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Abstract

Today, banks, as the most important element of the
financial market, play a very important role in the
economies of countries, especially Iran, which
relies on the banking system. The purpose of this
study is to strategically evaluate the effects of the
banking system of banks and unify the exchange
rate on the performance of Tejarat Bank. This
research is a correlational study and a Likert-scale
five-item questionnaire has been used to collect
data. The statistical population of the study is the
heads and deputies of the northwest management
of Tejarat Bank in Tehran. The statistical
population of this study included 260 people, of
which 152 people were selected by random
sampling method and data were collected through
questionnaires and library studies. Also, to test the
research hypotheses, the structural equation model
and especially the path analysis technique have
been used and for this purpose, SPSS 17 and Smart
PiLAS statistical software have been used.
Findings of the research after path analysis showed
that there is a significant relationship between
exchange rate systems and exchange rate
unification and also a significant relationship
between exchange rate unification and banks
'performance, but a significant relationship
between foreign exchange systems and banks'
performance clearly is not visible.
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.1مقدمه
بانکها بهعنوان واسطهی مالی نقشی بسیار مهم در رشد و
توسعهی هر کشور ایفا میکنن ؛ همچنین وجود ساختار بدااار
رقابتی ،بهطور فزاین های اهمیت ارایابی بانکهدا در جهدت
بهبود عملکرد و نظارت بر شدرای مدالی آنهدا را برجسدته
میکن (کوپر و همکاران)2100 ،؛ بهعبارتدیگر یک بخد
بانکی پای ار ،فضا را برای توسعه اقتصدادی کشدور و بهبدود
عملکددرد فددراهم میکندد (تددان .)2102 ،تغییددر نددرز ارا،
مجموعهای اا تغییرات متفاوت و حتدی متضداد را در بخد
خارجی و داخلی اقتصاد به همراه دارد که برآین آن میتوان
عملکرد اقتصاد کشور را تحت تأثیر مثبت یا منفی قرار ده .
تغییر نرز ارا همچنین میتوان بر سطح عمومی قیمتهدا و
بهتبع آن تورم نیز مؤثر است؛ بنابراین با توجه به پیامد های
گسترده تغییر نرز ارا برای عملکرد اقتصاد ایدران ،مد یریت
نرز ارا اهمیت بسیار باالیی دارد (مجلده اقتصدادی.)0347 ،
موضددوا انتخددا نظددام ارای مناسددا بددرای کشددورهای
درحالتوسعه و توسعهیافته اا مباحث مهدم در ادبیدات مالیده
بینالملل است .اگرچه اقتصاددانان در خصدو مزیتهدا و
معایا نظامهای ارای مختلف ،بحثهایی را مطرح نمودهان
اما داللتهدای اقتصدادی ایدن نظامهدای پدولی و ترتیبدات
مختلف ارای ،موضوا ادبیات عبور نرز ارا در سالهای اخیر
است (تیلور .)2111 ،نرز ارا یکی اا عوامل مهدم تأثیرگداار
بر اقتصاد و تعادل میان بخ های داخلی و خارجی آن است
و تغییرات آن نق مهمی در ایجاد نوسانات اقتصدادی دارد،
لاا ع م توجه به آن میتوان سبا نوسانات و آشدفتگیهای
فراوانی در اقتصاد گردد .فعالیت بانکهدا بده دلیدل ماهیدت
اقتصادیشان ،ارتباط تنگاتنگی با نوسانات نرز ارا داشدته و
عملکددرد آنهددا اا نددرز ارا و نوسددانات آن تددأثیر میپددایرد
(تهرانی و همکاران .)0340 ،البته موارد تجربی مختلفی نیدز
وجود دارد که افزای نرز حقیقدی ارا روی رشد اقتصدادی
اثری منفی داشدته اسدت .همچندین ایدن افدزای ندرز ارا
میتواندد روی فرصددتهای شددغلی خصوصدداً در بخدد
قابلمبادلدده ،آثددار مخربددی داشددته باش د (هددوا .)2100 ،در
شرایطی که افزای نرز ارا اسمی روی تجدارت اثدر منفدی
دارد ،بهبود و اصالح ان ااه دولت و همچنین کیفیت قدوانین
میتوان مؤثر باشد  .در ایدن راسدتا ،تشدکیل اتحادیدههدای
تجاری توس کشورهای ذینفع میتوان آثار منفی نوسدانات
نرز ارا را روی بخ های مختلف اقتصدادی کداه دهد
(فورت و همکاران .)2102 ،همچنین انتخا رژیم ارای که
موضوا پیچی ه و دشواری است در اوایل قدرن  21مدیالدی
گزینه منتخا ،پیوستن به نظام اسدتان ارد طدال و در اوایدل
قرن  20میالدی گزینه منتخا ،رژیم ندرز ارا شدناور بدود.

گزینه رژیم ارا شناور ،گزینه ای که اکثر کشورهای پیشرفته
آن را انتخا کرده و در حال حاظر کشورهای نو ظهور حتی
سعی می کنند کده در اسدتقرار آن اا کشدورهای پیشدرفته
پیشی بگیرن  .کشوری دارای نظام ارای مطلوبی اسدت کده
عوامل بسیار ایادی در طرف عرضه ارا یا صادرات کاالها و
خ مات متع دو متنوا ،ارا عرضه می کنن ؛ بنابراین بای بده
این مسئله توجه کرد که منشا ارا آوری برای اقتصاد کشدور
متنوا باش و صادرات طیف قابل مالحظده ای اا کاالهدا را
شامل شود و در طرف تقاضا هم عوامل فدراوان بدا کشد
های معقول ارا تقاضا کنن (صدلوی تبدار و جدالل ندا ینی،
 .)0343بانک ها به عنوان مهمترین عنصر بااار پولی ،نق
بسیار مهمی را در اقتصاد کشور ایفا می کنند  .بدا گسدتر
بااارهای مالی ،فعالیدت باندک هدا و موسسدات مدالی ابعداد
گسترده تری به خود گرفته و ب ون شک توسدعه اقتصدادی
ب ون توجه به نق بانک اری و بااارهای پولی امکان پدایر
نیست .با عنایت به نق نق ویژه و حساس باندک هدا در
نظام اقتصادی کشور ،بروا هدر گونده تکانده ،اخدتالل و یدا
ناکارام ی در سیستم اقتصادی ،مستقیما بر فعالیت بانک هدا
و موسسات مالی تاثیر داشته و وقوا پ ی ه هایی نظیر تدورم
باال و یا تکانه ها و نوسان های قیمتی ش ی در سایر بااارها
مانن ارا ،به طور مستقیم و غیر مستقیم بر عملکرد بانک ها
اثر گاار خواه بود ،ضمن آنکده بده سدبا وابسدتگی مدالی
بخ های تولی ی به این نهاد مهدم اقتصدادی ،هدر گونده
ناکارام ی و یا بروا بحران در نظام بانکی می تواند بخد
های مختلف اقتصداد را بدا معضدالت ایدادی مواجده نماید
(کریمخددانی و همکدداران .)0340،بددرای اینکدده بتددوان در
روشنی اا سیاست های ارای اقتصاد هر کشدور داشدت الام
است ابت ا با نظام هدای ارای و عوامدل تداثیر گداار بدر آن
شناخت کدافی داشدت لداا اهمیدت ایدن پدژوه اا اینجدا
مشخص می شود که با استفاده اا ارایدابی اسدتراتژیک بده
بررسی اثرات نظام ارای بر عملکرد باندک هدا مدی پدردااد،
بنابراین اه اف اصلی پژوه حاضر بررسی رابطه بین نظام
های ارای و یکسدان سداای ندرز ارا و همچندین بررسدی
عملکرد بانک ها بر نظام های ارای و یکسان ساای نرز ارا
می باش  .در جمع بن ی پژوهشات انجدام شد ه و بده ویدژه
پژوهشات داخلی می توان بیان کرد کده تدا کندون بررسدی
مستقیمی در امینه ارایدابی اسدتراتژیک اثدرات نظدام ارای
بانک ها بر عملکرد آنها با استفاده اا رو م ل ارا ده شد ه
صورت نگرفته است.
.2مبانی نظري و پیشینه پژوهش
ارزیابی استراتژیک
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مفهوم ارایابی اا نظر لغوی واژه ارایدابی بده معندی تعیدین
ارا چیزی است (معین .)0370،به گفته برخدی اا صداحا
نظران ،ارایابی با دو واژه اراشیابی و سنج متدرادف مدی
باش و نمی توان بین این سه واژه تفاوت معنایی و مفهومی
قا ل ش  .هانتیک و همکاران ( )2113معتق ن که ارایابی به
تجزیه و تحلیل بااده و هزینه یک طرح پد اا اجدرای آن
می پردااد .اا دی گاه الکین ( )2110ارایابی عبدارت اسدت اا
فراگرد تشخیص حیطده هدای تصدمیم گیدری مدورد نظدر،
انتخا نوا اطالعات متناسا و گردآوری و تخلیص تحلیل
به منظور تهیه گزار مناسا برای تصمیم گیری .ارایدابی
استراتژیک؛ در عصر اطالعات و ارتباطات الکترونیکدی ،هدر
ساامانی با هر ان ااه ای ،با تغییرات و تحوالت سریعی روبرو
است و بای فعالیدت هدای خدود را طدوری برنامده ریدزی و
م یریت کن که در محی متالطم و بااار به شد ت رقدابتی
موفقیت کسا کرده و ت اوم حیات داشته باش  .با توجده بده
مفهوم استراتژیک این امر مستلزم بهره گیدری اا ایدن ندوا
برنامه ریزی است .چرا که اا یک طرف آین ه نگر بدوده و اا
طریق پی بینی تحوالت آتی اق امات مناسا را تنظیم می
کن ف اا طرف دیگدر گدرای بده محدی داشدته و ارتبداط
تنگاتنگ با آن دارد و اا این لحاظ می تواند بده سدرعت اا

تغییرات محی با خبر ش ه و واکن مناسا و سریع نشدان
ده (باستانی .)0343 ،استراتژیک ابزاری است که سداامان
می توان ب ان وسیله به ه ف های بلن مد ت خدود دسدت
یاب  .به عبارتی دیگر استراتژی مجموعه ای اا فعالیت هدای
برای رسی ن به اه اف مورد نظر ساامانی می باش (هوتانا و
پالس.)2112 ،
نظام هاي ارزي
بحث رژیم ارای اا مهم ترین و تاثیر گاار ترین مباحدث در
حواه اقتصاد کالن و بین الملل است .نوا رژیم ارای در هر
کشوری م یریت پولی و باارگانی و تراا پرداخت ها و بخ
بانکی و به طور کلی حواه وسیعی اا متغیرهای اقتصادی در
هر کشور را تحت تاثیر قرار می ده  .اا سوی دیگر ،انتخا
نوا رژیم ارای نیز به نوبه خود تحت تاثیر شرای اقتصدادی
کشورهاسدت و جد ا اا آن صدورت نمدی پدایرد (بالتدداجی و
همکاران .)2101 ،اگرچه تفاوت هایی کمی در طبقده بند ی
نظام های ارای وجود دارد ،لیکن یکی اا این طبقه بن ی ها
که توس گا و همکاران ( )2112ار ه ش ه به این منظدور
مناسا تر ارایابی می شود .بر این اساس ج ول  0این طبقه
بن ی شامل  2ایر گروه و  01رژیم ارای متفاوت است.

جدول  :1طبقه بندي نظام هاي ارزي در یک نگاه
طبقه بن ی
رژیددم هدددای
میخکدددددو
ثابت

نظام ارای
دالریزه کردن

ویژگی های اصلی
یک پول خارجی به عنوان پول رایج به کار میرود ،گرچه در برخی اا موارد مسکوکات داخلی استفاده می شود.
سیاست های پولی چنین کشوری تابع کشوری است که ارا آن کشور مورد مبادله قرار میگیرد (کشور لنگر) .منافع
اولیه ناشی اا انتشار پول متعلق به کشوری است که آ ن را منتشر کرده است.

ترتیبات با پشدتوانه
داراییهای خارجی

نرز ارا با نرز برابری که در قانون مشخص ش ه به یک پول خارجی میخکو می شود .در قانون حد اقل میدزان
ذخایر بین المللی مشخص می شود .این میزان اا ذخایر که توس بانک مرکزی حفظ مدی شدود ،پشدتوانه درصد
مشخصی اا حجم پولی است که قبالً مقرر ش ه منتشر گردد.
گروهی اا کشورها اا یک پول مشتر که توس بانک مرکزی منطقه ای چاپ شد ه اسدتفاده م یکنند  .سیاسدت
های پولی در سطح منطقه ای تعیین می شود .منافع اولیه ناشی اا انتشار پول (حق الضر ) به اتحادیه تعلدق مدی
گیرد .هیچ فرصتی برای تع یل ارا برابری به صورت داخلی یا خارجی وجود ن ارد .مقامات پولی کده پدول رایدج
منتشر می کنن می توانن هر سیاست نرز ارای را دنبال کنن .
نرز ارا به ارا اولیه ثابت یک پول خارجی میخکو ش ه است .بانک مرکزی انتظدار دارد کده تجدارت در ندرز
اعالمی صورت گیرد ،اما این نرز عموماً در مورد ع م تعا دل های اساسی (ااطریق کاه یا افزای ارا ) قابدل
تع یل است .هرچه ذخایر بانک مرکزی بیشتر باش میزان اعتبار این رژیم باالتر می رود ،اما ذخدایری کده عمومداً
همه تعه ات داخلی را پوش نمی ده فضای الام جهت اتخاذ سیاست های پولی احتیاطی را فراهم نمی کن .
مشابه میخکو ش ن به یک پول واح است و فق پول بده سدب ی شدامل  2یدا چند پدول خدارجی یدا SDR
میخکو ش ه است .سب می توان بر اساس ضواب خا یک کشور یا پول ترکیبی تعیین شود .برای سدب یدک
کشور وان ها ممکن است به صورت عمومی اعالم شود ECU .پی تریا به صورت سری باشد و وان هدا مدی
توان ثابت یا متغیر باش .
اا طریق همکاری بانک مرکزی  2کشور موافقت می شود که نر خهای ارا نسبت به یک یگر به صورت دو جانبه و
در مح وده اا پی تعیین ش ه ای حفظ شود .ابزارهای سیاستی شامل تع یل سیاسدت هدای پدولی داخلدی و نیدز
م اخله (به صورت متناظر یا متناسا) است .ترتیبات نرز ارا می توانن الزاماتی را بر سدیاس تهدای پدولی تحمیدل
کنن که ش ت آن به موقعیت نسبی پولهای مختلف در برابر یک یگر بستگی دارد.

اتحادیه پولی

میخکو بده پدول
واح

میخکو به سب ی
اا اراها

رژیددم هدددای
میانه

رژیدددددم هدددددای
مشارکتی
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میخکو خزن ه

قلمرو یا نوار ه ف

رژیددم هدددای
شناور

شناور م یریت ش ه

شناور مستقل

نرز ارا بر اساس یک رویه قانونی تعیین میشود و نرز ارا بر اساس نرز تورم انتظاری یا واقعی که قدبال در قدانون
تعیین ش ه تع یل می گردد .ارا برابری می توان با توجه به یک پول واح یا سدب ی اا اراهدا تعیدین شدود .در
برخی اا موارد ،رژیم میخکو خزن ه م یتوان با رژیم ارای که نرز ارا را در دامنه معینی تعیین مدی کند  ،ترکیدا
شود .بر اساس خصوصیات ویژه ای (نظیر درجه تع یل و طول امان بین تع یالت) اینکه سیستم بیشتر شدبیه رژی
مهای ثابت یا شناور است تعیین می گردد.
اجااه داده م یشود که نرز ارا در یک مح وده اا پی تعیی نش ه نوسان کن  ،نقاط ح ی که در
مورد رژیم ارای نوار ه ف تعیین می شود در مورد رژیم قلمرو ه ف یک ه ف سیاستی است و اا طریدق دخالدت
بانک مرکزی مورد حمایت قرار م یگیرد .بانک مرکزی ممکن است تنهدا در بخشدی اا ایدن محد وده بده منظدور
جلوگیری اا فشار بیشتر بر دامنه تعیین ش ه دخالت کن  .در مواردی ،رژیم نرز ارا نوار ه ف بدا میخکدو خزند ه
ترکیا م یشود (نوار خزی ن) .درجه انعطاف پایری اا طریق وسعت نوار یا قلمرو ه ف تعیین می شود.
نرز های ارا آااد هستن تا بر اساس عرضه و تقاضا نوسان کنن ؛ مقامات دی گاهی درباره سدطح مطلدو و مسدیر
نرز ارا و میزان دخالت دارن  ،اما ح و مراها با دخالت قانونی مح ود نم یشون  .اغلا این رژیدم ارای بدا بدا یدک
لنگر اسمی مستقل نظیر ه فگااری تورم همراه می شود.
نرز ارا در بااار بر اساس عرضه و تقاضای رواانه ارا و با دخالت کم یا ب ون دخالت رسدمی تعیدین مدی شدود .بده
ذخایر رسمی یا نیاای نیست یا نیاا به آن کم است .رژیم نرز ارا هیچ مح ودیتی را بر اساس سیاست هدای پدولی
اعمال نمی کن و اغلا اا چارچو ه فگااری نرز تورم پیروی می شود.

مولفه هاي موثر در انتخاب رژیم ارزي
در انتخا رژیم ارای مولفه هایی چون سیاست های کالن
اقتصادی ،اعتبار مقامات پولی ،بی ثباتی و ناهمداهنگی ندرز
ارا و آسیا پایری رژیم های ارای در برابر بحران و شو
های اقتصادی اا عناصر مهدم محسدو مدی شدون  .بدرای
تصمیم گیری در مورد رژیم نرز ارا مناسا همه این عوامل
بای م نظر قرار گیرد ،عدالوه بدر ایدن مدوارد ویژگدی هدای

منحصر به فرد هر کشوری نیز ممکن اسدت تداثیرات قابدل
توجهی بر فرآین های تصدمیم گیدری در مدورد رژیدم هدای
ارای داشته باش (کتسیان  .)2101 ،همچنین در یک طبقه
بن ی کلی که توس کالسدون و همکداران ( )2113انجدام
ش ه بود رژیمهای ارای را به شکل جد ول  2ایدر نمدای
داده بوده ان .

جدول  :2انواع رژیم هاي ارزي (کالسون و همکاران)2002 ،
رژیم های ارای ثابت
اتحادیه پولی
نظام ارای ثابت مبتنی بر دارایی های خارجی

رژیم های ارای میانه
میخکو قابل تع یل
میخکو خزن ه

رژیم های ارای شناور
شناور م یریت ش ه

نظام کامال ثابت

میخکو به سب ی اا اراها
منطقه یا دامنه ه ف

شناور آااد

یکسان سازي نرخ ارز
اا اوایل دهه  0311نرز ارا یکسان سداای و حتدی تدا چند
سال هم ادامه دار ش  .در اواخر این دهه به دالیلی اا جملده
تش ی تحریم ها و کاه منابع ارای در اختیار این سیاست
اا بین رفت و بار دیگر بااار ارا ایران شاه دو و حتدی سده
نرز ش  ،اما بع اا این بود که بار دیگر بانک مرکزی معتقد
بود بای سیاست تک نرخی ش ن ارا در دستور کار قرار گیرد
(خیابانی و همکاران .)0310 ،به گزار ایسنا با این حال در
ح ود سه سال اخیدر باندک مرکدزی بده طدور جد ی تدری
موضوا یکسان ساای نرز ارا را مطرح و اا سیاسدت هدای
اصلی خود اعالم کرد ،ولی مشروط بده ایدن بدود کده باید
شرای و امینه های الام برای آن فراهم شود ،به گونده ای
که تا قبل اا اجرایی ش ن برجام و لغو تحریم در پایان سدال
 ،0340ر ی کل بانک مرکزی بارها تاکی کرده بود شداه
این روید اد خدواهیم بدود .سدال  0341در حدالی آغداا و در

ابت ای آن انتخابات ریاست جمهوری برگزار ش کده بعد اا
شکل گیری دولت دواادهم ر ی کدل باندک مرکدزی بده
صراحت اعالم کرد تنها برنامه کلی ی جامان ه بانک مرکزی
در دولت یاادهم تک نرخی کردن ارا بوده و همچنان بدرای
اجرای آن مصر هستن  ،اما دیگر امدان مشخصدی اا سدوی
بانک مرکزی برای یکسان ساای نرز ارا اعالم نش و تنهدا
آن را مشروط به مهیا ش ن شرایطی می دانند کده موجدا
پای اری در اجرای این سیاست باش  .با ارا ه الیحده بودجده
 0347به مجلد در بخد اعتبدارات مندابعی حد ود 011
میلیارد تومان تعیدین شد کده هد ف آن تعهد ات ناشدی اا
یکسان ساای نرز ارا اعالم ش ه است ،در نگاه اول میتدوان
اینگونه استنباط کرد که شای یکسان ساای در سدال آیند ه
به طور حتم اجرایی می شود کده بدرای جبدران اجدرای آن
ح ود  011میلیارد تومان هم منابع در نظر گرفته اند  ،ولدی
ر ی کل بانک مرکزی این را هم دلیلی برای اعالم امانی

فصلنامه علمی رهیافتی در مدیریت بازرگانی

دوره  ،2شماره ( ،3پیاپی  ،)7پاییز )10-40( 0011

مشخص برای یکسان ساای نرز ارا ن انسته و پدی بیندی
امانی ن ارد .وی تاکی دارد که وقتی امینه های الام آمداده
شود در این باره اق ام خواه کرد که اا نگاه وی مهم تدرین
موضوا همان عادی ش ن رواب بانکی در حواه بین الملدل
و گستر رواب کدارگزاری باندک هدا خواهد بدود (احمد
فرهادی .)0347 ،اا جمله اینکه قدانون تدکنرخدی کداال در
کوتاهم ت انجامپایر نیست .قانون تکنرخی نیاامن آربیتراژ
کامل کاال است .این ب ین معنی اسدت کده اشدخا قدادر
باشن که هر کاالیی را وارد و صادر کنن  .این کداال باید در
عین یکسان بودن اا لحداظ کیفدی در کشدورهای مختلدف،
قیمتهدای مختلفدی داشدته باشد  .فدر ایدن شدرای در
کوتاهم ت دشوار است .اا سویی بدااار داخلدی کشدورها بده
دلیل تع د وجود خردهفرو هدا و واسدطههدای فدرو  ،بدا
تفاوت قیمت روبهرو است .دیگر اینکه فر بدر ایدن اسدت
که دولتها در تعرفههدای گمرکدی ،سدهمیههدای تجداری،
مالیات و شرای مح ودکنن های اا این دست دخالدت نکنند
(پیتر و بیزین .)2101 ،
عملکرد بانکها
فعالیت بانک ها به دلیدل ماهیدت اقتصدادی شدان ،ارتبداط
تنگاتنگی با نوسانات نرز ارا داشته و عملکرد آنها اا نرز ارا
و نوسانات آن تاثیر می پیایرد (تهراندی و همکداران.)0340،
ترکیا و نوا دارایی هدا ،حجدم و ندوا سد رده ای سدرمایه
گااری بانک ها و مطالبات انها بدر عملکدرد مدالی و سدطح
سود آوری بانک ها موثر است .بودی و همکاران ( )2102بدا
استفاده اا تکنیک براورد ح اقل مجداورات بده ایدن نتیجده
رسی ین که نوسانات نرز اراف نرز بهره خزانهف نرز پد
ان اا و تولی ناخالص داخلی در غندا  71درصد تغییدرات در
حجم س رده ها را توضیح مدی دهند  .بداهولی و همکداران
( )2102با استفاده اا تحلیل رگرسدیون چند متغیدره نشدان
دادن که نرز ارا تاثیر مثبتدی روی افدزای وام هدای غیدر
جاری به ویژه در کشورهای وارد کنن ه دارد و به این نتیجده
رسی ن که ریسک ندرز ارا اثدر معنداداری روی عملکدرد و
سودآوری بانک های مورد بررسدی مثبدت و معندادار اسدت.
افزای ارا داراییهای ارای خود موجا تقویت پول ملی
میشود .بنگاههای مالی و بانکهدای مرکدزی بدا مد یریت
ذخایر ارای خود میتوانن ضمن آربیتراژ به تقویدت برابدری
پول خود با سایر اراها اق ام کنن  .در یکی اا معدامالت ایدن
بخ که به «برابری بهره پوش یافته» ( )CIRPموسوم
است ،اگر کاه قیمت قابل انتظار توس تفاوت نرز بهدره
جبران شود بنگاهها میتوانن اا آربیتراژ استفاده کنن (لوتر و
سالت .)2107 ،در شرایطی که در برابر ریسک نوسدان ندرز
ارا رفتاری خنثی وجود داشته باش ( ،ب ون پوش نرز بهره)
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تفاضل نرز بهدره داخلدی و خدارجی برابدر اسدت بدا تغییدر
انتظاری نرز ارا .اگر نرز انتظاری ارا اا نرز ارا فعلی بیشتر
باش انتظار داریم کده کداه آتدی ارا پدول داخلدی بدا
افزای انتظاری ارا پول خارجی برابر باشد و اگدر ندرز
انتظاری ارا اا نرز فعلی ارا کمتدر باشد انتظدار داریدم کده
افزای آتی ارا پول داخلی با کاه انتظاری ارا پول
خارجی برابر باش  .در شرای گریز اا نوسان نرز ارا سااوکار
پوش نرز بهره به کار میآی  .با انجام دادوسدت تدامین در
بااار سلف ارا افراد خود را اا ریسک تغییرات نرز ارا مصون
میدارن  .در این صورت ندرز سدلف ارا باید جانشدین ندرز
انتظاری ارا در معامله برابری نرز بهره شود (بلو و همکاران،
.)2101
نظام هاي ارزي و یکسان سازي نرخ ارز
نظام های ارای مفصدل ارتبداطی میدان اقتصداد داخلدی بدا
اقتصاد جهدانی اسدت و اا متغیرهدای مهدم در نظدام هدای
اقتصادی بشمار می رون  .یکی اا سیاست هدای ارای مهدم
طی سال های اخیر ،سیاست یکسان ساای نرز ارا است که
اجرای این سیاست می توان بر متغیرهدای اقتصدادی نظیدر
تورم ،بیکاری ،تولی و  ...تاثیر گاار بوده و در نتیجه شدرای
الام را برای ثبات یا بی ثباتی اقتصادی فراهم مدی آورد .در
نظام های ارای که بدر اسدتمرار یکسدان سداای ندرز ارا و
ه ف گااری ان تاکی می نماین  ،انتظار بر ایدن اسدت کده
همبستگی بین تغییرات نرز ارا باال باش (میشکین.)2107 ،
در نظام های ارای که انحرافدات ندرز تدورم بیشدتر اسدت،
تکانه های وارده به سیاست پولی بیشتر بوده و هدر تغییدری
در نرز ارا دارای تاثیر گااری بیشتری بدر قیمدت کاالهدای
داخلی خواه بدود (جدونتیال و کرهدونن .)2101 ،مهمتدرین
ه ف یکسان ساای نرز ارا ،حاف رانت اقتصادی ناشدی اا
شکاف نرز ارا رسمی و غیر رسمی و فساد ناشدی اا اجدرای
سیاست چن گانگی نرز ارا اسدت .دومدین هد ف اا اجدرای
یکسان ساای نرز ارا ،شدفاف سداای سداختار مدالی دولدت
هاست .عالوه براین ،یکسان ساای نرز ارا در چارچو یک
نظام ارای قاع ه من می توان حفظ قد رت رقابدت صدنایع
داخلی با صنایع خارجی را تضمین کند  .در سدطح بنگداهی،
یکسان ساای نرز ارا باعدث شدفافیت صدورت هدای مدالی
بنگاه ها بویژه بنگاه های بورسی می شود .بدر ایدن اسداس
سرمایه گااران در ارایابی ارا سهام بنگاه هدا ،بده دور اا
هر گونه سردرگمی و ابهام اق ام به تصمیم گیری می کنن ؛
بنابراین مهمترین اثر یکسان ساای نرز ارا ،ارتقدای سدطح
شفافیت در بااار است .دست آخر اینکه یکسان سداای ندرز
ارا رقابت پایری بنگاه های خصوصی را در رقابت با بنگداه
های دولتی بهبود می بخش (حسکو ی .)0341 ،نظریه های
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موجود درباره نظام های ارای بیان می کنن که نظام هدای
ارای برای رسی ن به اه افی چون ثبات بخ حقیقی ،تورم
پایین و ثبات مالی تا حد ایدادی بده سدااو کارهدای پدولی
وابسته است .تفسیر مرسوم اا تاریخچه سیاست پدولی بیدان
می کن ه ف گااری تورمی ،هد ف گدااری پدولی و نظدام
های ارای چارچو های رقیا برای سیاست گااری هستن
(وال  .)2114 ،لینگ و همکاران ( )2100به بررسدی اینکده
آیا عملکرد  22بانک بزرگ تجاری ایاالت متح ه اا نوسدان
های نرز ارا خارجی در طدی یدک دوره  01سداله (-0471
 )2111متاثر ش ه ان یا نه پرداختن  .آن ها دریافتند کده در
ایاالت متح ه ،عملکرد بانک هدای بزرگدی کده در معدر
ریسک نوسان های نرز ارا خارجی قدرار دارند  ،بده نسدبت
ارا دالری سب های باااری ،سایر اراهدا بسدتگی دارد .آن
ها بیان می کنن که این نتایج می توان به طور بالقوه بدرای
کاه برخی اا این خطرات و یا تغییر در پرتفدوی سدرمایه
گااری ،با توجه به جنب های مختلف ارا خارجی اسدتفاده
شود .با توجه به رواب و پژوهشات پیشین بین متغیدر نظدام
های ارای و یکسان ساای نرز ارا مدی تدوان فرضدیه اول
پژوه حاضر را به شرح ایر مطرح کرد:
فرضیه  :1بین نظام هاي ارزي و یکساان ساازي
نرخ ارز رابطه اي معنادار است.
یکسان سازي نرخ ارز و عملکرد بانک ها
در هر حال یکسان ساای نرز ارا ابعاد مختلفی را به همدراه
دارد که ج ای اا اهمیت کداه شدکاف قیمتدی دو ندرز و
تامین ارا کافی با توجه به رواب کارگزاری بانک ها ،تبعدات
بع اا اجرای آن به ویژه حاف ارا مبادله ای که در کاالهای
مختلف و تاثیر گاار اتفاق می افت  ،موضدوعی مدورد توجده
است که دولت بای در جریان این سیاست برنامدههدای الام
را به منظور کنترل شرای پ اا آن داشدته باشد  .در حدال
حاظر با توجه به این که بانک مرکزی برای حاف ارا مبادله
ای در برخی بخ ها ورود کرده حتی جو روانی ناشی اا آن
خود عداملی بدرای افدزای قیمدت آن کاالهدا بدوده اسدت
(خیابانی و همکاران .)0310 ،در پژوه انجام ش ه در سال
 2113ااسوی صن وق بین المللی پول اا طبقه بن ی عملدی
رژیم های ارای استفاده ش ه است .این طبقه بن ی به جای
اینکه مبتنی بر تعه ات رسمی و قانونی بانک مرکزی باشد
بر عملکرد واقعی آنها استوار است .نتایج این مطالعه حداکی
اا آن است که رژیم های ارای تثبیت ش ه ،منافع ان کی بدر
حسا عملکرد رش یا تورم ،بدرای بااارهدای ندو ظهدور بده
همراه داشدته اند  .خد اداد کاشدی و همکداران ( ،)0342بده
بررسی تاثیر عناصر ساختاری همچون تمرکدز ،مواندع ورود،

تفاوت کاال و صرفه های مقیاس بدر سدودآوری و عملکدرد
صنعت بانک اری پرداختن  .نتایج حاکی اا آن است که رابطه
 Uمعکوس بین تمرکز و تبلیغات برقرار اسدت؛ بده عبدارت
دیگر ،در سطوح پایین تمرکز ،ش ت تبلیغات کم و با افزای
تمرکز بر ش ت تبلیغات افزوده ش ه و در نهایدت در سدطوح
باالی تمرکز ،مج دا ش ت تبلیغات کاه می یاب  .الگدات
و همکاران ( )2101در پژوهشی با عنوان تاثیر نوسان هدای
نرز ارا خارجی بر عملکرد مالی بانک های تجاری ذکر ش ه
در بورس اوراق بهادار نایرویی کتیدا ،بده بررسدی تداثیر آااد
ساای ارا خدارجی بدر عملکدرد مدالی باندک هدای تجداری
پایرفته ش ه در بورس اوراق بهادار نایرویی کتیا طدی سدال
هددای  2111-2103پرداختند  .در ایددن پددژوه اا ضددریا
همبستگی پیرسون انی استفاده ش ه است .نتایج این مطالعه
نشان دادکه رابطه مثبت و معنی دار بین نرز ارا و شداخص
های عملکرد مالی وجود دارد .کمیجانی و همکاران ()0342
در پژوه به بررسی نق سطوح توسدعه مدالی در رابطده
بین نوسدانهدای ندرز ارا و رشد بهدره وری نیدروی کدار
پرداختن  .در ایدن بررسدی کده بدر روی  31کشدور در حدال
توسعه در دوره امانی  0411-2101بر اساس برآورد الگدوی
پانل پویا انجام ش  ،به این نتیجه دست یافتن که اثر نوسان
های نرز ارا بر رش بهره وری نیروی کار در سطح توسدعه
مالی پایین منفی بوده و اا یک سطح توسعه مالی به باال اثر
نوسان های نرز ارا مثبت خواه بود .با توجه به آنچه بیدان
ش  ،می توان گفت تاثیر یکسدان سداای ندرز ارا بدر سدایر
متغیرها در پژوه های پیشین به تایی رسی ه است ،اا این
رو فرضیه دوم پژوه به شرح ایر مطرح می شود.
فرضیه  :2بین یکسان سازي نارخ ارز و عملکارد
بانک ها رابطه اي معنادار است.
نظام هاي ارزي و عملکرد بانک ها
فعالیت بانک ها به دلیدل ماهیدت اقتصدادی شدان ،ارتبداط
تنگاتنگی با نظام های ارای و نوسانات ناشی اا آن داشته و
عملکددرد آنهددا اا نددرز ارا و نوسددانات آن تدداثیر مددی پددایرد
(تهرانی و همکاران .)0340 ،اوچن ( )2103با بهره گیدری اا
رهیافت داده های پانل در امینه ارایابی معتبدر بدودن نظدام
های ارای در دو گروه اا کشدورهای بدا نظدام ارای تثبیدت
ش ه و شناور مستقل طی سال های  2111-0441بده ایدن
نتیجه می رس که در کشورهای با درجه بداا بدودن اقتصداد
پایین ،نظام ارای تثبیت ش ه و در کشورهایی که نظام پولی
مبتنی بر ه ف گااری تورمی را تجربه نموده ان  ،نظام ارای
شناور مستقل به عنوان نظام ارای بهینه و معتبدر محسدو
می شود .باهولی و همکاران ( )2102بدا اسدتفاده اا تحلیدل
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آگبجا ،آدلکان واودی ( )2101بده ایدن نتیجده رسدی ن کده
ریسک نرز ارا اثر معناداری روی عملکرد و سودآوری بانک
ها داشته است .سیمیو و گایل ( )2102در مقاله خود به ایدن
نتیجه رسی ن که اثر ندرز ارا روی سدودآوری باندک هدای
مورد بررسی مثبت و معنادار است .اسحاق ( )2102نشان داد
که رابطه مثبتی بین تغییرات نرز ارا و سود پد اا مالیدات
موسسات مالی بده ویدژه باندک هدا در نیجریده وجدود دارد.
همچنین آنها بین نظام های ارای و عملکرد باندک هدا نیدز
رابطه مثبت و معناداری گزار کردن  .بر این اساس فرضیه
سوم پژوه حاضر مطرح می شود:
فرضیه  :2بین نظام هاي ارزي و عملکرد بانک ها

رگرسیون چن متغیره نشان دادن که ندرز ارا تداثیر مثبتدی
روی افزای عملکردبانک هدا بده ویدژه در کشدورهای وارد
کنند ه دارد .آکینلددو و همکدداران ( )2100نیددز بددا اسددتفاده اا
رگرسیون لگاریتمی به این نتیجه رسی ن که در نیجریه نرز
ارا در بلن م ت اثر مثبتی روی وام های غیدر جداری دارد و
در کوتاه م ت نیز اا عوامل اصلی تعیین کنن ه وام های غیر
جاری است .تداوالس و همکداران ( )2111پد اا تحلیدل
رویکردهای مختلف شناسایی نظدام هدای ارای و انتقدادات
وارده بددر آن هددا ،نشددان مددی دهند  ،نتددایج حاصددل اا ایددن
شناسایی ها همبستگی چن انی با یک یگر ن ارن  .آنها بدرای
تاکی  ،در بررسی موردی نیز نشان می دهن دو کشور آلمان
و ایتالیا تحت رویکردهای متفاوت ،به صورت های ناسدااگار
دسته بن ی می شون  .بر اساس مطالعات انجام ش ه توسد
صددن وق بددین المللددی پددول در سددال هددای  0444و ،2113
کشورهای با رژیم های نرز ارا تثبیت ش ه و میانه بیشتر در
معر بحران های مالی و پولی مانند بحدران بد هی هدا،
توقف ناگهانی ورود سرمایه یا بحران های بانکی قرار دارن .

رابطه اي معنادار است.
ج ول  3متغیرهای اصلی این پژوه که اا ادبیات پژوه
استخراج ش ه ان را نشان می ده و بر اساس ایدن جد ول،
م ل مفهومی به شرح شکل  0ارا ه می شود.

جدول  :2متغیرهاي برگرفته از ادبیات پژوهش

نظام های ارای
یکسان ساای نرز ارا

ریور و وهررا ()2100
ادوارد ()2101

ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته و
میانجی
نظام های ارای و یکسان ساای نرز ارا
یکسان ساای نرز ارا و عملکرد بانکها

متغیرهای پژوه

برگرفته اا ادبیات پژوه

عملکرد بانکها

آدلکان و اودی ()2101

نظام های ارای و عملکرد بانکها

برگرفته اا ادبیات پژوه
علوی تبار و جالل ضیایی ()0343
ذوالفقاری و مه ی بهرام سجادی
()0342
خ اداد کاشی و همکارن ()0342

یکسان سازی نرخ
ارز

نظام ارزی ثابت
H1

H2

نظام ارزی چندگانه

عملکرد بانکها

H3

نظامهای ارزی
شناور مدیریت شده

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

.2روش شناسی پژوهش
پژوه حاضر اا حیث ه ف کاربردی است و اا حیث نحوۀ
گردآوری دادهها اا نوا پژوهشات توصیفی اا شاخۀ مطالعات
می انی بهشدمار مدیرود و اا حیدث ارتبداط بدین متغیرهدای
پژوه اا نوا همبستگی قلم اد میشدود .همچندین رو
انجام پژوه بهصورت پیمایشی است .مهمترین مزیتی که
پژوهشات پیمایشی دارن قابلیدت تعمدیم نتدایج آنهدا اسدت
(نرگسددیان ،طهماسددبی آقبالغددی و دین د ار .)0343 ،جامعددۀ
آمدداری پددژوه حاضددر روسددا و معدداونین مد یریت شددعا

شمالغر بانک تجارت شدهر تهدران اسدت .طبدق جد ول
مورگان کرجسی اا جامعه آمداری  211نفدر نمونده انتخدابی
 022نفر انجام گرفت و رو نمونهگیری در این پژوه به
صورت تصادفی بوده است .ابدزار گدردآوری داده هدای ایدن
پژوه  ،پرسشنامه می باش  .برای تعیین روایی پرسشدنامه
پژوه  ،اا رو اعتبار محتدوای صدوری اسدتفاده گردید .
برای این منظور پرسشنامه طراحی ش ه در اختیار تع ادی اا
اساتی دانشگاه قرار داده ش و اا آنها خواسته ش تا نظر خود
را در مورد روایی پرسشنامه بیان فرماین  .پ اا جمدعآوری

نوروزی و همکاران  :ارزیابی استراتژیک اثرات نظام ارزی بانکها و یکسانسازی نرخ ارز بر عملکرد بانک تجارت

نظرات ،پرسشنامه نهدایی طراحدی گردید  .بدرای سدنج
پایایی (اعتماد) پرسشدنامه پدژوه اا متد اول تدرین رو
ارایابی پایایی پرسشنامه یعنی ضریا آلفای کرونباز استفاده
ش  .ضریا آلفای کرونباز برای کل پرسشنامه نیز برابدر بدا
 %13بوده که ضریا مناسبی میباش و حداکی اا آن اسدت
که پایایی ابزار پژوه در سطح مناسبی قرار دارد .به منظور
محاسبه روایی همگرا ،اا معیار میانگین واریدان اسدتخراج
ش ه ( )AVEاستفاده ش  .اگر AVEح اقل برابر بدا 1/2
باش  ،بیانگر آن است که متغیرها اا روایی همگرای مناسبی
برخوردارن  .به این معنی که یک متغیدر پنهدان قدادر اسدت

بی اا نیمی اا واریان شاخصهدای (متغیرهدای آشدکار)
خود را به طور متوس توضیح ده  .با توجه بده ایدن کده در
این پژوه شاخص میانگین واریان استخراج ش ه بدرای
تمدامی متغیرهدای پددژوه بداالی  1/2اسددت ،لداا روایددی
همگرای متغیرهای م ل تأیی میشود .برای آامون فرضدیه
ها و م ل مفهومی پژوه اا رو مد ل سداای معدادالت
ساختاری (رو ح اقل مربعات جز ی) به کمک ندرم افدزار
اسمارت پی ال اس استفاده ش ه است .ج ول  0تع اد گویده
ها و نتایج پایایی پژوه حاضر را نشان میده .

جدول .4متغیر هاي پژوهش و منابع استخراج گویه ها و نتایج پایایی ابزار گردآوري دادهها
متغیر

گویهها

نظام های ارای

1

یکسان ساای نرز ارا

01

عملکرد بانکها
کل پرسشنامه

1
21

طیف
پنج گزینهای لیکرت
پنج گزینهای لیکرت
پنج گزینهای لیکرت

یافته هاي پژوهش
آمار توصدیفی متغیرهدای جمعیدت شدناختی نشدان داد کده
 11/22درص پاسخگویان مرد و  04/01درص ان هسدتن .
حد ود  02/41درصد دارای تحصدیالت فددوقدی لم20/20 ،
درص لیسان  24/17 ،درص دارای م ر فدوقلیسدان و
 2/24درص دکتری میباشن ؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت
کدده اکثددر پاسد دهن گان دارای تحصددیالت بدداال هسددتن و

ضریا آلفای
کرونباز
./77

منبع استخراج گویه ها

AVE

CR

محقق ساخته

./11

./12

الهیارااده()0343

./21

./12

./10

مارتینز و همکاران()2102

./00

./11

./14

بهخوبی با عملکرد بانکها و نظام های ارای آشدنا هسدتن و
این شناخت باال اعتبار پاس ها را در این پژوه باال میبرد.
اا طرفی سابقه کاری افراد پاس دهن ه شامل  20/40درصد
دارای سابقه کاری  2تا  01ساله 32/11 ،درص دارای سابقه
کاری  01تا  21سال و  00/11درص دارای سابقه کاری 21
تا  31ساله میباشن .

جدول .5اطالعات توصیفی متغیرهاي پژوهش
میانگین
3/70

انحراف معیار
./12

کشی گی
./322

چولگی
-./224

نام متغیر

یکسان سازي نرخ ارز

3/01
3/10
3/00
3/21

./12
./72
./11
./47

-./740
./230
-./032
0/11

-./234
-./220
./223
-0/71

عملکرد بانکها

2/71

./42

-./712

-/112

نظام هاي ارزي
ثابت
چن گانه
شناور م یریت ش ه

همانطورکه در ج ول  2نشدان میدهد  ،بداالترین میدانگین
مربوط به نظام های ارای و باالترین انحراف معیدار مربدوط
به یکسان ساای نرز ارا می باش  .همچنین شداخص هدای
چولگی و کشی گی نیز نشان می دهن که دادههای پژوه
دارای توایع نرمال می باشن  .اا تحلیل مسیر بدرای بررسدی

فرضددیههددای پددژوه بددا کمددک نددرمافددزار smart pls
استفادهش ه است .نمودارهای  0و  2ضریا مسیر اسدتان ارد
و ضریا معناداری مربوط به فرضیههای پدژوه را نشدان
میده .
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نمودار  .1تحلیل مسیر

اع اد داخل بیضی شاخص ضریا تعیین میباشدن  .ضدریا
تعیین ( )R2بررسی میکن چن درص اا واریان یک متغیر
وابسته توس متغیر (های) مستقل تبیین میشدود؛ بندابراین
طبیعی است که این مق ار برای متغیر مستقل مق اری برابدر
صفر و برای متغیر وابسته مق ار بیشتر اا صفر باش  .هر چده
این میزان بیشتر باش  ،ضریا تأثیر متغیرهدای مسدتقل بدر

وابسته بیشتر میباش ؛ بنابراین می تدوان گفدت کده متغیدر
مستقل روی هم رفته توانسته اند ( )1/7اا واریدان متغیدر
وابسته را تبیین کنن  .درص باقیمان ه مربوط به خطای پی
بینی می باش و می توان شامل دیگر عوامل تاثیر گداار بدر
این متغیر باشن کده در ایدن پدژوه آنهدا در نظدر گرفتده
نش ن .

نمودار  .2ضریب معناداري

همانگونه که در نمودار  2قابلمالحظه اسدت ،رابطده بدین
نظام های ارای و عملکرد بانکهدا تأیید نمدی شدود؛ چدون
مقادیر  tآن کوچکتر اا  0/41است .رابطه بین نظدام هدای
ارای و یکسان ساای نرز ارا و همچنین رابطه بین یکسان
ساای نرز ارا و عملکرد بانکها تأیی میشود؛ ایدرا ضدرایا
معناداری مسیرهای میان ایدن متغیرهدای مد ل پدژوه اا

مق ار  0/41بیشتر است که این مطلا حکایدت اا معندیدار
بودن رواب متغیرها در سطح اطمیندان  42درصد داشدته و
باعث تأیی صحت رابطهی بین این سااهها میشود .در ایدن
پژوه پ اا تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده اا ضدریا
استان ارد و ضریا معناداری نتایج تأیی یا ع م تأیی هر یک
اا فرضیههای پژوه بهصورت ج ول  1آورده ش ه است.

جدول  .6آزمون فرضیههاي اصلی پژوهش
فرضیات
فرضیه  :0نظام های ارای

یکسان ساای نرز ارا

ضریا مسیر
استان ارد

مق ار  tمحاسبه
شه

نتیجه آامون

./741

23/121

تایی
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فرضیه  :2یکسان ساای نرز ارا

عملکرد بانکها

./210

1/121

تایی

فرضیه  :3نظام های ارای

عملکرد بانکها

./210

0/107

رد

در ج ول  7نشان داده می شود که طبق سه آامدون سدوبل
وآیرون و گودمن که برای متغیر میانجی انجام گرفتده و بده

دلیل اینکه  Z-valueآن  3/127می باش در نتیجه نقد
میانجی یکسان ساای نرز ارا تایی می شود.

جدول  .7آزمون هاي مربوط به متغیر میانجی گر
آامون

Z-value

Std. Error

P-value

آامون سوبل

3/714

1/0121

1/11111107

تست آیرون

3/322

1/0110

1/11111420

تست گودمن

3/111

1/0122

1/11110331

همچنین ضریا  R2برای بررسی براا م ل سداختاری و
معیار  Q2برای ق رت پی بینی م ل توس محقق سنجی ه

ش و برای سدنج مد ل کلدی اا معیدار  GOFاسدتفاده
گردی  ،در ج ول  1نشان دادهش ه است.

جدول .8گزارش مربوط به معیار  Q2 ،R2و معیار GOF
متغیر
یکسان ساای نرز ارا
عملکرد بانکها

معیار R Squares
1/17
1/33 1/04
قوی
ضعیف متوس

1/12
ضعیف

معیار Q2
1/02
متوس

1/131

1/030121

1/214

1/347200

همدانطور کده در جد ول  1مشداه ه مدیشدود مقد ار R
 Squaresبددرای متغیددر دروناای عملکددرد بانکهددا 1/22
محاسبهش ه است که با توجه به سه مق ار مدال  ،مناسدا
بودن براا م ل ساختاری را تأیی میسدااد .همچندین در
سنج معیار  Q2مشخص گردی که ق رت پی بینی م ل
در خصو این دو سااه باالسدت و بدراا مناسدا مد ل
ساختاری پژوه تأیی ش و حصدول مقد ار  1/100بدرای
معیار  ،GOFبدراا بسدیار مناسدا مد ل کلدی را نشدان
میده .
.4نتیجه گیري و پیشنهادها
ه ف اا این پژوه  ،بررسی ارایابی استراتژیک رابطه بدین
نظام های ارای و عملکرد بانکها با ه ف یکسان ساای نرز
ارا بود .در این پژوه نظام های ارای و انواا نظدام هدای
ارای و مولفدده هدای مددوثر در انتخددا رژیددم هددای ارای و
عملکددرد بانکهددا در انتخددا نظددام هددای ارای مناسددا و
همچنین تاثیر نظام های ارای و یکسدان سداای ندرز ارا و
عملکرد بانک ها بر یکسان ساای نرز ارا بررسدی شد  .بدر
اساس نتایج به دست آم ه ،فرضدیه  0و  2پدژوه تایید و
فرضیه  3پژوه رد ش  .فرضیه اول مبنی بدر اینکده بدین
نظام های ارای و یکسان ساای نرز ارا رابطده ای معندادار
است با مق ار آماره  tبرابر با  23/121به تایی رسدی  .رژیدم

1/32
قوی

1/10
ضعیف

GOF
1/22
متوس

1/31
قوی

1/100

نرز ارا یکی اا مهدم تدرین ابزارهدای سیاسدتی دولدت هدا
محسو می شود و انتخا درست آن اثر قابل تدوجهی بدر
تجارت کاال و خ مات ،جریان سدرمایه ،تدورم ،تعدادل تدراا
پرداخت ها و اا همه مهمتر عملکرد بانکها دارد .به این دلیل
که انتخا رژیم نرز ارا یک مولفه اساسی اقتصادی جهدت
حفظ و رش عملکرد بانکها است .نظام های ارای با اثراتدی
که بر سیاست های پولی دارن  ،بر تدوان ثبدات بخشدی بده
فعالیت های اقتصادی اا جمله بانکها موثر هستن  .همچندین
نظام های ارای بر ثبات بخ مالی نیدز مدوثر هسدتن کده
دراینجا می توان به ارایابی استراتژیک سیاست های یکسان
ساای نرز ارا بر عملکرد بانکها پی برد چرا که ویژگیهدای
نظام های ارای عالوه بر این که بر وقدوا بحدران مدالی و
ارای موثر هستن  ،توان سیاست گااری نجات مدالی را نیدز
تحت تاثیر قرار میدهن  .در کشدورهایی کده کنتدرل هدای
وسیع بر ارا وجود دارد فرآین یکسان سداای ندرز ارا یدک
فرآین طوالنی و وقت گیر است .نتیجه فرضیه اول با نتدایج
پژوه های اوچدن ( )2103و داوید و فوجیدوار (،)2102
همخوانی دارد که نشان می ده درکشورهای با درجه پایین
باا بودن اقتصادی ،نظام های ارای ثابت بهینده اسدت و در
کشورهایی که سیاست ه ف گااری اتورمی را تجربه کردن ،
نظام ارای شناور آااد به عندوان نظدام ارای بهینده اسدت و

فصلنامه علمی رهیافتی در مدیریت بازرگانی

دوره  ،2شماره ( ،3پیاپی  ،)7پاییز )10-40( 0011

همچنین ه فگااری تورم منجر به رفاه اجتماعی باالتر می
شود ،اما برای یک اقتصاد خیلی بداا و دارای تجدارت ایداد،
هدد فگددااری نددرز ارا مناسددا تددر اسددت .همچنددین در
کشورهایی که بانک مرکزی اعتبار کمتری دارد ،تمایدل بده
نرز ارا میخکو بیشتر است .به طدور خالصده مدی تدوان
گفت اا آنجا که سیاست هدای یکسدان سداای ندرز ارا بدا
افزای تورم در ایران همراه است ،باعدث کداه ندرز ارا
واقعی می شود در نتیجه در بلن م ت ،شاه کاه قد رت
رقابتی کاالهای صادراتی هستیم اگرچه اجرای این سیاسدت
اثرات تورمی در پی دارد ولی مدیتدوان بدا اجدرای ارایدابی
استراتژیک سیاست های مالی و پولی مناسا و اجرای دقیق
آنها در بانک ها عملکرد بانکها را بهبود بخشی  .فرضیه دوم
پژوه مبنی بر اینکه بین یکسان ساای نرز ارا و عملکرد
بانک ها رابطه ای معنادار است .با آماره  1/121 tبده تایید
رسددی  .نظددام هددای ارای چند گاندده دارای ناکددارایی هددای
متع دی است که اثرات ایانباری بدر اقتصداد ملدی وارد مدی
کن  .ت اوم نظام ارای چن گانه امینه ساا ایجاد راندت بدرای
اشخا حقیقی و حقوقی است که به مندابع ارای بدا ندرز
رسمی دسترسی دارن  ،اما این تنها یدک روی سدکه اسدت.
همچنین در حال حاضر ح ود  11درص اا کشورهای جهان
با ارایابی استراتژیک دارای نظام ارای تک نرخی می باشن
و نظام های ارای چن گانه منسوز و دارای ریسک بداال بده
شما می رود و تاکی بر این است کده در کشدورهایی کده اا
یک نوا نظام ارای مشخص اسدتفاده مدی شدود و یکسدان
ساای نرز ارا در کشور به درستی قابل انجام است به طبدع
ارایابی استراتژیک عملکرد بانک ها در ایدن کشدورها دارای
بااده بیشتری است؛ و بر طبق پژوه هدای صدن وق بدین
المللی پدول در سدال هدای  2102و  2101کده مطدابق بدا
فرضیه دوم این پژوه است هرچه درص اختالف بین نرز
ارا رسمی و بااار آااد کمتر باش و همچندین ندرز تدورم در
سطوح کمتری قرار داشته باش  ،یکسان ساای نرز ارا اثرات
تورمی کمتری خواه داشت ضمن اینکه عملکدرد بانکهدا را
دوچن ان می کن  .فرضیه سوم پژوه مبنی بر وجود رابطه
معنادار بین نظام های ارای و عملکرد بانکها ،نیدز بدا مقد ار
آماره  0/107 tرد شد  .عملکدرد بانکهدا باید اا منظرهدای
مختلف در بانک اری بای مدورد توجده قدرار گیدرد .عملکدرد
بانکی می توان بیانگر ساختار مندابع بدانکی و تدامین مدالی
دارایی های بانکی باش  .اا طرف دیگر ،افزای هزینه های
منابع به کاه سودآوری بانکهدا منجدر مدی شدود کده در
نتیجه آن سرمایه بانک کداه مدی یابد  .همچندین عد م
ارایابی استراتژیک نوسان های نظام های ارای و بی ثبداتی
بااارهای مالی می توان تاثیر نامساع ی بدر ثبدات عملکدرد
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بانکها داشته باش  ،ایرا تاثیر نوسان نظام های ارای با رو
های م یریت ریسک قابل حاف نیست و اا سوی دیگدر در
کشورهای در حال توسدعه ابدزار الام بدرای مقابلده بدا ایدن
نوسان ها وجود ند ارد ،در نتیجده ایدن کشدورها در معدر
آسیا بیشتری هستن و گرفتار ش ن آن ها در بحران هدای
مالی دور اا انتظدار نیسدت .نتیجده فرضدیه سدوم بدا نتدایج
پژوه اهرا امانی و همکاران ( )0347هماهنگ است کده
به طور واضح نشان می ده ع م ارایابی استراتژیک نظدام
های ارای امینه بدروا اندواا ریسدک هدا اا جملده ریسدک
معامالتی ،ریسک تب یل ،ریسک اعتباری ،ریسک نرز تدورم
و مانن آن را بدرای نظدام بدانکی فدراهم آورده و در نتیجده
سودآوری بانک هدا را بدرای نشدان دادن عملکدرد مطلدو
کاه می ده  .پیشنهادها بده شدرح ذیدل بدرای سداامان
موردمطالعه قابلارا ه است-0 .توسعه م ل ایدن پدژوه در
رتبه بن ی ارایابی استراتژیک نظام های ارای بانکها با ندرم
افزار کاربردی رتبه بن ی نظام هدای ارای -2 .ایجداد یدک
بانک اطالعاتی جدامع بده منظدور دریافدت و ثبدت مناسدا
دادهای سنج ارایابی استراتژیک نظام های ارای بانکهدا
غیددر اا پرسشددنامه -3 .طراحددی و سدداخت یددک سیسددتم
پشتیبانی تصمیم گیری برای رتبه بن ی ارایابی اسدتراتژیک
یکسان ساای نرز ارا در بانکهدا -0 .بدا توجده بده توصدیه
کمیته باال در این امینه بهتر است بانکها برای رتبه بند ی
ارایابی استراتژیک نظام های ارای خود به یک رو بسن ه
نکنن د و رو هددا و م د ل هددای مختلفددی بددرای ارایددابی
استراتژیک این امر به کار برن  .در نهایت به محققدان آتدی
پیشنهاد میشود برای تایی نتایج موضوا پژوه حاضدر را
در سایر بانکهای دولتی مورد بحث و بررسدی قدرار دهند و
همچنین به بحث به کارگیری ابزارهای مشدتقه و شناسدایی
ابزارهای مقابله با نوسان نظامهای ارای در عملکرد بانکهدا
ب رداان .
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