده
درحالتنخسترویمیدهد،می توانازطریقمحددودکدردنتحدرکسدرمایهویدابداافدزایش
هزینههابرایسرمایهگذارانخارجیازموازندهدرآمددهابواسدطهیافدزایشندرخبهدرهجلدوگیری
کرد.باانتخابحالتسومنیزتثبیتنرخارزکنارگذاشدتهمدیشدودودرایدنحالدتندرخارزبده
تقاضدددایبددداالتربدددررویبدددازارسدددرمایهواکدددنشنشدددانمدددیدهددددوبهددداافدددزایشمدددییابدددد
 .)Puckelwald,2012
ج).رویکردپولی 
دراینرویکردفرو

اشتغالکام ،ثباتنرخارز،برابرینرخبهرهداخلیوخارجیوتامین

مالیکسریبودجهازطریقسیاستپولیانبساطیبرقرارمیباشد.درواقعکسریبودجدهازطریدق
اخذوامواستقرا

ازشبکهبانکیتامینمیشودواینموضوعمنجربهافزایشنقددینگیوتدورم

میشودوازسویدیگرتقاضایکاالهایوارداتیراافزایشوصادراتریرنفتیراکداهشمدی-
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دهدکهخودموجببدترشدنحسابجاریمیشود .

ارتباط مخارج جاری دولت و بدهی دولت به شبکه بانکی

آثاراقتصادیکسریبودجه افزایشمخارجدولدت)بدهچگدونگیبوجدودآمددنآن،طریدق
تامینمالیووضعیتکالناقتصادیبستگیدارد.چنانمهکسریبودجهناشدیازافدزایشمخدارج
جاری مصرفی)باشدازطریقافزایشتقاضایکد آثدارتدورمیبدههمدراهدارد.چنانمدهکسدری
بودجهناشیازاجراییکسیاستمالیبرایرهاییازشرای رکودیدراقتصدادباشددمدیتواندد
دربلندمدتاقتصادرابهسمتاشتغالکام هددایتکندد.درواقدعکیندزوطرفددارانشازچندین
سیاستیبرایمقابلهباکسریبودجهپشتیبانیمیکنند.ازسویدیگرپولگرایاناینندوعسیاسدت
رابیتاثیروصرفاتورمزاتلقیمیکنند .
درشرای تورمیاقتصاد،نرخبازدهیاوراقبدهیدولتنیزافزایشمییابدوبابداالرفتنندرخ
بازدهیاوراقبدهی،تامینمالیدولتپرهزینهمیشود.افزایشهزینههایتامینمالیدررویکرد
انتشاراوراقبدهی،دولترابهسمتتامینمنابعمالیازبخشبانکیسوقمیدهدکدهپیامددهای
تورمیومتعاقبابدراسداسقهدیهبرابدریقددرتخریدد،نوسداناتارزیراایجدادنمایدد.افدزایش
تعهداتدولتازطریقبخشبانکی بدهیدولتبهشبکهبانکی)تابعپددانددازناخدالصبخدش
خصوصی،تواناییشبکهبانکیکشوردراخذس ردهمیباشد  .)Eisavi & Ghelich,2014

پیشینه تحقیق

پیرامونرابطهنوساناتنرخارز،مخارججاریدولدتوبددهیدولدتبدهشدبکهبدانکیبطد ور
مستقیممطالعهایصورتنگرفتهاستودرچارچوبکسریبودجهونرخارز،کسدریبودجدهو
عملکردشبکهبانکیویاتاثیرنوساناتنرخارزبرعملکردشبکهبانکیمدوردمطالعدهقدرارگرفتده
هاپرداختهمیشود .

است.درادامهودرقالبدوگروهمطالعاتخارجیوداخلیبهآن
(2005) Panditدرمطالعهخودبهبررسیتاثیرکسریبودجهبرندرخبهدرهاسدمیبلندمددتدر
ن الپرداختهاست.یافتههایپژوهشنشانمیدهدرابطهمثبتوریرمعناداریبیننرخبهدرهاسدمی
بلندمدتومولفههایکسریبودجهوجوددارد.نتای تجربیسایرکشورهانیزنشانمدیدهددکده
رابطهمیانبدهیعمومیونرخبهرهاسمیمبهممیباشد.
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 (2013) Castroدرمطالعهایبهبررسیارتباطبینتحدوالتاقتصدادکدالنوریسدکاعتبداری
بانکیدرکشورهاییونان،ایرلند،پرتغال،اس انیاوایتالیاکهبابحرانمالیمواجهبودهاند،پرداختده
است.نتای نشاندادکهشاخصقیمتمسکنورشداقتصادیتاثیرمنفیونرخبیکاری،نرخبهره
ونرخارزتاثیرمثبتداشتهاند .
 )2014( Sayediدرمطالعهایباعنوانریسکاعتباری،قدرتبازارونرخارزبدهعندوانتعیدین
کنندههایعملکردبانکیدرنیجریهبااستفادهازرگرسیونخطیپرداختهاسدت.نتدای نشدانمدی-
دهدکهقدرتبازارتاثیرمثبتومعناداربربازدهیدارایدیهدایبدانکیداردوندرخارزوریسدک
اعتباریتاثیرمعناداریبربازدهیداراییبانکیندارد.درمددلدیگدرقددرتبدازارتداثیرمثبدتو
معناداربربازدهیحقوقسهامدارانداشتهاستونرخارزتاثیرمنفیومعنداداروریسدکاعتبداری
تاثیرریرمعناداربربازدهیحقوقسهامدارانداشتهاست.
)2016  Dimitrios, et al.,درمطالعهایباعنوان"تعیینکنندگانمطالباتریرجاری:شواهدیاز
کشورهایمنطقهیورو" بااستفادهازالگویگشتاورهایتعمیمیافتهبرایدادههایفصلی-1990
  2015براینخستینبارمباحثدرآمدهایمالیاتیوشکافتولیدرادرتعیینمطالباتریرجاری
بکار گرفتند .نتا ی نشان داد که درآمدهای مالیاتی و شکاف تولید تاثیر معنادار بر مطالبات
ریرجاریشبکهبانکیدارند .
Merz

)2017دررسالهخودباعنوانتاثیربدهیارزیخارجیبرریسکاعتبداریبدینالمللدی

بااستفادهازروشدادههایتابلوییپویابرایسالهای2000-2014پرداختدهاسدت.نتدای مطالعده
نشانمیدهدکهافزایشنرخارزتاثیرمنفیبرتسهیالتریرجاریدارد.
)2018( Jensen, et al.,درمطالعهایباعنوانتغییردرمحدودیتهایاعتباری،تغییردرچرخده-
هایتجاریبااستفادهازالگویتعدادلعمدومیپویدایتصدادفینتیجدهگیدریکدردهانددکدهرشدد
محدودیتهایاعتباریمنجربهنوساناتباالتراقتصادکالنوهممنینهمحرکتیبیشتربینبددهی
وفعالیتهایواقعیاقتصادمیشود.
 )2019( Radivojevic, et al.,درمطالعهایباعنوان"مددلاقتصادسدنجیعوامد تعیدینکنندده
مطالباتریرجاری"بااستفادهازالگویدادههایتابلوییپویابدرایکشدورهاینووهدورآمریکدای
التینصورتگرفتهاست.شواهدیمبنیبرتاثیرگدذاریندرختدورمومتغیرهدایاقتصدادخدردبدر
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مطالباتریرجاریدراینپژوهشمشاهدهنشدهاست .
)2019 Narman & Serpil,درمطالعهایبداعندوان"عوامد تعیدینکننددهمطالبداتبدانکیدر
کشورهایتوسعهیافتهونووهور:قب وبعدازبحرانمالیجهانی"بااستفادهازروشگشدتاورهای
تعمیمیافتهنتیجهگرفتهاندکهرشدتولیدناخالصداخلیواقعیعام اصلیتعیینکننددهمطالبدات
بانکیدرهردوگروهازکشورهامیباشد.هممنیننرخارزوسرمایهگذاریمستقیمخارجیتداثیر
معناداریدردورانپسابحراندرکشورهاینووهوردارد .
)2011( Heydari, et al.,تاثیرشاخصهایاقتصادکالنبرمطالباتسیستمبدانکیرابدااسدتفاده
ازمدلهایخودرگرسیونبرداریوخودرگرسیونباوقفههدایتدوزیعیبررسدینمدودهاندد.نتدای 
نشانمیدهدتاثیرمتغیرهاییمانند،تورم،رشدتولیدناخالصداخلیبدوننفت،حجمنقددینگیو
نرخسودتسهیالتدارایبیشترینتاثیربرمطالباتسیستمبانکیکشدورنسدبتبدهسدایرمتغیرهدای
کالناقتصادیبودهاست .
 )2011( Kordbacheh & Noushabadi,درپژوهشیباعنوانتبیینعوام موثربرمطالباتمعوق
درصنعتبانکداری،بهبررسیعوام اثرگدذاربدرمطالبداتمعدوق12باندکبدااسدتفادهازروش
دادههایتابلوییپویاپرداختند.درپژوهشآنهاوضعیتاقتصادکالناثدرمعنداداریبدرمطالبدات
معوقدارد .
)2012( Tahmasebi, et al.,درمطالعهخودبهبررسیتاثیرکسریبودجهبرنرخارزحقیقیدر
اقتصادایراندربازهزمانی1350-1388پرداختدهاسدت.نتدای نشدانمدیدهددندرخارزحقیقدیبدا
متغیرهایکسریبودجهوصادراتریرنفتیارتباطمعکوسوبامتغیرهایرابطهمبادلهونقددینگی
رابطهمثبتدارد.
)2016 Valipour & Arbab,بهبررسیآثاربیثباتیبازارارزبربازدهیشبکهبدانکیکشدوربدا
استفادهازالگویخودرگرسیونبرداریپرداختند.نتای آنهانشانمیدهدکدهباندکهدایایراندی
دربرابربیثباتیبازارارزدچارزیاننمیشوندومسائلیمانندنحوهشناساییسوددربانکها،عدم
وجودقوانینومقرراتمربوطبهورشکستگیودسترسیبانکهابهبازارارزشرای ویژهایرادر
جهتفاصلهگرفتناززیانناشیازفع وانفعاالتاقتصادکالن،برایشدبکهبدانکیایدرانفدراهم
میکند .
 )2018( Esmaeili,درمطالعهخودبهبررسینقشوقوعسیک هایتجداریدرمطالبداتمعدوق
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بانکهایکشوربااستفادهازفیلترهایمیانگذرپرداختهاسدت.نتدای ایدنمطالعدهنشدانمدیدهدد
مطالباتمعوقبانکهارفتارسدیکلیداشدته،بدهگوندهایکدهدردورانروندقکداهشودردوران
رکودافزایشمییابد .
Hakimipour,

)2018درمطالعددهخددودبددهارزیددابیچگددونگیتاثیرگددذاریعوام د بددانکیبددر

مطالباتریرجاریبانکهایکشوربااستفادهازالگویدادههایتابلوییپویاپرداختهاسدت.نتدای 
نشانمیدهدکهوقفهگذشتهمطالباتریرجاری،نرخبازدهحقوقصاحبانسهام،نسبتتسدهیالت
اعطاییبهداراییها،نسبتحقوقصاحبانسهامبهداراییهداوندرخارائدهتسدهیالتاعطداییتداثیر
معنیداریبرایجادمطالباتریرجاریدربانکهایکشوردارند 

روششناسی تحقیق:

ازآنجاکهدراینمطالعهبرایاسدتخراجمقدادیرعدددینوسداناتندرخارز،نوسداناتمخدارج
جاریدولتونوساناتبدهیدولتبهشبکهبانکیازالگویتبدی موجکاسدتفادهمدیگدرددو
همبستگیمیانآنهادرافقهایزمانیگوناگونبرآوردمیشود،بنابرایندراینبخشودرابتددا
مدلتبدی موجکتشریحوس دبهاختصارروشرویکردهمبستگیپیرسدونشدرحدادهشدده 
لپژوهشارائهمیگردد .

استودرانتهامد

مدل تبدیل موجک (:)Wavelet Transform

ن ریهموجکحاص بهسازیتحلی کالسیکفوریهمدیباشدد.درواقدعموجدکانحدرافاز
رونداصلیراتوضیحمیدهد.جهتبررسیرابطهمیانمتغیرهااسدتفادهازالگوهداییماننددعلیدت
گرانجر1استفادهمیشودکهیکمعیارلح هایازآزمونعلیتراارائهمیدهدبنابراین،ازتحلید 
پویاییوپایاییرواب ناتواناست.افزونبرایندراینگونهروشهاچدونمدیتدوانازمقدادیربدا
وقفهمتغیرهااستفادهنمود،احتمالحذفاثراتآنیوجوددارد.برایحد ایدنمشدک ازتحلید 
طیفی2استفادهمیشود.تبدی فوریه1یکیازروشهایپرکداربرددرتحلید طیفدیمدیباشددکده
________________________________________________________________
1 - Granjer Casuality
2 - Spectral Analysis
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برایبررسیرواب بینسریهایزمانیدرفرکاندهایمختلش افقزمانیمختلش)استفادهمدی-
شودکهبنابرماهیتنوسانیهمبستگیمیانبرخیسریهایزمانیدرتحلی بررسیپویداییرابطده
میانمتغیرهاقاب استفادهمیباشد .) Wen,2005ایدراداساسدیدرالگدویتبددی فوریدهپایدابدودن
سریهایزمانیاست .)Aguiar, et al.,2008امابسیاریازسریهایزمانیناپایدابدودهودرطدول
زمانویژگیآنهاتغییرمی کند.باتوجهبهایدنمحددودیتبسدیارمهدمدرالگدویتبددی فوریده،
الگویتبدی موجکجایگزینمناسبیبرایبررسیرواب میانمتغیرهامدیباشدد.ازتوانداییهدای
مهماینالگومیتوانبهقابلیتآندرتجزیهسریزمانیبهفرکاندهایمختلشدرهرزمانیابده
عبارتیتحلی زمان-فرکاندسریزمانیاشارهکرد.هممنینتبدی موجکبرپایداییسدریهدای
زمانی برخالفتبدی فوریه)مبتنینمیباشد  .)Roueff & Sachs, 2011
باتوجهبهاینکهدرپژوهشحاضرازتبدی موجکهار2استفادهشددهاسدتدرادامدهمبدانی
اینروشارائهگردیدهاست .

تبدیل موجک هار

تبدی موجکبااستفادهازتوابعپایهاییکسریزمدانیرابدهفهدایفرکداندانتقدالدادهو
س دسریزمانیرادرزمانومقیاسهایمختلشنشانمیدهد.موجکهایدختر3ازیدکتدابع
تکی-موجکمادر4

کهبهعنوانتابعیازموقعیدتزمدان )uومقیداس )sتعریدشمدی-

شود،مشتقمیشوند.توابعموجکپرکاربرددرحوزهیاقتصادبهدودستهپیوستهوگسستهتقسیم
میشوند.تابعموجکپایهایپیوستهعبارتاستاز :
 )3

1 - Fourier Transform
2 - Haar
3 - Wavelet Daughters
4 - Wavelet Mother
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فر

میشودموجکهایکتابعمربعانتگرالپذیرهسدتند.دررابطدهفدوق u،پدارامترانتقدال1

میباشدکهموقعیتموجکرانشدانمدیدهدد S.پدارامترانددازهمقیداستدابعمدیباشددکدهنحدوه
کشیدگیموجکراارائهمیدهد.مقیاسیکابزارریاضیاسدتکدهفشدردگیموجدکدرطدی
زمانرانشانمیدهد.درمباحثموجکمقیاسباالبافرکاندپایینومقیاسکوچکبافرکاند
باالمطابقمیباشد.درادامهباتوجهبهاستفادهازموجکگسستههاردرپژوهشحاضر،بهمعرفدی
آنپرداختهمیشود .
درسال1910آلفردهاراولینموجکشناختهشدهرامعرفیکردکهنشداندهنددهایدناسدت
کههرتابعپیوسته)f(xدربازه][0,1می تواندبدااسدتفادهازیدکسدریازتوابدعپلده،تقریدبزده
شوند.اینتوابعبصورتزیرنشاندادهمیشوند :

)4



هممنینباتوجهبهویژگیهایزیر،تابع
 )5

یکتابعOrthonormalمیباشد .



 )6
تابعانتقال) f(xبصورتزیربیانمیشدودکدهدرآن ) Φ(tموجدکپددرمدیباشددکدهتدابع
مقیاسکنندهنیزنامیدهمیشود .
)7

)8



________________________________________________________________
1 - Location Parameter
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)9



بااستفادهازموجکهار،سیگنالبهیکسیگنالاصلیبداندام  approximationوسدیگنالهدای
جزئیتربانام  detailsتجزیهمیشوند  .)Ghafari & Farhadi, 2016

رویکرد ضریب همبستگی :

بااستفادهازضریبهمبستگیاطالعاتیدرموردماهیت،قدرتومعناداریروابد متغیرهدای
مختلشنشاندادهمیشود.ضریبهمبستگینشاندهندهقدرتوشدترابطهمیانمتغیرهااسدت.
درواقعضریبهمبستگیمقادیریبین-1تا+1راشام میشودوجودرابطهمثبتبدینمعنامی-
باشدکهتغییراتدومتغیردرراستاییکدیگرمیباشدوهرمقداراینعددبزرگتدرباشددوبده+1
نزدیکترباشدیعنیهمحرکتیبیشترمیباشدودرموردضریبهمبستگیمنفدینیدزبدرعکدایدن
حالتصادقاست .

نتایج و بحث
محاسبه نوسانات نرخ ارز ،نوسانات مخارج جاری دولت و نوسانات بدهی دولت به شبکه بانکی:

پیشازنمایشسطوحمختلشتجزیهنوساناتمتغیرهدایککدرشدده،بایسدتیمتدذکرشددکده
اطالعاتمربوطبدهندرخارزاسدمی،مخدارججداریدولدتازسدامانهوزا رتاقتصدادودارایدیو
اطالعاتمربوطبهبدهیدولتبهشبکهبانکینیزازنماگرهایاقتصادیبانکمرکدزیاسدتخراج
گردیدهاست.الزمبذکراستتواتربصورتماهانهازتاریخ1388/01لغایت1397/12میباشد.1
برایاستخراجنوساناتمتغیرهایپژوهشبارویکردتبدی موجکازنرمافزارمتلبنسدخه2017
استفادهشدهاست.درادامهسریزمانیمتغیرهایاصدلیپدژوهشوسدریهدایتجزیدهشددهارائده
گردیدهاست .


________________________________________________________________
1 - Databank.mefa.ir/data

15

بررسی همبستگی میان نوسانات نرخ ارز ،نوسانات مخارج جاری دولت و بدهی دولت به ...
نمودار .1سری زمانی اصلی بدهی دولت به شبکه بانکی
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نمودار  .2سری زمانی اصلی نرخ ارز اسمی
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نمودار  .3سری زمانی اصلی مخارج جاری دولت
gov
400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
1394

1393

1392

1391

منبع:یافتههایتحقیق
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همانگونهکهمالح همیگرددرفتارهرسهمتغیرداراینوسانمیباشدکهایننوسدانندرخارز
اسمیومخارججاریدولتبیشازبدهیدولتبهشبکهبانکیمیباشد.حالپدازارائهنمودار
مربوطبهمشاهداتاصلی،سطوحتجزیهمختلشمتغیرهایموردبررسدیارائدهمدیشدود.درواقدع
افزایشتعدادسطحتجزیهبستگیبههموارشدنپسماندهایحاص ازتجزیهدارد.درواقدعسدطح
تجزیهتاجاییافزایشمییابدکهپسماندهایحاص ازتجزیههموارشود .
همان طورکهدرنمودارهایفوقمشخصاسدتدرسدطحتجزیدهسدومتقریبدارونددپسدماندها
نوسانات)بدهیدولتبهشبکهبانکیهموارشدهاست.بههمیندلی بدهیدولتبهشبکهبانکی
درسهسطحتجزیهشدهاستوسطوحتجزیهبیانگربازهزمدانیمدیباشدند.درواقدعسدطحتجزیده
نخستبیانگر 1الی4ماه)دورهکوتاهمدتمیباشد .

نمودار .4سطح تجزیه نخست بدهی دولت به شبکه بانکی
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منبع :یافتههای تحقیق
نمودار .5سطح تجزیه دوم بدهی دولت به شبکه بانکی
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منبع:یافتههای تحقیق
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نمودار  .6سطح سوم تجزیه بدهی دولت به شبکه بانکی
debt3
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منبع:یافتههایتحقیق 


نمودار .7سطح تجزیه اول نرخ ارز اسمی
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منبع:یافتههایتحقیق 

نمودار .8سطح تجزیه دوم نرخ ارز اسمی
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منبع:یافتههای تحقیق
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نمودار .9سطح تجزیه سوم نرخ ارز اسمی
exc3
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منبع:یافتههایتحقیق 

همانگونهکهمالح همیگرددنرخارزاسمینیزدرسطحسومتجزیهخودتقریباهمدوارشدده
است .
درادامهمیزانهمحرکتیوهمبستگیمیاننوساناتنرخارزاسمی،نوساناتبددهیدولدتبده
شبکهبانکیونوساناتمخارججاریدولتدرسهدورهزمانیکوتاهمدت،میانمدتوبلندمددت
ارائهمیگردد.درواقعبررسیهمحرکتیدردورههایزمانیگوناگونبرایسیاستگذاریحدائز
اهمیتمیباشد.میزانهمبستگیمیاننوساناتمتغیرهایتحقیقدرجدول )1ارائهشدهاست .

نمودار .10سطح تجزیه اول مخارج جاری دولت
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منبع:یافتههایتحقیق 

1390

1389

1388

19

بررسی همبستگی میان نوسانات نرخ ارز ،نوسانات مخارج جاری دولت و بدهی دولت به ...
نمودار -11سطح تجزیه دوم مخارج جاری دولت
gov2
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منبع:یافتههایتحقیق 
نمودار .12سطح تجزیه سوم مخارج جاری دولت
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ضریبهمبستگی،علیتورابطهعلیومعلولیبراساسنتای جدول ،)1میداننوسداناتندرخ
ارزاسمیونوساناتمخارججاریدولتدرکوتاهمدتهمبستگیمعنداداریوجدودنددارد.مدی-
توانگفتنوساناتنرخارزاسمیومخارججاریدولتدرلح دهبدایکددیگرارتبداطندارنددو
معموالباوقفهاینارتباطرخمیدهد.کهبرایبررسیصحتاینموضوعبایستیمیزانهمبستگی
درافقهایزمانیدیگرنیزموردبررسیقرارگیدرد.نکتدهجالدبتوجدههدمحرکتدیمعندادارمیدان
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نوساناتبدهیدولتبهشبکهبانکیونوساناتنرخارزمیباشد.اینموضدوعنشدانمدیدهددکده
حدود17درصدازنوساناتبازارارزوبدهیدولتبدهشدبکهبدانکیهمسدومدیباشددوچنانمده
هریکازاینمواردنوسانیشودحدود17درصدمورددیگرنیزدرهمانجهتنوسانیمیشدود.
اینموضوعنشانمیدهدددرکوتداه مددتنوسداناتندرخارزوبددهیدولدتبدهشدبکهبدانکیاز
یکدیگرتاثیرمی پذیرند.نکتهحائزاهمیتهمبستگینسبتابداالیمیداننوسداناتبددهیدولدتبده
بانکهاونوساناتمخارججاریدولتدرکوتاهمدتاسدتوحددود32/5درصددازتغییدراتو
نوساناتدرهریکمنجربهتغییرهمجهتدردیگریشدهاستودرواقعمیتواندعدماسدتقالل
شبکهبانکیکشورووابستگیونگاهدولتبرایتامینمخارججاریازاینمنبعرانشاندهدد.در
ادامهبهبررسیهمبسدتگیمیداننوسداناتسدهمولفدهکدالناقتصدادیکشدوردردورهمیدا نمددت
پرداختهشدهاست .

جدول  .1همبستگی کوتاهمدت
متغیر
نوسانات نرخ ارز ()EXC1

نوسانات نرخ ارز

نوسانات مخارج جاری

نوسانات بدهی دولت به شبکه

()EXC1

دولت ()Gov1

بانکی ()Debt1

1

ضریب
همبستگی
نوسانات مخارج جاری دولت
1
-0/64
آماره t
()Gov1
0/52
سطح احتمال
ضریب
0/325
0/168
همبستگی
نوسانات بدهی دولت به شبکه
1
3/54
1/761
آماره t
بانکی ()Debt1
***
*
0/000
0/08
سطح احتمال
منبع :یافتههای تحقیق  ،عالمت* ***،**،به ترتیب نشاندهنده سطح معناداری  %5،%1و  %10میباشد.
-0/06

براساسنتای جدول )2میاننوساناتندرخارزاسدمیونوسداناتمخدارججداریدولدتدر
دورهزمانیمیانمدتهمبستگیمثبتومعناداروجوددارد.البتهتنهاحدود19درصدنوساناتدر
هریکبطورمثبتنوساناتدیگریرابدنبالدارد.درحالیکهدردورهکوتاهمدتمیاننوسانات
نرخارزاسمیونوساناتمخارججاریدولتهمحرکتیمشاهدهنشد.درواقعاینموضوعنشدان
میدهدکههمحرکتیمیاننوساناتنرخارزونوساناتمخارججاریدرطیزمانایجادمیشدود
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وباوقفهاینهمبستگیشک میگیرد.دردورهزمانیمیانمدتهمحرکتیمیاننوساناتندرخارز
ونوساناتبدهیدولتبهشبکهبانکینسبتبهکوتاهمدتافزایشمییابد )0/26وایدنموضدوع
نیزمیتواندازآثارباوقفهنرخارزحکایتداشتهباشد.درواقعباگذرزمانوبدروزآثدارحقیقدی
نوساناتنرخارز،همسوییوهمحرکتیبیشتریرامیانایدندومولفدهشداهدخدواهیمبدود.نکتده
جالبتوجههمبستگیباالیمیاننوساناتبدهیدولتبهبانکهاونوساناتمخارججاریدولت
میباشدودردورهزمدانیبزرگتدرنوسداناتایدندوازمن درشددتوجهدتهمراهدیبیشدتریرا
تجربهمیکندوباگذرزماننوساناتآنهاباشدتبیشتریمیتوانددیکددیگررامتداثرسدازد.در
ادامهبهبررسیهمبستگیمیاننوساناتسهمولفهکالناقتصادیکشوردردورهبلندمدتپرداختده
شدهاست .

جدول  .2همبستگی میانمدت
متغیر
نوسانات نرخ ارز ()EXC2

نوسانات نرخ ارز

نوسانات مخارج جاری

نوسانات بدهی دولت به شبکه

()EXC2

دولت ()Gov2

بانکی ()Debt2

1

ضریب
0/19
همبستگی
نوسانات مخارج جاری دولت
1
2/03
آماره t
()Gov2
**
0/04
سطح احتمال
ضریب
0/54
0/26
همبستگی
نوسانات بدهی دولت به شبکه
1
6/63
2/77
آماره t
بانکی ()Debt2
***
***
0/000
سطح احتمال 0/006
منبع :یافتههای تحقیق  ،عالمت* ***،**،به ترتیب نشاندهنده سطح معناداری  %5،%1و  %10میباشد.

همبستگیمیاننوساناتنرخارزاسمیومخدارججداریدولدتدربلندمددتنسدبتبدهسدایر
مواردکمترافزایشیافتهاست 9درصد).درواقعاینگونهبن رمیرسدکهنوساناتمیدانایدندو
تاحدیهمسوییوهمراهیداشتهباشندوامکانافزایشوهدمحرکتدیبداالندارندد.درخصدوص
همبستگیمیاننوساناتبدهیدولتونوساناتنرخارزعام زماننقشبسیارمهمیراایفدامدی-
نماید.همبستگیمیانایندوموردازحدود0/17درکوتاهمددتشدروعوبده0/53دربلندمددت
رسیدهاست.لحاظعام زماندرخصوصنوساناتمخدارججداریونوسداناتبددهیدولدتبده
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بانک هابیشترازسایرمدواردخدودرانشداندادهاسدت.همبسدتگیمیداننوسداناتایدندواز32/5
درصددرکوتاهمدتبه76درصددربلندمدترسیدهاست.اینموضوعنشانمیدهدکهچنانمده
هریکازایندوموردبنابرهردلیلیمتالطمگردداینتالطماتبهشک مثبتدیوبدهمیدزانقابد 
توجهیدربلندمدتتالطماتدیگریرابددنبالداردونشدانمدیدهدددرصدورتعددماسدتقالل
شبکهبانکیکشور،دولتدرافق هایزمدانیگونداگونوبداشددتمختلدش بلندمددتبدهمیدزان
بیشتر)منجربهتغییردراقالمترازنامهایشبکهبانکی تغییردرداراییهایجاری)میشدود.درواقدع
وابستگیباالیمیاننوساناتمخارججاریدولتوبدهیدولتبهبانکهامیتواندآثدارمخدرب
دیگریمانندکاهشتواناعطایتسهیالتبهبخشخصوصیرابدنبالداشتهباشدکهبیتردیدبدر
تولیدواشتغالنیزموثرخواهدبود .
جدول  .3همبستگی بلندمدت
نوسانات نرخ ارز

نوسانات مخارج جاری

نوسانات بدهی دولت به شبکه

دولت ()Gov3

بانکی ()Debt3

متغیر
()EXC3
1
نوسانات نرخ ارز ()EXC3
ضریب
0/28
همبستگی
نوسانات مخارج جاری دولت
1
2/44
آماره t
()Gov3
**
0/011
سطح احتمال
ضریب
0/76
0/53
همبستگی
نوسانات بدهی دولت به شبکه
1
2/402
6/31
آماره t
بانکی ()Debt3
**
***
0/018
سطح احتمال 0/000
منبع :یافتههای تحقیق  ،عالمت* *** ،** ،به ترتیب نشاندهنده سطح معناداری  %5،%1و  %10میباشد.


نتیجهگیری و پیشنهادات

براساسادبیاتاقتصادکالن،دسدتیابیبدهرشددهایاقتصدادیبداالبددونوجدودتدامینمدالی
مناسبداخلیوخارجیمیسرنمیباشد.برایناساس،ن امبانکیبهعنوانواسطهگدرمدالی،نقدش
بسیارمهمیرادرتامینمالیایفامیکند.شبکهبانکینقشواسطهایداردومیتواندبطورمسدتقیم
وریرمستقیمازرشدبخشحقیقیپشتیبانیکند،درکشورهاییکهاقتصادشانباندکمحدوراسدت
رشداقتصادیتاحدبسیارزیادیوابستهبهوامهایبانکیاست.
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تحوالتیکهدرحوزهاقتصادکالنوبهطورخاصدرتقاضدایکد همدراهبدامسدیردارایدیو
بدهیبانکهاشدتیافتهاست،دربلندمدتبهبخشواقعیاقتصادتسرییافتهوبدههمدینجهدت
نقشواسطهگرانمالیبسیارحائزاهمیتمیباشد.
نرخ ارز از متغیرهای مهم در ن ام اقتصادی است و در کشورهایی ن یر ایرانکه قسمت عمده
میشود،بابدههدمخدوردن
درآمددولت از مح عایدات ارزی ناشی از صدور مواد معدنی تأمین 
ثباتنرخارزوایجادنااطمینانیدرآنروندسرمایهگذاریریرمنطقیشدهوتخصیصبهینهمندابع
امکانپذیرنخواهدبود.هممنیننوساناتنرخارزبخشتولیددکشدوررابدهدلید وارداتمحدور
بودنبسیارازصنایعتولیدیدرکشور سدهموارداتکاالهدایسدرمایهایوواسدطهایازواردات
کشورباالی60درصدمیباشد)بخشحقیقیاقتصادمانندتولیدواشدتغالمتداثرمدیگدردد.بطدور
مجموعهای ازتغییرات متفاوت و حتی متهاد را در بخدش خدارجی و داخلدی

کلی تغییر نرخ ارز،
میتواندعملکرد اقتصاد کشور را تحت تدأثیر قدرار دهدد.الزم
اقتصاد به همراه دارد که برآیند آن 
بهککراستکهبیثباتیمتغیرهایاقتصادکالنمانندنرخارزومخارججاریدولدت بداتغییدردر
کسریبودجه)داخلیبراساسواقعیتکشوروهممنینمطالعداتصدورتگرفتده،مدیتواننددبده
میزانقاب تدوجهیمطالبداتباندک هداراتحدتتداثیرقدراردهندد.مهمتدرینوویفدهبخدشبدانکی
گردآوریس ردههاواعطایتسهیالتمیباشد.بنابراینبررسدیمیدزانهمبسدتگیمیداننوسدانات
نرخارز،نوساناتبدهیدولتبهبانکهاونوسداناتمخدارججداریدولدتدردورههدایزمدانی
گوناگونازاهمیتویژهایبرخورداراست.دراینپژوهشارتباطمیاننوساناتندرخارز،بددهی
دولتبهشبکهبانکیومخارججداریدولدتدردورهزمدانی1388-1397بداتدواترماهاندهمدورد
بررسیقرارگرفت.بدینمن ورجهتاستخراجنوساناتمدذکورولحداظافدقزمدانیازرویکدرد
تبدی موجکوازموجکمادرهاراستفادهشدهاست.نتای سهسطحتجزیهوتفکیکبدهدوره-
هایزمانیکوتاهمدت،میانمددتوبلندمددترانشدانداد.سد دهدمحرکتدیوهمبسدتگیمیدان
نوساناتدربازههایزمانیمختلشموردبررسیقدرارگرفدت.درسدایررویکردهداماننددخدانواده
آرچامکانلحاظافقهایزمانیوتفکیکمیسرنمیباشدکهاینمهدمدررویکدردموجدکقابد 
دستیابیمیباشد.نتای تحقیقنشانمیدهدکههرچهبهسمتدورهزمانیبلندمدتحرکتکندیم
وابستگیمیاننوساناتنرخارزاسمی،بدهیدولتبهبانکهاومخارججاریدولدتبیشدترمدی-
شودواینوابستگیوهمحرکتیدرخصوصنوسداناتمخدارججداریدولدتونوسداناتبددهی
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دولتبهشبکهبانکیشدیدترمیباشد.اینموضوعنشدانمدیدهدددولدتوشدبکهبدانکیارتبداط
نزدیکبایکدیگردارندواینارتباطبواسطهدولتیبودنخیلیازبانکهایکشدوردربلندمددت
بیشترنیزمیباشد.درواقعیکیازدالی اصلیایجادمطالباتریرجاریدرشبکهبانکیکشورنیدز
همینموضوعمیباشدودولتبرایپوششمخارججداریخدودکدهدرسدالهدایگذشدتهبسدیار
پرنوسانبودهاست،بااستفادهازقدرتچانهزنیخود،ازبخشبانکیتسدهیالتدریافدتنمدودهو
درموعدمقررنیزپرداختننمودهاستکههمبستگیمثبتباالمیانایندونیزمویدایدنموضدوع
است.هممندیننتدای نشداندادکدهنوسداناتندرخارزومخدارججداریدولدتدرکوتدا همددت
وابستگیبهیکدیگرندارندووابستگیوحرکتهمسدودردورههدایمیدانمددتوبلندمددتبده
چشممیخوردکهمیتواندناشیازآثارباوقفهنرخارزاسمیباشد.هممندینمیداننوسداناتندرخ
ارزوبدهیدولتبهبانکهاهمبستگیوهمحرکتیوجودداردامااینهدمحرکتدیدرطدیزمدان
افزایشمییابدودربلندمدتبه53درصدافزایشمییابد.اینموضوعمدیتوانددناشدیازتحدت
تاثیرقرارگرفتنبودجهدولتومخارججاریدولتازنوساناتندرخارزباشدد.بدراسداسنتدای 
پژوهشمیاننوساناتنرخارزومخارججاریدولتهمبستگیمثبتوجودداردواینهمبستگی
دربلندمدتبه28درصدمیرسد.بدرهمیناسداسنوسداناتندرخارزمدیتوانددازطریدقتغییدردر
مخارججاریدولت،نوساناتدربدهیدولتبهشدبکهبدانکیراتوضدیحدهدد.بدراسداسنتدای 
پژوهشنوساناتنرخارزباتغییردرسدمتعرضدهوتقاضدایاقتصداد،تغییدردربودجدهدولدترا
سببمی شودوازسویدیگرباتوجهبهارتبداطنزدیدکشدبکهبدانکیودولدتدرکشدور،زمینده
برایاستقرا

واخذتسهیالتازشبکهبانکیفدراهممدیشدود.بندابرایندروهلدهنخسدتبایسدتی

نوساناتنرخارزدرکشورحداق شودوازسویدیگرارتباطمیاندولتوشبکهبدانکیحدداق 
گرددتاانگیزهدولدتبدرایاسدتقرا

تدارجهدتپوشدش
واخدذتسدهیالتارزانقیمدتومدد 

مخارججاریحداق گردد.شایانککراستدرهیچمطالعهایبالحاظافقهایزمدانیگونداگون
بهبررسیوابستگیوهمحرکتیمیاننوساناتنرخارز،نوساناتمخارججاریوبدهیدولدتبده
بانک هاپرداختهنشدهاسدت.امدادرمطالعداتنزدیدکبدهایدنموضدوعمانندد،Khan, et al.,2002
&Gorodnichenko, 2016 ،Saysombath & Kyophlavong,2013

 Hsing,2016 ،Auerbachارتبداط

میانمخارجدولتونرخارزبررسیگردیدهاستووجودارتباطتاییدشدهاست.اماباتوجهبده
قهدایزمدانیبداچندین
وجودنوساناتزیادایدنمدوارددراقتصدادایدرانوارتبداطمتفداوتدرافد 
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.رویکردیتاکنونبررسینشدهاست
بددهRadivojevic,

et al.,2019وGhosh,2015،Yakubik & Reininger,2014،Skarica, 2014

بررسیعوام تعیینکنندهمطالباتریرجاریبانکها بدهیمعوقومشدکوکالوصدولدولدتو
بخشخصوصیبهشبکهبانکی)پرداختهاندوبرنقشواهمیتنرخارزتاکیدکردهاندورویکدرد
.ونتای مطالعاتیآنهابامطالعهحاضرمتفاوتمیباشد
ارتبداطمیدانبددهیمعدوقMakri, et al.,2014،Dimitrios, et al.,2016 هممنیندرمطالعات
دولتبهشبکهبانکیومخارجدولتدرن رگرفتهشدهاستکهایدنمطالعداتدرسدطوحزمدانی
 ینمیتوانباانجامتحقیقاتیدرارتبداطبداشناسداییعوامد

هممن.گوناگونصورتن ذیرفتهاست
،نوساناتبدهیدولتبهبانکهاونوسداناتمخدارججداریدولدت،ایجادکنندهنوساناتنرخارز
-امکانکاهشوکنترلنوساناتدراینمواردرافراهمآوردزیدرابدراسداسشدواهدتجربدیهدم
حرکتیبعهاشدیدیبویژهدربلندمدتوجودداردومیتواندبابروزنوساندریکموردمدوارد
 .دیگررانیزمتاثرسازد
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