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واژههای كلیدی :اقتصاد مقاممتی؛ بانکداری مقاممتی؛ شاخص ترهیبی
طبقهبندی C43, G21, B59 :JEL

مقدمه
یکی از گامهای حرکت به سمت نظریهپردازی در عرصه اقتصاد مقاومتی و نظری ه
مقاومت در اقتصاد ،تالش جهت انجام مطالعات و پژوهشهای کاربردی ذی ل واژه
مقاومت است .رهبر معظم انقالب در جهت مقابل ه ب ا ار ار م رب ت ریمه ای
بینالمللی و همچنین برای پایداری و قوام کشور واژه "اقتصاد مقاومتی" را اول ین
بار در شهریور ماه سال  1389در دیدار جمع ی از کارافرین ا مط ر نمودن د .در
بهمن ماه سال  1392سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی توس
قوای سهگانه و ری یس مجم

ایش ا ب ه رؤس ای

تش یص مص ل ت نظ ام اب ال ش د .در ادبی ات

اقتصادی چندین مفهوم در قرابت معنایی با اقتصاد وجود دارد که مهمت رین ا ه ا
عبارت هستند از :تاب اوری اقتصادی ،اسیبپذیری اقتصادی ،همبستگی اقتصادی،
ربات اقتصاد کال و ضدشکنندگی اقتصادی که هر ک دام مبتن ی ب ر ی ر تعری
مش صی استوار شده اند و لزوماً جایگزینی مناسب برای اقتص اد مق اومتی و در
ص ی ی از واژه مقاومت نیستند.
اقتصاد مقاومتی دارای اهداف مش صی است که همه ب شهای جامع ه بای د
در جهت ت قق ا ها تالش کنند .بنابراین ،نظام ب انکی نی ز ب ه عن وا رک ن مه م
اقتصاد مقاومتی ،باید در جهت ت قق اهداف اقتصاد مق اومتی حرک ت کن د .ب رای
بانکداری در اقتصاد مقاومتی میتوا دو نقش اساس ی تعری

ک رد از ی ر س و

بانکداری یر صنعت در داخل اقتصاد است و از سوی دیگ ر ای ن ص نعت نق ش
اساسی بهعنوا یر زیرساخت مهم در اقتصاد بر عه ده دارد .از ای نرو بانک داری
مقاومتی دارای دو بُعد است که در بُعد اول به است کام درونی ص نعت بانک داری
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توجه میشود و در بُعد دوم به نقشی که بانکداری و بانر مقاومتی در مقاومسازی
و پشتیبانی از اقتصاد مقاومتی بر عهده دارد ،پرداخته میشود از بُعد اول ب ه بان ر
مقاوم و از بُعد دوم به بانر مقاومساز تعبیر میشود .همچنین ،بانر مق اوم زم انی
سودمند خواهد بود که بتواند در مقاومسازی اقتصاد ایفای نقش نمای د و در واق
نقش پشتیبانی خود از اقتصاد مقاومتی را به درستی ایفا کند( .سیفلو)64 :1395 ،
اما سؤال این است که چگون ه م یت وا می زا مقاوم ت را در نظ ام ب انکی
اندازه گیری نمود تا نقاط ضع

و قوت بانر مقاوم و بانر مقاومساز تجلی یاب د

به طور یقین الزم است ،شاخصهایی برای طراحی مقاومسازی نظام ب انکی م ورد
استفاده قرار گیرند که هم از نظر علمی روشمند ب وده و ه م قابلی ت س نجش را
داشته و کمّیپذیر باشند .لذا ،این پژوهش درص دد اس ت ش اخص کمّ ی و قاب ل
سنجش برای مقاومت بانکی ارائه نماید و میزا مقاومت نظ ام ب انکی در ای را را
طی برنامه های اول تا پنجم توسعه اندازه گیری نماید .بر این اساس در ابت دا مب انی
نظری بیا میشود .در ادامه پیشینه ت قیق ،روش ت قیق بی ا و س س در ب ش
دیگر ،الگوی ت قیق براورد می گردد .در انتها نیز جم بن دی و پیش نهادات ارائ ه
میگردد.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مبانی نظری

»اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که ساخت درونی ا مق اوم و مس ت کم اس ت و
با تغییرات م تل

در دنیا ،متالطم نمیشود .اقتصاد مقاومتی برای کشور ض روری

است چه ت ریم باشد چه نباش د» (بیان ات مق ام معظ م رهب ری در ح رم مطه ر
رضوی .)1392/01/01 ،به گفتهی مقام معظم رهبری« ،بان ره ا بای د در راس تای
سیاستهای اقتصاد مقاومتی حرکت کنند .ایشا در این زمینه فرمودهاند :بان ره ا
میتوانند نقش ایفا کنند هم نقش کمرکننده و هم نقش ت ریبکنن ده .ای ن بای د
مورد توجه مسئوال ارشد بانکی کشور قرار گیرد .بعضی از بان ره ا در سرتاس ر
کشور با شیوههای خاص برخی از بنگاهه ای اقتص ادی کوچ ر و متوس

را ب ه
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تعطیلی کشاندند ،نابود کردند .بانره ا بای د ب رای اج رای سیاس ته ای اقتص اد
مقاومتی نقش مثبت ایفا کنند و خود را با این سیاستها و برنامهریزیه ای دول ت
برای اجرای ا ها تطبیق دهن د» (بیان ات مق ام معظ م رهب ری در جم
مجاورا حرم رضوی در مشهد،

زائ را و

(.))1386/01/01

با توجه به ت ریمها و تکانههای خارجی ،در چند سال اخیر توجه ویژهای ب ه
اقتصاد کشور شده است ،به طوری که در سال « 1389اقتصاد مقاومتی» توس مقام
معظم رهبری مطر شد .سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ب ا ه دف ت أمین رش د
پویا و بهبود شاخصهای مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشمان داز
بیست ساله ابال گردید .یکی از نهادهای مهمی ک ه م یتوان د در دس تی ابی ب ه
اقتصاد مقاومتی مؤرر باشد ،بانرها هستند که دستیابی به این مهم ،مستلزم وجود
یر نظام بانکی مقاومتی است .اما برای نهادینه ک رد مفه وم مقاوم ت در عرص ه
بانکداری کشور ،الزم است که مقاومت در نظام بانکی تبیین ،شناسایی و در قال ب
شاخصهای کمّی ،سنجش و براورد شود تا بتوا به صورت مستمر مقاومت نظ ام
بانکی رصد

شود.

همچنین ،بر اساس بند نُه از سیاستهای اقتصاد مقاومتی به اصال و تقوی ت
همهجانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی ،ایجاد رب ات
در اقتصاد و پیشگامی در تقویت ب ش حقیقی اقتصاد به ویژه در راس تای تقوی ت
تولید ملی تأکید شده است .بنابراین مقاومسازی بانرها و حرکت بانرها در مسیر
اقتصاد مقاومتی باید به صورت جدی دنبال شود( .ابراهیمی و سی )31 :1394 ،
با رصد و مطالعه ادبیات رایج اقتصادی این نتیجه به دست میاید ک ه مفه وم
اقتصاد مقاومتی نه تنها مفهومی جدی د در کش ور م ا ،بلک ه دارای س ابقهای قاب ل
مالحظه در سایر کشورها است و شاهد بر این مدعا ان وا الگ وه ا و نظری هه ای
جدید اقتصادی است که همگی به دنبال است کام و مقاومسازی مدلهای خ ویش
هستند .به طور کلی ،چند مفهوم در قراب ت ب ا اقتص اد مق اومتی در ادبی ات رای ج
احص ا ش ده اس ت ک ه عب ارت هس تند از :ت اباوری اقتص ادی ،1اس یبپ ذیری
1. Economic Resilience
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اقتصادی ،1ضدشکنندگی اقتصادی ،2همبس تگی اقتص ادی ،3رب ات اقتص اد ک ال ،4
نیرومندی /مقاوم بود اقتصادی 5و امنیت اقتصادی( 6.پیغ امی و س لیمانی)1396 ،
در ادامه تعری

م تصری درمورد هرکدام از ا ها ارائه میشود:

ال  -بریگوگلیو 7استدالل کرده است که تاباوری اقتصادی م یتوان د در دو
معنی (ال ) توانایی اقتصاد برای جذب ارر شو ه ای اقتص ادی خ ارجی و (ب)
توانایی اقتصاد برای بیارر کرد اررات زیا بار چنین شو هایی مورد استفاده ق رار
گیرد.

)(Briguglio, 2009: 5

ب -براساس مطالعات گیالمونت 8اسیبپذیری اقتصادی به معنی ضربه دید
(اررپذیری منفی) از اتفاقات غیرقابل پیشبین ی ب هط ور کل ی ،و ب االخص مس ائل
اقتصادی است.

)(Guillaumont, 1991: 20

ج -یر اقتصاد زمانی شکننده است که تکانههای بیرونی بتوانند ب ه راحت ی ا را
از موقعیت در ظاهر متعادل و پیشرونده خارج کنند.

)(Hamel & Vallikangas, 2004: 357

د -طب ق مطالع ات میل ر 9همبس تگی اقتص ادی ب ه دنب ال ریش هدار ک رد
فعالیتهای اقتصادی با ایجاد پایههای م کم ،مش ارکت و تع او و اق دام متقاب ل
است.
ه -اقتصادی با ربات است که اس یبپ ذیری خ ود را نس بت ب ه ش و ه ای
خارجی حداقل سازد و بتواند راه را برای یر رش د اقتص ادی بارب ات ب از نمای د.
(خلیلی عراقی و رمضان ور)4 :1380 ،
و -مقاوم بود به صورت «توانایی یر سیستم ب رای مقابل ه ب ا تغیی رات ب ه
1. Economic Vulnerability
2. Economic Anti-Fragility
3. Economic Solidarity
4. Macroeconomic Stability
5. Robustness of Institutions & Economies
6. Economic Security
7. Briguglio
8. Guillaumont
9. Miller
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طوری که حالت با ربات اولیه را حفظ کند» تعری

میشود به طور خاص توانایی

یر مدل اقتصادی برای ا که ت ت فروض م تل ،معتبر باقی بماند ،مقاوم اس ت.
(پیغامی ،سمیعینسب و سلیمانی)38 :1394 ،
ز -امنیت اقتصادی عبارت است از ازادی از هر نو ت رس ،ش ر و ابه ام در
بالاجرا ماند تعهدات و مطالبات و در عین حال حصول اطمینا از برخورداری از
رمره فعالیتهایی که در زمینه تولید رروت و توزی و مصرف ا صورت میگی رد.
امنیت اقتصادی ،وضعیت بارباتی از شرای و ساختار فعلی و افق معلوم و روش نی
از اینده است که در ا فرد ،جامعه ،سازما و دولت احساس رهایی از خطر کرده
و به طور بهینه می توانند به تولید ،توزی

و مص رف ر روت ب ردازن د( .برومن د و

همکارا )57 :1387 ،
هر کدام از این موارد ،مبتنی بر معیار و مبانی خاصی طراحی شدهاند و توج ه
به هر کدام منجر ب ه ش کلگی ری ش اخص مجزای ی از مقاوم ت در نظ ام ب انکی
میشود .بنابراین الزم است بر اساس موان

و مش کالت موج ود در نظ ام ب انکی

کشور ،ت لیل عمیق و دقیق مقاومت در سیاست ه ای اقتص اد مق اومتی و ش رای
سیاسی ،اقتصادی کشور تعری

جامعی از مقاومت بانکی است راج و بر اس اس ا

اقدام به شناسایی و طراحی متغیرهای تأریرگذار و شکلدهنده و در نهایت طراح ی
شاخص مقاومت بانکی پرداخت.
هما طور که اشاره شد تمام ب شها و زیرب شهای اقتصادی باید در جه ت
ت قق اهداف اقتصاد مقاومتی حرکت کنند ،نظام بانکی نیز از ای ن قاع ده مس تثنی
نیست.
در این ادامه به بررسی مؤلفههای مهم اقتصاد مقاومتی با توجه به سیاستهای
ابالغی اقتصاد مقاومتی پرداخته میشود.
از جمله سیاست های کلی اقتص اد مق اومتی اب ال ش ده توس

مق ام معظ م

رهبری که به «درو زایی» اشاره دارند ،بند اول ،ششم ،نهم و هفدهم سیاسته ای
کلی اقتصاد مقاومتی هستند که در زیر بیا میشوند.
بند اول« :تأمین شرای و فعالسازی کلیه امکانات و مناب مالی و سرمایهه ای
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انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارافرینی و به حداکثر رس اند مش ارکت
احاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی با تسهیل و تشویق همک اریه ای جمع ی و
تأکید بر ارتقای درامد و نقش طبقات کمدرامد و متوس »
بند ششم« :افزایش تولید داخلی نهادهها و کاالهای اساسی (بهوی ژه در اق الم
وارداتی) ،و اولویت داد به تولید م صوالت و خدمات راهبردی و ایجاد تنو در
مبادی تأمین کاالهای وارداتی با هدف کاهش وابس تگی ب ه کش ورهای م دود و
خاص»
بند نهم« :اصال و تقویت همهجانبه نظام مالی کشور با هدف پاس گویی ب ه
نیازهای اقتصاد ملی ،ایجاد رب ات در اقتص اد مل ی و پیش گامی در تقوی ت ب ش
واقعی»
بند هفدهم« :اصال نظام درامدی دولت با افزایش سهم درامدهای مالیاتی»
هما طور که از سیاستهای فوق مش ص است ،برای مق اومس ازی اقتص اد،
اصال و تقویت زیرساختهای کشور بسیار مهم است .به عبارت دیگ ر ،یک ی از
مهمترین مؤلفههای اقتصاد مقاومتی «درو زایی» است.
بند دهم و یازدهم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نیز بهصورت زیر هستند:
بند دهم« :حمایت همهجانبه هدفمند از صادرات کاالها و خدمات به تناس ب
ارزش افزوده و با خالص ارزاوری مثبت از طریق:
 تسهیل مقررات و گسترش مشوقهای الزم گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساختهای مورد نیاز تشویق سرمایهگذاری خارجی برای صادرات برنامهریزی تولید ملی متناسب با نیازهای ص ادراتی ،ش کلده ی بازاره ایجدید ،و تنو ب شی پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه
 استفاده از سازوکار مبادالت تهاتری برای تسهیل مبادالت در صورت نیاز ایجاد ربات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهمایرا در بازارهای هدف»
بند یازدهم« :توسعه حوزه عمل مناطق ازاد و ویژه اقتصادی کشور به منظ ور

سنجش درجهی مقاومت نظام بانکداری اسالمی 35

انتقال فناوریهای پیشرفته ،گسترش و تسهیل تولید ،ص ادرات ک اال و خ دمات و
تأمین نیازهای ضروری و مناب مالی از خارج»
با ت وجه به این دو بند ،مش ص است که ارتب اط س ازنده و متقاب ل ب ا س ایر
کشورها از ویژگیهای مهم اقتص اد مق اومتی ب ه ش مار م یرود .بن ابراین ،مؤلف ه
دیگری که در اقتصاد مقاومتی مهم است ،مؤلفه «برو گرایی» است.
«مردمم وری» یکی دیگر از مؤلفه های مهم اقتصاد مقاومتی است ک ه در بن د
اول سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به ا اشاره شده است.
بند اول« :تأمین شرای و فعالسازی کلیه امکانات و مناب مالی و سرمایهه ای
انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارافرینی و به حداکثر رس اند مش ارکت
احاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی با تسهیل و تشویق همک اریه ای جمع ی و
تأکید بر ارتقای درامد و نقش طبقات کمدرامد و متوس »
بند دوم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز بیانگر مؤلف ه «دان شبنی انی» در
اقتصاد مقاومتی است.
بند دوم« :پیشتازی اقتصاد دانشبنیا  ،پیادهسازی و اجرای نقشه ج ام علم ی
کشور و ساما دهی نظام ملی نواوری به منظور ارتق ای جایگ اه جه انی کش ور و
افزایش سهم تولید و صادرات م صوالت و خدمات دانشبنی ا و دس تی ابی ب ه
رتبه اول اقتصاد دانشبنیا در منطقه»
یکی دیگر از اهداف و مؤلفههای مهم اقتصاد مق اومتی ،برق راری ع دالت در
کشور یا هما «عدالتم وری» است که در بندهای زیر به ا اشاره شده است.
بند چهارم« :اس تفاده از ظرفی ت اج رای هدفمندس ازی یاران هه ا در جه ت
افزایش تولید ،اشتغال و بهرهوری ،کاهش ش دت ان رژی و ارتق ای ش اخصه ای
عدالت اجتماعی»
بند پنجم« :سهمبری عادالنه عوامل در زنجیره تولی د ت ا مص رف متناس ب ب ا
نقش ا ها در ایجاد ارزش ،بهویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتق ای
اموزش ،مهارت ،خالقیت ،کارافرینی و تجربه»
در بند بیستم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نیز ب ه «فرهن

جه ادی» ب ه
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عنوا یکی از مؤلفهها مهم اشاره شده است.
بند بیستم« :تقویت فرهن

جه ادی در ایج اد ارزش اف زوده ،تولی د ر روت،

بهرهوری ،کارافرینی ،سرمایهگذاری و اشتغال مولد و اعطای نشا اقتصاد مق اومتی
به اش اص دارای خدمات برجسته در این زمینه»
به طور کلی با توجه به سیاستهای اقتصاد مقاومتی میتوا مؤلفهه ای مه م
اقتص اد مق اومتی را ای نگون ه برش مرد -1 :درو زای ی  -2ب رو گرای ی -3
عدالتم وری  -4مردمم وری  -5دانشبنیانی  -6فرهن

جهادی.

پیشینه تحقیق

در سطح جهانی مطالعات بسیاری در زمینه اقتصاد و نظ ام ب انکی و سیس تم م الی
صورت گرفته است ،اما با این وجود بهطور دقیق و جزیی پژوهشهای چندانی در
مورد طراحی درجه مقاومت نظام بانکی صورت نگرفته است .اغلب پ ژوهشه ای
صورت گرفته در سطح جهانی بر موضوعاتی مانند اقتصاد اسیبپ ذیر (ش کننده)،
تاباوری اقتصادی ،شاخص مقاومت سیستم مالی و مقایسه بانره ای متع ارف و
غیرمتعارف در شرای ب را مالی اشاره دارند.
همچنین تاکنو به طور مستقیم در مورد شاخصهای بانک داری مق اومبنی ا
پژوهشی در داخل کشور صورت نگرفته است و به طور کلی اغلب پ ژوهشه ای
انجام شده در این رابط ه ب ر موض وعاتی نظی ر اقتص اد مق اومتی ،مفه وم شناس ی
بانکداری مقاومتی ،نقش بانکداری مقاومتی در اقتصاد و اندازهگیری ش اخصه ای
اقتصاد مقاومتی متمرکز بوده است .با این ح ال ،در برخ ی از پ ژوهشه ای زی ر،
مطالعاتی درمورد سنجش اقتصاد مقاومتی اورده ش ده اس ت ک ه اگرچ ه ب ه ط ور
مستقیم با عنوا ت قیق مرتب نیست ،اما با توجه ب ه ای نک ه بانک داری مق اومتی
ب شی از اقتصاد مقاومتی است ،میتوا از نتایج ا بهره برد .اگر چ ه مقال ه س ید
نوارانی و دیگرا که در ادامه اورده شده نسبت به سایر مطالع ات ت ا ح دودی ب ه
پژوهش حاضر نزدیر است ،اما این پژوهش به ساخت شاخص ترکیبی بانک داری
اسالمی بر اساس دو گروه شاخهه ای ش رعی و ش اخهه ای اقتص ادی ب ا ه دف
سنجش کارایی بانکداری اسالمی اقدام کرده است ،اما در پژوهش حاضر با ه دف
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سنجش مقاومت نظام بانکی اقدام به ساخت شاخص ترکیبی شده که برای اینک ار
از سیاست های اقتصاد مقاومتی و بیانات مقام معظم رهبری بهره گرفته شده اس ت.
هم چنین در پژوهش حاضر کارایی تنها ب شی از مقاوم بود نظام ب انکی در نظ ر
گرفته شده و در روششناسی پژوهشی که برای ساخت ش اخص ترکیب ی در ای ن
مقاله استفاده شده است ،شاخصسازی فق م دود ب ه س اختن ش اخص نیس ت،
بلکه پس از ساخت شاخص باید به ارزیابی شاخص ساخته شده پرداخت.
میرجلیلی و بزرگی ( )1397در مقال ه «بررس ی ش اخص ترکیب ی ت اباوری
اقتصادی ایرا طی سالهای  »1394-1384به بررسی میزا تاباوری اقتصاد ایرا
برای سالهای  1384-1394پرداخته اند .به این منظ ور در ای ن مقال ه ،ابت دا ب رای
م اسبه شاخص بومی تاب اوری اقتصاد ایرا از روش شاخصس ازی بریگوگلی و
تبعیت شده است .مؤلفههای اصلی در این مقاله عب ارت هس تند از :موازن ه ب ش
خارجی ،کارایی بازارها ،ربات اقتصاد ک ال و توس عه اجتم اعی و حکمران ی .در
مرحله اول تمام مؤلفه ها ب ا توج ه ب ه اررش ا ب ر ش اخص ت اباوری ،ب ه روش
نرمالسازی ماکزیمم -مینیمم ،معیار سنجش دادهها یکسا میشود .در مرحله بع د
وز براب ر ب ه تم ام متغیره ا داده م یش ود و در پای ا ش اخص ت اباوری ب ا
میانگینگیری ساده به دست میاید .نتایج نشا م یده د ک ه ش اخص ت اباوری
اقتصاد ایرا در انتهای دوره مورد بررسی ( )1393با مقدار  0/62نسبت ب ه ابت دای
دوره ( )1384با مقدار  0/27روندی افزایشی را پیموده است.
سیدنورانی و دیگرا ( )1396در مقاله خود ت ت عن وا «طراح ی ش اخص
ترکیبی بانکداری اسالمی در ایرا » اقدام ب ه طراح ی و معرف ی ش اخص ترکیب ی
جدیدی برای بانکداری اسالمی میکنن د .ا ه ا ب رای ای ن ام ر ابت دا ش اخهه ای
بانکداری اسالمی را در گروه شاخههای شرعی و شاخهه ای اقتص ادی ب ا مطالع ه
مناب مربوطه ،شناسایی و تعیین میکنن د .ش اخهه ای ش رعی عب ارت هس تند از:
حذف ربا ،قرضال سنه ،عدم ضرر و ضرار ،فقدا غرر ،فقدا اکل مال به باط ل و
رعایت اخالق اسالمی .شاخههای اقتصادی نیز ش امل :ع دالت اقتص ادی ،تناس ب
ب ش واقعی و ب ش پولی ،تسهیم ریسر و کارایی اقتصادی هستند .پس از تعیین
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نماگرهای مربوط به هر مؤلفه ،وز هر یر از اجزای بانکداری اس المی ب ا روش
دلفی و نظرسنجی از مت صصا تعیین می شود .س س با توجه به بهینه بود ب ازده
(صفر تا یر) در م اسبه نماگرها تالش میش ود ک ه تم ام نماگره ا ب ه ص ورت
نسبتی در این بازه قرار داشته باشند تا شاخص نهایی نیز از این ویژگ ی برخ وردار
باشد .در گام پایانی برای م اسبه شاخص کل ،شاخههای معرفی شده با توج ه ب ه
وز های ا ها با هم ترکیب میشوند و شاخص ترکیبی بانکداری اسالمی بهدس ت
میاید.
سیفلو ( )1395در پژوهش خود با عنوا «طراحی الگوی بانک داری مق اومتی
با مطالعه موردی بان ر نیازه ای اساس ی» ب ه روش کتاب ان های و توص یفی و ب ا
استفاده از نظریه تفکیر ،الگوی بانک داری مق اومتی ب ر اس اس نیازه ای اقتص اد
مقاومتی ارائه کرده است .در این پ ژوهش ،مفه ومشناس ی بانک داری مق اومتی در
قالب دو مفهوم «بانر مقاوم» و «بانر مقاومساز» تشریح ش ده اس ت و مبتن ی ب ر
الگوی تفکیر در بانکداری اسالمی ،الگویی تفکیکی ب ا س ه ن و بان ر نیازه ای
اساسی ،توسعهای و تجاری طراحی شده است .عالوه بر این ،به عنوا جدی دترین
نو بانر ،بانر نیازهای اساسی بهصورت تفصیلی در سه م ور مناب  ،مص ارف و
عملیات تشریح شده و نکات اجرای ی در خص وص ا م ورد ب ر ق رار گرفت ه
است .مطابق با نتایج به دست امده ،بانک داری در اقتص اد مق اومتی دارای دو بع د
است که بعد اول به است کام درونی صنعت بانکداری و بنگ اه اقتص ادی بان ر و
بعد دوم به نقشی که بانک داری و بان ر مق اومتی در مق اومس ازی و پش تیبانی از
اقتصاد مقاومتی بر عهده دارد ،مربوط میشود از بعد اول به بانر مق اوم و از بع د
دوم به بانر مقاومساز تعبیر میش ود .ه مچن ین ،چ الشه ای اساس ی ک ه ب رای
عملیاتی شد بانکداری مقاومتی و به دست اورد موفقیت الزم است ،بی ا ش ده
است که عبارت هستند از :مشکل نظارت ،ابهام در بازار و تعامل بینب انکی ،نق ش
بانر مرکزی و ابزارها و روشهای سیاستهای پولی و سرمایهها و من اب انس انی
الزم.

بنابراین ،به منظور عملیاتی شد کل الگوی بانکداری مقاومتی ،مناس بت رین
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راه شرو از بانر نیازهای اساسی و توسعه ا ب ه س ایر ان وا اس ت چ ه اینک ه
بانرهای تجاری و توسعهای تا حدودی در کشور وجود دارند ،هرچند ب ه دالی ل
م تل

از مأموریتها و اهداف خود فاصله گرفتهاند که با تفکی ر ا ه ا ،توفی ق

عمل به مأموریتها و اهداف نیز بیشتر خواهد شد .همچنین شرای قانونی مذکور
در قانو عملیات بدو رب ا نی ز بای د متناس ب ب ا ش رای بانک داری مق اومتی و
مقتضیات ا تغییر یابد و توسعه الزم در ا ایجاد شود.
خالقی ( )1395در مقاله ت ت عن وا «نق ش نظ ام ب انکی در ت ق ق اقتص اد
مقاومتی» با استفاده از روش توصیفی -ت لیل ی و ه مچن ین روش کتاب ان های و
اسنادی ابتدا به مرور اقتصاد مقاومتی و سیاستهای کلی ا پرداخته است .س س،
مش صات نظام بانکی در اقتصاد مقاومتی و اقدام بانرها را بررسی کرده است .در
نهایت ،در این مقاله نتیجهگیری میش ود ک ه مش ص ات نظ ام ب انکی در اقتص اد
مقاومتی به صورت زیر است:
-1احیای مدیریت و روحیهی جهادی در نظام بانکی
-2یک ارچگی ات اد و انسجام درو نظام بانکی
-3خصوصیسازی و بهسازی نظام بانکداری دولتی
-4مقاومسازی بانکداری الکترونیر در نظام بانکی
همچنین ،در این مقاله نتیجهگیری شده است ک ه ش بکه ب انکی در دو م ور
است کام درونی (ایجاد شرای بانر مق اوم) و حمای ت مق اومتی (ایج اد ش رای
بانر مقاومساز) با مقاومسازی مرتب است.
بری ،رایا و گرینهام )2015( 1در مقاله ای ت ت عن وا «ش اخص مقاوم ت
سیستم مالی» بیا می کنند که ب را سال  2008یر س ری ض ع

در نظ ام م الی

جهانی را برجسته کرده و تالش برای طراحی مجدد و تنظیم سیستم بای د ب ر روی
تضمین قابلیت انعطاف پذیری تمرکز کند .در ای ن پ ژوهش ب ا اس تفاده از ادبی ات
علم ی و سیاس تی و مجموع های از مص احبهه ای مت صص ا  ،ابت دا تعریف ی از
انعطاف پذیری بیا شده است ،س س ،عوامل مؤرر بر انعطاف پ ذیری سیس تم م الی
1. Berry, Ryan & Greenham
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برشمرده شده است .بر اساس نتایج به دس ت ام ده ،در ای ن پ ژوهش ،دو مفه وم
اصلی انعطافپذیری را بیا م یش ود« :توان ایی ی ر سیس تم ب رای بازگش ت ب ه
وضعیت اولیه خود پس از تکانه» و «توانایی سیستم برای بازگشت ب ه تع ادل ه ای
م تل » .در پایا  ،هفت عامل کلیدی که بر انعطاف پذیری سیستم تأریر می گ ذارد،
بیا شده که عبارت هستند

از:

 -1تنو
 -2ارتباط و ساختار شبکه
 -3اندازه سیستمهای مالی
 -4ترکیب دارایی
 -5ترکیب بدهی (ن وه تأمین مالی بانرها)
 -6پیچیدگی و شفافیت
 -7نسبت بین داراییهای بانرها و سرمایههای ا ها
فاروق و زهیر )2015( 1در مقاله ای با عنوا «ایا بانر های اس المی بیش تر در
معرض خطرات م الی هس تند » ب ا اس تفاده از روش اس نادی و اطالع ات دقی ق
ترازنامه های بانکی و وام های اعطایی بانر های پاکستا  ،به منظ ور بررس ی رفت ار
تغییرات بانرهای اسالمی و متعارف در یر ب را م الی ک ه در ط ی س تامبر ت ا
اکتبر  2008رخ داده است ،استفاده کردهان د .در ای ن پ ژوهش ،مقاوم ت ب انکی از
جهت خطرات مالی در طی یر ب را مورد بررسی ق رار گرفت ه اس ت .ا ه ا ب ا
استفاده از داده های پاکستا که در ا هم بانر اسالمی و هم بانر متعارف وج ود
دارد ،این بانر ها را در یر ب را مالی مقایسه کرده اند .نتایج نش ا م ی ده د ک ه
شعب بانر اسالمی کمتر مستعد برداشت س رده ها در طول ب را م الی هس تند و
این شعب بیشتر در معرض ب را نقدینگی وام های جدی د ق رار م ی گیرن د و در
طول ب را مالی بیشتر وام می دهند و تصمیمات مربوط به اعطای وام ا ها نسبت
تغییرات س رده کمتر حساس است.

1. Farooq & Zaheer
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کراسن ،لیان

 ،پراتس ایر و ژان

 )2014( 1در مقال ه خ ود ت ت عن وا

«انعطافپ ذیری سیس تم ب انکی» ب ا اس تفاده از روش ت لی ل م ت وا ب ه بررس ی
انعطافپذیری سیستم بانکی و ویژگیهای ا پرداختهان د .ان ا در ای ن پ ژوهش،
تعری

جدیدی از انعطاف پذیری سیستم بانکی ارائه داده اند .این تعری

براس اس

تجزیه و ت لیل بین ربات مالی و توانایی بانرها در ارائه خ دمات اقتص ادی ب رای
رسید به یر اقتصاد گسترده ارائه شده اس ت .بن ابراین ،انعط اف پ ذیری سیس تم
بانکی عبارت است از توانایی بانر در جذب تکان ه ه ا ب دو تکی ه ب ر حمای ت
دولتی و هم چنین توانایی انجام وظای

اصلی اقتصادی خ ود ک ه منج ر ب ه رش د

اقتصادی پایدار میشود .در این پژوهش بیا شده است که میتوا یر چ ارچوب
قوی را ایجاد کرد که بتواند انعطاف پذیری سیس تم ب انکی را م ورد س نجش ق رار
دهد .براساس نتایج به دست امده ،انعطاف پذیری سیستم بانکی به انعط اف پ ذیری
بازار مرتب است .ب ش اصلی سیستم مالی عبارت هستند از :بانر ه ا ،مؤسس ات
مالی غیربانکی و بازارهای مالی .از یر طرف ،انعطاف پذیری بانکی به قدرت بازار
مالی بستگی دارد .فقدا ربات بازار مالی باعر ایجاد مشکالتی در ت أمین م الی در
طول یر ب را شده و به توانایی های نهادها برای جذب تکانه ها اسیب میرساند.
به طور دقیقتر ،ربات مالی سیستم بانکی تا ح د زی ادی بس تگی ب ه قابلی ت ه ای
تأمین م الی بان ر ه ا ،ب ه وی ژه ت أمین م الی کوت اه م دت دارد .از س وی دیگ ر،
انعطاف پذیری بازار بستگی به سالمت بانر ها و عملکرد ا ها دارد .به طور کل ی،
بانر ها سازندگا مهم بازار هس تند و نق دینگی را در ب ازار اوراق به ادار عرض ه
می کنند .هم چنین ،نقدشوندگی میتواند توان ایی بازاره ای م الی را ب رای ک ارکرد
درست و رف نیازهای اقتصادی کاهش دهد.
روششناسی پژوهش
روش ی ک ه س ازما همک اریه ای اقتص ادی و توس عه ) (OECDب رای س اخت
شاخصهای ترکیبی ارائ ه داده اس ت دارای  10مرحل ه اس ت .ه ر مرحل ه خ ود
بینهایت دارای اهمیت است ،اما انسجام کل فرایند نیز اهمیتی براب ر دارد .ای ن 10
1. Crossen, Liang, Protsyk & Zhang
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مرحل ه عبارتن د از

(2008

 -1 :)OECD,ت دوین چ ارچوب نظ ری -2 ،1انت اب

مؤلفهها و متغیرها -3 ،2جاگذاری دادههای گمشده -4 ،3ت لی ل چن د متغی ره-5 ،4
استانداردس ازی متغیره ا -6 ،5وز ده ی و تجمی  -7 ،6ت لی ل حساس یت-8 ،7
بازگشت به جزییات -9 ،8ارتباط با سایر شاخصها -10 ،9معرفی و انتشار

10

 -1تدوین چارچوب نظری :برای جلوگیری از تکرار مباحر بیا شده ،ا چ ه
که پیش تر در ب ش چارچوب نظری به ا اشاره شد ،ب رای ای ن مرحل ه در نظ ر
گرفته میشود.
 -2انتخاب مؤلفهها و متغیرها :در این مرحله ابت دا ی ر تعری

از بانک داری

مقاومتی در قالب مؤلفههای ششگانه اقتصاد مقاومتی ارائه میگردد
«بانکداری مقاومتی الگویی از تأمین مالی اسالمی است که با مشارکت م ردم،
ضمن صیانت نظام مالی در برابر تکانه های داخلی و خارجی بتوان د ب ا اس تفاده از
سازوکار مادی و معنوی باعر اس تقرار ع دالت اقتص ادی ،اف زایش درو زای ی و
برو گرایی و رشد دانش بنیا اقتصاد ملی گردد».
س س ،انت اب متغیرها براساس ت لیل م توا و مؤلفههای ش شگان ه اقتص اد
مقاومتی صورت گرفته تا ارتباط متغیرها با چارچوب نظ ری و تعری

بانک داری

مقاومتی حفظ شود .بیا این نکته ضروری است که مؤلفههای موج ود ب ر اس اس
بانکداری مقاومتی تعری

شدهاند .ابتدا از هر یر از مؤلفههای اصلی یر تعری

ارائه میگردد و س س نقش ا در نظام بانکی بررسی میشود.
1. Developing a Theoretical Framework
2. Selecting Variables
3. Missing Data
4. Multivariate Analysis
5. Multivariate Analysis
6. Weighting and Aggregation
7. Sensitivity Analysis
8. Back to the Details
9. Link to Other Variables
10. Presentation and Dissemination
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درونزایی در نظام بانکی

این شاخص در راهبرد اقتص اد مق اومتی گوی ای ای ن مطل ب اس ت ک ه رش د و
پیشرفت اقتصادی در کشور بیشتر باید با تکیه بر مناب و ظرفیتهای بسیار داخل ی
برنامهریزی شود تا عالوه بر اینکه موجب رونق تولید و اش تغال م یش ود ،س بب
ک اهش اس یبپ ذیری اقتص اد از ناحی ه تکان هه ا و اخ تالالت خ ارجی گ ردد.
(واعظبرزانی و دیگرا )23 :1395 ،
بانرها در ساختار داخلی خود با مسایل م تلفی روبهرو هستند که میتوانن د
با تکیه بر ظرفیتهای داخلی و همچنین مدیریت و برنامهریزی ص یح ،در جه ت
کنترل ا ها عمل کنند .در این پژوهش ،برای مق اومس ازی نظ ام ب انکی در زمین ه
درو زایی ،پنج زیرشاخص «کیفیت وام»« ،ریسر اعتب اری»« ،ریس ر نق دینگی»،
«کفایت سرمایه» و «نسبت اهرمی» که مربوط به ساختار داخلی نظ ام ب انکی و ب ه
ن وی م دیریت م اطرات نظ ام ب انکی اس ت ،در نظ ر گرفت ه ش ده اس ت .دو
زیرشاخص «سهم شبکه بانکی در تأمین مالی» و «استقالل نظام بانکی» نیز بهعن وا
زیرشاخصهای مربوط به بانر مقاومساز در نظر گرفته شدهاند .به نظر میرسد که
هرچه سهم نظام بانکی در تأمین مالی بیشتر باشد ،پشتیبانی نظام ب انکی در ت ق ق
اقتصاد مقاومتی بیشتر میشود و اقتصاد کشور میتواند خ ود را در براب ر تکان هه ا
مقاوم سازد .هم چنین ،نظام بانکی در صورت مستقل بود و مصو ب ود از نف وذ
و فشارهای سیاسی ،م یتوان د سیاس ته ای پ ولی مناس بی را اعم ال کن د و ب ه
مقاومسازی اقتصاد کمر کند.
برونگرایی در نظام بانکی

برو گرایی در اقتصاد به روند همگرایی کشورها ب ه بازاره ای جه انی ب ه ل ا
حج م تج ارت جه انی در ک اال و خ دمات ،س رمایهگ ذاری در س بد س رمایهای
بینالمللی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی برمیگردد( .سلیمانی و سید حسینزاده
یزدی)104 :1395 ،
برو گرایی یکی دیگر از مؤلفههای مهم اقتصاد مقاومتی است که نظام ب انکی
نیز باید همانند سایر نهادهای دیگر در جه ت ت ق ق ا حرک ت کن د .در هم ین
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جهت «حجم داراییهای خارجی» و «حجم س ردههای ارزی» با توجه به اینکه ب ه
نوعی به ارتباط با کشورهای خارجی مرب وط م یش ود و ه م چن ین ،ص ادرات و
واردات نیز به روند همگرایی کشورها با بازارهای جه انی برم یگ ردد ب ه عن وا
زیرشاخصهای برو گرایی انت اب شدهاند.
عدالت در نظام بانکی

از دیدگاه علم اقتصاد مرسوم ،جوام در دو موض میتوانند به ع دالت بیندیش ند:
ن ست هنگام ت صیص مواهب و امکاناتشا به نیازها و امیال خ ود و دوم هنگ ام
توزی پیامدها و نتایج ا ت صیص بین اعضای جامعه .فرض کنیم عوام ل اص لی
هرگونه تولید در جامعه ،سرمایه ،نیروی انسانی ،زمین و مواد اولی ه طبیع ی باش د
هرجامعهای مقدار معینی از این عوامل را در دست دارد .اما در مقابل هر جامعه ب ه
مقدار بیشماری کاال و خدمت هم نیازمند است .اینک ه ای ن عوام ل اولی ه تولی د
برای تولید کاالها و خدمات م تل

به گونهای عادالنه ت صیص یاب د را «ع دالت

ت صیصی» نام نهادهاند .از سوی دیگر زمانی که کاالها و خدمات در جامعه تولی د
میشوند ،اینکه ا ها به گونهای عادالنه میا اعضای جامعه توزی شوند را «عدالت
توزیعی» نام نهادهاند( .رنانی و باستانیفر)289-290 :1386 ،
نظام بانکی نیز مانند سایر ب شهای اقتصادی بای د در زمین ه ت ق ق ع دالت
اقتصادی اقدام کند .یکی از چالشهایی که در توزی مناب بانکی وج ود دارد ای ن
است که ب شهای م تل

اقتصادی از جمله :خدمات ،صنعت و معد  ،بازرگانی،

مسکن و کشاورزی متناسب با اهمیت و نقش ا ها در پیشرفت و توسعه اقتصادی
کشور به ویژه در راستای ت قق اقتصاد مقاومتی ،از شبکه بانکی تسهیالت دریافت
نمیکنند( .گزارش کمیسیو بازار پول و سرمایه )10 :1395 ،بنابراین ،نظام ب انکی
باید هم در زمینه عدالت ت صیصی و هم عدالت توزیعی وارد عمل شود و وظیف ه
خود را به ن و احسن انجام دهد .یکی از مشکالت نظام ب انکی ،ت ص یص من اب
بانکی است .براساس مؤلفه عدالتم وری اقتص اد مق اومتی بای د ای ن ت ص یص
بهصورت عادالنه صورت گیرد ،زی را در ص ورتی ک ه ای ن ت ص یص ب هص ورت
عادالنه باشد ،هر یر از ب ش های اقتصادی با توجه به اهمیت و ارزش اف زودهای
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که در اقتصاد دارند ،مناب بانکی به ا ها ت صیص داده میش ود .بن ابراین در ای ن
پژوهش« ،ت صیص عادالنه مناب بانکی» بهعنوا یکی از زیرش اخصه ای مؤلف ه
عدالت اقتصادی انت اب ش ده اس ت .یک ی دیگ ر از مباح ر مه م نظ ام ب انکی،
تسهیالتی است که به هر یر از استا ها اعطا میشود که این امر باید ب ه ص ورت
عادالنه انجام گیرد .نظ ام ب انکی م یتوان د عوام ل م تلف ی را در نظ ر بگی رد ت ا
تسهیالت بین استا های کشور را به صورت عادالنه توزی کند .در ای ن پ ژوهش،
توزی تسهیالت بین استا ها بر مبنای سهم جمعی ت ه ر اس تا از ک ل جمعی ت
کشور در نظر گرفته ش ده اس ت .زیرش اخص دیگ ری ک ه ب رای مؤلف ه ع دالت
اقتصادی در نظر گرفته شده «توزی عادالنه درامد و هزینههای بانکی» است .بان ر
با مدیریت ص یح درامد و هزینههای خود میتواند کارایی خود را اف زایش داده و
هم چنین در جهت مقاوم ساختن خود گام بردارد .یک ی از اق دامات مه م در ای ن
زمینه ،برقراری عدالت میا سود س ردهها و سود تسهیالت است ،به این معنی ک ه
باید یر ارتباط منطقی و معقول بین این دو توس نظام بانکی تعری

شود .یک ی

دیگر از مشکالت نظام بانکی ،تسل ب ش دولتی بر ب ش خصوصی یا غیردولت ی
در دریافت تسهیالت است .این امر که به معنی فشار زیاد دولت ب ر ش بکه ب انکی
است ،منجر به کاهش اعطای تسهیالت به ب ش غیردولتی خواه د ش د .بن ابراین،
نظام بانکی باید در این زمینه عدالت را بین این دو ب ش برق رار س ازد .ب ه ای ن
منظور ،دو زیرشاخص «تسهیالت اعطایی به ب ش دولتی» و «تسهیالت اعطایی ب ه
ب ش غیردولتی» نیز برای مؤلفه عدالت اقتصادی انت اب شدهاند.
روحیه جهادی در نظام بانکی

روحیه جهادی در حقیقت چیزی فراتر از انگیزهه ای س ازمانی ی ا س ود ش ص ی
است .وقتی روحیه جهادی بر کاری حاکم شود ،دیگر فرد ی ا س ازما خ ود را در
چ ارچوب ب شنام هه ا و وظ ای

تعی ین ش ده اداری و ی ا س ود ش ص یاش

نمیسنجد و به صورت طبیعی در ا قالب م دود نیز عم ل نم یکن د ،در چن ین
شرایطی افراد تنه ا ب ه ه دف م یاندیش ند و ت ا رس ید ب ه ا دس ت از ت الش
برنمیدارند( .دهقا پور و دیگرا )59 :1394 ،
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رویکرد جهادی در نظام بانکی به ای ن معن ی اس ت ک ه ع الوه ب ر ت الش و
کوشش جدی برای ت قق اهداف اقتصاد مقاومتی ،نظ ام ب انکی نبای د فق

س ود

اقتصادی را در نظر بگیرد و مناف اجتماعی را نیز در نظر بگیرد .به عب ارت دیگ ر،
نظام بانکی میتواند در برخی موارد ،از ب شی از سود خود چشمپوشی کرده و در
عوض در جهت مناف ملی حرکت کند.
در این پژوهش برای مؤلفه فرهن

جهادی دو زیرشاخص «مالیات ب ر س ود»

و «تسهیالت قرضال سنه» در نظر گرفته شده است .با اعمال مالیات بر سود ،نظام
بانکی و س رده گذارا از ب شی از سود خود صرف نظر کرده که با مالیاتی ک ه ب ر
سود تعلق میگیرد ،میتوا ا را در جهت مقاومسازی و اب ادانی کش ور ب ه ک ار
گرفت .در زیرشاخص «تسهیالت قرضال سنه» نیز با توجه به اینکه نظ ام ب انکی
هیچ سودی از دریافتکنندگا تسهیالت دریافت نمیکند ،با اینک ار ب رای ت ق ق
مؤلفه فرهن

جهادی اقدام کرده و میتواند در جهت مقاومسازی خود گام بردارد.

دانشبنیانی در نظام بانکی

رهبر معظم انقالب میفرمایند« :گفتیم اقتصاد مقاومتی ،اقتص اد دان ش بنی ا اس ت
یعنی از پیشرفتهای علمی استفاده میکند ،به پیشرفتهای علمی تکی ه م یکن د،
اقتصاد را بر م ور علم قرار میدهد ام ا معن ای ا ای ن نیس ت ک ه ای ن اقتص اد
من صر به دانشمندا است و فق دانشمندا میتوانند نقش ایف ا کنن د در اقتص اد
مقاومتی ن یر ،تجربهها و مهارتها

تجربهه ای ص احبا ص نعت ،تجرب هه ا و

مهارتهای کارگرانی که دارای تجربه و مهارتند

میتواند ارر بگذارد و م یتوان د

در این اقتصاد نقش ایفا کند».
رهبر معظم انقالب تأکید کردهاند که «اگر شرکتهای دانشبنیا جدی گرفت ه
شوند و از توسعه کمی و کیفی ا ها حمای ت ش ود ،ب ه واس طه ر روتافرین ی از
طریق علم ،اقتصاد کشور ب ه ش کوفایی حقیق ی خواه د رس ید» .هم ا گون ه ک ه
مش ص است شرکتهای دانشبنیا نقش بسیار مهمی در شکوفایی اقتصاد کشور
دارند .نظام بانکی با تأمین مالی و اعطای تسهیالت مناسب از نظر کمیت و کیفی ت
به شرکتهای دانشبنیا میتواند نقش مهمی را در این زمینه ایفا کند.
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طبق تعری

سازما اقتصادی همکاری و توسعه ( ،)OECDاقتصاد دانش بنیا

اقتصادی است که بر اساس تولید ،توزی و کاربرد دانش و اطالعات ش کل گرفت ه
و سرمایهگذاری در دانش و صنای دانشبنیا مورد توجه خاص قرار میگیرد.
بنابراین با توجه یه اینکه بانکداری الکترونیک ی ب ر اس اس دان ش و ک اربرد
اطالعات شکل گرفته ،در این پژوهش تعداد ATMها و تراکنش ه ای الکترونیک ی
نیز به عنوا بانکداری الکترونیکی و هم چن ین زیرش اخص دان شبنی انی در نظ ر
گرفته شده است.
مردممحوری در نظام بانکی

اقتصاد زمانی واجد توا پایداری و مقاومت فوقالعاده میگ ردد ک ه م وری ت ا
تودههای مردمی باشند .مقصود از مردمی کرد اقتصاد در گام اول ،حساس ک رد
مردم به اقتصاد و س س درگیر نمود ان ا ب ه عن وا مص رف کنن دهای فع ال در
اقتصاد است .در گام های بعدی درگیر کرد مردم به عنوا تولیدکننده و توزی گر
فعال و مهمتر از همه دخال ت داد م ردم در توس عه کش ور و رق م زد توس عه
مشارکتی قرار دارد که بسیار وسی تر از دخالت داد صرف سرمایهه ای م ردم در
اقتصاد است که از طریق اصل  44قانو اساسی باید ت قق بیابد و اعم از حضور و
مشارکت مردمی در اقتصاد نیز میباشد ،اما نبای د مردم ی ک رد اقتص اد را ب ه ا
تقلیل داد( .حسینپور و صدیقی)27 :1397 ،
یکی دیگر از مؤلفه مهم اقتصاد مقاومتی ،م ردمم وری اس ت ک ه ب ه معن ی
مشارکت مردم در اقتصاد است .به طور معمول مردم ب شی از دارایی و پ وله ای
نقد خود را در بانر پسانداز میکنند که به اینصورت ب شی از تأمین مالی نظ ام
بانکی توس س ردهها و پساندازهای مردم انجام می گیرد ،به همین منظور در ای ن
پژوهش ،حضور مردم در تأمین مالی به عنوا زیر شاخص مردم م وری در نظ ر
گرفته شده است که در این زمینه نظام بانکی میتواند با شفافسازی ص ورته ای
مالی خود و سایر روشها مردم را به مشارکت در تأمین مالی و س ردهگ ذاری در
بانر تشویق کند .همچنین مردم میتوانند به تعهداتی که نسبت به بان ر در زمین ه
پرداخت تسهیالتی که به ا ها اعطا ش ده ،عم ل نماین د ک ه در پ ژوهش حاض ر،
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زیرشاخص اخالق اسالمی(وفای به عهد) در نظر گرفته شده است.
بیا این نکته ضروری است که به منظور م اسبه و کمّیسازی زیرشاخصه ا
از سایر مطالعاتی که از این شاخصها استفاده کردهاند استفاده شده است .همچنین
برای کمّیسازی زیرشاخصهایی که توس پژوهشگر پیشنهاد شدهاند ،از نظ رات
و پیشنهادات کارشناسا استفاده شده است.
در جدول زیر ،متغیرهای(زیرشاخصها) انت اب شده مرب وط ب ه ه ر مؤلف ه
اورده شده است.
جدول  .1مؤلفهها و متغیرهای موثر در نظام بانکی
متغیر یا زیرشاخص
توزیع بهینه منابع بین بخشهای اقتصادی (موسویان و ابراهیمی)1392 ،
توزیع استانی تسهیالت (پیشنهاد پژوهشگر)
توزیع عادالنه درآمد و هزینههای بانکی (موسویان و ابراهیمی)1392 ،
تسهیالت اعطایی به بخش دولتی (پیشنهاد پژوهشگر)
تسهیالت اعطایی به بخش غیردولت ی (پیشنهاد پژوهشگر)
حضور مردم در تأمین مال ی (پیشنهاد پژوهشگر)
اخالق اسالمی (وفای به عهد) (سید نورانی و دیگران)1396 ،
کمیت تسهیالت اعطایی به شرکتهای دانشبنیان (پیشنهاد پژوهشگر)
کیفیت تسهیالت اعطایی به شرکتهای دانشبنیان (پیشنهاد پژوهشگر)
تعداد )Kumar and Chand Yadav, 2013 ( ATM
تراکنشهای الکترونیکی (پیشنهاد پژوهشگر)
مالیات بر سود سپردهها (پیشنهاد پژوهشگر)
نسبت تسهیالت قرضالحسنه به کل تسهیالت (پیشنهاد پژوهشگر)
حجم داراییهای خارجی (پیشنهاد پژوهشگر)
سپردههای ارزی (پیشنهاد پژوهشگر)
اعتبارات اعطایی جهت صادرات (پیشنهاد پژوهشگر)
اعتبارات اعطایی جهت واردات استراتژیک (پیشنهاد پژوهشگر)
سهم شبکه بانکی در تأمین مالی (پیشنهاد پژوهشگر)
کیفیت وام (خوش طینت و دیگران)1394 ،
ریسک نقدینگی (خوش طینت و دیگران)1394 ،
کفایت سرمایه (بال )3
نسبت اهرمی (بال )3
ریسک اعتباری (مهرآرا و مهرانفر)1392 ،
استقالل بانک مرکزی (جعفری صمیمی و درخشانی درآبی)1394 ،

مؤلفه مربوطه

عدالت اقتصادی

مردممحوری

دانشبنیانی

فرهنگ جهادی

برونگرایی

درونزایی

منب  :یافتههای پژوهش

 -3جاگذاری دادههای گمشده :دادههای گمشده اغلب م ان ت دوین ی ر ش اخص
ترکیبی قدرتمند میشوند .منظور از دادههای گمشده ،دادههایی اس ت ک ه در ب ازه
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زمانی مورد نظر پژوهش برای متغیر (زیرشاخص) انت اب شده موجود نباشد و ی ا
به طور کلی متغیر ساخته شده جدید فاقد داده است .با توجه ب ه ای نک ه یک ی از
اهداف این پژوهش ،سنجش مقاومت نظام بانکی در طول پنج برنامه توسعه اس ت،
بنابراین برای هر یر از متغیرها (زیرشاخصها) دادههای سالهای  1368ت ا 1394
مورد نیاز است که ممکن است برخی از دادهها در دسترس نباش ند و ی ا ب ه ط ور
کلی برای برخی از متغیرهای ساخته شده جدید ،داده موجود نباشد .در مواجهه ب ا
دادههای گمشده به دو صورت برخورد میشود .در مواجهه با دادههای یر متغی ر
یا زیرشاخص که دادههای ا به طور کامل در دسترس نیستند یا ب ه ص ورت س ر
انگشتی بیش از  30درصد داده ه ا موج ود نیس تند ،روش ح ذف متغی ر انت اب
میشود ،به اینصورت که متغیر مورد نظر از ت لیل خارج میشود ،زی را ب ا توج ه
به اینکه بیش از  30درصد دادهها موج ود نیس تند ،در ص ورت جاگ ذاری ا ه ا
نمیتوا به نتایج به دست امده استناد کرد ،بهعبارت دیگر ،دادههای به دست امده
غیرواقعی هستند که از طریق دادهسازی به دست امدهاند .همچنین ،اگ ر دادهه ای
گمش ده کمت ر از  30درص د ک ل دادهه ای ا متغی ر باش ند ،از روش جاگ ذاری
رگرسیونی استفاده میشود .در جاگذاری رگرسیونی ،دادههای گمشده با رگرسیو
به دست میاید و جایگزین میشود .در این روش ،متغیر وابسته رگرس یو  ،متغی ر
مربوط به داده گمشده و متغیر مستقل(متغیر توضیحدهنده) مربوط به داده گمش ده
است .در این مرحله دادهه ای گمش ده ب ا اس تفاده از ن رماف زار  SPSSجاگ ذاری
میشوند.
متغیرهای حذف شده در این پژوهش عبارتن د از :توزی

اس تانی س ردهه ا،

اخالق اسالمی ،کمیت تس هیالت اعط ایی ب ه ش رکته ای دان ش بنی ا  ،کیفی ت
تسهیالت اعطایی به شرکتهای دانشبنیا  ،مالیات ب ر س ود س ردهه ا ،اعتب ارات
اعطایی جهت واردات استراتژیر ،سهم شبکه بانکی در ت أمین م الی ،س ردهه ای
ارزی ،کفایت سرمایه و نسبت اهرمی .هم چن ین ،ب رای متغی ر دارای داده گمش ده
«کیفیت وام» از روش جاگذاری رگرسیونی استفاده شده است.
 -4تحلیل چندمتغیره :در این مرحله ارتباط متغیرها (زیرشاخصها) با یکدیگر
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و با شاخص نهایی یعنی مقاومت بانکی بررسی میشود .برای ای ن ک ار متغیره ای
انت اب شده بر اساس یر روش سلسله مراتبی مرتب شدهاند .این دستهبن دی ک ه
با مشورت و نظرات خبرگا انجام گرفته ،در چه ار الی ه ک ه ب ه ترتی ب عب ارت
هستند از« :مؤلفهه ای اص لی»« ،مؤلف هه ای فرع ی»« ،ش اخصه ای عملی اتی» و
«نماگرها» خالصه شده است.
 -5استانداردسازی متغیرها :از ا جا که متغیرهای (زیرشاخصه ای) م تل
به صورت معمول واحدهای اندازه گیری متفاوتی دارند ،قب ل از تجمی

بای د ب ه

ن وی به یر واحد یکسا تبدیل شوند .در این پژوهش ب رای استانداردس ازی از
روش مینیمم -ماکزیمم استفاده شده است .این روش با یر دامنه مشابه و یکس ا
(1و )0به بیانگرها ،ا ها را استاندارد میکند .در این روش ،در ص ورتیک ه جه ت
ا بیانگر مثبت باشد ،یعنی افزایش ا بیانگر ،بهتر باشد ،ب رای استانداردس ازی از
فرمول زیر استفاده میشود:
رابطه ()1

 − Minمقدار واقعی
Max − Min

هم چنین ،اگر جهت بیانگر منفی باشد ،یعنی کاهش ا بهتر باش د ،از فرم ول زی ر
استفاده میشود:
رابطه ()2

مقدار واقعی Max −
Max − Min

 -6وزندهی و تجمیع :زمانی که از یر مبنای نظ ری ب رای ت دوین ی ر ش اخص
ترکیبی استفاده میشود ،وز ها ارر مهمی بر ش اخص نه ایی خواهن د داش ت .ب ه
همین منظور در ای ن پ ژوهش ،ب رای مش ص ک رد وز مؤلف هه ای اص لی و
مؤلفههای فرعی بر اساس فرایند ت لیل سلسه مراتب ی ک ه تکنیک ی مت داول ب رای
تصمیمگیریهای چند معی اره م س وب م یش ود ،اس تفاده م یش ود .ای ن روش
ارزیابی ،از طریق مقایس هه ای زوج ی و توزی

پرس شنام ه ب ین مت صص ا و

کارشناسا حوزه پولی و بانکی انجام م یگی رد و از ش رکتکنن دگا درخواس ت
میشود اهمیت هر یر از مؤلفههای اصلی و فرعی را نسبت به یک دیگر براس اس
جدول «ترجی ات توماس ال ساعتی» بیا کنن د .س س ،نت ایج ب هدس ت ام ده از
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پرسشنامهها وارد نرمافزار

 Expertمیش وند ک ه وز ه ر ی ر مؤلف هه ا

Choice

مش ص گردد .در مرحله بعد ،ب رای وز ده ی الی ه بع دی یعن ی ش اخصه ای
عملیاتی بر اساس نتیجهای که در مرحله قبل بهدست ام ده ،وز یکس انی ب ه ه ر
یر از شاخصهای عملیاتی مربوط به مؤلف ه فرع ی خ ود داده م یش ود .بع د از
وز دهی الزم است تا متغیرها با هم تجمی گردند و شاخص ترکیبی نهایی حاصل
شود .در این پژوهش ،برای تجمی بیانگرهای استاندارد ش ده و وز داده ش ده از
روش تجمی خطی استفاده میشود.
 -7تحلیل حساسیت :ت لی ل حساس یت ،ب ه مطالع ه تأریرپ ذیری متغیره ای
خروجی از متغیرهای ورودی یر مدل یا شاخص گفته میشود .در این پ ژوهش،
به منظور انجام ت لیل حساسیت شاخص ترکیبی مقاومت بانکداری اسالمی ،روش
وز دهی با استفاده از جداول وزنی مورد بررسی قرار گرفته میشود.
 -8بازگشت به جزییات :شاخصهای ترکیبی نقطه شرو ت لیل هستند .ا ه ا
عالوه بر اینکه به عنوا چکیده بیانگرها برای هدایت سیاستها بهک ار م یرون د،
میتوانند به صورت شاخص های فرعی و یا بیانگرهای منفرد که از تجزیه شاخص
اصلی به دست میایند نیز کاربرد داشته باشند .اهمیت این مرحل ه ب ه ای ن خ اطر
است که عملکرد کشور(ها) را در سطح بیانگرها بررسی شود تا مش ص شود ک ه
نتایج شاخص از چه عواملی ناشی میشود.
 -9ارتباط باا ساایر خاا

هاا :ش اخصه ای ترکیب ی اغل ب مف اهیمی را

اندازهگیری میکنند که با پدیدههای قابل ان دازهگی ری و ش ناخته ش دهی دیگ ری
ارتباط دارند.
با توجه به اینکه شاخص ترکیبی مقاومت بانکداری اسالمی ارائه ش ده ،ی ر
شاخص جدید است و متغیرهای زیادی در ایجاد ا نقش دارند ،ممکن اس ت ک ه
بررسی ارتباط ا با سایر متغیرها چندا علمی به نظر نرسد ،ب ه هم ین دلی ل ای ن
مرحله از مراحل دهگانه روش  OECDدر این پژوهش مورد بررسی قرار نمیگیرد.
 -10معرفی و انتشار :شیوه های ارائه و معرفی شاخصهای ترکیبی از اهمی ت
بسیاری برخوردار هستند .شاخص های ترکیبی باید قادر باشند به اسانی و به ط ور
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دقیق با تصمیمسازا و استفاده کنندگا ا ارتباط برقرار کنند.
یافتههای پژوهش
هما طور که بی ا ش د وز ده ی مؤلف هه ای اص لی و فرع ی ،ب ر اس اس روش
مقایسات زوجی و توزی پرسشنامه انجام گرفته اس ت .ب ر هم ین اس اس پ س از
توزی و جم اوری پرسشنامهه ا ،اطالع ات ا ه ا وارد ن رماف زار

Expert Choice

میشود تا وز مؤلفههای اصلی و فرعی مش ص گردد .نت ایج ب ه دس ت ام ده از
طریق نرمافزار در شکلهای زیر نمایش داده شده است.
شکل  .1وزندهی غیر یکسان مؤلفههای اصلی بر حسب میزان تأثیرگذاری بر مقاومت بانکی

منب  :یافتههای پژوهش

این نتایج حاکی از ا است که از منظر خبرگا مؤلف هه ای «ع دالت اقتص ادی» و
«درو زایی» در جهت افزایش مقاومت نظام بانکی دارای اهمیت بیشتری نسبت ب ه
سایر مؤلفههای اصلی هستند.
شکل  .2وزندهی غیر یکسان مؤلفههای فرعی عدالت اقتصادی

منب  :یافتههای پژوهش

از نظر خبرگا  ،مؤلفه فرعی «ت صیص عادالن ه من اب ب انکی» در ت ق ق ع دالت
اقتصادی دارای اهمیت بیشتری نسبت به «توزی عادالنه مناب بانکی» است.
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شکل  .3وزندهی غیریکسان مؤلفههای فرعی برونگرایی

منب  :یافتههای پژوهش

بر اساس نتایج بهدست امده« ،مدیریت داراییها و بدهیهای خ ارجی» در ت ق ق
برو گرایی اهمیت بیشتری نسبت «حمایت از صادرات و واردات» دارد.
شکل  .4وزندهی غیریکسان مؤلفههای فرعی درونزایی

منب  :یافتههای پژوهش

با توجه به شکل فوق که حاصل نظرات خبرگ ا اس ت ،مؤلف ه فرع ی «م دیریت
م اطرات» در ت قق «درو زایی» اهمیت بیشتری نسبت به سایر مؤلفهه ای فرع ی
دارد.
شکل  .5وزندهی غیریکسان مؤلفههای فرعی دانشبنیانی

منب  :یافتههای پژوهش

با توجه به نت ایج ب ه دس ت ام ده ،مؤلف هه ای فرع ی «حمای ت از ش رکته ای
دانش بنیا » و «بانکداری الکترونیکی» در ت قق مؤلفه اصلی «دانشبنیانی» در نظ ام
بانکی ،دارای اهمیت یکسانی هستند.
بهمنظور جلوگیری از طوالنی شد ب ر ،نتایج حاصل از ت لیل چند متغی ره
و وز دهی در جدول زیر بیا میگردد.
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جدول  .2دستهبندی و وزندهی متغیرها(زیرشاخصها)

مؤلفههای اصلی

مؤلفههای فرعی

شاخص عملیاتی

نماگر(ها)

مردم
محوری

حجم سپردههای قرضالحسنه

0.133

حجم کل سپردهها

کل تسهیالت قرضالحسنه اعطایی
میزان کل تسهیالت اعطایی
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حال باید شاخصهای عملیاتی تجمی شوند تا شاخص ترکیبی مقاومت بانک داری
اسالمی حاصل شود .در این پ ژوهش ،از روش تجمی

خط ی اس تفاده ش ده ک ه

بهصورت زیر است
Q

رابطه ()3

BRI=∑q wq . Iq
With ∑ wq =1 and 0 ≤ wq ≤ 1

 :BRIشاخص مقاومت بانکداری اسالمی
 : wqوز مرتب با شاخص عملیاتی

q

 : Iqمقدار استاندارد شده شاخص عملیاتی

q

در فرایند تجمی  ،ش اخصه ای عملی اتی ب ا پارامتره ای زی ر نم ایش داده
میشوند:
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جدول  .3نشانهگذاری شاخصهای عملیاتی
شاخصهای عملیاتی
توزیع بهینه منابع بین بخش های اقتصادی
توزیع عادالنه درآمد و هزینه های بانکی
حضور مردم در تامین مالی
تسهیالت قرضالحسنه
حجم داراییهای خارجی
اعتبارات اعطایی جهت صادرات
استقالل نظام بانکی

پارامتر
OD
FD
F
GB
FA
X
IB

شاخصهای عملیاتی
تسهیالت اعطایی به بخش دولتی
تسهیالت اعطایی به بخش غیردولتی
کیفیت وام
تعداد ATM
تراکنش های الکترونیکی
ریسک نقدینگی
ریسک اعتباری

پارامتر
GF
NF
LQ
ATM
ET
LR
CR
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شاخص ترکیبی مقاومت بانکداری اسالمی با وز دهی براساس مقایس ات زوج ی
به صورت زیر است
رابطه ()4

BRI=0.0960(FD)+0.064(OD+GF+NF)+

0.133(F)+0.054(ATM+ET)+0.123(GB)+
)0.0395(FA+X)+0.0662(CR+LQ+LR)+0.0704(IB

حال که شاخص ترکیبی مقاومت بانکداری اسالمی طراحی گردید ،با استفاده از ا
درجه مقاومت بانکی در نظام جمهوری اسالمی ایرا در طول برنام هه ای اول ت ا
پنجم توسعه اندازهگیری میشود ،س س ،مراحل بعدی روش  OECDمورد بررس ی
قرار میگیرد.
جدول  .4میزان مقاومت بانکی در سالهای  1368تا 1394
سال
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383

برنامههای توسعه

برنامه اول توسعه

برنامه دوم توسعه

برنامه سوم توسعه

مقاومت نظام بانکی)(BRI

0.428440996
0.35993655
0.220262871
0.26403361
0.37506335
0.410845403
0.380288861
0.420980572
0.425110331
0.4646649557
0.510843492
0.512128814
0.514141467
0.613662042
0.564353587
0.587730558
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1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393

0.569626141
0.551257901
0.568451609
0.564526009
0.5539277
0.550901974
0.617833461
0.647715589
0.641897306
0.579421921

برنامه چهارم توسعه

برنامه پنجم توسعه

0.506400932
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در این قسمت به بررس ی س ایر مراح ل روش  OECDیعن ی ت لی ل حساس یت،
بازگشت به جزییات و معرفی و انتشار پرداخته میشود.
در ت لیل حساسیت به بررسی ای ن موض و پرداخت ه م یش ود ک ه ش اخص
مقاومت بانکداری اسالمی به کدام یر از مؤلفههای اصلی حساس یت بیش تری دارد.
برای این منظور از ش ش ج دول وزن ی اس تفاده ش ده اس ت .ترتی ب ق رار گ رفتن
مؤلفههای اصلی در جدول وزنی ،از چپ به راست به ای ن ص ورت اس ت ع دالت
اقتصادی ،مردمم وری ،دانشبنیانی ،فرهن

جهادی ،ب رو گرای ی و درو زای ی .در

شاخص مقاومت بانکداری اسالمی ) (BRI1وز تمامی مؤلفهها مساوی است ،بهج ز
مؤلفه عدالت اقتصادی که وز بیشتری دارد ( .)0.25در شاخص مقاومت بانک داری
اسالمی ) (BRI2وز تمامی مؤلفهها مساوی است ،ب هج ز مؤلف ه م ردمم وری .در
شاخص مقاومت بانکداری اسالمی ) (BRI3وز تمامی مؤلفهها مساوی است ،بهج ز
مؤلفه دان ش بنی انی .در ش اخص مقاوم ت بانک داری اس المی ) (BRI4وز تم امی
مؤلفهها مساوی است ،بهجز مؤلفه فرهن

جهادی .در ش اخص مقاوم ت بانک داری

اسالمی ) (BRI5وز تمامی مؤلفهه ا مس اوی اس ت ،ب هج ز مؤلف ه ب رو گرای ی و
درنهایت ،در ش اخص مقاوم ت بانک داری اس المی ) (BRI6وز تم امی مؤلف هه ا
مساوی است ،بهجز مؤلفه درو زایی.در این قسمت اهن

رش د ش اخص مقاوم ت

بانکی را نسبت به حالتی که تمامی مؤلفهها وز برابری دارند ،م اسبه میشود.
نتایج ازمو ت لیل حساسیت شاخص مقاومت بانکی در جدول زی ر نم ایش
داده شده است:
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جدول  .5نتایج تحلیل حساسیت شاخص مقاومت بانکی
شاخص
BRI 1
BRI 2
BRI 3
BRI 4
BRI 5
BRI 6

جدول وزنی
()0.25 ،0.15 ،0.15 ،0.15 ،0.15 ،0.15
()0.15 ،0.25 ،0.15 ،0.15 ،0.15 ،0.15
()0.15 ،0.15 ،0.25 ،0.15 ،0.15 ،0.15
()0.15 ،0.15 ،0.15 ،0.25 ،0.15 ،0.15
()0.15 ،0.15 ،0.15 ،0.15 ،0.25 ،0.15
()0.15 ،0.15 ،0.15 ،0.15 ،0.15 ،0.25

درصد آهنگ رشد شاخص
1.7
3.3
-6.4
-0.8
2.1
2.1
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براساس جدول فوق ،نتایج نشا میده د ک ه اختص اص وز بیش تری ب ه مؤلف ه
مردم م وری ،اهن

رشد شاخص مقاومت بانکی را بیشتر از سایر مؤلفهها افزایش

می دهد .به عبارت دیگر ،شاخص مقاومت بانکی نسبت به این مؤلفه ،حساستر از
سایر مؤلفهها است.
برای بررسی مرحله بازگشت به جزییات به اینصورت عمل میشود ک ه س هم
هر یر از مؤلفه های فرعی در شاخص مقاومت بانکی نشا داده می ش ود .ش اخص
مقاومت بانکی دارای  9مؤلفه فرع ی اس ت ک ه در تجمی

ش اخص ترکیب ی س هم

متفاوتی دارند .در نمودار زیر سهم هر یر از مؤلفههای فرعی نشا داده شده است.
شکل  .6نتایج حاصل از بازگشت به جزییات شاخص مقاومت بانکداری اسالمی
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
1368 1370 1372 1374 1376 1378 1380 1382 1384 1386 1388 1390 1392 1394
منافع اجتماعی
بانکداری الکترونیکی

همکاری و
مسئولیتپذیری
جامعه
مدیریت داراییها و
بدهیها

تخصیص عادالنه
منابع بانکی

توزیع عادالنه منابع
بین بخشهای اقتصادی

حمایت از صادرات

مدیریت داراییها و
بدهیهای خارجی

سلطه مقام مالی
بر مقام پولی

مدیریت مخاطرات
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هما طور که مشاهده میش ود س هم ه ر ی ر از مؤلف هه ای فرع ی در ش اخص
مقاومت بانکداری اسالمی برای هر ی ر از س اله ا متف اوت اس ت .ب رای مث ال،
هم ا ط ور ک ه مش اهده م یش ود در س ال  1394مؤلف ه فرع ی «همک اری و
مسئولیتپذیری جامعه» کمترین مقدار را نسبت به سایر سالها در مقاومت ب انکی
داشته است.
در ادامه و به منظور بررسی مرحله پایانی روش  OECDیعنی مرحله معرف و
انتشار به بررسی شاخص مقاومت بانکداری اس المی پرداخت ه م یش ود .ب ه ای ن
منظور ،میزا مقاومت نظام بانکی و میزا نوسا ا در هر برنام ه توس عه بررس ی
می گردد .در این راستا میانگین مقاومت نظام بانکی و میزا نوسا ا در هر برنامه
توسعه م اسبه میشود که نتایج در جداول  6و  7اورده شده است.
جدول .6مقایسه مقاومت بانکی در هر برنامه توسعه
برنامه توسعه
برنامه اول توسعه
برنامه دوم توسعه
برنامه سوم توسعه
برنامه چهارم توسعه
برنامه پنجم توسعه

میانگین مقاومت بانکی در هر برنامه توسعه
0.32776
0.44038
0.55840
0.56156
0.59925
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جدول  .7مقایسه میزان نوسان مقاومت بانکی در هر برنامه توسعه
میزان نوسانات هر برنامه توسعه
0.08446
0.04943
0.04486
0.00845
0.05696

برنامه توسعه
برنامه اول توسعه
برنامه دوم توسعه
برنامه سوم توسعه
برنامه چهارم توسعه
برنامه پنجم توسعه
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نتیجهگیری و پیشنهادها
در این ت قیق بر اساس تعری

بانکداری مقاومتی مت أرر از سیاس ته ای اقتص اد

مقاومتی ،شاخص مقاومت نظام بانکی طراح ی و ب راورد گردی د .هم ا ط ور ک ه
مش ص است بر اساس شاخص مقاومت بانکداری اسالمی طراحی شده بیش ترین
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میزا مقاومت مربوط به برنامه توسعه پنجم توسعه و کمترین ا مربوط به برنام ه
اول توسعه است .نکته مهم این است که اگرچه میزا مقاومت در برنام ه س وم ت ا
پنجم نسبت به دو برنامه قبل بیشتر شده اما ،در طول س ه برنام ه س وم ،چه ارم و
پنجم تغییرات م سوسی نداشته است.
همچنین بر اساس شاخص ترکیبی طراحی شده ،بیش ترین و ک مت رین می زا
نوسا درجه مقاومت بانکی ،به ترتیب مربوط به برنامه اول توسعه و برنامه چهارم
توسعه است .بر این اساس پیشنهاد میگردد بان ر مرک زی جمه وری اس المی در
ارزیابی و کنترل م ی بانکی کشور از شاخص مذکور استفاده نماید .همچن ین در
مطالعات اینده ارر شاخص مذکور بر متغیره ای واقع ی ک ال اقتص ادی از جمل ه
سرمایهگذاری ،مصرف ،اشتغال و غیره مورد بررسی قرار گیرد.

منابع
ابراهیمی ،ایتاله و سی  ،الهمراد« .1394 .مفهوم شناسی و زمینهیابی بانک داری مق اومتی
در اقتصاد ایرا » .فصلنامه روند .سال  .22شماره .54-19 :
ابال سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری.1392/11/29 .
برومند ،شهرزاد و همک ارا  .1387 .امنی ت اقتص ادی در ای را و چن د کش ور منت ب
(مطالعه تطبیقی) .تهرا  :مطالعات اقتصادی مرکز پ ژوهشه ای مجل س ش ورای
اسالمی Tچاپ اول.
بیانات مقام معظم رهبری در جم زائ را و مج اورا ح رم مطه ر رض وی در مش هد.
.1386/1/1
بیانات مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی.1392/01/01 .
پیغامی ،عادل و سلیمانی ،یاسر .1396 .مبانی و چهارچوبهای نظری اقتصاد مق اومتی در
ادبی ات رای ج اقتص ادی ،مجموع ه مق االت اقتص اد مق اومتی ،انتش ارات بنی اد
پژوهشهای اسالمی استا قدس رضوی.
پیغامی ،عادل سمیعی نسب ،مصطفی و س لیمانی ،یاس ر .1394 .جس تارهایی در اقتص اد
مقاومتی :مقاومسازی اقتصادی در ادبیات متعارف مبادی علمی و نظ ری ،ته را :
انتشارات امام صادق( ).
جعفری صمیمی ،احمد و درخشانی درابی ،کاوه« .1394 .استقالل بانر مرکزی در ایرا :
ت لیل نظری و تجربی» .فصلنامه پژوهشهای پولی -بانکی ،سال هش تم ،ش ماره
.190-167 :24
حسینپور ،داوود و صدیقی ،رامین« .1397 .بررس ی رابط ه م دیریت دان ش و م دیریت
جهادی با اقتصاد مقاومتی» .مجله مدیریت توسعه و ت ول ،شماره .41-25 :34
خالقی ،م مدجواد« .1395 .نقش نظام بانکی در ت قق اقتصاد مقاومتی» .ماهنامه پژوهش
ملل .دوره اول ،شماره .11-1 :6
خلیلی عراقی ،منصور و رمضا پور ،اسماعیل .1380 .اهمیت م ی باربات اقتصاد ک ال ،
«مجله ت قیقات اقتصادی» .شماره  .58دوره .28-1 :9
خوش طینت ،م سن ،امیدینژاد ،م مد و رضوانیا  ،منیره« .1394 .ارر ساختار تامین مالی
بر ریسر درماندگی بانر ها» .مطالع ات م الی و بانک داری اس المی ،س ال اول،
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شماره .27-1 :2
دهقا پور ،باب ر ش فیعی ،ازاده و م م دی ،مه را « .1394 .اقتص اد مق اومتی مطالع ه
مروری ابعاد و ویژگی ها» .ماهنامه اجتماعی ،اقتصادی ،علم ی و فرهنگ ی ک ار و
جامعه ،شماره .64-55 :186
رنانی ،م سن و باستانیفر ،ایما « .1386 .کاتاالکسی و عدالت :بررسی پیامدهای توزیعی
مداخله در کاتاالکسی (مطالعه موردی :شهر اصفها )» ،پژوهشنامه اقتصادی ،دوره
 ،7شماره .331-285 :4
سلیمانی ،یاسر و سیدحس ینزادهی زدی ،س عید« .1395 .تبب ین رویکرده ا و مؤلف هه ای
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی (بررسی موردی :تبیین بند دوازدهم سیاسته ا:
مؤلفه های دی لماسی اقتصادی)» ،فصلنامه سیاست ه ای راهب ردی و ک ال  ،س ال
چهارم ،ویژهنامه اقتصاد مقاومتی.114-91 :
سید نورانی ،سید م مدرضا خادم علیزاده ،امیر و رضوانی ،س ید عل ی« .1396 .طراح ی
شاخص ترکیبی بانکداری اسالمی در ای را » .فص لنامه علم ی پژوهش ی اقتص اد
اسالمی ،سال هفدهم ،شماره .151-119 :68
سیفلو ،سجاد« .1395 .طراحی الگوی بانکداری مقاومتی مطالعه م وردی بان ر نیازه ای
اساسی» ،فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی ،سال  ،16شماره .85-55 :64
کمیسیو بازار پول و سرمایه .1395 .تبیین ابعاد و شاخصهای نقش نظام پولی و ب انکی
در ت قق اقتصاد مقاومتی ،دبیرخانه کمیسیو های ت صص ی ات اق ای را  ،ش ماره
گزارش.15-1 :049534 :
موسویا  ،سید عباس و ابراهیمی ،میمنت .1392 .شاخصهای ارزیابی بانکداری اس المی.
ن ستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پ ولی و ب انکی .ته را  :دبیرخان ه دایم ی
کنفرانس توسعه مدیریت پولی و بانکی.16-1 :
مهرارا ،م سن و مهرا فر ،مهدی« .1392 .عملکرد ب انکی و عوام ل ک ال اقتص ادی در
مدیریت ریسر .فصلنامه مدلسازی اقتصادی» ،سال هفتم ،شماره .37-21 :1
میرجلیلی ،سید حسین و بزرگی ،روشنر« .1397 .بررس ی ش اخص ترکیب ی ت اباوری
اقتص ادی ای را ط ی س اله ای  ،»1394-1384دو فص لنامه علم ی -پژوهش ی
جستارهای اقتصادی ایرا  ،سال  ،15شماره .94-69 :29
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