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 نگاهي به اقتصاد
 
 

 سردبير
 

هاي  حوزه تمام متغيرها و بروز مشكالتي در بيشترنشيب كه با افت عملكرد در  و فرازنوسان و اقتصاد ايران پس از سه سال 
مسير كاهشي نرخ تورم  ؛سپري نمود يتوجه دستاوردهاي قابلتثبيت فضاي اقتصاد كالن و را با  1393سال   اقتصادي همراه بود،

توليد ناخالص . درصد كاهش يافت 6/15ادامه يافت و نرخ تورم با تنزلي قابل توجه تا   آغاز شده بود، پيشينكه از نيمه دوم سال 
هاي مناسب اقتصادي، نرخ رشد اقتصادي  هاي محيطي و سياست داخلي از وضعيت ركود عميق خود خارج شد و در اثر مساعدت

هاي موجود اقتصاد و  در مقايسه با ظرفيت 1393ي سال اگرچه ميزان توليد ناخالص داخل. فصل ركود، مثبت شد 8پس از 
فصل متوالي  4خود نيز فاصله داشت، ليكن ثبت نرخ رشد مثبت اقتصادي براي  1390هاي آن حتي از عملكرد سال  پتانسيل

 .نويدبخش تثبيت فرآيند خروج اقتصاد از ركود بود
 ؛توجهي را تجربه كردند آرامش قابل 1393تصاد نيز در سال عالوه بر متغيرهاي مهم و كالن اقتصادي، بازارهاي كليدي اق

متوسط بهاي قطعات مختلف . ثري كنترل شدؤفاصله گرفت و نوسانات بازار به نحو م پيشينهاي  ها و ناپايداري بازار ارز از تالطم
تداوم ثبات و آرامش . اهش داشتثبات نسبي نرخ ارز و كاهش بهاي جهاني هر اونس طال ك دنبالسكه بهار آزادي در اين سال، به 

هاي توليدي و  بازي را در اين حوزه تقليل داد و زمينه هدايت مازاد نقدينگي و منابع به سوي فعاليت در بازار مسكن، تقاضاي سفته
هاي ديگر ها مواجه بود، بازار با روند ريزش غالب شاخص 1393در حقيقت غير از بازار سرمايه كه در سال . نظام بانكي فراهم شد

هاي  تاب فعاليت و  از تب 1393توان گفت اقتصاد در سال  مي ،در نتيجه ؛اند دارايي از وضعيت مناسب و آرامي برخوردار بوده
 . توجهي فاصله گرفته است طور قابل بازانه به سفته

اي از عوامل از نيمه دوم سال  مجموعهدار قيمت جهاني نفت در اثر  محدوديت مهم قابل ذكر در اين سال، افت يكباره و ادامه
هاي بودجه عمومي كشور در فصل  رود بيشترين آثار خود را بر هزينه بود كه با توجه به دوره وصول درآمدهاي نفتي، انتظار مي

 .برجاي گذارد 1394نخست سال 
 



 

 1393 زمستان، 68سال بيست و يكم، شماره فصلنامه روند،   
 

6 

 هاي اقتصادي تحليل سياست و  تجزيه

مبتنـي بـر رعايـت     ، 1393رويكرد كلي دولت يازدهم در مديريت فضاي اقتصاد كالن كشـور در سـال   

  وانتقـال آن،  تسهيل دسترسي فعاالن اقتصادي به ارز و نقـل   مهار انتظارات تورمي،  انضباط مالي و پولي،

ارتقاي همـاهنگي   هاي اقتصادي در اعطاي تسهيالت بانكي، مالي سرمايه در گردش بنگاه تأمين  اولويت

هاي اقتصادي به منظور تسهيل خروج غيرتورمي اقتصاد از ركـود و بهبـود ثبـات اقتصـاد      ميان سياست

 .كالن بود

كل كشور با هـدف تحقـق رشـد اقتصـادي مثبـت،       1393چارچوب، قانون بودجه سال اين در 

تـر بخـش    د حضـور فعـال  ها و نقاط قوت كليدي مانن كنترل تورم و كاهش نرخ بيكاري با اتكا به فرصت

هـاي اجتمـاعي و    غيردولتي در سايه ايجاد ثبات كالن اقتصادي و انضباط مالي همراه با بهبود شـاخص 

واگـذاري   اي و هـاي سـرمايه   مجمـوع درآمـدها، واگـذاري دارايـي    (سقف كلي بودجه . دشعلمي تنظيم 

 هـاي  تملك دارايـي  اي و سرمايه هاي اي، تملك دارايي هاي هزينه مجموع پرداخت برابر مالي هاي دارايي

 .تعيين شدميليارد ريال هزار  7/2118 )مالي

نيز ) 1390مصوب دي ماه ( "هاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانكي كشور سياست"مجموعه 

شـده بـراي    هاي انجـام  منظور حمايت از اقدام صورت گرفته در فضاي اقتصاد كالن به بر اساس تحوالت

در ايـن زمينـه، ابتـدا    . مـورد بـازنگري قـرار گرفـت     1393صاد از ركود، در تيرمـاه  خرج غيرتورمي اقت

هـا و مؤسسـات اعتبـاري خصوصـي      هاي دولتي و كـانون بانـك   هايي ميان شوراي هماهنگ بانك توافق

نيـز قـرار   ) 3/4/1393جلسـه مـورخ   (، صورت گرفت كه مورد تأكيد شوراي پول و اعتبـار  )ارديبهشت(

اي  مه و بنا به گزارش مواردي از عدم رعايت توافق يادشده، بانـك مركـزي در جلسـه   گرفت؛ ولي در ادا

هاي بانكي نمود و  ، اقدام به بازبيني جزئي نرخ سود سپرده1393هاي عامل در آذر ماه  مشورتي با بانك

در . اي نيـز تمهيـد شـد    هاي يادشده، ضـوابط نظـارتي ويـژه    ها به رعايت نرخ منظور بهبود التزام بانك به

ترين محورهاي رويكرد بانك مركزي بـراي   دهي به بازار پولي مهم مجموع، ارتقاي انضباط پولي و سامان

 .هدايت تحوالت بخش پولي و بانكي بود
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 تحوالت بخش اسمي اقتصاد

 وضعيت متغيرهاي حوزه پولي و اعتباري )الف

 8/7823بـه   پـيش نسبت به پايـان سـال    درصد افزايش 3/22 با، حجم نقدينگي 1393در پايان سال 

واحد درصد كاهش نشـان   5/16، )درصد 8/38( 1392هزار ميليارد ريال رسيد كه نسبت به رشد سال 

ناشـي از افـزايش    1392درصـدي نقـدينگي در سـال     8/38واحد درصـد از رشـد    9/12البته . دهد مي

كـه رشـد همگـن نقـدينگي در      طوري هپوشش آماري بوده و ارتباطي به عوامل اقتصادي نداشته است؛ ب

 9/25( 1392تر از رشـد همگـن آن در سـال     واحد درصد پايين 6/3معادل ) درصد 3/22( 1393  سال

 .بوده است) درصد

 4/21درصد افزايش يافـت كـه در مقايسـه بـا عملكـرد       7/10معادل  1393پايه پولي در سال 

واحـد درصـد از    5/4البته معادل . دهد يواحد درصد كاهش نشان م 7/10، 1392درصدي آن در سال 

ناشي از افزايش پوشش آماري بوده و واجد آثار پـولي   ،1392درصدي پايه پولي در سال  4/21 عملكرد

و سهمي فزاينده  1392درصد رشد نسبت به پايان سال  4/42ها به بانك مركزي با  بدهي بانك. يستن

در مقابـل، جـزء   . بـود  1393 رشد پايه پولي در سال ترين عامل فزاينده واحد درصد، مهم 6/21معادل 

و سـهمي   1392درصد كاهش نسـبت بـه پايـان سـال      6/5هاي خارجي بانك مركزي با  خالص دارايي

تلقـي   1393ترين عامل كاهنده در رشد پايه پولي در پايان سـال   واحد درصد، مهم 9/7كاهنده معادل 

 2/14و  6/2از بخش دولتي به ترتيب بـا   نيز نك مركزيخالص ساير اقالم و خالص مطالبات با. شود مي

پايـه   رشـد  واحد درصد در 5/0و  5/2، سهمي كاهنده معادل 1392درصد كاهش نسبت به پايان سال 

 .پولي داشتند

 966/5به  1392درصد افزايش نسبت به سال  5/10با  1393سال  درضريب فزاينده نقدينگي 

با توجـه  . دهد واحد درصد كاهش نشان مي 8/3، )درصد 3/14( شپيرسيد كه در مقايسه با رشد سال 

نسبت بـه سـال پيشـين     1393به اينكه سهم رشد ضريب فزاينده نقدينگي در رشد نقدينگي در سال 
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ثري ؤرويكرد اصالح تركيب رشد نقدينگي در اين سال نيز به نحـو مـ   رسد بهبود يافته است، به نظر مي

 . دنبال شده است

 تحوالت بخش خارجي اقتصاد )ب

درصـدي   40، بـا كاهشـي   1393ها در سـال   جاري تراز پرداخت بر اساس برآوردهاي اوليه مازاد حساب

ي در ايـن  مـؤثر ميليارد دالر رسيد كه افـت قيمـت جهـاني نفـت نقـش       9/15به  پيشنسبت به سال 

درصـد كـاهش    7/58ره حدود در مقابل، مانده بدهكار حساب سرمايه و مالي در اين دو. عملكرد داشت

 بـه  دالر اردميليـ  6/8 حدود ،كشور خارجي مبادالت  در نتيجه. ميليارد دالر رسيد 2/10يافت و به رقم 

 .شود كه عملكرد قابل قبولي ارزيابي مي افزود مركزي بانك خارجي هاي دارايي ناخالص ارزش

بـه   1392درصد كـاهش در مقايسـه بـا سـال      1/7فوب صادرات كاال با  ارزش ،1393 سال در

ميليارد دالر رسـيد كـه در مقايسـه بـا سـال       1/65رقم  به كاال واردات فوب ارزشميليارد دالر و  5/86

0Fنفتي صادراتدرصدي  7/14كاهش . دهد درصد افزايش نشان مي 4/6از آن  پيش

دليل اصلي كـاهش   1

 .است صادرات كااليي كشور بوده

ميليارد دالر رسـيد   8/20به رقم  1393نيز در پايان اسفند ماه  كشور خارجي تعهدات مجموع

. داد تشكيل مـي ) ها بدهي(درصد آن را نيز تعهدات بالفعل  6/24درصد آن را تعهدات بالقوه و  4/75كه 

حـدود   1393ه در پايان اسفند مـا ) تعهدات بالفعل(هاي خارجي  هاي بلندمدت از كل بدهي سهم بدهي

 .، بخش خارجي اقتصاد از ثبات و پايداري مناسبي برخوردار بودنظراز اين . درصد بود 5/91

 تحوالت بودجه عمومي دولت) پ

حاكي از تحقق مناسب درآمدهاي مالياتي و كاهش  1393تصوير عملكرد بودجه عمومي دولت در سال 

 0/978مبلـغ   1393درآمدهاي عمومي دولت در سال . مالي دولت دارد تأمينسهم درآمدهاي نفتي از 
______________________________________________________ 

و  2710، 2709كـدهاي تعرفـه   (هاي نفتـي، گـاز طبيعـي، مايعـات و ميعانـات گـازي        ارزش صادرات نفت خام، فرآورده .1
و هـاي پتروشـيمي    هاي نفتـي ايـران، شـركت    هاي ملي نفت، گاز و پااليش و پخش فرآورده وسط شركتتصادرشده ) 2711

 .)گمركي و غيرگمركي( سايرين
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 8/96 مصوب بودجهش و نسبت به رقم افزايدرصد  3/36 پيشميليارد ريال بود كه نسبت به سال هزار 

دولت در سال  يعموم ياز كل درآمدها ي ديگرو درآمدها يماليات يسهم درآمدها. درصد تحقق داشت

  .درصد بود 4/27و  6/72به ترتيب  1393

يد كـه در مقايسـه بـا    رسميليارد ريال هزار  7/709به  1393درآمدهاي مالياتي دولت در سال 

سـال،  ايـن  در . درصد تحقق داشت 101 مصوب بودجهنسبت به رقم و ش افزايدرصد  6/43 پيشسال 

نيز  دولت ديگر درآمدهاي. با افزايش مواجه شدند پيشينتمام اجزاي درآمدهاي مالياتي نسبت به سال 

و  افـزايش درصـد   2/20 از آن پـيش كه نسبت به سـال   تحقق يافتميليارد ريال  هزار 3/268 بيش از

 . درصد تحقق داشت 1/87 مصوب بودجه نسبت به رقم

ميليارد ريال رسـيد  هزار  5/631اي به  هاي سرمايه حاصل از واگذاري دارايي منابع ،سال اين در

هـاي   از مجمـوع واگـذاري دارايـي   . د تحقـق داشـت  درصـ  1/79 بودجـه رقـم مصـوب   در مقايسه با كه 

منـابع حاصـل از نفـت و    «از محـل  بـه ترتيـب   ميليـارد ريـال    هزار 7/2و  8/628به ترتيب  ،اي سرمايه

بـه   پـيش  كه در مقايسه با سال دست آمد به »منقول فروش اموال منقول و غير«و  »ينفت يها فرآورده

 . درصد افزايش داشت 3/1و  2/3ترتيب 

در  افـزايش درصد  5/14با  )شامل استفاده از منابع خارجي و داخلي(هاي مالي  واگذاري دارايي

مصـوب  ميليارد ريال رسيد كـه در مقايسـه بـا رقـم     هزار  7/168به  پيشيننسبت به سال  1393سال 

هاي  بيني شده از محل واگذاري شركت درآمدهاي پيش نيافتن تحقق. درصد تحقق داشت 5/54بودجه 

هاي داخلي و اسـتفاده از   لتي، فروش اوراق مشاركت و اسناد خزانه اسالمي، منابع حاصل از اصل وامدو

هـاي مـالي شـناخته     دارايـي   درصـدي واگـذاري   5/45نيـافتن   ترين داليل تحقق منابع خارجي از مهم

 . شود مي

هد كه در د تفكيك منابع بودجه عمومي دولت برحسب اقالم ناشي از نفت و غير نفت نشان مي

درصد بود كه در مقايسه  4/35، سهم منابع ناشي از نفت از كل منابع بودجه عمومي حدود 1393سال 

 .دهد كاهش نشان مي واحد درصد 1/8) درصد 5/43(از آن  پيشبا رقم مشابه سال 
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تحقق داشت  ميليارد ريالهزار  3/1438بيش از  1393در سال ) جاري(اي  هاي هزينه پرداخت

از مجمـوع   ،سـال ايـن  در . دهـد  نشـان مـي  درصـد تحقـق    1/97 مصـوب بودجـه  قايسه با رقم كه در م

صورت استاني پرداخت   درصد به 5/3و  صورت ملي  درصد به 5/96دولت معادل  اي هاي هزينه پرداخت

 افزايشدرصد  0/36با ) هاي عمراني پرداخت(اي  هاي سرمايه پرداخت بابت تملك دارايي ،همچنين. دش

درصد  1/68 مصوب بودجهبا رقم  ميليارد ريال رسيد و در مقايسههزار  5/299به  1392نسبت به سال

 . تحقق داشت

، تراز عمليـاتي دولـت   يا هاي هزينه با توجه به رقم عملكرد درآمدها و پرداخت ،1393در سال 

. كـاهش داشـت  درصـد   1/4 پيشـين شد كه نسبت به سـال  ميليارد ريال كسري مواجه هزار  4/460با 

با توجه بـه  . رو بود به مازاد روميليارد ريال هزار  332با اي  هاي سرمايه خالص واگذاري داراييهمچنين، 

اي، مجموع تراز عمليـاتي   هاي سرمايه فزوني كسري تراز عملياتي نسبت به مازاد خالص واگذاري دارايي

از محـل خـالص   د كـه  شـ كسري مواجه  هزار ميليارد ريال 3/128اي بودجه عمومي دولت با  و سرمايه

 . دش تأمينهاي مالي  واگذاري دارايي

هـاي دولتـي و    هـا، شـركت   ميليون سهم از سهام سـازمان  4/2420، در مجموع 1393سال  در

هاي مادرتخصصـي   سازي و شركت خصوصي  هزار ميليارد ريال توسط سازمان 0/9612ها به ارزش  بانك

و  7/70از نظر تعداد و ارزش بـه ترتيـب    پيشيند كه در مقايسه با سال شدر بورس اوراق بهادار عرضه 

 .درصد كاهش يافته است 8/90

 تحوالت بخش واقعي اقتصاد )ت

هـاي جـاري از    پايـه برحسـب قيمـت     اساس برآوردهاي اوليه، توليد ناخالص داخلي كشور به قيمـت  بر

افزايش يافت كه  1393ارد ريال در سال هزار ميلي 10807به  1392هزار ميليارد ريال در سال  9343

وليـد ناخـالص   ها، ت با توجه به تغييرات سطح عمومي قيمت. درصد است 7/15دهنده رشد اسمي   نشان

درصد افزايش يافته اسـت؛ در حـالي    0/3، به ميزان 1383هاي ثابت  به قيمت و 1393داخلي در سال 

بر اين اسـاس، نـرخ   . درصد بود -9/1هاي ثابت  ، رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت1392كه در سال 
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 1392هاي ثابت در مقايسه با عملكـرد سـال    به قيمت 1393رشد توليد ناخالص داخلي كشور در سال 

به ترتيب بـا  » نفت«و » صنايع و معادن«، »خدمات«هاي  گروه. توجهي مواجه بوده است با افزايش قابل

قتصادي، بيشترين نقش را در افزايش توليد ناخالص داخلـي  واحد درصد سهم از رشد ا 5/0و  3/1، 5/1

 . هاي ثابت داشتند به قيمت

 7/2و  1/3اي نشـان از رشـد     هـاي هزينـه   تحليل تركيب توليد ناخالص داخلي برحسـب گـروه  

تشـكيل   ،همچنـين . و دولتي در اين سـال دارد  خصوصي هاي ي نهايي بخشهاي مصرف هزينهي درصد

هـاي   درصـد و در زيرگـروه   5/3از آن  پـيش سـال   نسـبت بـه  هاي ثابت  به قيمتسرمايه ثابت ناخالص 

 . يافت افزايشدرصد  7/0و  7/8 به ترتيب آالت و ساختمان ماشين

، در چارچوب سهميه توليد تعيين شده از سـوي  1393در سال  ميانگين توليد نفت خام كشور

درصد كاهش نسـبت بـه سـال     4/16متوسط صادرات نفت خام ايران با  ،در اين سال. دشاوپك تنظيم 

درصد افزايش به  20هاي نفتي با  ميليون بشكه در روز رسيد، اما صادرات فرآورده 3/1به سطح  پيشين

اي هر بشـكه نفـت خـام     محموله ميانگين تقريبي بهاي تك ،ر اين سالد. درسيهزار بشكه در روز  119

قيمـت   اسـت،  گفتنـي . دالر رسيد 1/83به  1392درصد كاهش نسبت به سال  1/21صادراتي كشور با 

طـوري كـه ميـانگين     صعودي و سپس نزولي شد؛ بـه ) خرداد(نفت خام در بازارهاي جهاني تا ماه ژوئن 

دالر در سـال   2/96دالر بـود، بـه    9/105معـادل   2013كـه در سـال    بهاي هر بشكه سبد نفتي اوپك

كاهش قيمت نفت نقش داشـتند؛ مـازاد عرضـه، افـزايش       عوامل مختلفي در آغاز و تداوم. رسيد 2014

ندشدن آهنـگ  سازي نفت خام در آمريكا، كُ توليد و عرضه نفت نامتعارف، افزايش ميزان توليد و ذخيره

ش تنش در روابط ايران و غرب و افزايش ارزش دالر در برابر يـورو، از جملـه   رشد اقتصادي جهان، كاه

 .بر كاهش قيمت جهاني نفت در اين سال بودند مؤثرعوامل 

مصـرف گـاز طبيعـي بـا     . روند رو به رشد خود را ادامـه داد  1393بخش انرژي اقتصاد در سال 

ميليارد متر مكعب و خالص صـادرات آن نيـز بـه     1/172به  پيشيندرصد افزايش نسبت به سال  7/11

 بـيش از  1392درصـد رشـد نسـبت بـه سـال       0/5توليد برق كشور بـا  . ميليارد متر مكعب رسيد 2/2

 نمودار بايد به روز شود نمودار بايد به روز شود
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ميليـارد كيلـووات سـاعت     9/218درصد رشـد بـه    3/6ساعت و مصرف آن با  ميليارد كيلووات  8/271

ميليارد  4/6به  1392درصد كاهش نسبت به سال  6/27با تراز صادرات برق كشور  ،ترتيب بدين. رسيد

 .كيلووات ساعت رسيد

در مقايسه با ميـانگين دوره   1392-93در سال آبي  ها رغم كاهش بارندگي در حوزه كشاورزي، به

برآوردهـاي اوليـه    درصـد رسـيد؛   2/9پيشين به ميزان درصد و در مقايسه با سال آبي  0/11 به ميزان بلندمدت

 . داردنسبت به سال پيشين  1393درصدي مجموع توليد محصوالت كشاورزي در سال  6/6نشان از افزايش 

 .بـود  همـراه  كـاهش  بـا  1393 سال در مسكن و ساختمان بخش عملكردي هاي شاخص بيشتر

موجب  بخشگذاري در اين  براي سرمايه بخش خصوصي مشاركت كاهش و حاكم شدن شرايط ركودي

هـاي   تعداد و سـطح كـل زيربنـاي منـدرج در پروانـه     . درصدي ارزش افزوده اين حوزه شد 4/0 كاهش

و  1/32رتيـب  به ت پيشيننسبت به سال  1393سال  درساختماني صادره در كل مناطق شهري كشور 

و  8/51بـه ترتيـب   (شـديدتر  شـهر تهـران   متغيرهـا در  اين و شدت كاهش  درصد كاهش داشت 2/40

  . نيز بوده است) درصد 6/49

 تحوالت بازارهاي دارايي

هاي بلوكه شده كشور، توان مداخله  هاي مالي و آزادشدن بخشي از دارايي با توقف روند تشديد تحريم

اين منابع در راستاي كنترل دامنه نوسانات نرخ ارز و كاهش . بانك مركزي در بازار ارز افزايش يافت

، هر دالر آمريكا در بازار بر اين اساس. بانكي و آزاد مورد استفاده قرار گرفت شكاف نرخ در بازارهاي بين

 1392ريال در اختيار متقاضيان قرارگرفت كه در مقايسه با عملكرد سال  26509رسمي در مقابل 

ريال  32801متوسط نرخ برابري اين ارز در بازار آزاد نيز . دهد درصد افزايش نشان مي 7/24حدود 

 .صد افزايش قيمت داشته استدر 0/3خود، تنها  پيش ازمحاسبه شده كه نسبت به عملكرد سال 

گيـري   بانك مركزي در بـازار ارز، برقـراري ثبـات نسـبي و مراقبـت از عـدم شـكل        هدف اصلي

در نتيجه مـداخالت بانـك مركـزي، ضـريب تغييـرات نـرخ ارزهـاي        . هاي سوداگري در بازار بود زمينه
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ت كليـه اسـعار در بـازار آزاد    ضريب تغييرا. قرار داشت 63/4تا  11/2روا در بازار رسمي در دامنه  جهان

 .     بود) پيش از شروع بحران ارزي( 1388تقريباً معادل مقادير اين متغير در سال  نيز

بـه علـت كـاهش    . با زيان همراه بوده اسـت  ،1393 سال درگذاري در سكه بهار آزادي  سرمايه

ن سـال كـاهش يافـت؛    قيمت هر اونس طال در بازارهاي جهاني، متوسط قيمت كليه قطعات سكه در اي

سكه تمام بهار آزادي كمترين و ربع سكه بهار آزادي بيشترين كاهش قيمت را در مقايسه  طوري كه  به

 . درصد زيان كردند 8/18و  0/8ها به ترتيب  گذاران در اين دارايي سرمايه. داشتند 1392با سال 

در اين سـال، شـاخص   . ده استبوهمراه  زيانبا  1393گذاري در بازار سهام نيز در سال  سرمايه

درصد كـاهش نسـبت    9/20آغاز شده بود، با  1392كه از پانزدهم دي ماه   كل بورس در پي روندي نزولي

تعداد و ارزش سهام داد و ستد شـده  . رسيد 1393در پايان سال  واحد 8/62531به  1392به پايان سال 

ارزش جاري بـازار نيـز   . رصد كاهش يافتد 7/43و  9/12به ترتيب  پيشيندر اين سال نسبت به سال 

، كـاهش  پيشـين هزار ميليارد ريال رسيد كه نسـبت بـه پايـان سـال      2/2813به  1393در پايان سال 

اي، شرايط ركودي حاكم بـر برخـي    طوالني شدن فرآيند مذاكرات هسته. دهد درصدي نشان مي 2/27

برخي از كاالهـاي صـادراتي، افـزايش     بازارها و چرخش نامناسب نقدينگي، كاهش قيمت جهاني نفت و

، ابهـام در نحـوه تعامـل وزارت نفـت و     1393هـاي پتروشـيمي در بودجـه سـال      نرخ خـوراك شـركت  

تـرين   هاي نفتـي توليـدي از جملـه مهـم     ها در خصوص تعيين نرخ خوراك تحويلي و فرآورده پااليشگاه

 .شود هاي عملكردي بازار سرمايه تلقي مي داليل وضعيت نامناسب شاخص

 بندي جمع

نشان از اصالح و تغيير مسير برخـي   1393بررسي تصوير كلي عملكرد متغيرهاي اقتصادي در سال 

دارد؛ اگرچه اين اصالح در بخش واقعي اقتصاد  پيشينهاي  از روندهاي نامناسب شكل گرفته در سال

را نقطه عطفي در عملكرد متغيرهاي كـالن اقتصـادي    1393توان سال  لي ميوبه حد كفايت نبوده، 

بديهي است رويكردهاي اصولي و علمي اتخاذشده در مديريت فضـاي اقتصـاد كـالن،    . كشور دانست

ي بايد بـا قـدرت و سـرعت    يها و بازنگري در ضوابط و موازين اجرا رعايت مقدورات در اتخاذ سياست
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گيـري رشـد    نيازهـاي الزم بـراي شـتاب    بد تـا پـيش  هاي آتي ادامه يا و سال 1394در سال  يبيشتر

هـاي اقتصـادي    گـذاري مكفـي در فعاليـت    رقمي پايدار، سـرمايه  ها و تورم تك اقتصادي، ثبات قيمت

 تـأمين پذيري اقتصـاد در عرصـه جهـاني     منظور ارتقاي كمي و كيفي توليدات ملي و بهبود رقابت به

هاي شغلي پايدار با درآمدهاي مناسب براي  اد فرصتاحياي جايگاه شايسته اقتصاد ايران و ايج. دشو

 .خواهد بودترين آثار جانبي اجتماعي چنين تالشي  جوانان ايراني مهم
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 انتظارات و ها چالش :ايران بانكي نظام در شركتي حاكميت
 

P0Fاله سيف دكتر ولي

 

 
 چكيده

 حفـظ " كنـار  در نقش، اين ايفاي ليو اند، نموده ايفا كشور هر اقتصاد در بديل بي نقشي همواره وجوه، گر واسطه عنوان به ها بانك
 حساسـيت  و ها بانك عمليات در روزافزون پيچيدگي ،ديگر سوي از و "ها بانك به اطمينان و اعتماد حفظ" ،"گذاران سپرده منافع

 از يكـي  .اسـت  كـرده  ايجـاد  بانـك  يك نفعان ذي تمام منافع در تعادل برقراري در را اي پيچيده شرايط نقدينگي، بحران به آنها
 .هاست بانك در شركتي حاكميت ارتقاي تعادل، اين برقراري براي مناسب راهكارهاي

 گـذاري، اعمـال   قانون طريق از شركتي، حاكميت نظام استقرار جهت در اي مالحظه قابل هاي پيشرفت اخير هاي سال در 
 ديگـر،  سوي از. است گرفته صورت توسعه حال در و يافته توسعه كشورهاي در ها شركت داوطلبانه اقدامات نيز و نظارتي اقدامات

 بـه  نسـبت  و  يافتـه  شـركتي  حاكميت نظام اهميت و ضرورت مورد در بيشتري آگاهي ها نيز بانك ديگر نفعان ذي و گذاران سپرده
 و توسعه بر شركتي حاكميت ثرؤم و جامع نظام يك استقرار آنكه، ضمن. اند شده مند هعالق ها شركت در نظام اين استقرار پيگيري

نظـام   نيام نزديك ارتباط تجربي، شواهد و داشته مثبت ثيرأت اقتصاد در منابع بهينه تخصيص و مالي بازارهاي كاراي عملكرد نيز
 قانونگـذاران  و نظـارتي  مقامـات  اسـاس،  يـن ا بـر  .دهند مي نشان را اقتصادي رشد و مطلوب عملكرد شركتي، مناسب حاكميت

 كـه  ايجادكننـد  مالي سساتؤم و ها بانك در شركتي حاكميت اصول با متناسب توانمند محيطي اند، كرده تالش مختلف كشورهاي
 وظـايف  تفكيك و مديره  تأهي هاي وليتئمس و وظايف تبيين داخلي، هاي كنترل با ارتباط در هايي دستورالعمل تدوين به توان مي

 فنـاوري  امنيـت  ارتقـاي  سهامداران، حقوق از حمايت مالي، اطالعات شفافيت و افشا مختلف، هاي كميته ايجاد نظارتي، و اجرايي
 .نمود اشاره ها ريسك انواع مديريت براي اصولي تدوين و اطالعات

 اقداماتي و گرفته قرار توجه مورد اخير هاي سال در كه است جديدي نسبتاً موضوع ايران در شركتي حاكميتي نظام ديگر، سوي از
 هدف ،روي بدين. است پذيرفته صورت كشور سرمايه و پول بازار در غيرمنسجم صورت به آن مختلف ابعاد نمودن اجرايي جهت در

 ايران بانكي نظام در) مطلوب( ثرؤم شركتي حاكميت نظام ارزيابي از تصويري ارايه و موجود هاي چالش شناسايي مقاله اين اصلي
 منظور به اصالحي ايران و انجام اقدامات در شركتي حاكميت مطلوب نظام هاي ويژگي بر نيز اين پژوهش اصلي پرسش. است
 مختلف ابعاد شناخت با شده است، سعي و بوده توصيفي و تحليلي استفاده مورد پژوهش روش. است متمركز آن سازي پياده

 .دشو ارايه ايران بانكي نظام براي اصالحي اقدامات المللي، بين تجارب و استانداردها شركتي، حاكميت

 .، پاسخگويي و افشاي اطالعاتشفافيت ، نظام بانكي،شركتي حاكميت :كليــديواژگان 

 JEL  :.G14, G17بندي طبقه
______________________________________________________ 

 بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران رئيس كل 
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 مقدمه. 1

هايي اسـت   كه امروزه مطرح شده است، حاصل مطالعات و بررسي اي شيوهموضوع حاكميت شركتي، به 

گزارش . دگرد مي ميالي بر 1990شده و سابقه مشخص آن به دهه  مكه در كشورهاي مختلف دنيا انجا

در كانـادا و   1F2"دي"مديره در جنرال موتـورز آمريكـا، گـزارش     هيأتدر انگلستان، مقررات  0F1"كادبري"

هاي مالي در شركت انرون، ورلـد كـام، آجيـب،     رسوايي. در فرانسه از آن جمله است 2F3"انو وي"گزارش 

 بررسـي  مـأمور آن داشت تا كميته تخصصي را  سيكو، زيراكس و چند شركت ديگر، كنگره آمريكا را بر

اين كميته با همكاري سازمان حسابرسي دولتـي، انجمـن   . راهكارهايي براي مقابله با فساد و تقلب كند

اي را تـدوين نمودنـد كـه بـه قـانون       حسابداران رسمي آمريكا و كميسيون بـورس اوراق بهـادار اليحـه   

 هيـأت نـام   اين قانون موجب پيدايش مرجع نظارتي نسبتًا مقتدري به. شهرت يافت 3F4"اكسلي-ساربنز"

4Fي  سهامي عام ها شركتحسابداري 

 5F6.دش 2002در سال  5

اتـاق بازرگـاني    6F7،يي نظير شبكه جهاني حاكميت شـركتي ها سازماني اخير نهادها و ها سالدر 

9Fي حسـابداران المللـ  بـين فدارسيون  8F9،بانك جهاني، سازمان همكاري و توسعه اقتصادي 7F8،الملل بين

و  10

10Fاستاندارد و پورز بندي همچون ات رتبهمؤسسبرخي 

در تـرويج و وضـع اسـتانداردهايي در رابطـه بـا       11

موضوع در كشـورهاي درحـال توسـعه تـا حـدي متفـاوت اسـت و        . اند حاكميت شركتي فعاليت داشته

هاي قانوني پرداختـه اسـت كـه در    ركردن خألدستورالعمل حاكميت شركتي در اين كشورها غالباً به پ

شود؛ مانند برخورد يكسـان بـا    مي تأمينين و مقررات به روز و كارآمد كشورهاي پيشرفته از طريق قوان

در . اي و نحوه برگـزاري مجـامع عمـومي    سهامداران، افشاي مناسب و به موقع اطالعات مالي و ترازنامه

______________________________________________________ 
   1. Cadbury 
   2. Dey 
   3. Vieno 
   4. The Sarbanes–Oxley Act (SOA) 
   5. Public Company Accounting Board 

 .3ص ،)1387. (بدري.  6  
   7. International Corporate Governance Network (ICGN) 
   8. International Chamber of Commerce( ICC) 
   9. Organization of Economic Corporations and Development (OECD) 
   10. International Federation of Accouters (IFAC) 
   11. Standard and Poor's  
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هـا در جهـت ارايـه     هم در كشورهاي پيشرفته و هم در كشـورهاي در حـال توسـعه، تـالش     ،عين حال

 11F1.نفعان ادامه دارد م نمودن مديران به پاسخگويي و تنظيم روابط با ذيراهكارهايي براي ملز

تضاد منـافع،  . نفعان در ساختار شركتي است ضرورت حاكميت شركتي ناشي از تضاد منافع ذي

نفعان، اهداف و ترجيحات متفاوتي دارند و  اينكه هريك از ذي نخست ؛است اصليخود ناشي از دو علت 

بديهي اسـت ايـن   . اطالعات كاملي در مورد اقدامات، دانش و ترجيحات ديگري ندارند يك دوم آنكه هر

ساز اقدام مديران در راسـتاي   و اجرايي حاكميت شركتي، زمينه مؤثرتفكيك با فرض نبود سازوكارهاي 

 اخيـر  يهـا  سـال   از سـوي ديگـر، در   12F2.منافع سهامداران خواهد شد تأمينمنافع خود و نه لزوماً  تأمين

 نيـز  و نظـارت  و گذاري قانون طريق از شركتي حاكميت نظام استقرار در اي مالحظه قابل هاي پيشرفت

. اســت گرفتــه صــورت توســعه حــال در و يافتــه توســعه كشــورهاي در هــا شــركت داوطلبانــه اقـدامات 

 انـد  يافته شركتي حاكميت نظام اهميت و ضرورت مورد در بيشتري آگاهي سهامداران و گذاران سرمايه

 .اند شده مند هعالق ها شركت در نظام اين و استقرار پيگيري به نسبت و

سـهامدار و   شـامل (نفعان  ذي تمامو حمايت عادالنه از منافع  تأمينهاي اسالمي  در نظام ارزش

پذيرد و عملكرد نامطلوب  مي تأثيركل اقتصاد و جامعه از عملكرد نظام بانكي  .الزامي است) غيرسهامدار

، هـدف  بنابراين. هاي اقتصادي و جامعه داشته باشد منفي بر روي تمامي بخش تأثيرتواند  نظام مالي مي

تـرين   مهم 13F3.اي شود د كه به نقش حاكميت شركتي توجه ويژهشو نفعان سبب مي منافع تمام ذي تأمين

گرچـه در يـك بانـك    . نفعـان مختلـف اسـت    ذي در ايفاي اين نقش، ايجاد تعادلي عادالنـه بـين   مسأله

شود، ولي در يك بانك  متعارف، تعارض اوليه منافع معموًال بين سهامداران و مديريت در نظر گرفته مي

مباحث مطرح شده در زمينـه  . گذاران است د كه همان بحث سپردهشو عد ديگري نيز وارد مياسالمي، ب

با وجود . است) غيراسالمي(حاكميت شركتي سيستم بانكداري، عمدتًا مربوط به نظام بانكداري مرسوم 

و افـزايش   1970از اواسـط دهـه   ) با هدف حفظ اصول شريعت اسـالمي (هاي اسالمي  رشد سريع بانك

هـا   جهاني، مطالعات اندكي در زمينه تقويت حاكميت شركتي در اين بانكحضور آنها در بازارهاي مالي 
______________________________________________________ 

 .)1386.( شهرياري.  1  
   2. Berle & Means. (1932). 

  ).1385.( يگانه حساس. 3   
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، تحليلگران بانكداري اسالمي، درصـدد تطبيـق حاكميـت شـركتي رايـج در      بنابراين. مطرح شده است

 .اند بانكداري مرسوم با الگوي شريعت اسالمي برآمده

 يهـا  سـال  در كـه  اسـت  جديدي نسبتاً موضوع ايران در شركتي حاكميت نظام ديگر، سوي از

 غيرمنسـجم  صورت به آن مختلف ابعاد نمودن اجرايي جهت در اقداماتي و گرفته قرار توجه مورد اخير

 شناسـايي  مقالـه  ايـن  اصـلي  هـدف  ،روي بـدين . اسـت  پذيرفتـه  صـورت  كشـور  سرمايه و پول بازار در

. اسـت  ايران بانكي نظام در) مطلوب(مؤثر  شركتي حاكميت نظام هاي ويژگي ارايه و موجود هاي چالش

 اقـدامات  و انجـام  ايـران  در شركتي حاكميت مطلوب نظام هاي ويژگي بر نيز اين پژوهش اصلي پرسش

 و بـوده  توصـيفي  و تحليلي استفاده مورد پژوهش روش. است متمركز آن سازي پياده منظور به اصالحي

ي بـراي بهبـود   الملل بين تجارب و استانداردها شركتي و حاكميت مختلف ابعاد شناخت با شود مي سعي

 .دشو ارايه ايران بانكي نظام براي اصالحي اقدامات آن،

اركان  و اصول در بخش اول، مفاهيم،؛ ين اساس، اين مقاله از شش بخش تشكيل شده استا بر

در بخـش   ؛لهأدر بخش سوم مباني تجربـي مسـ   ؛مباني نظري موضوع ،در بخش دوم ؛شركتي حاكميت

 و نيازها پيش الزامات، هاي برقراري حاكميت شركتي در ايران و در بخش پنجم، چالش چهارم مسايل و

ايران، مورد بررسـي و بحـث قـرار     بانكي نظام در مؤثر شركتي حاكميت برقراري براي اصالحي اقدامات

 . مرتبط و الزم ارايه خواهد شد هايبندي شده و پيشنهاد ها جمع در پايان نيز تحليل. خواهد گرفت

 مفاهيم، اصول و اركان حاكميت شركتي .2

 مفهوم حاكميت شركتي .2-1

 دهـه  در مفهوم اين اما ندارد، وجود شركتي حاكميت مورد در توافقي مورد تعريف هيچ نظري متون در

 كشـورهاي  در در تعريـف ايـن اصـطالح   . شـد  جهـان  مـديريتي  و اقتصـادي  متون وارد ميالدي 1990

 بـه  رسـيدن  نيـز  انگلسـتان  يـا  آمريكـا  مثل كشور، يك در حتي. دارد وجود زيادي هاي تفاوت مختلف،

. شده براي حاكميت شركتي متنـوع اسـت   تعاريف ارايه بنابراين، .نيست آساني چندان كار واحد تعريف

از يـك  . توان پهنه يا گستره حاكميت شـركتي دانسـت   ترين عامل متمايزكننده اين تعاريف را مي اصلي
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و در آن سـوي طيـف،   ) نگـرش محـدود  ( ن نظام را رابطه مديران با سهامداران دانستتوان اي منظر مي

تعـاريف و  ). نگـرش وسـيع  (  گيـرد  نفعـان خـود را در برمـي    حاكميت شركتي رابطه شركت با تمام ذي

به حاكميت شركتي، داخل طيفي كه نگاه حداقلي و حـداكثري آن تبيـين شـد، قـرار      ي ديگرها نگرش

شده در ارتباط با حاكميت شركتي و سـطح اجمـاع در خصـوص آن بـه      تعاريف ارايه برخي از. گيرد مي

 :آمده است زيرشرح جدول 
 تعاريف حاكميت شركتي .1 جدول

 سطح اجماع تعريف حاكميت شركتي رتبه

فرآيند نظارت و كنترل به منظور حصول اطمينـان از اينكـه مـديريت شـركت در راسـتاي منـافع        1

14Fپاركينسون(كند  ميسهامداران فعاليت 

1،1994.( 
 كامالً موافق

هاي تجاري شركت نيست، بلكه بـا هـدايت كـل واحـد تجـاري،       نقش حاكميتي منحصر به فعاليت 2

ـ     نفعـان سـر و كـار دارد     ه تمـام ذي نظارت و كنترل اقدامات اجرايي مـديران و پاسـخگويي آنهـا ب

15Fكر تري(

2،1984.( 

 خيلي موافق

شود مقررات داخلـي   هايي كه موجب مي عبارت است از مجموع فعاليتحاكميت يك واحد تجاري  3

هـا منطبـق باشـد     داري و مـديريت بهينـه دارايـي    واحد تجاري با تعهدات شركت از جملـه امانـت  

16Fكانون(

3،1994.( 

 موافق

شان و روشي كه سـهامداران بـه كمـك آن مـديران را بـه بهتـرين        رابطه بين سهامداران و شركت 4

17Fكتابچه حاكميت شركتي بريتانيا(كنند  تشويق ميعملكرد 

4،1996.( 

تاحدودي 

 موافق

كيزي و (شود  ها و سيستم هايي كه موجب توفيق عمليات شركت مي ساختارها، فرآيندها، فرهنگ 5

18Fرايت

5،1993.( 

تاحدودي 

 موافق

19Fگزارش كادبري(شود  برحسب آن كنترل و هدايت مي ها شركتسيستمي كه  6

 موافقكمي  ).6،1994

     Source: Solomon J. & Solomon A .(2004). 
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ها و قـوانين   ها، دستورالعمل ها، سياست اي از فرآيندها، عرف در كل، حاكميت شركتي، مجموعه

و مقرراتي است كه با استفاده از سازوكارهاي درون سازماني و برون سازماني، نحوه هدايت، مـديريت و  

نفعـان   حاكميت شركتي همچنين شامل ارتباطات ميـان ذي . دهد قرار مي تأثيركنترل شركت را تحت 

 . كند به آنها فعاليت مي براي دستيابيشركت و اهدافي است كه شركت 

با توجه به تعاريف موجـود، در حاكميـت شـركتي دو دسـته از سـازوكارهاي درون سـازماني و       

 :سازماني وجود دارد برون

 )محيطي( سازماني سازوكارهاي برون) الف

o تدوين، تصويب و استقرار قوانين نظارتي مناسب: نظارت قانوني، 

o برقراري نظام حقوقي مناسب: نظام حقوقي، 

o گسترش بازار سرمايه و تقويت كارايي آن: كارايي بازار سرمايه، 

o هايي از قبيل خريد سهام  ايجاد انگيزه در سهامداران به فعاليت: نظارت سهامداران عمده

 ،كنترلي

o  گذاري نهادي تشويق و گسترش سرمايه: گذاران نهادي هسرماينقش، 

o احترام به حقوق سهامداران اقليت و مجازبودن نظـارت اقليـت   : نظارت سهامداران اقليت

 ،بر فعاليت شركت

o نقش برجسته حسابرسي مستقل در نظارت: كردن حسابرسي مستقل الزامي، 

o  بندي ات رتبهمؤسساليت ايجاد تسهيالت براي فع: بندي ات رتبهمؤسسفعاليت. 

 )محاطي( سازماني سازوكارهاي درون) ب

o طرف مديره توانمند، خوشنام و بي هيأتانتخاب و استقرار : مديره هيأت، 

o افزارهاي مناسب اجرايي و استقرار نرم ها بين مديريت تقسيم مسئوليت: مديريت اجرايي، 

o ان مسـتقل و غيراجرايـي  مـديره از مـدير   هيـأت هـاي   ايجاد كميته: مديريت غيراجرايي 

 ،...)كميته حسابرسي، حقوقي و(



 
 ها و انتظارات حاكميت شركتي در نظام بانكي ايران؛ چالش

 
21 

o مالي، حقـوقي،  ( هاي داخلي مناسب طراحي، تدوين و استقرار كنترل: هاي داخلي كنترل

 ،...)ريسك، حسابرسي داخلي و

o اي و اخالق سازماني تدوين و گسترش آيين رفتار حرفه: اخالق سازماني. 

 المللي بيني ها سازمانحاكميت شركتي از منظر . 2-2

 اصول حاكميت شركتي سازمان همكاري و توسعه اقتصادي) الف

مجموعه روابـط ميـان مـديريت،    ": از منظر سازمان همكاري و توسعه، حاكميت شركتي عبارت است از

كننده ساختاري اسـت كـه    تعيين ،همچنين. شركت است هرنفعان ديگر  مديره، سهامداران و ذي هيأت

. دشـو  يابي به اين اهداف و نظارت بر عملكـرد آنهـا مشـخص مـي     ابزار دستتوسط آن اهداف شركت و 

عامـل بـه منظـور     هيـأت مـديره و   هيأتهاي مناسبي را براي  بايست انگيزه حاكميت شركتي خوب مي

را  مـؤثر دنبال نمودن اهداف سازمان و در راستاي منافع شركت و سهامداران آن فراهم نموده و نظارت 

يا به طور كلي  ها شركتشركت يا گروهي از  هردر  مؤثرسيستم حاكميت شركتي  وجود. تسهيل نمايد

  20F1."نمايد يدر عرصه اقتصاد، به ايجاد اطمينان الزم براي عملكرد صحيح اقتصاد مبتني بر بازار كمك م

هاي  هاي عضو و غيرعضو در ارزيابي و بهبود چارچوب منظور از تدوين اين اصول كمك به دولت

هـاي اوراق   نظارتي حاكميت شركتي در كشورها و ارائه رهنمود و پيشـنهادهايي بـراي بـورس   قانوني و 

شده توسط  اصول ارائه. ي است كه در اين فرآيند نقش دارندديگر نفعان سهامداران شركت و ذي  بهادار،

OECD هاي گوناگون دستيابي به آنهاست تعهدآور نيست و هدف آن شناسايي اهداف و پيشنهاد روش .

هـاي قـانوني و نظـارتي حاكميـت شـركتي       توانند از اين اصول در تـدوين چـارچوب   گذاران مي سياست

تواننـد در   متناسب با شرايط اقتصادي، اجتماعي، قانوني و فرهنگي سود جويند و فعاالن بـازار نيـز مـي   

ي بـا تغييـر   اين اصول ماهيت تكاملي دارنـد و بايسـت  . هاي خاص خود از آن استفاده كنند تدوين شيوه

 21F2.شرايط مورد بازبيني قرار گيرند
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 خدمات مالي اسالمي  هيأتاصول حاكميت شركتي سازمان همكاري ) ب

22Fخدمات مالي اسالمي هيأت

 اتمؤسسـ  بـراي كارگيري اصول حاكميت شركتي  هب منظور بهي يها توصيه 1

ات مؤسسـ كه  كند در اصل اول اعالم مي است؛دارد كه داراي دو اصل دهنده خدمات مالي اسالمي  ارائه

دهنده خدمات مالي اسالمي بايد يك چارچوب حاكميـت شـركتي جـامع ايجـاد كننـد كـه در آن        ارائه

تـوازن   بـراي هـايي   سـازوكار ها و وظايف راهبردي هر بخش از حاكميت شـركتي نمايـان شـود و     نقش

شريعت اسالمي در نظر گرفتـه شـده    نظارت بر هيأتيك . پاسخگويي به سهامداران مختلف ايجاد كند

نظارت بر شريعت اسالمي به عضويت كميته حاكميـت شـركتي    هيأتاست و الزم است يكي از اعضاي 

ه خدمات اسالمي، به عنوان سياستگذاران داخلي بايـد مسـئوليت تـدوين    مؤسسمديره هر  هيأت. درآيد

مديره بايـد يـك كميتـه حاكميـت      هيأت. چارچوب سياست حاكميت شركتي را بر عهده داشته باشند

كننـده اجـراي چـارچوب     كننـده و تكميـل   شركتي متشكل از حداقل سه نفر تشكيل دهد كه هماهنگ

مديره در تعيين اعضاي كميته حاكميـت   هيأت ،در اصل دوم بيان شده است 23F2.حاكميت شركتي باشند

مديره بايـد   هيأتداشت و ي در كميته خواهد مؤثرشركتي بايد اطمينان حاصل كند كه هر عضو نقش 

گروهي متنوع و با تجارب مختلف تشكيل دهد تا از تمركز گروه بر يك مسير و يك ديـدگاه جلـوگيري   

 :هستند زيرات اسالمي به شرح جدول مؤسسدر كل، بازيگران اصلي حاكميت شركتي در  24F3.عمل آيد هب
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شركتي در  .2 جدول گران اصلي حاكميت  ساتبازي  اسالمي مؤس

 وظايف /اهداف موضوعات مهم بازيگران

 نظام اقتصادي، مالي و قانوني
 

كارايي در نظام قانوني، اجراپذيري قراردادها، اصل 
 حاكميت قانون

كسـب و كـار و     محـيط  يبهبود و ارتقـا 
ــوي و مناســب   ــانوني ق ــدوين ق ــرايت  ب

 حمايت از حاكميت شركتي

قوانين و مقررات مربوط (دولت 
 )اسالميات مالي مؤسسبه 

ات مـالي اسـالمي را   مؤسسـ قوانيني كه عملكـرد  
 كند تسهيل مي

ايجاد قوانين و مقـررات واضـح و شـفاف    
ات مـالي اسـالمي را   مؤسسـ كه نيازهاي 

 برطرف نمايد

 سيستم حسابداري
حســابداري و حسابرســي نمــودن اســتانداردهاي 
ــا هــدف تبــادل واضــح و شــفاف   تعيــين شــده، ب

 اطالعات

حسابداري يكسـان،   ايجاد استانداردهاي
 واضح و شفاف

 ناظران

ــالي    ــام م ــالمت نظ ــات و س ــك  (ثب ــذف ريس ح
هـاي داخلـي،    ، ايجـاد و توسـعه كنتـرل   )مند نظام
هــاي مــديريت ريســك و اســتانداردهاي     روش

 شفافيت

 ،ات مـالي مؤسسـ ارائه رهنمودهـايي بـه   
ات مالي بـه طـور   مؤسسارزيابي عمليات 

 كلي و رفتارهاي پرخطر به طور خاص

 درستارائه اصول فعاليت اقتصادي  ارائه حداقل استانداردها براي حاكميت شركتي جمن هاي بانكيان
 مديره هيأتانتخاب اعضاي  حقوق سهامداران سهامداران

 مديره هيأت
مراقبــت و ارزيــابي از ، تضــمين مــديريت صــحيح

نحـوه مـديريت، حمايــت از حقـوق ســهامداران و    
 گذاري سرمايههاي سپرده  دارندگان حساب

 ،همؤسستعيين راهبرد و خط مشي كلي 
 همؤسسخواهي از مديريت  پاسخ

 مديركل
ايجاد تـوازن بـين ريسـك و    ، همؤسساداره كارآي 

 مؤثربازده، ايجاد ساختار انگيزشي 
مديره  هيأتهاي مصوب  اجراي سياست

 گويانه اي صحيح و پاسخ به شيوه

 حسابرسان داخلي
اطالعات، بررسي شفافيت بررسي كيفيت و كميت 

 اطالعات
ــديريت از   ــروي مــ ــان از پيــ اطمينــ

 )تطبيق(مديره  هيأت

 ساختار انگيزشي صحيح، مهارت و اخالق كار همؤسسكاركنان 
ــين شــده   ــرآورده نمــودن اهــداف تعي ب

هـاي   توسط مدير، حداقل نمودن ريسك
 عملياتي

 هيأتارزيابي ميزان متابعت از آراي  ارائه قوانين و اصول شرعي نظارتي شريعت هيأت

 گذاران سپرده
در (دريافت خدمات مناسـب، بـازده قابـل رقابـت     

 )اتمؤسسمقايسه با بازده ديگر 
ــئوليت  ــورتي مس ــه ص ــت ب ــذير فعالي  ،پ

 همؤسسارزيابي عملكرد 

 حسابرسان مستقل
بررسي شفافيت ، بررسي كيفيت و كميت اطالعات

 اطالعات
و كميـت   بررسي ميـزان دقـت، كيفيـت   

 اطالعات

 بررسي مطابقت با شريعت ارزيابان شريعت
تضمين متابعـت از آراي صـادره توسـط    

 نظارتي شريعت هيأت
 .)1389( .خوانساري: مأخذ
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 اصول حاكميت شركتي كميته نظارت بانكي بال ) ج

حاكميـت شـركتي توزيـع اختيـارات و وظـايف       25F1،از منظر صنعت بانكداري دركميته نظارت بانكي بـال 

شـيوه شـامل   ايـن  . ها و امور يك بانك توسط آنهاسـت  عامل و شيوه اداره فعاليت هيأتمديره و  هيأت

 :استچگونگي انجام امور زير 

 ،تعيين راهبرد و اهداف بانك •

 ،تمايل به ريسك بانك/تحمل راهبردتعيين  •

 ،هاي روزانه بانك تانجام فعالي •

گذاران، ايفاي تعهدات بانك در قبـال سـهامداران و در نظـر گـرفتن      منافع سپردهحمايت از  •

  ،اند هاي ديگر ذينفعي كه به رسميت شناخته شده منافع گروه

ايمـن و   طـور  بهها  هاي كاري مديريتي با اين اميد كه بانك ها و شيوه هم سو ساختن فعاليت •

 .ل خواهد نموداالجرا عم مصحيح و مطابق با قوانين و مقررات الز

هـاي   كميته بال توصيه كرده است نظارت بانكي، توجه خود را بيشتر بر تقويت سيستم كنتـرل 

هـا در اقتصـاد    فرد بانك هبه دليل نقش منحصر ب 26F2.داخلي و ارزيابي مستمر اثربخشي آنها متمركز سازد

هـا در زمـره    ننـدگان سـپرده  ك گذاران و تضمين ها، سپرده ملي و نيز در نظام مالي، ناظران بانكي، دولت

بـر عهـده    مؤثراز نظر كميته بال، مسئوليت اصلي حاكميت شركتي . شوند اشخاص ذينفع محسوب مي

عـالوه بـر آن،   . عامل بانك اسـت  هيأتو  -شود كه توسط واحدهاي نظارتي پشتيباني مي-مديره  هيأت

افـراد ديگـري   . شركتي بانك دارندهاي حاكميت  ناظران بانكي نقش مهمي را در توسعه و ارزيابي شيوه

 : توان به موارد زير اشاره نمود توانند حاكميت شركتي مطلوب را بهبود بخشند كه مي هم هستند كه مي

 ،و آگاهانه مؤثري خود به طور أاز طريق اعمال حق ر: سهامداران •

اي كه بـه   يوسيله عدم ورود به انجام معامالت تجاري بانك هب: ديگر گذاران و مشتريان سپرده •

  ،گيرند نادرست انجام مي اي شيوه
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كارگيري اسـتانداردهاي حسابرسـي و نيـز تعامـل بـا       هاز طريق اجرا و ب: حسابرسان مستقل •

  ،عامل و ناظران بانكي هيأتمديره،  هيأت

اي كـه در رابطـه بـا اصـول      از طريق اقدامات مبتكرانه: هاي فعال در صنعت بانكداري انجمن •

صـنعت   مؤثرهاي  كارگيري و انتشار روش هدهند و توافق بر روي ب نجام مياختياري صنعتي ا

 ،بانكداري

هـا در   از طريق ياري رسـاندن بـه بانـك   : اي مشاوره در زمينه ريسك ات و دفاتر حرفهمؤسس •

 مؤثر،هاي حاكميت شركتي  كارگيري شيوه هزمينه اجرا و ب

 ،و ارائه يك چارچوب قضايي كارآمد از طريق وضع قوانين و مقررات و اجراي آنها: ها دولت •

ي حاكميت شركتي بر ها شيوه تأثيراز طريق بررسي و ارزيابي : بندي اعتباري ات رتبهمؤسس •

  ،روي وضعيت ريسك بانك

  ،از طريق افشاگري و بيان الزامات: ناظران بازار سرمايه و  اوراق بهادار •

يرقــانوني و غيراخالقــي يــا ي غهــا شــيوهاز طريــق بازتــاب مباحــث مربــوط بــه : كارمنــدان •

  27F1.هاي ديگر موجود در زمينه حاكميت شركتي برانگيز يا كاستي الؤس

 اركان حاكميت شركتي  .2-3

هـاي   بـا ايـن همـه پـژوهش    . هيچ الگوي منحصر به فردي براي حاكميت شركتي مطلوب وجود نـدارد 

توسعه بـه شناسـايي عناصـر    شده در كشورهاي عضو و غيرعضو و در سازمان همكاري اقتصادي و  انجام

اركان مورد بحث در ايـن مـتن بـر    . ساز حاكميت شركتي مطلوب هستند مشتركي منجرشده كه زمينه

مطابق . گيرد اي تدوين شده كه تمام الگوهاي مختلف موجود را در بر مي مبناي عناصر مشترك به گونه

  28F2:يت شركتي عبارتند ازاصول حاكميت شركتي سازمان همكاري اقتصادي و توسعه، اركان حاكم
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29Fعدالت .1

 تمـام چارچوب حاكميت شركتي بايد رفتار يكسان بـا  : يا رفتار يكسان با سهامداران 1

 ايـن  بايـد  سـهامداران  تمام. از جمله سهامداران اقليت و خارجي را تضمين كند سهامداران،

 .كنند مقاومت خود حقوق به تجاوز برابر در كه باشند داشته را امكان

هـا را بـين    بنـدي مسـئوليت   چارچوب حاكميت شركتي بايستي تقسـيم  30F2:پذيري مسئوليت .2

 .  واحدهاي مختلف نظارت و اجرا، به روشني شرح دهد

چارچوب حاكميت شركتي بايد متضمن ارائه رهنمودهاي استراتژيك به منظور  31F3:پاسخگويي .3

و پاسخگويي هيـأت مـديره   ) هيأت عامل(منظور نظارت مؤثر هيأت مديره بر مديريت ارشد 

 .در برابر شركت و سهامداران باشد

32Fافشا .4

چارچوب حاكميت شركتي بايد افشاي بهنگام و شفاف تمام مسائل مهـم   33F5:و شفافيت 4

 .ضعيت مالي، عملكرد، مالكيت و حاكميت شركتي را تضمين نمايداز جمله و

ركن مهم ساختار حاكميت شركتي نظام بانكـداري اسـالمي، عـالوه بـر مـوارد       كه است گفتني

تجارت اسالمي، رعايت اصول اخالقي تجارت، منـع اسـتثمار   (يادشده، مطابقت با قوانين شريعت اسالم 

 34F6.است) غيره در تجارت و

 مباني نظري .3

 آنهـا  از يك هر. براي توضيح و تحليل حاكميت شركتي چند چارچوب نظري متفاوت مطرح شده است

 از ناشـي  كـه  اند پرداخته شركتي حاكميت موضوع به متفاوت صورتي به و مختلف واژگان از استفاده با

35Fنماينـدگي  نظريهنمونه،  عنوان به. نگرند مي شركتي حاكميت موضوع به كه است خاصي علمي زمينه

7 

 هـاي  نظريـه  از ناشـي  معـامالت  هزينـه  نظريـه  كـه  صـورتي  اسـت، در  اقتصادي و مالي زمينه از ناشي
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 حاكميـت  موضـوع  مـورد  در اجتمـاعي  ديدگاه از ناشي نفعان ذي نظريه و سازماني و حقوقياقتصادي، 

 هـر  چـون ( دارد وجـود  مختلـف  نظري هاي چارچوب بين چشمگيري هاي تفاوت چه اگر. است شركتي

در . هسـتند  مشخصـي  مشـترك  وجـوه  داراي ، امـا )گيرند مي نظر در متفاوتي ديدگاه از را موضوع يك

 36F1.شود هاي مربوط به حاكميت شركتي بررسي مي به اختصار نظريه ،ادامه

 نظريه نمايندگي .3-1

 كنتـرل  روش بـر  چشـمگيري  تـأثير  سـهام  مالكيـت  طريـق  از شركتي حاكميت نظريه نمايندگي آغاز

 از مالكيـت  جـدايي . كردنـد  تفـويض  مـديران  به را شركت اداره ترتيب، مالكان بدين و داشت ها شركت

 مينـز  و بـرل . منجـر شـد   نمايندگي مشكل نام به سازماني مشكل گيري يك شكل به) كنترل( مديريت

37Fراس ،)1932(

38Fپرايس و) 1973( 2

 سـرانجام،  و پرداختنـد  موضـوع  ايـن  بـه  مختلف زواياي از) 1976( 3

39Fلينگ مك و جنسن

 بـه  را هـا  شـركت  مـديران  آنهـا . كردنـد  مطرح را نمايندگي نظريه مباني) 1976( 4

آنهـا،   تحليـل  در( كردنـد  تعريـف ) مالـك ( صـاحبكار  عنوان به را سهامداران و )كارگزار( نماينده عنوان

 تفـويض  مـديراني  بـه  شـركت  روزمـره  گيري ديگر، تصميم بيان به). دارد قرار مديران برابر در سهامدار

 گيري تصميم صاحبكار نفع به لزومًا كارگزار كه است آن مشكل. هستند سهامداران كارگزار كه شود مي

 منـافع  تضـاد  هـم  با كارگزار و صاحبكار كه است اين نمايندگي نظريه اصلي فرضيات از يكي. كنند نمي

 سـهامداران  ثـروت  افـزايش  هـا  شركت اوليه هدف كه است اين اساسي مالي، فرض هاي نظريه در. دارند

 منـافع  دهنـد  تـرجيح  مـديران  كه دارد وجود احتمال اين. نيست گونه اين همواره ،عمل در ولياست، 

 شخصـي  منفعـت  افـزايش  به احتماالً مديران. كنند تعقيب را ممكن پاداش بيشترين كسب مثلخود، 

 مـدت  كوتـاه  منـافع  كـه  شود مي منجر هايي طرح بر آنها گذاري سرمايه و تمركز به امر اين. دارند تمايل

 منـافع  بـه  تـوجهي  و -است مرتبط سود با مديران پاداش و حقوق، مزايا كه مواردي در ويژه هب – دارند

 بـه  غيرمسـتقيم  طور به و مديران توسط مستقيماً كه بزرگ يها شركت در. ندارند سهامداران بلندمدت

______________________________________________________ 
 .دارند كمتري اهميت گفته، پيش هاي نظريه به نسبت كه دارد وجود مباشرت و سازمان نظريه مثل ديگري هاي نظريه البته. 1   

   2. Ross 
   3. Prais 
   4. Jensen & Meckling 
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 ممكن كه فشارند تحت مدت كوتاه منافع مورد در شوند، مديران مي كنترل نهادي گذاران سرمايه كمك

 متفرقـه  هـاي  عايـدي  بـه  دسـتيابي  بـراي  شرايط، مـديران  اين در. نباشد ديگر سهامداران نفع به است

 نظريـه  واژگـان  در. شـود  مي منجر سهامداران رفاه و منافع ارزش كاهش به هم باز كه شوند مي تحريك

40Fباقيمانده زيان" سهامدار رفاه كاهش ،نمايندگي

 نمايندگي، ضـرورت  در واقع، مشكل. شود مي ناميده "1

 .دهد مي نشان را سهامداران توسط ها شركت مديريت كنترل

 فـرض  كنند؟ كنترل را شركت مديريت توانند مي چگونه سهامداران: است اين مهم پرسش يك

 بسـيار  صـاحبكاران  بـراي  كـارگزاران  كارهـاي  تأييد كه است اين نمايندگي نظريه ديگر مهم و اساسي

 نشان تجربه. كرد هماهنگ را مديران و سهامداران منافع توان مي روش چند به. است رهزينهپ و مشكل

 .است مستقل ها، حسابرسي روش مؤثرترين حال عين در و ترين اهميت با از يكي كه داده

 داراي اغلـب  كـه  است مديران كنترل براي سهامداران هاي تالش از ناشي نمايندگي هاي هزينه

) ضـمني  يـا  و صريح( قراردادها اين. است كنترل هاي روش از قراردادها و ها طرح. است سنگيني هزينه

 ثابـت  مايلنـد  نيـز  سهامداران، مـديران  بر افزون. كند مي هماهنگ را سهامداران و مدير گروه دو منافع

بنـابراين،  . هسـتند  سهامداران ثروت افزايش دنبال به و بوده مسئول سهامداران به نسبت آنها كه كنند

 كـه  داشـت  خواهنـد  جزاينهـا را  و شـركت  ريسك مالي، گزارش شفافيت براي هايي ايجاد هزينه  انگيزه

 بـه  تـوان  مـي  را نمايندگي هاي هزينه مجموعه. است نمايندگي هاي هزينه از بخشي مربوطه هاي هزينه

 :كرد خالصه زير صورت

41Fمانـده  بـاقي  مـازاد  زيـان  هرگونه و كارگزار الزام هاي كارگزار، هزينه كنترل هاي هزينه مجموع

2 

 سـهامداران  آنهـا  طريـق  از كـه  اسـت  زيـر  شـرح  به مستقيم هاي روش از ، برخيخالصه طور به. است

 :كنند كمك تضادها فصل و حل به و كنترل را مديران توانند مي

______________________________________________________ 
   1. Residual Losses 
   2. Hill & Jones .(2002). 
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 ،رأي حـق ايـن  . گذارد مي تأثير شركت اداره نحوه بر عمومي مجامع در سهامداران رأي حق •

 بـه  رأي حـق ايـن   از اسـتفاده  مـوارد  از يكي. است سهامدار مالي دارايي از ياهميت با بخش

 .است مديران براي انضباطي ابزار يك موضوع اين. استمربوط  مديران تغيير

 و اصـالح  بـا  چـه  گـر  راهكارهاست؛ از يكي نيز مديران و سهامداران ميان قراردادهاي انعقاد •

 .دهند مي دست از را خود كاركردهاي شركتي، حاكميت بهبود

 نگرانـي  موجـب  اصلي سهامدار خروج كه است روشن. است خروج حل راه نهايي، راهكار يك •

 شده قيمت شديد افت نگران بيشتري سهامداران آن پي در و شود مي سرمايه بازار بازيگران

 منـافع  ،نتيجـه  در. شـد  خواهند موجب را سهام قيمت شديد كاهش خود، سهام فروش با و

 . كرد خواهند متأثر را مديران

ًال  سـرمايه  بازارهاي كه دهد مي نشان شواهد  ارتقـاي  منظـور  بنـابراين، بـه  . نيسـتند  كـارا  كـام

 الزم دخالـت  ديگـر  نفعـان  ذي و سـهامداران  بـه  نسـبت  مديران پاسخگويي افزايش و شركتي حاكميت

 تصـويب  بـا  هـا  دولت و دارد وجود جهان سراسر در سهامداران و مديران بين نمايندگي مشكالت. است

 دخالـت  كـار  ايـن  در آوري شـگفت  سـرعت  با عملكرد بهترين براي شركتي حاكميت مقررات و قوانين

 .كنند مي

 تـا  شد تدوين مقرراتي و ، قوانينانگلستان در جمله از كشورها از برخي در 1990 دهه اوايل از

 نفعـان  ذي و سـهامداران  برابـر  در را آنهـا  و دهند ارتقا را خود حاكميت استانداردهاي بتوانند ها شركت

 مربوطـه، اختيـاري   اسـناد  در موجـود  هـاي  توصيه و رفتاري قوانين رعايت گرچه. سازند پاسخگوديگر 

قـوانين،   طبـق  بايـد  شود، مي معامله بهادار اوراق بورس بازار در آنها سهام كه ييها شركت وليهستند، 

 وظـايف  از مديره هيأت رئيس وظايف تفكيك موارد اين از يكي. كنند افشا را شركتي حاكميت وضعيت

 ضـعيف  حاكميـت  باشـد، برچسـب   نشـده  انجـام  تفكيـك  اين آنها در كه ييها شركت. است مديرعامل

 نتيجـه  در و شركتي حاكميت هاي ضعف با ارتباط در ها شركت اعتبار به زدن لطمه از نگراني. خورد مي

 .است شده شركتي حاكميت سازي بهينه سهام، موجب ارزش كاهش



 

 1393 زمستان، 68سال بيست و يكم، شماره فصلنامه روند،   
 

30 

 نظريه هزينه معامالت .3-2

42Fمعامالت هزينه نظريه

43Fمارچ و سيرت توسط بار اول كه 1

شـده،   مطـرح  رفتـاري  نظريـه  نام به) 1963( 2

 واحـد  عنـوان  بـه  تنهـا  نه شركت ،نظريه اين در. است شده مالي نظريه و صنعتي اقتصاد مباني از يكي

 مختلـف  اهـداف  و هـا  ديـدگاه  با افراد از متشكل سازمان عنوان به بلكه ،)عام سهامي( عمومي اقتصادي

 در كـه  انـد  شـده  بـزرگ  آنقـدر  هـا  شـركت  كـه  است واقعيت اين اساس بر معامالت هزينه نظريه. است

 بـه  توجـه  بـا  كـه  انـد  پيچيـده  و بزرگ آنقدر ها شركت ،واقع در. شوند مي بازار جانشين منابع تخصيص

 ،اسـت  روشـن  44F3.كننـد  مـي  متعـادل  را معـامالت  بازار و كرده هدايت را بازار، توليد در قيمت هاي ننوسا

 كـردن  داخلـي  كـه  اسـت  امر، اين اين اصلي دليل .ستها شركت مديريت نفع به معامالت كردن داخلي

همچنـين،  . كند مي حذف محصول آينده كيفيت و قيمت مورد در را ها اطمينان عدم و ريسك معامالت

 طلـب  فرصـت  مواقـع  از برخـي  در ديگـر  افراد همچون مديران شود مي معامالت، فرض هزينه در نظريه

 افـزايش  بـراي  موجـود  هاي روش تمام كارگيري به در كارگزاران تمايل صورت طلبي، به فرصت. هستند

 هزينـه  نظريـه  و نماينـدگي  نظريـه  بـين  هـايي  شـباهت اينجـا،   در. است شده شخصي، تعريف منفعت

 .دهند مي ارائه مديران كنترل براي را منطق يك نظريه دو هر شود، چون مي مشاهده معامالت

 نمايندگي نظريه برابر در معامالت هزينه نظريه

45Fويليامسون

 بـين  اصـلي  هـاي  تفاوت از يكي كه رسد مي نتيجه اين به نظريه دو اين مقايسه با) 1996( 4

 بـراي  متفـاوت  واژگـان  از استفاده است؛ يعني موضوع يك براي متفاوت بندي آرايه يك از استفاده آنها

 .يكسان مشكالت و مسايل توصيف

 كـه  صـورتي  در ،هسـتند  طلـب  فرصـت  اغلـب  افراد كه كند مي فرض معامالت هزينه نظريه •

 .دهد مي قرار بحث مورد را نمايندگي هاي هزينه و اخالقي خطر نمايندگي نظريه

______________________________________________________ 
   1. Transaction Cost Economics 
   2. Cyert & March’s 
   3. Coase .(1973). 
   4. Williamson 
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 كـه  صـورتي  در هستند، متفرقه هاي عايدي دنبال به مديران كند مي فرض نمايندگي نظريه •

 ترتيـب  اي طلبانـه  فرصـت  صـورت  بـه  را خـود  معـامالت  مـديران  معامالت، هزينه نظريه در

 .دهند مي

 اسـت،  فـردي  كـارگزار  نمايندگي، نظريه در تحليل و بررسي واحد كه است اين ديگر تفاوت •

 .است معامله تحليل، و بررسي واحد معامالت هزينه نظريه در كه صورتي در

 منـافع  تـا  كنـيم  متقاعـد  را مـدير  چگونـه : پردازنـد  مي مشكل يك به نظريه دو همه، هر اين با

 كند؟ دنبال خود شخصي منافع جاي به را سهامدار/شركت سود افزايش و سهامداران

 را يكسـان  مشـكالت  آنهـا  طريـق  از تـوان  مـي  كـه  هسـتند  متفاوتي هاي ديدگاه نظريه دو اين

 .نفعان ذي نظريه ديدگاهكنيم،  مي معرفي را سومي ديدگاه اكنون. كرد تحليل و مشاهده، بررسي

 نفعان نظريه ذي .3-3

46Fنفعان ذي نظريه

 در نظريـه  اين مورد در توضيحات اولين از يكي. يافت توسعه 1970 دهه از تدريج به 1

47Fمن فري توسط مديريت رشته

 پاسـخگويي  و مطـرح  را شـركت  عمـومي  نظريـه  وي. شد ارائه) 1984( 2

 سازماني هاي نظريه از تركيبي نفعان ذي نظريه. كرد پيشنهاد نفعان ذي از اي گسترده گروه به را شركتي

فلسـفه، اخـالق،    كـه  اسـت  گسـترده  پژوهشـي  سـنت  يك بيشتر نظريهاين  ،واقع در. است اجتماعي و

 نظريـه  اسـاس  48F3.آميـزد  مـي  هـم  در را اجتمـاعي  و سـازماني  سياسي، اقتصاد، حقوق، علـوم  هاي  نظريه

 آنهـا  كه است عميق آنچنان جامعه بر آنها تأثير و اند شده بزرگ بسيار ها شركت كه است اين نفعان ذي

 روش چنـد . باشـند  پاسـخگو  و كـرده  توجـه  جامعه از بيشتري بسيار هاي بخش به سهامداران بجز بايد

 دخالت آنها، تأييد تمام تشابه وجه. دارد وجود نفعان ذي نظريه براي مختلف هاي رشته اساس بر تعريف

49Fاست) تعامل( اي مبادله رابطه در آنها

 بـر  نيـز  آنها هستند، بلكه ها شركت تأثير تحت نفعان ذي تنها نه. 4

سهامداران، كاركنـان، فروشـندگان، مشـتريان، بسـتانكاران،      شامل نفعان ذي. گذارند مي تأثير ها شركت

______________________________________________________ 
   1. Stakeholder Theory. 
   2. Freeman. 
   3. Wheeler, et al. (2002). 
   4. Pearce. (1982) & Hill & Jones. (1992). 
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 محـيط  كـه  باورند اين بر نفعان ذي نظريه حاميان ترين افراطي. ندهست مردم عموم و مجاور يها شركت

50Fجـونز  و كـوين  .شـوند  گنجانده نفعان ذي زمره در بايد نيز آينده هاي نسل و جانوري هاي زيست، گونه

1 

 بـه  را خـود  اخالقـي  تعهـدات  تا دهد اجازه آنها به كه ندارند خاصي قوانين شركت بيان كردند، مديران

 صـورتي  در نماينـدگي  نظريه كه دادند ارائه مستدلي تحليلي هاي بحث آنها. بگيرند ناديده انسان عنوان

 :دشو پيروي اخالقي اصل چهار از كه شود مي استفاده قابل و مؤثر

 ،ديگران به زدن لطمه از اجتناب •

 ،ديگران آراي به احترام •

 ،دروغگويي از اجتناب •

 .ها توافق پذيرش •

 سـاختار  در كه كند مي صدق صورتي در كارگزار و صاحبكار مدل كه شدند مدعي آنها ،واقع در

سهامدار،  ثروت افزايش قول به عمل براي مدير اخالقي تعهد چرا. شود گنجانده اخالقي اصل چهار اين

 و پايـه  بحـث  اين. ديگران به زدن لطمه رود؛ مانند آنها از فراتر يا باشد انساني پايه اصول از تر مهم بايد

 خـود  اخالقي وظايف به انسان عنوان به ابتدا بايد كارگزار. داد مي تشكيل را كارگزار اخالق شرح اساس

 عمـل  سهامدار ثروت افزايش براي خود تعهد به تواند مي اخالقي تعهدات اين انجام از پس و كرده عمل

 تجـارت  كردن است، دنبال زيان و سود مبناي بر ها شركت مديران عملكرد ارزشيابي كه مادامي اما ؛كند

 بلكـه  سـهامداران  و مديران نگرش دليل به تنها نه شود ثابت اينكه مگراست،  غيرممكن تقريباً اخالقي

 .است ضروري كار اين شركتي حاكميت ساختارهاي و قانوني سيستم دليل به

 نمايندگي نظريه برابر در نفعان ذي نظريه

 در و دهند افزايش نمايندگي نظريه چارچوب يك در را سهامدار ثروت بتوانند ها شركت است ممكن آيا

 و نفعان ذي نظريه بين آيا ،ديگر بيان به سازند؟ برآورده را نفعان ذي از كثيري تعداد منافع ،زمان همان

. بـرد  پي نظريه دو اين بين هاي شباهت به توان مي دقيق بررسي با دارد؟ وجود توافقي نمايندگي نظريه

______________________________________________________ 
   1. Quinn & Jones. (1995). 
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 آنهـا  چـون  ،دارنـد  قـرار  نهـايي  كنترل موضع در نفعان ذي از گروهي عنوان به نمونه، مديران عنوان به

 ديگـر  ادعاهاي با موافق صورتي به را شركت منابع تا هدد مي اجازه آنها به كه نددار گيري تصميم قدرت

 و نيازهـا  رفـع  مسئول نهايت در شركت مدير كه معناست بدان اين 51F1.دهند تخصيص نفع ذي هاي گروه

 .است نفعان ذي انتظارات

 در كـه  دارد وجـود  تعـادلي  كـارگزار  -مالك روابط و كارگزار -ذينفع روابط كلي گروه بين...  «

 يـك  مسـتلزم  دو هـر  كـارگزار  -مالـك  روابـط  و كارگزار -نفع ذي روابط. شود مي بيان نمايندگي نظريه

 بـا  رابطـه  دو هر عالوه به. است مختلف منافع بين سازگاري آن هدف كه است ضمني يا صريح قرارداد

 حاكميـت  ضـعف  از ناشـي  هـا  شـركت  اخير هاي فروپاشي 52F2».شوند مي كنترل شركتي حاكميت ساختار

 را نظريـه  دو ايـن  تلفيـق  بـه  نياز آمريكا، در انرون مثل ييها شركت مديران غيراخالقي رفتار و شركتي

 بـر  نظريـه  تبيين به نمايندگي نظريه ديدگاه شد، پذيرش گفتهنيز  تر پيش كه طور همان. دهد مي نشان

 تبيـين  معـامالت، بـه   هزينـه  نظريه ديدگاه پذيرش كه حالي شود، در منجر مي شخصي منفعت اساس

 فروپاشـي  از پيشـگيري  و سـرمايه  بـازار  گسـترش . دشـو  مي منجر اجتماعي مسئوليت اساس بر نظريه

 ايـن  غيـر  كـرد، در  ادغـام  هـم  بـا  را ديـدگاه  دو اين نحوي به بتوان كه آن مگر نيست ممكن ها شركت

 53F3.يافت دست مناسبي شركتي حاكميت به توان نمي صورت

 مباني تجربي. 4

 هاي حاكميت شركتي در كشورها مدل .4-1

 مجموعـه  مـالي، يـك   هاي و سيستم شركتي قانوني، ساختار چارچوب نظير عواملي اساس بر كشور هر

بنـدي   طبقـه  بـراي  هـايي  تـالش  ،اساس اين بر. ددار را خود فرد منحصر به شركتي حاكميت هاي رويه

 از حـال، يكـي   ايـن  بـا . اسـت  همراه بـوده  مشكالتي با كه گرفته صورت شركتي حاكميت هاي سيستم

بـه   معـروف  بنـدي  طبقـه ، اسـت  برخـوردار  صـاحبنظران  نـزد  پـذيرش بيشـتري   از كه ها تالش بهترين

 .است برون سازماني و سازماني درون هاي سيستم

______________________________________________________ 
   1. Hillman & Keim. (2001). 
   2. Shankman. (1999). 
   3. Owen, et al. (2001). 
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 رايـج، مالكيـت   مالكيـت  سازماني، سـاختار  برون شركتي حاكميت سيستم كشورهاي داراي در

 رأي سهم، يك  يك" .دارد اشاره مالكيت نظارت حق و جريان نقدي حق به ساختار اين .است پراكنده

 سـازماني  بـرون  بـا سيسـتم   كشـورهاي  در سـهامداران  بـين  نظـارت  حق توزيع براي كه قانوني است"

. هستند مسطح مالكيتي مراتب سلسله داراي طور معمول به ها شركت ،سيستم اين در. شود مي استفاده

. ندهسـت  خـود  مالكان نهايي مستقيم مالكيت تحت معمول طور به الگو اين در ها شركتديگر،  بيان به

 مـديران  برخـي  بـه  دادن رأي حتـي  يـا  نظـارتي  هاي هيأتدر  كنندگان انتخاب بر نظر اعمال با مالكان

 .كنند مي كنترل را شركت مديريت غيرمستقيم طور پيشنهادي، به

. است متمركز رايج سازماني، مالكيت درون شركتي حاكميت سيستم با مقابل، در كشورهايي در

 از انحـراف  دليـل  بـه  ،نهايـت در  و متـداول اسـت   متقابل مالكيت يا هرمي سيستم، ساختارهاي اين در

از  بـيش  آنها نظارتي حق كه ناظر سهامداران از گروه يك وسيله نظارت به" رأي سهم، يك يك" قانون

 سـهام  كـه  اسـت  درونـي  اختيار اشخاص در متمركز مالكيت .شود مي است، اعمال نقدي جريان حقوق

 .دارند را نظارتي عمده

 نسـبتاً  سـاختار  دو تـوان  سازماني مي درون شركتي حاكميت سيستم داراي كشورهاي ميان در

 ناميـده » آلمـاني « سيسـتم  كـه  اسـت  اروپايي كشورهاي در سيستم يننخست: كرد مشاهده را متفاوت

» الـف « شركت بانك، خانواده، دولت يا مثال عنوان به. است سويه  يك اين سيستم، نظارت در .شود مي

 شـركت  ،ديگر سوي از. دارد نمايندگي آن نظارت هيأت در و دارد اختيار در را» ب« شركت ناظر سهام

. دارد اختيار در را »د« شركت ناظر سهام خود نوبه به نيز آن كه ددار را»  ج« ناظر شركت سهام» ب«

 مالكيت با و پيوسته هم به مديريت طريق از چندين شركت كه است» ژاپني« ساختار، سيستم دومين

 اصـلي  يـك بانـك   همـواره  ،گروه اين در. اند مرتبط يكديگر با )ديگري توسط هر شركت سهام( متقابل

 نظـارت  هيـأت  در نماينـدگاني  ،بنـابراين  ،داشـته  اختيـار  در را گـروه  يها شركت سهام كه دارد حضور

  54F1.دارد ها شركت

______________________________________________________ 
   1. Breandle .(2005). 
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 شـركتي  حاكميـت  مـدل سـمت   بـه  گـرايش  كه كشورهايي دهند مي نشان تجربي هاي بررسي

 تمركـز  بـا  كشورهاي در كه حالي برخوردارند، در سهام پراكنده مالكيت ساختار از دارند، بيشتر بيروني

 شـركتي  حاكميـت  سـهامداران، مـدل   از كمي تعداد طريق از مديريت بر قوي كنترل اعمال مالكيت و

 در و هسـتند  خـانوادگي  مالكيـت  داراي هـا  شركت بيشتر موارد در ايتاليا در .كردند مي دنبال را دروني

 مسـاوي  طور به سهام تقريباً مالكيت چين در. هستند هاي مالي ، واسطهاصلي ژاپن سهامداران و آلمان

 توسـعه  حـال  در كشورهاي اغلب در كه حالي است، در پخش شده محلي اشخاص و دولت، نهادها بين

 اختيـار  در محـدود، نظـارت شـركتي    سـرمايه  بازارهـاي  وجـود  و خصوصـي  بخش پايين علت سهم به

 حاكميت سهامداران، مقررات مالكيت تمركز و به ماهيت توجه با ،نتيجه در. است مانده ها باقي خانواده

 55F1.گيرد مي قرار تأثير تحت متناسب طور كشورها به شركتي

 بـا  هـا  مـدل  ايـن  كـه  دارد وجـود  جهـان  سراسر در شركتي حاكميت باب از مختلفي هاي مدل

دارد،  وجـود  شركت آن در كه اي سرمايه تنوع به ناشي از توجه آنها تفاوت كه هستند متفاوت همديگر

 مـدل  در و اسـت  سـهامداران  منـافع  بر تأكيد و تمايل آمريكا و انگليس هاي مدل در ي كهطور به ؛است

 نفعـان  ذي نفـوذ  و وضـعيت  ژاپـن، بـه   و اروپـا  قـاره  شود، مثًال عمل مي كشورها از برخي در كه ديگري

 رسـميت  بـه  جامعه و كنندگان، مشتريان تأمينكارگران، مديران،  ها منافع در اين مدل. شود متوجه مي

 زيـر هاي متداول حاكميت شركتي در جهـان در قالـب الگوهـاي     به طور معمول مدل .شود شناخته مي

 56F2:ارايه شده است

مـثالً كميتـه   (مديره وجود دارد و يك مجموعه كنترلي  هيأتدر اين مدل، يك  57F3:مدل عادي •

بيني  هاي ديگري از جانب قانون پيش معموًال زماني كه حالت. مديره است  هيأتكه ناظر بر ) حسابرسان

اين مدل در ايتاليا مرسوم است و در ايران نيـز عمومـاً از ايـن    . شود نشده باشد، از اين مدل استفاده مي

 .شود مدل استفاده مي

______________________________________________________ 
 .)2008.( مارلين.  1  

   2. Lecture on Corporate Governance .(December 2005). 
   3. Ordinary 



 

 1393 زمستان، 68سال بيست و يكم، شماره فصلنامه روند،   
 

36 

مـديره   هيـأت در اين مدل، مديرعامل عضو يك مجموعه از مـديران، يعنـي    58F1:اي اليه مدل تك •

عمومـًا ايـن مـدل در    . شـوند  عنوان كميته كنترل منصوب مـي  مديره به هيأتاست و تعدادي از اعضاي 

 . كشورهاي انگليسي زبان رايج است

60Fعامل هيأتدر اين مدل دو مجموعه مديران وجود دارد؛  59F2:اي مدل دو اليه •

كه شامل مـديران   3

61Fناظر هيأتاجرايي و 

ايـن مـدل در كشـور آلمـان رايـج اسـت و       . كه شامل مديران غيراجرايـي اسـت   4

بـه طـور كلـي،     .رواج يافتـه اسـت   نيز در كشورهاي ديگر اروپايي مانند فرانسه، هلند و فنالند تازگي به

 ):3جدول(سازد  يرا نمايان م زيربررسي تجارب كشورها نتايج 
شورها در زمينه حاكميت شركتي .3 جدول  تجارب ك

بندي  طبقه

 كشورها
 تجربه حاصل شده كشور

ته
ياف

عه 
وس

ي ت
ها

ور
ش

ك
 

 آمريكا

 .نيستند سازمان به وابسته گذاران هسرماي و بوده افراد آنِ از مالكيت سهم -

مديريت، ( آن در اصلي بازيگر سه هاي مسئوليت و حقوق و يافته به خوبي توسعه قانوني چارچوب -

 .است شده تعريف به خوبي )سهامداران و مديره هيأت

 .يكديگر جدا هستند از يافته توسعه عمومي هاي ن سازما اغلب در كنترل و مالكيت -

 .هستند سازمان از خارج نيز و داخل افراد ها شامل سازمان اغلب مديره هيأت -

 انگلستان

 . دارد توجه سهامداران منافع به شركتي حاكميت -

 استثناي به( شركت اجرايي مديران از برخي شامل بسياري هاي گروه شركتي حاكميت مدل در -

  .دارند حضور نيز غيراجرايي ديگر مديران و) مديره هيأت عضو و مقام

 ژاپن

 .دارد تعلق وابسته يها شركت و ها به بانك بااليي ميزان به سهام مالكيت -

 .است شده تشكيل بيروني از سهامداران كمي نسبتًا تعداد و سازمان داخل افراد از اغلب مديره هيأت -

 وابسته يها شركت ، گروه)اصلي دروني يك سهامدار( اصلي بانك: دارد وجود اصلي بازيگر چهار -

 دولت و ، مديريت)اصلي دروني سهامدار يك(

 .دارد ژاپن حاكميت در نقش اساسي و شود مي هدايت دولت توسط صنايع مشي خط و سياست -

   

______________________________________________________ 
   1. One-Tier 
   2. Two-Tier 
   3. Management Board 
   4. Supervisory Board 
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 .3 جدولادامه 

بندي  طبقه

 كشورها
 تجربه حاصل شده كشور

 آلمان 

 هيأت در حضور براي هاي بانك ژاپن، نماينده همانند و دارند ها بانك با بلندمدت ارتباط ها شركت -
 زمـان  در تنهـا  بانك نمايندگان كه ژاپن خالف بر ليو .شوند مي برگزيده آلماني يها شركت مديره

 هـاي آلمـاني   شـركت  مـديره  هيـأت  در بانك نمايندگان شوند، حضور مي مالي منصوب توقيف بروز
 .است دائمي

. ندهسـت  نظـارت  هيـأت  و مديران هيأت شامل مديره هيأت ساختار دو داراي آلماني يها شركت -
 نماينـدگان  از متشـكل  نظـارت  هيـأت  و اسـت  سازمان اجرايي داخل مديران شامل مديران هيأت

 .است سهامداران كاركنان و
 گـذاري  سـرمايه  اسـتراتژي  كننـده  بازتـاب  كـه  كـم اسـت   آلمـان  در سـهام  فردي مالكيت ميزان -

 .آلمان است در كارانه محافظه
 .باشد كارگران از بايستي  نظارتي هاي هيأت هاي پست از نيمي از بيش آلمان قانون اساس بر -

 برابـر  در آلمـاني  هـاي  شـركت  حفاظت باعث ابزار( دارد وجود يأر حق محدوديت آلمان قوانين در
 .)سهامداران ديگر پيشنهادات و نظرات

سع
تو

ل 
حا

در 
ي 

ها
ور

ش
ك

 ه

 تركيه

 فعاليـت  و مالي بازارهاي توسعه كشور، سطح كلي شرايط تركيه در شركتي حاكميت تعريف براي -
 .است گرفته قرار مدنظر اقتصادي هاي بنگاه

 نفعان اطالعات، ذي افشاي و سهامداران، شفافيت بخش چهار از تركيه در شركتي حاكميت اصول -
 . شود مي تشكيل مديره هيأت و
 بـه  مربـوط  مقـررات ( كنـد  نمـي  نقـض  را كنـوني  مقـررات  و شـركتي، قـوانين   حاكميـت  مقررات -

 ). پابرجاست دولتي يها شركت
 .است شركتي حاكميت اجراي بر نظارت و تدوين مسئول تركيه سرمايه بازار مديره هيأت -

 مالزي

 بـه  تشـويق  شـدت  بـه  را كشـور  ايـن  بانكداري بخش مالزي مركزي ، بانك1997 سال در آسيا بحران از پس -
 . است كرده ابالغ ها بانك به راستا اين در را هايي دستورالعمل و كرد شركتي حاكميت اصول اجراي

 جملـه  از. انـد  رسانده انجام به مديره هيأت ساختار و تركيب بهبود براي را اقداماتي ها بانك تمامي -
 :از اند عبارت اقدامات اين

  خـدمات و كميتـه   جبـران   انتصـابات، كميتـه    حسابرسـي، كميتـه    كميتـه  مستقل، تشـكيل  مديران انتصاب -
 ريسك مديريت

 هند

 متناسـب  پيشنهادهايي تا است كرده اقدام كارگروه يا كميته 3 حداقل ايجاد به هند مركزي بانك -
 و باشـند  داشـته  نظـارت  آنها صحيح اجراي بر و كنند ارايه ها بانك به را درست شركتي حاكميت با

 المللـي  بـين  اسـتانداردهاي  و اصـول  كميتـه  :عبارتنداز ها كميتهاين . دهند قرار ارزيابي مورد را آنها
 بانكي نظارت مشورتي گروه شركتي، حاكميت مشورتي مالي، گروه

 مالكيت، كيفيت تمركز و مباحثي همچون كيفيت هند در ها بانك شركتي حاكميت خصوص در -
 .شود گيري مي مديره، پي هيأت نظارت براي سازوكاري و احتياطي مديريت، چارچوب
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 .3 جدولادامه 
بندي  طبقه

 تجربه حاصل شده كشور كشورها

 

 تايوان

 تنهـا  نه كه شده طراحي بازار امنيت از اطمينان كسب براي سيستمي عنوان به شركتي حاكميت -
 حاكميـت  فرهنـگ  بـاالبردن  بـراي  سـهامداران  و كاركنـان  تمامي كنندگان، بلكه تهيه و سرپرستان

 .دهند انجام احسن نحو به را خود وظيفه بايد شركتي
 يك ايجاد براي تايوان بورسي هاي شركت اجباري، اما نه است اختياري سيستم شركتي حاكميت -

 . اند پذيرفته اصل يك عنوان به را شركتي بازار، حاكميت امنيت فراگير و جامع سيستم
 تطابق در شركتي حاكميت با رابطه در را خود مالي سال سازنده و مناسب اطالعات بايد ها شركت -
 حاكميـت  نقـش  و بدنـه  سـاخت  :كننـد  افشا مقابل شرح به بورسي هاي شركت مقررات و قوانين با

 وليتئمـديران، مسـ   هيأت استقالل و داران، ساختار سهام حقوق تساوي و مالكيت شركتي، ساختار
 قــوانين و نــاظران، ارتباطــات اســتقالل و ، موقعيــت، وظــايفكاركنــان مــديريت و مــديران هيــأت

 مـورد  مقـررات  و قوانين توسط كه اطالعاتي آوري جمع براي موضوعات وقايع و سهامداران، جزييات
 كمبودها و به و ها نارسايي اين داليل و شركتي حاكميت انجام براي كمبود و است، نارسايي احتياج

 .شركتي حاكميت گسترش براي ها طرح و ها نقشه پيوستن هم

امارات 
متحده 
 عربي

از اصول  كه عمدتاً شركتي حاكميت اصول اجراي به را كشور ام بانكي اينامارات، نظ مركزي بانك -
حاكميـت    لي دستورالعمل، وحاكميت شركتي كميته نظارت بانكي بال برگرفته شده، ترغيب نموده

 اقداماتي ها بانك تماميمطابق اين رهنمود توصيه شده  .استنويس  در مرحله پيش آن فعًال شركتي
 :جمله عي آن ازهاي فر و تشكيل كميته مديره هيأت ساختار و تركيب بهبود براي را
 خـدمات و مـديريت   حسابرسـي، انتصـابات، جبـران    هـاي  كميته مستقل، تشكيل مديران انتصاب -

 .ريسك و تطبيق، به انجام رسانند
 .هاي اين پژوهش يافته: مأخذ

 تجربي  مطالعات نتايج .4-2

حاكميت شركتي بر كارايي بازار مالي و عملكرد اقتصـادي مطالعـات تجربـي زيـادي      تأثيردر ارتباط با 

 .آورده شده است 4 صورت گرفته است كه نتايج برخي از آنها به اختصار در جدول
آثار حاكميت شركتي .4 جدول ج مطالعات انجام شده در خصوص   خالصه نتاي

 نتيجه تحقيق موضوع تحقيق محققان رديف

و شفافيت با  ارتباط افشا )2003(ن همكارا و بوشمن 1
 حاكميت شركتي

تـر،   بلندمدت هاي گذاري به سرمايه ،بيشتر و شفافيت افشا
 مـالي  تـأمين  جديد، هزينـه  به سرمايه تر آسان دسترسي

 قيمـت  نهايـت  در و تـر  مسئوالنه و مؤثرتر كمتر، مديريت
 .شد خواهد سهامداران تر توجه درخور منافع سهام و باالتر

 نظـام  هـا، اهـداف   شـركت  در اطالعـاتي بيشـتر   شفافيت
كـرده و حاكميـت شـركتي در     محقـق  بهتـر  را راهبـري 

 .سازد تر ميمؤثرپذيرتر و  را امكان ها شركت

 )2002(الو و كالپر 2
نقش حاكميت شركتي در 

كارايي عملياتي و ارزش بازار 
 شركت

كـارآيي   بـا  زيادي مثبت همبستگي مناسب شركتي حاكميت
 كـه  كشـورهايي  در ارتبـاط  ايـن  و دارد بـازار  ارزش و عملياتي
 .دارند، بارزتر است ضعيفتري قانوني سيستم
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 .4ادامه جدول 
 نتيجه تحقيق موضوع تحقيق محققان رديف

 )2003(تاركزسا و گيالن 3
 سهامداران مؤثر نظارتي نقش

 اصلي

 حضـور  متضمن نظام حاكميت شركتيكه  كشورهايي در
سـت،  ها شركت غالب مالكيتي ساختار در اصلي سهامداران

 مـديريت  از مالكيـت  جدايي از ناشي نمايندگي مشكالت
 در اساسـي  گذاران نقـش  سرمايه حقيقت در. نيست شايع

 .كنند مي شركتي ايفا حاكميت سيستم ارتقاي

 ) 2001(بال  و)  2000( بلك 4
اهميت حسابداري مالي در 

 حاكميت شركتي

) سيسـتم ( شـيوه  يـك  وجود بهادار اوراق رونق پر بازارهاي الزمه
 بـودن  پاسـخگو  و معتبربـودن  كـه  اسـت  قـوي  مالي حسابداري

 .شود مي محسوب آن در كليدي اطالعات، عامل

 )2002( ايكلس و پيازا دي 5
 نظام در شفافيت اهميت

 شركتي حاكميت

 راهبـري  نظـام  سـبب  شركتي؛ حاكميت نظام در شفافيت
 كارايي نهايت و در شفاف اطالعات ارائه شركت،صحيح در 

 .بوده است سرمايه بازار

 )2001( مواليناتان و برتراند 6
 سهامداران مؤثر نظارتي نقش

 اصلي
 كنتـرل  موجب مديره هيأت در اصلي سهامدار يك حضور
 .شود مي مديران و دستمزد حقوق روي بيشتر

 )1381(ميدري 7
 سهامداران مؤثر نظارتي نقش

 اصلي
 يهـا  شـركت  از حتي اصلي مالك فاقد يها شركتكارايي 
 .است كمتر نيز دولتي

 )2004(سولومون  8
تفكيك نقش مديران بر  تأثير

 حاكميت شركتي

 اجرايـي  مـدير  و) مـديره  هيـأت  رئيس( ارشد مدير نقش تفكيك
هايي  در شركت. است نمايندگي مسائل هاي كاهش روش از يكي
 تـر  گيـري مسـتقل   تصـميم  علت اند، به داشته تفكيكي چنين كه

 .بود خواهد بهتر شركت مالي مديران، عملكرد

 ) 2005 (لبريند 9
سيستم  بر گذارتأثير عوامل

 شركتي حاكميت

بـــدهي، قـــوانين  آن، ســـاختار مقـــررات و كـــارا بـــازار
 بودن وكار، كارا كسب وضعيت و بانكي ورشكستگي، نظارت

 مـالي  بازارهاي در رقابت سطح و سرمايه عملكرد بازارهاي
ــين اي و مقيــاس منطقــه در كاالهــا و ــ ب  عوامــل از يالملل

 . هستند شركتي سيستم حاكميت بر گذارتأثير

 )2008( مارلين 10
رابطه نظام قانوني و حاكميت 

 شركتي

 آلمـاني / فرانسوي /انگليسي( مرسوم قانوني هاي نظام ميان
ـ  مدني قانون كه كشورهايي )اسكانديناوي و  ويـژه  هدارند، ب

 دارد، در فرانسـوي  ريشـه  آنهـا  قانوني نظام كه كشورهايي
هســتند،  عــرف قــانون داراي كــه كشــورهايي مقايسـه بــا 

 دهند و مي انجام گذاران از سرمايه تري ضعيف هاي حمايت
 .يافته است توسعه كمتر آنها سرمايه بازارهاي

 .هاي اين پژوهش يافته: مأخذ
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را  زيـر در مجموع، مطالعات تجربي انجام شده در خصوص آثار و تبعات حاكميت شركتي نكات 

 :سازد نمايان مي

 .مثبت دارد تأثيرحاكميت شركتي بر توسعه و عملكرد بازارهاي سرمايه و تخصيص منابع  •

و  هـا  شـركت حاكميت شـركتي، عملكـرد    ميانمطالعات انجام شده و شواهد تجربي ارتباط  •

 .كنند رشد اقتصادي را به خوبي تبيين مي

 نظـام  تأثيرضمن آنكه . اي برخوردار است از اهميت ويژه شركتي حاكميت نظام در شفافيت •

 .است سرمايه بازار كارايي نهايت و در شفاف اطالعات ارائه در صحيح راهبري

 هـاي مختلـف   سيسـتم مسـائل فرهنگـي،    و مالي اقتصادي، نظام رشد مرحلهمانند  عواملي •

 .دهد مي قرار تأثير جهان تحت سطح در را شركتي حاكميت

 همگرايي مسير زمان طول حال توسعه، در در و يافته توسعه كشورهاي در حاكميت شركتي •

 و داخلـي  عوامـل  بـه  توجه حاكميت شركتي مطلوب نظام يك تدوين براي. است پيموده را

 .ضروري است كشور هر فرهنگي و اقتصادي، سياسي شرايط نيز و بيروني

 ها مسايل و چالش: هاي ايران حاكميت شركتي در بانك. 5

 وضع موجود .5-1

بـه بعـد    1380موضوع حاكميت شركتي در بازار مالي ايران، موضوع نسبتاً جديدي است كـه از سـال   

اختصـار رونـد   بـه  . شـود  طوالني در ايران مشـاهده نمـي   پيشينه ، بنابراين،مورد توجه قرار گرفته است

 : بندي است قابل طبقه زيركيد بر نظام بانكي به شرح أبرقراري حاكميت شركتي در بازار مالي ايران با ت

و تهيـه   1380شركتي در ايران بـه مفهـوم جديـد آن بـه بعـد از سـال        حاكميت پيشينه −

. گـردد  دستورالعمل حاكميت شركتي ايران توسـط سـازمان بـورس و اوراق بهـادار برمـي     

 .است هشدن االجرا الزم بورسي هاي شركتچه هنوز اين دستورالعمل براي اگر

گذاران از وقـوع تخلفـات و نيـز سـاماندهي و توسـعه       در راستاي حمايت از حقوق سرمايه −

قـانون بـازار اوراق    7مـاده   18و  11، 8 شفاف و منصفانه بازار اوراق بهادار طبـق بنـدهاي  

ــران  ــا هــدف اجــراي مــاده  ) 1384ال مصــوب ســ( بهــادار جمهــوري اســالمي اي  35و ب
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اصـالحيه مصـوب سـال    (دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهـادار تهـران   

، دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهـران  )1390

انسـته  بازخوردها حاكي از آن است كه اين دستورالعمل نتو. بورس نوشته شده است و فرا

تا حد مطلوبي بازار اوراق بهادار و فرابورس را سـاماندهي كنـد و هنـوز نيازمنـد بـازنگري      

 .است

ات مؤسسـ كنتـرل داخلـي در    مـؤثر مجموعـه رهنمودهـايي بـراي نظـام     «بانك مركـزي   −

هـا ابـالغ نمـود كـه در آن بـر ايجـاد دو ركـن         به تمامي بانك 1386را در سال » اعتباري

گــزارش 1387در ســال  ،همچنــين. كيــد شــده اســتأريســك، تحسابرســي و مــديريت 

اطـالع   بـراي را  "در نظام بانكـداري ايـران   مؤثرسازي حاكميت شركتي  راهكارهاي بومي"

 . شبكه بانكي كشور منتشر كرده است

كه مربوط بـه بخشـي از اصـول حـاكميتي شـركتي اسـت، در قالـب         1 اصول كميته بال −

ها ابالغ شده و در قالـب حاكميـت شـركتي،     ف به بانكهاي مختل نامه و دستورالعمل آيين

 .مقرراتي تدوين و ابالغ نشده است

ـ (از اقدامات ديگر بانك مركزي  − انجـام مطالعـه   : عبـارت اسـت از  ) 1393ويـژه در سـال    هب

ديگر و نيز ترجمه اصول بهبود حاكميت شركتي  يموردي نظام حاكميت شركتي كشورها

اجرايـي نمـودن    بـراي و انجـام اقـداماتي    2سـند بـال    كميته نظارت بانكي بـال، ترجمـه  

 .ي پولالملل بينگيري از دانش و تجربيات كارشناسان صندوق  با بهره 3و 2چارچوب بال 

 ها و مسايل  چالش .5-2

62Fدرونـي  غلبـه  موقعيـت  بـر  زيـادي  حد تا ايران كنوني وضعيت در عام سهامي شركت مالكيت ساختار

1 

. است مشهود ايران عام سهامي يها شركتبر) دولتي شبه و دولتي( اصلي سهامداران نفوذ. دارد تطبيق

 چنـدان  وضـعيت  اين آينده نزديك در رسد نمي نظر به نيز سازي خصوصي كنوني روند به توجه با حتي

 مـردم  به) بورس طريق از عمدتًا(آنان  سهام اخير هاي سال در كه بزرگي دولتي يها شركت. كند تغيير
______________________________________________________ 

   1. Insider Dominated 
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 نتيجـه  تـوان  مي ،بنابراين. دولت قراردارد كنترل در غيرمستقيم يا مستقيم همچنان است، شده واگذار

 . است رنگ كم ايران عام سهامي يها شركتدر ) منظر اين از حداقل( نمايندگي لهأمس گرفت كه

ايران، بررسـي وضـعيت    جمله از توسعه درحال كشورهاي در موجود قانوني هايخأل به توجه با

را نيـز   زيـر هاي ديگري به شرح   مسايل و چالش) كه هنوز نوپا است(موجود حاكميت شركتي در ايران 

 :سازد نمايان مي

 .حاكميت شركتي تدوين نشده است هاي در قانون تجارت كشور موضوع  -

 .نيستو عمق چنداني برخوردار  پيشينهمباحث مرتبط با حاكميت شركتي در ايران از   -

 .طور كامل بومي نشده است ها و به زمينه تمامها در  دانش مرتبط با حاكميت شركتي بانك -

اجراي حاكميت شركتي اثربخش در نظام بانكي كشور در زمينه تبيين روابـط سـهامداران بـا     -

 .بسياري مواجه است  بانك با مسايل ديگر نفعان ذي

 .نفعان بانك وجود ندارد ذي تماممدرني براي ايجاد تعادل در منافع  قانون بانكداري -

هـا   نظارت بانكي از اختيارات قانوني مكفي براي برقـراري حاكميـت شـركتي خـوب در بانـك      -

 .يستبرخوردار ن

 .شوند اساس قوانين خاص خود اداره مي هاي دولتي بر بانك -

 شده براي برقراري حاكميت شركتي مؤثر در ايران امنيازها و اقدامات اصالحي انج الزامات، پيش. 6

 نيازها الزامات و پيش .6-1

 بازارهاي شفافيت و كارآيي افزايش گذاران، سرمايه اعتماد حس ايجاد در شركتي حاكميت نظام اهميت

امـا نكتـه اصـلي الزامـات و      ؛اسـت  آشـكار  همگان بر كشورها اقتصادي توسعه و رشد نهايت در و مالي

برقراري نظام مطلوب حاكميت . است مؤثربرقراري نظام حاكميت شركتي  براينيازهاي مورد نياز  پيش

تـرين آنهـا بـه     نيازهايي است كه برخي از مهـم  شركتي در سيستم بانكي كشور نيازمند اقدامات و پيش

 63F1:است زيرشرح 

______________________________________________________ 
 .)1393.( آزاد امين.  1  
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64Fتعيين ضوابط براي شايسته و مناسب بودن -

 سهامداران بانك  1

 ،ممنوعيت يا محدوديت براي معامالت با اشخاص مرتبطايجاد  -

 ،تعيين اختيارات و وظايف سهامداران بانك -

عامـل و   هيـأت مـديره،   هيـأت تعيين ساختار مناسب براي هريك از سطوح مجمـع عمـومي،    -

 ،مديرعامل بانك

بـا  تعيين اختيارات و وظايف هريك از سطوح مـديريت بانـك و نحـوه ارتبـاط و تعامـل آنهـا        -

 ي ديگر،ها حسابرس مستقل، كميته حسابرسي، حسابرسي داخلي و كميته

 ،هاي مورد نياز براي مديران بانك ها و شايستگي تعيين ضوابط مربوط به صالحيت -

ها و نحوه تعامل آنها با مرجع نظارتي  تعيين ضوابط مربوط به انتخاب حسابرسان مستقل بانك -

 ديگر، نفعان و ذي

 ،مربوط به ساختار و نحوه اداره كميته حسابرسيتعيين ضوابط  -

 ،ها تعيين ضوابط مربوط به نظام كنترل داخلي در بانك -

 ،تعيين ضوابط مربوط به افشا و شفافيت -

كـه نتـايج    تدوين ضمانت اجراي مناسب براي دخالت مرجع نظارتي در امور بانك؛ در صـورتي  -

 .نامناسب يا ضعيف در بانك باشدارزيابي نظارتي نمايانگر حاكميت شركتي 

 اقدامات اصالحي  .6-2

. است مقررات و قوانين بودن كامل برقراري حاكميت شركتي مطلوب، اصل براييكي از اصول بنيادين 

 تركيـب  بـه  بلكـه  هـا،  شـركت  قانون به تنها نه شركتي، حاكميت و قانوني سيستم ارزش كه معنا بدان

 تجـاري  قـوانين  مجموعـه  با ها  شركت قانون سازگاري و آنها مناسب ارتباط مقررات، و قوانين از خاصي

 ايـن  مبنـاي  بـر  و دارد اشـاره  سيستم مختلف اجزاي متقابل وابستگي به بودن كامل اصل. دارد بستگي

 بيشترين كسب براي. »است آن اجزاي جمع از بيش چيزي موضوع يك كليت« كه است استوار عقيده

______________________________________________________ 
   1. Fit & Proper 
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 سيسـتم  صـورت  ايـن  در و باشـند  سـازگار  يكـديگر  با اجزا كه است ضروري بودن، كامل اصل از منافع

 :دارد وجود عدب دو بودن كامل اصل در .بود خواهد سازگار و مستحكم

 ،ديگـر  بيـان  بـه  .باشـد  سـازگار  و مكمـل  يكـديگر  با بايد ها   شركت قانون دروني مقررات )الف 

 سـازگار  هـا    شركت قانون ديگر اجزاي با كه شوند ديگري جايگزين توانند مي زماني تنها خاص، مقررات

 .باشند

 قـانون  ،ديگـر  بيـان  بـه  .باشـد  سـازگار  و مكمل ديگر قانوني مقررات با ها   شركت قانون كل )ب

 65F1.باشد سازگار آن قانوني محيط با بايد كشور هر هاي   شركت

در نظام بانكي ايران، بانـك مركـزي در    مؤثرين اساس، در راستاي اجراي حاكميت شركتي ا بر

 :مبادرت به انجام اقدامات اصالحي زير نموده است -1393و 1392ي ها سالويژه در  هب -ي اخيرها سال

اي در  هـاي تجـاري غيردولتـي بـه منظـور ايجـاد سـاختار دو اليـه         ابالغ اساسنامه نمونه بانك -

  ،)اجرايي هيأتنظارتي و  هيأت( هاي غيردولتي بانك

 ،نامه تسهيالت و تعهدات اشخاص مرتبط ينيابالغ آ -

 ،ابالغ ضوابط مربوط به انتخاب حسابرس بانك -

  ،ابالغ ضوابط مربوط به افشا و شفافيت -

 ،ها هاي مديران بانك ابالغ ضوابط مربوط به احراز صالحيت -

 ،ها ابالغ رهنمودهاي مرتبط با نظام كنترل داخلي بانك -

 ،در نظام بانكداري ايران مؤثرسازي حاكميت شركتي  راهكارهاي بوميگزارش  ابالغ -

كميته نظارت بـانكي بـال بـه منظـور فـراهم       2010ابالغ اصول بهبود حاكميت شركتي سال  -

 ،2اجراي حاكميت شركتي اثربخش مطابق با سند بال  براينمودن بسترهاي الزم 

در دسـت  ( 44هـاي كلـي اصـل     سياسـت قـانون اجـراي    5تدوين اليحه قانوني اصـالح مـاده    -

 ،)تصويب

______________________________________________________ 
  1. Breandle. (2005). 
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 5مـاده   2ات اعتباري غيردولتي موضـوع تبصـره   مؤسسسيس و اداره أنامه نحوه ت ينيتدوين آ -

 .)در دست تصويب( 44هاي كلي اصل  قانون اجراي سياست

قابل توجهي در تدوين مقررات بانكي براي بهبود حاكميت شركتي  هاي ي اخير اقدامها سالدر 

 . ته شده و نظارت بانكي هم در اين زمينه فعاليت نظارتي خود را آغاز كرده استبرداش

 هاپيشنهادارائه گيري و  نتيجه. 7

 گيري بندي و نتيجه جمع .7-1

و نيـز در   هاي ديگـر شده در خصوص برقراري حاكميت شـركتي در كشـور   انجام هاي پژوهشبررسي با 

 : آيد ميدست  به زيرمطالعات نظري و تجربي، نتايج 

 موجـب  شـركتي  حاكميـت  سـازوكارهاي  مناسـب  استقرار دهد مي نشان ها هاي پژوهش يافته -

 و مختلـف  نفعـان  ذي حقـوق  استيفاي عملياتي، كارايي افزايش منابع، بهينه تخصيص و جذب

همچنـين، برخـي   . شـود  گـذاران مـي   پايدار از طريق جلب اعتماد سـرمايه  گذاري سرمايه رشد

 . دارد ها شركتمطالعات تجربي حكايت از رابطه مثبت نظام حاكميت شركتي و بازده 

 در. دارد مثبـت  تأثير منابع تخصيص و سرمايه بازارهاي عملكرد و توسعه بر شركتي حاكميت -

 بـراي  مـؤثري  و مهـم  چـارچوب  شركتي حاكميت سرمايه، تحرك و اقتصاد شدن جهاني دوره

 و شده انجام مطالعات ديگر، سوي از. است نموده ارائه عضو كشورهاي اقتصاد و صنعتي رقابت

 نشـان  را اقتصـادي  رشـد  و هـا  شـركت  عملكرد شركتي، حاكميت نيام ارتباط تجربي شواهد

 .دهند مي

 ايـن  كـه  بـود  آن گويـاي  شـركتي  حاكميت اصول اجراي در ي ديگركشورها وضعيت بررسي -

 بـر  و ابالغ خود بانكي شبكه به اجرا براي را آن و تدوين را كلي استانداردهاي ابتدا در كشورها

انـد محيطـي    مقامات نظارتي و قانونگذاران كشورهاي مختلف تالش كرده. كنند مي نظارت آن

مالي ايجاد كننـد؛ در   مؤسساتها و  توانمند متناسب با اصول حاكميت شركتي خوب در بانك

 حسابرسـي  و داخلـي  هـاي  كنتـرل  مـورد هـايي در   توان به تدوين دستورالعمل اين ارتباط مي
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تبيـين   مـديره،  هيأتاستقالل مديرعامل از رييس  مديره، هيأتتركيب اعضاي  ها، بانك داخلي

ران، افشا و شفافيت اطالعات، حمايـت از حقـوق سـهامدا    مديره، هيأت هاي وليتئمسوظايف و 

 بهـره،  نرخ نقدينگي، هاي ريسك مديريت برايارتقاي امنيت فناوري اطالعات و تدوين اصولي 

  .كرد اشاره پذيري ريسك ظرفيت و تمركز

ي اخيـر  هـا  سال دراز آنجا كه اصول حاكميت شركتي در ايران موضوع نسبتاً جديدي است كه 

و بـه صـورت غيرمتمركـز دسـتورالعمل و     مورد توجـه قـرار گرفتـه، از انسـجام الزم برخـوردار نبـوده       

 بنـابراين، . تـدوين و ابـالغ شـده اسـت     -گيـرد  هايي از اين اصول را در بر مـي  كه بخش-هايي  نامه آيين

 .اي در اين زمينه كامالً مشهود است نامه هاي قانوني و آيينخأل

 هاي پيشنهادي توصيه .7-2

بـين حاكميـت شـركتي و چـارچوب نهـادي در      توانند در جهت ايجـاد تعامـل    هاي سياستي مي توصيه

گيري از  بهبود وضعيت حاكميت شركتي و بهره براياساس وضعيت موجود و  بر. كشورها تالش نمايند

 :شود ميپيشنهاد  زيرهاي سياستي  منافع آن، توصيه

 عـدالت  به توجه. دارد كيدأت "عدالت" عنصر بر ايران اسالمي جمهوري نظام كلي هاي سياست -

 شركتي، حاكميت نظام به متنوع هاي نگرش بين در ها، سياست و مقررات و قوانين در محوري

 مقـررات  گيري جهت مقاله اين هادنپيش ترتيب اين به. است منطبق بيشتر نفعان ذي نظريه بر

 اولويـت  گرچـه  اسـت،  نفعان ذي تمام حقوق رعايت سمت به شركتي حاكميت نظام با مرتبط

 .است توجه مورد همچنان سهامداران حقوق

مقـررات قـانون تجـارت، قـانون پـولي و       ويژه هب كشور مقررات و قوانين نمودن روز به و اصالح -

 .  بانكي و نيز قانون عملياتي پولي و بانكي كشور

 در آن اعمال و تجارت قانون اصالحي اليحه در شركتي حاكميت نظام با مرتبط قوانين تدوين -

 از. ديگـر  مشـابه  نهادهـاي مانند سازمان بورس و اوراق بهادار، نظام بـانكي و   هايي زيرمجموعه

مـديره   هيأت هاي مسئوليت و وظايف تفكيك و اي اليه دو ساختار ايجاد بيني پيش آنها، جمله

 . است كيدأقابل ت) اجرايي هيأتنظارتي و  هيأت(عامل  هيأتو 
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 مقـررات  و قـوانين  و جهـاني  اسـتاندارهاي  بـا  مطـابق  شـركتي  حاكميـت   دستورالعمل تدوين -

 .اثربخش شركتي حاكميت نظام اجراي به ها بانك الزام و كشور موضوعه

o    استقرار نظام كنترل داخلي كارا و اثربخش، بدون وجود يك نظام كنترل داخلـي كـارا و

. آن با زيان قابل توجه مواجه خواهد شـد  دنبالهاي فراوان و به  اثربخش، بانك با ريسك

كننـده   هاي مالي بانك غيرقابل اعتماد و اتكا به آن به شدت گمراه در اين شرايط صورت

 .استبوده و امكان كالهبرداري و سوءاستفاده در بانك زياد 

o  ايجاد و عملياتي نمودن واحدهاي مديريت ريسك، تطبيق، حسابرسي داخلي و اشخاص

 ،بع و نيروي انساني مكفي و مستقل از واحدهاي اجرايي بانكمرتبط با منا

o ارزيابي مستمر واحد حسابرسي داخلي توسط كميته حسابرسي، 

o تطبيق عمليات فعلي و آتي بانك با مقررات موجود،  

o احصا، شناسايي و نظارت بر اشخاص مرتبط.  

 يـك  ايـران، تـدوين   جملـه  از توسـعه  درحال كشورهاي در موجود قانوني هايخأل به توجه با -

 كليدي هدف مباني اين با .است ضروري شركتي حاكميت زمينه در منسجم مقررات مجموعه

 هيـأت آن  اصـلي  مخاطـب  كه ايران اقتصادي محيط براي مناسب شركتي حاكميت نظام يك

 :شود يم پيشنهاد زير شرح به است شركت مديره

o پذيري و پاسخگويي مسئوليت،  

o شركت منابع از مؤثر استفاده و ارزش خلق،  

o شفاف و موقع به دهي شگزار،  

o نفعان ذي تمامي با رابطه در عدالت و انصاف رعايت، 

o اخالقـي،   الزامـات  و تعهـدات  ايفـاي  شـامل  شـركت  شـهروندي  و اجتماعي نقش ايفاي

 عنــوان بــه شــركت ســهامداران منــافع رعايــت عــين در شــئونات اجتمــاعي و اســالمي

 .نفعان ذي از طبقه ترين اصلي
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و اسـتفاده از   ي ديگـر هـاي نظـارتي كشـورها    اطالعات با مقـام  مؤثرافزايش همكاري و تبادل  -

 .ها تجارب آنها در اجراي حاكميت شركتي در بانك

ه رتبـه حاكميـت   ئـ ي پذيرفته شده در بورس به اراها شركتبندي و الزام  ات رتبهمؤسسايجاد  -

 .ي زيرمجموعهها شركتو  شركتي خود

 .تر كردن نقش اين گروه از سهامداران هاي سهامداران خرد و پررنگ استفاده از ظرفيت تشكل -
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0Fگذاري تورم بر نرخ تورم در كشورهاي غيرصنعتيتأثير هدفبررسي 

1 
 

1F،دكتر حسين اصغرپور

 2،دكتر محمدمهدي برقي اسگوييT2F


2T  2،سلمانيدكتر بهزادT3F


2T 2مرند عليرضا جليليT4F


2T5F

 

 
 چكيده

از . هاسـت  تورم يك چارچوب خاص براي سياست پولي است كه در آن هدف اصلي و نهايي بانك مركزي ثبات قيمـت  يگذارهدف
كردن اهداف تورمي، اعالم عمومي اهداف تورمي و ارتباط مداوم و منظم با مردم  توان به مشخصهاي اصلي اين چارچوب ميمؤلفه

با تصويب اساسنامه جديد براي بانك مركزي نيوزيلند آغاز  1990اين چارچوب در سال . و انتخاب هدف مياني براي تورم اشاره كرد
ر ايـن راسـتا، ارزيـابي عملكـرد     د. انـد ا اجرا كردهكشور غيرصنعتي وجود دارد، آن ر 18كشور كه در بين آنها  25شده و تاكنون 

 .گذاري اقتصادي بسيار حائز اهميت است گذاري تورم در سياست هدف
مورد بررسي قرار گرفته و نتـايج آن بـا    م در كشورهاي غيرصنعتي اجراكنندهگذاري تورم بر نرخ توراثرات هدف پژوهش،در اين 

براي اين منظور، بـا اسـتفاده از   . اند، مورد مقايسه قرار گرفته استپولي را اجرا كرده ديگر هاي كشورهاي غيرصنعتي كه سياست
براي برآورد مدل   LSDVCننده برآوردكهاي پانل پويا و روش از مدل 1985-2010دوره  درتابلويي كشورهاي غيرصنعتي  هاي داده

بـه طـوري كـه     ؛بر نرخ تورم داشته است يداراثير معنأتورم تگذاري دهد كه هدفهاي تجربي نشان مي يافته. استفاده شده است
 .است هدرصد كاهش يافت 5/2گذاري تورم به ميزان روند بلندمدت تورم در كشورهاي اجراكننده به واسطه اجراي هدف

 

 .LSDVC برآوردكنندههاي پانل پويا،  گذاري تورم، نرخ تورم، مدلهدف :كليــديواژگان 

 JEL  :.E52, E58بندي طبقه
______________________________________________________ 

» گذاري تـورم در كشـورهاي غيرصـنعتي   بررسي عملكرد هدف«نامه كارشناسي ارشد با عنوان اين مقاله برگرفته از پايان .1
ويي در دانشـكده  ككه توسط عليرضا جليلي مرند و به راهنمايي دكتر حسين اصغرپور و دكتر محمدمهـدي برقـي اسـ    است

 .ده استشدفاع  1390علوم انساني و اجتماعي دانشگاه تبريز در سال 
  دانشكده اقتصاد مديريت و بازرگاني، دانشگاه تبريزدانشيار                                        asgharpurh@gmail.com 

 دانشكده اقتصاد مديريت و بازرگاني، دانشگاه تبريز استاديار                             mahdi_oskooee@yahoo.com 
 دانشكده اقتصاد مديريت و بازرگاني، دانشگاه تبريز دانشيار                                   behsalmani@gmail.com 

  دانشجوي دكتراي علوم اقتصادي، دانشگاه تبريز                                        alireza.jalili.m@gmail.com 
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 مقدمه .1

0Fفعـال  يپول يها سياستامروزه با توجه به اشكاالت اساسي كه به 

ايـن اتفـاق نظـر بـين      1F2،وارد اسـت  1

در كنـار ايـن   . هاسـت هاي پولي ثبات قيمتاقتصاددانان وجود دارد كه هدف نهايي و بلندمدت سياست

2Fناسازگاري زماني مسألهموضوع، 

هاي مركزي با آن درگيربـوده  فراگيري است كه همه بانك مسألهنيز  3

هاي خود فقط زمان مدت مسائل فكر كند و در سياست گذار بخواهد به حل كوتاهو هستند؛ اگر سياست

ولي در بلندمدت با توجه بـه اينكـه    ،به هدف خود دست يابد مدت كوتاهحال را در نظر بگيرد، شايد در 

اثر آن سياست خنثي و شايد موجـب بـدتر شـدن     سرانجامشوند، انتظارات با شرايط جديد منطبق مي

هاي پولي بر متغيرهـاي واقعـي   ناسازگاري زماني چيزي بجز مؤثر نبودن سياست. اوضاع اقتصادي شود

ها هزينه تأمينها براي دولت. نك مركزي استها و استقراض از بانيست، ولي موضوع اصلي فشار دولت

 ويـژه  به(هاي پولي انبساطي و رفع كسري بودجه و يا رسيدن به نتايج زودگذر حاصل از اعمال سياست

دادن عملكرد خود نزد افكـار عمـومي، بانـك مركـزي را بـراي اجـراي        بهتر نشان براي) كاهش بيكاري

 .شوندناسازگاري زماني مي مسألهباعث ايجاد  و دادههاي انبساطي تحت فشار قرار سياست

 مسـأله هـا و مقابلـه بـا    هاي پولي يعنـي ثبـات قيمـت   براي رسيدن به هدف بلندمدت سياست

3Fناسازگاري زماني و انضباط پولي بيشتر به يك لنگر اسمي

لنگـر اسـمي عبـارت اسـت از     . نيـاز اسـت   4

گذاران موظفند در طول زمان به ه كه سياستشده متغيرهاي اقتصادي براي آيند مقادير از پيش تعيين

توان به لنگرهاي اسمي ميترين  اصلياز . نحوي عمل كنند كه متغيرها به آن مقادير تعيين شده برسند

 گـذاري شـاخص قيمـت و   گـذاري تـورم، هـدف   گـذاري حجـم پـول، هـدف    نرخ ارز، هدف يگذارهدف

 . به قيمت جاري اشاره كرد GDP يگذار هدف

هاي پـولي مـورد توجـه    چارچوبي براي سياست عنوان بهگذاري تورم هدف 1990از اوايل دهه 

ين كشـورهايي  نخسـت  1991در  كانـادا  و1990در  نيوزيلنـد . گذاران و اقتصاددانان قرار گرفـت سياست
______________________________________________________ 

   1. Activist Monetary Policies 
شان حفظ توليد و اشتغال نزديـك بـه سـطوح    ند كه هدفوشمي گفتههاي فعالي هاي پولي به سياستاين نوع سياست. 2   

 .ه استها بوداشتغال كامل در همة زمان
   3. Time Inconsistency 
   4. Nominal Anchor 



 
 گذاري تورم بر نرخ تورم در كشورهاي غيرصنعتيتأثير هدفبررسي 

 
57 

تجربـة مثبـت ايـن    . زدايـي معرفـي نمودنـد    بودند كه اهداف تورمي را به منظور كمك به فرآيند تـورم 

طـوري كـه انگلسـتان در سـال      بـه  ؛شد ي ديگرسوي كشورها ورها، موجب پذيرش اين چارچوب ازكش

بـه اتخـاذ ايـن چـارچوب      1995، و اسـپانيا در سـال   1993، سوئد، فنالند و اسـتراليا در سـال   1992

اي بـه عنـوان يـك چـارچوب مناسـب بـراي       گذاري تورم به طور فزاينـده آن، هدف پس از. اندپرداخته

گذاران كشورهاي مختلف مورد پذيرش قرار پولي شناخته شد و به طور وسيعي توسط سياستسياست 

كشور در سراسر دنيا اين چـارچوب را بـراي هـدايت سياسـت      25، 2010طوري كه تا مارس  به ؛گرفت

بـا  بيشتر كشورهاي اجراكننده اين چارچوب، كشورهاي در حـال توسـعه و   4F1.اندپولي خود به كار گرفته

 .اند كه تمايل داشتند نرخ تورم خود را كاهش دهندنوظهور و داراي تورم باال و مستمر بودههاي بازار

بـا بازارهـاي   با توجه به اينكه عالوه بر كشورهاي صنعتي، تاكنون كشورهاي در حال توسـعه و  

انـد كـه هـدف    گذاري تورم را براي سياسـت پـولي خـود انتخـاب كـرده     نوظهور زيادي چارچوب هدف

از ايـن رو الزم اسـت    ،بهبود شرايط اقتصادي اسـت  ،آن دنبالآنها كاهش نرخ تورم و به  تمامرك مشت

چرا كه انتخاب چارچوب براي سياست پـولي   ؛رم مورد ارزيابي تجربي قرار گيردگذاري توعملكرد هدف

اين چارچوب سبب بهترشدن متغيرهاي كالن اقتصاد شود،  اگر واقعًا. براي يك اقتصاد بسيار مهم است

گذاري تورم در مقايسه بـا  اگر هدف ،پس بايد كشورهاي ديگر نيز به اين سمت حركت كنند؛ در مقابل

 ،انـد پس كشورهايي كه اين چارچوب را انتخاب كـرده  ،اسمي داراي مزيت خاصي نباشدديگر لنگرهاي 

ديگري نيز براي افزايش كاهش تـورم،   هاي سياستي تكيه كنند و اقدام نبايد تنها به نتايج اين چارچوب

هرچـه ايـن چـارچوب و آثـار اعمـال آن بهتـر       . انجـام دهنـد   جزاينهارشد اقتصادي، كاهش نوسانات و 

خواهند اين چارچوب را در آينـده اجـرا   گذار و هم كشورهايي كه ميشناخته شود، هم كشورهاي هدف

از سـوي   .ري اين سياست را اجرا نموده و به موفقيت بيشتري دسـت مـي يابنـد   كنند با اطمينان بيشت

 .گذاري تورم به عنوان سياست اقتصادي موفق مطرح خواهد شدديگر، سياست هدف

هـاي مسـئولين    و دغدغـه  ها پرسشترين  گذاري تورم، از مهمنحوه عملكرد هدف ،به اين ترتيب

ين متغيري كـه در رابطـه بـا بررسـي عملكـرد      نخست. اقتصادي در كشورهاي مجري اين سياست است

______________________________________________________ 
   1. Roger. (2010). 
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مطالعـات مختلفـي    ،در ايـن ميـان  . بايد مورد توجه قرار گيرد، نرخ تورم اسـت  گذاري تورم حتماًهدف

ولي اين  ،اندگذاري تورم بر نرخ تورم را در كشورهاي غيرصنعتي بررسي كردههدف تأثيروجود دارد كه 

امـروزه كشـورهاي جديـدي بـه      ،اول ؛راوانـي بـر آنهـا وارد اسـت    مطالعات كافي نيسـتند و نقـدهاي ف  

اين كشـورها در نمونـه انتخـابي حضـور      هاي پيشين پژوهشاند كه در گذار اضافه شدههدفكشورهاي 

 تــأثيرپـس الزم اسـت    ،اسـت  2005نداشـتند و در ضـمن فاصـله زمــاني مطالعـات پيشـين تـا ســال       

هـا و   دوم اينكـه گـزارش  . مورد بررسي قرار گيردبارديگر هاي جديد گذاري تورم با استفاده از داده هدف

گـردد و واكـاوي موفقيـت ايـن     از بحـران اخيـر برمـي    پـيش گذاري تورم به ييدكننده هدفأمطالعات ت

هـاي  جـدي بـه تكنيـك    هـاي سياست در گذار از اين آزمون مهـم ضـروري اسـت و سـوم اينكـه ايراد     

 ييها مدلوجود برخي اشكاالت ديگر در تصريح  ، به دليلهمچنين ،كار رفته وارد است هاقتصادسنجي ب

هاي  گيري از روش تا با بهره شده، الزم است مطالعات جديدي صورت گيرد استفادهكه در اين مطالعات 

 اين پژوهش،در اين راستا در . گذاري تورم را مورد ارزيابي تجربي قرار دهدجديد و دقيق عملكرد هدف

، اثـرات  1985-2010دوره  درتـابلويي كشـورهاي غيرصـنعتي     هاي دادها استفاده از شده است ب تالش

 .ي پانل پويا به بوته آزمون تجربي گذارده شودها مدلگذاري تورم بر نرخ تورم و در چارچوب هدف

برد و يكي از معضالت اصـلي اقتصـاد مـا    هاست از نرخ تورم دو رقمي رنج مي كشور ما نيز سال

گذاران و پژوهشگران الزم است تجربيات كشورهاي با تـورم بـاال و   ، براي سياستبنابراين .ستتورم باال

گـذاري تـورم يكـي از    هـدف . مورد بررسي و موشكافي قرار دهند ،اندراهكارهايي را كه آنها به كار بسته

كشـورهاي غيرصـنعتي كـه ايـن      بيشـتر ها و راهكارهاي رايج و نو براي كـاهش تـورم اسـت و    سياست

راهكارهـاي ديگـر بـراي     اند و ثانيـًا براي دوره طوالني داراي تورم باال بوده اوًال ،اندسياست را اجرا كرده

بيشـتر در ايـن موضـوع و     ، پـژوهش انـد؛ بنـابراين  كاهش تورم را به كار بسته و با شكست مواجه بـوده 

گذاران  فضاي علمي و سياست ،اندراي تورم مزمن بودهبررسي تجربيات كشورهايي كه مانند كشور ما دا

با  ،همچنين. شودگذاري تورم بيشتر آشنا كرده و زمينه اجراي آن در كشور بيشتر فراهم ميرا با هدف

صورت پانل بوده و تك كشوري نيسـت، نتـايج آن بيشـتر قابـل اتكاسـت؛       هتوجه به اينكه اين مطالعه ب

گذاري تورم باعث كاهش تورم در كشورهاي غيرصـنعتي  هدف پژوهشج اين اساس نتاي اگر بر بنابراين،
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يك گزينه مطرح براي كاهش تورم در كشور بيشـتر مـورد    عنوان بهتوان اين سياست را شده باشد، مي

 . كرد تأكيدگذاري، نبايد خيلي بر آن بودن هدفن بررسي قرار داد و يا در صورت موفق

گذاري تورم و مزايـا و معايـب آن   مباني نظري، آشنايي مختصر با هدفابتدا در بخش  ،مقاله در اين

در ادامـه  . گذاري تورم بر تورم مرور خواهـد شـد  هدف تأثير دربارهمطالعات انجام گرفته  ،سپس ،شودارائه مي

بـرآورد مـدل و    در بخش بعـدي روش . و بررسي روند متغيرها مطرح خواهد شد پژوهشنمونه انتخابي، مدل 

نتايج برآورد مدل به همراه تجزيه و تحليـل نتـايج ارائـه خواهـد      ،شود و سپسمعرفي مي ،كار رفته هتكنيك ب

 .شدخواهد  ارائههاي سياستي و توصيه هادر بخش پاياني، خالصه و جمع بندي، پيشنهادسرانجام شد؛ 

 مباني نظري .2

 رمگذاري توهاي اصلي هدفمؤلفهمشخصات و  .2-1

هاي اصلي اين چـارچوب  مؤلفهگذاري تورم، آشنايي مختصر با هدف برايالزم است ابتدا  ،در اين بخش

 تـأثير در ادامـه مطالعـاتي كـه     ،سـپس . كوتـاه مطـرح شـود    صورت بهو فوايد و معايب آن  همعرفي شد

 . اند، مرور خواهد شدگذاري تورم بر نرخ تورم را در كشورهاي غيرصنعتي بررسي كرده هدف

گذاري تورم اين است كه بانك مركزي ثبات قيمت را هـدف اصـلي و بلندمـدت    شرط اصلي هدف پيش .1

هدف اصلي به اين معنا نيست كه بانك مركزي اهـداف و   عنوان بهانتخاب ثبات قيمت  ،البته. خود بداند

كـزي در كنـار رعايـت و اجـراي     خود را ناديده بگيرد؛ بلكه به اين معناسـت كـه بانـك مر    ديگر وظايف

. هـا را انجـام دهـد   مانند ايجاد ثبات يا مقابله با بحران ديگر اهداف تورمي و زير چتر اين اهداف، اقدامات

هاي بهره يا نرخ ارز بايد با در نظر گرفتن اهداف تورمي و مسير مشـخص شـده    هرگونه تغييرات در نرخ

 5F1.توسط اهداف صورت گيرد

طور كـه در   تورمي؛ تعيين محدوده يا هدف براي تورم كه اين محدوده همانكردن اهداف  مشخص .2

درصـد بـراي    6تـا   3يك بازه باشد، ماننـد بـازه    صورت بهتواند نشان داده شده است، مي 1جدول 

درصد را بـا انحـراف    3آفريقاي جنوبي و يا يك نقطه با يك انحراف معيار؛ مانند مكزيك كه تورم 

______________________________________________________ 
   1. Bernanke & Mishkin. (1997)& Sevenson. (2010)& Truman .(2003).pp, 1-17. 
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6Fاز تعيين هدف بـراي تـورم، يـك افـق زمـاني      پس. ب كرده استدرصد انتخا 1معيار 

محـدوده  ( 1

شود كه بانك مركزي بايد تورم را در آن محدوده زماني در هـدف تعيـين شـده    تعيين مي) زماني

اين محـدوده  . گيردمورد تجديد نظر قرار مي بارديگراز اتمام محدوده زماني، اهداف  پس. نگه دارد

ولي در برخي از كشورها ماننـد سـوئد غيرقابـل تغييـر و هميشـگي       ،استيك ساله  زماني معموًال

اطالعات مربوط به اهداف تورمي شماري از كشـورهاي صـنعتي و غيرصـنعتي     1در جدول . است

 .گذار تورم ارايه شده استمجري هدف
شورها .1جدول  راهدف يك ع و بازه انتخاب شده ب  تورم يگذار تورم به همراه سال شرو

 كشور گذاريسال شروع هدف اهداف تورمي كشور گذاريسال شروع هدف تورمياهداف 

 نيوزيلند 1990 1-3 مكزيك 2001 1+3

 كانادا 1991 2+1 ايسلند 2001 5/1+5/2

 انگليس 1992 2+1 نروژ 2001 1+5/2

 سوئد 1993 2+1 مجارستان 2001 1+3

 استراليا 1993 2-3 پرو 2002 1+2

 چك 1997 3+1 فيليپين 2002 1+5/4

 لهستان 1998 5/2+1 گواتماال 2005 1+5

 برزيل 1999 5/4+2 اندونزي 2005 6-4

 شيلي 1999 3+1 روماني 2005 1+5/3

 كلمبيا 1999 2-4 تركيه 2006 1+5/6

آفريقاي  2000 3-6 صربستان 2006 8-4
 جنوبي

 تايلند 2000 5/0-3 غنا 2007 1+5/14

 كره جنوبي 2001 1+3   

 .)2010(.راجر : مأخذ 

گذاري، انتخاب شاخص براي تورم اسـت؛ ايـن شـاخص بـراي     موضوع ديگر در مورد هدف

 و در برخـي ديگـر هسـته   ) CPI(كننده  برخي كشورها ميانگين دوازده ماهه شاخص قيمت مصرف

______________________________________________________ 
   1. Time Horizon 
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7Fكننده شاخص قيمت مصرف

هـاي  شود كه اثـر شـوك  شاخص دوم به اين دليل انتخاب مي. است 1

  8F2.افزايش قيمت انرژي و مواد غذايي در آن وجود نداردناشي از 

انـداز   اعالم عمومي اهداف تورمي و ارتباط مداوم و منظم با مردم و انتشار گزارش در مـورد چشـم   .3

اي كـه  تفـاوت عمـده  . بـه اهـداف   دستيابيهاي پولي و تشريح عملكرد بانك مركزي براي سياست

منظم با مـردم   صورت بهاين است كه بانك مركزي  ،دارد ديگر گذاري تورم با لنگرهاي اسميهدف

كـه در   كنـد در حـالي  دهـد و در آينـده انجـام خواهـد داد، گفتگـو مـي      در مورد آنچه انجام مـي 

  9F3.از جريانات و اتفاقات بانك مركزي باخبر نيستند مردم عمومًا ي ديگرها سياست

هـاي پـولي بـراي    از آنجا كه اثر اعمال سياست. انتخاب هدف مياني براي تورم است ،بعدي مسأله .4

بنـابراين، الزم   ،دهـد شود و با وقفه خـود را نشـان مـي   كاهش يا افزايش تورم بالفاصله آشكار نمي

ايـن  . هدف، اقدامات مناسـب را انجـام دهـد    از خارج شدن تورم از ناحيه پيشاست بانك مركزي 

 پـيش بيني كند تا هم بتواند تر، تورم را پيشپيشم اين است كه بانك مركزي كمي موضوع مستلز

خارج شدن تورم از اهداف، سياست مناسب را انتخاب و اجرا كند و هم اينكه زمان كـافي بـراي    از

گـذاري  بيني يكي از لوازم اصـلي هـدف  پيش مسأله ،پس. اثرگذاري آن سياست وجود داشته باشد

اطالعات موجود استفاده كند و تورم را با دقـت هـر چـه     تمامتواند از مركزي ميبانك . تورم است

 10F4.بيني كندبيشتر پيش

آنچـه را كـه يـك چـارچوب      تمـام گذاري تـورم  شود كه هدفمالحظه مي ،به اين ترتيب

هـم شـفافيت بـاال دارد و هـم بـه علـت ايـن شـفافيت،          د؛سياست پـولي بايـد داشـته باشـد، دار    

داخلـي و   يهـا  اين سياست هم اجازه مقابله بـا شـوك  . بانك مركزي بيشتر است پذيري مسئوليت

دهد و هم با اهداف تورمي، از ناسازگاري زماني و آزادي عمل غيرمعقـول جلـوگيري   خارجي را مي

______________________________________________________ 
   1 .Core CPI : اگر ازCPI شود، حـذف  بخش مربوط به انرژي و مواد غذايي كه قسمت عمده تغييرپذيري تورم را شامل مي

 .آيددست مي هب Core CPIشود در آن صورت 
 ).2010.(؛ سونسون )1997.( نيشكيبرنانكه و م. 2   
 ).2010.(؛ سونسون 1-17 صص ،)2003.(؛ ترومن )1997.( نيشكيبرنانكه و م. 3   
 .)2010.(سونسون . 4   
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) اهـداف (كند و در يك كالم اجازه هرگونه اقـدام و عمـل، متناسـب بـا شـرايط و در محـدوده       مي

اين سياست نه آن اندازه بسـته اسـت كـه اختيـار عمـل را از      . دهدر ميگذامشخص را به سياست

هـا قـرار    ها را تابع افـراد و دولـت  گذار سلب كند و نه آن اندازه رها شده است كه سياستسياست

 11F1.دهد يم

 هاي پيشين پژوهشمروري بر  .2-2

گـذاري تـورم، در ايـن بخـش تنهـا بـه       با توجه به گستردگي و فراوان بودن مطالعات مربوط بـه هـدف  

هسـتند و   پـژوهش مسـتقيم در راسـتاي موضـوع و اهـداف ايـن      طور  بهمطالعاتي خواهيم پرداخت كه 

 .اندگذاري را در كشورهاي غير صنعتي بررسي كردهعملكرد هدف

12F، مطالعـه بـاتيني و الكسـتن   پژوهششده در زمينه موضوع اين  نخستين مطالعه تجربي انجام

2 

 29از . گـذار هسـتند  كشـور هـدف   13كشور غيرصنعتي است كـه   42نمونه آنها شامل . است )2007(

اصـلي   دوره زمـاني انـد و  كشور غيرصنعتي ديگر انتخـاب شـده   7كشور نوظهور و  22كشور غيرمجري 

: انـد گذاري، چهار متغيـر را در نظـر گرفتـه   آنها براي بررسي عملكرد هدف. است 1985-2005مطالعه 

13Fييرپذيريتورم، تغ

14Fآنهـا هماننـد بـال و شـريدان    . تورم، تغييرپذيري رشد و تغييرپذيري شكاف توليد 3

4 

15Fتفاوت-از مدل مقطعي تفاوت) 2005(

و  پـيش اين مدل اختالف ميانگين متغيـر در  . انداستفاده كرده 5

بررسـي  ) زمان حذف شده اسـت  گيري،با ميانگين(بين كشوري  صورت بهگذاري را از اجراي هدف پس

 . كندمي

نتـايج  . انـد ر هفـت حالـت مختلـف بـرآورد كـرده     دآنها براي استحكام بيشـتر نتـايج، مـدل را    

يعنـي  . دار بـوده اسـت  اگذاري بر تورم منفي و معنـ هدف تأثير باال،هاي  حالت تمامدهد كه در  مي نشان

______________________________________________________ 
 .)1997.( نيشكيبرنانكه و م. 1   

   2. Batini & Laxton 
   3. Variability 
   4. Ball & Sheridan 
   5. Difference-Difference 
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از اجـراي   پـس و  پـيش اختالف (درصد بيشتر كاهش تورم دارند  5تا  4حدود  گذار دركشورهاي هدف

 ).گذاري در كشورهاي مجري بيشتر بوده استهدف

16Fگانكالوس و سالس دومين مطالعه در اين موضوع، مطالعه

كشـور   13آنهـا نيـز   . است) 2008( 1

. انـد در نظـر گرفتـه   1985-2005 در دورهكشور غيرصنعتي غيرمجري،  23گذار غيرصنعتي را با هدف

و ) 2005(كرده و هماننـد مطالعـه بـال و شـريدان      رسي انتخابآنها تورم و تغييرپذيري رشد را براي بر

سـه بـازه    ، همچنـين، تفاوت اسـتفاده كـرده  -، از مدل مقطعي تفاوت)2007(مطالعه باتيني و الكستن 

گـذاري بـر   اثر هدف .ندده اكرزماني متفاوت كه سال شروع متفاوت دارند، براي استحكام نتايج انتخاب 

 . درصد بوده است 5/2دار و در حدود ازماني منفي و معن يهابازه تمامتورم در 

برآوردشده در معادله تورم مثبت بوده و اين موضوع درست بـودن   أدر اين مطالعه عرض از مبد

كشـورها   تمامبه اين معناست كه تورم در  أدهد و مثبت بودن عرض از مبد نتايج را مورد ترديد قرار مي

كشورها بـه صـورت    تمامكه اين موضوع برخالف روند تورمي است كه در طور ميانگين افزايش يافته  هب

با توجه به اين موضوع شايد نتـايج ايـن مطالعـه چنـدان قابـل اطمينـان و       . كاهشي قابل مشاهده است

 .استناد نباشد

17Fلين و يه  پژوهش

آنهـا  . تفاوت عمده دارد پيشين پژوهشمطالعه بعدي است كه با دو ) 2009(2

و دو متغير تورم و  1985-2005 دورهكشور غيرمجري در  39گذار غيرصنعتي را با كشور هدف 13نيز 

18Fگـرايش  سازي براساس امتياز همسانهاي ولي از يكي از تكنيك ؛اندتغييرپذيري تورم را در نظر گرفته

3 

19Fيعني 

4VPSM ماننـد  . انـد  كـرده گيـرد، اسـتفاده   نظـر مـي  گذاري تورم را نيـز در  كه درونزا بودن هدف

 40هـاي بـاالي   هاي مختلف مانند حـذف تـورم  آنها هم براي استحكام نتايج، موقعيت پيشينمطالعات 

درصـد   3گذاري تورم منفي و معنـادار و در حـدود   هدف تأثيرحاالت  تمامدر . انددرصد را منظور كرده

 . بوده است

______________________________________________________ 
   1. Gonçalves & Salles 
   2. Lin & Ye 
   3. Propensity Score Matching 
   4. Variable Propensity Score Matching 
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ًال   است) 2010( ستدمطالعه بريتو و با ،مطالعه بعدي در راسـتاي دو مطالعـه بـاتين و     كـه كـام

كشـور غيـر    33گـذار غيرصـنعتي بـا    كشـور هـدف   13و  اسـت  الكستن و مطالعه گانكالوس و سـالس 

چهـار متغيـر تـورم، رشـد، تغييرپـذيري تـورم،       . مقايسه شـده اسـت   1980-2006 دورهگذار در  هدف

هـاي مختلـف بـراي    ها و نمونـه ند مطالعات پيشين بازهتغييرپذيري رشد را براي بررسي انتخاب و همان

 . استحكام بخشيدن به نتايج گنجانده شده است

هاي تابلويي بـه  گيري و تبديل دادهجاي استفاده از ميانگين آنها بر خالف دو مطالعه يادشده، به

اسـت و   پيشـين عـه  همان تصـريح ِدو مطال ) مدل(تصريح . اندهاي تابلويي استفاده كردهمقطعي، از داده

20Fو اثرات ثابت Pooledهاي  چون در اين تصريح وقفه متغير وابسته وجود دارد، عالوه بر حالت

ِ كشـوري  1

DPD(ي تابلويي پويا ها مدلو زماني،  21F

22Fبوور -مانند آلرانو )2

23Fباند -و آلرانو 3

ر بيشتدر . استفاده شده است 4

گذاري بر تورم منفـي و معنـادار بـوده اسـت، يعنـي      ها اثر هدفر بازهبيشتكار رفته و در  ههاي بتكنيك

 ). درصد 1/2طور ميانگين  هب(گذاري باعث كاهش بيشتر تورم شده است هدف

هـاي  به روزتر بـوده و داده  پيشينزماني نسبت به مطالعات  دوره نخست اينكه اين پژوهش،در 

اين مطالعه، در كنار اسـتفاده از  در نظر گرفته شده است؛ دوم اينكه در ) 2011تا سال (هاي اخير  سال

هـاي موجـود در   آمار استنباطي، از آمار توصيفي نيز استفاده شده و نتايج اين دو شيوه مقايسه و تفاوت

كار رفته در اين  مدل به أتفاوت سوم اينكه مباني و منش. نتايج اين دو روش بيان و شرح داده شده است

را ايـن ويژگـي    پيشـين توضيح داده شده است كه مطالعـات  مطالعه، با يك منطق اقتصادي قابل قبول 

كار رفته براي برآورد مدل اين مطالعه عالوه بر اينكه جديد است، اسـتفاده   هند؛ چهارم اينكه روش بندار

24Fرسـد نظر مـي  هتر ب لحاظ مباني اقتصادسنجي نيز صحيح ي پويا بهها مدلاز آن براي 

و تفـاوت آخـر بـه    5

شود كه ايـن مطالعـه را   مربوط مي) چهار و سه رقمي(هاي باال مطالعه با موضوع تورمنحوه برخورد اين 

 .سازدمتمايز مي پيشيناز مطالعات 

______________________________________________________ 
   1. Fixed Effect 
   2. Dynamic Panel Data 
   3. Arellano & Bover 
   4. Arellano & Bond 

 .ان شده استين موضوع در بخش چهار بيل ايدال. 5   
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 مطالعات داخلي .2-3

پـذيري و  گذاري وجود ندارد، اما چهار مطالعه، امكـان اي در مورد بررسي عملكرد هدفدر ايران مطالعه

درگـاهي و آتشـك   . انـد اي اين سياست در ايران را بررسي كـرده هاي الزم براي اجر شرايط و زيرساخت

اند و اغلب به اين به اين موضوع پرداخته) 1384(، ابراهيمي )1382(، علوي )1381(، موسوي )1381(

 .اند كه هنوز در كشور ما شرايط الزم براي اجراي اين سياست وجود نداردنتيجه رسيده

 نمونه، مدل و روند متغيرها  .3

 زماني مورد مطالعه آماري و دوره نمونه .3-1

كشـور در   26انـد بـا   گذاري تورم را اجـرا كـرده  چارچوب هدف 2010كشور غيرصنعتي كه تا سال  18

را تشـكيل   پـژوهش اند، جامعـه آمـاري   حال توسعه و نوظهور كه اكثر مطالعات نيز آنها را انتخاب كرده

هـاي  هـا از پايگـاه داده  اين داده. خواهد بود 2010تا  1985هاي  نيز سال پژوهشزماني  دوره. دهندمي

25Fالمللي پول نصندوق بي

 .استخراج شده است 1

انتخـاب   ،گـذار تـورم مشـخص و معـين هسـتند، در نتيجـه      با توجه به اينكه كشورهاي هـدف 

 شود؛ در مقابل، اين موضوع كـه كـدام  كشورهاي غيرصنعتي از بين آنها راحت و بدون مشكل انجام مي

گذار انتخاب شود، كمي چالش برانگيـز اسـت؛ در   هدف كشور ِغيرصنعتي به عنوان گروه كشورهاي غير

از قبيل اينكه از چه معياري براي تعيين صـنعتي و غيرصـنعتي بـودن كشـورها      هايي پرسشاين راستا 

ا؛ آن گـروه  كشورهاي غيرصنعتي انتخاب شوند و يا منتخبي از آنهـ  تماماستفاده شود؟ آيا در اين گروه 

 .شود؟ قابل طرح هستندمنتخب بر چه اساسي انتخاب مي

26Fپيشين،براي هماهنگي با مطالعات 

شده  شده، از فصل مشترك كشورهاي انتخاب انتخاب نمونه 2

 پيشـين مطالعـات   در بيشـتر كشورهايي كـه   ه بيان ديگر،دست آمده است؛ ب هب پيشينتوسط مطالعات 

و  پيشـين نمونه انتخابي توسـط مطالعـات    2جدول . انده نيز انتخاب شدهاند، در اين مطالعدهشانتخاب 

 .دهدمطالعه را نشان مياين 

______________________________________________________ 
   1. International Monetary Fund (IMF), (2011). 

 .پيشينشده در بخش  چهار مطالعه معرفي .2   
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شورها كينمونه انتخاب شده به تفك .2جدول  شورهااجراكننده هدف يك  يرمجريغ يگذار و ك

 گذار تورمكشور غيرصنعتي هدف كشورهاي غيرصنعتي غيرمجري

 چك پرو )4، 3، 1(الجزاير  )5، 4، 2، 1(السالوادور  *)5، 4، 3، 2، 1(مصر 

 لهستان فيليپين )5، 4، 3، 2، 1(آرژانتين  )5، 4، 2، 1(هند  )4، 3، 1(روسيه 

 شيلي گواتماال )4، 1(بوتسوانا  )4، 3، 1(اردن  )5، 4، 3، 2( سنگاپور 

 كلمبيا اندونزي )5، 4، 3، 2(بلغارستان  )4، 3، 2، 1(لبنان  )4، 1(تانزانيا 

 آفريقاي جنوبي روماني )5، 4، 3، 2، 1(كاستاريكا  )5، 4، 2، 1(مالزي  )5، 4، 3، 2، 1(تونس 

 تايلند تركيه )4، 3، 1(كرواسي  )5، 4، 3، 2، 1(مراكش  )4، 3، 1(اوكراين 

 كره جنوبي ستانبصر )4، 2، 1(ساحل عاج  )5، 4، 2، 1(نيجريه  )5، 4، 3، 2، 1(وئه گارو

 مكزيك غنا )5، 4، 3، 2، 1(دومينيكن  )5، 4، 2، 1(پاكستان  )5، 4، 3، 2، 1(ونزوئال 

 مجارستان  )5، 4، 2، 1(اكوادور  )5، 4، 3، 2( پاناما  

، اگـر در  2ه شـماره  بود) 2008(، اگر در مطالعه گانكالوس و سالس 1ه شماره بود) 2007(اگر كشوري در نمونه انتخابي مطالعه باتيني و الكستن * 

حضـور  ) 2011(و اگر در مطالعـه موليـك و همكـاران     4ه شماره بود) 2010(، اگر در مطالعه بريتو و بايستد 3 ه شمارهبود) 2009(مطالعه لين و يه 

 .اختصاص داده شده است 5شماره  ،داشته

 روند ميانگين تورم .3-2

 3جـدول  . ه اسـت شـد ميانگين نرخ تورم كشورهاي اجراكننـده و غيرمجـري مقايسـه     ،در اين قسمت

. دهـد ميانگين و انحراف معيار نرخ تورم را به تفكيـك كشـورهاي اجراكننـده و غيرمجـري نشـان مـي      

ـ  ،شـود مشـاهده مـي  طور كـه   همان. است 1985-2010 دورهقسمت اول اين جدول مربوط به  طـور   هب

انحـراف معيـار    همچنـين، . درصـد بيشـتر اسـت    15هاي اجراكننده در حدود ميانگين نرخ تورم كشور

كشورهاي اجراكننده هم بسيار باالتر از كشورهاي غيرمجري است، البتـه بـراي هـر دو گـروه انحـراف      

 .لحاظ عددي بسيار باالست  بهمعيار 
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 يرمجريغ و اجراكننده يكشورها كيتفك به 1985-2010 دوره در تورم اريمع انحراف و نيانگيم .3 جدول

 .IMF. (2011): مأخذ 

ثيرگـذار  أالزم است به مطلبي اشاره شود كه در قسـمت بـرآورد ايـن مطالعـه ت     ،در اين قسمت

چهـار رقمـي و سـه    ( هـاي بـاال  اند و آن وجود تـورم نيز با آن مواجه بوده پيشينخواهد بود و مطالعات 

مشاهده بـه   12با توجه به آمار و ارقام نمونه انتخابي، از كل مشاهدات، . در بين مشاهدات است) رقمي

مشاهده ناچيز است، ولـي ايـن   1096چند اين تعداد در مقابل  هر. هاي چهار رقمي اختصاص داردتورم

توانـد بـه لحـاظ اقتصادسـنجي نتـايج و       هاي تك رقمي بسيار بزرگ هستند و مـي اعداد در مقابل تورم

نـرخ  از اين رو ممكن است با حذف مشـاهدات مربـوط بـه     ،دهدقرار  تأثيرشدت تحت  هها را ب استنباط

 .  دست آورد هرقمي نتايج بهتري ب 4هاي  متور

رقمـي در قسـمت دوم    4هـاي  از حـذف تـورم   پسميانگين و انحراف معيار نرخ تورم كشورها 

هاي بـاال، ميـانگين كشـورهاي    از حذف تورم پسشود كه مالحظه مي. نمايش داده شده است 3جدول 

اين . يافته استدرصد كاهش  35درصد و ميانگين كشورهاي غيرمجري بيش از  40گذار بيش از هدف

يافتـه و بـراي هـر دو     شدت كاهش هتر است؛ انحراف معيارها براف معيارها برجستهحوضعيت در مورد ان

  تعداد مشاهدات ميانگين انحراف معيار حداقل حداكثر

 1985-2010 دوره     

 كشورهاي اجراكننده 444 078/71 444 -4/9 7/7481

 كشورهاي غيرمجري 652 23/47 3/256 -4/1 9/4734

    
 1985-2010 دوره

 هاي چهار رقميحذف تورم

 كشورهاي اجراكننده 437 795/25 95/66 -4/9 667

 كشورهاي غيرمجري 647 9/20 71/66 -4/1 5/887

 2000-2010 دوره     

 كشورهاي اجراكننده 198 985/7 592/10 -8/0 6/80

 كشورهاي غيرمجري 286 304/7 602/8 -1/1 1/96
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ادي غيرع مشاهده 12شود كه با حذف اين بنابراين، مشاهده مي. درصد رسيده است 66گروه به حدود 

 .تر شده استچقدر نتايج تغييركرده و قابل قبول

شـروع   1990گـذاري تـورم از اواخـر دهـه     از آنجا كه براي كشورهاي غيرصنعتي اجراي هدف

27Fشده

كشورهاي اجراكننده در حال اجراست، بهتـر اسـت    تمامگذاري در هدف 2000-2010 دورهو در 1

ميـانگين و   3در قسـمت سـوم جـدول    . قـرار داد هم مورد قضاوت  دورهگذاري را در اين عملكرد هدف

شود كـه ميـانگين هـر دو    مشاهده مي. نشان داده شده است 2000-2010 دورهانحراف معيار تورم در 

. برابر است، البته ميانگين نرخ تورم در كشورهاي اجراكننده كمي بيشتر است تقريباً دورهگروه در اين 

 2حدود در از كشورهاي غيرمجري  ،درصد است 5/10حدود گذار كه در انحراف معيار كشورهاي هدف

 . درصد بيشتر است

بـه تفكيـك    1995-2010 دورهميـانگين نـرخ تـورم در     1تـر، در نمـودار   براي بررسي دقيـق 

گـذار و  غيرمجـري بـه همـراه اخـتالف ميـانگين نـرخ تـورم كشـورهاي هـدف          كشورهاي اجراكننده و

شود كه روند نرخ تورم بـراي هـر دو گـروه از كشـورها     حظه ميمال. گذار نشان داده شده استغيرهدف

هـا نـرخ تـورم     سـال  بيشتردر  دورهدر اين . كنندبا هم نوسان مي كاهشي است و هر دو ميانگين تقريباً

نـرخ تـورم كشـورهاي     2005ولي از سال  ،گذار استگذار كمتر از كشورهاي هدفكشورهاي غيرهدف

از  پـيش گـذار  دهـد كـه كشـورهاي هـدف    اين موضوع نشان مي. كمتر استطور ميانگين  هگذار بهدف

انـد تـا گـروه مقابـل؛ ولـي      گذاري تورم، بيشتر با مشـكل تـورم بـاال مواجـه بـوده     اجراي سياست هدف

گـذار  دهـد كـه كشـورهاي هـدف    نشان مي 2005كمتربودن ميانگين نرخ تورم در اين كشورها از سال 

ـ   يادشدهخود را كاهش دهند و سياست اند نرخ تورم بيشتر توانسته خـوبي عمـل    هدر مورد نرخ تـورم ب

 .كرده است
 

 

 

______________________________________________________ 
 .مراجعه شود 1به جدول . 1   
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گيم .1نمودار  را نيان رخ تورم ب شورها ين غ يك  1995-2010 دورهدر  يرمجرياجراكننده و 

 

 انتخاب مدل .3-3

 28F1:زير است صورت به ،مدلي كه در اين مطالعه انتخاب و تصريح شده

)1(  it i,t 1 it i ity y IT              i 1, , N  t 1, ,T −= γ +β +η + ε = … = … 

متغير مجازي اسـت كـه    itIT. تورم خواهد بود دهنده نشانمتغير وابسته مدل است كه  𝐲𝐢𝐭 ،كه در آن

عدد صـفر بـه    ،گذاري باشد، مقدار يك و در غير اين صورتدر حال اجراي هدف tدر سال  iاگر كشور 

29Fاثرات انفراديitη . دهدخود اختصاص مي

جملـه  itε. تواند تصـادفي و ثابـت باشـد   مدل است كه مي 2

30Fخطاي مدل اقتصادسنجي است كه توزيع 

3IID دارد. 

تـوان از يـك   اين مدل را مـي  دليل اول اينكه .مدل معرفي شده به دو دليل انتخاب شده است

31Fمدل تطبيقي

 .شكل زير باشد هتواند بمدل مياين . نتيجه گرفت 4

)2(  ( ) ( )i
it 0 1 it i,t 1 ity IT 1 y    0 1−= φ α + α + − φ + ε ≤ φ ≤ 

______________________________________________________ 
 .گرفته شده است) 2007( ايده اوليه اين مدل از مطالعه باتيني و الكستن. 1   

   2. Individual Effects 
   3. Independently Identical Distribution  
   4. Adaptive 
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itlعبارت  ،كه در آن
i
0 ITα+α زماني كه (مربوط به ميانگين بلندمدت براي متغير وابسته است  جمله

0گذاري در حال اجرا باشد مقدار بلندمدت هدف 1
iα + α شـود مقـدار   خواهد بود و زماني كه اجرا نمي

0بلندمدت 
iα 0 اگر). خواهد بودφ باشد، آنگاه آن متغير بدون توجه به مقدار بلندمدت، مقدار وقفه  =

1φ گيرد و اگر خود مي هرا ب پيشين گرفتن از وقفه خود در مقدار بلندمدت  تأثيرمتغير بدون  ،باشد =

 .خواهيم رسيد 1ه رابطبه  ،اگر عبارت باال را باز كنيم. ماندخود باقي مي

)3(  ( )i
it 0 1 it i,t 1 ity IT 1 y −= φα + φα + − φ + ε 

 :خواهيم داشت ،1كه در مقايسه با مدل 

)4( 
 i

0 1 it i itIT ITφα + φα = η +β 
 ( ) , 1 , 11  i t i ty y− −− φ = γ 

بـه يـك نزديـك     𝛟دهـد كـه   به صفر نزديك باشد، نشان مي γهر چه  ،1مدل  برآورددر  ،پس

تمايـل متغيـر مـورد     ،دهـد است و اين به معني پايداري مدل بوده و يا به عبارتي، اين روابط نشان مـي 

گذاري تورم باعث افـزايش  دهد هدفنشان مي ،مثبت باشد βاگر . بررسي به روند بلندمدت بيشتر است

گـذاري تـورم در   دهد كه هـدف نشان مي βمنفي بودن  ،عكسرشده است؛ ب yغير ميانگين بلندمدت مت

 . كاهش ميانگين بلندمدت متغير مورد مطالعه موفق بوده است

كار رفته در  مطالعه بريتـو   هدومين دليل براي انتخاب مدل اين است كه اساس مدل و تصريح ب

لبته هيچ يك از اين مطالعات اشاره خاصي بـه  ؛ ااست 1بر پايه مدل  ديگر و مطالعات) 2010(و باستد 

 .استپايه يك مدل تطبيقي  اين مدل بر ،طور كه گفته شد اند، اما همانمدل خود نكرده أمنش

 روش برآورد مدل  .4

هاي رايـج   توان از روشوقفه مرتبه اول متغير وابسته وجود دارد، ديگر نمي ،1با توجه به اينكه در مدل 

32Fنخسـتين بـار نيكـل   . مانند اثرات ثابت و اثرات تصادفي استفاده كـرد  هاي تابلوييداده

 اشـاره  ) 1981(1

هـاي  ننـده برآوردككند كه اگر وقفه متغير وابسته در سمت راست مدل وجود داشـته باشـد، آنگـاه    مي

______________________________________________________ 
   1. Nickell  
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ننده برآوردكحد احتمال . بلكه ناسازگار نيز خواهند بود ،دارنداثرات ثابت و اثرات تصادفي نه تنها تورش

33F(اثرات ثابت 

1LSDV ( وقتيN از مرتبـه  ،كنـد به سمت بينهايت ميل مي
1

T
−

هـاي   Tاسـت و بـراي    

  34F2.كوچك اين تورش همواره منفي است

يافتـه و جملـه خطـا     اين تورش و همبستگي كه بين متغير توضـيحي تبـديل   بردن براي از بين

35Fهـاي  ننـده برآوردكراه حل اول بر پايه . دو راه حل وجود دارد ،وجود دارد

3IV-GMM     اسـت كـه بـراي

اسـتفاده   36F4،ها خيلي بيشـتر اسـت   هاي خرد، يعني زماني كه تعداد مقاطع در مقايسه با تعداد زمانداده

ه راه حـل دوم كـ  . سـازگارند  ،كنـد به سمت بينهايت ميل مـي  Nها زماني كه نندهبرآوردكاين . شودمي

هـاي اثـرات ثابـت    نندهبرآوردكشود، اين است كه تورش موجود در هاي كوچك استفاده ميبراي نمونه

  37F5 .تصحيح شود

38Fبرنو

39Fرا براي حالتي كه نمونه نامتوازن گفته پيشتصحيحات ) 2005( 6

است، گسترش داد و بـا   7

ــه   ــه در نمون ــارلو نشــان داد ك ــت ك ــاي كوچــك، اســتفاده از مون ــا  برآوردكه ــده وي در مقايســه ب نن

بـراي برخـي از كشـورها و بـراي      اين پژوهشاز آنجا كه در . كارايي بهتري دارد ي ديگرها نندهبرآوردك

هـاي چهـار رقمـي نـامتوازن شـده اسـت، روش       دليل حذف تورم هوجود ندارد و يا ب ها داده برخي سال

 ياين تكنيـك بـا جزئيـات بيشـتر     ،دامهدر ا. شده در مطالعه برنو، تكنيك اصلي برآورد خواهد بود طرح

 40F8.معرفي مي شود

 

______________________________________________________ 
   1. Least Square Dummy Variable  
   2. Baltagi .(2009). pp, 136-138. 
   3. Instrumental Variable -Generalized Methods of Moment  

 .تك رقمي است T در بيشتر موارد،. 4   
   5. Baltagi .(2009). pp, 136-138. 
   6. Bruno  
   7. Unbalanced 

. مراجعـه شـود  ) 2005(و برنـو  ) 2003(، بـان وكيويـت   )1995(جزئيـات بيشـتر بـه مطالعـات كيويـت      مشاهده براي . 8   
 .مقاله ارائه شده است پيوستننده در برآوردكيك آشنايي مختصر با اين  ،همچنين
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 برآورد مدل و تجزيه تحليل نتايج .5

 inf آن براي تورم بازنويسـي شـود كـه در    ،1از برآورد مدل، ارايه و تحليل نتايج، الزم است مدل  پيش

 .نرخ تورم به عنوان متغير وابسته است بيانگر

)10(  
iit i,t 1 it itinf inf IT u− + η= γ +β + 

مربـوط بـه    ،1سـتون  . دهـد نشـان مـي   1985-2010دورهنتـايج بـرآورد مـدل را در     ،4جدول

و تفاضل مرتبـه اول متغيـر تـورم     ITاست كه وقفه اول متغير ) 1982(ننده اندرسون و هاشيو برآوردك

)Inf (شود كه مقدار برآوردشده براي مالحظه مي. اندمتغيرهاي ابزاري انتخاب شده عنوان بهγ  مثبـت و 

كـه متغيـر    ، در حـالي اسـت داري بااليي برخـوردار  اكوچكتر از يك بوده و به لحاظ آماري از سطح معن

 .ستين دارابه لحاظ آماري معن داراي ضريب مثبت و ITمجازي 
را جينتا .4جدول  رآورد مدل ب رآورد اول 1985-2010 دورهتورم در  يب  41F1ويتوسط اندرسون و هاش هيبا ب

  )1(ستون  )2(ستون  )3(ستون  )4(ستون  )5(ستون 
LSDVC3 LSDVC2 LSDVC1 LSDV AH  

      
***428/0 

)047/0( 
***427/0 

)047/0( 
***426/0 

)047/0( 
***367/0 

)025/0( 
***508/0 

)06/0( Inf(-1) 

8/77 -
)55/61( 

81/77 -
)55/61( 

8/77 -
)61/61( 

***58/77 -
)08/29( 

252/0 
)38/94( IT 

 تعداد مشاهدات 1008 1052 1008 1008 1008
 متغيرهاي ابزاري ITوقفه اول تفاضل تورم و وقفه اول   

 .اعداد درون پارانتز انحراف معيار هستند-

 .است درصد و كمتر 1داري در سطح ابيانگر معن. *** درصد 5داري در سطح ابيانگر معن**  .درصد 10داري در سطح امعن بيانگر *-

دار و اضـريب وقفـه تـورم معنـ    . شـود مربوط مي LSDVننده اثرات ثابت يا برآوردكبه  2ستون 

در اينجـا الزم اسـت دو   . اسـت  -58/77 برابر، ITمثبت و كوچكتر از يك بوده و مقدار برآوردشده براي 

دهـد كـه   منفي بـودن ايـن ضـريب نشـان مـي      ،اول ؛ذكر شود ITنكته در مورد مقدار برآوردشده براي 

و  پيشـين گذار شده است كه با نتايج مطالعـات  اعث كاهش تورم در كشورهاي هدفگذاري تورم بهدف

______________________________________________________ 
 .دست آمده است هب Stata 11افزار  برآوردها با استفاده از نرم. 1   
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ـ    بهاما بايد توجه كرد كه  ،سازگار است ،رفتآنچه انتظار مي دسـت آمـده    هلحاظ عددي مقدار ضـريب ب

گذاري تـورم باعـث شـده اسـت     دهد كه هدفنشان مي -58/77عدد . بسيار بزرگ و دور از انتظار است

درصد كمتر از كشورهاي غيرمجري باشد كه  -58/77ندمدت تورم در كشورهاي اجراكننده ميانگين بل

شـواهد آمـاري در بـين     ا در نظـر گـرفتن  رسد چنين مطلبي چندان معقول نباشد، چرا كه بنظر مي هب

چنين  3به طوري كه با مراجعه به جدول  ؛كشورهاي اجراكننده و غيرمجري چنين تفاوتي وجود ندارد

 ).2000-2010 دورهدر ويژه  هب(شود ها مشاهده نميدر ميانگين تفاوتي

هاي كوچك چنـدان  براي نمونه IV-GMMو  LSDVهاي نندهبرآوردك ،طور كه گفته شد ناهم
بـر اسـاس توضـيحات ارايـه      ،بنـابراين . هاي مناسب استفاده شودنندهبرآوردكمناسب نيستند و بايد از 

اصلي  نندهبرآوردك عنوان بهمعرفي شده است، ) 2005(كه توسط برنو  LSDVC 42F1 نندهبرآوردكشده، از 
مربـوط بـه ايـن    ) 5و  4، 3هـاي   سـتون ( 4اين مطالعه استفاده شده است كه سه ستون بعدي جـدول  

نشـان   7اين سه ستون نتايج برآورد را براساس سه تقريب معرفي شـده در عبـارت   . است نندهبرآوردك
ـ    LSDV ننـده برآوردكبه اين ترتيب كه ابتدا با استفاده از . دهدمي دسـت آمـده اسـت     هبـرآورد اوليـه ب

2 ، مقادير)تصحيحات(ها  دست آوردن تقريب ه، سپس براي ب)2ستون (
εσ  وγ    بـرآورد و در سـتون اول

محاسبه شـده و نتـايج در سـه سـتون آخـر جـدول        7 هارايه شده است و مقادير تصحيحات طبق رابط
 .نمايش داده شده است ،يادشده

عبـارتي   هشده يا ب دهد كه تصحيحات انجامسه ستون آخر نشان مي مقايسه نتايج ارايه شده در 
مقـدار  . چندان با هم تفاوت ندارند و نتايج آنها بسيار به هم نزديك است LSDVC نندهبرآوردكسه نوع 

. شده اسـت  426/0از تصحيح تورش،  پسكه  بوده 367/0برآوردشده  LSDVتوسط  γبراي عددي كه 
 .داري خود را از دست داده استااز انجام تصحيحات معن پس ITاما ضريب 

2اگر براي برآورد اوليه 
εσ وγ  اسـتفاده شـود،   ) 1991(ديگر يعني آرالنو و بانـد   نندهبرآوردكاز

 . نمايش داده شده است 5در جدول  برآوردنتايج اين . آنگاه نتايج كمي تغيير خواهد كرد

______________________________________________________ 
 : از نشاني 2011/10/5كه در تاريخ  Stataافزار  سايت نرم كه از وب xtlsdvc.adoن برآورد با دستور يا. 1   

http://fmwww.bc.edu/RePEc/bocode/x برداشت شده است. 

http://fmwww.bc.edu/RePEc/bocode/x�
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دار اآرالنو و باند است؛ ضريب وقفه تورم معن نندهبرآوردكستون اول نتايج اين جدول مربوط به 
 -4/164دار و مقـدار آن  امعنـ  ITچندان تفاوت نـدارد، ولـي ضـريب     AHو با مقدار برآوردشده توسط 

چنـدان  . آيددست مي هب IV-GMMهاي  نندهبرآوردككه از  ITشايان ذكر است كه مقدار ضريب . است
2 دست آوردن برآورد اوليه هها فقط براي بنندهبرآوردكمهم نيست چرا كه از اين 

εσ وγ    اسـتفاده شـده
 نندهبرآوردكستون دوم همان . تصحيحات كاربردي ندارد مقدار اين ضريب در محاسبه ،در نتيجه ؛است

LSDV  هـاي  ننـده برآوردكسـه سـتون آخـر،    . اسـت  4كه تكرار ستون دوم جدولLSDVC  هسـتند .
دار و كـوچكتر از  ادار نيست، ولي ضريب وقفه تورم معنامعن ITهمچنان ضريب  4براساس نتايج جدول 

شـود كـه هـم در    مقايسه كنيم، مالحظه مي پيشينرا با جدول  5اگر سه ستون آخر جدول . يك است
 .معيارها بسيار بهم نزديك هستند ضرايب و هم در انحراف

را جينتا .5جدول  رآورد مدل ب رآورد اول 1985-2010 دورهتورم در  يب د هيبا ب آرالنو و بان  توسط 

  )1(ستون  )2(ستون  )3(ستون  )4(ستون  )5(ستون 
LSDVC3 LSDVC2 LSDVC1 LSDV AB  

***421/0 
)045/0( 

***421/0 
)045/0( 

***42/0 
)045/0( 

***367/0 
)025/0( 

***563/0 
)025/0( Inf(-1) 

72/68 -
)36/55( 

74/68 -
)38/55( 

69- 
)61/61( 

***58/77 -
)08/29( 

***4/164- 
)26/39( IT 

 تعداد مشاهدات 1008 1052 1008 1008 1008
 

 متغيرهاي ابزاري ITوقفه اول تفاضل تورم و وقفه اول    
 

 :باند-آرالنو نندهبرآوردكباند براي وجود همبستگي مرتبه اول در پسماندهاي مربوط به -آزمون آرالنو
 =P-value 00/0ود همبستگي مرتبه اولنب: فرضيه صفر

 :باند-آرالنو نندهبرآوردكباند براي وجود همبستگي مرتبه دوم در پسماندهاي مربوط به -آزمون آرالنو
 =P-value 00/0ود همبستگي مرتبه دومنب: فرضيه صفر

 .اعداد درون پارانتز انحراف معيار هستند-   

 .است درصد و كمتر 1داري در سطح يابيانگر معن. *** درصد 5داري در سطح ابيانگر معن**  .درصد 10داري در سطح ابيانگرمعن* -   

است كه در آن براي برآورد اوليه پارامترها  6، جدول پژوهشمدل  برآوردآخرين سري از نتايج 
دهد،  طور كه نتايج اين جدول نشان مي همان. استفاده شده است) 1998(بالندل و باند  نندهبرآوردكاز 

دار و كوچكتر از يك ابالندل و باند است، معن نندهبرآوردكاول كه مربوط به ضريب وقفه تورم در ستون 
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نيـز نتـايج مشـابه     LSDVC نندهبرآوردكدر مورد . دار نيستابه لحاظ آماري معن ITولي ضريب  ؛است
 .دار نيستامعن ITولي ضريب  ،دارااست، يعني ضريب وقفه تورم معن

ضرايب مدل در هـر   ،دهد كه اوًالنشان مي) 6و  5، 4جداول (مقايسه سه ستون آخر اين سه جدول 
ها بسـيار انـدك   لحاظ عددي نيز تفاوت بهيكسان و  داري و عالمت نتايج كامًالالحاظ معن برآورد بهسه روش 

بـدين  . اسـت  -77حـدود  در و  امعنـ  بي ITو ضريب  42/0دار و در حدود ااست؛ ضريب وقفه تورم مثبت، معن
ي در تورم ِكشـورهاي  تأثيرگذاري تورم توان استدالل كرد كه هدفدست آمده، مي هتوجه به نتايج بترتيب با 

گـذاري باعـث كـاهش    دهند كـه هـدف  مطالعات پيشين نشان مي تماماجراكننده نداشته است؛ در حالي كه 
و  5كـه در جـدول    هاي همبستگي مرتبه دوم در آزمون ،ثانيًا. بيشتر تورم در كشورهاي اجراكننده شده است

43Fود همبستگي مرتبه دوم در پسماندها با اندازه احتمال بسيار كم رد شده اسـت نبمطرح شده،  6

كـه نشـان    1
پـس بـه ايـن    . انـد دهد نتايج برآورد چندان قابل اطمينان نيست و متغيرهاي ابزاري مناسب انتخاب نشدهمي

 .كاستترتيب نتايج برآورد سه جدول اخير نادرست و غير قابل ات
را جينتا .6جدول  رآورد مدل ب رآورد اول 1985-2010 دورهتورم در  يب د هيبا ب  توسط بالندل و بان

  )1(ستون  )2(ستون  )3(ستون  )4(ستون  )5(ستون 
LSDVC3 LSDVC2 LSDVC1 LSDV BB  

***425/0 
)033/0( 

***425/0 
)047/0( 

***423/0 
)047/0( 

***367/0 
)025/0( 

***442/0 
)022/0( Inf(-1) 

98/77 -
)3/56( 

98/77 -
)62( 

97/77 -
)02/62( 

***58/77 -
)08/29( 

96/2 
)05/21( IT 

 تعداد مشاهدات 1052 1052 1052 1052 1052
 

 ك ِتورميهاي بزرگتر از  هو وقف ITتفاضل مرتبه اول  :معادله تفاضل مرتبه اول يبرا يابزار يرهايمتغ

 و تفاضل مرتبه اول وقفه اول تورم IT :معادله سطح يبرا يابزار يرهايمتغ
 :باند-بالندل نندهبرآوردكباند براي وجود همبستگي مرتبه اول در پسماندهاي مربوط به -آزمون آرالنو

 =P-value 00/0ود همبستگي مرتبه اولنب: فرضيه صفر
 :باند-بالندل نندهبرآوردكباند براي وجود همبستگي مرتبه دوم در پسماندهاي مربوط به -آزمون آرالنو

 =P-value 00/0ود همبستگي مرتبه دومنب: فرضيه صفر
 .اعداد درون پارانتز انحراف معيار هستند -  

 .است درصد و كمتر 1داري در سطح ابيانگر معن. *** درصد 5داري در سطح ابيانگر معن**  .درصد 10داري در سطح امعن بيانگر*  -  

______________________________________________________ 
كه عدم همبستگي مرتبه اول رد شود و در مقابل عـدم  باند زماني نتايج درست خواهد بود -در آزمون همبستگي آرالنو. 1   

 .هاي باالتر رد نشود همرتب همبستگي
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قابل اتكا نيست و از اين  باال،دست آمده در جداول سه گانه  هبطور كه مالحظه شد، نتايج  همان

با توجه به اينكـه در  . ي استآوردن نتايج معقول و منطقي ضرور دست هرو برطرف كردن اين مشكل و ب

وجـود دارد كـه   ) درصـد  1000هـاي بـاالي    تـورم (، برخي مشاهدات غيرمعقول پژوهشبين مشاهدات 

 ، بنـابراين، مدل را با مشكل مواجه نمايد برآوردظ اقتصادسنجي نتايج ممكن است اين مشاهدات به لحا

 7در جـدول  . تري ارايه نمايد ممكن است حذف اين مشاهدات و برآورد مجدد مدل بتواند نتايج منطقي

هـاي بـاال   بدون در نظر گـرفتن تـورم   LSDV نندهبرآوردكاين موضوع مورد بررسي قرار گرفته و نتايج 

 .است نشان داده شده
رآوردك جينتا .7جدول  را LSDV نندهب  باال يهااز حذف تورم پس 1985-2010 دورهتورم در  يب

  )1(ستون  )2(ستون  )3(ستون  )4(ستون 
LSDV 

هاي باالي حذف تورم
 درصد 40

LSDV 
هاي باالي حذف تورم
 درصد 100

LSDV 
هاي باالي حذف تورم
 درصد 1000

LSDV 
  عادي

***584/0 
)026/0( 

***641/0 
)107/0( 

***407/0 
)022/0( 

***367/0 
)025/0( Inf(-1) 

***702/2 -
)592/0( 

***73/3- 
)092/1( 

***159/20 -
)281/4( 

***58/77 -
)08/29( IT 

 تعداد مشاهدات 1052 1035 995 903

 .اعداد درون پارانتز انحراف معيار هستند -

 .است درصد و كمتر 1داري در سطح ابيانگر معن. *** درصد 5داري در سطح امعن بيانگر**  .درصد 10داري در سطح امعن بيانگر*  -

 

را نشـان   پيشـين اشـكال موجـود در برآوردهـاي     أتـا حـدودي منشـ    7نتايج موجود در جدول 
دهـد كـه در آن   نشـان مـي   1985-2010 دورهرا در  LSDV ننـده برآوردكاين جدول نتـايج  . دهد يم

ستون اول جدول مربوط به نمونـه اوليـه اسـت كـه همـان نتـايج       . غربال شده است پژوهشمشاهدات 
هـاي چهـار رقمـي    در ستون دوم، دوازده مشاهده مربـوط بـه تـورم   . دست آمده است هب پيشينجداول 

شود، بـا انجـام   طور كه مالحظه مي همان. از كل مشاهدات حذف شده است پيشينشده در بخش  اشاره
رسـيده  -2/20بـه   -6/77يافته و از  شدت كاهش هب ITمجدد مدل، ضريب متغير  وردبرآاين تعديالت و 

 34در ستون سوم تعداد . اين كاهش شديد در دو ستون بعدي اين جدول نيز قابل مشاهده است. است
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شـود كـه   برآورد انجام شده و مشـاهده مـي   ،تورم باالي صد درصد نيز از مشاهدات حذف شده و سپس
 85از حـذف   پـس مـدل   بـرآورد نيـز نتـايج    7در ستون آخر جـدول  . رسيده است -7/3به  ITضريب 

بيـان    بهكاهش يافته است؛ -7/2به  ITشده و ضريب  مشاهده مربوط به تورم باالي چهل درصد، گزارش
 .رسيده است -7/2به  -6/77از  ITهاي باالي چهل درصد، مقدار ضريب با حذف تورم ديگر،

 ITو ضريب متغير  أشدت بر روي عرض از مبد ههاي باال بدهد كه تورمنشان مي 7نتايج جدول 
 LSDVC ننـده برآوردكسـزايي داشـته و بـا توجـه بـه اينكـه        هب تأثير، است أكه از جنس عرض از مبد

 ننـده برآوردكدهـد، بنـابراين، بـراي آنكـه نتـايج      انجـام مـي   LSDV نندهبرآوردكتصحيحات را بر روي 
LSDVC اوليه نيز با انتخاب نمونه درسـت مـورد اسـتفاده قـرار گيـرد      نندهبرآوردكباشد، بايد  درست .

در شرايط عادي قـرار نـدارد و قـراردادن     ،واقعدر كند، اقتصادي كه تورم باالي صد درصد را تجربه مي
 .رسدنظر نمي هب درستچندان  ديگر هاي غيرعادي در كنار مشاهدات عاديچنين تورم

44Fانديك متغير مجازي تعريف كرده پيشينمطالعات در براي حل اين مشكل، 

كه مقـدار ايـن متغيـر     1
مقـدار صـفر    ،مجازي براي حد خاصي از تورم مانند بيشتر از چهل درصد، مقدار يك و در غيـر ايـن صـورت   

ري دچـار اشـكال   تفسير ضرايب در حضور چنين متغي اوًال: تواند با چند مشكل مواجه شوداين عمل مي. دارد
حضور اين متغير مجازي به اين معناست كه براي هر كشور دو ميـانگين بلندمـدت وجـود دارد كـه     . شودمي

مطـرح   مسـأله در اينجـا ايـن   . هاي باالست و ميانگين ديگر مربوط به حالت عـادي تـورم  يكي مربوط به تورم
راي برخي كشورها اتفـاق افتـاده اسـت و    ب 1990تورم باال تنها براي چند سال آن هم در طول دهه  كه است

مناسب نبـودن  (به همين علت . رسدنظر نمي هكشورها چندان مناسب ب تمامدر نظر گرفتن دو ميانگين براي 
داري و مقـدار  ااند و نه معنـ پرداخته يادشدهاست كه مطالعات پيشين نه به تفسير ضريب متغير  )اين راه حل

كـردن   رسـد ايـن روش بـراي برطـرف    بنابراين، به نظر مي. اندتوجه قرار دادهاز برآورد مورد  پسعددي آن را 
 پيشـين نباشد و يكي از داليلي كه به برآوردهـا و نتـايج مطالعـات     يچندان روش مناسب هاي باالمشكل تورم

 .است مسألهكند، همين خدشه وارد مي

______________________________________________________ 
 .)2010(و باتيني وباستد ) 2009(، لين ويه )2008(گانكالوس و سالس  :براي نمونه نگاه كنيد به. 1   
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 ؛نيز چندان مناسـب نباشـد  رسد اين روش نظر مي هكه ب ستهاي باالحذف تورم ،راه حل ديگر
كشور روماني تـا سـال    ،مثالطور  هب. شودها، بين مشاهدات فاصله و وقفه ايجاد ميچرا كه با حذف داده

را تجربـه  به مدت پنچ سال تورم بـاالي صـد درصـد     1990ولي از سال  داشت،تورم تك رقمي  1989
شود كـه در ايـن صـورت    مشاهدات ميحذف تورم باال در چنين كشورهايي باعث ايجاد وقفه بين . كرد

چـرا كـه ديگـر پيوسـتگي بـين مشـاهدات وجـود نـدارد و          ؛را اجـرا كـرد   1توان مدل پويايديگر نمي
ها نيز قادر به تشخيص اين فاصله نخواهند بود و از اين رو اين نوع برخورد به ايجاد مشكل نندهبرآوردك

 . مدل منجر خواهد شد برآورددر 
-2010 دورهدر  45F1.زماني است دورهتغيير  ،هاي ديگر را ندارند شكالت روشراه حل ديگري كه ا

46Fهم تورم باال وجود ندارد 2000

. كشـورهاي نمونـه، مشـاهدات موجـود اسـت      تمـام و هم اينكه براي  2
 ننـده برآوردك، نتـايج  )6و  5، 4جداول ( پيشينزماني  دورههمانند سه جدول مربوط به 10تا  8جدول 

LSDVC  دهدرا نشان مي 2000-2010 دورهدر . 

را جينتا .8جدول  رآورد مدل ب رآورد اول 2000-2010 دورهتورم در  يب درسون و هاش هيبا ب  ويتوسط ان

  )1(ستون  )2(ستون  )3(ستون  )4(ستون  )5(ستون 
LSDVC3 LSDVC2 LSDVC1 LSDV AH  

***501/0 
)034/0( 

***5/0 
)034/0( 

***499/0 
)034/0( 

***408/0 
)032/0( 

***694/0 
)107/0( Inf(-1) 

***210/2 -
)185/0( 

***219/2 -
)185/0( 

***226/2 -
)186/0( 

***234/3 -
)321/1( 

671/0 -
)369/2( IT 

 تعداد مشاهدات 396 440 396 396 396
 متغيرهاي ابزاري ITوقفه اول تفاضل تورم و وقفه اول   

 .اعداد درون پارانتز انحراف معيار هستند -

 درصد و كمتر 1داري در سطح بيانگر معني.( ***) درصد 5داري در سطح بيانگر معني.(**) درصد 10داري در سطح بيانگرمعني(*)  -

 

______________________________________________________ 
 1008زماني، تعـداد مشـاهدات از    دورهوارد شود كه با تغيير  توانداين اشكال مي. اشكال نيست بدون البته اين روش نيز .1

حذف شده و اين امر باعث كاهش درجـه آزادي   ،توانست مفيد باشداطالعاتي را كه مي ،كاهش يافته است و در واقع 396به 
هاي زيـادي حـذف شـده اسـت، امـا مشـاهداتي       در اين رابطه بايد گفت كه در اين روش هر چند داده ولي. مدل شده است

 .دست آمده است هكرد كه با حذف آنها نتايج قابل اتكاتري برعادي بوده و در نتايج ايجاد اشكال ميحذف شده كه غي
 .درصد هستند 20ها زير تورم ،بجز چند مورد. 2
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را جينتا: جدول  رآورد مدل ب رآورد اول 2000-2010 دورهتورم در  يب د هيبا ب آرالنو و بان  توسط 

  )1(ستون  )2(ستون  )3(ستون  )4(ستون  )5(ستون 
LSDVC3 LSDVC2 LSDVC1 LSDV AB  

***479/0 
)031/0( 

***479/0 
)031/0( 

***477/0 
)031/0( 

***408/0 
)032/0( 

***479/0 
)041/0( Inf(-1) 

***739/2 -
)243/0( 

***744/2 -
)243/0( 

***746/2 -
)242/0( 

***234/3 -
)321/1( 

35/0 -
)815/1( IT 

 تعداد مشاهدات 396 440 396 396 396
 متغيرهاي ابزاري ITوقفه اول تفاضل تورم و وقفه اول    

 :باند-آرالنو نندهبرآوردكباند براي وجود همبستگي مرتبه اول در پسماندهاي مربوط به -آزمون آرالنو
 =P-value 00/0ود همبستگي مرتبه اولنب: فرضيه صفر
 :باند-آرالنو نندهبرآوردكباند براي وجود همبستگي مرتبه دوم در پسماندهاي مربوط به -آزمون آرالنو
 =P-value 25/0ود همبستگي مرتبه دوم نب: فرضيه صفر

 .اعداد درون پارانتز انحراف معيار هستند

 .است درصد و كمتر 1داري در سطح ابيانگر معن . ***درصد 5داري در سطح ابيانگر معن**  .درصد 10داري در سطح امعن بيانگر*  -

را جينتا .10جدول رآورد مدل ب رآورد اول 2000-2010دورهتورم در  يب د و بالندل توسط هيبا ب  بان

  )1(ستون  )2(ستون  )3(ستون  )4(ستون  )5(ستون 
LSDVC3 LSDVC2 LSDVC1 LSDV BB  

***493/0 
)034/0( 

***493/0 
)034/0( 

***491/0 
)034/0( 

***408/0 
)032/0( 

***64/0 
)024/0( Inf(-1) 

***517/2 -
)236/0( 

***523/2 -
)236/0( 

***526/2 -
)235/0( 

***234/3 -
)321/1( 

***64/1 
)48/0( IT 

 تعداد مشاهدات 440 440 440 440 440
 تورمو وقفه هاي بزرگتر از يك  ITتفاضل مرتبه اول  :متغيرهاي ابزاري براي معادله تفاضل مرتبه اول

 و تفاضل مرتبه اول وقفه اول تورم IT :متغيرهاي ابزاري براي معادله سطح
 :باند-بالندل نندهبرآوردكباند براي وجود همبستگي مرتبه اول در پسماندهاي مربوط به -آزمون آرالنو
 =P-value 00/0ود همبستگي مرتبه اولنب: فرضيه صفر
 :باند-بالندل نندهبرآوردكباند براي وجود همبستگي مرتبه دوم در پسماندهاي مربوط به -آزمون آرالنو
 =P-value 29/0ود همبستگي مرتبه دومنب: فرضيه صفر

 .اعداد درون پارانتز انحراف معيار هستند -
 .است درصد و كمتر 1داري در سطح ابيانگر معن*** . درصد 5داري در سطح ابيانگر معن**  .درصد 10داري در سطح امعن بيانگر*  -

 تمـام شـود بـدون اسـتثنا    دقت شود، مالحظه مـي  10 تا 8اگر به نتايج سه ستون آخر جدول 

بـوده و ضـريب وقفـه تـورم در حـدود       -5/2در حدود  تقريباً ITدارند؛ ضريب اآمده معن دست هضرايب ب

هـاي  آزمـون  ،همچنـين . دارنـد ايب به لحاظ آمـاري معن موارد اين ضرا تمامدر . برآورد شده است 49/0

. دهـد ود همبستگي مرتبه دوم پسماندها را نشـان مـي  نبباند، همبستگي مرتبه اول و -همبستگي آرالنو
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زماني، نتـايج بـرآورد مـدل را بهبـود داده و نتـايج       دورهتغيير  ،شودطور كه مشاهده مي بنابراين، همان

 . دهد ارائه ميتكاتري بسيار قابل اطمينان و قابل ا

گـذاري  جه گرفت كـه هـدف  يتوان نتين سه جدول، ميدر ا  ITبيدار بودن ضرابا توجه به معن

گذار بوده و از ايـن رو فرضـيه   تأثيراجراكننده  يمورد بررسي، در كاهش تورم در كشورها دورهتورم در 

تـوان اسـتدالل كـرد    ديگر، مي بيانه ب. يستگذاري تورم بر نرخ تورم قابل رد كردن نثيرگذاري هدفأت

سـه بـا   يِاجراكننـده، در مقا  يرصـنعت يغ يگذاري تـورم باعـث شـده اسـت تـورم در كشـورها      كه هدف

با توجه به اينكـه  . ابديشتر كاهش يب يداراطور معن هدوره مورد بررسي ب دررصنعتي، يغ ديگر يكشورها

گذار تـورم در  كشورهاي مجري و غيرمجري هدفدر مجموع روند ميانگين نرخ تورم در هر دو گروه از 

مبنـي بـر اثـرات     پـژوهش با در نظرگرفتن نتايج تجربي  بنابراين،نزولي بوده است،  1985-2010دوره 

گذاري تورم سبب شده اسـت كـه ايـن رونـد     توان استدالل كرد كه هدف گذاري بر تورم ميمنفي هدف

 ؛يسـه بـا كشـورهاي غيرمجـري تسـريع شـود      گـذاري در مقا كاهشي تورم در كشورهاي مجري هـدف 

درصـد بيشـتر كـاهش     5/2 طور توسط ميانگين نرخ تورم در كشورهاي مجري به اندازه طوري كه به به

زان يـ اجراكننـده بـه م   يگذاري تورم باعث شده است تورم بلندمـدت كشـورها  هدف ييعن. يافته است

 . ابديدرصد بيشتر كاهش 5/2

سـازگار   2و نمودار  3تا حدودي با مشاهدات مربوط به جدول  )درصد -5/2(ضريب برآوردشده 

درصـد   5/2و  2بـين   2008اختالف اين دو گروه از كشورها از سال  2طبق نمودار  سوي،از يك . است

اختالف ميانگين كشورهاي اجراكننده با كشـورهاي غيرمجـري    3در جدول  ،ديگر سوياز و  قرار دارد

يعني ميانگين كشورهاي اجراكننده در كل اين  ؛ود نيم درصد استدر حد 2000-2010دورهبراي كل 

برعكس آن چيزي است كه در برآوردهـا   بيشتر از كشورهاي غيرمجري است كه اين مطلب كامالً دوره

در نظرگرفتـه   ديگـر  گيري سـاده، اثـرات انفـرادي و عوامـل    از آنجا كه در ميانگين. دست آمده است هب

 گـذاري تـورم بـر نـرخ تـورم      هـدف  تـأثير ر خـوبي بـراي قضـاوت در مـورد     معيـا  بنـابراين، شـود،   ينم

 . يستن
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 هاي سياستي توصيه و ارائه بنديجمع ،خالصه .6

هـا   به منظور تثبيت سطح قيمت 1990هايي است كه از ابتداي دهه  گذاري تورم از جمله سياستهدف

چگـونگي   ،در اين ميـان . اجرا شده استدر برخي كشورها شروع شده و تاكنون در بسياري از كشورها 

ن اقتصادي كشورها محسوب شده و از اين رو هاي مسئوال ترين دغدغه گذاري تورم از مهمعملكرد هدف

هـاي اقتصـادي بسـيار حـائز اهميـت       تواند در اجراي سياستگذاري ارزيابي عملكرد هدفگذاري تورم مي

گذار تـورم مـورد   رخ تورم كشورهاي غيرصنعتي هدفگذاري تورم بر ناثرات هدف ،در اين مطالعه. باشد

 . بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفت

گـذار تـورم   اين است كه كشـورهاي هـدف   ،توان داشتحداقل انتظاري كه از اين چارچوب مي

كشـورهاي  . ديگر نـرخ تـورم كمتـري داشـته باشـند      يواسطه اجراي اين سياست نسبت به كشورها هب

. انـد كنند، مقايسه شـده پولي را اجرا مي ديگر هايتورم با كشورهايي كه سياستگذار غيرصنعتي هدف

اي تطبيقـي  يـ كار رفته در اين مطالعه يـك مـدل پو   ههاي تابلويي و مدل باين بررسي با استفاده از داده

كه  دهد نشان مي 1985-2010 دورهبراي  LSDVCننده برآوردكنتايج برآورد مدل با استفاده از . است

ثير قـرار داده و بـا حـذف    أرا به شدت تحت تـ  پژوهشنتايج تجربي ) رقمي 4( هاي باال جود نرخ تورمو

نتـايج معقـول و   ) 2000-2010( و تعـديل دوره زمـاني  ) رقمي 4هاي  نرخ تورم( مشاهدات غيرمنطقي

از اين رو، . ديآ ميدست  هگذاري تورم بر نرخ تورم بدار هدفاقابل استنادتري مبني بر اثرات منفي و معن

گذاري تورم سبب شده است روند نزولي تورم بلندمدت در توان گفت كه هدفبراساس نتايج تجربي مي

شـده و در مقايسـه بـا كشـورهاي      گـذاري تـورم تسـريع   كشورهاي اجراكننده به واسطه اجـراي هـدف  

سـبب شـده اسـت    گذاري تورم ديگر، هدف بيانبه . درصد بيشتر كاهش يابد 5/2غيرمجري، به ميزان 

 5/2در حـدود   يداراگذاري تورم به طور معنـ نرخ تورم كشورهاي غيرصنعتي اجراكننده سياست هدف

 .گيري با مالحظات و شواهد آماري سازگار است هدرصد كاهش يابد كه اين نتيج
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 منابع 

كارشناسـي   نامـه پايان. گذاري تورم در ايران چالشها و راهكارهاهدف). 1384( .ابراهيمي، محمد -

 ).ع(دانشگاه امام صادق . ارشد

هـا و   شـرط پـيش : گذاري تورم در اقتصـاد ايـران  هدف). 1381( .احمد ،درگاهي، حسن و آتشك -
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 )2005برنو (پانلي نامتوازن  هايبراي داده LSDVC روش برآورد: پيوست

كه در ابتداي فصل مطرح شد؛ طبق است  1همانند مدل  ،در نظر گرفته است) 2005(مدلي را كه برنو 

 :اين مدل براي يك مشاهده در يك كشور و يك سال داريم

)1(  '
it i,t 1 it i ity y x     ;i 1, , N    t 1, ,T−= γ + β + η + ε = … = … 

)بـرداري از متغيرهـاي توضـيحي داراي    itx،متغير وابسـته  ityكه )1 1k − بـردار اثـرات   iηمرتبـه؛  ×

47Fخطا و داراي ويژگي آواي سفيد ءكه جز itεانفرادي كه ثابت و

هاي جمالت در مورد همبستگي. است 1

 :داريمخطا فروض زير را 

 LSDVنندهبرآوردكدست آوردن عبارتي براي تورش موجود در  هب LSDVCننده برآوردكاساس 

ننده كم شود، تورش از بين رفته و يا كمتـر  برآوردكننده از خود برآوردككه اگر تورش موجود در  است

تـورش   ،اينآيـد؛ بنـابر  دست مي هننده ببرآوردكننده از اميدگيري از آن برآوردكتورش يك . خواهد شد

LSDVصورت به LSDVننده برآوردك
ˆE( )δ − δ عبـارتي تقريـب بـراي    ) 2003(خواهد بود كه كيويت و بان

 :استزير  صورت بهدست آورده كه  هآن ب

)5(  1 1 1 1 2 2 2
LSDV 1 2 3

ˆE( ) c (T ) c (N T ) c (N T ) O(N T )− − − − − − −δ − δ = + + + 

عالوه بقيـه جمـالت در عبـارت     هحاصل جمع سه جمله ب صورت به LSDVننده برآوردكتورش 
2 2O(N T )− 2، جمالتي هسـتند از مرتبـه  5گنجانده شده است؛ منظور از جمله آخر در عبارت  − 2N T− و  −

ـ     Wدر ، ضـرايب ثـابتي هسـتند كـه تـابع      . اسـت  نيامـده دسـت   هباالتر كه عبارت صريح بـراي آنهـا ب

2و) مشاهدات(
εσ  و خودγ كه جزئيات آنها در ضميمه آخر فصل موجود است. 

ارائه كرد كه در تصـحيح اول، جملـه اول از    LSDVCتوان براي سه تصحيح مي ،به اين ترتيب

و در تصـحيح   5؛ در تصحيح دوم دو جملـه اول عبـارت   شود ميكم  LSDVنندهبرآوردكرا از  5عبارت 

 . شودكم مي LSDVننده برآوردكاز  5سوم سه جمله عبارت 

)6(  
iLSDVC LSDV i

ˆ ˆ Bδ= −δ 

 1
1 1B c (T  تقريب اول =−(

______________________________________________________ 
   1. White Noise  
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)7(  ( )1
2 1 2

1TB B c N− −=  تقريب دوم +

  1
3

2
2 3B B c (N T )− −=  تقريب سوم +

2، پارامترهاي مدل  𝒄𝒊از آنجا كه در جمالت 
εσ وγ  هـاي بـاال    تقريـب  ،حضور دارند، در نتيجـه

اصـلي پيـداكردن همـين     مسـأله كه  زماني قابل محاسبه است كه اين پارامترها معلوم باشند، در حالي

كننـد كـه   پيشـنهاد مـي  ) 2005(و برنو ) 2003(و بان و كيويت ) 1995،1999(كيويت . پارامترهاست

48F، آرالنو و بانـد )1982(هاشيو  مانند اندرسون و IV-GMMهاي سازگارِ   نندهبرآوردكابتدا با استفاده از 

1 

49F2 ،2)1998(و بالندل و باند ) 1991(
εσ وγ مقـادير  . قـرار داده شـوند   7 هدر رابطـ  ،سپس ،برآورد شوند

 :آيددست مي هزير ب صورت بهبرآورد شده 

)8(  2 h s h
h

e ' Q eˆ  h : AH, AB, BB
N K T

σ =
− −

 

 .است IV-GMMهاي  نندهبرآوردكپسماند  𝐞𝐡 كه

)9(  h h
ˆe y W= − δ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________ 
   1. Arellano & Bond 

 .هد شدنمايش داده خوا AH ،AB ،BB: بطور اختصار اين سه تخمين زننده به ترتيب بصورت  .2   



 

 

 87-120، صفحات 1393زمستان ، 68سال بيست و يكم، شماره فصلنامه روند، 

 

 گذاري بخش خصوصي در ايران بررسي نقش سيستم بانكي بر سرمايه

 

1T0Fحامد حافظي


1T  

 
 چكيده

در كشورهاي در حال توسعه . گذاري استتوسعه بازار هاي مالي و افزايش سرمايهثر بر رشد اقتصادي، ؤترين عوامل م يكي از مهم
منابع از اين طريق وجود  تأمينسسات اقتصادي، امكان ؤدليل نقايص و كمبودهاي بازار سرمايه، گسترش نيافتن بازار سهام و م هب

منـابع از   تأمينها و فشارهاي اقتصادي و عدم سرمايه از بازارهاي غيررسمي، همچنين وجود تحريم تأميننداشته و هزينه باالي 
. گذاري از طريق بازار پول و اعتبارات بانكي تهيـه شـوند  دهند تا سهم بااليي از منابع براي سرمايهخارج، دست به دست هم مي

گذاري و كسب منفعـت و  سرمايه برايگذاران نيز  سرمايه. استعه رايج مالي بانك پايه در كشورهاي در حال توس تأمين بنابراين،
ـ    بيشـترين اند كه هاي توليد دوخته حداكثرسازي سود خود، چشم به كاهش هزينه هـا در تسـهيالت بـانكي     هسـهم ايـن هزين

پـرون بـراي    -مون فيليپسفولر تعميم يافته و آز -از آزمون ديكي ،پژوهش اين در .دشو شده و نرخ سود آنها خالصه مي دريافت
 ،همچنين. اندروز براي سنجش پايايي متغيرها با وجود شكست ساختاري استفاده شده است -زيووت پايايي متغيرها و از آزمون

دهند، از بـين پارامترهـاي انتخـاب     كار رفته كه نتايج نشان مي هو بلندمدت ب مدت براي تحليل روابط كوتاه ARDLروش سنجي 
گذاري  بر روي سرمايه ياي معكوس و حجم اعتبارات بانكي رابطه مثبت و مستقيم گذاري بخش دولتي رابطه سرمايه شده، لگاريتم

ها  صورت مستقيم و نرخ موزون سود تسهيالت اعطايي بانك هثر بؤمتغيرهاي نرخ واقعي ارز م افزون بر اين،. بخش خصوصي دارند
لگـاريتم   دهد كه ها نشان مي يافتهدر بلندمدت،  .ندهستبخش خصوصي در ارتباط گذاري  يهبا اثر منفي و معكوس با متغير سرما

ها  صورت مستقيم و نرخ موزون سود تسهيالت اعطايي بانك هگذاري بخش دولتي با رابطه معكوس، حجم اعتبارات بانكي ب سرمايه
 .ثرندؤي بخش خصوصي مگذار هثر واقعي با داشتن ضرايب منفي و رابطه معكوس بر روي سرمايؤو نرخ ارز م

 

 .ر واقعي، تشكيل سرمايه ثابت ناخالصخ سود موزون تسهيالت بانكي، نرخ ارز مؤثنر :كليــديواژگان 

 .JEL:B41 ،E22 ،E43 ،G21بندي طبقه

______________________________________________________ 
  بانك مركزي واحد علوم تحقيقات، بازرس اداره نظارت استاني دانشگاه آزاد اسالمي، اقتصاديكارشناس ارشد علوم 

   hhafezi_economist@yahoo.com 



 

 1393 زمستان، 68سال بيست و يكم، شماره فصلنامه روند،   
 

88 

 مقدمه. 1

تـا   1363ي ها سالي بخش خصوصي در ايران در گذار سرمايهنقش سيستم بانكي بر " پژوهش،در اين 

متغيرهاي مهم در سيستم بـانكي يعنـي    تأثيرين بار نخستبراي . مورد بررسي قرار گرفته است "1386

در كنـار تغييـر    "يتغييرات حجم اعتبارات بانك"به همراه  "تغييرات وزني نرخ سود تسهيالت اعطايي "

اخلـي بـدون نفـت قـرار     ي دولت از توليد ناخالص دگذار سرمايهو تغيير در سهم  مؤثردر نرخ واقعي ارز 

ها اهميت ميزان اعتبارات اعطـايي بـه بخـش خصوصـي      پژوهشچرا كه در بسياري از  داده شده است؛

رخ سود تسهيالت به عنوان گذاران به ن نگاه سرمايه"ولي در خصوص اين موضوع مهم كه  ،دهشبررسي 

بررسي دقيق و جـامعي   "استكننده نرخ بازدهي سرمايه بيشتر از نگرش آنها به ميزان آن  عامل تعيين

. سـال جديـدتر شـده اسـت     3تغييـر داشـته و    هاي پيشـين  پژوهشزماني نسبت به  دوره. نشده است

بـراي  پژوهشكده پولي و بانكي  هاي پژوهشي بانك مركزي بوده كه توسط لويتوشده از ا موضوع انتخاب

 .در محافل علمي ارائه شده است پژوهش

 پژوهشاساسي  مسألهبيان . 2

 ي،از يـك سـو  : سـزايي در مباحـث اقتصـادي دارد    اهميت و نقـش بـه   اصليدليل  دوگذاري به  سرمايه

زان از توليد دهد كه چه مي انداز خانوارها را نشان مي ها و عرضه پس ي بنگاهگذار سرمايهتركيب تقاضاي 

دهنـده   گـذاري نشـان   تقاضـاي سـرمايه   ،شـود، در نتيجـه   گـذاري مـي   ناخالص اقتصـاد صـرف سـرمايه   

گذاري،  به دليل ماهيت فراربودن سرمايه ،در بلندمدت است، از سوي ديگر ياستانداردهاي رشد اقتصاد

  0F1.مدت اقتصادي هر جامعه باشد هتواند نماگري از تغييرات و نوسانات كوتا مي

هـاي   دليل بازارهاي مالي گسترده، بازار بـورس پيشـرفته و شـركت    هب يافته توسعهدر كشورهاي 

مالي نمـوده و   تأمينهاي در دست اقدام بخش خصوصي را  گذاري فراواني كه وجود دارند، پروژه سرمايه

د به عنـوان يـك   توانن ها و اعتبارات بانكي نمي كه وام طوري به ؛تر است كمرنگ ها بانكنقش بازار پول و 

 دليل بهاما در كشورهاي در حال توسعه  ؛گذاري بخش خصوصي مطرح شوند گذار بر سرمايهتأثيرمتغير 

منـابع   تأمينات اقتصادي، امكان مؤسسنقايص و كمبودهاي بازار سرمايه، گسترش نيافتن بازار سهام و 

______________________________________________________ 
    1. Romer (1996). 
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وجـود   ،غيررسـمي، همچنـين   سـرمايه از بازارهـاي   تـأمين از اين طريق وجود نداشته و هزينـه بـاالي   

دهند تا سهم بـااليي   منابع از خارج، دست به دست هم مي تأمينها و فشارهاي اقتصادي و عدم  تحريم

 .گذاري از طريق بازار پول و اعتبارات بانكي تهيه شوند از منابع براي سرمايه

و  )محـور بانـك   (هـا  بانـك مالي بر مبناي  تأمين ؛گيرد مالي به دو شيوه كلي صورت مي تأمين 

و در گـي   بازارپايـه    بـه شـيوه   يافتـه  توسعهي ر كشورهابيشتكه  ،)محوربازار ( مالي بر مبناي بازار تأمين

مـالي   تأمينبه گي اقدام  به شيوه بانك پايه گفته پيشر كشورهاي در حال توسعه به داليل ، بيشتمقابل

1Fالمللـي  ي بينها سازمانبندي  اساس طبقهايران در مرحله گذر از مراحل توسعه بوده و بر  .كنند مي

در  1

 .رديف كشورهاي در حال توسعه قرار دارد

پيروي كردن از قانون بانكداري بدون ربا و تحت اجراي  دليل بهاز سوي ديگر نظام بانكي ايران، 

2Fي سركوب ماليها سياست

اين امكان را از نظام مالي يا شايد بتوان گفـت، نظـام بـانكي كشـور سـلب       2

ي كـالن اقتصـادي اسـتفاده    هـا  سياستتنظيم  برايهاي بانكي  ده است تا بتواند از نرخ سود سپردهنمو

بـانكي، نوسـانات رشـد اقتصـادي و      نظـام ترين نتايج منفي سركوب مـالي، عـدم پويـايي     از مهم. نمايد

 ثيرتـأ بررسـي   بنـابراين،  .استكشور ) غيرمتشكل( و غيررسمي) متشكل( دوگانگي در بازار پول رسمي

به . ي اقتصادي داردها سياستنظام بانكي كشور به عنوان ابزار توسعه اقتصادي، نقش حياتي در تعيين 

اقتصاد و مديريت قرار  ويژه بهعلوم انساني  ي اخير اين موضوع مدنظر كارشناسانها سالهمين دليل در 

 .گرفته است

 در ت نظـام پـولي در كشـور   گـذاري و هـداي   ترين ابزارهاي سياسـت  ترين و كليدي يكي از مهم

كه كنترل آن ت بانكي بوده استسهيالت هاي سود  تعيين نرخ -ي اخيرها سال ويژه به-ي گذشته ها سال

چه در دو سال اخير نرخ سود  اگر. در دست دولت است عمًال ،بيش از آنكه در دست بانك مركزي باشد

اقتصادي و بـه منظـور حمايـت از توليـد بـه      تورم و با توجه اندك به كارآيي  بانكي بدون تناسب با نرخ

حتـي تعيـين    هاي موجود در بانك مركزي براي كاهش يا يافته است، اما مقاومت دستوري كاهش  شيوه

______________________________________________________ 
 .كشورهاي جهان اشاره نمود GDPبر اساس  IMFبندي  هتوان به طبق يبه عنوان نمونه م. 1   

   2. Financial Repression 
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بحرانـي در   يـك وضـعيت  حكايت از ي انقباضي ها سياستبانكي و اجراي  تسهيالتدستوري نرخ سود 

 .در اين حوزه است اريسيستم پولي كشور دارد كه نشانگر مشكالت عميق و ساخت

ي بانكي در تجهيز منابع مالي و تخصيص آن در فضاي رقابتي و بـه صـورت كـارآتر    هرچه نظام

در  باشد،رشد اقتصادي  اشتغال و ،هاي توليد و بهبود امر توليد توان شاهد كاهش هزينه عمل نمايد، مي

ابع مالي به اتالف منابع و دامـن  تخصيص بهينه من غير اين صورت، عدم كارآيي نظام بانكي در تجهيز و

  .دشمنجر خواهد  زدن به ركود اقتصادي

هاي مالي در اقتصاد، نوسانات شديد متغيرهاي اسـمي در حـوزه    ثباتي بي أترين منش يك از مهم

گذار در مجموعه متغيرهاي اقتصـادي، نـرخ بهـره اسـت و     تأثيراز متغيرهاي مهم و . اقتصاد كالن است

  3F1.استثباتي مالي در يك اقتصاد  ردازان اقتصادي معتقدند نظام بهره عامل اساسي بيپ بسياري از نظريه

با توجه به اهميت نرخ بهره به عنوان يك متغير قيمتي، متغير جانشيني كـه در اقتصـاد ايـران    

گـذاري،   اين نرخ در رفتار بازار پـول، سـرمايه  . نرخ سود بانكي است ،دده ميهزينه فرصت پول را نشان 

ات مؤسسـ بـراي   انداز پسدر صورتي كه  ،همچنين 4F2.تواند اثرگذار باشد تغال و نرخ رشد اقتصادي مياش

ران بـالقوه ايـن اطمينـان را    اگذ اگر سرمايه مالي به ميزان مناسبي باشد، نرخ انتقال آن افزايش يافته و

پذيري بيشـتري   انعطاف ند، اقتصاد ملي ازهستي گذار سرمايهپيدا كنند كه آنها قادر به استقراض براي 

 . برخوردار خواهد شد

اعتبـارات بـانكي بـر     ،زنند ي بهره دست ميها نرخگذاران اقتصادي به كنترل  زماني كه سياست

اساس بازدهي انتظاري طرح تخصيص نيافته، بلكه بيشتر بر اساس كيفيت وثيقه، ميزان وام، فشـارهاي  

5Fبندي اعتباري جيره"ها با  طرحيابد و بسياري از  ها اختصاص مي سياسي و رانت

 .مواجه خواهند شد " 3

گذاري و كسب منفعت و حداكثرسـازي سـود خـود، چشـم بـه       سرمايه برايان نيز گذار سرمايه

در كشـورهاي در حـال توسـعه بـه      هـا  هزينـه ايـن   اصـلي  اند كه سـهم  ي توليد دوختهها هزينهكاهش 

______________________________________________________ 
 .)1957.( كينز و مينسكي.  1   
 ).1383. (و دواني پژويان.  2   

   3. Credit Rationing 
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زير پـيش   هاي پرسشموارد، اين به  توجهبا . ستده اششده و نرخ آنها خالصه  دريافتتسهيالت بانكي 

 :گيري به آنها پاسخ داده خواهد شد هاي الزم در بخش نتيجه آيد كه پس از بررسي يم

 دارد؟ تأثيري بخش خصوصي گذار سرمايهآيا تغيير در نرخ سود تسهيالت بانكي، بر  )1

 دارد؟ تأثيرصوصي ي بخش خگذار سرمايه، بر ها بانكآيا تغيير در حجم تسهيالت اعطايي  )2

 دارد؟ تأثيري بخش خصوصي گذار سرمايهي دولتي، بر گذار سرمايهآيا تغيير در  )3

 پژوهشمرور ادبيات و پيشينه . 3

 ها در زمينه نرخ بهره هنظريمرور . 3-1

ـ  داننـد و از شـرط برابـري آنهـا،     بهره مي  گذاري را تابعي از نرخ انداز و سرمايه ها پس كالسيك  تدر حال

آنها معتقدند كه اين تعادل خـود بـه خـود     .آورند ميدست  بهپذير را  يك نرخ بهره انعطاف  كامل اشتغال

از نرخ بهـره اسـت و هـر      گذاري تابعي بدين ترتيب آنها معتقدند كه سرمايه .آيد در اقتصاد به وجود مي

 .يابد گذاري افزايش مي تقاضا براي سرمايه چقدر نرخ بهره افزايش يابد،

 .مدت و بلندمـدت دارد  كوتاه ها عوامل پولي نقش اساسي در تعيين نرخ بهره اد كالسيكبه اعتق

6Fميل استوارتجان ها نظير  بسياري از كالسيك

در بلندمـدت   معتقد بودند كه متغيرهاي پولي )1848(1

هره نرخ ب گذاري الزم برتأثيرفاقد  ند و حجم بيشتر يا كمتر پول در بلندمدتيستن تغيير نرخ بهرهعلت 

متغيرهاي واقعي در قالـب عرضـه    معتقدند جريان ها بر اساس نظريه غيرپولي نرخ بهره كالسيك .است

 7F2.)اثر فيشر( گذارند اثر مي بهره گذاري بر نرخ انداز و تقاضاي سرمايه پس

توسـط اروينـگ    1930كه در سال اثر فيشر است كالسيكي نرخ بهره، هاي مهم  هيكي از نظري 

 فيشـر، در نظريـة خـود بـه تشـريح رفتـار فـردي       . مطرح شـد  »نظرية بهره«عروف او فيشر در كتاب م

تصـميم افـراد   . گذاري كند سرمايه  و چقدر انداز پسگيرد چقدر  اي تصميم مي پردازد كه در هر دوره مي

شـود، كـه عنصـر اصـلي      گيـري بـازار وجـوه مـالي منجـر مـي       گذاري به شـكل  انداز و سرمايه براي پس

 .آيد نظرية بهرة فيشر به حساب مي دهندة تشكيل

______________________________________________________ 
    1. Mill 
    2. Fisher Effect 
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8Fكينز

 و انـداز  پـس پـذيري   داد و كشـش  هـا را مـورد انتقـاد قـرار     نظريـه نـرخ بهـره كالسـيك     1

درآمـد اسـت تـا     انداز بيشتر تـابع  به اعتقاد كينز، پس .خواند گذاري را نسبت به نرخ بهره ناقص سرمايه

متغيـري   نظـر وي نـرخ بهـره    از .ز وجـود دارد اندا گذاري و پس ارتباط ضعيفي ميان سرمايه نرخ بهره و

اي پولي است  نرخ بهره پديده. برساند تعادل گذاري را به نيست كه بتواند عرضه و تقاضاي وجوه سرمايه

اسـت كـه بـه     يشـ اانداز نيسـت و پاد  ، نرخ بهره قيمت پساست كننده پول نقد در دست مردم و تعيين

9F.گيرد لق ميزماني مشخص تع دوره بخشي از نقدينگي در

2 

معتقدنـد كـه معيـار     ف تقاضاي اقتصاد توجه خاصي دارند،رها كه در تحليل خود به ط كنيزين

در تحليل كينز نرخ واقعـي   .دارد  گذاران سرمايه هاي سرمايه نقش بسيار مهمي در تصميم  كارآيي نهايي

خـالص ناشـي از     يشـده درآمـدهاي انتظـار    تنزيلـي اسـت كـه ارزش تنزيـل      گذاري نـرخ  ازده سرمايهب

اين نرخ . كند گذاري در آن پروژه مساوي مي گذاري در يك پروژه خاص را با هزينه اوليه سرمايه سرمايه

اول نرخ بازده  :به دو نرخ بستگي داردكه  بودهگذاري طبق روش كينز  در حقيقت كارايي نهايي سرمايه

 نرخ جاري بهره ،است و دوم گذاري سرمايه گذاري كه در واقع همان بازده نهايي داخلي ناشي از سرمايه

پروژه خاص بـازده نهـايي     هرگاه در يك ).هاي فرصت ذخاير موجود است هزينه  اين نرخ معيار ارزيابي(

گـذاري در آن پـروژه مقـرون بـه صـرفه خواهـد بـود و         سـرمايه  سرمايه از نرخ جاري بهره بيشتر باشد،

گـذاري در آن پـروژه سـودآور     سـرمايه  بيشتر باشد، يي سرمايهاگر نرخ جاري بهره از بازده نها ،برعكس

 .نخواهد بود

را در نظريـات    گذاري القايي گذاري موسوم به سرمايه ديگري از سرمايه  كينز نوع ،ديگر سوياز 

براسـاس    ،بنـابراين  .دانـد  مد ملي ميآالقايي را تابع مستقيم در گذاري كند و اين سرمايه خود مطرح مي

 .و درآمد ملي بستگي دارد  گذاري به دو عامل نرخ بهره سرمايه كينز،نظريه 

ـ   سـرمايه   معادله كالسيك،نئوگذاري  سرمايه نظريه عنـوان تـابعي از قيمـت نسـبي      هگـذاري را ب

10Fورگنسـون ط جتوسـ  بـار  نخستين گذاري خصوصي سرمايه بر بهره نرخ تأثير .كند مشخص مي  سرمايه

3 

______________________________________________________ 
    1. Keynes 

 ).1930( كينز.  2   
    3. Jorgenson 
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ـ     يك تابع سرمايه يهنظراين  وي در. ي شدازس مدل طـور   هگذاري كه به طور مثبت بـا توليـد جـاري و ب

 .برآورد نمود منفي با هزينه اجاره سرمايه مرتبط بود،

 مطلـوب  سـرمايه  موجـودي  اسـت،  معـروف  "رويكرد نئوكالسيك" عنوان به كه رويكرد اين رد

 سـرمايه  موجـودي  آن در كه شده گرفته نظر در 11F1هسرماي فرصت هزينه و واقعي توليد از تابعي عنوان به

 از پـيش  تـا . است ارتباط در سرمايه فرصت هزينه با معكوس طور به و توليد با مستقيم طور به مطلوب

 مخـارج  از پـايين  بهـره  يهـا  نـرخ  كـه  بـود  ايـن  نيـز  اقتصاددانان بيشتر استنباط و تحليل 1970 سال

 درحـال  كشـورهاي  از برخي در ،اساس ناي بر. دهد مي افزايش را اقتصادي رشد كاسته و گذاري سرمايه

 سـود ( بهـره  يهـا  نرخ اقتصادي، اهداف تأمين براي ،بردند مي به سر ناقص شرايط اشتغال در كه توسعه

 .شد مي تعيين بازار تعادلي نرخ از تر سطحي پايين در) يبانك

و  تكامل نظريه نئوكالسـيكي نـرخ بهـره توسـط ويكسـل      نظريه وجوه قابل استقراض، به عنوان

نظريـه وجـوه    بـر اسـاس   .عوامل پولي در تعيين نرخ بهره را تبيين نمايد كوشد تا نقش مي 12F2،رابرتسون

وجـوه قابـل اسـتقراض تعيـين      يو تقاضـا  استقراض نرخ بهره، در تعادل بلندمدت توسـط عرضـه   قابل

 .شوند مي

رضـه پـول   هاي نقد كنزشـده و ع  انداز جاري، عرضه پول پس: عرضه وجوه قابل استقراض شامل

 آوري نقدينگي و كاهش در عرضـه پـول توسـط نظـام     گذاري، جمع سرمايه براي استقراض. جديد است

تغييـر اعتبـارات    ،طبـق ايـن نظريـه    .دهند ميقابل استقراض را در اقتصاد تشكيل  بانكي تقاضاي وجوه

عـالوه   به بازار سرمايهجريان اوراق قرضه  .دارد بانكي، در بازار سرمايه بر سطح نرخ بهره اثر توسط نظام

 اين اوراق نيز بسـتگي  گذاران در نگهداري هاي موجود، به رفتار سرمايه گذاري بودن به سرمايه بر وابسته

نيروهاي عرضه و تقاضـا   و راز يكديگ مستقل انداز، كامًال گذاري و پس در اين نظريه مخارج سرمايه .دارد

 .كند نرخ بهره را تعيين مي ،در بازار سرمايه

______________________________________________________ 
    1. Opportunity Cost of Capital 
    2. Wicksell & Rabertson 
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هـا   گذاري دارند، از ديـدگاه نئـوكينزين   ها، ديدگاهي متفاوت از كينز در مورد سرمايه نئوكينزي

13Fشامل هيكس(

14F، هانسن1

گذاري، رجحان نقـدينگي و عرضـة پـول، بـه      ، سرمايهانداز پس، )و افراد ديگر 2

اين ديدگاه،  در. شده و تمامي اين عوامل در تعيين نرخ بهره نقش اساسي دارند شكل قابل قبولي تلفيق

كردنـد كـه    اقتصـاددانان فـرض مـي    1970از دهـه   پـيش  تا، شهرت دارد 15F3"سنتز نئوكالسيك"كه به 

گـذاري و رشـد اقتصـادي را مطـابق نظريـات نئوكالسـيك و كينـز         سرمايه ي پايين بهره، مخارجها نرخ

16Fمكينون .داد افزايش خواهد

17Fو شاو 4

 .كردند فتين كساني بودند كه با اين موضوع مخالنخستاز  5

مداخلـه و   طريـق  ند و دولت ازا بيشتر كشورهاي در حال توسعه، بازارهاي مالي كنترل شده در

ايـن مداخلـه بـراي     .اسـت  تخصـيص منـابع   تعيين نرخ بهره موجود كمتر از نرخ بهره تعادلي به دنبال

ورات اداري را دولـت بـا دسـت    گـذار  منابع مالي سرمايه تخصيص .گيرد گذاري صورت مي تشويق سرمايه

ي ها نرخفرضيه را مطرح كردند كه  صورت همزمان اين همكينون و شاو، ب 1973 در سال .دهد انجام مي

گونـه محـدوديت بـر     دهـد و اعمـال هـر    كاهش مي انداز خانوارها را ها، ميزان پس پايين بر سپرده بهره

تعيين سـقف   .دشو اري ميگذ سرمايه اعتباري و كاهش ي بهره، موجب انحراف در تخصيص منابعها نرخ

 اسـت  معتقدنظريه  اين .شود ها و كارايي آنها مي گذاري سرمايه نرخ بهره در اقتصاد موجب كاهش حجم

در نتيجـه ميـزان    حجـم اعتبـارات مـالي منجرشـده و     انـداز و  ي بهره، به افزايش پسها نرخكه افزايش 

 .يابد افزايش مي گذاري، توليد و اشتغال سرمايه

اعتبـاري در قالـب    منـابع  بـه دليـل مداخلـه دولـت در اقتصـاد، تخصـيص      دارنـد،   آنها عقيـده 

تخصـيص منـابع مـالي بـه      اقتصادي و ناكـارايي  هاي هاي اداري موجب تبعيض بين بخش دستورالعمل

در كشـورهاي در حـال    مكينون و شاو حذف سقف نـرخ بهـره   ،در اين خصوص .شود داليل مختلف مي

قيمـت را موجـب افـزايش     عرضه و تقاضـا و همچنـين   سازوكاربر اساس مالي  توسعه و تخصيص منابع

 .دانند گذاري و رشد اقتصادي مي و سرمايه انداز پس

______________________________________________________ 
    1. Hicks 
    2. Hansen 
    3. The Neoclassical Synthesis 
    4. McKinnone  
    5. Show 
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اين . پردازند گذاري به تفاوت نرخ بهرة طبيعي و نرخ بهرة بازاري مي ها، در بحث سرمايه اتريشي

دو نرخ  يكديگر برابرند كه اين مايه باگذاري در بازار سر انداز و سرمايه دارد، هنگامي پس مكتب بيان مي

) گـرفتن  هزينـه وام (، باالتر از نرخ بهـرة بـازاري   )بازده سرمايه(برابر باشند، ولي هرگاه نرخ بهرة طبيعي 

انـداز   گذاري را تعيين خواهد كرد كه بيشتر از ميـزان عرضـة پـس    باشد، اين موضوع سطحي از سرمايه

در حالت كلـي،  . شود مالي مي تأميناز اختياري از طريق عرضة پول، اند شده و اين مازاد بر پس اختياري

گـذاري را بـدون    افزايش سرمايه ،در اين ديدگاه، اعطاي اعتبار به توليدكنندگان از طريق سيستم بانكي

يـا  (چـرا كـه انباشـت سـرماية القـايي مصـنوعي        ؛كنـد  مير پذي كارگزاران اقتصادي امكان تمامحمايت 

كـاهش   ارزشاي به  سرمايه ، به ساختار الگوي مصرف بستگي دارد و افزايش اعتبارات)اجباري انداز پس

در مصرف ايجادشده، زيرا كه اين اعتبارات با اقدام داوطلبانه و اختياري افـراد در صـرف نظـر كـردن از     

 18F1.اند مصرف خود همراه نبوده

19Fفريدمن

عرضه پـول،   ي و ثبات دركننده درآمد مل معتقد است كه عرضه و تقاضاي پول، تعيين 2

پول موجب تغيير ارزش  عرضه ميزان بيكاري را در سطح تعادلي خود حفظ كرده و هرگونه تغييري در

كرده و معتقد است كه افـزايش در  تأكيدواقعي  فريدمن بر موجودي .شود اسمي توليد ناخالص ملي مي

صرف خريد زمين، خانه، يخچال،  شود تا افراد افزايش قدرت خريد خود را مي قدرت خريد واقعي سبب

 .طال و كاالهاي ديگر كنند اتومبيل،

اگـر بخـواهيم ادبيـات     گفتـه،  پـيش هاي اقتصـادي   با مدنظر قراردادن تمامي نظريه با اين حال،

بهره بـه عنـوان يـك متغيـر قيمتـي،       با توجه به اهميت نقشكار ببريم،  هموضوع را در خصوص ايران ب

20Fفرصت پول ايران هزينه تصادمتغير جانشيني كه در اق

نـرخ   .نرخ سـود بـانكي اسـت    ،دهد را نشان مي 3

 گذاري، اشتغال و نـرخ رشـد   اهميت است كه در رفتار بازار پولي، سرمايه حائز سود بانكي از اين حيث

 21F4.تواند اثر گذار باشد مي اقتصادي

______________________________________________________ 
    1. Snowden. (2001). 
    2. Friedman 
    3. Opportunity Cost of Money 

 .)1383.( دواني و پژويان.  4   
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 گذاري ها در زمينه سرمايه نظريه. 3-2

. گـردد  برمـي  1950هـايي مطـرح بـوده كـه عمـدتاً بـه بعـد از         ظريهگذاري نيز ن اما در خصوص سرمايه

 ي،از يـك سـو   ؛سـزايي در مباحـث اقتصـادي دارد    اهميت و نقـش بـه   اصليگذاري به دو دليل  سرمايه

دهد كه چه ميزان از توليد  انداز خانوارها را نشان مي ها و عرضه پس گذاري بنگاه تركيب تقاضاي سرمايه

دهنـده   گـذاري نشـان   تقاضـاي سـرمايه   ،شـود، در نتيجـه   گـذاري مـي   رمايهصرف سـ  يناخالص اقتصاد

گـذاري،   بـه دليـل ماهيـت فراربـودن سـرمايه      ،استانداردهاي زندگي در بلندمدت است، از سوي ديگـر 

سـرمايه بـه علـت     ،بنـابراين  22F1.مـدت اقتصـادي هـر جامعـه اسـت      نماگري از تغييرات و نوسانات كوتـاه 

لي كميابي سـرمايه در  ويافته و در حال توسعه است،  جه كشورهاي توسعهمحدوديتي كه دارد، مورد تو

 23F2.كشورهاي جهان سوم بيشتر است

 اصل شتاب .3-2-1

24Fشتاب  اصل ،وجود دارد گذاري در ارتباط با سرمايهي كه نظريه مهم

بار توسـط    يننخستكه براي  است 3

25Fجان كالرك

اري را بـه تغييـر در سـطح توليـد بـا      گـذ  اي كه سرمايه در علم اقتصاد، نظريه .دشمطرح  4

تقاضـا بـراي كاالهـاي     سـاده، شـتاب   بيانبه . به نظريه شتاب موسوم است كند، درآمد ملي مربوط مي

ميـزان تغييـر در كاالهـاي     .كنـد  با تغيير در سطح توليد يا درآمد ملـي تغييـر مـي    مستقيماً  اي سرمايه

يـك عامـل ديگـر يعنـي       به ،ح درآمد ملي بستگي دارداي عالوه بر اينكه به ميزان تغيير در سط سرمايه

اصـل شـتاب     از طـرح  پـس  .ا ضريب متوسط سرمايه نيز وابسته اسـت ي) K/Y(نسبت سرمايه به توليد 

  تالشي در جهت رفع نواقص و در عين حـال حفـظ انديشـه     كه " اصل تعديل موجودي سرمايه" ساده،

گـذاري بـا سـطح     تغيير حجـم سـرمايه   ،ق روابط جديدطب .شود كار گرفته مي هب اول اصل شتاب است،

 .رابطه غيرمستقيم دارد  رابطه مستقيم و با حجم موجودي سرمايه با يك وقفه  درآمد ملي

______________________________________________________ 
 .)1996.( رومر.  1   
 .)1380.( كشاورزيان.  2   

    3. Acceleration Principle 
    4. Clark 
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 ها نپساكينزي. 3-2-2

كـالن و مباحـث    اما مكتب پساكينزي، معرف رويكردي نسبتاً جديد، متمايز و غيرمنسـجم بـه اقتصـاد   

مــدت و بلندمــدت،  كوتــاه ث مربــوط بــه شكســت تقاضــاي مــؤثر، درمباحــ در. گــذاري اســت ســرمايه

هاي نسـبي   اي مؤثر محوريت بحث قيمت ي داشته و به گونهگذار سرمايهها، توجه خاصي به  پساكينزين

اين موضوع به آنان اين اجازه را داد كه تركيب اثر جانشيني . گذاري جايگزين كردند را با متغير سرمايه

هاي پساكينزي، ارتباط بين رشـد و   گذاري در مدل نقش سرمايه. دومي تغيير دهند مدي را به نفِعآو در

گذاري، هم بر فرايند رشد  سرمايه دهد، تغيير در نرخ مد را در تبيين يك پارچة آنان نشان ميآتوزيع در

نـد  آنها عقيـده دار  ،نينچهم ،گذارد اثر مي دستمزد و هم بر سهم نسبي عوامل و تقسيم آن بين سود و

گـذاري اهميـت داشـته و نوسـانات در      گذاري به همان اندازة تمايل به سـرمايه  كه استطاعت به سرمايه

 . دهد داري را توضيح مي هاي نظام سرمايه گذاري بسياري از پويايي سرمايه

 هاي خارجي پژوهش. 3-3

هاي مرتبط با  ي پژوهشلو ،نرخ بهره بسيار زياد بوده است دربارهگرفته در جهان  تاكنون مطالعات انجام

 :زير است، بر اساس تاريخ نظريه و مطالعه به شرح اين پژوهشموضوع 

26Fشومپيتر •

وي  نمايد، در توسعه اقتصادي را مطرح مي ها بانكدر خصوص نقش محوري  بحث) 1991(  ۱

ديـدگاه  . دانـد  جامعـه مهـم مـي    انـداز  پـس گيرنده  مؤسساترا در تعيين توان  ها بانكاهميت كاركرد 

نقش سـرمايه مـالي در رشـد اقتصـادي دارد،      بر تأكيدومپيتر در مسائل مالي و توسعه اقتصادي نيز ش

واقـع   مؤثرها  انداز داخلي جذب سرمايه نكته قابل توجه آن است كه سيستم بانكي در افزايش پس ليو

 عنـوان  بـا ي هاي انساني و فيزيكـي، بـر عامـل سـوم     بنابراين در اين مكتب، عالوه بر سرمايه. شوند مي

 .دشو مي تأكيدوري  بهره

هاي نقدي، كنتـرل   ييي بهره، انعطاف ناپذيري ذخاير و داراها نرخي انعطاف ناپذير )27F2 )1996هفنورعفي •

وام توسـط   دريافـت هـاي مـالي و نقـض معيارهـاي      نظارت بر برنامـه  نبود ي اعتبارات،ها نرخمستقيم 

______________________________________________________ 
    1. Shompeter 
    1. Norafifah 
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دولتـي در بخـش    مقـررات نامناسـب   .ه نموده استمالي بنگالدش مطالع مختلف را در نظام هاي گروه

بازار سهام پيشرفته و كـارايي پـايين    نبود منابع، ي بهره با عرضه و تقاضايها نرخمالي، نامناسب بودن 

تـرين اقـدامات    از مهـم  .شـد  نظام بانكي دولتي از موانع آزادسازي مالي در ايـن كشـور محسـوب مـي    

ل ي خصوصـي از سـا  ها بانك، افزايش رقابت و اجازه فعاليت بازار مالي آزادسازي بنگالدش در خصوص

 .بود 1984

28Fماكو •

در كنيـا   طبيعـي  شاو و كنترل مـالي را بـا توجـه بـه فراوانـي منـابع       -فرضيه مكينون )1998( 1

كند كه  وي بيان مي .داند مي مستلزم ايجاد رشد پايداري اقتصادي از طريق شفافيت و حسابدهي مالي

انداز و نرخ رشـد   اثرات معكوسي بر پس واقعي منفي رهاي مالي كنترل شده، بهرهبر اساس فرضيه بازا

بندي اعتبارات و ذخـاير نقـدينگي، شـرايطي را     سقف نرخ بهره، سهميه اعمال سياست .اقتصادي دارد

مسـتقيم   حذف كنترل .گيرد به نحو مطلوب صورت نمي آورد كه تخصيص منابع در اقتصاد مي وجود هب

 سـازوكار اقتصادي از طريق  نقدينگي و تحقق سياست تثبيت ذف سقف اعتبارات و نياز بهنرخ بهره، ح

بـر اسـاس مطالعـه وي موفقيـت در نتيجـه      . اسـت د ضروري در اين مور ها از اقدامات و ساختار قيمت

گـذاري، حـذف    هـاي جديـد سـرمايه    گيري از فرصت كار ماهر و بهره دولت، نيروي سازي ساختار سالم

 در ايـن  پذيري اجتماعي و صالح مـديريت مـالي   سازي، انعطاف ساختار و بدنه دولت و شفاف ارتشا در

 .استكشور 

29Fملتزر •

ي براي جلـوگيري  گذار سرمايهي بهره پايين، نرخ ارز ثابت، كنترل ها نرخمعتقد است، ) 1998( 2

نـدگان، از  كن داخلـي و مقـررات دولـت در زمينـه وام و يارانـه بـه نفـع اسـتقراض         انـداز  پساز خروج 

 .ر كشورهاي در حال توسعه استبيشتهاي اساسي بازار مالي در  ويژگي

30Fويليامسون •

بر نقش بخش خصوصي نسبت به بخش دولتي در تعيين ميزان اعتبـار   تأكيدبا ) 1999( 3

و قيمت آن، ايجاد يك نظام بخش خصوصي مقتدر و حـذف كامـل اقـدامات دولتـي بـر شـش جنبـه        

زدايي از نرخ بهره، ورود آزادانه به سيستم بـانكي،   ظارت بر اعتبارات، مقرراتآزادسازي مالي از جمله ن

______________________________________________________ 
    1. Makau 
    2. Meltzer 
    3. Williamson 
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و  هـا  بانـك سـازي مالكيـت    ، خصوصـي )در استخدام و پرداخـت دسـتمزد  (اصالح ساختار نظام بانكي 

 .دارد تأكيدالمللي  هاي بين آزادسازي جريان

31Fر و ليزالاسونج •

و بررسـي   بـرآورد سي نمودند و به كشور چك برر گذاري را در رفتار سرمايه) 2001( 1

پرداختـه و   هـاي تـابلويي   داده روشگـذاري و توليـد بـر طبـق اصـل شـتاب و بـا         رابطه بين سـرمايه 

بـر ايـن اسـاس نتيجـه     . انـد  رگـرس كـرده   OLSگذاري را روي توليد با وقفه و سود بـه روش   سرمايه

ارات مواجه است و اگـر منفـي باشـد    بندي اعتب اند، اگر ضريب سود مثبت باشد، بنگاه با سهميه گرفته

منـابع از وجـوه    تـأمين اعتبار نداشته و در صورت صفر بـودن، بنگـاه نسـبت بـه      تأمينمشكلي براي 

 .تفاوت است خارجي يا داخلي بي

 ،گذاري صورت پذيرفته جديد بسياري در زمينه رفتار سرمايه هاي پژوهششود،  نشان مي خاطر

صـورت مـوردي و حسـب نيـاز كشـورها       هدنظر لحاظ نشده و صرفًا بـ صورت جامع پارامترهاي م هولي ب

شـده انجـام    هاي اسـتفاده  ييد روشأدر زمينه ت هايي پژوهش ،همچنين. بررسي الزم صورت گرفته است

ييـد اسـتفاده از   أكـه در ت  2005، مقاله شرستا و چوداري در سـال  ها پژوهشاز جمله اين . گرفته است

 .هاي كم ارائه شده است همتغيرها با داد براي تحليل رفتار ARDLروش 

  هاي داخلي پژوهش. 3-4

باشد، بـر اسـاس تـاريخ     اين پژوهشگرفته براي كشور ايران كه مرتبط با موضوع  مطالعات داخلي انجام

 :است زيرمطالعه به شرح 

 طالعـه م بـه  ايـران  اقتصاد براي اقتصادسنجي الگوي يك تبيين هدف با) 1374( مازار عرب و نوفرستي •

 از تـابعي  بخـش  هـر  هـاي  بنگاه كه كنند مي فرض آنها. پردازند مي ايران اقتصاد كالن متغيرهاي رفتار

بـه  . پيشين استآن بخش، اعتبارات بانكي و درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت در دوره  افزوده ارزش

ارزي حاصل از صادرات نفت را تابعي از ارزش افزوده، اعتبارات بانكي، درآمد  گذاري سرمايهاين ترتيب 

كـه   دهـد  نشـان مـي   هاي آنها يافته. گيرند مي نظر در پيشينموجودي سرمايه دوره  و پيشيندر دوره 

______________________________________________________ 
    2. Lizal & Svenjer 
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 گـذاري  سـرمايه مثبت و مستقيم بـر روي   تأثيرنفتي  درآمدهاي و بانكي اعتبارات كاالها، افزوده ارزش

 .كرد پوشي چشم آنها از توان نمي و دارد

كنـد،   بر بخش صنعت و معـدن و كشـاورزي بيـان مـي     تأكيددر پژوهشي با ) 1378(كشيش بانوسي  •

 تـأثير  پيشـين تغيير در مانده تسهيالت واقعي و تشكيل سرمايه ثابـت ناخـالص بـدون نفـت در دوره     

 .دار و قابل توجهي بر تشكيل سرمايه ثابت ناخالص بدون نفت دارد امعن

پرداختـه  پول و سـرمايه  و ارزيابي تحليلي بين دو بازار اي به بررسي نظري  در مقاله) 1376(كاظميان  •

 مـؤثر آميز جديد در وضعيتي كه پيگيـري   هاي مخاطره ييمالي دارا تأميننظام بانكي در جريان . است

كننـده   كوشد اطالعاتي را گردآوري نمايـد كـه تعيـين    گيرندگان براي بانك مقدور نيست، مي رفتار وام

هايي كه  به اين نتيجه رسيده است كه در ايران محدوديت سرانجام،. استگيرندگان  ارزش اعتباري وام

هـا و   ي سـود بـراي سـپرده   هـا  نـرخ هاي اعتباري و كنتـرل   بانك مركزي از طريق برقرار نمودن سقف

 نبـود . اعتبارات مورد نظر داشته است، عمليات بانكي را در بازار اعتبارات به شدت محدود كرده اسـت 

ده است كه اعطاي اعتبارات از سـوي  شبازار اعتبارات و بازار سرمايه در ايران موجب ارتباط كامل بين 

 .نظام بانكي بدون در نظر داشتن تحوالت در جريان در بازار سرمايه صورت پذيرد

بـر برخـي   ) سـركوب مـالي  (به بررسي اثر سياست عدم آزادسازي مالي  پژوهشيدر ) 1380(عظيمي  •

اساس نتـايج   بر. پردازد استفاده از يك مدل پورتفوليو در اقتصاد ايران ميمتغيرهاي كالن اقتصادي با 

كه دولـت در نظـر گرفتـه نشـود، تغييـرات نـرخ واقعـي بهـره بـا سـه عامـل              آمده در صورتي دست به

يـد  أيكه ت استي خصوصي، تقاضاي پول و اعتبارات اعطايي به بخش خصوصي هم جهت گذار سرمايه

با منظور كردن دولـت در مـدل، اعمـال كنتـرل دولـت روي نـرخ بهـره و         .استشاو  -نظريه مكنيون

د كه از تغييرات نرخ واقعي بهره رابطه معكـوس  شو ميتخصيص اعتبارات اعطايي سيستم بانكي سبب 

ي خصوصي و اعتبارات اعطايي سيستم بانكي به بخش خصوصي داشته باشـد،  گذار سرمايهبا تغييرات 

 .استشاو  -يونكه اين امر ناقض فرضيه مكن

گذاري  گذاري تسهيالت اعطايي در رشد سرمايهتأثيراي به بررسي ميزان  در مقاله) 1380(كشاورزيان  •

انباشـتگي توابـع بلندمـدت و     بـا اسـتفاده از تكنيـك هـم     وي. پردازد خصوصي بخش صنعت ايران مي
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عطـايي بـه بخـش صـنعت     تسـهيالت ا  تأثيرميزان و نحوه . دكن برآورد مي را گذاري مدت سرمايه كوتاه

افزوده در بخش صـنعت،   متغيرها ارزش ،در اين مقاله. شود گذاري خصوصي نمايان مي ايران در سرمايه

ي بخش دولتي در بخش صنعت، نرخ تورم و تغييرات نرخ ارز نيـز بـه عنـوان متغيرهـاي     گذار سرمايه

ي بـه بخـش خصوصـي،    دهد كه اعطاي تسـهيالت بـانك   نشان مي هاي وي يافته. ندهستمستقل مدل 

گـذاري   گذاري دولتـي در سـرمايه   سرمايه همچنين،. دهد گذاري بخش خصوصي را افزايش مي سرمايه

 تـأثير منفي متغير نـرخ ارز و   تأثيرتوان به  مي سوي ديگر،از . داردمنفي  تأثيرخصوصي بخش صنعت 

 .  گذاري خصوصي بخش صنعت اشاره نمود مثبت نرخ تورم بر سرمايه

 بـرآورد كـرده  ي در ايـران  گذار سرمايهمدلي لگاريتمي را براي  پژوهشي،در ) 1381(و قوي  فر سليمي •

گذاري بخـش دولتـي، لگـاريتم نـرخ      گذاري بخش خصوصي، لگاريتم سرمايه كه شامل لگاريتم سرمايه

، لگاريتم تغيير در مانده تسهيالت واقعي شبكه بانكي به بخـش خصوصـي، لگـاريتم    پيشينتورم دوره 

تصـويب بانكـداري    وو متغيرهاي مجـازي بـراي انقـالب     پيشينرشد توليد ناخالص داخلي دوره نرخ 

آمـار   مركـز هاي سري زماني بانك مركزي و  در اين روش كه از داده. اسالمي در نظر گرفته شده است

گـذاري بخـش خصوصـي و دولتـي مكمـل       استفاده شده، نتيجه گرفته شده اسـت كـه سـرمايه   ايران 

بـه بخـش خصوصـي، رابطـه مثبـت و       هـا  بانـك تغيير در مانده اعتبارات واقعـي اعطـايي    يكديگرند و

 .گذاري بخش خصوصي دارد داري با سرمايهامعن

ي در اقتصاد ايران نسـبت بـه نـرخ    گذار سرمايهبه بررسي سنجش حساسيت ) 1383(پژويان و دواني  •

آثار تغييرات نـرخ   "فراي"و مدل  "سسنت لوئي"اين مدل با الهام از مدل پولي . سود بانكي پرداختند

گذاري مسـتقيم خـارجي،    و آثار متغيرهايي نظير سرمايه يگذاري از يك سو سود سپرده را بر سرمايه

 . دهد بدهي خارجي و نرخ ارز را بر متغيرهاي واقعي اقتصاد از سوي ديگر مورد آزمون قرار مي

 سود سيستم بانكي بر متغيرهـاي  خافزايش نر تأثيرهاي برآوردشده در خصوص  اساس مدل بر

نتايج زير  1338-79ي ها سالبا استفاده از آمارهاي  كالن اقتصادي در قالب مدل سنت لوئيس و فراي

 :آمده است دست به
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 واكـنش  هاي خارجي و حسـاب تـراز تجـاري،    وام مانندمتغيرهايي  گذاري كل نسبت به سرمايه

نفـت   درآمدهاي حاصل از وابسته بودن تراز تجاري بهنحوه مصرف وام خارجي،  .دهد مي كمتري نشان

 .اسـت ايـن موضـوع    هـاي  جملـه علـت   و بسته بودن اقتصاد ايران در مقايسه بـا كشـورهاي همتـراز از   

چون نرخ تورم بـه   ؛نرخ تورم نيز حساس است گذاري بخش خصوصي در اقتصاد ايران نسبت به سرمايه

گـذاري   سرمايه توان در تحليل حساسيت كند مي عمل مي ليمتغير جانشين نرخ بهره در بازار ما عنوان

 .نرخ بهره در نظر گرفت بخش خصوصي، نرخ تورم را به منزله

بـه بررسـي اثـر نـرخ سـود تسـهيالت سيسـتم بـانكي بـر           پژوهشـي در ) 1384(پـور   ختايي و سيفي •

اعتبـارات   :تـوان گفـت   مـي  آمـده دست  بهنتايج با توجه به . اند ي در اقتصاد ايران پرداختهگذار سرمايه

كه اگر اعتبارات  دهد نشان ميداري دارد و ضريب آن  امثبت معن بانكي به بخش خصوصي، اثر اعطايي

ميليـون ريـال    320گـذاري   ابـد، سـرمايه  ي بخش خصوصي يك ميليارد ريال افزايش اعطايي بانكي به

گذاري  سرمايه اي بر مالحظه قابل تأثيراعتبارات بانكي به بخش خصوصي  يابد؛ يعني حجم مي افزايش

حـد صـفر    ست و ضريب آن بسيار نـاچيز و در امعن اعتبارات اعطايي بانكي به بخش دولتي بي اثر .دارد

گـذاري   افـزايش سـرمايه   دولتي بـه  ها به بخش دهد كه اعتبارات اعطايي بانك نشان مي ،در واقع ؛است

 دار امعنـ  گذاري، اثـر مثبـت دارد و ضـريب آن    توليد ناخالص داخلي با وقفه بر سرمايه. شود منجر نمي

افـزايش   ميليـارد ريـال   بوده و اين ضريب، مبين آن است كه يك 14/0نظر  ميزان ضريب مورد .است

 140ميـزان   گذاري بـه  افزايش سرمايه ، سبب1361به قيمت ثابت  پيشينتوليد ناخالص داخلي دوره 

 .شود ميليون ريال مي

به بررسي رابطه غيرخطي ميان نرخ بهره حقيقـي و   پژوهشي در) 1390(مهرآرا، موسايي و محمديان  •

اند كه  اي، در كشورهاي در حال توسعه پرداخته گذاري خصوصي با استفاده از روش حد آستانه سرمايه

كشور در حال توسعه بـرآورد شـده    101براي  1970–2007با روش اقتصادسنجي پانل پويا در دوره 

مورد استفاده، به قيمت سال پايه  ديگر هاي ه شاخص قيمت مصرفي و شاخصهاي مربوط ب داده. است

از  پـيش هـاي حقيقـي تـا     دهد كه نرخ بهره نشان مي آنها هاي يافته. ميالدي بررسي شده است 2000

؛ دهـد  قرار مـي  تأثيري خصوصي را تحت گذار سرمايهدرصد به صورت مثبت  6-5اي حدود  حد آستانه
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اي برآوردشده، افزايش بيشـتر در نـرخ بهـره واقعـي اثـر منفـي بـر روي         ولي با گذشتن از حد آستانه

 .ي خصوصي داردگذار سرمايه

 پژوهشهاي  فرضيه. 4

 .ي خصوصي استگذار سرمايهي دولتي مكمل گذار سرمايه .1

 .شود صي ميگذاري بخش خصو موجب كاهش سرمايه ها بانكافزايش در نرخ سود تسهيالت اعطايي  .2

 .شوند آزمايي مي يراست ،بيني شده ها در مدل پيش هفرضياين 

 ارائه الگو و نتايج تجربي. 5

در  )1997(بـر اسـاس مقالـه هاشـم پسـران در      . استفاده شـده اسـت   ARDLاز روش  پژوهشدر اين 

يزين در هاي كم، برآوردگرهاي آكائيك و شوارتز ب هاي با داده در مدل ARDLخصوص استفاده از روش 

عملكـرد شـوارتز    هـا  ولي در بسياري از آزمـايش  ،هاي كوچك عملكرد بسيار نزديكي به هم دارند نمونه

 ،باشـد  I(0)يـا    I(1)نظر از اينكه برآوردگرها  اين روش حتي صرف. آيد مي دست بهبيزين بهتر از سايرين 

 .دشو ميمفيد واقع 

بيـزين بـا    - و استفاده از معيار شوارتز ARDLش و انتخاب رو Microfit4افزار  با استفاده از نرم

 خودكـار  صورت بهاين روش قابليت انتخاب وقفه بهينه . آيد مي دست بهنتايج الگو  خودكارانتخاب وقفه 

در داخل براكت، به ترتيـب متغيرهـاي واردشـده، وقفـه      ARDLكه در خروجي روش  طوري هب ،را دارد

 .نمايد يبهينه آنها را اعالم م

گـذاري بخـش    از وضـعيت سـرمايه   شـده  هاي انجـام  و نظر به بررسي پيشينساس مطالعات بر ا

 :شود زير معرفي مي صورت به اين پژوهشخصوصي در ايران، مدل 

 LRCFp = β0 + β1 WRCt + β2 LFBC + β3 LRCFg + β4 REER + β5 Dt                      : 1رابطه 

 "سرمايه ثابت ناخالص بر توليد ناخالص داخلي بدون نفـت نسبت تشكيل "لگاريتم  LRCFP آن،كه در 

ي بخـش خصوصـي   گـذار  سـرمايه اختصـاري   صورت بهسهولت در ارائه نتايج  براي(در بخش خصوصي 

نسبت تشكيل سرمايه ثابت ناخالص بر توليد ناخالص داخلـي بـدون   "لگاريتم  LRCFG ،).خواهيم گفت

ي بخـش دولتـي   گـذار  سـرمايه اختصـاري   صورت بهتايج سهولت در ارائه ن براي( در بخش دولتي "نفت
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تغييـر در مانـده   "لگـاريتم   LFBC، "نـرخ مـوزون سـود تسـهيالت اعطـايي     " WRCt، ).خواهيم گفـت 

تواند هـر متغيـر    مي D. استواقعي  مؤثرنرخ ارز  REERبه بخش خصوصي،  ها بانك "تسهيالت اعطايي

 . شده است 1386 تا 1363زماني  دورهمجازي باشد كه موجب تورش در 

دوره  10و  9شـامل سـال    Dtكـه انجـام داديـم،     ZW-Aبا توجه به آزمون شكست سـاختاري  

، 1372شـامل سـال    هـا  سـال اين . شده است 1386تا  1363زماني  دورهد كه موجب تورش در شو مي

ناگهـاني  با افزايش  1373پيامد آن در سال  كهنرخ ارز و تعديل اين نرخ بوده  سازي يكسانسال شروع 

 .همراه شده است درصد 50در حدود  1374آن شوك تورم در سال  دنبالنرخ ارز و به 

 بررسي پايايي متغيرها. 6

هاي ريشه واحد ديكي  آوري شده با استفاده از آزمون گردمتغيرهاي سري زماني  ي، پاياياين پژوهشدر 

 .شده استيافته و فيليپس و پرون بررسي  مفولر تعمي –

 )ADF( يافته تعميم فولر ديكي پايايي آزمون يجنتا. 6-1

ي مـورد نظـر، بـا مقـادير     تـأخير شده را براي متغير  محاسبه tيا همان  ADFدر اين روش آماره آزمون 

بـدون رونـد و    أيافته را در دو حالت با عرض از مبد فولر تعميم –آزمون ديكي . يمكن بحراني مقايسه مي

 .كنيم درصد آزمون مي 5براي متغيرهاي مدل در سطح اطمينان با وجود روند،  أبا عرض از مبد
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كي .1 جدول ر تعميم -آزمون دي  درصد 95 اطمينان سطح در يافته فول

 .اين پژوهش هاي يافته: مأخذ

براي متغيرها و مقايسـه آن بـا مقـادير بحرانـي در سـطح       t آماره آمده دست بهبه نتايج  توجهبا 

ولي متغيرهاي  ،پايا در سطح بوده درصد 95با اطمينان  REERو  LRCFGدرصد، متغيرهاي  5خطاي 

LRCFp ،WRCt  وLFBC ندشو گيري پايا مي با يكبار تفاضل درصد 5طح خطاي در س. 

 )pp(نتايج آزمون پايايي فيليپس و پرون . 6-2

ي مـورد نظـر، بـا مقـادير     تـأخير شده را بـراي متغيـر    محاسبه tيا همان  ppآماره آزمون  ،در اين روش

بدون رونـد   مبدأز آزمون ريشه واحد فيليپس و پرون را در دو حالت با عرض ا. كنيم بحراني مقايسه مي

 .كنيم درصد آزمون مي 5با وجود روند، براي متغيرهاي مدل در سطح اطمينان  مبدأو با عرض از 

 

 

 

 

 متغيرها
نوع 

 مقادير

ADF 
 بدون روند زماني و مبدأباعرض از

ADF 
نتيجه مقايسه با مقادير  با روند زماني و مبدأباعرض از

 بحراني
 در سطح گيري تفاضل باريك با در سطح

 يكبار با

 گيري تفاضل

L RCFp 
گيري  تفاضل يكبار با -6328/3 -6328/3 -0048/3 -0048/3 نتايج

 prob 1284/0 0099/0 2827/0 0432/0 پاياست

L RCFg 
 -6908/3 -6736/3 -0403/3 -0403/3 نتايج

 پايا در سطح
prob 0381/0 000/0 0253/0 000/0 

WRCt 
گيري  يكبار تفاضل با -6328/3 -6220/3 -0048/3 -9980/2 نتايج

 prob 6051/0 0201/0 9983/0 0223/0 پاياست

L FBC 
گيري  بايكبار تفاضل -6328/3 -6328/3 -0048/3 -0048/3 نتايج

 prob 9734/0 000/0 8817/0 000/0 پاياست

REER 
 -6584/3 -6908/3 -0206/3 -0403/3 نتايج

 پايا در سطح
prob 000/0 1163/0 000/0 0631/0 
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 درصد 95آزمون فيليپس و پرون در سطح اطمينان  .2 جدول

 متغيرها
نوع 

 مقادير

ADF 
 و بدون روند زماني مبدأعرض از  با

ADF 
مقايسه با  نتيجه و با روند زماني مبدأعرض از  با

 مقادير بحراني
 گيري يكبار تفاضل با در سطح گيري يكبار تفاضل با در سطح

L RCFp 
گيري  تفاضل يكبار با -6328/3 -6220/3 -0048/3 -9980/2 نتايج

 prob 1232/0 0106/0 3201/0 0499/0 پاياست

L RCFg 
ي گير تفاضل يكبار با -6328/3 -6220/3 -0048/3 -9980/2 نتايج

 prob 1477/0 0004/0 2343/0 0035/0 پاياست

WRCt 
گيري  تفاضل يكبار با -6328/3 -6220/3 -0048/3 -9980/2 نتايج

 پاياست
prob 6051/0 0199/0 9993/0 0246/0 

L FBC 
 گيري تفاضلبايكبار -6328/3 -6220/3 -0048/3 -9980/2 نتايج

 prob 2514/0 000/0 0003/0 000/0 پاياست

REER 
 گيري تفاضلبايكبار -6328/3 -6220/3 -0048/3 -9980/2 نتايج

 prob 2935/0 0128/0 6749/0 0633/0 پاياست

 .اين پژوهش هاي يافته: مأخذ   

براي متغيرها و مقايسه آن بـا مقـادير بحرانـي در سـطح      t آماره آمده  دست بهبا توجه به نتايج 

 .ندشو گيري پايا مي يكبار تفاضلمتغيرها با  تمامدرصد،  95اطمينان 

 آزمون شكست ساختاري. 6-3

آزمون شكست ساختاري را نيز براي متغيرهاي پايا ) ZW-A(اندروز -افزار زيووت با استفاده از نرم ،حال

 ييهـا  سال. دهيم تا محل يا همان سال شكست متغير را مشخص نماييم انجام مي گيري تفاضلبا يكبار 

توانند به عنوان متغير دامي مورد استفاده قرار گيرنـد و نتـايج    ند، ميشو مي آوردبركه موجب تورش در 

آمـده را بـا مقـادير بحرانـي      دسـت  بـه  tبراي اين آزمون كافي است مقدار . آمده را بهبود بخشند دست به

ول شده از مقادير جـد  محاسبه tدر صورتي كه به لحاظ قدرمطلق، مقادير . يمكناندروز مقايسه  -زيووت

 گفـت كـه پايـا در سـطح      تـوان  مـي بزرگتر باشد، داراي شكست بـوده و بـا اعمـال سـال شكسـت آن      

 .خواهد شد
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متغيرها پايايي خـود   تمامبا آزمون شكست ساختاري و اعمال متغيرهاي دامي و رفع شكست،  

دي از انـدروز، هنـوز هـم تعـدا     -از آزمون زيـووت  پسدهند،  چنانچه نتايج نشان مي. را خواهند داشت

كننـده اسـتفاده از روش    پايـا شـدند و ايـن تضـمين     گيـري  تفاضلمتغيرها در سطح و تعدادي با يكبار 

ARDL هـاي پايـا بـا     هاي پايـا در سـطح و داده   سنجي براي دادهاقتصاد اين روش بهترين روش . است

 .است گيري تفاضليكبار 
ر بحراني زيووت .3 جدول  )ZW-A(اندروز  -مقادي

 درصد اطمينان ZW-A مقدار بحراني

82/4- 90% 

08/5- 95% 

75/5- 99% 

 .اين پژوهش هاي يافته: مأخذ                           

 
ست ساختاري زيووت .4 جدول  )ZW-A(اندروز  -آزمون شك

 tآماره  متغيرها
 پيشينسطح 

 ADFپايايي در 

 پيشينسطح 

 ppپايايي در 

نتيجه آزمون شكست 

 ZW-Aساختاري 
 تسال شكس

L RCFp 7282/5- 1 1 10 پايا در سطح 

L RCFg 8773/9- 0 1 17 پايا در سطح 

REER 1033/19- 0 1 9 پايا در سطح 

WRCt 9090/1- 1 1 
با وجود شكست ساختاري، با يكبار 

 پاياست گيري تفاضل

L FBC 0295/3- 1 1 
با وجود شكست ساختاري، با يكبار 

 پاياست گيري تفاضل

 .اين پژوهش هاي يافته: مأخذ

در نظرگـرفتن توضـيحات   بـوده و بـا    1و  0ها تركيبـي از سـطح    با توجه به جدول، پايايي داده

 .است ARDLكننده استفاده از روش  ، نتايج تضمينگفته پيش
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  نتايج تجربي. 7

 بررسي و تحليل روابط كوتاه مدت. 7-1

بـا  . اسـت  زيربه شرح  ARDLو روش  Microfit4افزار  مدت با نرم ضرايب براي روابط كوتاه برآوردنتايج 

ي بخـش  گـذار  سـرمايه مـدت بـين    تحليل نمود كـه رابطـه كوتـاه    توان ميآمده،  دست بهتوجه به نتايج 

 . دار وجود داردامعن صورت به درصد 95مدل در سطح اطمينان  ديگر خصوصي و متغيرهاي

ج  .5 جدول رآوردنتاي ز اريبا مع ARDL(1,0,0,2,1)با روش  بيضرا ب راي روابط كوتاه -شوارت  مدت بيزين ب

 برآوردگرها ضرايب خطاي استاندارد احتمال

000/0 1090/0 6343/0 LRCFP (-1) 

009/0 1980/0 6166/0- LRCFG 

646/0 0155/0 0073/0- WRC 

412/0 0231/0 0196/0 WRC (-1) 

005/0 0236/0 0897/0- WRC (-2) 

007/0 0322/0 1037/0 LFBC 

05/0 0002/0 0006/0 REER 

006/0 0004/0 0014/0- REER (-1) 

003/0 4509/0 6630/1- C 

002/0 0929/0 3780/0- D 

 .اين پژوهش هاي يافته: مأخذ

سهولت در ارائـه نتـايج    براي( LRCFpرابطه متغيرهاي مستقل مدل با متغير وابسته  ،بنابراين

. مدت به صـورت زيـر اسـت    كوتاه در.) گفت ي بخش خصوصي خواهيمگذار سرمايهاختصاري  صورت به

 : 2رابطه 
LRCFp = -1.66 + 0.63 LRCFp(-1) - 0.61 LRCFG - 0.007 WRC + 0.019 WRC(-1) –  
.089WRC(-2) + 0.1 LFBC + 0.0006 REER - 0.001 REER(-1) - 0.37 D 
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 -61/0ريب آن ي بخش خصوصي دارد كه ضگذار سرمايهي بخش دولتي رابطه معكوسي با گذار سرمايه

ي دولـت در اقتصـاد افـزايش    گـذار  سرمايهكه در كشور ايران هر چه سهم  دهد مي نشاناين عدد . است

اينكه منابع كشور در  دليل به ،ديگر بيانبه . ي بخش خصوصي كاهش خواهد يافتگذار سرمايهيابد،  مي

رسـد علـت    نظر مـي به . نمايد ، بخش دولتي به عنوان رقيب بخش خصوصي عمل مياستدست دولت 

 :نكته مهم است دواين امر در 

 ؛سازي در كشور بسيار پايين است يسرعت خصوص) الف

ها، بخش خصوصي براي ورود به بازار و  گذاري بازار و ديربازده بودن سرمايه در رونق نبودبا ) ب

چرخه توليد رغبتي نداشته و سازوكارهاي عريض و طويـل اداري نيـز بـه ايـن موضـوع دامـن       

 .زند يم

ي بخـش خصوصـي دارد كـه    گـذار  سـرمايه نرخ موزون سود تسهيالت بانكي رابطه معكوسي با 

اين عدد هر چند كوچك ولي نشانگر اين مهم است كه در كشـور ايـران هـر    . است -007/0ضريب آن 

ي بخـش  گـذار  سـرمايه يابـد،   چه نرخ سود تسهيالت اعطايي توسط شـبكه بـانكي كشـور افـزايش مـي     

اقتصـاد رابطـه    نظـري ي بـه اسـتناد مباحـث    گـذار  سـرمايه خواهد يافت، زيرا بازدهي  خصوصي كاهش

 دليـل  بـه  ،ديگـر  بيـان به . ي شده استگذار سرمايهاي دارد كه در آن پروژه  مستقيم با نرخ سود سرمايه

بـودن نسـبت    پايين .كند كه دريافت مي ي استبه نرخ تسهيالت بيشتر از ميزان گذار سرمايهاينكه توجه 

 :باشداصلي زير دليل  به دود توان مييادشده 

بـه ميـزان تسـهيالت دريـافتي      گـذار  سرمايهي در ايران، گذار سرمايهكمبود منابع  دليل به) الف

هـاي   براي پيشبرد پروژه توجه و اهميت بيشتري قائل است و ميزان توجه به نرخ آن در اولويت

 .بعدي قرار دارد

بـاالتر از نـرخ    در برخـي مـوارد  ي اخيـر كـه   هـا  ساليران كه در وجود تورم باال در اقتصاد ا) ب

شده تا نرخ سود موزون تسهيالت به صورت واقعـي در   موزون سود تسهيالت بوده است، موجب

به نرخ سود به سمت ديدگاه  گذار سرمايهديدگاه  ،به همين دليل. دشوها منفي  بسياري از دوره
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ي را با توجه بـه  گذار سرمايهتسهيالت باال باشد بازدهي كه هرچه نرخ  طوري هب ،تفاوتي رفته بي

 .ناچيزي خواهد داشت تأثيردهد و يا  قرار نمي تأثيرتورم و سود وي تحت 

ي بخش خصوصي در يك دوره، رابطه مستقيم و مثبـت بـا حجـم اعتبـارات     گذار سرمايهميزان 

ايـن عـدد   . اسـت  103/0كننـده آن   صپرداختي به بخش خصوصي در دوره جاري دارد كه عدد مشـخ 

در قالـب تسـهيالت اعطـايي بـه      هـا  بانككه در كشور ايران هر چه تخصيص منابع توسط دهد مي نشان

ي بخش خصوصي و جذب بخش گذار سرمايهيابد، بستر افزايش  بخش غيردولتي و خصوصي افزايش مي

با رغبت  گذار سرمايهد هرچه اعتبارات بانكي بيشتر باش. ي افزايش خواهد يافتگذار سرمايهخصوصي به 

ي را گـذار  سـرمايه پرداخت تسهيالت جزء نه تنهـا  . دكرهاي كالن خواهد  يگذار سرمايهبيشتر اقدام به 

را در پي خواهد داشت كـه   ها بانكبلكه تزريق غيربهينه منابع در قالب تسهيالت  ،تحريك نخواهد كرد

 .ستها ها مصداق بارز اين نوع پرداخت ن طرحهاي زود بازده و انحراف اي پرداخت تسهيالت جز به بنگاه

اين عدد بيانگر وجود . است 0006/0، برابر مؤثرآمده براي نرخ واقعي ارز  دست بهضريب كوچك 

 مـؤثر ي بخش خصوصي و نرخ واقعي ارز گذار سرمايهاي هرچند ضعيف ولي مستقيم و مثبت بين  رابطه

ه و داشـت يشتر باشد، توليد و صادرات توجيـه بيشـتري   ب مؤثرهرچه نرخ واقعي ارز  بيان ديگر،به . است

به بازارهاي جهاني به عنـوان صـادركننده، نگـاهي     گذار سرمايهنگاه . ي افزايش خواهد يافتگذار سرمايه

بـه نـرخ ارز در    ،جهـاني و صـادراتي دارد   نگـرش ي كـه  گذار سرمايه ،بنابراين. بدون شك و ترديد است

ولـي بايـد توجـه داشـت كـه       ،بل ارزهاي بيگانه توجه خواهـد داشـت  داخل و ارزش پول داخلي در مقا

در  يثبـات  بـي المللـي و   هاي بين دليل اختالف باالي نرخ تورم در داخل و خارج از كشور، وجود تحريم هب

 .بحث كرد مؤثرثير نرخ واقعي ارز أتوان با قاطعيت در خصوص ضريب ت هاي ارزي داخلي، نمي سياست

 سيكآزمون فروض كال. 7-2

ه برآوردشـده  رابطـ ، آزمون تشخيص فروض كالسيك بـراي  شود مشاهده مي 6جدول در طور كه  همان

و دليلي بـراي رد فرضـيه صـفر     است، بيشتر 05/0اعداد داخل براكت در سه رديف اول از سطح . است
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34Fتينرمـالي  33F2،)تصـريح مـدل  (تـابعي   شـكل  32F1،مدل با مشكالت همبستگي سريالي ،بنابراين. وجود ندارد

3 

35Fدر خصوص ناهمساني واريانس. مواجه نيست

به استناد مقاله شرستا . درصد است 5، اين عدد كمتر از 4

36Fو چودهاري

طـور بـالقوه از رتبـه     بـه  ARDLه رابطـ دهنده  هاي زماني شكل سري  از آنجا كه، )2005( 5

 ARDLز روش هـاي اسـتفاده ا   انـد و چنانچـه در بـاال، در قسـمت مزيـت      هشدتركيب  I(1) و I(0) جمعي

، وجـود ناهمسـاني    I(0) I(1)هـاي   پويابودن اين روش و استفاده همزمان از داده دليل بهتوضيح داده شد، 

 . ناهمساني واريانسي را ناديده گرفت توان ميطبيعي بوده و 
ك .6 جدول شخيص فروض كالسي آزمون ت ج   نتاي

 آزمون LMبر اساس آماره  Fبر اساس آماره 

 همبستگي سريالي 9345/1  ]164/0 [ 0605/1  ]325/0[

 تابعي شكل 6159/3 ]057/0[ 1635/2  ]169/0[

Not applicable ]349/0[ 1066/2 نرماليتي 

 ناهمساني واريانس 4529/4  ]035/0[ 0754/5  ]036/0[

 .اين پژوهش هاي يافته: مأخذ

 بررسي وجود رابطه بلندمدت. 7-3

يم تـا  كنـ مـدت اسـتفاده    آمده براي رابطه كوتاه دست بهاز نتايج بايست  براي بررسي رابطه بلندمدت مي

آمـده بـراي    دست بهبراي اين امر مقدار عددي . داري رابطه بلندمدت بين متغيرها را مشخص كنيمامعن

در صـورتي  . يمكنـ  كرده و بر خطاي استاندارد تقسيم مي كم 1ي بخش خصوصي را از عدد گذار سرمايه

بيشتر باشد،  درصد 5از مقادير بحراني بنرجي، دوالدو و مستر براي سطح خطاي آمده  دست بهكه آماره 

 .نمايد  وجود رابطه بلندمدت را تضمين مي

 )61435/0 – 1/  ( 10901/0=    -5377/3                                   :  با انجام عمليات زير داريم

______________________________________________________ 
    1. Serial Correlation 
    2. Functional Form 
    3. Normality 
    4. Heteroscedasticity 
    5. Shrestha & Chowdhury 
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از قـدرمطلق مقـدار بحرانـي بنرجـي، دوالدو و     اين عـدد   درصد 95خواهيم ديد كه در سطح اطمينان 

37Fمستر

 .استكننده رابطه بلندمدت  نبزرگتر بوده و تضمي 1

 بررسي و تحليل روابط بلندمدت. 7-4

ي بخـش خصوصـي و   گـذار  سرمايهگفت كه رابطه بلندمدت بين  توان ميآمده،  دست بهبا توجه به نتايج 

دار ابـه صـورت معنـ   ) درصـد 10اي اسـتاندارد  خطـ ( درصد 90مدل در سطح اطمينان  ديگر متغيرهاي

 . وجود دارد

ج  .7 جدول رآوردنتاي ز اريبا مع ARDL(1,0,0,2,1)با روش  بيضرا ب لندمدت -شوارت راي روابط ب  بيزين ب

 برآوردگرها ضرايب خطاي استاندارد tنسبت آماره احتمال 

060/0 7687/0 5990/1- LRCFG 

010/0 0661/0 2007/0- WRC 

003/0 07304/0 2689/0 LFBC 

080/0 0011/0 0022/0- REER 

012/0 4656/1 3123/4- C 

012/0 3312/0 9803/0- D 

 .اين پژوهش هاي يافته: مأخذ

بـه صـورت   ) ي بخش خصوصيگذار سرمايه( LRCFpمدل با متغير وابسته  ديگر رابطه متغيرهاي

          : استزير 

 : 3رابطه   
L RCFp = -4.31 - 1.59 LRCFG - 0.20 WRC + 0.26 LFBC - 0.002 REER - 0.98 D 

 :استدر بلندمدت به صورت زير  LRCFpرابطه متغيرهاي مدل با متغير وابسته  ،بنابراين

ي بخـش  گـذار  سـرمايه ي بخش دولتي رابطـه معكوسـي بـا    گذار سرمايهدر بلندمدت نيز رفتار 

كه در كشور ايـران در بررسـي رفتـار     دهد مي اين عدد نشان. است -59/1خصوصي دارد كه ضريب آن 

______________________________________________________ 
    1. Banerjee, Doladow and Master Critical value 
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ي بخـش خصوصـي   گذار سرمايهي دولت در اقتصاد بيشتر باشد، گذار سرمايهبلندمدت نيز هر چه سهم 

بخش دولتي در بلندمدت نيز به عنوان رقيب بخش خصوصي عمـل   ،ديگر بيانبه . كاهش خواهد يافت

 . دهد ينموده و جريان مصرف منابع را به نفع خود تغيير م

مدت رابطه معكوسـي   نرخ موزون سود تسهيالت بانكي در بلندمدت نيز مانند رفتار آن در كوتاه

ن اايـن عـدد بيـ   . اسـت  -2/0ضـريب آن   هكنند ي بخش خصوصي دارد كه عدد مشخصگذار سرمايهبا 

نيز هر چه نرخ سـود تسـهيالت اعطـايي توسـط شـبكه بـانكي        بلندمدتكند كه در كشور ايران در  مي

 بلندمـدت در  ،ديگـر  بيانبه . ي بخش خصوصي كاهش خواهد يافتگذار سرمايهيابد،  ايش ميكشور افز

 . بيشتر از ميزان آن است ،كند به نرخ تسهيالتي كه دريافت مي گذار سرمايهنيز توجه 

بـا حجـم    يرابطه مستقيم و مثبتـ  بلندمدتي بخش خصوصي در يك دوره گذار سرمايهميزان 

اين عدد نشانگر اين مهم است كه . است 26/0خصوصي دارد كه ضريب آن  اعتبارات پرداختي به بخش

در قالـب تسـهيالت    هـا  بانـك نيز هر چه تخصيص منابع توسـط   بلندمدتدر كشور ما در بررسي رفتار 

ي بخـش خصوصـي و   گذار سرمايه، بستر افزايش يابد مياعطايي به بخش غيردولتي و خصوصي افزايش 

هرچـه اعتبـارات بـانكي بيشـتر     . ي به مراتب افزايش خواهد يافتگذار سرمايهجذب بخش خصوصي به 

 .هاي كالن خواهد زد يگذار سرمايهبا رغبت بيشتر دست به  گذار سرمايه ،باشد

مـدت   بر خالف بـرآورد كوتـاه   مؤثربراي نرخ واقعي ارز  بلندمدتآمده در برآورد  دست بهضريب 

ي بخـش  گـذار  سـرمايه نگر وجـود رابطـه معكـوس بـين     اين عدد بيـا . است -002/0منفي بوده و برابر 

 .است بلندمدتدر  مؤثرخصوصي و نرخ واقعي ارز 

بيشتر باشد، توليد و صادرات بازدهي منفـي خواهنـد    مؤثربه عبارت بهتر هرچه نرخ واقعي ارز 

د و به واسطه نرخ باالي ارز، توليـ  بلندمدت، هنگامي كهدر . ي كاهش خواهد يافتگذار سرمايهداشت و 

آنها  دنبالموجب افزايش درآمد ملي و رشد اقتصادي شده كه به  ،ي افزايش يابدگذار سرمايهصادرات و 

طلبد و نرخ ارز باال به ضـرر توليـد ملـي     كنترل تورم باال واردات باال را مي. ناپذير است تورم باال اجتناب

افزايش نـرخ   بلندمدتدر  ،ابراينبن. ي خواهد شدگذار سرمايهبوده و موجب خروج منابع ارزي و كاهش 
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بايست مقطعـي و بـراي زمـان معينـي انجـام       ارز دور باطلي را به همراه خواهد داشت و اين افزايش مي

 .پذيرد

 )ECM( الگوهاي تصحيح خطا. 7-5

كه همان جمله خطاي رگرسـيون  را ) ECT(در مرحله دوم جمله تصحيح خطا  بلندمدتاز برآورد  پس

مـورد اسـتفاده قـرار     ECMدهنده در الگوي  به عنوان يك متغير توضيح ،است مدتبلندالگوي ايستاي 

 . كنيم را برآورد مي آن و داده

ج  .8 جدول رآوردنتاي ح خطا ARDL(1,0,0,2,1)با روش  بيضرا ب گوهاي تصحي راي ال  ب

 برآوردگرها ضرايب خطاي استاندارد tنسبت آماره  )احتمال(

] 008/0[  1003/3- 1989/0 6166/0- dLRCFG 

] 006/0[  2188/3 3221/0 1037/0 dLFBC 

] 645/0[  4712/0- 0155/0 0073/0- dWRC 

] 002/0[  8024/3 0236/0 8975/0 dWRC1 

] 052/0[  1207/2 00029/0 00061/0 dREER 

] 002/0[  6876/3- 4509/0 6630/1- dC 

] 001/0[  0656/4- 0929/0 37480/0- dD 

] 003/0[  5377/3- 1090/0 3856/0- ecm(-1) 

 .اين پژوهش هاي يافته: مأخذ    

دهـد روابـط    ايـن عـدد نشـان مـي    . اسـت  -38/0آمده براي تصحيح خطـاي عـدد    دست بهرقم 

 ،بنـابراين . شدن هسـتند  درصد ساالنه در حال بهينه 38با سرعت  بلندمدتمدت و مقادير تعادلي  كوتاه

 .طول خواهد انجاميد سال به 3مدت زمان تعديل كامل مدل 

 و ارائه پيشنهادها گيري هنتيج. 8

خصوصـي   گـذاري  سرمايهدولتي موجب كاهش  گذاري سرمايهدر  افزايشكه  گفت توان مي طور كلي، به

 بخـش  گـذاري  سـرمايه  مـدت  كوتـاه  در شود ميافزوده  مؤثرهرچه بر نرخ واقعي ارز  ،همچنين. شود مي

 گـذاري  سـرمايه  ،گفتـه  پيشاز بين پارامترهاي . خواهد يافت كاهش بلندمدتدر  ولي افزايش خصوصي
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 ،همچنين. دارند خصوصي بخش گذاري سرمايهرا بر روي  تأثيراعتبارات بانكي بيشترين  حجم و دولتي

بـا ضـريب كمتـر بـر روي      هـا  بانـك و نرخ موزون سود تسهيالت اعطايي  مؤثرمتغيرهاي نرخ واقعي ارز 

 .است دارانيز معن بلندمدت روابط افزون بر اين،. ندگذار مي تأثيرمتغير وابسته 
شــده از سيســتم بــانكي داراي  گيــريم پارامترهــاي انتخــاب نتيجــه مــي = R2%93بــا وجــود 

س آنهـا  أو در ر ها بانكهاي هماهنگ دولت،  ند با سياستگذاريتوان ميدهندگي بسيار باال بوده و  توضيح

در مـورد نـرخ    ويژه به ؛سزايي داشته باشند به تأثيري ي بخش خصوصگذار سرمايهبانك مركزي در رشد 

ان گـذار  سرمايهند در راستاي حمايت از توليدات توان مي ها بانك، دولت و ها بانكسود تسهيالت اعطايي 

ي دولـت و بانـك   هـا  سياسـت در خصـوص نـرخ ارز نيـز    . تري اعمال نمايند ي سود پايينها نرخداخلي، 

 بلندمـدت بايست در جهت حمايت از توليـد ملـي و بـا نگـاه      ها مي يريگ مركزي راهگشا بوده و تصميم

 .باشند

 هاي سياستي  هتوصيارائه . 9

بـانكي و   نظـام ريـزي متخصصـان    برنامـه  بـراي هـاي سياسـتي    به نتايج، توصيه توجهدر اين قسمت با 

 :شود كارشناسان شبكه پولي كشور و سياستگذاران دولتي ارائه مي

كـه   گيـريم  نتيجـه مـي  آمده  دست به بلندمدتبا توجه به روابط كوتاه و در خصوص فرضيه اول 

مـدت و حتـي    بلكـه در كوتـاه   ،ي خصوصـي نيسـت  گـذار  سـرمايه ي دولتي نه تنها مكمـل  گذار سرمايه

بودن سـاختار اقتصـاد ايـران     دولتي ،دليل رد فرضيه اول. استي خصوصي گذار سرمايهرقيب  بلندمدت

ي در سـطح  گـذار  سـرمايه هـا بـوده و    ر منابع بودجه كشور در دست دولـت اختيا ،رسد به نظر مي. است

 صـورت  بـه كننـده منـابع    نيز بـه عنـوان تزريـق    ها بانك. دشو ميو كارخانجات دولتي متوقف  ها سازمان

هـاي   طـرح  در برخـي مـوارد  د را به نحو كامـل انجـام نـداده و    تسهيالت به بخش خصوصي وظايف خو

 .كند مي دوچنداننيز بار آنها را  ها بانكه اي و تكليفي دولت ب تبصره

ي هـا  سـازمان سازي نهادهـا و   قانون اساسي و اهداف خصوصي 44، در راستاي اصل است گفتني

سازي به مفهـوم واقعـي خـود انجـام      تا زماني كه خصوصي. ي برداشته شودمؤثربايست گام  دولتي، مي

اي به بخش  دولتي بوده و تخصيص منابع بودجهي ها سازمانباشد، منابع دولتي در دست دولت و  شدهن
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روز داراي منـابع بيشـتر شـده و حضـور بخـش       دولـت روز بـه   ،در نتيجـه  ؛خصوصي بهينه نخواهد بود

 .دشو تر مي رنگ مخصوصي ك

گيـريم كـه    آمـده، نتيجـه مـي    دست به بلندمدتبا توجه به روابط كوتاه و  ،ييد فرضيه دومأدر ت

. شـود  گذاري بخش خصوصـي مـي   موجب كاهش سرمايه ها بانكت اعطايي افزايش در نرخ سود تسهيال

. ي اسـت گـذار  سرمايهبه بازدهي سرمايه در كمترين زمان ممكن با سود  گذار سرمايهنگاه  ،علت اين امر

 .استنرخ سود تسهيالت عامل مهم در بازدهي سرمايه وي  گذار سرمايهاز منظر 

هـايي بـيش از پـيش در راسـتاي همـاهنگي       ايست گامب ات پولي و اعتباري ميمؤسسو  ها بانك

يكپارچه عمل نموده و از بالتكليفي در خصوص نرخ سود تسهيالت پرداختي و نـرخ   صورت بهبردارند تا 

 .ها رهاشده و راهكار جامعي در اين خصوص ارائه دهند هسود سپرد

بـا   كـه  تـوان گفـت   ميمدت  آمده در كوتاه دست بهدر خصوص نرخ ارز با توجه به ضرايب پايين 

ي گـذار  سـرمايه به نفع اقتصاد و  ،هر چند ضعيف ،مدت، افزايش نرخ ارز توجه به شرايط ايران، در كوتاه

ثير أ، افزايش نرخ ارز در بلندمدت، با تـ بلندمدتنتايج  در نظرگرفتنولي با  ،بخش خصوصي خواهد بود

 . هد شدي بخش خصوصي خواگذار سرمايه، موجب كاهش توليد ملي و اندك
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) 6C(بندي معيارهاي امتيازدهي اعتباري  بررسي عوامل مؤثر بر ريسك اعتباري و اولويت
 بانك ملي استان آذربايجان غربيمطالعه موردي : AHPمشتريان بانكي با تكنيك 

 

2T0F،زاد جعفر بيكدكتر 


2T 2،غالمرضا آقازادهT1F


2T 2 محمدرضا آقازادهT2F

 

 
 چكيده

هـا انجـام   بندي معيارهاي اعتبارسنجي و امتيازدهي اعتباري مشتريان بانـك  و اولويت مؤثربا هدف شناسايي عوامل  اين پژوهش
در ريسك اعتباري  مؤثرابتدا متغيرهاي كليدي  پيشين، هاي مرور پژوهشپس از بررسي مباني نظري و  پژوهش،در اين .شده است
شـرايط و   شـرايط كلـي،   وثيقه، سرمايه، ظرفيت، شخصيت،( كه شامل متغيرهاي كيفي و مالي 6Cبر مبناي مدل  بانكي مشتريان

پـژوهش،  جامعه آماري  .انتخاب شدمتغير به عنوان زيرمعيار  28و از ميان آنها ه شناسايي و بررسي شد) ضوابط اعطاي تسهيالت
حجـم   .اسـت نفـر   186كه تعداد آنها  بودهشعب بانك ملي استان آذربايجان غربي  تماموالن اعتبارات ئمعاونين و مس سا،ؤر تمام

اي انتخاب گيري تصادفي طبقه  د و نمونه آماري با استفاده از روش نمونهشنفر برآورد  125نمونه آماري با استفاده از رابطه كوكران 
بر اساس نظر خبرگان بانكي و بر اساس رويكرد فرآيند تحليل  اي كههاي گردآوري شده از طريق پرسشنامهبا استفاده از داده .شد

با  6Cزوجي طراحي شده است، متغيرهاي كليدي امتيازدهي اعتباري بر مبناي مدل  هاي هصورت مقايس هو ب) AHP(سلسله مراتبي
هاي اين پژوهش  يافته .، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتيادشدهاولويت بندي معيارهاي  براي، Expert Choiceافزار  استفاده از نرم
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 مقدمه. 1

پـذيرد كـه   ي اقتصادي از طريق بازار مالي انجام ميها فعاليتي به گذار سرمايهتجهيز و تخصيص منابع 

بازار مالي  ترين نقش بانك در اصلي عنوان بهانجام اين امر . است اين بازار بازار اعتبارات بانك قسمتي از

داراي اهميت، بررسـي   هاي يكي از موضوع ،بنابراين. گيرداز طريق اعطاي اعتبار به مشتريان صورت مي

؛ اسـت  )احتمال قصور در بازپرداخت تسـهيالت اعطـايي از سـوي مشـتريان    (ارزيابي ريسك اعتباري  و

 روست، از هبا آن روب خوديي كه بانك در حيطه وسيع عملكرد ها ريسكگيري اين ريسك در ميان  اندازه

بـر بهبـود    مـؤثر يكـي از عوامـل مهـم     عنـوان  بهكاهش و كنترل ريسك  .اي برخوردار استجايگاه ويژه

تداوم ارائه تسهيالت  است و نقش اساسي در مطرح ها بانكفرآيند اعطاي اعتبار و در نتيجه بر عملكرد 

ريسـك اعتبـاري    هـا  بانـك ين عامـل ورشكسـتگي   تر مهمچرا كه  ،ات مالي داردمؤسسو  ها بانكو بقاي 

 . است

ي اعتباري، ها ريسكبه دليل ماهيت فعاليت خود از همان آغاز با انواع ريسك، همچون  ها بانك

را،  هـا  ريسـك اند تا ايـن   ها، عملياتي، نقدينگي و ريسك نرخ بهره مواجه بوده و سعي نمودهبازار، دارايي

تدريج و با گستردگي و گوناگوني فعاليـت   اما به؛ و مديريت كنند شناسايي گرچه به صورت غيرمنسجم،

و همزمان با ورود به گستره متنوع خدمات پيچيده مالي و اعتبـاري، مبحـث مـديريت ريسـك      ها بانك

در مـديريت روزمـره    نيـز هـاي كـالن و بلندمـدت و    گيري عنوان يكي از مباحث مديريت، در تصميم به

 .جه قرار گرفته استي بانكي مورد توها فعاليت

اي بـه  بندي و امتيازدهي اعتباري يكي از اركان پايه رتبه در ميان ابعاد مختلف مديريت ريسك،

هـا  آوري سپرده و اعطـاي ايـن سـپرده    جمع ،ين نقش بانك در بازارهاي مالينخستآيد؛ زيرا حساب مي

امكان رشـد و توسـعه    ،تا از اين طريق ضمن كسب درآمد استصورت تسهيالت بانكي به متقاضيان  به

طبيعي است اگر بانك در شناسايي مشتريان و اعطـاي وام بـه آنهـا     .اقتصادي در جوامع را فراهم نمايد

شـدن منـابع    مطالبات معوقه سـبب بلوكـه   .دچار مشكل شود؛ زيان هنگفتي را متوجه خود خواهد كرد

از  هـا  بانكاز اين رو الزم است ، نمايدمي رو روبهي آنها را با مشكل شود و سودآوري آتمحدود بانكي مي

ميان متقاضيان تسهيالت اعتباري، تنها متقاضياني را انتخاب نمايند كه از اداي دين آنها در مدت زمان 
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در حال حاضر با توجه به نرخ باالي ورشكستگي در جهـان بـه    .مقرر اطمينان نسبي حاصل كرده است

از  بنـدي  رتبـه هـاي كـاراي امتيـازدهي و    گيري مـدل كـار  بهيش رقابت و ركود اقتصاد جهاني دليل افزا

 .اهميت دوچنداني برخوردار شده است

و  هـا  با توجه به نو بودن اين دانش در دنياي بانكداري كشور ما و حتي مجامع علمي و دانشـگاه 

بانـك و بيمـه كشـور و    سـازي نظـام جـامع مـديريت ريسـك در صـنعت        با توجـه بـه ضـرورت پيـاده    

ه الزامات كميته بال، پرداختن به مـديريت ريسـك در ايـن    ژوي كردن با استانداردهاي جهاني به همگون

 .هاي كشور از اهميت بااليي برخوردار استصنعت در گستره پژوهشي و آموزشي و دانشگاه

دسـته و پنجـه    ي كشور با آنها بانكمعضل مطالبات معوق يكي از مسائلي است كه  ،سفانهأمت

 هاي اخيـر در سال ها بانك .توسط نظام بانكي امكان پذير نيست اًمعضل صرفاين ولي رفع  ،كنندنرم مي

و پيگيـري و   يك سـوي دهي و نحوه مصرف تسهيالت از  هاي دقيق در جريان تسهيالتبا اعمال نظارت

مطالبـات معـوق جلـوگيري     تا حد زيادي از رشـد  ديگر سويانضباط اجرايي در امر وصول مطالبات از 

و  بنـدي  رتبـه سازي نظام جامع مـديريت ريسـك در كشـور     در پياده نخستگام  ،در اين ميان .اند كرده

هـاي امتيـازدهي در   كـارگيري مـدل   سال از به 55بيش از  .استامتيازدهي اعتباري به مشتريان بانكي 

رسد كـه آن  سال نمي 5وش به بيش از ري اين ريكارگ گذرد؛ اما در كشور ما سابقه بهسراسر جهان مي

قـانون   44شـدن اصـل    اما در حال حاضر با توجـه بـه اجرايـي   ، طور گسسته و موردي بوده است ههم ب

بـيش از   هـا  روشگيري ايـن  كـار  بـه ضرورت اين مطالعات و  ،سازي اساسي و حركت به سمت خصوصي

پوشـش و   منظـور  بهات مالي مؤسسو  ها بانك بنابراين، .ات مالي اهميت داردمؤسسو  ها بانكپيش براي 

اي ايجـاد  گونـه  هـاي كنترلـي را بـه   سازوكارهاي و مديريت مخاطرات اعطاي تسهيالت، الزم است رويه

 .نمايند تا از تخصيص تسهيالت به صورت كارا اطمينان نمايند

ريسـك   بـر  مـؤثر عوامـل   ،امتيازدهي اعتباري و سپس ابتدا ادبيات اعتبارسنجي و ،اين پژوهش

و از اين طريق ضمن شناسـايي   كردهي آماري بررسي ها روشرا با استفاده از  ها بانكاعتباري مشتريان 

 AHPگيـري از رويكـرد    بـا بهـره   ،6Cگذار بر ريسك اعتباري مشتريان با اسـتفاده از روش  تأثيرعوامل 

 .دشواولويت بين اين متغيرها نيز تعيين مي
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 ادبيات پژوهش. 2

بررسـي   ها، پژوهشادبيات پژوهش در سه بخش امتيازدهي اعتباري، ريسك اعتباري و برگزيده پيشينه 

 .ه استشد

 اعتبارسنجي .2-1

ي در اقتصـاد كشـورها ايفـا    تـر  مهـم با توسعه مداوم و پوياي صنعت اعتباري، هر روز اين صنعت نقـش  

 و ابزارهـاي جديـد و   هـا  روشتوسعه فرآينـد مـديريت اعتبـاري از     منظور بهنمايد و اعتباردهندگان  مي

اعتبارسنجي و سنجش توان بازپرداخت مشتريان با اسـتفاده  . كنندهاي پيشرفته استفاده ميتكنولوژي

ي است كه در اين زمينـه انجـام شـده    يها ي پيشرفته و نوين آماري، از جمله تالشها روشها و تكنيك

فهوم ارزيابي و سنجش توان بازپرداخت متقاضـيان اعتبـار و تسـهيالت مـالي و     به م اعتبارسنجي. است

P0F1.ســتاحتمــال عــدم بازپرداخــت اعتبــارات دريــافتي از ســوي آنها
P بررســي عملكــرد اغلــب كشــورها 

بدين معنـي  . دارد و سطح پيشرفت اقتصادي رابطه تنگاتنگي وجود يگذار سرمايهكه بين  دهد مي نشان

هاي مختلف اقتصـادي هسـتند،   الگوي كارآمدي در تخصيص سرمايه به بخش كه كشورهايي كه داراي

داراي رفاه اجتماعي باالتري نيـز   ،آن دنبالهاي اقتصادي بيشتري برخوردار بوده و به اغلب از پيشرفت

 بنـدي  رتبـه «و » امتيـازدهي اعتبـاري  «هايي نظير  اعتبارسنجي مشتريان نظام منظور بهامروزه  .ندهست

P1F2.ستا هتدوين و توسعه يافت» عتباريمشتريان ا
P  

 امتيازدهي اعتباري-2-2

ات اعتبـاري بـا اسـتفاده از اطالعـات     مؤسسو  ها بانكوسيله آن  امتيازدهي اعتباري، نظامي است كه به

P2F3.كننـد حال و گذشته متقاضي، احتمال عدم بازپرداخت وام توسط وي را ارزيابي مـي 
P   ديگـر  بيـان بـه، 

طرفانه  اين روش مشتريان اعتباري را بي .است نمودن احتمال نكول در آينده يامتيازدهي به معني كم

ي قديمي ديگر بـراي ارزيـابي   ها روشدر حالي كه . نمايدمي بندي رتبهو بر اساس آمار و اطالعات كمي 

______________________________________________________ 
 .50ص). 1385.( تن نيروئ.  1   
 .38 ص). 1387. (و همكاران يتهران.  2   
 .50ص). 1385.( روئين تن.  3   



 
 ...بندي معيارهاي امتيازدهي  بررسي عوامل مؤثر بر ريسك اعتباري و اولويت

 
125 

امتيـاز   ،در ايـن روش . بـود ) نمسـئوال (و مبتني بر ديدگاه مسـئول يـا   » ذهني« كلي، طور بهمشتريان 

 . شودمعياري از سطح ريسك مشتري اعتباري استفاده مي عنوان به

شـود و نقطـه تمـايز ميـان     ناميـده مـي  » حـد آسـتانه  «كه » امتياز حد«از مقايسه امتيازات با 

با توجه به روش كه . شوند، مشتريان به دو دسته تقسيم مياست» كم ريسك«و » رريسكپ« مشتريان

ي امتيـازدهي اعتبـاري را بـه دو دسـته امتيـازدهي      هـا  روش تـوان  مـي شوند، حاصل مي امتيازها از آن

 . اعتباري قياسي و عملي تقسيم نمود

سيستم امتيازدهي اعتباري قياسي به وزن صفات ويـژه مربـوط بـه مشـتريان اعتبـاري توجـه       

و  ايـن صـفات  . گيردهاي وزني صفات را در نظر ميو براي دستيابي به امتياز كل مجموع ارزش كند مي

. شودگيران اعتباري و بر اساس تجربيات آنها برآورد مي هاي مربوط به هر يك از آنها توسط تصميموزن

گفت كه سيستم  توان مي ،؛ بنابرايناستبا توجه به اينكه اغلب امتيازات بر پايه تجربيات ذهني استوار 

تباري عملي بـا توجـه بـه    سيستم امتيازدهي اع. امتيازدهي اعتباري قياسي سيستمي شبه واقعي است

در ايـن سيسـتم انتخـاب صـفات وابسـته و محاسـبه       . شودهاي مختلف امتيازدهي اجرا مياصول مدل

هـاي امتيـازدهي صـورت     و بـا كمـك برخـي از الگـوريتم     پيشـين امتيازات براساس اطالعات اعتبـاري  

اعتبـاري در   بندي رتبه. اعتباري قرار دارد بندي رتبهروش  ،در كنار روش امتيازدهي اعتباري .پذيرد مي

روشي براي شناسايي و موافقت با اعطاي وام به متقاضيان با ريسك پايين و اجتناب از اعطاي وام  ،واقع

P3F1.ستبندي آنها هبه متقاضيات با ريسك باال از طريق طبق
P  

دف را دنبـال  ، يك هها بانكات امتيازدهي انجام شود و چه توسط مؤسسامتيازدهي چه توسط 

هـدف امتيازهـا اعـالم     ،بنـابراين . استهاي آن توان شركت براي بازپرداخت بدهي بررسيكند و آن مي

امتيازها اين قابليـت را دارنـد كـه بـراي      .دورنماي بازپرداخت آن به بازار است گيرنده و كيفيت يك وام

، نسـبت بـه يـك شـركت اعتبـار      كنندگان در بازار مقامات نظارتي و شركت مانندگران خارجي  مشاهده

P4F2.اعتبار اطالعات امتيازدهي ارتباط نزديكي با مقررات قابل قبول امتيازدهي دارد ،البته. ايجاد نمايد
P  

______________________________________________________ 
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 ضرورت امتيازدهي اعتباري .2-3

گيرند كه به آنهـا  يك مزيت رقابتي در نظر مي عنوان بهاعتباري را  بندي درجهي بزرگ، سيستم ها بانك

امتيـازدهي اعتبـاري   ) سـازي  يكسـان (سازي  دهد، البته همگونشبكه بانك يك امتياز مينسبت به كل 

ي امتيازدهي اعتباري براي ها روشكارگيري  در واقع، به. ممكن است كه براي شبكه بانكي مشكل باشد

هاي آنها، مقـرون  هاي اجرايي باالي چنين كاري و نيز حجم اندك وامي كوچك، به علت هزينهها بانك

د براي شـبكه بـانكي آنقـدر    توان ميبه صرفه نيست، اما فرصت براي منفعت بردن از امتيازدهي اعتباري 

هـا در  گونـه تكنيـك   استفاده از ايـن  منظور بهيي را ها روشي كوچك نيز ها بانكجذاب باشد كه حتي 

P5F1.شان به صورت جمعي پيدا كنند دهي وامفرآيند 
P ري ريسك اعتبـاري  گي با داشتن امتيازها امكان اندازه

بدين مفهوم كه . ند آن را متناسب با پورتفوي اعتباري اداره نمايندتوان ميشود و فراهم مي ها بانكبراي 

P6Fاكسپوژر

2
P )ايـن  . بانك را در رابطه با انواع ريسك تعديل و اصالح نمايد) ريسك قابل مشاهده و محاسبه

 : با رابطه زير توضيح داد توان ميمطلب را 

)= مبلغ در معرض ريسك(× ) نرخ زيان در صورت عدم بازپرداخت(× ) عدم بازپرداختاحتمال (

عدد يك منهاي سهم درصدي از وام كه بـه وسـيله تضـمين    (زيان مورد انتظار در اين رابطه نرخ زيان 

احتمـال عـدم بازپرداخـت     معموالً معلوم و) ميزان وام(و مبلغ در معرض خطر ) پوشش داده شده است

بايست قابليت برآورد احتمال عـدم بازپرداخـت را داشـته    سيستم امتيازدهي اعتباري مي .تاسمجهول 

ها، اعتبارات و مشتريان اعتباري خود را اساس زيان مورد انتظار، پورتفوي دارايي د برتوان ميبانك . باشد

 P7F3.تعديل و تنظيم نمايد

 :است به شرح زير ها بانكمنافع سيستم امتيازدهي براي مشتريان و 

 :انيمشتر يبرا) الف

تـر، كـاهش ميـزان     تر، پاسخگويي در يك چارچوب زماني كوتـاه  گيري بسيار ساده فرآيند وام

 .تر به اعتبار هنگامي كه مشتري به آن نياز دارد آسان تر و نياز، دسترسي سريع اطالعات مورد
______________________________________________________ 
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 .51ص). 1385.( روئين تن . 3   
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 ها بانكبراي ) ب

 .در تمام سازمان بانك) اعطاي وام(استاندارد ها، ارايه محصول هاي ارزيابي وامكاهش هزينه

شود كه فرآيند اعطـاي  كه به علت تكرارپذيري، موجب مي ها بانكافزايش كارايي اعطاي وام به 

توسعه ضريب نفوذ اعتبار، افـزايش   كاهش مطالبات معوق، ،همچنين ،وام با كارايي بيشتري انجام شود

هـاي  گردآوري اطالعـات آمـاري، ارتبـاط بـالقوه بـا سيسـتم      كارايي و سرعت، بهبود سودآوري بانك و 

كـردن   هـا و حـداقل  اي از تقلـب كردن اطالعات مشابه، حـذف بخـش عمـده    ممكانيزه امتيازدهي و فراه

هاي اطالعـاتي و مـديريت   روز و دسترسي به زيرساخت هريسك اعتباري، امكان دسترسي به اطالعات ب

وصول از اثرات نظام البدهي  مديريت وصول مطالبات و بهبود نسبتها براي صنايع مرتبط با آسان داده

رفتـار مشـتريان را در قالـب افـراد خـوش       تـوان  ميبا كمك اين روش  ،در نتيجه .استسنجش اعتبار 

گيرنـده نهـايي كارشناسـان     در ايـن مـوارد تصـميم    ،البتـه  .كرد بندي رتبهحساب، بدحساب و معمولي 

پشـتيبان يـا    عنـوان  بـه و مسئوالن شعب هستند و اين سيسـتم فقـط    مربوطه در سطح ادارات مركزي

ايـن روش كارآمـد بـوده و     بـه مشـتريان،   دهـي  واماز نظر  بنابراين، .كندكننده به آنها كمك مي حمايت

 P8F1.هاي بدون پشتوانه تا حد بسياري جلوگيري كند د از اعطاي وامتوان مي

ي بيمه بانكي بـه پرداخـت تسـهيالت اقـدام     ها شركتبر اساس تضمين  ها بانك، در دنيا امروزه

نيست كه در كنار بانك خود يك شـركت بيمـه    ها بانكالبته اين به معناي عملكرد فعلي در  ،نمايند مي

بـه صـورت تخصصـي     كـرده و را ضمانت  ها بانكبرگشت وام دريافتي از  ها شركتاين  .اند هسيس كردأت

ز اسـتفاده تسـهيالت دريـافتي در    ه و با دريافـت حـق بيمـه ا   كرد بررسيتوجيه اقتصادي تسهيالت را 

رسـند كـه   در مطالعات خود به اين نتيجـه مـي   ها شركتاين  .نمايندهاي هدفگذاري مراقبت مي شبخ

شايد به همين علت  .برگردانند ها بانكند سود را به توان ميگيرندگان  صورتي است كه تسهيالت بازده به

 P9F2.ي بازرگاني شناخته شده استها روشترين  فروش اعتباري يكي از پررونقباشد كه در دنياي امروز 
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 معيارهاي امتيازدهي اعتباري .2-4

 بـراي هاي مناسب  ها و محيط اقتصادي طرح بايست با توجه به پيچيدگي فعاليتها مي مؤسسات اعتباري و بانك

 6Cهـا از معيـار    در خصوص مشتريان حقـوق بـزرگ، بانـك    .ارزيابي امتيازدهي اعتباري مشتريان انتخاب نمايند

ان بـه كـار   يمشـتر  تمامبراي  هايي تواند با تعديل مي 6Cالبته ميعار . كنندگيري اعتباري استفاده مي براي تصميم

 .شوددر مدل امتيازدهي گنجانده مي اي ويژههاي  رود؛ ولي براي مشتريان كوچك و متوسط شاخص

 6C'Sمعيار  .2-4-1

10Fشخصيت )الف

1 

ين تـر  مهـم ين و نخسـت هاي فردي و حسن شهرت متقاضي تسـهيالت اعتبـاري   و ويژگي ها وصيتخص

اعتبار و خوشنامي مشتري از نظر روابط تجاري و اجتمـاعي  . عاملي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد

بررسـي شخصـيت    در .بندي وي به ايفاي تعهدات بايد براي واحدهاي بانكي مسـلم باشـد   و تقيد و پاي

تمايـل و اراده ايشـان بـه بازپرداخـت      -بررسي شخصي مـديران آنهـا   ها شركتدرخصوص  و-متقاضي 

نـه قـدرت و    ؛گيردتحليل قرار مي دقت مورد بررسي و تجزيه و ههاي بانكي ب تسهيالت اعتباري و بدهي

 . ي وي در بازپرداخت بدهييتوانا

تمـايالت اجتمـاعي، وضـع و روابـط تجـاري،       بط وسجايا و خطرات اخالقي، روا ،در اين مرحله

تجربـه كـاري و تجـاري متقاضـي      ويـژه  بـه  ؛شرايط اقتصادي درستقدرت مديريت، شناخت و قضاوت 

بندي و احترام وي به انجام قراردادهاي منعقده  درگذشته و حال بايد مورد مداقه قرار گرفته، ميزان پاي

فـردي واجـد شـرايط دريافـت     و در صـورتي كـه مشـتري از هـر جهـت       مورد بررسي دقيق واقع شود

 . شودمراحل بعدي بررسي تعيين حد مجاز اعتباري براي وي ميوارد  ،تسهيالت اعتباري شناخته شد

11Fظرفيت) ب

2 

و منطقي از منـابع و   درستبرداري  گيري و بهرهكار بهمنظور از ظرفيت قدرت و توان عملي متقاضي در 

 . استكانات واحد اقتصادي خود كسب سود از ام

______________________________________________________ 
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ي ها حسابي مالي شامل ها صورت و تعيين ظرفيت هر واحد اقتصادي ين ابزار تشخيصتر مهم

 . عملكرد و سود و زيان و ترازنامه و صورت منابع و مصارف آنهاست

صرفًا جنبه اطالعاتي داشـته و بـا اسـتناد بـه ارقـام       ها شركتي مالي ها صورتارقام مندرج در 
هاي نقدينگي،  هاي مالي شامل نسبتدوره مالي گذشته و استخراج نسبت 3مندرج در آنها طي حداقل 

فعاليت، اهرمي، مالكيت و سودآوري هر واحد توليدي يا بازرگاني و يا خدماتي متقاضي و روند تغييرات 
بـه   توجـه و آينده، در خصوص وضع مالي وي اظهار نظـر كـرده و بـا    وضع مالي وي در گذشته و حال 

هاي مالي درخصوص قدرت بازپرداخت تسهيالت تحليل نسبتو از بررسي و تجزيه  دست آمده بهنتايج 
و صـنايع   ها فعاليتها در بايد توجه داشت كه متوسط نسبت. قضاوت نمود توان مي ويمورد درخواست 

بايست بر اسـاس  كسان نيست و وضع خاص هر مشتري در هر رشته فعاليت ميمختلف الزاماً مشابه و ي
 .هاي مالي استاندارد مشخص همان رشته فعاليت، مورد سنجش و بررسي قرار گيردنسبت

12Fسرمايه) ج

1 

ـ   تـر   طـور دقيـق   هسومين عامل اساسي تعيين حد اعتباري متقاضيان تسهيالت اعتباري، سرمايه و يـا ب
گيري تسـهيالت اعتبـاري بانـك در آن    كـار  به برايمشتري در فعاليت مورد نظر امكانات مالي شخصي 

براي بانك ضروري است كه بداند متقاضي براي فعاليت مورد نظـر تـاكنون چـه    . استفعاليت اقتصادي 
در و  شـته دا لحاظ مالي به آن رشته فعاليـت، تعلـق خـاطر    بهي كرده و تا چه ميزان گذار سرمايهميزان 

 . چه ميزان سرمايه در اختيار دارد حال حاضر
نظـر را از   منابع و سرمايه الزم براي فعاليـت مـورد   بيشترخواهد تمام يا قسمت  متقاضي مي آيا

قسمتي از منابع الزم را براي مدتي محدود از طريق بانك تـأمين   يق بانك تأمين نمايد يا قصد داردطر
صورت وام و يا بـدهي متعلـق    هاز منابع متقاضي بكه چه ميزان  كند؟ در اين بررسي بايد مشخص شود

چند درصد اموال متقاضي متعلـق   ،ديگر بيانبه . به ديگران است و نسبت مالكانه متقاضي چگونه است
بديهي است هـر چـه ميـزان مالكيـت     . استان است و چند درصد اموال متعلق به مالك آن كار بهبه طل

______________________________________________________ 
   1. Capital 
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مدت كمتر باشـد،   هاي آني و كوتاه ويژه بدهي هلغ بدهي وي بمتقاضي بر واحد متعلق به وي بيشتر و مب
 . اطمينان نسبت به گردش منابع بانك نيز بيشتر خواهد بود
ثبـات ارزش و قابليـت تبـديل     نظرويژه از  ي بهيدر بررسي وضع سرمايه متقاضي مشخصات اقالم دارا

 .گيرد جه و مالك عمل قرار ميهاي مورد تو يهها پس از وضع بد آنها به نقد و ارزش خالص دارايي

13Fوثايق)  د

1 

در بررسي شخصيت، ظرفيت و سرمايه متقاضي نتايج مطلوب و كامالً اطمينـان بخـش حاصـل    چنانچه 
 . گيردخاص قرار مي هتوج مورد) اموال منقول و غيرمنقول شامل(عامل وثيقه  ،نشود

بايست در صورتي مبادرت به تعيين حد اعتباري و اعطاي تسهيالت نمايند واحدهاي بانكي مي
اعتبـار   ،در چنـين مـواقعي  . نموده باشنددريافت كه از متقاضي وثيقه و تضمين كامالً معتبر و مطمئن 

. گيـرد گيري قـرار مـي   تضمين معتبر مالك تصميم از جمله دريافتمتقاضي همراه با شرايط مخصوص 
ولي وجـود وثيقـه    ،ناديده گرفت توان ميكه اگر چه در بعضي مواقع اهميت وثيقه را نبايد توجه داشت 

زيـرا اگرچـه وصـول    . واقع شود مؤثربه تنهايي نبايد در تعيين حد اعتباري و اعطاي تسهيالت به افراد 
در مطالبات از محل تكميل يا فروش وثايق با صرف هزينه و اتالف امكانات و با وجود مشـكالت قـانوني   

، ولي پرداخت چنين تسهيالتي كه به تمليك يا فـروش وثيقـه توسـط    استزمان نسبتًا طوالني مقدور 
دار شـدن اعتبـار و    عالوه بر آنكه برخالف روال معمول بانك اسـت، موجبـات خدشـه    ،دشوبانك منجر 

 .شوددر شهرهاي كوچك مي ويژه بهخوشنامي بانك 
اعتباري و اعطاي تسهيالت مبادرت نمايند كه مطمـئن باشـند   واحدهاي بانكي بايد زماني به تعيين حد 

گيرنـده قابـل    از محل درآمـد و فـروش جـاري تسـهيالت     مطالبات آنها در زمان فعاليت در طول مدت قرارداد و
 . نه از محل تصرف و فروش اموال مشتري و انهدام وسايل و امكانات فعاليت وي ،وصول است
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14Fشرايط)  ه

1 

گذار است، شرايط سياسي، اقتصـادي، اجتمـاعي و عوامـل    تأثيربسيار  ها بانكحجم مطالبات  راصل ديگري كه د
د توانـ  مـي آن ن بيروني كه بسته به نوع فعاليت شركت، از حيطه  اختيار اعتبارگيرنده خـارج اسـت و كنترلـي بـر    

 . بگذارد تأثيرها يا تصميمات اعتبارگيرندگان د بر بازپرداخت وامتوان ميعين حال  داشته باشد؛ ولي در
گـذاري  تأثيرالمللـي و شـرايط ديگـري كـه خـارج از قـدرت        هاي بين وجود تورم ركودي، تنش

 .اي بازي كندكننده نقش تعيين ها بانكدر حجم مطالبات معوق  توان ميگيرنده است،  تتسهيال

15Fشرايط و ضوابط اعطاي تسهيالت) و

2 

اساسي متقاضي به چه ميزان اعتبار يا تسهيالت احتياج دارد؟ بـه چـه منظـوري     پرسشاين معيار سه 

كند؟ و براي چه مدتي ايـن اعتبـار يـا تسـهيالت را احتيـاج      نياز به اين اعتبار يا تسهيالت را عنوان مي

 16F3.دارد؟ مدنظر دارد

17Fتعريف ريسك .2-5

4 

20Fهيوب19F6،لبيگ 18F5،فرهنگ و بستر، گالتيز

انـد؛ امـا    متفـاوتي از ريسـك ارائـه كـرده    هاي  تعريف جزاينها و7

در واقع ريسـك،   از اتفاقات آينده و 21F8ياطميناننا ها بر آن تأكيد دارند،  مفهوم اصلي كه تمام اين تعريف

ديگر، اگر نتوان ميـزان   بيانبه . نوعي از عدم اطمينان به آينده است كه قابليت محاسبه را داشته باشد

به كرد، ريسك نخواهد بود؛ بلكه فقط عدم اطمينـان اسـت؛ بـه همـين     عدم اطمينان به آينده را محاس

 اعدادهر چند  ؛آن را مديريت و كنترل كرد توان مي ،شوددليل كه براي ريسك مقدار مشخص ارائه مي

اي ديگر ريسك را به دو دسته ريسـك واقعـي   دانند، عدهي ميگذار سرمايهريسك را فقط زيان ناشي از 

در  بـدين صـورت كـه ريسـك واقعـي همـواره       ؛كننـد تقسيم مـي  ) )برد و باخت( خالص و سوداگرانه(
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غيـر ايـن    در شـود و مانند مالكيت خودرو كه در صـورت تصـادف زيـان وارد مـي    (است  برگيرنده زيان

، ريسـك  بيان ديگربه . و ريسك سوداگرانه، سود و زيان را دربر دارد) صورت، وضعيت بدون تغيير است

 22F1.گيردبررا در ) ريسك مثبت(و هم جنبه سود ) ريسك منفي(زيان  د جنبهتوان ميهم 

 مديريت آن ريسك اعتباري و .2-5-1

نامند كـه معمـوًال بـه علـت     فرع تسهيالت اعطاشده را ريسك اعتباري مي احتمال عدم برگشت اصل و

ريسك اعتبـاري در شـرايط   . دهدكننده تسهيالت روي مي تتنزل وضعيت مالي و يا ورشكستگي درياف

بـدين  . برعهـده دارد  هـا  بانـك ترين سـهم را در ناكـامي و ورشكسـتگي     اصلي) مانند گذشته(حاضر نيز 

 . استاي برخوردار  ترتيب، نظارت و كنترل براين ريسك از اهميت ويژه

 :براي مديريت و كنترل ريسك اعتباري توجه به موارد زير ضروري است

سـامان بخشـي بـه فرآينـد اعطـاي       منظـور  بـه هـاي الزم  دستورالعمل تدوين مقررات و −

 ،تسهيالت

شبكه بـانكي   تر متقاضي تسهيالت، بررسي وضعيت اعتباري اش در شناخت هرچه كامل −

 و تعيين درجه اعتباري آن؛

 ،ها به صورتي مطلوب و تصويب آنها در كميته اعتباريتحليل پروژه تجزيه و −

 ،اعطاي تسهيالت با مبالغ مختلفگيري در  متعيين سطوح تصمي −

 ،هاي الزمتعيين سقف تسهيالت قابل اعطا به مشتري و وثيقه −

لف اقتصـادي، منـاطق   تي مخها فعاليتصنايع و  مانند(رعايت تنوع در اعطاي تسهيالت  −

 ،)جغرافيايي گوناگون

گذاري تسهيالت به نحوي كه نرخ سود تسهيالت اعطايي، حداقل هزينـه تجهيـز    قيمت −

 ،هاي قانوني را پوشش دهدهاي احتمالي و سپردههاي عمومي بانك، زيانع، هزينهمناب

 ،ديگر در صورت معوق شدن تسهيالت يهاهزينه تعيين جريمه تأخير و −

 ،محاسبه نسبت كفايت سرمايه بانك در مقاطع زماني مشخص −
______________________________________________________ 

 .158ص ). 1385. (يانتيد و انياكبر.  1   
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هــا، ســهم مطالبــات سررســيد گذشــته و معــوق و توجــه مســتمر بــه كيفيــت دارايــي −

 ،)ذخيره عام و خاص(گيري مناسب  ذخيره

دار به مقامات  تسهيالت مشكل دهي وضعيت مطالبات سررسيد گذشته و معوق و گزارش −

 ،)هيأت مديره(عالي بانك 

 23F1.برخورداري از سيستم اطالعاتي كارا −

هايي از قبيل ريسـك تسـويه و ريسـك اعتبـاري      است كه براي ريسك اعتباري زيرگروه گفتني

افتد و به زيان ناشي ريسك تسويه عمومًا در بازار سهام و بازار ارز اتفاق مي. شوديف مياحتمالي نيز تعر

ريسـك اعتبـاري   . شـود مـي   گفتـه از خريـد ارز يـا سـهام     پساز قصور در پرداخت توسط طرف مقابل 

 24F2.احتمالي هم زيان ناشي از امتناع يا قصور طرف مقابل در پرداخت يا تمديد اعتبار در آينده است

 پژوهشپيشينه . 3

در گذشـته نيـز افـراد در دادن     .گرددتاريخچه ارزيابي ريسك اعتباري به عصر ابداع و ايجاد پول بر مي

اما با توجـه بـه    هاي مالي آنان را در نظر بگيرند،كردند تواناييافراد مختلف سعي مي و ها قرض به گروه

دهنده  ات واممؤسساز اين رو  افراد بسيار محدود بود،آن زمان متغيرهاي اثرگذار بر توان مالي  اينكه در

ولي در همه حال همواره توان مـالي و قـدرت پرداخـت    ؛ دادندبا توجه به شناخت قبلي به افراد وام مي

 كـه  1909از سـال   .گرفـت يدر دادن قرض مورد توجه قـرار مـ   مؤثريكي از عوامل  عنوان بهگيرنده  موا

 پژوهشگرانبرخي از  ريسك اعتباري را بر اوراق قرضه انجام داد، بندي هرتبو  بندي درجه "جان موري"

ريسك عـدم پرداخـت اصـل و     گيري اندازهمتوجه شباهت زياد اوراق قرضه و تسهيالت اعطايي شدند و 

ين سيسـتم  نخسـت  عنـوان   بـه  25F3"فيشـر "به مطالعـه   توان ميدر اين ميان  .ها را بررسي نمودند سود وام

______________________________________________________ 
 .)1388. (كزاديب.  1   

    2. Beikzade. (2011). 
    3. Fisher. (1936). 
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و با تكيه بر نتايج  26F1"تحليل مميزي"ستفاده از ا كه با) 1941("دوراند" اعتبار و مطالعهارزيابي تقاضاي 

 . هاي امتيازدهي اعتباري در زمان حاضر اشاره نمود بنيانگذار سيستم عنوان بهفيشر انجام گرفت، 

27Fانتيبرا −

مـدل از   يطراحـ  وي بـراي  .كـرد  هيـ ارا يكشـاورز  يهـا وام يابيـ ارز بـراي  يابيـ مـدل ارز  كي 2

الزم  ،ياعتبار متقاضـ  يابيو ارز يكند كه هنگام بررسيم انيب وي .سود برده است28F3يدوچس هاي پژوهش

بـا اشـاره بـه     انـت يبرا ،نيداشـته باشـد، همچنـ    Cs5(29F4(عامـل   از پنج يه شناخت كافدهند واماست كه 

30Fگوستافسون پژوهش

وي  .كنـد  يمـ  ديكأت يابيارز نديدر فرآ رندهيگ وام يفيك عوامل يريكارگ به لزوم به 5

 كيـ توسـط   اي ييشخص به تنها كيوام توسط  كيدر مورد  يريگ ميتصم نكهيرغم ا بهكند كه يم انيب

 نيـ ا .كننـد يه را محـدود مـ  دهند وام رتيو بص ديوجود دارند كه حوزه د عواملي رد،يگيم انجام تهيكم

 :عبارتند از عوامل

 ،هدهند وامات مؤسسوضع و شرايط منحصر به فرد و متغير ) الف

 .كنده در آن فعاليت ميدهند وامهايي كه نامه محيط قانوني، حقوقي و آيين )ب

  تــأثيرهــا و ميــزان اعتبــارات در دســترس تغييــرات و فشــارهاي اقتصــادي كــه روي قيمــت )ج

 .گذاردمي

كيفـي ماننـد    عوامـل ارائه كـرد كـه در آن   ) ALEES(گيري  تصميم برايك سيستم خبره يوي

 .شوندكمي تركيب مي عواملتجربه و هوش كارشناس وام و  مهارت،

اعتبـاري الجيـت و فرآينـد تحليـل      بنـدي  درجهبه مقايسه مدل  در پژوهشي) 1387(سبزواري و نيلي  −

از دو روش ) CS( اعتبـاري  بنـدي  درجـه بـراي بـرآورد مـدل     آنهـا  .انـد  پرداختـه  )AHP(سلسله مراتبـي 

 .ندبهره گرفتAHP غيرپارامتريك  رگرسيوني الجيت و

______________________________________________________ 
    1. Discriminate Analysis 
    2. Bryant 
    3. Duchessi 
    4. Credit, Collateral, Character, Capacity, Capital 
    5. Gustafson 
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و  درصـد  78دهد كه مدل الجيت مشتريان خوش حسـاب را بـا دقـت    نشان مي هاي آنها يافته

د مالكـي  توان مياين موضوع  .نمايدبندي مي بيني و طبقه پيش درصد 80مشتريان بد حساب را با دقت 

مشـتريان خـوش    درصد 78با دقت  طور متوسط هاين مدل ب .براي اطمينان به مدل برآورده شده باشد

 .كندبندي مي هحساب و بدحساب را طبق

هاي امتيازدهي پارامتريك و مناسب نياز به تعداد مشاهدات قابـل مالحظـه و   براي برآورد مدل

بودن اطالعـات   د مشكل كمتوان مي) AHPاز جمله روش ( هاي غيرپارامتريكولي مدل؛ زياد است نسبتاً

 ، بنـابراين، نياز به اطالعات تـاريخي راجـع بـه مشـتريان نـدارد      كه اين مدل اصوالًچرا ؛ را مرتفع سازد

دهد كه در مواردي كه حجم مشاهدات مربـوط بـه مشـتريان انـدك     نتايج نشان مي .كارشناس محورند

تر از مدل الجيت، مشتريان حقيقي و حقوقي بانك را  دقيق AHPاست، روش امتيازدهي غيرپارامتريك 

 31F1.كندبندي مي هخوش حساب و بدحساب طبق در دو دسته

بندي مشـتريان در   براي اولويت AHP كارگيري روش با به در پژوهشي )1384( زاده و رمضاني اصغري −

سلسـله   ليـ تحلوش بر اسـاس ر  يتن از خبرگان بانك 10پس از مصاحبه با  آنها .نظام بانكي پرداختند

 يديـ كل ريـ انتخاب چنـد متغ  براي يديكل يرهايمتغ يگذار با استفاده از پرسشنامه و ارزشو  يمراتب

 شـهرت  يرهـا يمتغ شـامل  انيمشـتر  يبنـد  تياولو در يديكل يرهايمتغ اساس نيكه بر ا دادندانجام 

 كـار، نظـم و انضـباط در    ،يداشتن سابقه عملكرد مثبت در شعبه، خوش حساب ،)تيمعروف( يخانوادگ

در  )قـه يوث(مانده حساب، نوع تعهـد   نسبت عرضه به تقاضا، قبل، سال فروش ،يانحصار اي يبازار رقابت

هـا   و سپرده ها ييدارا يفعل تيوضع ،يبرگشت چك نداشتن و تعهدات موقع به يفايا الت،يگرفتن تسه

 ،يمشـتر  يجـار  حسـاب  معـدل  و گردش با يياعطا التيتناسب تسه معتبر، ضامن ،يمشتر قيو وثا

و  يمشـتر  يمـال  يها ترازنامه و صورت ت،ينوع فعال ،)يملكو  ينقدمانند ( هيسرما نوع ه،يسرما زانيم

______________________________________________________ 
 ).1387.( يليو ن يسبزوار.  1   
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 يرهايمربوط به متغ ،يديكل يمشتر شناخت در ازيامت نيشتريب انيم نيكه در ابوده  يسوابق مشتر

 32F1.ستسود و نسبت عرضه به تقاضا فروش،

 پژوهش يشناس روش .4

 ،6Csمـدل   بـر اسـاس   ياعتبار يازدهيامت يارهايمع يبند و رتبه يبند تياولو يبرا اين پژوهش يچارچوب نظر

بيـانگر  ) 5Cs( ريسك اعتباري را بـه پـنج دسـته شـاخص     گيري اندازه هايكه شاخص) 2000( از الگوي توماس

 .استوار است، اي تقسيم نمودههاي شخصي و سرمايهويژگي ظرفيت، وثيقه، شرايط،

 كـاربردي  و اكتشـافي  پيمايشـي  نوع از آن ويژه هدف و ماهيت بر بنا شناسي اين پژوهش روش

 اسـت،  شده استفاده پرسشنامه از خبرگان و نظران صاحب نظرات گردآوري براي اينكه به توجه با. است

 امتيـازدهي  معيارهـاي  بنـدي  رتبـه  هـدف ايـن پـژوهش،    اينكه به نظر و بوده پيمايشي نوع از پژوهش

براي محاسبه حجـم   .است اكتشافي نوع از ست،آنها بين بندي اولويت تعيين و بانكي مشتريان اعتباري

  :نمونه آماري از رابطه زير استفاده شده است
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 N=  186                               حجم جامعه آماري

P  =5/0        )درگير در اعطاي تسهيالت( احتمال نسبت برخورداري از صفت مورد نظر  =P 

q  =5/0                 احتمال نسبت عدم برخورداري از صفت مورد نظر = q 
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t  = 96/1                  درصد 95درجه يا ضريب اطمينان  =t 
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 .اي اسـتفاده شـده اسـت    گيري تصادفي طبقه براي انتخاب نمونه از جامعه آماري از روش نمونه

 داده نشـان  1 جـدول  در شـعب  درجات سهم تفكيك به آماري نمونه حجم و آماري جامعه افراد تعداد

 .است شده
آمار .1جدول  ك سهم هر درجه در نمونه  آماري به تفكي  ينمونه 

 )نفر(سهم هر يك از درجات در نمونه آماري     تعداد افراد درگير در اعطاي تسهيالت درجه شعبه

 14 20 1درجه 

 18 27 2درجه 

 28 42 3درجه 

 48 72 4درجه 

 17 25 5درجه 

 125 186 جمع كل
 پژوهش هاي اين يافته: مأخذ       

گيـري تصـادفي    از محاسبه سهم هر يك از طبقات در حجم نمونه آمـاري بـه روش نمونـه    پس

اي  اطالعات پرسشنامهابزار گردآوري  .دشانتخاب  ،شده از هر طبقه، به تعداد مشخص) كشي قرعه(ساده 

اين متغيرهـا بـر اسـاس يـك مقيـاس پـنج        .معيار طراحي شده است 6متغير در قالب  28كه از  است

) تـر  مهـم ، اهميت قوي، اهميت خيلي قـوي، كـامالً   تر مهماهميت يكسان، كمي  يا اهميت بي(اي  گزينه

نسبت  ،دارند غيرها درون آن قرارگانه كه مت 6هاي در اين مرحله بايستي اوًال دسته .گذاري شدند ارزش

متغيرهاي درون هر دسته نيـز بايسـتي نسـبت بـه يكـديگر ارزيـابي و       : ثانيًا. ندشودهي  به يكديگر وزن

از ) نفـر 125(تعـدادي   بـا  AHP شناسـي  روشها بـر اسـاس   براي وزن متغيرها و دسته. دهي شوند وزن

اي داده و از آنهـا خواسـته   آنها پرسشـنامه  اين مصاحبه به در .اي صورت گرفتخبرگان بانكي مصاحبه

زوجـي   هـاي  هنسبت به يكديگر به صورت مقايس AHPشد كه اين متغيرها را بر اساس جدول راهنماي 

 .ارزيابي كنند
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 )AHP( فرآيند تحليل سلسله مراتبي: مدل تحليلي .4-1

  6Csبندي معيارهاي  تاولوي

هاي چندگانه است كـه  گيري با شاخص ي تصميمها روشيكي از ) AHP(فرآيند تحليل سلسله مراتبي 

33Fاين روش به وسيله توماس ال سـاعتي . رود مي كار ههاي مختلف ببراي مقايسه گزينه

 1980در سـال   1

 : در حل مسائل، با استفاده از اين فرآيند بايد سه گام اساسي را طي كرد .دشابداع 

 ،ساختن ساختار سلسله مراتبي −

 ،متغيرهامحاسبه وزن  −

 34F2.سازگاري سيستم −

، تعيـين سـاختار   )AHP( ين گام در فرآيند تحليل سلسله مراتبـي نخست ،شدطور كه ذكر همان

. ترسيم شود در مرحله نخست بايد هدف، معيارها و زيرمعيارها مشخص وبنابراين، . سلسله مراتب است

بـراي نمونـه، در زيرمجموعـه    . متفاوتنـد هاي آنها از نظر اهميت با هم هر يك از معيارها و زيرمجموعه

ها ديگر در بازپرداخت وام از اهميت بيشـتري  لفهؤرسد كه وثيقه ملكي در مقايسه با موثايق، به نظر مي

ي هـا  روشبراي از ميان برداشتن اين مشكل، با مراجعه به نظـر خبرگـان و اسـتفاده از    . برخوردار باشد

 در. شـده اسـت  و استخراج وزن و اهميت آنها اقدام  6Cيارهاي گيري چند معياره، به مقايسه مع متصمي

اين پژوهش نيز با استفاده از فرآينـد تحليـل سلسـله مراتبـي، وزن اهميـت هـر يـك از ايـن معيارهـا          

 .استخراج شده است

بـه همـين    ،اولويت يكساني برخوردار نيستند با توجه به اينكه متغيرهاي بيان شده از اهميت و

هـا و  مقايسـه زوجـي گزينـه    ،ايـن روش  در. از فرآيند تحليل سلسله مراتبي بهره گرفت توان ميمنظور 

تخصيص امتياز عـددي مناسـب بـه     ،هاي زباني متداول و سپسعبارت معيارهاي مختلف، با استفاده از

هـا در فرآينـد   مقايسـه  تمـام  .ها، بر اساس ميزان اهميت يا ارجحيت ميان دو عنصر تصميم استگزينه

 .گيردتحليل سلسله مراتبي به صورت زوجي انجام مي

______________________________________________________ 
    1  . Saati 

 .)1381. (پور يقدس . 2   
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 . ستا تبديل شده 9 تا1بين  يها توسط ساعتي به مقداركم اين قضاوت
سله ليتحل نديفرآ در حاتيجدول ترج .2جدول  )AHP(ي مراتب سل

 مقدار عددي حاتيترج

 9 تر مهمكامالً مرجح يا كامالً 

 7 ترجيح يا اهميت خيلي قوي

 5 اهميت قويترجيح يا 

 3 تر مهمكمي مرجح يا كمي 

 1 ترجيح يا اهميت يكسان

 8و  6و  4و  2 باالترجيحات بين فواصل 

 ).1387.(نيلي و سبزواري: مأخذ                                    

هـاي انجـام شـده    هاي فرآيند تحليل سلسله مراتبي امكان بررسي سازگاري در قضاوتاز مزيت

كه ساعتي براي بررسي ناسـازگاري در   سازوكاري. زيرمعيارهاست تعيين ضريب اهميت معيارها وبراي 

اسـت كـه از تقسـيم    ) I.R(ضريبي بـه نـام ضـريب ناسـازگاري      ها درنظر گرفته است، محاسبهقضاوت

چنانچه اين ضريب كوچكتر يا . شودحاصل مي) R.I(به شاخص تصادفي بودن ) I.I(شاخص ناسازگاري 

به . ها تجديد نظر شودوگرنه بايد در قضاوت ،ها مورد قبول استباشد، سازگاري در قضاوت 1/0مساوي 

 :تشكيل شود بارديگرماتريس مقايسه دودويي معيارها بايد  ،ديگر بيان

1n:                                                                     شاخص سازگاري
n.I.I max

−
−λ

= 

تعيـين اولويـت و اهميـت معيارهـاي      بـراي پرسشـنامه   ،AHPبا توجه به قوانين حاكم بر مدل 

 . استبر ريسك اعتباري در نظام بانكي  مؤثر 6Cامتيازدهي اعتباري بر اساس روش 

 پرسش پژوهش .4-2

 چگونه است؟) C6(بندي معيارهاي امتيازدهي اعتباري مشتريان بانكي بر اساس روش  اولويت: اصلي پرسش

شده كه فرضيه پـژوهش نيـز    فرعي نيز طراحي پرسشيك  پژوهشاصلي  پرسشبراي پاسخ به 

 .گيردبر اساس آن صورت مي
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 فرضيه پژوهش .4-3

H1 :6بندي معيارهاي امتيازدهي اعتباري بر اساس مدل  اولويتC  والن ئمعـاونين و مسـ   سـا، ؤاز نظـر ر

 .اعتبارات بانك ملي متفاوت است

 هاي پژوهش افتهي. 5

هــاي مقايســات زوجــي، وزن معيارهــا و و ورود مــاتريس Expert Choiceپــس از ســاخت مــدل در برنامــه 

ده مشـاه نيـز   3در جـدول  طور كـه  همان. دست آمد هاي كه در زير نشان داده شده است، بزيرمعيارها به گونه

در بـين معيارهـاي    ،بنـابراين  .بيشـترين اهميـت را دارد   424/0شود، معيار وثيقه مشتري با وزن نسـبي  مي

و  شـته بيشترين تـأثير را دا  AHPريسك اعتباري با تكنيك  مشتريان بانكي مؤثر بر) 6C(امتيازدهي اعتباري 

زوجـي   هـاي  هنرخ ناسـازگاري مقايسـ  . در اولويت بعدي قرار دارد 254/0معيار سرمايه مشتري با وزن نسبي 

 .استقابل قبول  هاي ه، سازگاري اين مقايساست 10/0دست آمده كه چون كمتر از  هب 05/0
عتبار يازدهيامت يارهايمع يبند تياولو .3جدول   )6C( يا

شتر ك انيم ر ر يبان ر ب كيمؤث عتبار س كن يا  AHP كيبا ت

 رديف معيارهاي اصلي وزن اولويت

 1 وثايق مشتري 424/0 1

 2 سرمايه مشتري 254/0 2

 3 شخصيت مشتري 099/0 3

 4 مشتريظرفيت  06/0 4

 5 شرايط كلي مشتري 123/0 5

 6 شرايط و ضوابط اعطاي تسهيالت 04/0 6

 پژوهش هاي اين يافته: مأخذ                               

 ها نسبت به هر يك از معيار اصليمحاسبه وزن نسبي زيرمعيار .5-1

 6زيرمعيار مربوط به  28 مجموعدر در اين پژوهش با استفاده از ادبيات موضوع و كارشناسان مربوطه، 

ريسـك   بـر  مؤثرمشتريان بانكي ) 6C(بندي معيارهاي امتيازدهي اعتباري  اولويت منظور بهمعيار اصلي 
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گيرنـده   متصمي 125شناسايي شده كه ماتريس مقايسات زوجي ادغام شده از  AHP اعتباري با تكنيك

 . استبه صورت جداول زير 

نـرخ  . زيرمعيارهـاي معيـار وثيقـه مشـتري نشـان داده شـده اسـت       بنـدي   اولويت ،4در جدول 

اسـت، سـازگاري ايـن     10/0دسـت آمـده كـه چـون كمتـر از       هبـ  06/0زوجي  هاي هناسازگاري مقايس

 .استقابل قبول  ها همقايس
شتر قهيوث اريمع يارهايرمعيز يبند تياولو .4جدول   يم

 رديف وثيقه مشتري وزن اولويت

 1 وثيقه نقدي 404/0 1

 2 ضامن معتبر 144/0 3

 3 اخذ سفته 082/0 4

 4 وثيقه ملكي 37/0 2

 پژوهش هاي اين يافته: مأخذ                                        

و  453/0بـا اوزان   معدل گـردش حسـاب  و موجودي نقدي افزار، زيرمعيار  مبا توجه به نتايج نر

 ،5در جـدول  . هـاي برتـر اول و دوم قـرار دارنـد     در اولويـت  ،بنـابراين . بيشترين اهميت را دارد 307/0

زوجـي   هـاي  هنرخ ناسـازگاري مقايسـ   .بندي زيرمعيارهاي سرمايه مشتري نشان داده شده است اولويت

 .استنيز قابل قبول  ها هاست، سازگاري اين مقايس 10/0دست آمده كه چون كمتر از  هب 06/0
شتر هيسرما يارهايرمعيز يبند تياولو .5جدول  يم

 رديف سرمايه مشتري وزن اولويت

 1 ميزان دارايي تحت مالكيت 453/0 1

 2 معدل گردش حساب 063/0 4

 3 سرمايه جاري به كل دارايي 307/0 2

 4 )سود و زيان(ي مالي ها صورت 061/0 5

 5 هاارزش دفتري حقوق صاحبان سهام به ارزش بدهي 116/0 3

 پژوهش هاي اين يافته: مأخذ           
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 469/0ي با وزن گذار سرمايهبا توجه به نتايج بدست آمده، زيرمعيار تخصص مشتري در زمينه 

بـا   مـالي  در اولويت دوم و توان مديريت 208/0توان بازپرداخت با وزن نسبي . بيشترين اهميت را دارد

نشـان   6فيت مشتري در جـدول  اولويت زيرمعيارهاي ظر. در اولويت سوم قرار گرفته است 169/0وزن 

اسـت، سـازگاري    10/0بدست آمده كه كمتـر از  07/0نرخ ناسازگاري مقايسات زوجي . داده شده است

 . باشداين مقايسات نيز قابل قبول مي
و . 6جدول  ول شتر تيظرف يارهايرمعيز يبند تيا  يم

 رديف ظرفيت مشتري وزن اولويت

 1 گذشتههاي  تغييرات سرمايه در سال 399/0 1

 2 توان بازاريابي مشتري 167/0 4

 3 فروش به كل دارايي 169/0 3

 4 يگذار سرمايهتخصص مشتري در زمينه  208/0 2

 5 توان مديريت مالي 057/0 5

 پژوهش هاي اين يافته: مأخذ                              

ها نسبت بـه زيرمعيارهـاي   زوجي شاخص هاي هدست آمده از ماتريس مقايس هبا توجه به نتايج ب

هـاي  المللـي بـا وزن   نهـاي بـي  مربوط به معيار شرايط كلي مشتري، وضعيت نابسامان اقتصادي و تنش

بنـدي زيرمعيارهـاي    اولويـت  7هاي اول و دوم قرار گرفتند كـه در جـدول    در اولويت 247/0و  383/0

دست  هب 10/0كمتر از  08/0نرخ ناسازگاري . نشان داده شده است شرايط كلي مشتريمربوط به معيار 

 . گيري نيز قابل قبول است سازگاري اين ماتريس تصميم ،بنابراين. آمد
شتر يكل طيشرا يارهايرمعيز يبند تياولو .7جدول  يم

 رديف شرايط كلي مشتري وزن اولويت

 1 وضعيت نابسامان اقتصادي 383/0 1
 2 هاي مالي دولتسياست 096/0 5
 3 هاي بين الملليتنش 247/0 2
 4 شرايط بد آب و هوايي 111/0 4
 5 ثبات سياسي و امنيتي كشور 163/0 3

 پژوهش هاي اين يافته: مأخذ                                 
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ها نسبت بـه زيرمعيارهـاي   زوجي شاخص هاي هدست آمده از ماتريس مقايس هبا توجه به نتايج ب

و تحصـيالت و طبقـه   ) اعتبـاري (سـابقه تجـاري   ، شهرت اجتمـاعي شخصيت مشتري، معيار مربوط به 

هاي اول، دوم و سوم قرار گرفتند كـه در جـدول    در اولويت 148/0و  266/0، 389/0هاي با وزنشغلي 

 07/0نـرخ ناسـازگاري   . بندي زيرمعيارهاي مربوط به شخصيت مشتري نشان داده شده است اولويت 8

 .گيري نيز قابل قبول است سازگاري اين ماتريس تصميم ،بنابراين. دست آمد هب 10/0كمتر از 
شتر تيلفه شخصؤم به مربوط يارهايرمعيز يبند تياولو .8جدول   يم

 رديف شخصيت مشتري وزن اولويت

 1 شهرت اجتماعي 389/0 1
 2 تحصيالت و طبقه شغلي 148/0 3
 3 )اعتباري(سابقه تجاري  266/0 2
 4 حقيقي يا حقوقي شخصيت 12/0 4
 5 تعهدپذيري 077/0 5

 پژوهش هاي اين يافته: مأخذ                                   

ها نسبت بـه زيرمعيارهـاي   زوجي شاخص هاي هدست آمده از ماتريس مقايس هبا توجه به نتايج ب

سـنجي   نيازسـنجي و امكـان  و  نوع تسهيالت اعطاييشرايط و ضوابط اعطاي تسهيالت، معيار مربوط به 

 9هــاي اول و دوم قــرار گرفتنــد كــه در جــدول  در اولويــت 231/0و  481/0هــاي بــا وزن تســهيالت

نرخ . نشان داده شده است شرايط و ضوابط اعطاي تسهيالتلفه ؤبندي زيرمعيارهاي مربوط به م اولويت

زوجـي نيـز    هاي هماتريس مقايس سازگاري اين ،بنابراين. دست آمد هب 10/0كمتر از  009/0ناسازگاري 

 .قابل قبول است
عطا ضوابط و طيلفه شراؤمربوط به م يارهايرمعيز يبند تياولو .9جدول سه يا  التيت

 رديف شرايط و ضوابط اعطاي تسهيالت وزن اولويت

 1 نوع تسهيالت اعطايي 481/0 1

 2 بيمه نمودن تسهيالت 155/0 3

 3 محل مصرف تسهيالت 133/0 4

 4 سنجي تسهيالت نيازسنجي و امكان 231/0 2

 پژوهش هاي اين يافته: مأخذ                           
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 )هاآزمون فرضيه( سازگاري منطقي .5-2

توسـط   6cبندي معيارهاي امتيازدهي اعتباري بر اساس مـدل   تزوجي و اولوي هاي هپس از انجام مقايس

آنهـا خواسـته    نفر 30از  بارديگر ،)والن اعتباراتئمعاونين و مس سا،ؤر( افراد درگير در اعطاي تسهيالت

را از طريق پنج گزينـه ليكـرت مـورد ارزيـابي قـرار       گفته پيشبندي  شد تا ميزان منطقي بودن اولويت

 :فرضيه پژوهش يعني بندي، بودن اولويت به كمك ارزيابي درجه منطقي .دهند

H0 :6ري بر اساس مدل بندي معيارهاي امتيازدهي اعتبا تاولويC والن ئمعاونين و مسـ  سا،ؤاز نظر ر

 .اعتبارات بانك ملي متفاوت نيست

H1 :6بندي معيارهاي امتيازدهي اعتباري بر اساس مدل  تاولويC والن ئمعاونين و مسـ  سا،ؤاز نظر ر

 .كاي دو انجام شد آماره آزمون فرضيه به كمك .دشآزمون ، اعتبارات بانك ملي متفاوت است

وان عيتوز .10جدول را عطا ريافراد درگ يف سه يدر ا  كرتيل فيطبق ط التيت

 جمع خيلي زياد زياد متوسط كم خيلي كم گيري اندازهمقياس 

 30 13 7 5 3 2 هافراواني پاسخ

 پژوهش هاي اين يافته: مأخذ
 

 پژوهش هياطالعات مربوط به فرض ليتحل .11جدول

  )E O_E O_E)2فراواني مورد انتظار  Oفرواني مشاهده شده  گيري اندازهمقياس 
 

 7/2 16 -4 6 2 خيلي كم

 5/1 9 -3 6 3 كم

 17/0 1 -1 6 5 متوسط

 17/0 1 1 6 7 زياد

 17/8 14 7 6 13 خيلي زياد

 پژوهش هاي اين يافته: مأخذ

K2=∑ (O_E) 𝟐
E

 =12.71                                                                                  d.f = k - 1= 5 - 1= 4 

 :شوديم محاسبه ريبه صورت ز جدولK2 مقدار 
á= 0.05 ,d.f = 4 =>K2= 9.49 
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ــه   ــا ك ــر از   K2از آنج ــباتي بزرگت ــت  K2محاس ــدول اس ــابراين، ج ــرض  ،بن ــه  H1رد و  H0ف  پذيرفت

 .شودمي

 تحليل نتايج . 6

ريسك اعتباري بـا   بر مؤثرمشتريان بانكي ) 6C( زيرمعيارهاي امتيازدهي اعتباري تمامبندي  در اولويت

وثيقـه نقـدي و وثيقـه ملكـي بـه ترتيـب بـا         Expert Choiceافـزار   با اسـتفاده از نـرم  و  AHPتكنيك 

محل مصرف تسهيالت به ترتيب با  نمودن تسهيالت و ي اولويت و بيمهدر باالتر 164/0و  179/0اوزان

گيري از اين نتايج، افراد درگيـر در  با بهره .ترين اولويت قرار دارند ينيدر پا 003/0و  005/0 يوزن نسب

هاي خود در ارتبـاط بـا اعطـاي     گيري توانند در تصميم اعطاي تسهيالت و مسئولين اعتبارات شعب مي

ريسـك  (هـا   اهميت معيارها را مد نظر قرار داده تـا بتـوان ميـزان نكـول وام     وام به مشتريان، اولويت و

كاهش داد و ميزان مطالبـات معـوق بـانكي را بـه حـداقل       يبانكي كشور تا حدود نظامرا در ) اعتباري

مشـتريان بـانكي،   ) C6( زيرمعيارهـاي امتيـازدهي اعتبـاري    تمامبندي  اولويت، 12جدول .ممكن رساند

 .دهد بر ريسك اعتباري را نشان مي مؤثر
عتباري تمامبندي  اولويت .12جدول  )C6( زيرمعيارهاي امتيازدهي ا

شتر ك انيم ر ر يبان ر ب كيمؤث عتبار س  يا

 رديف زيرمعيارها وزن اولويت

 1 وثيقه نقدي 179/0 1

 2 ضامن معتبر 064/0 5
 3 سفته دريافت 036/0 8
 4 وثيقه ملكي 164/0 2
 5 ميزان دارايي تحت مالكيت  107/0 3
 6 معدل گردش حساب 015/0 17
 7 سرمايه جاري به كل دارايي 073/0 4
 8 )ترازنامه(ي مالي ها صورت 015/0 18
 9 ها يارزش دفتري حقوق صاحبان سهام به ارزش بده 027/0 10
 10 هاي گذشته تغييرات سرمايه در سال 042/0 7
 11 مشتريتوان بازاريابي  009/0 22

    



 

 1393 زمستان، 68سال بيست و يكم، شماره فصلنامه روند،   
 

146 

 .12ادامه جدول 
 رديف زيرمعيارها وزن اولويت

 12 فروش به كل دارايي 015/0 19
 13 گذاري هتخصص مشتري در زمينه سرماي 019/0 13
 14 توان مديريت مالي 005/0 26
 15 وضعيت نابسامان اقتصادي 025/0 11
 16 هاي مالي دولتسياست 006/0 25
 17 المللي نهاي بيتنش 016/0 15
 18 شرايط بد آب و هوايي 007/0 23
 19 ثبات سياسي و امنيتي كشور 011/0 20
 20 شهرت اجتماعي 052/0 6

 21 تحصيالت و طبقه شغلي 020/0 12
 22 )اعتباري(سابقه تجاري  035/0 9
 23 شخصيت حقيقي يا حقوقي 016/0 16
 24 تعهد پذيري 010/0 21
 25 اعطايينوع تسهيالت  017/0 14
 26 بيمه نمودن تسهيالت 005/0 27
 27 محل مصرف تسهيالت 003/0 28
 28 سنجي تسهيالت نيازسنجي و امكان 007/0 24

 پژوهش هاي اين يافته: مأخذ                             

 

 پيشنهادهاارائه  .7

 هاي پژوهش يافتهپيشنهادها در راستاي  .7-1

د و ابعـاد مهـم و مـؤثر بـر     شـو توجه  ارهايمع تيو درجه اهم تيبه اولو ان،يمشتر يدر اعتبارسنج .1

 .دشو يبررس يشتريبا دقت نظر ب ان،يمشتر ياعتبار سكير

گيـري ريسـك اعتبـاري مشـتريان      نظام بانكي كشور، مدلي جامع و كمي بـراي اعتبارسـنجي و انـدازه    .2

 .لي را ملزم به استفاده از آن نمايدها و مؤسسات ما بانك تمامحفظ وحدت رويه،  برايطراحي نموده و 

پـژوهش بـا    ديگـر  از آنجا كه معيار وثيقه مشتري در بين معيارهاي اصـلي  در اين پژوهش،

شـود كـه بـه     ات مالي توصيه ميمؤسسها و  به بانك بنابراين،باالترين اولويت را دارد،  424/0وزن 

 .مبذول نمايد و در اعطاي تسهيالت بيشتر مورد بررسي قرار گيرد اي ويژهاين معيار توجه 
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 د كه در بين زيرمعيارهاي معيار وثيقـه مشـتري، وثيقـه   شبر اساس نتايج پژوهش مشخص 

شـود كـه    توصـيه مـي   بنـابراين، . نقدي و وثيقه ملكي به ترتيب بيشترين اهميت را دارند) سپرده(

وثيقـه نقـدي و    دريافتجام عمليات بانكي و ارائه خدمات، وثيقه براي ان هنگام دريافتسازمان در 

شده از مشـتري نيـز مـالك عمـل      دريافتوثيقه ملكي را در اولويت قرار دهد و نقدشوندگي وثايق 

 .قرار گيرد

مسـئولين اعتبـارات    هاي سهيالت در نظام بانكي كشور بيشتر بر مبناي تصميمتكه اعطاي  از آنجا .3

، بـر اسـاس نتـايج ايـن پـژوهش و      استگيري كيفي و قياسي  صميمهاي ت شعب و بر اساس روش

شود در اعطاي اعتبارات ايـن معيارهـا بـر اسـاس درجـه       ، پيشنهاد ميبه دست آمدهبندي  اولويت

 .شود در نظر گرفتهاهميت 

هاي پولي، ارزي و تجاري اشاره دارد و به نحـوي   شرايط كلي مشتري كه به سياست مانندمعياري  .4

دهنـدگان   ترل گيرنده اعتبار و تسهيالت است، گرچه از اهميت كمتري در بـين پاسـخ  خارج از كن

هـا از سـوي افـراد درگيـر در      ولي بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد و اين سياسـت  ،برخوردار بوده

 .د و در امر اعطاي اعتبارات، مشتري را نسبت به اين مسائل آگاه سازندشواعطاي تسهيالت دنبال 

در  ،همچنـين  ،هـا و نيازهـا بـوده   كه مشتريان نظام بانكي، داراي تنوع در خواسـته از آنجا 

شود كه سيسـتم بانكـداري نسـبت بـه      پيشنهاد مي ، بنابراين،خدمات نظام بانكي تنوع وجود دارد

 .بندي خدمات قابل ارائه اقدام نمايد اولويت ،و از سوي ديگر يبندي مشتريان از يك سو اولويت

  كشور هاي بانك اعتباري نظام بهبود براي پيشنهادهايي .7-2

 و خبـره  سيسـتم  يـك  در مشـتريان  اعتبـاري  ريسـك  بينـي  پيش كيفي و كمي يها روش تلفيق -1

 . ها مدل اين اساس بر مشتريان اعتباري بندي درجه نظام برقراري

 مشـتريان  مديريتي و مالي هاي داده در برگيرنده كه اطالعاتي هاي سيستم و ها داده پايگاه راراستق -2

 اعتبـاري  ريسـك  درجـه  بـرآورد  امكـان  لحظه هر در تا دشو روز به نوين هاي داده اين. ستها بانك

 . باشد پذير انامك مشتريان
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  ها بانك ريسك مديريت با رابطه در پيشنهادهايي .7-3

 ريسـك  مـديريت  و كلـي  طـور  به ريسك مديريت بخش برپايي و كشور بانكي نظام ساختار اصالح -1

 . ها بانك ساختار در ويژه طور به اعتباري

 .مشتريان ارزيابي سيستم و ها كبان اعتباري فرآيند بهبود و بازبيني -2

 ريسـك  مديريت سوي از اعتباري پرتفوي تركيب و مشتريان اعتباري وضعيت بر درپي پي نظارت -3

 . مطالبات وصول اداره و بانك اعتباري

 هـا،  حطـر  ارزيابي اداره قبيل از هستند؛ اعتبارات فرآيند درگير كه واحدهايي بين كامل هماهنگي -4

 . مطالبات وصول اداره و اعتباري ريسك اداره اعتبارات، اداره

 . شده نتعيي اعتباري ريسك درجه اساس بر نوعي مشتريان از يك هر اعتباري ظرفيت تعيين -5

 آنـان  به اعتباري تسهيالت كه مشترياني اعتباري ريسك درجه تغيير و انتقال درپي پي بيني پيش -6

 .بازپرداخت عدم رويداد بروز از جلوگيري براي بايسته هاي اقدام انجام و واگذارشده

 در افزارهـا  نـرم  از استفاده براي اعتباري هاي بخش در شاغل كاركنان و مديران پي در پي آموزش -7

 .بايسته هاي اقدام انجام و ريسك بيني شپي
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 چكيده

 اي ويـژه هـاي   هـاي مجـدد بـا چـالش     گذاري ها و سرمايه بودن تعريف بدهي قانوني و مشكل ها به دليل الزامات ارزشگذاري بانك
هاي سنتي ارزشگذاري از قبيل تنزيل سـودهاي نقـدي، تنزيـل     ها عالوه بر مدل در اين مقاله براي ارزشگذاري بانك. روست هروب

معرفـي مـدل ارزشـگذاري بنيـادي كـه مخـتص       بـه   ،جريانات نقدي آزاد سهام، تنزيل سودهاي اقتصادي و ارزشگذاري نسـبي 
هـا را   ها كـه ارزش بانـك   ها و محدوديت يارانه ،مباحث خاص از جمله ريسك مقرراتي ،همچنين. ، پرداخته شده استستها بانك

 .دهد، مورد بررسي قرار گرفته است ثير قرار ميأتحت ت
 

 .ارزشگذاري بنيادي، ارزش فرانشيز ارزشگذاري، مدل تنزيل جريانات نقدي آزاد سهام، :كليــديواژگان 
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 مقدمه. 1

هـاي   بديهي است كـه هـدف گـروه   . برخوردار است اي ژه گذاران از اهميت وي مفهوم ارزش براي سرمايه

گـذاران كـه    گذار، همواره حداكثركردن سود است و مديران به عنوان نمايندگان سرمايه مختلف سرمايه

گـذاران را   گذاري و عملياتي شركت مشغول هستند، موظفند ثروت سـرمايه  به رتق و فتق امور سياست

هوم انتزاعـي دارد و محاسـبه آن از عينيـت بـااليي برخـوردار      با اين حال، ارزش مف. به حداكثر برسانند

در تالشـند تـا    پژوهشگرانو  بودههاي مختلف ارزشگذاري در حال توسعه  ، روشدليلبه همين . نيست

 .تري را براي اين منظور ابداع و پيشنهاد كنند تر و دقيق هاي كامل روش

ايـن موضـوع نقـش    . گـذاري اسـت   هاساسي در مديريت سـرماي  هاي ارزشگذاري يكي از موضوع

قانون اساسي توسط  44هاي كلي اصل  با ابالغ سياست. كند اي در تخصيص بهينه سرمايه ايفا مي عمده

. اسـت كردن فرمان ايشان از اهميت زيادي برخوردار  موضوع ارزشگذاري در اجرايي  مقام معظم رهبري،

بـه طـور عـام، مطالعـات انـدكي در زمينـه       با وجود مطالعات فراوان در زمينـه ارزشـگذاري مؤسسـات    

ها   ، تعريف بدهي ها  به دليل ماهيت كسب و كار بانك. به طور خاص انجام شده است ها بانكارزشگذاري 

كار آساني نبـوده و ارزشـگذاري    ها بانكهاي مجدد و متعاقب آن برآورد جريانات نقدي  گذاري و سرمايه

 P0F1.ها را با مشكل مواجه ساخته است آن

از نظــر تحليگــران خــارج از ســازمان، از دشــوارترين   بانــك ماننــدارزشــيابي كســب و كــاري 

هاي مالي بانك بـراي   شفافيت گزارش .1: سه دليل روشن براي اين موضوع وجود دارد. هاست ارزشيابي

P1Fتواند از دسـت رفـتن اعتبـار    مديريت بانك به راحتي مي. تحليلگران بيروني تا حدودي مبهم است

2
P   يـا

اتي هستند كـه  مؤسس ها بانك .2. ها را زير ارقام حسابداري پنهان كند ها و بدهي عدم تطابق بين دارايي

و  هـا  بانـك داشته و تعيين صحيح هزينه سرمايه و نزخ تنزيـل در مـورد     ماهيتًا ساختار سرمايه پيچيده

P2Fي جامعها بانكاكثر  .3. ات مالي بسيار مهم و پيچيده استمؤسس

3
P هـايي هسـتند كـه از     ، بنگـا امروزي

______________________________________________________ 
1. Adams & Rudolf. (2006). 
2. Credit Loss  
3. Universal Banks 



 
 ها هاي ارزشگذاري سهام بانك بررسي مدل

 
153 

اعمال فرمول، ضـريب  . اند چندين روش كسب و كار متفاوت با بنيادهاي اقتصادي متفاوت تشكيل شده

 .دار باشداتواند معن ها به لحاظ اقتصادي نمي يا روش يكسان براي ارزشيابي تمام اين بخش

ات بـانكي  مؤسسـ گذاري هاي سنتي در ارزش است عالوه بر معرفي مدل تالش شده ،در اين مقاله

ها بوده و چارچوب روشني را براي تحليل منـابع   و غيربانكي، مدل ارزشگذاري بنيادي كه مختص بانك

ي فعال ها بانكبه منظور درك بهتر مطالب، يكي از  ،همچنين. دهد، تشريح شود ارائه مي ها بانكارزش 

 .اري شده است، ارزشگذگفته پيشدر بورس اوراق بهادار تهران با چندين روش 

 پژوهشادبيات . 2

 بـر تصـميمات   مـؤثر  اصلي اركان از يكي واقعي، هاي و دارايي بهادار اوراق شامل ها دارايي ارزشگذاري

 اي سـرمايه  منـابع  تخصـيص بهينـه   باعـث  هـا  دارايي و صحيح اصولي ارزشگذاري .است گذاري سرمايه

 .نمايد مي ايفا اقتصادي رشد و توسعه در اي عمده نقش نيز اقتصاد در سرمايه بهينه تخصيص .شود مي

 گـذاري  سـرمايه  مديريت .است گذاري مديريت سرمايه در اصلي مباحث از يكي ارزشگذاري ،همچنين

 ارزشـگذاري  .پرتفـوي  مـديريت  و بهـادار  اوراق و تحليـل  تجزيـه  و ارزيابي :است اصلي دو ركن داراي

 غيربهينه تخصيص باعث ها دارايي ارزش تعيين در يرعمليو غ هاي نامناسب روش از و استفاده نادرست

 3F1.شود مي اي سرمايه منابع هدر رفتن به و سرمايه

در خصـوص   رهبـري  معظـم  مقـام  توسـط  اساسـي  قـانون  44 اصـل  كلي هاي سياست ابالغ با

 ايشان كردن فرمان اجرايي در كه هايي موضوع از يكي اساسي، قانون 44 اصل ذيل هاي شركت واگذاري

 در .است واگذاري موضوع هاي ارزشگذاري شركت مناسب هاي روش از استفاده و بررسي ،ي استضرور

 عمـوم  بـه  را خـود  بار سهام يننخست براي كه هايي ند، شركتدار پيشرفته بازار سرمايه كه كشورهايي

 مؤسسات اين .كنند مي استفاده گذاري سرمايه هاي بانك يا و سرمايه تأمين از مؤسسات كنند مي عرضه

 بـازار  عمـومي  اوضـاع  بـه  توجـه  بـا  و هستند ها شركت ارزش سهام تعيين در تجربيات طوالني داراي

______________________________________________________ 
1. Copland & et al. (2000). 
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 سـهام  قيمـت  ،همچنـين  و هـا  شـركت  دورنماي سـودآوري  و مالي وضعيت تحليل و و تجزيه سرمايه

 4F1.كنند مي سهام قيمت تعيين به اقدام بهادار، اوراق بورس در مشابه هاي شركت

تـوان يكـي از چهـار دسـته      مـي  كلـي ها به طـور   شركت) برآورد ارزش ذاتي(ارزشگذاري  براي
 :هاي زير را به كار برد روش

 بـراي نقـدي را   هـاي  جريـان هـا،   اين روش 5F2:نقدي هاي جريانهاي ارزشگذاري تنزيل  روش )الف

يكي  :نرخ تنزيل كردتوان با دو  مي هاي نقدي را جريان. كند رسيدن به ارزش سهام يا شركت تنزيل مي
ـ     بردن به ارزش سهام استفاده مي كاربردن هزينه سهام كه از آن براي پي هبا ب كـار   هشـود و ديگـري بـا ب

هاي رايج اين روش ارزشگذاري  مدل. بريم بردن هزينه سرمايه كه به وسيله آن به ارزش شركت پي مي
مـدل   7F4،(FCFE)آزاد سـهام  به نقدي  هاي جريانمدل  6F3،(DDM)مدل تنزيل سود تقسيمي : عبارتند از

مـدل ارزش   9F6،(EVA)مدل ارزش افـزوده اقتصـادي    8F5،(FCFF)شركت  به نقدي آزاد هاي جريانتنزيل 
(APV)شده  لفعلي تعدي 10F

 11F8.(FV)ارزش فرانشيز  هايو رويكرد 7

گـذاري   در اين روش، ارزش يك دارايي با توجه به چگونگي قيمـت  12F9:هاي ارزشگذاري نسبي روش) ب

شـوند و   هايي تبديل مـي  ها به نسبت براي انجام اين مقايسه، ابتدا قيمت. شود هاي مشابه، برآورد مي دارايي
هاي رايج در ايـن   نسبت. شود هايي كه قابل قياس هستند، مقايسه مي ها در ميان شركت سپس، اين نسبت

، نسـبت قيمـت بـه ارزش دفتـري     (P/E)نسبت قيمـت بـه سـود هـر سـهم      : ذاري عبارتند ازروش ارزشگ
(P/B)،13F10نسبت قيمت به جريان نقدي (P/CF)،14F11  نسبت قيمت به فروش(P/S).15F12 

______________________________________________________ 
 .)1386.( گرانيد و اصل بافيقال.  1

2. Discounted Cash Flow Valuation  
3. Dividend Discount Model 
4. Free Cash Flow to Equity  
5. Free Cash Flow to the Firm 
6. Economic Value Added  
7. Adjusted Present Value  
8. Franchise Value Approaches 
9. Relative Valuation Approaches 
10. Price-to-Book Value  
11. Price-to-Cash Flow 
12. Price-to-Sale 
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رود كـه قصـد داريـم     اين روش در جايي به كار مي 16F1:ها هاي ارزشگذاري مبتني بردارايي روش) پ

سـه روش رايـج در ايـن نـوع     . ارزش فعلـي ارزيـابي كنـيم    نظـر هاي مورد تملـك شـركت را از    دارايي

18Fهـا  شـده دارايـي   ارزش دفتـري تعـديل   17F2،هـا  ارزش نقدشوندگي دارايـي : ارزشگذاري عبارتند از

ارزش  و3

 19F4.ها جايگزيني دارايي

21Fاز ارزشگذاري مطالبـات احتمـالي    در اين روش 20F5:گذاري حق اختيار قيمت  هاي روش) ت

اسـتفاده   6

 22F7.شود مي

در مـورد   ديگـر  اتمؤسسهمچون ) اي هاي بيمه شركت و ها بانكمانند (ات خدمات مالي مؤسس

زمـان بـه سـرعت رشـد كننـد و در      نگران بوده و تمايل دارند در طي هاي خود  رقابت در زمينه فعاليت

 ديگر، با بازده كلي كه نصيب سـهامداران  اتمؤسسصورتي كه سهام آنها در بورس معامله شود، همانند 

، ديگـر  اتمؤسسـ ات خدمات مالي با مؤسسبا وجود اشتركات زياد . گيرند كنند مورد قضاوت قرار مي مي

 :ارزشگذاري آنها به داليل زير، منحصر به فرد است

از آنكه به بدهي به عنوان يـك منبـع     ات خدمات مالي، بيشمؤسس در: عنوان ماده خام بدهي به •

فـوالد بـراي يـك شـركت      ماننـد ان يـك مـاده اوليـه و خـام،     به آن بـه عنـو   ،اي نگريسته شود سرمايه

ات مؤسسـ اي در  رسـد كـه منـابع سـرمايه     به نظر مي ،در نتيجه. شود توليدكننده اتومبيل، نگريسته مي

 . گيرد خدمات مالي تعريف محدودتري دارد و تنها حقوق صاحبان سهام را در بر مي

اي الزم است تا به منظور اطمينـان از ايـن كـه     هاي بيمه ها و شركت بانك: هاي قانوني محدوديت •

نفـع   ات ذيمؤسسـ گـذاران و كسـاني را كـه در ايـن      تعهداتي فراتر از توان خود ايجاد نكـرده و سـپرده  

. كنند در معرض ريسك بيش از حد قرار ندهند، يك نرخ كفايت سرمايه مشخصي را رعايت مي ،ندهست

گـذاري منـابع مـالي خـود بـا       در مـورد چگـونگي سـرمايه    بيشـتر دمات مـالي  ات خـ مؤسس ،همچنين

______________________________________________________ 
1. Asset Based Valuation Approaches 
2. Liquidation Value of Assets   
3. Modified(adjusted) Book Value of Assets   
4. Replacement Value of Assets 
5. Option Pricing Approaches 
6. Contingent Claim Valuation   
7. Damodaran .(2002)& Hitchner .(2006). 
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هاي تجاري را  در اياالت متحده، بانك 15TGlass–Steagall15Tبراي مثال قانون . رو هستند ههاي روب محدوديت

 . كند هاي توليدي منع مي از فعاليت در زمينه داد و ستد سهام شركت

هـاي   ي مجـدد، دو متغيـر هزينـه   گـذار  سـرمايه زان گيـري ميـ   براي انـدازه : گذاري مجدد سرمايه •

23Fاي سرمايه

هـا و   گيري هر دو متغير براي بانـك  سفانه اندازهأو سرمايه در گردش مورد نياز است كه مت  1

ات مؤسسـ ها برخالف  اي، بانك هاي سرمايه در مورد هزينه. ساز باشد لهأتواند مس اي مي هاي بيمه شركت

هـاي   در دارايـي  ،كننـد  گذاري مي هاي ثابت سرمايه آالت و ساير دارايي توليدي كه در تجهيزات، ماشين

در مورد سـرمايه  . استكنند كه محاسبه آنها مشكل  گذاري مي نامشهود و سرمايه منابع انساني سرمايه

هـاي جـاري حجـم بزرگـي از ترازنامـه را تشـكيل        هاي جاري و بدهي در گردش، به دليل اينكه دارايي

گـذاري   بدون اينكه بـا سـرمايه   ،تواند بسيار زياد و پرنوسان باشد در ميزان اين اقالم مي دهند، تغيير مي

 24F2.مجدد ارتباطي داشته باشد

 ها بانكهاي ارزشگذاري سهام  روش .3

رود كـه چهـار    كـار مـي   پنج روش متداول زير بـه  ها بانك، براي گفته پيشهاي ارزشگذاري  از بين روش

ي روش پنجم مختص ارزشگذاري سهام ول. بانكي و غيربانكي كاربرد داردات مؤسسروش اول در تمامي 

 .هاست بانك

 ،(DDM)مدل تنزيل سودهاي تقسيمي  -1

 ،(FCFE)نقدي آزاد سهام  هاي جريانمدل تنزيل  -2

 25F3،مدل سود اقتصادي -3

 ،مدل ارزشگذاري نسبي -4

 27F5 و 26F4.مدل ارزشگذاري بنيادي -5

______________________________________________________ 
1. Capital Expenditure 
2. Damodaran .(2002). 
3. Economic Profit (EP) 
4. Fundamental Valuation Formula 
5. Dermine. (2008). 
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طور مختصر و بـا ذكـر مثـالي توضـيح      ارزشگذاري بههاي بعدي، ابتدا چهار روش اول  در بخش

 .تشريح خواهد شد طور كاملمدل ارزشگذاري بنيادي به  ،سپس ،داده خواهد شد

 (DDM)مدل تنزيل سودهاي تقسيمي . 3-1

كنـد سـود    ه دريافـت مـي  مؤسسـ در اين روش با اين استدالل كه تنها جريـان نقـدي كـه سـهامدار از     

تقسيمي است، ارزش يك سهم به وسيله ارزش فعلي سـودهاي تقسـيمي مـورد انتظـار آتـي محاسـبه       

 .شود مي

دوره رشـد   درارزش سهام عبارت است از مجموع ارزش فعلي سودهاي تقسيمي  ،در اين روش

28Fعالوه ارزش فعلي ارزش نهايي  العاده به فوق

29Fكه خود اين ارزش نهايي بـه وسـيله مـدل گـوردون     1

بـه   2

 :شود صورت ذيل تبيين مي

nhg,enst,e = ارزش هر سهم

nt

1t
thg,e )k1)(gk(

DPS

)k1(

DPS 1nt

+−
+

+

+∑
=

=
 

 :كه در آن داريم

DPS =ارزش نقدي هر سهم، 

n =العاده مورد انتظار قدوره رشد فو، 

gn =نرخ رشد در دوره رشد ثابت، 

ke =نرخ مورد توقع حقوق صاحبان سهام، 

hg =العاده قرشد فو دوره، 

st =30.دوره رشد ثابتF3 

كه برابر رشـد واقعـي   - GNPمعموالً برابر و يا كمتر از رشد اسمي ) gn( ها بانكنرخ رشد ثابت 

بـراي قضـاوت در    31F4 .شود د، در نظر گرفته ميكن ميكشوري كه بانك درآن فعاليت  -به عالوه تورم است

______________________________________________________ 
1. Terminal Value 
2. Gordon Model 

 .)2000. (گرانيد و كوپلند.  3
4. Dermine. (2008). 



 

 1393 زمستان، 68سال بيست و يكم، شماره فصلنامه روند،   
 

158 

العاده تبديل به يك بانك با نـرخ رشـد ثابـت خواهـد شـد،       مورد اينكه چه زماني يك بانك با رشد فوق

 :زير توجه نمود عاملبايست به سه  مي

سـهم بيشـتري از    هاي ديگـر  بانكي بزرگتر كه در مقايسه با ها بانك: ه نسبت به بازارمؤسساندازه  -1

اني به سختي قادر به حفظ و تقويت رشد بـاال در يـك دوره زمـ    ،اند بازار را به خود اختصاص داده

 .طوالني خواهند بود

 .افتد در صورتي كه رقابت شديد باشد، مرحله رشد خيلي زودتر اتفاق مي: ماهيت رقابت  -2

كننـده و هـم بـه عنـوان      تواند هم به صورت كمـك  مقررات مي: هاي قانوني نحوه اعمال محدوديت -3

ات مؤسسـ مقـررات بـا محـدودكردن ورود    . خير افتادن دوره رشد ثابت عمل نمايـد أعاملي در به ت

ي فعلي كمك كند تا نرخ رشد بـاالي خـود را بـراي    ها بانكتواند به  جديد به صنعت بانكداري مي

 هـا  بانـك تواند مانع ورود  هاي قانوني مي در عين حال، محدوديت. مدت زمان بيشتري حفظ نمايد

  32F1 .ا پتانسيل رشد باال شودبه كسب و كارهايي ب

  (FCFE)سهام  به نقدي آزاد هاي جريانمدل تنزيل . 3-2

از كسر بازپرداخت  پسمانده براي سهامداران  هاي نقدي باقي نقدي آزاد سهام شامل جريان هاي جريان

 .هاي مجدد است گذاري و خالص سرمايه پيشينهاي  بدهي

FCFE = اي سرمايهمخارج  – استهالك + سود خالص -سرمايه در گردش تغييرات  -   بازپرداخت اصـل بـدهي   

هاي جاري بدهي +  

، بستگي به نرخ رشد DDMهاي ديگر  نقدي آزاد سهام، مشابه جايگزين هاي جريانروش ارزش 

توان از مدلي  به ويژه، اگر شركت در دوران بلوغ خود يا همان مرحله نرخ رشد ثابت باشد، مي. آتي دارد

 :دكراستفاده  DDMمشابه به مدل 

FCFEt = ارزش سهام 
ke−gFCFE

 

______________________________________________________ 
1. Damodaran. (2002). 
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نرخ رشد ثابت مـورد انتظـار جريـان     FCFEgنرخ بازده مورد نياز حقوق صاحبان سهام و  ek،كه در آن

  33F1.استنقد آزاد حقوق صاحبان سهام 

نقـدي آزاد   هـاي  جريـان نسـبت بـه مـدل     (FCFE)نقدي آزاد سهام  هاي جريانمدل  ها بانكدر مورد 

هـاي نقـدي و    نها نسبت بـه مالكيـت جريـان   آيكي رويكرد حقوقي  ؛تر است به دو دليل مناسب (FCFF)شركت 

نجا كه جداسازي جريان نقدي عملياتي از جريان نقـدي مـالي   آاز . هر مدل به هزينة سرمايه گرشديگري نحوة ن

 . است FCFFتر از مدل از مدل  مناسب FCFEاستفاده از مدل  ،بنابراين ،غيرممكن است عمًال

آالت،  هاي مجدد مربوط به ماشـين  گذاري مالي، عمده سرمايه ديگر اتمؤسسو  ها بانكدر مورد 

گذاري شامل سرمايه انساني و رعايت نسبت  در مقابل، سرمايه .يستهاي ثابت ن تجهيزات و ديگر دارايي

34Fكفايت سرمايه

گـذاري   سرمايه انساني و نسـبت كفايـت سـرمايه در سـرمايه     نحوه لحاظ نمودن. است 2

 : استمجدد به صورت زير 

از آنجا كه سرمايه نيروي : هاي آموزش و توسعه منابع انساني نحوه تبديل به سرمايه نمودن هزينه )الف

هـاي   توان هزينه بانك است، مي هركننده در موفقيت و يا شكست  انساني يك عامل بسيار مهم و تعيين

اجـراي چنـين فرآينـدي    . ي قلمـداد نمـود  گـذار  سرمايهمرتبط با توسعه منابع انساني را به عنوان يك 

ات داراي مؤسسـ هـاي تحقيـق و توسـعه بـراي      درست همانند فرآيند تبديل به سرمايه نمـودن هزينـه  

 :ير استتكنولوژي بوده و شامل مراحل ز

براي تعيين دوره اسـتهالك الزم اسـت مشـخص شـود، يـك       35F3:تعيين دوره استهالك دارايي -1

ي روي آن به عنوان منبع نيـروي انسـاني نمـوده    گذار سرمايهكارمند نوعي كه بانك اقدام به 

 .چه مدتي در بانك باقي خواهد ماند ،است

ميـزان هزينـه   : پيشـين  هـاي  لسـا  درهاي نيروي انسـاني   آوري اطالعات مرتبط با هزينهگرد -2

با توجـه بـه    پيشينهاي  سال درصرف شده توسط بانك براي آموزش و توسعه منابع انساني 

 .شود ميشده در گام اول، گردآوري  هاي مطابق با دوره استهالك مشخص تعداد سال

______________________________________________________ 
1 . Hitchner .(2006). 
2. Capital Adequacy Ratio 
3. Amortizable Life for Asset 
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. شـود  ، مستهلك ميهاي پيشين سالهاي هر يك از  هزينه: محاسبه هزينه استهالك هر سال -3

گيرد و مجمـوع اسـتهالك همـه     صيص هزينه استهالك به روش خط مستقيم صورت ميتخ

 .، هزينه استهالك سال جاري خواهد بودهاي پيشين سالهاي  هزينه

 : تعديل سود خالص بانك  -4

هزينه توسعه نيـروي انسـاني در سـال     سود خالص گزارش شده = سود خالص تعديل شده

 .)گام سوم(هاي نيروي انساني  استهالك هزينه + جاري

توانـد بـه وسـيله     ارزش سرمايه نيـروي انسـاني در بانـك مـي     :محاسبه ارزش سرمايه انساني -5

هـاي   هاي توسعه نيروي انسـاني در هـر يـك از سـال     نشدة هزينه كردن سهم مستهلك اضافه

 .گذشته محاسبه شود

بايسـت نسـبت كفايـت سـرمايه قـانوني را كـه        مي ها بانك 36F1:در ميزان سرمايه قانوني  گذاري سرمايه )ب

شود، به  سود سهامي كه بين سهامداران تقسيم نمي بنابراين،. حفظ نمايند ،قانونگذار تعيين كرده است

37Fافزايش سرمايه سهامي

ايـن  . دهد هاي خود را مي ه امكان گسترش فعاليتمؤسسبانك منجرشده و به  2

ي مجـدد نگريسـته شـود كـه بانـك از مزايـاي       گـذار  سرمايهد به عنوان توان نشده زماني مي سود تقسيم

در غيــر ايــن صــورت، ســود . افــزايش حقــوق صــاحبان ســهام در جهــت رشــد بيشــتر اســتفاده كنــد

يكي از . گذاري مجدد ماند تا سرمايه ماند، بيشتر به سود انباشته مي اي كه در بانك باقي مي نشده تقسيم

رداري از اين مزايا توجه به نسبت سرمايه سـهامي بانـك در طـول زمـان و     ب هاي سنجش ميزان بهره راه

بانكي كه گزارش نمايد ايـن نسـبت در طـول زمـان از رونـد      . هاي قانوني است مقايسه آن با محدوديت

مقررات قانوني تعيين كـرده اسـت، نشـان از آن دارد كـه      باشد كه افزايش برخوردار بوده و باالتر از آن

  38F3 .ده استكريش حقوق صاحبان سهام براي رشد بيشتر خود استفاده نبانك از افزا

 

______________________________________________________ 
   1. Investments in Regulatory Capital 
   2. Equity Capital Ratio 
   3. Damodaran .(2002). 
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 (EP)مدل سود اقتصادي . 3-3

مـرتبط   -كه كامالً با ارزش فعلي سودهاي نقدي سـازگار اسـت  -يك رويكرد جايگزين در مالي شركتي 

خـالص  التفاوت سود  مابه سود اقتصادي بانك عبارت است از. ساختن قيمت سهم با سود اقتصادي است

39Fو هزينه فرصت حقوق صاحبان آن بانك

1. 

بـه  ) 0Equity(توان نشان داد كه ارزش بازار سهم برابر است با ارزش جاري حقوق صاحبان سـهام   يم

 40F2.عالوه ارزش فعلي سودهاي اقتصادي آتي
 

 مدل ارزشگذاري نسبي. 3-4

 P/Eنسبت  •

ي قابـل مقايسـه و مشـابه    هـا  بانـك  P/E، ابتدا بايـد متوسـط   P/Eبراي ارزشگذاري با استفاده از نسبت 

تـوان   بـراي ايـن كـار مـي    . بيني شده بانك ضرب كرد پيش EPSشده در بورس را محاسبه و بر  پذيرفته

41Fتاريخي P/Eمتوسط  

42Fبينـي شـده   پـيش  P/Eو يـا  ) بينـي شـده شـركت    شقيمت به آخرين سود پي( 3

4 

اي را كـه ريسـك و رشـد      ي قابل مقايسـه ها بانك) بيني شده توسط تحليلگر پيش EPSقيمت بازار به (

 P/Eان بايسـتي در بـرآورد   گـذار  سـرمايه دو مبحث عمـده كـه    43F5.مالك قرار داد ،مشابهي داشته باشند

 : مورد توجه قرار دهند، عبارت است از ها بانك

طور منظم  هب ها بانكبراي مثال، : رهاي مورد انتظا در مورد هزينه ها بانكتوجه به تمهيدات و قيود   .1

چنـين مقرراتـي، درآمـد    . بيننـد  مقررات و تمهيداتي را براي مطالبات مشـكوك الوصـول تـدارك مـي    

بندي مطالبات مشكوك الوصول خـود   يي كه در طبقهها بانكدر . دهد قرار مي تأثيرشده را تحت  گزارش

نسبت قيمت به سـودآوري بـاالتري    ،در نتيجه اي دارند، سودآوري كمتري داشته و كارانه روش محافظه

______________________________________________________ 
   1. )REquity(ofitPr)EquityofCostEquity(ofitPrEPofitPrEconomic St ×−=×−==  
   2. Dermine. (2008). 
   3. Historical  P/E 
   4. Forward  P/E 
   5. Dermine. (2008). 
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دهنـد، سـود    كاري كمتري در اين زمينه به خـرج مـي   يي كه محافظهها بانكدر مقابل، . خواهند داشت

 .بيشتري گزارش داده و نسبت قيمت به سود كمتري دارند

براي يك بانك فعـال   گذار سرمايهكه يك  P/Eبراي مثال، نسبت  44F1:ها بانكتوجه به تركيب تجاري  .2

گـذار بـه بانـك     نسبتي كه همان سرمايه در مقايسه با ،دهد نظر قرار مي در اعطاي تسهيالت تجاري مد

 45F2.دهد، بايد متفاوت باشد يفعال در تسهيالت غيرتجاري م

 P/Bنسبت  •

سال  5 در، ابتدا مروري بر روند وضعيت مالي و سودآوري گفته پيشبه منظور درك بهتر مباحث  ،حال

بـا ذكـر مثـالي، بـا      ،سـپس  كـرده، ي فعال در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايـران  ها بانكاخير 

 . شود پرداخته مي، به برآورد ارزش ذاتي يك بانك داخلي يادشدههاي ارزشگذاري  استفاده از روش

، كـارآفرين، دي،  ي تجارتها بانك(بانك  12 در بورس اوراق بهادارتهران و فرابورس ايران، نماد

پذيرفتـه شـده و   ) سينا، انصار، سرمايه، اقتصاد نوين، گردشگري، پاسارگاد، پارسـيان، صـادارت و ملـت   

بجـز سـه   ( ها اين بانكشده و سودآوري  ها، سرمايه ثبت ها، بدهي روند دارايي. شود سهام آنها معامله مي

 46F3.ارائه شده است ،1 در جدول) بانك دي، انصار و گردشگري

و  8/22 ،4/21سال اخير ساالنه بـه ترتيـب    5در  ها بانكها و سرمايه اين  ها، بدهي جمع دارايي

سال اخيـر   5در  يادشدهبانك  9سود خالص پس از كسر ماليات  ،همچنين. اند رشد داشته درصد 8/21

 انـداز مناسـب سـودآوري صـنعت     چشم دهنده رشد داشته كه نشان درصد 6/29به طور متوسط ساالنه 

 .است بانكداري در ايران

 

 

______________________________________________________ 
   1. Business Mix of Banks 
   2. Johnson. (1993). 

 07/10/1389و  03/08/1389، 18/02/1389هاي  هاي دي، انصار و گردشگري به ترتيب در تاريخ از آنجا كه بانك. 3   
ها مدنظر بوده است؛ به همين دليل  سال اخير بانك 5، اطالعات مالي و سودآوري 1اند و در جدول  سيس و به ثبت رسيدهأت

 .اند گنجانده نشدهيادشده، در محاسبات جدول 
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ك .1جدول  هادار تهران و فرابورس ايران روند وضعيت مالي و سودآوري بان  هاي فعال در بورس اوراق ب

 مبالغ به ميليون ريال 

 1391 1390 1389 1388 1387 سال
رشد 

ساالنه 
 هندسي

%4/21 3,205,239,839 2,795,128,850 2,182,885,737 1,770,912,511 1,475,234,899 ها جمع دارايي  

%8/22 3,124,554,890 2,585,520,173 2,022,945,945 1,675,165,674 1,375,092,011 ها جمع بدهي  

%8/21 141,491,142 114,699,142 98,867,199 66,075,384 64,375,384 سرمايه ثبت شده  

NI( 19,374,467 23,115,548 36,212,331 45,319,937 54,672,88 6/29%(سود خالص   

 هاي اين پژوهش يافته: مأخذ  

. شـود  حال، با ذكر مثالي به ارزشگذاري يك شركت فعـال در بـورس اوراق بهـادار تهـران پرداختـه مـي      

بـه ترتيـب    18/10/1391ارزش بازار و ارزش دفتري يك بانـك فعـال در بـورس اوراق بهـادار تهـران در تـاريخ       

 . ريال است 600ريال و سود برآوردي سال جاري به ازاي هر سهم  2,700ريال و  2,500

 يكسـان  .1ارزش هر سهم اين بانـك را بـا دو فـرض     P/Bو  P/Eهاي  ستفاده از روشابا ) الف

با فرض مشابه بودن  .2، ها بانككاري، توانايي سودآوري و تركيب تجاري  بودن شرايط محافظه 

كارآفرين، بانك انصـار و بانـك دي     با بانك را هاي سودآوري و تركيب تجاري اين بانك فرصت

 .برآورد كنيد

فرض . ريال است 600، مبلغ 1391سود خالص برآوردي به ازاي هر سهم شركت در سال ) ب

هزينـه اسـتهالك،    . درصد رشد كند 10ساالنه  1393و  1392هاي  سال دركنيد سود شركت 

بـه ازاي   ي و بازپرداخت اصل بـدهي اي، تغييرات سرمايه در گردش، بدهي جار مخارج سرمايه

بـا   ،در آن صـورت . باشد 2به صورت جدول  1393تا  1391هاي  سال درشركت نيز  هر سهم

نقدي آزاد سـهام   هاي جرياندرصد  6درصد و نرخ رشد ثابت  25فرض نرخ بازده مورد انتظار 

)6=%FCFEg ( به بعد، ارزش هر سهم اين بانـك را بـا اسـتفاده از مـدل      1393از سالFCFE 

 .برآورد كنيد
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ستهالك، نهيهز به مربوط مفروضات .2 جدول  ها يبده و گردش در هيسرما ،يا هيسرما مخارج ا
 مبالغ به ريال                                                                                                                    

 1393 1392 1391 شرح
 24 26 20 هزينه استهالك
 21 20 18 اي مخارج سرمايه

 20 14 10 تغييرات سرمايه در گردش
 15 13 11 بازپرداخت بدهي جاري

 14 12 7 هاي جاري بدهي
 هاي اين پژوهش يافته: مأخذ                       

هاي فعال در بورس اوراق بهـادار تهـران و فرابـورس در تـاريخ      بانك P/Bو  P/Eميانگين  )الفپاسخ 
مرتبـه   96/0مرتبـه و   98/4ارائه شـده اسـت، بـه ترتيـب      3طور كه در جدول همان 18/10/1391

) كاري، توانـايي سـودآوري و تركيـب تجـاري     محافظه(ها  بنابراين، در صورتي كه شرايط بانك. است
ر نظر گرفته شود، در آن صورت براي برآورد ارزش هر سهم بانك مـورد بررسـي بـا روش    يكسان د

بنـابراين،  . ها ضـرب كنـيم   بانك P/E، كافي است سود هر سهم آن را بر ميانگين نسبت P/Eنسبت 
ارزش هـر   P/Bهمچنين، با استفاده از نسبت . شود ريال برآورد مي 2,988سود هر سهم بانك مبلغ 

 .  شود برآورد مي) 2,700×96/0(= ريال  2,592رد بررسي سهم بانك مو
ك تمام P/B وP/E  .3 جدول وراق بورس و فرابورس در فعال يها بان  18/10/1391 خيتار در تهران بهادار ا

 نام بانك
 ارزش روز هر 

 ريال– (P)سهم
ارزش دفتري هر 

 ريال-(B)سهم
سود هر سهم 

(EPS) ريال 
نسبت 
P/E 

نسبت 
P/B 

 7/0 61/3 350 1,814 1,263 تجارتبانك 
 35/1 49/4 359 1,196 1,611 بانك كارآفرين

 63/0 32/6 196 1,978 1,239 بانك دي
 65/0 54/4 282 1,963 1,279 بانك سينا
 30/1 79/3 315 1,503 1,951 بانك انصار

 36/1 57/7 234 1,301 1,772 بانك سرمايه
 33/1 65/3 560 1,537 2,043 بانك اقتصاد نوين
 88/0 91/9 129 1,457 1,279 بانك گردشگري
 92/0 99/3 338 1,464 1,348 بانك پاسارگاد
 25/1 02/4 547 1,761 2,200 بانك پارسيان
 71/0 86/3 271 1,474 1,047 بانك صادرات

 75/0 04/4 250 1,352 1,010 بانك ملت
 96/0 98/4 ميانگين

 پژوهشهاي اين  يافته: مأخذ       



 
 ها هاي ارزشگذاري سهام بانك بررسي مدل

 
165 

بانـك مـورد   ) كـاري، توانـايي سـودآوري و تركيـب تجـاري      محافظه(اما در صورتي كه شرايط 

كارآفرين، انصار و بانك دي باشد، در آن صورت بهتر است با اسـتفاده    بررسي مشابه، سه بانك

. اين سه بانك بـه بـرآورد ارزش سـهام بانـك مـورد بررسـي بپـردازيم        P/Bو  P/Eاز ميانگين 

 ،بنـابراين . مرتبـه اسـت   09/1مرتبه و  87/4اين سه بانك به ترتيب برابر  P/Bو  P/Eميانگين 

 2,943و  2,922بـه ترتيـب    P/Bو  P/Eدر اين حالت، ارزش بانك مورد بررسي با استفاده از 

 .دشو ريال برآورد مي

، كافي است ارزش فعلـي  يادشده فروضبا استفاده از  FCFEدر ارزشگذاري به روش ) پاسخ ب

FCFE حاصل جمـع آن را بـا ارزش    ،سپس ،دست آورده به 1393تا  1391هاي  لها را در سا

ارزش هـر   ،در ايـن صـورت  . جمـع كنـيم  ) به بعد 1393از سال (ها با نرخ ثابت  FCFEفعلي 

 ).3 جدول(د شو ريال برآورد مي 2,795، مبلغ يادشدهسهم بانك 

ك سهم هر يارزشگذار .3 جدول ررس مورد بان  FCFE روش با يب
 ارقام به ريال                                                                                             

 1393 1392 1391 شرح

 726 660 600 سود خالص

 24 26 20 هزينه استهالك

 21 20 18 اي همخارج سرماي

 20 14 10 تغييرات سرمايه در گردش

 15 13 11 جاريبازپرداخت بدهي 

 14 12 7 بدهي هاي جاري

FCFE 708 651 588 1393تا  1391هاي  سال 

FCFE   3,726 )به بعد 1393 از سال(نقطه پاياني 

 2,795 ها FCFEجمع ارزش فعلي 

 هاي اين پژوهش يافته: مأخذ                  
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47Fمدل ارزشگذاري بنيادي. 3-5

1 

هايي هستند كه از چندين  ي جامع امروزي، بنگاهها بانكد، شمقاله ذكر  بخش نخستطور كه در  همان

اي  كسب و كار متفـاوت بـا بنيـادي اقتصـادي مختلفـي تشـكيل شـده و از سـاختار سـرمايه پيچيـده          

معرفي مدلي كه بتواند اين مـوارد را در نظرگرفتـه و عـالوه بـر آن، منـابع ارزش       ،بنابراين. برخوردارند

 . مديريتي را مورد بحث و تحليل قرار دهد، ضروري است هاي مو تصمي ها بانك

 :بوده و از دو جنبه حائز اهميت است ها بانكمدل ارزشگذاري بنيادي مختص ارزشگذاري 

 ؛كند ارائه مي ها بانكيك چارچوب روشن و مشخصي را براي تحليل منابع ارزش  -1

مديريت سرمايه،  48F2،گذاري انتقالي وجوه از قبيل قيمت ها بانكمديريتي  هاي تصميم -2

 .دهد گذاري سپرده و وام را مورد بحث  قرار مي قيمت

فاقـد   هـا  بانـك را بـا فـرض اينكـه     ها بانكبه منظور تسهيل در فهم اين مدل، ابتدا ارزشگذاري 

هـاي بعـدي، ارزشـگذاري را بـا      در بخش ،سپس ،ريسك و ماليات شركتي هستند، بررسي خواهيم كرد

 .فرض وجود ريسك و ماليات شركتي انجام خواهيم داد

 )با فرض نبود ريسك و ماليات شركتي( ارزشگذاري بنيادي بانك. 3-5-1

واحـد   5واحد و سـرمايه آن    95د كه ميزان سپرده آن يسال را در نظر بگير 2مانده  بانكي با عمر باقي

49Fو اين ميزان وجوه در اوراق قرضه دولتي بدون ريسك با سررسيد يك ساله بوده

گـذاري شـده    سرمايه 3

 . واحد پولي در ترازنامه ثبت شده است 100اين اوراق به ارزش دفتري . است

  

 )٪6(ها  دارايي

 100بدون ريسك             اوراق قرضه

 95)            ٪7(ها  سپرده

 5        سرمايه               

50Fاين اوراق قرضه زماني كه نرخ كوپن ثابت

اكنـون نـرخ بهـره    . درصد بود، خريـداري شـدند   6  1

مـدت جديـد    هايي با سررسيد كوتـاه  نرخ بازدهي سپرده .درصد است 9چنين اوراق قرضه بدون ريسك 

______________________________________________________ 
1. Fundamental Valuation Formula 
2. Fund Transfer Pricing  
3. 1-Year Fixed Rate Government Bonds 
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د دو سـال  تـوان سـو   مي ،حال. استدرصد  7برابر  پيشينمدت  ههاي كوتا نيز همانند نرخ جاري سپرده

 :بيني كرد شآينده بانك را پي

%)6 = سود سال اول × 7 %- 100 ×95) = 65/0-  

%)9 = سود سال دوم × 7 %- 100 ×95 9 %- × 65/0 ) = 29/2  

واحـد بـا    65/0مين مالي، مبلغ أت برايبانك . دهد يواحد زيان م 65/0در سال اول، بانك مبلغ 

درصـد سررسـيد    6در سال دوم اوراق قرضه با نرخ كوپن قـديمي  . دكن ميدرصد دريافت  9نرخ جاري 

 . شود ميي گذار سرمايهدرصد  9شود و عايدات آن در اوراق قرضه با نرخ جاري  مي

 :شود ميزشگذاري سهام بانك بحث در اين مثال ساده، سه مقوله زير براي ار

ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام برابـر اسـت بـا ارزش     :ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام -1

 .100-95 = 5ها، يعني  ها منهاي بدهي دفتري دارايي

 .ها ها و سپرده ارزش نقدشوندگي برابر است با تفاوت ارزش جاري دارايي 51F2:ارزش نقدشوندگي -2

 ها ارزش دارايي=  106 ÷ 09/1=  25/97

 :بنابراين، ارزش نقدشوندگي برابر است با. شان خواهد بود هاي كوتاه مدت برابر ارزش دفتري ارزش سپرده

 ارزش نقدشوندگي= ها  ييارزش دارا – ارزش سپرده ها = 25/97 – 95=  25/2
هاي شـركتي بالفاصـله بـه فـروش      دارايي تماممفهوم ارزش نقدشوندگي بدين معناست كه اگر 

) نقدشـوندگي (مانده را ارزش سهام با فرض انحالل  د، وجوه نقد باقيشواش پرداخت  برسد و تمام بدهي

 52F3.نامند مي

ده بـوده و هـيچ سـود     نخسـت زيـان  ، بانك در سال باالدر مثال  :ارزش فعلي سودهاي نقدي آتي -3

ارزش بازار سهام بانك برابر اسـت بـا ارزش فعلـي سـود تقسـيمي       ،بنابراين. پرداخت نكرده استنقدي 

منهـاي ارزش فعلـي   ) واحـد پـولي   100(عالوه ارزش فعلي اصل دارايي  هب) واحد پولي 29/2(سال دوم 

                                                                                                                  
1. Fixed-Coupon Rate  
2. Liquidation Value 
3. Bauer & Ryser. (2004). 
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مالي زيان سال اول گرفته  تأمين برايها و اندك بدهي اضافي كه توسط بانك  بازپرداخت بدهي، سپرده

 ).65/0+95( شده است

ارزش فعلي سهام = = ارزش فعلي سودهاي نقدي
0

109
+

2/29+100−95−0/65

1/09
2  = 5/59 

53Fارزش فعلي سودهاي نقدي به معناي ارزش سهام شركت با فرض تداوم فعاليت

كـه در   اسـت  1

با فرض اينكه بانك به مـدت دو  است ، ارزش فعلي سودهاي نقدي به معناي ارزش سهام بانك باالمثال 

 .سال عمر كند

بـيش از ارزش سـهام   ) واحـد  59/5(، ارزش سهام شركت با فـرض تـداوم فعاليـت    باالدر مثال 

انگيز اين اسـت كـه چـه چيـزي باعـث       بحث بر پرسش. است) واحد25/2(شركت با فرض نقدشوندگي 

 يادشدهشود؟ علت اين شكاف در مثال  شكاف بين ارزش نقدشوندگي و ارزش با فرض تداوم فعاليت مي

 9در حـالي كـه نـرخ بـازار      ،مالي كند تأميندرصد  7تواند با نرخ پايين  كه بانك مي استچه دليل به 

 . استهايي با هزينه پايين، منبع خلق ارزش  نرخ پايين سپرده. درصد است

 :توان به صورت دو عبارت زير نوشت توان اثبات نمود كه ارزش فعلي سودهاي نقدي را مي مي

ارزش فعلي سهام = ارزش فعلي سودهاي نقدي = �
106 

 1/09
−

95×  1/07 

 1/07 
� + �

( 9% − 7% )×95 

1/09
+

( 9% − 7% )×95

1/09
2 � 

ارزش فعلي سهام = ارزش نقدشوندگي + 25/2  ارزش فرانشيز + 34/3  = 59/5  

ارزش . نقـد شـود  / ارزش نقدشوندگي عبارت است از ارزش بانك در صـورتي كـه امـروز بسـته    

55Fو از حاشيه سودهايي با هزينه پايين است  ارزش فعلي سود سپرده 54F2،فرانشيز

درصد نرخ جـاري   9بين  3

ديگر، ارزش فرانشـيز   بيانبه . شود مانده بانك ناشي مي درصد نرخ سپرده در دو سال عمر باقي 7بازار و 

 . شده توسط بانك با فرض تداوم فعاليت است قبيانگر ارزش خل

______________________________________________________ 
1. Going Concern 
2. Franchise Value 
3. Margin 
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اين مثال را  ،حال. هاي بانك را تنها اوراق قرضه دولتي تشكيل داده بود دارايي يادشدهدر مثال 

 :بانك شامل موارد زير باشند كنيم كه ترازنامه داده و فرض مي تعميم

 ها و سرمايه بدهي ها دارايي

 )L(ها وام

 )B(ها اوراق قرضه

 هاي ثابت دارايي

 )D(ها  سپرده

 )E(سرمايه 

هـاي ثابـت اسـت و منـابع مـالي       هاي بانك شامل انواع وام، اوراق قرضه دولتي و دارايـي  دارايي

هـا بـه ارزش دفتـري     هـا و سـپرده   هـا، اوراق قرضـه   وام. استها و سرمايه  شركت نيز از دو محل سپرده

ال پـيش،  مثال، يك ميليون دالر وام اعطاشـده در دو سـ   طوربه . شوند شان در ترازنامه ثبت مي تاريخي

نكته ديگر اينكه هـر  . شود شان در ترازنامه نشان داده مي طبق رويه حسابداري تعهدي به ارزش دفتري

 .داردو وام  بانك چندين نوع سپرده

بـراي  . هـا ضـروري اسـت    ها يا سپرده و نرخ بهره جاري بازار دارايي  تمايز بين نرخ بهره تاريخي

نـرخ بـازده اوراق    *b كه چند سال پـيش خريـداري شـده و    اي است بازده تاريخي اوراق قرضه b مثال

طبق مثال . استشده در ترازنامه  مانده سررسيد اوراق قرضه ثبت قرضه جديد با سررسيد يكسان با باقي

در حـالي كـه نـرخ بـازده اوراق قرضـه جديـد بـا         بوده،درصد  6، نرخ بازده تاريخي اوراق قرضه پيشين

هـا و   هـا، اوراق قرضـه   در اين مقالـه، بـازده تـاريخي و قـراردادي وام    . استدرصد  9 ،سررسيد يك ساله

ريسـك   نبـود در صـورت  . دهـيم  نشـان مـي    *dو *l*، b و بازده جاري آنها را با dو  l، bها را با  سپرده

 . خواهد بودb*، نرخ تنزيل براي ارزشگذاري سهام برابر با نرخ جاري بدون ريسك)0=صرف ريسك(

. ذكرشد، ارزش بازار سهام برابر است با ارزش فعلي سودهاي نقدي آتي پيشتر نيزطور كه  همان

 .توان نشان داد كه ارزش بازار سهام شامل دو بخش ارزش نقدشوندگي و ارزش فرانشيز است مي

 ارزش فرانشيز + ارزش نقدشوندگي  = ارزش بازار سهام
ها ارزش جاري دارايي  =                      ها ارزش جاري سپرده –   ارزش فرانشيز 
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 :كه در آن

*
1

D =كه با نرخ جاري سپرده  اولها در سال  ارزش سپرده)d1* (شود تنزيل مي، 
*
1

L =كه با نرخ جاري وام  ها در سال اول  ارزش وام)l1* (شود تنزيل مي، 
*
1

B =كه با نرخ جاري اوراق قرضه  اولها در سال   ارزش اوراق قرضه)b1* (شود تنزيل مي. 

ها، ارزش  ارزش بازار سهام حاصل مجموع چهار بخش ارزش نقدشوندگي، ارزش فرانشيز سپرده

56Fهاي بدون بهره عملياتي ها و ارزش فعلي هزينه فرانشيز وام

هـا بـه    از ايـن بخـش   يكدر زير هر . است 1

 :شود اختصار تشريح مي

ها منهاي ارزش فعلي  ييادر اين مثال، ارزش نقدشوندگي برابر ارزش فعلي دار: ارزش نقدشوندگي -

 .اند شان تنزيل شده از اين اقالم با نرخ جاري يكهاست كه هر  بدهي

ارزش نقدشوندگي=   ***
000

DBL −+  

گيرنده در صـورتي كـه    بيانگر مقدار پولي است كه يك قرض) *l( دليل تنزيل وام با نرخ جاري

بـا همـين اسـتدالل،    . قـرض بگيـرد  *l  بخواهد بالفاصله اين پول را برگرداند، بايد يك وام جديد با نرخ

گذاري با نـرخ   گذار در صورت سرمايه كه سپردهبيانگر مقدار پولي است  *d ها با نرخ دليل تنزيل سپرده

______________________________________________________ 
1. Operating (Non-interest) Expenses 
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ثير داده أهاي ثابت در ارزش نقدشـوندگي تـ   است كه دارايي گفتني. خواهان دريافت آن است *d جديد

 .هاي بعدي بيان خواهد شد نشده است كه دليل آن در بخش

ها بيانگر ارزش فعلي سـودهاي آتـي اسـت كـه از      ارزش فرانشيز سپرده :ها ارزش فرانشيز سپرده -

 . شود ها در آينده حاصل مي آوري سپرده جمع

ها فرانشيز سپرده   = ...
)b1()b1(

D)db(
*)b1(

D)db(
*
2

*
1

*
2

*
2

*
2

1

*
1

*
1

*
1 +

+×+
×−

+
+

×−  

57Fحاشيه سود

هر سال به تفاوت بين نرخ سپرده پرداخت شـده در آن سـال و نـرخ بـازار اوراق      1

هـا و حاشـيه سـود     ها، برآورد رشـد سـپرده   فرانشيز سپرده برآوردبراي . شود مي  گفتهقرضه همان سال 

 . احتمالي آن ضروري است

 .ستها ها بيانگر ارزش فعلي سودهاي آتي وام ارزش فرانشيز وام :ها وامارزش فرانشيز  -

ها وامفرانشيز    =
  

...
)b1()b1(

L)bl(
)b1(
L)bl(

*
2

*
1

*
2

*
2

*
2

*
1

*
1

*
1

*
1 +

+×+
×−

+
+

×−  

 .ها، برآورد رشد پرتفوي وام و حاشيه سود حاصله از آن ضروري است فرانشيز وام برآوردبراي 

هـا و   به دليـل اينكـه در ارزش فرانشـيز سـپرده     :عملياتي) بدون بهره(هاي  ارزش فعلي هزينه -

 ،هاي عملياتي، حاشيه سـودي بـراي آنهـا محاسـبه شـده بـود، بنـابراين        از احتساب هزينه پيشها،  وام

 . دشوهاي عملياتي نقدي از آنها كسر  شده هزينه لبايستي ارزش تنزي

ارزش بازار سهام    =
   

...
)b1()b1(

Expense.Oper
)b1(

Expenses.Oper
*
2

*
1

2
*
1

1 −
+×+

−
+

−  

هـاي ثابـت، فرانشـيز     به منظور تكميل مدل ارزشگذاري بنيادي به بحث در زمينه دارايي ،حال

 .پردازيم هاي خارج از ترازنامه بانك مي اوراق قرضه دولتي و فعاليت

هاي ثابت در مدل ارزشگذاري بنيادي بـه دليـل    دليل لحاظ نكردن ارزش دارايي: بانك ثابت هاي دارايي -

هـاي ثابـت بايـد در ارزش     شايد به درستي استدالل شـود كـه ارزش دارايـي   . فرض تداوم فعاليت بانك است

هـاي ثابـت از قبيـل     نقدشوندگي بانك محاسبه شود؛ ولي در بخش ارزشگذاري فرانشيز، بانك نيازمند دارايي

______________________________________________________ 
1. Margin 
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هـاي ثابـت را بـه     بنابراين، در صورتي كـه ارزش دارايـي  . اختمان مركزي است تا به فعاليت خود ادامه دهدس

 .ها را از ارزش فرانشيز كسر كنيم ارزش نقدشوندگي اضافه كنيم، بايد ارزش همان دارايي

دليـل لحـاظ نكـردن ارزش فرانشـيز اوراق قرضـه در مـدل       : دولتي قرضه اوراق فرانشيز ارزش -

هـاي تحـت تملـك ايجـاد      رزشگذاري بنيادي اين است كه بانك هيچ ارزشـي را بـر روي اوراق قرضـه   ا

 .توانند اين اوراق را خودشان بخرند زيرا سهامداران مي ،كند نمي

مـرتبط   هاي مدل ارزشگذاري بنيادي صرفاً به ارزشگذاري موضوع 58F1:ترازنامه از خارج هاي فعاليت -

هـاي خـارج از ترازنامـه از قبيـل مـديريت       پردازد و بايد فعاليت ها مي ها و سپرده با ترازنامه از قبيل وام

 .دارايي و خدمات مشاوره شركتي در مورد ادغام و تركيب نيز ارزشگذاري شود

 )يشركت اتيمال و سكير وجود فرض با(  ارزشگذاري بنيادي بانك. 3-5-2

كنيم كـه   منظور تسهيل در ارزشگذاري بنيادي بانك با فرض وجود ريسك و ماليات شركت فرض مي به

 .مالي شده است تأمينهاي آن از محل سرمايه  بانك فاقد بدهي بوده و دارايي

 ها و سرمايه يهبد ها دارايي

 100سرمايه        100)      ٪8(وام

 

59Fانتظـار قـراردادي   درصد، بازده مـورد  40نرخ ماليات شركتي را 

 8را ) l(وام ريسـكي دائمـي   2

اخـتالف بـين ايـن دو بـازده     . گيريم درصد در نظر مي 11را ) l*(درصد و بازده مورد انتظار وام جديد

نقدي بانك داراي ريسك  هاي از آنجا كه جريان. افزايش در نرخ بهره ثابت كشور باشد دليلتواند به  مي

بـه عـالوه صـرف    ) b*%=7( حاصل نرخ بـدون ريسـك  ) b**%=10(، نرخ تنزيل ريسك تعديلي است

 :استارزش بازار سهام بانك برابر ارزش فعلي سودهاي نقدي آتي . خواهد بود%) 3(ريسك 

______________________________________________________ 
1. Off-Balance Sheet Activities 
2. Expected Contractual Return 
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ارزش بازار سهام = 
(1− 40% ) × 8

1/1
+

(1− 40% ) × 8

1/1
2  +… =  

(1− 40% ) × 8

0/1
  = 48    

ها برابر است با ارزش نقدشوندگي پس از  توان اثبات كرد كه ارزش فعلي سودهاي نقدي وام مي

 60F1:مالياتي جرائمعالوه ارزش فرانشيز پس از ماليات منهاي  هماليات ب

 

ارزش بازار سهام = 
سود نقدي ساليانه

نرخ تنزيل
=

(1− 40% ) × 8

0/1
 = 48    

                =  
(1 −  40% )  ×  8   

(1 −  40% ) × 0/11   
+

(1 −  40% ) × ( 11%  − 10%    ) × 72/7

0/1   
−

40%  × 0/1  ×  72/7 

0/1
  

برابر ارزش جريانـات نقـدي پـس از كسـر      )واحد 7/72( ارزش نقدشوندگي پس از كسر ماليات

در ارزش فرانشـيز  . هاي جديد تنزيـل شـده اسـت    ماليات است كه با نرخ جاري پس از كسر ماليات وام

، حاشيه سود برابر تفاوت بازده مـورد انتظـار جـاري وام و نـرخ تنزيـل      )واحد 4/4(پس از كسر ماليات 

 .استريسك تعديلي 

دليـل   ها به اين است كه طبق نظريه ميلر و موديلياني، بدهي )واحد -1/29(دليل كسر هزينه مالياتي 

چون در اين مثال، بانك فاقد بـدهي  . شود ه، كاهنده ماليات بوده و موجب افزايش ارزش شركت مي هزينه بهر

 .بوده و صرفاً از محل سرمايه تأمين مالي شده است، بنابراين، بايد ماليات شركتي را پرداخت كند
گذاري  مالي شده و در وام سرمايه تأمينهاي بانك صرفاً از محل سرمايه  دارايي پيشين در مثال

 :كنيم كه ترازنامه بانك شامل موارد زير باشند اين مثال را تعميم داده و فرض مي ،حال ،شده بود

 ها و سرمايه يهبد ها دارايي

 )L(ها وام

 )B(ها اوراق قرضه

 هاي ثابت دارايي

 )D(ها  سپرده

 )E(سرمايه 

 
______________________________________________________ 

1. Tax Penalties 
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و نرخ بازده مـورد   d و l، b ها را با هاي دولتي و سپرده ها، اوراق قرضه در صورتي كه نرخ قراردادي وام

   61F1 :شود نشان دهيم، ارزش سهام بانك به صورت زير محاسبه مي *dو  *l* ،b انتظار جاري آنها را با

 
يا قيمت سهام هر بانـك تـابعي از   طور كلي، تغييرات ارزش حقوق صاحبان سهام هر بانك و  به

 .ستها ها و ديرش بدهي هاي بانك و ديرش دارايي تغييرات نرخ بهره، نرخ بهره، دارايي

 ها  مباحث خاص در مورد ارزشگذاري بانك. 4

آيـد و ايـن كـه چگونـه      ها بـه وجـود مـي    در اين بخش به برخي مباحث خاص كه در ارزشگذاري بانك

 .شود ن موارد را در ارزشگذاري بانك دخالت داد، پرداخته ميتوان به بهترين شكل اي مي

 ها مقررات مرتبط با زيان. 4-1

ايـن  . گيرنـد  هاي آتي، مجموعه مقررات و تمهيداتي را در نظـر مـي   ها اغلب به منظور مواجهه با ضرر و زيان بانك

هـاي   راي مواجهه با ضرر و زيـان دهد؛ ولي از منابع حاصل ب ها، سود خالص آنها را كاهش مي مقررات و محدوديت

هاي مشكوك الوصـول را بـيش از حـد در نظـر      ها بدهي مثال، اگر بانك طوربه . شود آتي مورد انتظار استفاده مي

بگيرند، در آن صورت بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت سود تقسـيم نشـده، كمتـر بـه نظـر خواهـد رسـيد و        

در صـورتي كـه ايـن    . ارزش حقوق صاحبان سهام كـاهش خواهـد يافـت   ثير اين دو بر نرخ رشد بانك، أدليل ت به

بيشتر به نظـر خواهـد رسـيد    ) حداقل براي مدتي(ر احتمالي كمتر از حد واقع نشان داده شود، سود خالص يذخا

 .و سهام بانك باالتر از ارزش واقعي، ارزشگذاري خواهد شد

______________________________________________________ 
1. Dermine. (2008). 
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ميـزان   نيـز شـده و   در نظـر گرفتـه   ر مطالبـات يله، توجه به ذخـا أبهترين راه حل براي اين مس

در صورتي كه اين ارقـام بـا همـديگر همخـواني     . هاي گذشته است سال درشده واقعي  مطالبات سوخت

بينـي شـده و    پـيش  بـارديگر شده واقعي  ر بايد بر اساس نرخ مطالبات سوختينداشته باشد، ميزان ذخا

 . سود خالص بر اساس آن محاسبه شود

62Fمقرراتيثير ريسك أت. 4-2

 ها بر ارزش بانك 1

تواند ريسـك   چنين مقرراتي مي. زياد است ،ها در معرض مقررات خاص قرار بگيرند احتمال اينكه بانك

ثير قـرار  أنقدي مورد انتظار آنهـا را تحـت تـ    هاي و جريان) نرخ تنزيل(ان گذار سرمايهشده توسط  درك

 .دهد

يم كه بـدانيم آيـا چنـين    نياز داراين  بهتدا براي دخالت دادن ريسك مقرراتي در نرخ تنزيل، اب

در صورتي كه اين ريسـك در  . است يا نه) و در نتيجه قابل حذف(سازي  ريسكي در پرتفوي، قابل تنوع

. گـذاران تغييـر خواهـد كـرد     پورتفوي قابل حذف نباشد، صرف ريسك و هزينـه مـورد انتظـار سـرمايه    

نقـدي و متعاقـب آن ارزشـگذاري     هاي انتظار جريان تواند نرخ رشد مورد ريسك مقرراتي مي ،همچنين

 . ثير قرار دهدأبانك را تحت ت

 ها بر ارزش بانك ها و محدوديت ثير يارانهأت. 4-3

هـا و    همچـون يارانـه   اي ويـژه كنند كه از برخي مزايـاي   ها تحت سيستمي فعاليت مي در بسياري از بازارها، بانك

گـذاري   هاي خود را در جاهايي كه سـرمايه  گذاري حق انحصاري برخوردارند، اما در عين حال مجبورند تا سرمايه

63Fتر از نرخ بازار شود و داراي بازدهي پايين  مطلوب اجتماعي محسوب مي

هـا و هـم    هـم يارانـه  . است، انجام دهند 2

 .دهد ثير قرار ميأها را تحت ت هاي اجتماعي، ارزش بانك گذاري سرمايه

هـاي مـازاد مثبـت     بينـي بـازده   ، پيش ها در ارزش بانك ثير يارانهأكردن ت بهترين روش در لحاظ

محاسـبه   ،ها و يا حق انصاري به وجود خواهد آمد نقدي كه در نتيجه يارانه هاي مورد انتظار و يا جريان

هاي اجتماعي هم تكـرار شـود    گذاري براي سرمايهتواند  همين فرآيند مي. و به ارزش شركت اضافه شود

______________________________________________________ 
1. Regulatory Risk 
2. Below-Market Rate 
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توانـد محاسـبه    هاي منفي مازاد مـي  ارزش فعلي بازده. با اين تفاوت كه معموالً اثر آن منفي خواهد بود

  64F1 .دشوه كسر مؤسسشده و از ارزش 

 گيري نتيجه. 5

هـا و سـاختار    هاي مجدد و بدهي يگذار سرمايههاي قانوني، تعريف  محدوديت دليلارزشگذاري بانك به 

بـوده و بـه مـا ايـن      ها بانكمدل ارزشگذاري بنيادي مختص ارزشگذاري . سرمايه پيچيده، مشكل است

دهد تا ارزش نقدشوندگي را از ارزش فرانشيز جدا كنيم و يـك چـارچوب روشـني را بـراي      اجازه را مي

نقـدي و   هاي ها بر جريان ها و محدوديت يارانهراتي و رريسك مق. ارائه دهيم ها بانكتحليل منابع ارزش 

 هـا  بانـك سـهام   درسـت براي ارزشگذاري اصولي و  ،بنابراين. ثيرگذار استأمتعاقب آن بر ارزش بانك ت

قـانون اساسـي توسـط     44هاي كلي اصـل   در راستاي ابالغيه سياست ها بانكويژه عرضه اوليه سهام  به

مقاله، مدل بسيار مناسبي بوده و باعث اين شده در  ي معرفيمقام معظم رهبري، مدل ارزشگذاري بنياد

 .شود ي مي ا تخصيص بهينه سرمايه و مانع از هدر رفتن منابع سرمايه
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 هاي تشخيص پولشويي در بانكداري الكترونيكي  ضرورت استفاده از سيستم
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 چكيده

صنعت  ،ها يكي از اين زمينه. پذير شده است در دنياي امروز، استفاده از فناوري اطالعات در تمامي ابعاد زندگي بشر امكان
به طور سريع، دقيق، بدون محدوديت مكان  امكان انجام عمليات بانكي با استفاده از اين تكنولوژي كه استبانكداري الكترونيكي 
هايي را به همراه دارد كه از جمله  في استفاده از اين تكنولوژي ريسكاز طر. از شبانه روز فراهم شده استو زمان و در هر لحظه 

 پولشويان سعي بر اين دارند كه در بانكداري الكترونيكي از فضاي اينترنتي و .انجام عمليات پولشويي اشاره كردبه  توان مي
جرمانه خود داشته باشند، چرا كه نقل و انتقاالت پولي بدون واسطه و گمنام هاي م جهت فعاليتدر مجازي بيشترين استفاده را 

تر شده و  با پيشرفت بانكداري الكترونيكي به تدريج پيچيده ،هاي پولشويي روش. نمايد تواند حاشيه امني را براي آنها ايجاد  مي
اله هدف از اين مق. پولشويي ميسر نيستي تشخيص ها بدون استفاده از سيستم ،شناسايي آنها با توجه به حجم انبوه اطالعات

ها بوده تا با توجه به  ري الكترونيكي و بررسي اين سيستمهاي تشخيص پولشويي در بانكدا بيان ضرورت استفاده از سيستم
 .شودهاي صنعت بانكداري الكترونيكي در ايران، يك سيستم ضدپولشويي براي سيستم بانكي كشور طراحي و ارائه  ويژگي

 
 .تشخيص پولشوييهاي  سيستم ،پولشويي، پولشويي الكترونيكي، بانكداري الكترونيكي: واژگان كليــدي

 JEL   :.K42, G21, E59بنديطبقه
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 مقدمه. 1

P0F1،پولشويي
P كردن يا تغيير ظاهري هويت نامشروع درآمد حاصل از  يعني هرگونه اقدام براي مخفي

پولشويي، . اي كه وانمود شود اين عوايد از منابع قانوني سرچشمه گرفته است گونه هاي مجرمانه، به فعاليت

عني عالوه بر المللي است، ي هاي اقتصادي، اجتماعي و بين داراي پيامدها و تبعات ناخوشايندي در زمينه

ثباتي اقتصادي  هاي اجتماعي زيادي را در پي دارد و باعث ايجاد بي آثار مخرب اقتصادي، خطرات و هزينه

بار اقتصادي، اجتماعي، سياسي و  بنابراين، آثار زيان، شود در داخل كشور و فساد در نظام بانكي مي

P1F2.نمايد ي و جهاني ايجاب ميضرورت مبارزه جدي با پولشويي را در سطح مل ،فرهنگي پولشويي
P  

ها  از عوامل اصلي موفقيت براي مجرمين، استفاده از منافع حاصل از جرم پولشويي از طريق بانك

 .ها و مؤسسات مالي نقش مهمي در امر مبارزه با پولشويي دارند يا مؤسسات مالي است، بنابراين، بانك

P2Fبانكداري الكترونيكي

3
P از دو جهت براي پولشويان جذابيت بيشتري دارد؛  ،و استفاده از پول الكترونيك 

 تواند به صورت آني و بدون محدوديت جغرافيايي صورت گيرد و دوم  مي ها پولجايي  اول آن كه جابه

دهد كه ناشناس مانده و هويت خود را  هاي الكترونيكي به پولشويان اين امكان را مي آن كه تراكنش

هاي خود  به فعاليت تر آزادانهز الزامات قانوني و حسابرسي هاي مالي، مخفي نگه داشته و بدون نگراني ا

 P3F4.ادامه دهند

تر شده و شناسايي  تدريج پيچيده شناسايي پولشويان با توجه به پيشرفت بانكداري الكترونيكي به

هاي بدون استفاده از سيستم  ،ها در بانكداري الكترونيكي اين رفتارها با توجه به حجم انبوه تراكنش

P4Fتشخيص پولشويي

5
P و  "سيستم پشتيباني تشخيص پولشويي"به اين منظور  .يستنپذير  به آساني امكان

ها با توجه به مجموعه قوانين و مقررات  ، ولي اين سيستماند شدهمعرفي  "سيستم ضدپولشويي هوشمند"

 .مالي و بانكي و امكانات فرهنگي كشور، با همان ساختار، مناسب ايران نيستند

______________________________________________________ 
1. Money Laundering 

 .)1388.( منفرد نژاد احمدي.  2
3. Electronic Banking 

 .)1387.( حسنعلي.  4
5. Money Laundering Detection System (MLDS)   
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در جهت پيشنهاد يك  تشخيص پولشويي هاي بررسي و مطالعه سيستم ف از اين پژوهش،هد

افزون بر اين، با توجه به مجموعه مقررات و قوانين بانك . هاي ايران است سيستم مناسب براي بانك

مركزي و سيستم بانكي كشور و چندين دهه تجربه مؤلف در بانك ملي يك سيستم هوشمند 

نكداري الكترونيكي مورد تجزيه و تحليل و طراحي قرار گرفته است و نشان داده ضدپولشويي براي با

توان عمليات ضدپولشويي را در فضاي الكترونيكي مؤثرتر انجام  ي اين سيستم ميساز ادهيپشود كه با  مي

 .داد

 بار ي زيانامدهايو پهيم ، مفاساختار اين مقاله به اين صورت است كه در بخش دوم به پولشويي

خدمات  ،سنتي پرداخته، سپس، در بخش سوم بانك و پولشويي در تداول پولشوييم يها روش، آن

 پولشويي تشخيص هاي سيستم به نياز الكترونيكي و ضرورت پولشويي در بانكداري ،الكترونيكي بانكداري

زمينه  در قسمت چهارم، دو سيستم موجود در. دهيم بانكداري الكترونيكي را مورد بحث قرار مي در

يكي سيستم پشتيباني تشخيص پولشويي و ديگري سيستم  ،الكترونيكي پولشويي در بانكداري تشخيص

 هرچه براي هايي پيشنهاد ارائه با در بخش پنجم،. كنيم ضدپولشويي هوشمند را مطرح و مقايسه مي

اي نظام بانكي الكترونيكي بر بانكداري ضدپولشويي در يك سيستم پولشويي، با مقابله نمودن مؤثرتر

 .پيشنهاد و ارائه خواهيم كرد كشور

 تعريف مفاهيم. 2

 ييپولشو. 2-1

اي از مبادالت گذارده  آن پول كثيف، غيرقانوني و نامشروع در چرخه درولشويي فرآيندي است كه پ

منبع  ،ديگر بيانبه . نمايد طوري كه پس از خروج از چرخه، قانوني و تميز جلوه مي به شود، مي

گردان، قاچاق انسان و  قاچاق مواد مخدر و داروهاي روان(هاي غيرقانوني  هاي حاصله كه از راه سرمايه

اند، با استفاده  به دست آمده) اعضاي بدن انسان، دزدي، رباخواري، رشوه و فساد، فرار از ماليات، تروريسم

P5F1.رسد شود كه كامًال قانوني به نظر مي ياز ترفند مبادالت و انتقاالت پياپي، چنان مخفي نگاه داشته م
P  از

هاي  توان به نظام بانكي شامل بانك مي ،اند گرفته تاكنون مورد استفاده پولشويان قرار  اي كه عمده  مشاغل

______________________________________________________ 
 ).1388.( جزايري.  1
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و اوراق قرضه، دفاتر اسناد ) نام بي(، بازار سهام ها يصرافمرزي و  هاي برون هاي كارگزار، بانك عامل، بانك

ها و  هاي بيمه، قمارخانه ، شركتنقل و  حملهاي  هاي مسافرتي و شركت اي خيريه، آژانسه رسمي، بنگاه

P6F1.كازينوها اشاره كرد
P فرار از مجازات و فرار از  ،پولشويي داراي اهداف مختلفي از قبيل فرار از تعقيب

 .مصادره اموال هست

 فرآيند پولشويي. 2-2

P7Fمل جايگذاريفرآيند پولشويي داراي چندين مرحله است كه شا

2
P، اليه گذاريP8F

3
P يساز كپارچهو يP9F4

P است.P10F5
P  

هاي مجرمانه با هدف  نخستين مرحله از فرآيند جرم پولشويي، جايگذاري عوايد حاصل از فعاليت

جايگذاري عوايد حاصل از جرم، با تقسيم وجوه نقدي كالن به مبالغ . تبديل و تغيير مالكيت آن است

ستگان گذاري به نام ب گذاري شده و يا سپرده گيرد و به نحوي است كه وجوه سپرده كوچك صورت مي

هاي  همچنين، تشكيل شركت. اي با آنان در ارتباط هستند نزديك يا اشخاص ديگري است كه به گونه

كه  رسند يمشوند و در نقاطي به ثبت  مي سيتأسهايي كه اساسًا به منظور پولشويي  صوري يا شركت

 .هاي ديگر معمول در اين زمينه است تر از روش مقررات در اين خصوص سهل

از اين مرحله معطوف به جداسازي عوايد حاصل . ي مرحله ديگري از جرم پولشويي استگذار هيال

هاي پيچيده ناشي از معامالت چندگانه با  اين عمل از طريق ايجاد اليه. غيرقانوني آن است منشأ، از جرم

اين امر . پذيرد هدف مبهم ساختن زنجيره عطف حسابرسي و عدم امكان رديابي منشأ مال صورت مي

متضمن انجام دادن عملياتي مانند حواله وجه سپرده شده نزد يك مؤسسه مالي به مؤسسه ديگر، يا 

گذاري  اليه. است) هاي مسافرتي اوراق بهادار، سهام و چك(تبديل سپرده نقدي به اسناد پولي ديگر 

نخستين  مرحله سه تكنيك رايج است؛ نيدر اپول از منشأ غيرقانوني آن است كه   جداكردنفرآيند 

واسطه است، مانند  قياز طردومين روش، انتقال پول . تكنيك اختالط پول كثيف با پول تميز است

صورت تشخيص ماهيت غيرقانوني مال مشكل  نيدر اتبديل وجوه نقد به ژتون و تبديل بار ديگر آن كه 
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 .شود و روش سوم، پنهان نمودن مالك واقعي مال آلوده است مي

آوردن پوشش و ظاهري مشروع براي  ي يا فراهمساز كپارچهرآيند پولشويي، يواپسين مرحله در ف

هاي متعددي مانند  روش قياز طراين مرحله . هاي مجرمانه است توجيه قانوني عوايد حاصل از فعاليت

از ند، يا در ارتباطهايي كه به نحوي با مجرمان  هاي نامشروع به سوي اشخاص و شركت سوق دارايي

 .پذيرد انجام مي جزاينهاهاي پوششي و  شركتس يتأسق يطر

 پولشويي پيامدهاي جرم. 2-3

كند كه اطالع از  ايجاد ميكشورها و جامعه جهاني  پيامدها و تبعات ناخوشايند و زيانباري براي  پولشويي

بر اقتصاد  پيامدها و تبعات ناخوشايند پولشويي. سازد آنها ضرورت مبارزه با پولشويي را بيشتر آشكار مي

گسترده و قابل توجه است  المللي بسيار هاي اقتصادي، اجتماعي و بين در زمينهكشورها و جامعه جهاني 

ر مالياتي، اختالل  آوري ماليات و تشويق فرا اخالل در جمع :عبارتند از پيامدهاي اقتصادي آن برخي ازكه 

اقتصادي كه موجب پذيري ناسالم  رقابت در بازارهاي مالي، افزايش نرخ تورم و انـحرافات اجتماعي،

 مـال مالي، فرار سرمايه به صورت غيرقانوني، يشود، تخريب بازارها تضعيف بخش خصوصي و تعاوني مي

عالوه بر آثار مخرب اقتصادي، پولشويي  .وري در بخش واقعي اقتصاد انـدوزي مجرمان و كاهش بهره 

هاي غيرقانوني را  امكان گسترش فعاليت ،اين پديده. دارد هاي اجتماعي زيادي نيز در پي خطرات و هزينه

همچنين، شهرت يك كشور به . نمايد براي قاچاقچيان مواد مخدر، كاال، ارز و مجرمان ديگر فراهم مي

 .پولشويي و تأمين مالي تروريسم و امنيت آن براي مجرمان، مانع از توسعه آن كشور خواهد شد

 م بانكينظا در پولشويي هاي متداول روش. 2-4

استفاده  بانكداري سنتي و  الكترونيكي هاي مختلفي در پولشويان براي دستيابي به اهداف خود از روش

اين  نيتر مرسوماز . سزايي دارد ها در شناسايي فعاليت پولشويي نقش به آشنايي با  اين روش. كنند مي

 :توان به موارد زير اشاره نمود هاي مي روش

هاي  پولاغلب پولشويان  :هاي مختلف به حساب ها و انتقال سپرده باالمبالغ  با گذاري سپرده

در اين حالت، از  .نمايند   م بانكينظاتر وارد  هاي كوچك در حجم تاكثيف در حجم باال را تقسيم كرده 

و  هاي راكد حسابو  هاي مختلف متعدد در بانكي ها حساب اشخاص ثالث، حساب هايي مانند حساب
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 .كنند عمدتاً از روش حواله بانكي استفاده مي

 و استفاده از آنها به منظور مقاصدشان، با اعضاي خانواده يا دوستان مشتركهاي  گشايش حساب

هاي با مبالغ  پولشويان در مواردي به ازاي پول: ها و يا ايران چك هاي مسافرتي چك يريكارگ به

 .كنند استفاده مي هاي مسافرتي و يا ايران چك از چك ،باال

كردن عوايد كار  پولشويان در مواردي به منظور مخفي: دريافت تسهيالت وبانكي  ثايقو گذاشتن

اموال  ،آن بازپرداختكنند و براي تضمين  ها مراجعه كرده و درخواست دريافت تسهيالت مي خود به بانك

 .گذارند منقول و يا غيرمنقول به عنوان وثيقه مي

صادرات كاال كمتر از ارزش  ايو  واردات كاال بيش از ارزش واقعيبا اعتبار اسنادي  سوء استفاده از

 صوري بدون ورود كاال، اعتبار اسنادياستفاده  و يا واقعي

و  يدهشركت در مزا براي يانمثال پولشو براي: يمقاصد صور يبرا ينامه بانك استفاده از ضمانت

 با نامه خواست ضمانتدر گذاري يقهها مراجعه كرده و با وث انكبه ب ،ندارد يقيكه وجود حق اي مناقصه يا

 .كنند مي باال مبالغ

 هاي عمليات بانكي مشكوك  ويژگي. 2-5

توان گفت اين عمليات مشكوك است و بايد  هاي زير را داشته باشد، مي اگر عمليات بانكي يكي از ويژگي

 P11F1:به جزئيات بيشتري بررسي شود

 هاي راكد و كم كار، حسابفعال شدن ناگهاني  -

 تبديل مكرر وجه نقد بيش از سقف مقرر به ارزهاي ديگر، -

 هاي متفاوت با توجه به عدم همخواني با شغل مشتري، تقاضاي انتقال وجه به حساب -

 هاي بانكي اشخاص، ي موجودي حسابرعاديغافزايش  -

 هاي مشخص به دفعات زياد، واريز وجوه كمتر از سقف مكرر به حساب -

 در زمان كوتاه، رمنتظرهيغپرداخت وام با سررسيد آينده به صورت باز -

با اين هدف كه  ،معوق و يا مشكوك الوصول ،وام يا اعتبار سررسيد گذشته بازپرداختعدم  -
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 .ي را كه منشأ غيرقانوني دارد، تمليك كندرمنقوليغبانك وثيقه منقول يا 

 ع،استفاده از اسامي مخفف و مجهول در خصوص افراد ذينف -

 هاي نابهنگام حساب به صورت صوري با مبالغ باال بدون انطباق با شغل افراد، ايجاد گردش -

هايي كه صاحبان آنها آدرس و تلفن مشابه اي به بانك  نقل و انتقال با مبالغ باال به حساب -

 .اند ارائه داده

 پولشويي سنتي. 2-6

به  يكيزيصورت فه ابتدا ب ،ييهاي مجرمانه پولشو سنتي درآمدهاي ناشي از جرم و فعاليت ييدر پولشو

هايي كه  يكي از گزارش .شودپول اقدام  رينسبت به تطه ييتا با مراحل مختلف پولشو افتهيقال تها ان بانك

رش واريز نقدي گيرد، نحوه گزا در بانكداري سنتي مورد استفاده قرار مي ،به منظور شناسايي پولشويي

تبصره در هشتمين جلسه  2ماده و  11وجوه بيش از سقف مقرر بوده، كه بر اساس دستورالعملي در 

 :و به شرح زير است به تصويب رسيده 20/11/1389مورخ  شوراي عالي مبارزه با پولشويي

ش از ها و در صورت پرداخت و يا واريز نقدي وجوه بي مشتريان با حضور فيزيكي در شعب بانك

چنين . بايست فرم گزارش واريز وجوه نقد توسط مشتري را تكميل و امضا نمايند سقف مقرر، مي

دهد تا خود را با قوانين ضدپولشويي منطبق و به الزامات قانوني  هاي كاملي به مؤسسات اجازه مي گزارش

P12F1.پايبند نمايند
P داخت وجوه به صورت نقد، در اين فرم، اطالعاتي مانند كد ملي و يا شناسه ملي، علت پر

ها بايد اطالعات مندرج در اين فرم  منشأ پول، واريزكننده و صاحب حساب دريافت شده و كاركنان بانك

كشورها  .را با مدارك شناسايي مشتري تطبيق داده، سپس، به واريز يا انتقال وجوه مشتري اقدام نمايند

تجزيه و تحليل و انتشار  ،و ذخيره اطالعات يافتبراي در »واحد اطالعات مالي« عنوان بابايد مركزي 

تمام مؤسسات مالي  .داشته باشندبه پولشويي  ديگر مشكوك و اطالعات مربوطعمليات گزارش مربوط به 

نحوه . هاي مشكوك به پولشويي را در اختيار اين واحد قرار دهند اطالعات و گزارش اند موظفها  و بانك

ها به اين صورت است كه ابتدا گزارش  مالي در شعب بانك اطالعات تكميل و ارسال گزارش به واحد

مسئول يادشده پس از بررسي . رسد توسط كاربر مربوطه به مسئول مبارزه با پولشويي در همان شعبه مي
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شده را به واحد مبارزه با پولشويي واقع در اداره مركزي  هاي تكميل تمام گزارش ،بندي اطالعات و جمع

از شعب، آنها را مورد  ها گزارشواحد مبارزه با پولشويي پس از دريافت . نمايد بانك مربوطه ارسال مي

ت مالي بندي قرار داده و به همراه توضيحات تكميلي، در قالب تعيين شده به واحد اطالعا بررسي و طبقه

ها را نشان  اي از نحوه تكميل و ارسال گزارش به واحد مالي در شعب بانك ، خالصه1شكل . فرستد مي

 . دهد مي
شويي گزارش نحوه. 1 شكل كداري در مالي اطالعات واحد به پول  سنتي بان
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 ي و پولشوييبانكداري الكترونيك. 3

 هاي سيستم به نياز پولشويي در اين نوع بانكداري و ضرورت ،الكترونيكي در اين بخش، مفاهيم بانكداري

 .كنيم بانكداري الكترونيكي را ارائه مي در پولشويي تشخيص

 و خدمات آن يبانكداري الكترونيك. 3-1

عبارت است از فراهم آوردن امكاناتي براي كاركنان در جهت افزايش سرعت و بانكداري الكترونيكي 

تا با استفاده از  ،افزاري به مشتريان افزاري و نرم دمات بانكي و ارائه امكانات سختكارآيي آنها در ارائه خ

هاي ارتباطي  روز از طريق كانال ها، در هر ساعت از شبانه آنها بتوانند بدون نياز به حضور فيزيكي در بانك

 P13F1.، عمليات بانكي دلخواه خود را انجام دهندامن

P14F2،هاي فروش امل پايانههاي بانكداري الكترونيكي ش كانال
P ي خودپردازها دستگاهP15F

3
P هاي  و پايانه

P16F،شعب

4
P از جديدي يها جلوه الكترونيكي، بانكداري و پول. هاي شخصي و تلفن ثابت و همراه است رايانه 

 دليل به و  آورده وجود به ها بانك خدمات ارائه در را عظيمي تحول كه است الكترونيك تجارت

 P17F5.ارزشمندند بسيار پولشويان براي برخوردارند، آن از كه هايي ويژگي

 پولشويي در بانكداري الكترونيكي . 3-2

بدون حضور فيزيكي و به طور  ،فراهم بودن امكان انجام عمليات بانكي گوناگون و گسترده براي مشتريان

بدون اين كه هويت كند تا  ، اين امكان را براي پولشويان نيز فراهم مييي در بانكداري الكترونيكروز شبانه

در عين حال، زمان رسيدن به هدف را نيز . بتوانند به اهداف مجرمانه خود برسند ،آنها شناسايي شود

توانند بدون نگراني از  در واقع، پولشويان مي. كند تر مي براي آنها كم كرده و شستشوي پول را آسان

 .هاي خود ادامه دهند عاليتتر به ف آزادانه ،هاي مالي گذاري و حسابرسي الزامات قانون
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هاي چهره به چهره حذف شده و مجرمان با اختفاي  تراكنش ،در روش پولشويي الكترونيكي

بنابراين، پولشويي در فضاي الكترونيكي نسبت به روش سنتي آن مزايايي . نمايند هويت انجام فعاليت مي

 P18F1:آنها عبارتند از نيتر از مهمدارد كه برخي 

 فزايش سرعت در انجام مراحل سه گانه پولشويي و تطهير اموال تواند سبب ا مي

 .نامشروع شده و پولشويان با صرف هزينه كمتر به باالترين منفعت مالي برسند

 باعث گمنامي و اختفاي هويت  ،هاي الكترونيكي در فضاي مجازي استفاده از تراكنش

 .شود آنها مي

 تري در سطح ملي و جهاني انجام  ردهتواند در فضاي جغرافيايي گست جرم پولشويي مي

 .گيرد

  كاهش حضور فيزيكي افراد در شعب و انجام نقل و انتقاالت پولي به صورت

تواند باعث كم شدن نسبي جرايمي مانند جعل اسناد به منظور مخفي  مي ،الكترونيكي

توسط پولشويان در مؤسسات مالي و بانكي  ،هويت و دادن رشوه به افراد داشتن نگه

 .دشو

  استفاده از فضاي مجازي در بانكداري الكترونيكي و كاهش حضور فيزيكي افراد در

تواند موجب كاهش ريسك خطر شناسايي افراد مجرم در مراحل پولشويي  شعب مي

 .شود

يافته و  بنابراين، از آنجا كه با پيشرفت بانكداري الكترونيكي، پولشويي الكترونيكي نيز گسترش

، الزم است اند افتههاي غيرقانوني خود دست ي كردن فعاليت جديدتري براي مخفيهاي  مجرمان به روش

 . هايشان بپردازند ها نيز با دقت بيشتري به شناسايي اين افراد و فعاليت كه بانك

هاي  هاي مشتريان منحصر به همان شعبه بود و حتمًا تمام فعاليت حساب ،در بانكداري سنتي

گرفت، بنابراين، رديابي عمليات مالي آنها در  بايست در همان شعبه انجام مي مالي مربوط به مشتريان مي

اين در حالي است كه در بانكداري . ها وقت نياز داشت شعب مختلف گاهي به روزها يا حتي هفته
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، تشخيص عمليات مشكوك به پولشويي نسبت افزارها نرمالكترونيكي با استفاده از فناوري الكترونيكي و 

توان با داشتن سامانه يكپارچه بانكي به كشف رفتارهاي  پذير بوده و مي تر امكان داري سنتي سريعبه بانك

 .پولشويي و استخراج پيشينه اقدام نمود

مشتريان وقتي به يكي از شعب بانك مراجعه و افتتاح حساب و يا هر گونه  ،سنتي در بانكداري

ت آنها از جمله مشخصات مشتريان مانند شماره حساب، دادند، بسياري از اطالعا عمليات بانكي انجام مي

هاي مالي و بانكي آنها، فقط و فقط در همان شعبه  كد ملي، آدرس، شغل و در موارد زيادي تراكنش

 ،پولي را به حساب شخص ثالثي در شعبه ديگري واريز نمايد خواست يمو اگر كسي  شد يمنگهداري 

به بيان ديگر، شعب بر اساس سيستم . كرد بايست پول را به شماره حساب آنها حواله مي مي حتمًا

به  ،كردند و تنها بخشي از اطالعات مشتريان از شعب بانك در شهرهاي مختلف ايران غيرمتمركز عمل مي

به منظور  امروزه. شد براي ايجاد آرشيو و پشتيبان ارسال مي ،ي در تهرانا انهيراصورت برون خط به 

ها، تمام اطالعات  سازي سامانه يكپارچه متمركز بانكي در بانك با پياده ،يتوسعه بانكداري الكترونيك

هاي آنها، به صورت برخط به رايانه مركزي تهران فرستاده و  مشتريان از قبيل مشخصات و تراكنش

اس سيستم متمركز عمل ها بر اس شود و به عبارتي در حال حاضر بيشتر شعب در بانك نگهداري مي

بنابراين، در سامانه يكپارچه بانكي، چون تمام اطالعات مشتريان از قبيل مشخصات و . نمايند مي

شود و از آنجا كه  هاي آنها، در يكجا كه همان رايانه مركزي است به صورت برخط نگهداري مي تراكنش

مايند، پس با وجود اين سامانه متمركز، ن پولشويان از شعب مختلف بانك، براي عمليات پولي استفاده مي

تر  تر و موفق و در كشف عمليات مشكوك به پولشويي سريع گرفته انجامتواند بهتر  رديابي پولشويي مي

ساختار سامانه يكپارچه بانكي و نحوه ارتباط بين شعب مختلف با رايانه مركزي  2شكل . عمل نمايد

 حساب به را مبلغي گيالن استان در الف شعبه در فردي اگر مثال، طور به. دهد تهران را نشان مي

 متمركز تهران در مركزي رايانه درها  حساب تمام چون نمايد، واريز فارس استان در بدر شعبه  شخصي

 .گيرد قرار استفاده مورد تواند مي برخط و شده واريز نظر مورد شخص حساب به لحظه همان پس است،
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كي يكپارچه سامانه ساختار.  2 شكل كداري در شعب بين ارتباط نحوه و  بان  متمركز بان

 
 پولشويي در بانكداري الكترونيكي تشخيص هاي ضرورت استفاده از سيستم. 3-3

در . سنتي دارد هاي اساسي با بانكداري همان طور كه پيشتر بحث شد، بانكداري الكترونيكي تفاوت

آوري و ذخيره  جمع ،هاي آنها در يك سامانه يكپارچه تراكنشبانكداري الكترونيكي اطالعات مشتريان و 

فرد پولشوي با استفاده از اينترنت و يا ابزارهاي ديگر پرداخت الكترونيكي و يا از طريق ). 2شكل (شود  مي

تلفن همراه به طور مستقيم با بانك ارتباط برقرار كرده و بدون حضور فيزيكي و بدون آنكه توجه كسي را 

ها پرداخته و  استفاده از رمز يا امضاي ديجيتال خود به نقل و انتقال پول در حساب جلب كند بابه خود 

به بيان ديگر، نقل و انتقاالت پولي بدون واسطه و گمنام  .دهد به راحتي مراحل پولشويي را انجام مي

، تعدادي 1جدول. د استها در بانكداري الكترونيكي بسيار زيا افزون بر اين، حجم تراكنش .گيرد انجام مي

شود،  همان طور كه مشاهده مي. دهد نشان مي 1391ها را در آبان ماه  هاي الكترونيكي بانك از تراكنش

و پايانه شعب  )POS(پايانه فروش  ،)ATM(سه ابزار الكترونيكي خودپرداز  ،1391تنها در آبان ماه سال 

)PIN PAD ( اين در حالي . تراكنش الكترونيكي دارند ميليون 543بانك داخل كشور بيش از  16در

ابزارهاي  و توسطها فقط شامل اين سه ابزار نبوده و در داخل خود شعب  هاي بانك است كه تراكنش
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ها در  شود كه اين موضوع مبين حجم زياد تراكنش ديگر نيز از قبيل اينترنت و همراه بانك انجام مي

هايي را به يك روش سنتي مشكل كرده  ل آناليز چنين فعاليتتمامي اين دالي. بانكداري الكترونيكي است

هدف اصلي . سازد افزاري الكترونيكي تشخيص پولشويي را آشكارتر مي و نياز به داشتن يك سامانه نرم

هاي تشخيص پولشويي اين است كه با تجزيه و تحليل خودكار جريانات و نقل و انتقاالت پول در  سيستم

پنهان  ،هاي مالي ونيكي، عمليات پولشويي را كه در ميان تعداد زيادي از تراكنشسيستم بانكداري الكتر

هاي يك معامله مشكوك به پولشويي از  در اين سامانه معيار و ويژگي. اند، پيدا كرده و گزارش نمايند شده

هاي  هاي مشتريان يا تراكنش گردش عمليات حساب ،شوند و سامانه به طور خودكار پيش مشخص مي

ي ها تراكنشاست كه كشف  گفتني. نمايد الي را بررسي و كنترل نموده و در صورت لزوم اعالم خطر ميم

با الگوهاي  ها تراكنشخط بوده و پس از مقايسه اين  مشكوك به پولشويي در بيشتر موارد به صورت برون

P19Fپولشويي

1
P  است ريپذ امكانهاي تشخيص پولشويي  در سيستم شده فيتعراز پيش. 
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آبان ماه  آمار تعداد تراكنش. 1جدول شور در   1391هاي شبكه بانكي ك

 بانك 
مقطع 

 اعالم

جمع سه ابزار  پايانه شعب پايانه فروش خودپرداز

 جمع استانها تهران جمع استانها تهران جمع استانها تهران الكترونيكي

1 
اقتصاد 

 نوين
8/1391 2،999،166 2،623،244 5،622،410 1،812،173 2،239،783 4،051،956 53،064 44،983 98،047 9،772،413 

 54،893،113 18،723 4،981 13،742 53،265،719 29،265،185 24،000،534 1،608،671 468،669 1،140،002 8/1391 پارسيان 2

 18،021،388 142،961 46،703 96،258 10،693،563 5،700،594 4،992،969 7،184،864 1،119،802 6،065،062 8/1391 پاسارگاد 3

 2،241،867 44،936 6،161 38،775 1،310،315 507،391 802،924 886،616 70،294 816،322 8/1391 تات 4

 28،759،111 463،615 354،563 109،052 11،067،352 8،618،438 2،448،914 17،228،144 12،619،105 4،609،039 8/1391 تجارت 5

6 
توسعه 

 صادرات
8/1391 17،542 71،212 88،754 1،783 4،054 5،837 126 430 556 95،147 

 3،431،934 62،213 22،270 39،943 1،556،141 757،215 798،926 1،813،580 359،303 1،454،277 8/1391 دي 7

 8،980،566 325،852 265،120 60،732 2،219،701 1،752،328 467،373 6،435،013 5،035،711 1،399،302 8/1391 رفاه 8

 14،858،266 717،426 568،670 148،756 3،687،454 3،394،778 292،676 10،453،386 8،677،512 1،775،874 8/1391 سپه 9

 3،820،609 116،717 88،699 28،018 310،408 161،057 149،351 3،393،484 2،093،928 1،299،556 8/1391 سينا 10

11 
صادرات 

 ايران
8/1391 14،873،810 53،269،823 68،143،633 6،866،292 14،120،579 20،986،871 672،636 1،965،505 2،638،141 91،768،645 

 33،532،555 1،040،046 894،359 145،687 5،681،285 4،180،619 1،500،666 26،811،224 22،744،174 4،067،050 8/1391 كشاورزي 12

 24،429،919 2،166،596 1،533،958 632،638 4،455،077 2،182،206 2،272،871 17،808،246 13،216،763 4،591،483 8/1391 مسكن 13

 100،937،783 332،915 228،946 103،969 64،446،156 45،652،953 18،793،203 36،158،712 28،353،358 7،805،354 8/1391 ملت 14

 147،383،820 6،916،266 5،147،021 1،769،245 27،580،054 23،979،419 3،600،635 112،887،500 83،267،739 29،619،761 8/1391 ملي ايران 15

16 

مؤسسه 

اعتباري 

 توسعه

8/1391 103،107 117،872 220،979 6،217 13،345 19،562 3،774 2،561 6،335 246،876 

 543،174،012 15،091،345 11،174،930 3،916،415 211،337،451 142،529،944 68،807،507 316،745،216 234،108،509 82،636،707 :جمع

 .بانك مركزي ايران: مأخذ

 هاي تشخيص پولشويي  مطالعه سيستم. 4

سيستم "و  "سيستم پشتيباني تشخيص پولشويي"در اين قسمت، به بررسي و مقايسه 

 .  پردازيم مي "ضدپولشويي هوشمند
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P20Fسيستم پشتيباني تشخيص پولشويي. 4-1

1 

 شناسايي با مشكوك مالي هاي فعاليت شناسايي در آن توانايي اساس بر ضدپولشويي، حل راه هر ارزش

P21F2.شود مي مشخص درگيرند، آن با كه هايي سازمان يا پولشو افراد مشخصات
P سيستم، اين اصلي هدف 

 شكل در كه بوده پولشويي به مشكوك هاي فعاليت تشخيص منظور به مالي هاي تراكنش تحليل و تجزيه

 ورودي، واحد جمله از مختلفي هاي قسمت داراي سيستم اين. شود مي مشاهده سيستم اين از شمايي 3

كه الگوريتم كلي آن  هاست داده تجسم بخش و تكراري الگوهاي استخراج الگوريتم بندي، دسته الگوريتم

 P22F3.دهيم مي شرح خالصه به طور را
ستماز  شمايي. 3شكل شتيباني سي شخيص پ شويي ت   پول

 
 .Drezewski .(2012): مأخذ

 پشتيباني تشخيص پولشوييالگوريتم كلي سيستم . 4-1-1

واحد ورودي پس از  ،شود وقتي اطالعات مالي وارد سيستم مي ،شود مشاهده مي 4كه در شكل  طور همان

P23Fتغيير فرمت اطالعات

4
P  را از تراكنش حذف، سپس، ) مانند نام صاحب حساب(اقالم اطالعاتي حساس

______________________________________________________ 
  1. System Supporting Money Laundering Detection 
  2. Wicks. (2001). 
  3. Drezewski. (2012). 
  4. Extract Transform Load (ETL) 
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P24Fقبول سيستم ضدپولشويي تبديل و در انباره اقالم ديگر تراكنش را به فرمت قابل

1
P با . نمايد آن ذخيره مي

ي بر اساس بند دستهاطالعات توسط الگوريتم  ،تعيين سقف مقرر نقل و انتقاالت توسط كاربر سيستم

. شود بندي مي نمودن اندازه مجموعه دسته و حداقل ،شده در حساب مقدار پول جمع ،جريان پولوضعيت 

افزون بر اين، . گر سيستم قابل مشاهده است بندي شده براي تحليل در اين مرحله، اطالعات دسته

و  قرارگرفتهاستخراج الگوهاي تكراري نيز مورد بررسي   بندي شده توسط الگوريتم اطالعات دسته

 .شود جدا مي ،اند ها تكرار شده كه در دسته هايي حساباطالعات 
ستم روندنماي.  4 شكل شتيباني سي شخيص پ شويي ت  پول

 

______________________________________________________ 
   1. Data Warehousing 
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گر سيستم به نمايش  ي جداگانه براي تحليلها پنجرهنتايج الگوريتم استخراج الگوهاي تكراري در 

بندي شده و اطالعات  اطالعات دستهگران سيستم با تجزيه و تحليل  در اين ميان، تحليل. ديآ يمدر 

نتايج را مورد بررسي و تفسير قرار داده تا بتوانند در پيداكردن نقل و انتقاالت مشكوك به  ،تكراري

 .تر عمل نمايند پولشويي موفق

 ي سيستم پشتيباني تشخيص پولشوييها تيمحدود. 4-1-2

 :زير است به شرح پولشويي تشخيص پشتيباني سيستم هاي محدوديت از برخي

 داشته پولي انتقال و نقل حساب بايست مي حتمًا مالي، اطالعات بندي دسته براي سيستم اين در

 گردش بدون و باال مانده با هايي حساب اگر يعني گيرد؛ قرار ارزيابي مورد بندي دسته الگوريتم در تا باشد

 .گيرند نمي قرار توجه مورد بررسي اين در باشند، مالي

 كه زماني پنجره در شده تعيين زمان با متناسب بايست مي ،)اطالعات بندي دسته( كار زمان

 پنجره در شده تعيين زمان از بيشتر كار زمان اگر كه چرا شود، تعيين ،شود مي مشخص كاربر توسط

 ناقص بندي دسته مرحله در كار خروجي و گيرد نمي صورت درستي به بندي دسته عمليات باشد، زماني

 . ماند مي

 اطالعاتي حجم باشد، بيشتر گيرد، مي انجام ها حساب در كه پولي انتقاالت و نقل ميزان چه هر

 به گيرند، قرار تكراري الگوهاي استخراج الگوريتم و بندي دسته الگوريتم بررسي مورد بايست مي كه

 انجام انساني نيروي توسط نمودارها صورت به كار نهايي نتايج تفسير كه آنجا از و شده بيشتر نسبت

 و پيچيده نهايت در پولشويي به مشكوك هاي فعاليت شناسايي كه شود مي سبب موضوع اين گيرد، مي

 .شود تر طوالني

 پول انتقال براي( جريان وضعيت اساس بر مالي، هاي تراكنش بندي دسته شد، بيان كه طور همان

 در بنابراين، شود، مي انجام حساب شماره يك در پول مقدار آوري جمع و) مقصد حساب به مبدأ حساب از

 هاي حساب موجودي به تنها سيستم و نگرفته قرار بررسي مورد مبدأ، حساب پولي منابع سيستم اين

 دوم و) جايگذاري( اول مراحل شناسايي بيان ديگر، به. دارد توجه شود، مي جمع آنها در پول كه مقصد

 .گيرد نمي صورت خوبي به پولشويي گانه سه مراحل از) گذاري اليه(
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 به قادر تنهايي به سيستم كه است اين پولشويي تشخيص پشتيباني سيستم ايراد ترين مهم

 نهايي نتايج تفسير و بررسي بايست مي حتمًا و نيست پولشويي به مشكوك موارد گزارش و تشخيص

 .گيرد انجام سيستم گران تحليل توسط ها، نمودار و ها داده

P25Fضدپولشويي هوشمند سيستم. 4-2

1
P (IAMLS)   

 جداسازي و رمعموليغ رفتار كشف مالي، تراكنش هر بر نظارت توانايي ،ضدپولشويي هوشمند سيستم

ضدپولشويي  سيستم .دارد عهده به شوند، مي محسوب مالي مؤسسات براي خطري كه را هايي تراكنش

 نيز را آنها پيشرفت با همزمان پولشويي جديد هاي مدل درك و انطباق و يادگيري توانايي ،هوشمند

P26F2.دارد
P تحليل و تجزيه هنگام در الگوهاي يا رفتارها توسط شناسايي كه غيرعادي تراكنش هر تعيين 

 اي پيچيده يگاهو  گير وقت فرآيند گيرد، مي صورت مالي مؤسسات در ها تراكنش و مشتري مشخصات

P27F3.است
P ضدپولشويي هوشمند مانند مدل پيشين به  در اينجا ذكر اين نكته ضروري است كه سيستم

 .كند صورت برون خط در سيستم بانكداري الكترونيكي متمركز عمل مي

ضدپولشويي هوشمند از چندين عامل تشكيل شده كه در آن هر عامل مسئول يك  سيستم

همكاري و تعامل  ،ر نيز براي رسيدن به هدف نهاييهاي ديگ وظيفه خاصي بوده و در عين حال با عامل

آوري اطالعات، نظارت بر  شامل مراحل جمع ،ضدپولشويي هوشمند عمليات ضدپولشويي در سيستم. دارد

آوري اطالعات شامل  بخش جمع. هاي مشكوك است خطر پولشويي، تشخيص رفتار و گزارش فعاليت

ها را شامل  مشخصات مشتري و تراكنش ،بخش نظارت هاي داخلي و خارجي است و اي از داده مجموعه

تواند براي انجام عمليات  ضدپولشويي هوشمند مي ها در سيستم بندي عامل بر اين اساس، تقسيم. شود مي

معماري سيستم ضدپولشويي هوشمند را نشان  ،5شكل . كار رود ضدپولشويي در مؤسسات مالي به

هاي مختلف داخلي و ارتباطات خارجي كه با  التي كه بين عاملدهد كه در آن به توصيف فعل و انفعا مي

با  ،هاي مالي درگير ضد پولشويي ها در سازمان عامل. پردازد هاي مالي موجود برقرار است، مي سيستم

ها به طور مستقل و با هدف مشترك، در محيطي چند عاملي كار  تمام اين عامل. يكديگر در ارتباطند

______________________________________________________ 
1. Intelligent Anti Money Laundering System (IAMLS) 
2.Gao. (2006).  
3.Buchanan. (2004). 
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ي كار ويژه خود متمركز بوده، بدون اينكه دخالتي از بيرون روي آن اعمال شود و با هر عامل رو. كنند مي

تواند مرزهاي عملياتي خود را براي رسيدن به هدف  تكيه بر موارد ديگري مانند دانش و قابليت خود مي

 . دهيم در زير وظايف هر عامل را مورد بحث قرار مي. نهايي دنبال كند
ستم معماري. 5 شكل شوييض سي P28Fهوشمند دپول

1
P  

 
آوري اطالعات، نظارت بر خطر  شامل جمع ،ضدپولشويي هوشمند مراحل كار در سيستم

آوري اطالعات شامل  بخش جمع. هاي مشكوك است پولشويي، تشخيص رفتار و گزارش فعاليت

______________________________________________________ 
1. Gao. (2006).  
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 ،ها هاي داخلي و خارجي است و بخش نظارت بر مشخصات مشتري و تراكنش اي از داده مجموعه

در عامل تشخيص رفتار، از الگوهاي . كند كنترل و نظارت مي ،هايي را كه خطر پولشويي دارند فعاليت

هاي  پس از ارسال گزارش. شود هاي مختلف پولشويي استفاده مي كشف فعاليت به منظوركاوي  داده

ن عامل يك دهي، اي هاي نظارت و يا عامل تشخيص رفتار به عامل گزارش مشكوك به پولشويي از عامل

فرستد تا پس  هشدار پتانسيل پولشويي را از طريق عامل كاربر به نيروي انساني متخصص به پولشويي مي

 .از بررسي به واحد اطالعات مالي گزارش شود

 الگوريتم كلي سيستم ضدپولشويي هوشمند. 4-2-1

توسط  ،مالي موجود هاي شود، ابتدا اطالعات مشتريان در سيستم مشاهده مي 6 در شكلكه  همان طور

تواند شامل مشخصات  اطالعات مي نيا .شود ها در يك پايگاه داده متمركز مي آوري داده عامل جمع

همچنين، . آدرس و نام پدر باشد ،شغل ،نام و نام خانوادگي ،شناسه ملي ايو مشتريان از قبيل كد ملي 

 ،برداشت ايو واريز  ،و شماره حساب مقصد مبدأتواند شامل شماره حساب  ها كه مي مشخصات تراكنش

پس از اينكه اطالعات . شوند ها متمركز مي آوري داده در عامل جمع ،تاريخ و موجودي حساب باشد ،مبلغ

ابتدا مشتريان بر اساس برخي از عوامل از  ،شود وارد عامل نظارت مي ،آوري داده عامل جمع از مشتريان

بندي شده، سپس، ميزان خطر  ا مليت كشورهاي پرخطر طبقهفعاليت تجاري و ي ،قبيل نوع شغل

هاي عمليات مشكوك به پولشويي را  ويژگي ،در صورتي كه يك فعاليت. شوند پولشويي آنها بررسي مي

اگر ميزان  .نمايد داراي خطر پولشويي بوده و عامل نظارت در اين حالت به دو گونه عمل مي ،داشته باشد

طور مستقيم يك گزارش  به ،در اين هنگام عامل نظارت ،خيلي زياد باشدخطر پولشويي در عمليات 

به واحد اطالعات مالي  تر عيسردهي داده تا هر چه  فعاليت مشكوك را به صورت فوري به عامل گزارش

به عامل تشخيص رفتار گزارش  ،، عملياتي كه داراي خطر بودهصورت نيادر غير . گزارش داده شود

 ها انجام تري روي تراكنش بررسي جامع ،كاوي يص رفتار با استفاده از الگوهاي دادهعامل تشخ. شود مي

پس گزارش فعاليت مشكوك به  ،اگر تشخيص اين عامل نيز تراكنش مشكوك به پولشويي باشد. دهد يم

شود تا از آن طريق يك هشدار پتانسيل پولشويي به افراد متخصص ارسال  مي فرستادهدهي  عامل گزارش

 .به واحد اطالعات مالي گزارش شودتا 
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 مزاياي سيستم ضدپولشويي هوشمند. 4-2-2

 :از عبارتند هوشمند ضدپولشويي سيستم مزاياي از برخي

 عامل توسط هوشمند سيستم در مشتريان اطالعات و مالي هاي تراكنش اينكه به توجه با

 و تر راحت مشكوك الگوهاي بررسي نتيجه، در متمركزند، پايگاه در و شده آوري جمع ها، داده آوري جمع

 .نيست مؤثر چندان عمًال پراكنده صورت به ها تراكنش بررسي كه چرا گيرد، مي انجام بهتر

 موارد كشف براي الگويابي و كاوي داده هاي روش از رفتار، تشخيص عامل كه اين به توجه با

 پولشويي تشخيص براي بيشتري اطالعات نيازمند كه صورتي در كند، مي استفاده پولشويي به مشكوك

 تواند مي بنابراين، نمايد، اطالعات تبادل ها، داده آوري جمع عامل يا و نظارت عامل با تواند مي باشد،

 .نمايد كشف بهتر را پولشويي تخلف مختلف هاي فعاليت

ديگر  هاي قسمت با كه اطالعاتي تعامل با دهي گزارش عامل هوشمند، ضدپولشويي سيستم در

 يك كند، مي دريافت را هاي ديگر عامل از پولشويي به مشكوك فعاليت هاي گزارش وقتي دارد، سيستم

 آن به نسبت تا نمايد مي ارسال كاربر عامل طريق از متخصص انساني نيروي به پولشويي پتانسيل هشدار

 .گيرد انجام واقعيت بر مبتني بهتري گيري تصميم كه دهد مي اجازه كار اين شود، قضاوت گزارش

 را فعاليتي نظارت، عامل هرگاه كه است اين هوشمند، ضدپولشويي سيستم ديگر هاي قابليت از

 در ناگهاني تغيير يا راكد حساب يك در ناگهاني تغيير مانند( بااليي پولشويي خطر پتانسيل داراي كه

 فعاليت گزارش قالب در را آن تواند مي دهد، تشخيص باشد،) مشتري شغل با نامتناسب پولي گردش

 پتانسيل هشدار به سرعت عامل اين تا كرده اعالم دهي گزارش عامل به اورژانسي و سريع طور به مشكوك

 رفتار تشخيص عامل توسط بررسي به نياز مواردي چنين در. نمايد ارسال و توليد را پولشويي فعاليت

 .شود مي پولشويي به مشكوك موارد شناسايي در تسريع باعث امر اين و نبوده
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ستم روندنماي.  6شكل شويي سي  هوشمند ضدپول

 
 مشترك هدف با كه داشته وجود مستقل طور به عامل چندين هوشمند، ضدپولشويي سيستم در

 بوده متمركز خود ويژه كار روي عامل هر كه طوري به هستند، هاي فعاليت مشغول عاملي چند محيط در

 توانمندي باعث تواند مي مختلف، هاي عامل بين تعامل اين وجود. است ارتباط در ديگر هاي عامل با و

 .شود  -است پولشويي به مشكوك فعاليت كشف همان كه- هدف به رسيدن در سيستم

 پولشويي در ايران . 5

هاي زيادي در ايران در راستاي  براي مبارزه با پولشويي و تطهير عوايد حاصل از آن، تاكنون تالش

هاي  بانك المللي توسط بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و ها با نهادهاي بين ها و همكاري هماهنگي
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به اين منظور در اين قسمت اقدامات انجام شده براي مبارزه با پولشويي و  .ديگر كشور انجام شده است

نظام بانكي ي يك سيستم ضدپولشويي و در نهايت يك سيستم هوشمند ضدپولشويي براي ها يژگيو

 .كنيم مي ارائههاي آن را  كشور با توجه به ويژگي

 اقدامات بانك مركزي در خصوص مبارزه با پولشويي. 5-1

در راستاي قانون مبارزه با پولشويي، بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران به عنوان مرجع نظارت بر 

ي الزم براي مبارزه با ها رساختيزها و مؤسسات اعتباري وظيفه دارد تا عالوه بر فراهم ساختن  بانك

بط در اين بازار نظارت پولشويي در بازار پولي كشور و مقابله با آن، بر حسن اجراي قوانين و مقررات ذير

به منظور دستيابي به اين هدف، بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران اقدام به اختصاص بخشي از . نمايد

ي قوانين، ها رمجموعهيزاين بخش مشتمل بر . ي خود به اين امر مهم نموده استرسان اطالعپايگاه 

است  گفتني .است در زمينه مبارزه با پولشوييپژوهش  دهيگزها و  نامه ها، بخش ها، دستورالعمل نامه آيين

ي همكاري داشته و در صندوق الملل نيبهاي نظارتي  كه ايران در زمينه مبارزه با پولشويي با سازمان

 .نمايد ارائه مي ي پول نيز داراي نماينده بوده و گزارش مسائل بانكي را به آنهاالملل نيب

 پولشوييهاي بانك ملي در مبارزه با  اقدام. 5-2

 و اجرايي هاي نامه آيين تدوين آن دنبال به و پولشويي با مبارزه هاي دستورالعمل و قانون ابالغ راستاي در

 در ويژه به مركزي، بانك توسط صادره هاي بخشنامه و مقررات مفاد اجراي ضرورت بر تأكيد منظور به نيز

 در را مراتب ملي بانك حقوقي، و حقيقي اشخاص هويت احراز و مشتريان دقيق شناسايي حوزه

 اين در .است نموده تأكيد آنها اجراي حسن بر و ابالغ بانك ذيربط واحدهاي تمام به داخلي هاي بخشنامه

 با كه شده ايجاد "داخلي حسابرسي و پولشويي با مبارزه كل اداره" عنوان با مستقلي اداره خصوص،

 مسئوليت از است  عبارت اداره اين وظايف ترين مهم. نمايد مي وظيفه انجام بازرسي امور مدير نظارت

 هاي دستورالعمل تهيه پولشويي، با مبارزه خصوص در بانك واحدهاي راهبري و هدايت ريزي، برنامه

 هاي كنترل ارزيابي واحدها، عمليات كنترل و حسابرسي زمينه، اين در واحدها عملكرد بر نظارت مرتبط،

 ها، سياست بودن مناسب از طرفانه بي و مستقل ارزيابي و اظهارنظر و مديريتي و مالي هاي گزارش داخلي،

 .است بانك مديريت به ارائه براي مربوطه هاي گزارش تنظيم تهيه و و داخلي مقررات و قوانين
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 هاي يك سيستم ضدپولشويي هوشمند مناسب بانك ويژگي. 5-3

از  ،پيشرو هاي بانكها و استقبال مشتريان از اين شيوه بانكداري، امروزه بيشتر  با الكترونيكي شدن بانك

هاي يكپارچه انجام  هاي مجتمع و متمركز برخوردار بوده و بيشتر عمليات خود را روي سامانه پايگاه داده

كند كه بتوانند براي تسريع  مي ها فراهم سامانه يكپارچه متمركز اين امكان را براي بانك. دهند مي

از يك سيستم ضدپولشويي مناسب  ،هاي بانكي هاي پولشويي از ميان حجم زياد تراكنش شناسايي فعاليت

از يك سيستم هوشمند ضدپولشويي  ،بنابراين، با توجه به تجربيات و مطالعات انجام شده. استفاده نمايند

 : انتظار است زير مورد هاي ويژگيدر بانكداري الكترونيكي 

 هاي  قابليت اتصال به سامانه يكپارچه بانكي و دسترسي به اطالعات و تراكنش

 مشتريان،  

  و سوء  ها يناهنجاردقت الزم در شناسايي عمليات مشكوك و تشخيص درست

 ،ها استفاده

 ها به صورت برون خط، كاوي و تجزيه و تحليل صحيح داده سرعت در فرآيند داده 

 ستم در شناسايي الگوهاي رفتاري پولشويان، پذيري سي آموزش 

 هاي ضدپولشويي توانمند، الگوريتم 

 با هدف اتخاذ تصميم، ،به موقعگيري كارآمد و  گزارش 

 ها و قوانين بانك مركزي و نظام بانكي كشور در خصوص  ي دستورالعملريكارگ به

 .مبارزه با پولشويي

 سيستم پيشنهادي براي بانك ملي ايران. 5-4

 . بانكي در بانكداري الكترونيكي بسيار زياد است هاي تراكنشحجم  ،طور كه پيشتر بحث شد همان

تعدادي از  2به عنوان مثالي ديگر، جدول  ،بوده ها تراكنشمثالي از اين حجم  3-3در قسمت  1جدول 

ل مشاهده كه در جدو همان طور. دهد نشان مي 1391 مهرماهها را در  هاي الكترونيكي بانك تراكنش

و پايانه  )POS(پايانه فروش  ،)ATM(سه ابزار الكترونيكي خودپرداز  ،1391سال  مهرماهشود، تنها در  مي

 اند داشتهميليون تراكنش الكترونيكي  562بانك مطرح داخل كشور بيش از  15در ) PIN PAD(شعب 
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ها مربوط به بانك ملي ايران  درصد تراكنش 27در حدود  ،ميليون تراكنش 153كه از اين مقدار بيش از 

 . هست
راكنش. 2 جدول شور در مهرماه  آمار تعداد ت كي ك   1391هاي شبكه بان

 بانك 
مقطع 

 اعالم

جمع سه ابزار  پايانه شعب پايانه فروش خودپرداز

 جمع استانها تهران جمع استانها تهران جمع استانها تهران يكالكتروني

1 
اقتصاد 

 نوين
7/1391 2،981،101 2،551،929 5،533،030 1،769،086 2،100،714 3،869،800 53،418 45،768 99،186 9،502،016 

 56،742،177 20،366 5،833 14،533 54،989،210 30،477،583 24،511،627 1،732،601 478،730 1،253،871 7/1391 پارسيان 2

 18،244،536 141،152 44،720 96،432 10،952،051 5،797،264 5،154،787 7،151،333 1،121،800 6،029،533 7/1391 پاسارگاد 3

 2،612،224 44،308 6،590 37،718 1،479،045 549،656 929،389 1،088،871 72،073 016،798ظ,1 7/1391 تات 4

 28،924،082 454،783 351،179 103،604 11،067،352 8،618،438 2،448،914 17،401،947 12،689،463 4،712،484 7/1391 تجارت 5

 3،162،668 59،134 21،918 37،216 1،431،899 665،629 766،270 1،671،635 309،580 1،362،055 7/1391 دي 6

 8،802،844 323،838 265،378 58،460 1،982،008 1،560،493 421،515 6،496،998 5،118،237 1،378،761 7/1391 رفاه 7

 12،966،544 20،624 6،986 13،638 8،536،750 4،884،901 3،651،849 4،409،170 1،272،309 3،136،861 7/1391 سامان 8

 15،007،111 696،773 562،128 134،645 3،687،454 3،394،778 292،676 10،622،884 8،826،065 1،796،819 7/1391 سپه 9

 3،860،435 116،019 87،122 28،897 348،999 180،231 168،768 3،395،417 2،117،783 1،277،634 7/1391 سينا 10

11 
صادرات 

 ايران
7/1391 15،805،275 55،284،302 71،089،577 6،783،311 14،319،996 21،103،307 679،467 1،993،717 2،673،184 94،866،068 

 33،892،446 1،039،733 891،361 148،372 6،434،425 4،694،694 1،739،731 26،418،288 22،306،511 4،111،777 7/1391 كشاورزي 12

 22،613،020 2،153،956 1،521،483 632،473 3،296،214 1،854،402 1،441،812 17،162،850 12،592،738 4،570،112 7/1391 مسكن 13

 98،415،228 330،424 229،019 101،405 61،364،162 44،204،946 17،159،216 36،720،642 28،740،648 7،979،994 7/1391 ملت 14

 153،192،527 7،394،084 5،535،456 1،858،628 32،943،322 25،836،074 7،107،248 112،855،121 82،765،030 30،090،091 7/1391 ملي ايران 15

 562،803،926 15،567،564 11،568،658 3،998،906 223،485،998 149،139،799 74،346،199 323،750،364 236،247،198 87،503،166 :جمع

 .بانك مركزي ايران: مأخذ

 1391تا  1385هاي الكترونيكي بانك ملي ايران را از سال  تعدادي از تراكنش 3همچنين، جدول 

سه ابزار الكترونيكي خودپرداز  هاي تراكنش، مجموع شود يمهمان طور كه مشاهده . دهد يمنشان 

)ATM(،  پايانه فروش)POS(  و پايانه شعب)PIN PAD ( بيش از  ،براي بانك ملي 1385سال  رماهيتدر

به طوري كه در شهريور  ،يافته ي افزايشتوجه قابلهاي بعد به طور  ميليون تراكنش بوده كه در سال 9/6

دهنده افزايش  رسد كه اين موضوع نشان ميليون تراكنش مي 154مجموع آنها به بيش از  1391سال 
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نمودار رشد  7هاي اخير است كه در شكل  بانك ملي در سال الكترونيكي در هاي تراكنش روزافزون

است كه   گفتني. قابل مشاهده است 1391تا  1385هاي  در سال ،هاي ماهانه در بانك ملي تراكنش

فقط شامل اين سه ابزار نبوده و در داخل شعب و يا توسط ابزارهاي ديگر از قبيل  ها بانكهاي  تراكنش

ها در بانكداري  حجم زياد تراكنش دهنده  نشاناين موضوع . شوند انجام مي اينترنت و همراه بانك نيز

حال، نظر به اينكه . سازد يمهاي تشخيص پولشويي را آشكارتر  الكترونيكي بوده و لزوم استفاده از سيستم

هاي بانكي كشور را به خود اختصاص داده و با توجه به مزاياي  بانك ملي ايران حجم زيادي از تراكنش

استفاده از آن در  ،ي اين سيستمساز يبومهايي در جهت  سيستم ضدپولشويي هوشمند، با ارائه پيشنهاد

 .كنيم بانك ملي ايران توصيه مي
راكنش .3 جدول ك مل آمار تعداد ت   1391 ماه شهريور تا 1385ماه  يراز ت يها در بان

 4/85 4/86 4/87 4/88 4/89 4/90 6/91 

 111،033،612 82،289،991 57،941،830 33،854،997 10،841،856 7،571،386 6،372،561 خودپرداز
 36،468،881 17،917،799 5،637،397 1،415،604 203،738 149،016 33،333 پايانه فروش
 6،816،499 6،647،229 8،583،657 10،110،334 945،423 643،442 501،976 پايانه شعب
 154،318،992 106،855،019 72،162،884 45،380،935 11،991،017 8،363،844 6،907،870 جمع كل

 .بانك مركزي ايران: مأخذ

راكنش رشد نمودار. 7شكل ك ملي  يها تعداد ت كماه در بان 1385-91 هاي سال دري

 
 شماي كلي سيستم پيشنهادي. 5-4-1

 ،شود همان طور كه در شكل مشاهده مي. ايم نشان داده 8شماي كلي سيستم پيشنهادي را در شكل 

 : پردازيم ايجاد پايگاه قوانين و پايگاه داده براي اين سيستم پيشنهاد شده كه در زير به شرح آنها مي
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ي بانك مركزي در خصوص مبارزه با ها گزارشبه منظور رعايت و اجراي قوانين و : پايگاه قوانين

شود تا  ضدپولشويي هوشمند پيشنهاد مي ايجاد پايگاه قوانيني در كنار عامل نظارت سيستم ،پولشويي
عمل  كاراتراين پايگاه در كشف و گزارش عمليات مشكوك بهتر و  وزه ربكارگيري  سيستم بتواند با به

هاي بانك مركزي در خصوص سقف  و بخشنامه ها گزارشتواند شامل آخرين قوانين و  اين پايگاه مي. نمايد
به . باشد) فهرست سياه(هاي افراد پولشو  نام و حساب ،سقف گردش متناسب با شغل ،مقرر هر حساب

 :زير تعريف شودتواند به صورت  طور كلي، پايگاه قوانين براي اشخاص حقيقي و حقوقي مي

شامل فيلدهايي  ،ها پايگاهي از داده ،تواند اين پايگاه قوانين مي :پايگاه قوانين براي اشخاص حقيقي

مانده  ،شغل ،شماره شناسنامه ،نام پدر ،نام و نام خانوادگي ،شماره حساب ،شماره مشتري ،يكد ملمانند 
سقف گردش  ،سقف مقرر براي هر حساب ،بها در روز حسا مجموع گردش ،يكد پست ،تلفن ،ينشان ،حساب

است كه سقف   گفتني. باشد) فهرست سياه(پولشو متناسب با شغل و فيلدي به منظور مشخص نمودن افراد 
به طور . ي بانك مركزي ابالغ شودها دستورالعملتواند با  مقرر هر حساب و سقف گردش متناسب با شغل مي

براي شغل . ميليون ريال تعيين شده است 150مبلغ  1391سال در  ها حسابمثال، سقف مقرر نقدي براي 
به طور مثال، سقف مقرر گردش روزانه يك كارمند . سقف گردش تراكنش تعريف نمود توان يممشتريان نيز 

X ريال و يا سقف مقرر گردش روزانه يك نانوا Y  ريال باشد؛ البته، تعيين اين سقف مقرر گردش روزانه در
 .تواند بيشتر شود مي) چند شغلي(شغل ديگري نيز داشته باشند  صورتي كه افراد

ستم كلي شماي. 8شكل شنهادي سي  پي
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تواند شامل فيلدهايي مانند  اين پايگاه قوانين نيز مي :پايگاه قوانين براي اشخاص حقوقي

 ،پدرنام  ،نام و نام خانوادگي نماينده شركت ،كد شناسه ،شماره ثبت ،شناسه ملي شركت يا مؤسسه

مجموع  ،مانده حساب شركت ،شماره حساب شركت ،تلفن، ينشان ،يكد پست ،يكد مل ،شماره شناسنامه

سقف گردش متناسب با فعاليت شركت و فيلدي به منظور  ،سقف مقرر حساب ،هاي هر روز گردش

مراحل مقايسه و كنترل سقف مقرر براي . باشد) فهرست سياه(پولشو مشخص نمودن شركت يا مؤسسه 

در كشف فعاليت پولشويي  ،هر حساب و سقف گردش متناسب با شغل و يا متناسب با فعاليت شركت

 .ايم بسيار حائز اهميت بوده كه در مبحث الگوريتم كلي سيستم پيشنهادي به آن پرداخته

  شده  كشفهاي پولشويي  شامل الگوهايي از روش ،تواند اين پايگاه مي :داده پايگاه

 ها در اين پايگاه داده، در صورت  تا سيستم بتواند در مقايسه اوليه تراكنش ها باشد در بانك

 به عنوان . نسبت به گزارش سريع فعاليت مشكوك به پولشويي اقدام نمايد ،وجود الگوي مشابه

 اشخاص بدين روش عمل نمايند كه توسط  ،يا شده  كشفمثال، اگر در فعاليت پولشويي 

 از طريق  ،و به منظور تغيير ماهيت پول شده مانده باال متصلكارت بانكي به يك حساب با 

 اين  ،اقدام به خريد سكه طال به تعداد زياد نمايند ،يطالفروشدر يك  شده  نصبپايانه فروش 

 . كشف فعاليت پولشويي زودتر انجام گيرد ،ي براي سيستم تعريف شود تا با مقايسه آنهاا گونه الگو به

 يي با مبالغ باال توسط يك پايانه فروش ها برداشتاز حسابي  ،در طي روز بيان ديگر، هرگاهبه 

 تواند مشكوك  فعاليت مي ،انجام گيرد ،مشخص كه داراي كد پذيرنده مخصوص به خود است

 .به پولشويي باشد

 الگوريتم كلي سيستم پيشنهادي. 5-4-2

 رخط با استفاده از سيستم ب ،هاي شعب بانك ملي شود، تراكنش مشاهده مي 9با توجه به شكل 

 ها و  و تمام حساب شده  فرستادهبه رايانه مركزي تهران  ،)سيبا(يكپارچه بانك ملي ايران 

همزمان با پايگاه  ،عامل نظارت بر اطالعات مشتريان. شود مشخصات مشتريان در يكجا نگهداري مي

ي بانك مركزي در ها گزارشين و ها از آخرين قوان بندي تراكنش قوانين در تعامل بوده تا در طبقه

فهرست (هاي افراد پولشو  نام و حساب ،سقف گردش متناسب با شغل ،خصوص سقف مقرر هر حساب
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ي ها يژگيوهاي باالي سقف مقرر به بررسي  عامل نظارت با اولويت دادن به تراكنش. استفاده كند ،)سياه

 ي حساب مشتريان ها گردشمجموع  ،زير سقف مقرر هاي تراكنشدر . پردازد عمليات مشكوك مي

يا شناسه ملي محاسبه شده و با سقف گردش متناسب با شغل آنها بررسي و مقايسه  و بر اساس كد ملي

 .شود مي

در صورت وجود خطر  ،هاي باال و يا پايين سقف مقرر هر دو بررسي انجام شده براي تراكنش در

 مورد مقايسه  ،موجود در پايگاه داده ،ي پيشينپولشوي شده  كشفبا الگوهاي  ها تراكنش ،پولشويي

در . شود گزارش مي ،دهي ت به عامل گزارشعسر به ،مشكوك به پولشويي باشد ،اگر فعاليت. رنديگ يمقرار 

 شود  ها براي بررسي بيشتر به عامل تشخيص رفتار فرستاده مي ، تراكنشصورت نياغير 

 حال، اگر فعاليتي مشكوك . ه و تحليل قرار گيردكاوي مورد بررسي و تجزي تا با الگوهاي داده

 شود تا به نيروي انساني متخصص  دهي ارسال مي گزارشي به عامل گزارش ،به پولشويي باشد

 به موردي  ،هاي باالي سقف مقرر است اگر عامل نظارت در بررسي تراكنش گفتني. فرستاده شود

عامل . دينما يمارسال  ،دهي آن را به عامل گزارش فورًا ،با پتانسيل خطر پولشويي زياد مواجه شود

تا به واحد اطالعات مالي  هشدار پتانسيل پولشويي را به نيروي انساني متخصص فرستاده ،دهي گزارش

 .گزارش شود
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ك ملي روندنماي. 9 شكل راي بان شنهادي ب ستم پي  سي

 
در . را دارد ها يناهنجارو  اه سوءاستفادهبه طور كلي، سيستم پيشنهادي قابليت تشخيص 

ي را با توجه به مقررات ا شده شناختهت رفتارهاي دق تشخيص سوء بر رفتارهاي مشتريان تمركز كرده و به

در تشخيص ناهنجاري، تاريخچه رفتار مشتري از جمله شغل، درآمد . كند و قوانين پولشويي شناسايي مي

گونه انحراف از اين رفتارها و هر شود يمطبيعي و عادي تلقي  به عنوانو سقف مقرر متناسب با شغل 

 .به عنوان يك ناهنجاري يا فعاليت مشكوك به پولشويي ثبت شود تواند مي
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شايان ذكر است كه عمليات تشخيص پولشويي به صورت پردازش برون خط با استفاده پايگاه 

كاركنان بانك ملي ، اين سيستم تشخيص پولشوييدر كنار استفاده از . گيرد داده يكپارچه سيبا انجام مي

به مواردي از قبيل شناخت  ،هاي بانكي طبق دستورالعمل ،بايست در انجام كارهاي روزمره خود نيز مي

و تحقيق از امور  تغييرات ناگهاني فعاليت مالي با توجه به شغل مشتريان ،هويت و ماهيت كار مشتري

 .الزم را داشته باشندو دقت  توجه ،هرگونه شك و ترديد در صورتمشتري 

 گيري نتيجه. 6

ها  هاي مالي الكترونيكي، شناسايي روش با توجه به رشد روزافزون بانكداري الكترونيكي و افزايش تراكنش

با دسترسي به اينترنت و  ،زيرا پولشويان نيز ،تر شده است تدريج پيچيده و رفتارهاي پولشويي نيز به

دادن درآمدهاي غيرقانوني خود پيدا  ي نوين، راهكارهاي جديدي را براي قانوني جلوهها استفاده از فناوري

پايانه  ،ها با استفاده از ابزارهاي الكترونيكي مانند خودپرداز از آنجا كه امروزه حجم تراكنش. كنند مي

 هاي فعاليت شود، بنابراين، شناسايي تلفن همراه و اينترنت روز به روز بيشتر مي ،پايانه شعب ،فروش

به همين منظور . پذير نيست هاي تشخيص پولشويي به آساني امكان پولشويي بدون استفاده از سيستم

 ،در سيستم ضدپولشويي هوشمند. هاي تشخيص پولشويي مورد بحث و بررسي قرار گرفتند سيستم

هاي  با عاملچندين عامل به طور مستقل وجود دارد كه هر عامل بر اساس وظيفه خود عمل نموده و 

به طوري كه قادرند فعاليتي را كه  ،در تعامل است ،ديگر در جهت شناسايي فعاليت مشكوك به پولشويي

داراي خطر پولشويي باشد، تشخيص داده و به طور خودكار يك گزارش فعاليت مشكوك به پولشويي 

 خود به را كشور بانكي هاي تراكنش از زيادي حجم ايران ملي بانك اينكه به نظر حال،. توليد نمايند

 سازي بومي براي هايي پيشنهاد ارائه با هوشمند، ضدپولشويي سيستم مزاياي به توجه با و داده اختصاص

 ملي بانك در آن از استفاده مالي، و انتقاالتسيستم و رديابي و كشف فعاليت پولشويان در تمام نقل  اين

  .دش  پيشنهاد ايران و سيستم بانكي كشور
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P0Fهاي مركزي و تجربه كشورهاي منتخبزيان بانك

1 
 

1T1F،افشين برمكي


1T 1محمد ساالريانT2F

 

 چكيده
از طريق درآمدهاي حاصل از حق انحصـاري نشـر اسـكناس و     به كسب سود، عمدتاًهاي مركزي بايد قادر شرايط عادي، بانك در

ناشـي از طيفـي از    در بيشتر مـوارد شوند كه هاي مركزي در عمليات جاري خود دچار زيان مياما برخي از بانك ؛مسكوك باشند
هـاي مركـزي را   عملياتي بانك ه اثر زياناين مقال. شرايط غيرعادي و بازسازي بخش مالي است درها، شامل عمليات پولي فعاليت

بايد  پيشنهاد شده است كه اين زيان ،همچنين. دهدهاي مركزي ارائه ميبانك بررسي نموده و اصول و تجربياتي براي كنترل زيان
. فته باشـد به عنوان كاهش خالص ارزش بانك مركزي نشان داده شود؛ مگر آنكه زيان مورد نظر توسط دولت مورد پوشش قرار گر

را از طريق افزايش سرمايه بانك مركزي پوشش دهند كه در اين صورت دارايي جديـدي بـه صـورت     توانند اين زيانها ميدولت
گزارش مطرح شده است كه در آنهـا  اين شش مطالعه موردي در . اوراق قرضه دولتي ايجاد و نزد بانك مركزي نگهداري خواهد شد

ها و شفافيت و افشاسازي تجارب مربوط به چگونگي پوشش اين زيان. بانك مركزي ايجاد شده استهاي عملياتي زيان در حساب
 . هاي بانك مركزي در اين زمينه در مقاله مورد بحث و بررسي قرار گرفته استحساب

 

 .يمركز هاي ان بانكي، زيترازنامه بانك مركز :كليــديواژگان 

 JEL: .E58, F34, G15بندي طبقه

______________________________________________________ 
 :اي است از ترجمه .1   

Dalton, John & Claudia Dziobeck. (2005). Central Bank Losses and Experiences in Selected 
Countries. Monetary and Financial Systems Department and Statistics Department. IMF Working 
Paper. WP/05/72. April. 

   ،ريزي كشورريزي اقتصاد كالن و ارزيابي برنامه، سازمان مديريت و برنامهكارشناس امور برنامه كارشناس ارشد اقتصاد 
   ،ا.ا.محقق اداره حسابهاي اقتصادي بانك مركزي ج كارشناس ارشد اقتصاد.                      m.salarian@cbi.ir 
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 مقدمه. 1

شرايط معمول، بانك مركزي بايد قادر به كسب سـود، عمـدتاً از طريـق درآمـدهاي حاصـل از حـق        در

هاي مركزي ناشـي  هاي عملياتي برخي از بانكدر حساب زيان. باشد مسكوكانحصاري نشر اسكناس و 

P0Fهاست كه شـامل عمليـات بـازار بـاز، عقـيم سـازي      از طيفي از فعاليت

1
P  خـارجي،   ورودي پـول  جريـان

هاي مربوط بـه بازسـازي بخـش مـالي،     هاي داخلي و خارجي، اعتبارات و تضامين، هزينهگذاري سرمايه

P1Fايهاي مستقيم و يا ضمني بهرهيارانه

2
P هاي فرعي با ماهيت مالي و يا شبه ماليو فعاليتP2F

3
P است. 

رزش خـالص  هاي بانك مركزي و ظهور امداوم در حساب كوتاهي در جلوگيري از انباشت زيان

د اسـتقالل و اعتبـار بانـك مركـزي را بـه      توان ميمنفي در مراحل بعد، مديريت پولي را تضعيف كرده و 

ايجاد شفافيت و اجراي استانداردهاي معمول حسابداري در اين زمينه مسـتلزم ثبـت   . مخاطره بيندازد

كاس هـر گونـه خـالص    سرمايه و انع بدهي در مقابلهاي درآمدي، بانك مركزي در حساب خالص زيان

هـاي  ها نبايد در بخـش دارايـي  خالص زيان. ارزش منفي در قسمت حقوق صاحبان سهام ترازنامه است

توسـط دولـت پوشـش داده     يرسمطور  به كه اين زيانهاي مركزي منعكس شود، مگر آنترازنامه بانك

 . شده باشد

شود، توصـيه عملـي   نفي منجر هاي مركزي به افزايش خالص ارزش مبانك در مواردي كه زيان

المللي پول براي دولت، افزايش سرمايه بانك مركزي از طريق تزريـق پـول نقـد يـا تـأمين      صندوق بين

 . اي شفاف استاوراق قرضه دولتي در قالب تخصيص بودجه

هاي مركزي ارائه شـده  بانك در بخش بعدي، برخي از اصول و اقدامات كلي براي مديريت زيان

 هاي اخيـر و عوامـل  هاي بعدي گزارش، جزئيات بيشتري در خصوص شرايط خاص سالبخشدر . است

 ها و اصول حسابداري براي ثبت زيـان كند و روشهاي مركزي را متأثر ميي كه سود و زيان بانكديگر

 .ده و مورد بحث قرار گرفته استشهاي مركزي ارائه بانك و اقدامات قانوني براي پوشش زيان

______________________________________________________ 
  1. Sterilization  
  2. Direct or Implicit Interest Subsidies 
  3. Non-Core Activities of a Fiscal or Quasi-Fiscal Nature 
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 هاي مركزيگذاري و شفافيت بانكو عواقب زيان عملياتي در سياست آثار. 2

 :تواند به دو طريق ايجاد شودهاي مركزي ميزيان در حساب بانك

هاي عملياتي بانك مركـزي بـيش از درآمـدهاي عمليـاتي آن باشـد و ايـن       زماني كه هزينه  •

 به خالص زيان عملياتي منجر شود؛ موضوع

هـاي بانـك مركـزي و هرگونـه زيـان      هـا و بـدهي  د ارزيابي دارايـي زماني كه اثر خالص تجدي •

 .اي بانك از درآمد عملياتي بانك تجاوز نمايدسرمايه

شود، زيرا در هاي مركزي اساسًا موجب ايجاد نقدينگي ميدر حساب عملياتي بانك خالص زيان

باشـد،   ي كسـب شـده  توسط بانك مركزچنين وضعيتي بانك مركزي بيش از آنچه كه درآمد عملياتي 

هـاي  زماني كه بانك ،بر اين اساس. هزينه عملياتي به صورت پرداخت نقدي به بانك متحمل شده است

است، سياسـت   مستمرقابل توجه و  ويژه هنگامي كه اين زيان شوند بهمركزي با چنين زياني مواجه مي

هـاي  تواند اثربخشـي سياسـت  ها ميتواند تحت تأثير قرار گيرد و انباشت اين زيانهاي مركزي ميبانك

 .را تضعيف نمايد يپولي و ارز

ها شناسايي شـود، امـا از   تواند در حسابهاي قابل توجه ميناشي از تجديد ارزيابي خالص زيان

شـود،  آنجا كه زيان واقعي ناشي از تجديد ارزيابي اقالم مورد پوشش تا زمان معامله اقـالم محقـق نمـي   

با اين وجـود،  . هاي عملياتي به همراه نخواهد داشتزيان ماننداثر نقدينگي مشابهي اين تجديد ارزيابي 

ناشـي از   مشـابه ثبـت زيـان    ،اين روش. دشوها شناسايي تر در حساب اين اثر خالص بايد هر چه سريع

P3Fكاهش ارزش

1
P هاي بانـك يكسـان   و نتيجه عملياتي آن در حساب بودهدر حساب درآمد بانك  هادارايي

محقق شوند، مقادير آن بايد در زمان تحقق زيان از محـل درآمـد    شده، هاي شناساييهرگاه زيان. است

ايـن عمـل بايـد بـر تمـامي      . به دست آيد بار ديگرمورد نظر تأمين شود تا سطح مطلوب خالص ارزش 

ناشـي از   ناديده انگاشتن اثر خالص زيـان . تصميمات مربوط به توزيع سود ميان سهامداران، مقدم باشد

زيان قابل جبران تجديد ارزيابي به اين اميد كه به خاطر نقش رهبري بانك مركزي در بخش مالي اين 

 . اي براي بانك مركزي به عنوان مجري اصلي اقدامات سياستي باشد است، نبايد گزينه

______________________________________________________ 
  1. Impairment Losses 
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 شده بانك محقق براي حفظ شفافيت و در راستاي اجراي استانداردهاي حسابداري، خالص زيان

ر كسر شـود و از  يمركزي بايد در حساب درآمد ثبت شود و يا از اقالم مربوطه در حساب سرمايه و ذخا

 ماننـد و شـديد،   ناگهـاني در موقعيـت بحـران مـالي    . اين طريق خالص ارزش بانك مركزي كاهش يابد

ش ارزش توجهي محقق شود يا در شـرايط كـاه   زماني كه زيان تجديد ارزيابي بانك مركزي با رقم قابل

. تواند به خالص ارزش منفي براي بانك مركـزي منجـر شـود   زيان انباشتي مي ،هاي متماديمداوم سال

خالص ارزش منفي بانك مركزي نشان از بحراني مداوم است كه اثر انباشتي آن سرمايه بانك را كامالً و 

 . و بايد با اقدامي اصالحي براي درمان آن همراه شود كاهش دادهجا يك

هاي مركزي، رغم رويه متعارف حسابداري در برخي بانك بهمنظر استانداردهاي حسابداري و  از

P4Fشده بانك مركزي نبايد به عنوان دارايي معوق يـا تـأمين مـالي نشـده     قمحق خالص زيان

1
P   در ترازنامـه

دليل اين امر آن اسـت كـه چنـين ثبتـي، واقعيـت اقتصـادي نهفتـه در        . بانك مركزي نشان داده شود

تشخيص دارايي تعريف شده در  و خصوص بازار دارايي بانك مركزي را منعكس نكرده و معيار شناسايي

در خصوص مـورد اخيـر، اسـتانداردهاي حسـابداري حكـم      . كنداستانداردهاي حسابداري را احراز نمي

زيـابي و  بايد پس از پوشش زيـان تجديـد ار  كند كه در شناسايي دارايي در ترازنامه بانك مركزي مي مي

 . تعيين تكليف ارزش ويژه منفي، انجام شود

تجديد ارزيابي بر عمليات بانك مركزي و نياز به پوشش كامل آن هم اكنون در قوانين  اثر زيان

هـاي عمـده ايـن    و در مورد زيـان  ، لحاظ شدهبسياري از كشورها از طريق الزام تأمين آن توسط دولت

اي توسط دولت به صـورت پرداخـت نقـدي يـا تأديـه      حمايت بودجهمعموًال اين . ه استشدالزام تأكيد 

 .اوراق قرضه براي افزايش سرمايه بانك مركزي شده است

در شرايطي كه دولت قادر به تخصيص كامل بودجه مورد نياز براي تـأمين مـالي ايـن افـزايش     

همراه اقـداماتي كـه   سرمايه نباشد، بانك مركزي بايد براي افشاي خالص ارزش منفي خود به عموم، به 

انداز شفافي  اين افشاسازي، چشم. تواند در طول زمان خالص ارزش را احيا و اصالح نمايد، مهيا باشدمي

ايـن اقـدام از ايجـاد ايـن     . دهدارائه مي) شامل خالص ارزش منفي(از شرايط مالي واقعي بانك مركزي 

______________________________________________________ 
  1. Deferred or Unfunded Asset 
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و به رو شدن با مشـكالت ناشـي از افـزايش    يا قادر به ر و ذهنيت كه مديريت بانك مركزي تمايل ندارد

اين امر به بخش مالي و جامعه اين پيام و هشدار را سرانجام . آوردها نيست، جلوگيري به عمل ميزيان

تري براي حفظ و تعميـق اعتبـار خـود يـا     دهد كه بانك مركزي بايد رويكرد سختگيرانه و محتاطانهمي

 .هاي مالي دولت اتخاذ نمايدجذب حمايت

 بر سود و زيان بانك مركزي مؤثرعوامل . 3

 علل زيان بانك مركزي. 3-1

مريكاي التين و آسيا و آهاي مركزي در كشورهاي آفريقايي، اروپايي، بانك شده در حساب زيان گزارش

عمليـاتي، زيـان    دهنـده عوامـل متعـددي از جملـه زيـان      نشـان  1990و 1980هـاي دهه دراقيانوسيه 

P5Fگذاري ارزش

1
P هـاي  شده در حساب بانك منعكس در بسياري از موارد، زيان. هاستيان ناشي از يارانهو ز

. هاي مركزي قرار داشته اسـت هايي بوده كه غالبًا فراتر از وظايف مرسوم بانكمركزي مربوط به فعاليت

از هاي نـامربوط وجـود دارد كـه    هاي مركزي به حوزهداليل بسيار متعددي در خصوص علل ورود بانك

هاي ارزي دولت يا بخش خصوصـي بـه بانـك    انتقال بدهي: توان به موارد زير اشاره داشتآن جمله مي

اي يـا  هـاي غيرجـاري ناشـي از بانكـداري توسـعه     مركزي با نـرخ ارز بـاالتر، انتقـال و تمليـك دارايـي     

P6F2،هاي بانكداري مؤسسات مالي ضـعيف  تفعالي
P       ي هـا كـاهش ارزش پـول ملـي در شـرايطي كـه بـدهي

هاي ناشي از نوسان ارزش اوراق قرضه هاي خارجي آن است، زيانخارجي سيستم بانكي بيش از دارايي

P7F3)زير خـط ( هاي احتماليگذاري نادرست بدهيهاي خارجي در سبد دارايي بانك، قيمتداخلي يا پول
P 

ات و يا اشـخاص  سسؤها، مهاي ترجيحي بخشهاي نرخ بهره بر وامهاي ارز خارجي، يارانهمانند ضمانت

هاي ي به پشتوانه صندوقيدار، يارانه به صادركنندگان، پذيرش ريسك نرخ ارز در تسهيالت اعطا اولويت

P8F4،اي غيربازاريارزي، مبادالت ارزهاي خارجي با نرخ يارانه
P هاي عملياتي مربوط به عمليـات بـازار   هزينه

 .زينشده بانك مرك لهاي اجرايي و انتقاالت كنترباز و هزينه

______________________________________________________ 
  1. Operating & Valuation Losses 
  2. Troubled Financial Institutions 
  3. Contingent Liabilities 
  4. Subsidized Non-Market Rates 
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هـاي  از آنكـه در حسـاب   يادشده پـيش هاي انباشته ناشي از عمليات در بسياري از موارد، زيان

بانك مركزي بدان ترتيب اثر داده شود، تبديل به مبلغ قابـل تـوجهي شـده و نسـبت بزرگـي از توليـد       

 هـاي زيـان ايـن  در صورت عدم فيصـله و تعيـين تكليـف    . دهدناخالص داخلي را به خود اختصاص مي

انباشت شده، مخاطرات مربوط به تضعيف قدرت بانك مركزي براي پيگيري سياسـت پـولي مسـتقل و    

 .تواند تشديد شودايفاي مسئوليت در تثبيت ارزش پول ملي كشور و سطح قيمت داخلي، مي

 :توان به شرح زير خالصه كردهاي مهم اين تجربيات را ميبرخي از آموزه

بـه بانـك    يارز و هـاي سياسـت پـولي   بـيش از مسـئوليت   بايستي از محول نمودن وظـايفي  •

 مركزي، اجتناب شود؛

9Fدولت بايد مسئوليت زيان بانك مركزي از عمليات شبه مالي •

 را بر عهده گيرد؛ 1

 مركزي بايد حل و فصل شوند؛هاي بانك هاي انباشته در حسابزيان •

هاي بانك مركـزي  از حسابآتي بالقوه  بايد اقدامات جدي براي رفع و يا محدود نمودن زيان •

 .به عمل آيد

و همچنـين افـزايش سـرمايه     دو مورد آخر نيازمند اقداماتي در جهت رفع عوامل و داليل زيان

بايد از طريق تبديل اين مطالبات بـه ابـزار بـدهي دولـت بـا بـازدهي مناسـب و        بانك مركزي است كه 

 .كند ها و پورتفوي بانك مركزي رسميت پيداانعكاس در دارايي

 برخي از عوامل خاص ايجاد زيان. 3-2

المللـي   هاي بانك مركزي كه اتفاقًا با حوزه كاري صـندوق بـين  در حساب برخي از عوامل و داليل زيان

 ناشـي از  گيري و تأمين منابع براي زيـان  ذخيره: شرح استبدين كند، پول نيز ارتباط مستقيم پيدا مي

المللي پـول و   ها، اثر كاهش نرخ ارز بر تعهدات كشور به صندوق بينو هزينه تجديد ساختار بانك ها وام

 . هاي خاصكاهش سود خالص عملياتي بانك مركزي از بابت برخي زيان

 

 
______________________________________________________ 

  1. Quasi-Fiscal Losses 
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 ها و هزينه تجديد ساختار نظام بانكيتأمين منابع براي زيان وام •

اند كـه فراتـر از   تأمين نمودههاي مركزي در بسياري از كشورها، تأمين مالي و اعتباراتي را تقبل و بانك

عنـوان تسـهيالت    باهاي مركزي دار و هميشگي بانك مدت، وثيقه گستره معمول اعطاي تسهيالت كوتاه

10Fمدت هجاري كوتا

11Fداراز آن بـه عنـوان تسـهيالت مـدت     در بيشتر موارداين تسهيالت، كه . است 1

يـاد   2

ط بـا ارائـه حمايـت مـالي در دوره بحـران،      تواند شامل تأمين مالي بانك مركـزي در ارتبـا  شود، مي مي

ايـن  . ر نظام بانكي باشـد هاي بانكي يا ترتيبات تجديد ساختاهاي ضمني يا صريح تضمين سپردهبرنامه

تواند شـامل ارائـه تسـهيالت و تـأمين مـالي مؤسسـاتي غيـر از گـروه         دار همچنين ميمدت تسهيالت

كننده تسهيالت اعتباري بانـك مركـزي در    ان دريافتمؤسسات مالي و اعتباري باشد كه معموالً به عنو

توانـد عمليـات تجـاري يـا     مـي يادشـده   دارتسهيالت و اعتبارات مدت ،براي مثال. شوندنظر گرفته مي

يـا شـامل مـواردي باشـد كـه بانـك مركـزي         ،گيـرد بر هاي خصوصي يا عمـومي را در بنگاهبه اعتباري 

 . ارائه نموده است ديگر اتتضاميني براي پشتيباني از استقراض موسس

در  ينـوع  بههاي تجاري بيش از آنچه را كه هاي مركزي، ريسكدار بانكترتيبات اعتباري مدت

كند، از جمله ريسك نكـول يـا   هاي مركزي تحميل ميشود، بر بانكسبد دارايي بانك مركزي يافت مي

هـا بايـد   ي اشتغال دارند، اين بانـك هاي مركزي به چنين اموردر مواردي كه بانك 12F3.عدم كفايت وثيقه

گونـه  ميزان مطالبات از بدهكاراني را كه امكـان نكـول آنـان وجـود دارد و ميـزان انباشـت ايـن       دقت  به

 هـاي ها و بانكهاي احتمالي اين مطالبات همانند سازمانزيان پوشش مطالبات را ارزيابي نمايند و براي

 . تجاري ذخيره عملياتي در نظر بگيرند ديگر

مختلفي منـتج بـه    هاي روشتواند به ها ميهاي مربوط به بازسازي و تجديد ساختار بانكهزينه

هاي ضعيف و در مرحله انحالل و شده به بانك هاي ارائهاز ضرورت پاكسازي وام: زيان بانك مركزي شود

ميـزان اصـل وام بـه    هاي ضعيف فقط به شده به بانك هاي ارائهتسويه، كاهش و زيان بهره زماني كه وام

______________________________________________________ 
  1  . Standing Facilities 
  2. Extended Facilities 
  3. Default or Inadequacy of Collateral 
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14Fهـاي بـا بـازدهي پـايين    منتقل شده باشد، تمليك دارايـي  13F1)كسر بهره معوقه(سازمان ديگري 

شـامل   2

15Fاوراق قرضه دولتي كـم بهـره بلندمـدت    پذيرشهاي ورشكسته به بانك مركزي و انتقال مالكيت بانك

3 

در اجـرا يـا مـديريت     هاي عملياتي اضافي توسـط بانـك مركـزي   هرگونه هزينه تا ،توسط بانك مركزي

هـاي   شده به بانك نقدشدن وثايق ارائه. ها از جمله اين موارد استبرنامه بازسازي و تجديد ساختار بانك

 .ضعيف نيز اثرات مشابهي بر ترازنامه بانك مركزي خواهد داشت

 المللي پول نتعديل زيان ناشي از كاهش ارزش پول ملي در مطالبات صندوق بي

هـاي صـندوق از   المللي پول، اعضاي صندوق متعهدند كه ارزش دارايي امه صندوق بينطبق مواد توافقن

چنـين  . و قدرت خريد حق برداشت مخصوص صندوق حفـظ نماينـد   SDRپول ملي اعضا را بر حسب 

المللي پول نـزد بانـك   صندوق بين 2و  1هاي شماره هايي شامل وجوه نگهداري شده در حسابدارايي

شده به صندوق توسط بانك مركزي يـا سـازمان مـالي     عضا و مقدار اوراق قرضه ارائهمركزي هر يك از ا

 .ديگر اعضاي صندوق است

اوارق قرضه كشوري معموالً شكل غالب ابزارهاي اصلي مالي است كـه هـر يـك از اعضـا، پـول      

تحـت   ارزكننـد و از ايـن طريـق بـه     المللـي پـول ارائـه مـي    داخلي خود را در آن قالب به صندوق بين

شـده بـه    در شـرايطي كـه اوراق قرضـه ارائـه    . كنندالمللي پول دسترسي پيدا ميتسهيالت صندوق بين

دهد، تعديل ارزش ساالنه پول داخلي مربـوط بـه   صندوق بخشي از ترازنامه بانك مركزي را تشكيل مي

شـرايطي كـه بانـك    در . هاي ارز خواهد بودگذاري مجدد تمامي نرخاوراق مزبور، اساساً بخشي از ارزش

گـاه انتظـار   مركزي به ميزان متعادل و برابري، دارايي و بدهي ارزي در ترازنامه خـود داشـته باشـد آن   

. هاي بانك مركزي موازنـه شـوند  ها و بدهيهاي حاصل از تجديد ارزيابي داراييرود كه منافع و زيان مي

كـزي بـه دليـل مصـرف توسـط دولـت،       هاي خارجي بانـك مر توجهي از دارايي اما زماني كه بخش قابل

تواند تعديالت ارزش منفي زيـادي را در زمـان كـاهش    گذاري مجدد ميآنگاه ارزش ،كاهش يافته باشد

 . ارزش پول ملي به بانك مركزي تحميل كند

______________________________________________________ 
  1. Accrued Interest 
  2. Low-Income-Earning Assets 
  3. Longterm Low Coupon Government Bonds 
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مركـزي،   هاي خـارجي بانـك  ها و بدهيها و داراييدر صورت تحقق تعديالت ارزشي در حساب

المللـي  بار از طريق انتشار اوراق قرضه بيشتر يا ارائه سفته بـه صـندوق بـين    يك معموًال اين بانك سالي

اين امر نيازمند انجام عمليات ثبت حسابداري در دفـاتر  . پول اين تجديد ارزيابي را جبران خواهد نمود

معموًال بانك مركزي يا وزارت دارايي، بسته به مسـئوليت نهـادي در هـر كشـور     (سازمان مسئول مالي 

در شـرايطي كـه   . براي انعكاس و جبران زيان ناشي از تجديد ارزيابي اسـت ) هاييراي چنين پرداختب

اين مسئوليت بر عهده بانك مركزي باشد، نشان دادن اثرات تعديل ارزش پول ملي به طور مناسـب در  

هـم،  هاي مالي ايـن بانـك، م  هاي صورتهاي مالي بانك مركزي و توضيح شفاف آن در يادداشتصورت

 . الزم و ضروري است

 حذف تعديل ناشي از تجديد ارزيابي در محاسبه سود خالص

هاي بانك مركزي و در ها و بدهيگذاري مجدد دارايي ي كشورها، بر اساس الزامات قانوني، ارزشرخدر ب

سـود و   هاي تجاري نزد بانـك مركـزي در حسـاب   هاي بانكمواردي بهره پرداختي اين بانك به سپرده

سود خالصي كه در حساب سود و زيـان بانـك    ،در نتيجه. ان بانك مركزي توصيه و لحاظ نشده استزي

هـاي  و هزينـه  دهنـده زيـان   هاي بانك مركزي نشانگويي است و تراز بدهيدچار باال ،شودمنعكس مي

ارزيـابي شـده   هاي بانك مركزي در ترازنامه اين بانك به همين ميزان باالتر بهره انباشتي است و دارايي

دهـد و سـود   اين رويكرد در محاسبه سود خالص كه ميزان سود را باالتر از حد واقعي نشـان مـي  . است

 . هاي مركزي قابل توصيه نيستكند، اساساً براي بانكمحاسباتي براي توزيع را باال ارزيابي مي

 هاي بانك مركزيموارد خاص زيان در حساب. 4

. دهـد را ارائه مي 1990هاي مركزي برخي از كشورها در دهه زيان بانكمرور كلي از تجارب  ،1جدول 

، چگونگي پوشش هاي خاص هر كشور شامل عوامل اصلي ايجادكننده زياندر اين قسمت برخي ويژگي

 . ه استشدهاي مركزي اشاره هاي مالي بانكها در صورتها و نحوه انعكاس اين زيانو جبران زيان
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كتجارب ز .1جدول   1990هاي مركزي در دهه يان برخي بان

 سال زيان كشور
 زيان 

 )ميليون پول ملي(

بر حسب (زيان 

درصدي از ارزش 

خالص سال 

بانك  پيشين

 )مركزي

بر حسب (زيان 

درصدي از 

مخارج دولت 

 )مركزي

دهنده  نهاد پوشش

 زيان

 دولت 5/1 52 )رآل( 1875 1997 برزيل

 بانك مركزي 3/11 570 )پزو( 756560 1997 شيلي

 بانك مركزي 8/1 32 )كرونا( 8653 1996 جمهوري چك

 دولت 8/1 108 )فورينت( 51600 1996 مجارستان

 بانك مركزي 1/0 7 )ون( 73331 1994 جنوبي كره

 بانك مركزي 7/7 147 )بات( 67613 1997 تايلند

Sources: Central Bank Annual Reports and Internet sites; IMF, International Financial Statistics, various issues. 

 برزيل •

كننـده   ، عمدتًا مـنعكس 1997دسامبر  31براي سال منتهي به  BCB(16F1(هاي بانك مركزي برزيل زيان

بانـك   شـامل اوراق قرضـه منتشرشـده توسـط    (هاي داخلي اثر تفاوت بهره بين هزينه بهره باالي بدهي

 . هاي خارجي استداراييو بازدهي نسبتاً پايين ) ست پوليبراي اهداف سيا مركزي

نشـان   17F2"نتيجه براي جبران شدن"عنوان  باشده، متعاقبًا در ترازنامه بانك  هاي محققزياناين 

. دشـو هاي مالي آتـي جبـران   به اميد آنكه در آينده از طريق نتايج مثبت عمليات سال ،داده شده است

ميليـارد رآل برزيـل بـوده     6/9، 1997در پايان ماه دسامبر سـال  ) يعني زيان انباشته(تراز اين حساب 

انباشته به عنوان مطالبه از دولت تبديل به اوراق قرضه نشـده اسـت، امـا تـراز      هر چند اين زيان. است

) شـبانه (مـدت  مشمول بهره پرداختي توسط دولت بر اساس نرخ بازار بين بانكي كوتاه 18F3،حساب جبران

شـده، در   كه توسـط دولـت پرداخـت    يادشدهبهره زيان انباشته حساب  1997ه سال از ژانوي. بوده است

______________________________________________________ 
  1. Banco Central Do Brazil 
  2. Result to Be Offset 
  3. The Offset Account 
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د و بخش قابل توجهي از زيـان  شهاي انباشته نگهداري عنوان ذخيره جبران زيان بااي حساب جداگانه

19F. را جبران كرده است

1 

 شيلي •

بيـانگر   ،رزيـل همچون ب 1997در سال  BCC(20F2(هاي بانك مركزي شيلي شده در حساب تهاي ثبزيان

هـاي  هاي پايين داراييو نرخ) هزينه بهره پرداختي روي اوراق صادره(هاي بهره داخلي اختالف بين نرخ

هـاي ورودي  سـازي جريـان   در اوراق بانك مركزي براي عقـيم  شده هاي باالي استفادهخارجي و نيز نرخ

شيلي در برنامه افزايش سـرمايه  سرمايه و اثر مستمر كاهشي درآمدهاي ناشي از درگيري بانك مركزي 

هاي به وجود آمـده در  سازي، زيانهاي عقيمدر مورد فعاليت. است 1980نظام بانكداري در اواخر دهه 

هـاي ارز خـارجي   هاي بانك مركزي از محل سـود دارايـي  بوده است كه دريافتي اين دليلها به حساب

هـاي ورودي  ه به منظور جذب اثر نقدينگي جريـان اي بوده كشدت كمتر از هزينه انتشار اوراق قرضه به

 تقبـل در تجربـه افـزايش سـرمايه، بانـك مركـزي شـيلي از طريـق        . ارزي خارجي انتشار يافتـه اسـت  

21Fهاي غيرممتاز بدهي

هـاي  ها، پول نقـد بـه بانـك   هاي غيرجاري بانك ها به ميزان ارزش اسمي وامبانك 3

سـازي، بانـك مركـزي    ها براي خصوصيسازي بانك همچنين در جهت آماده. تجاري تزريق نموده است

22Fشيلي از طريق معاوضه سهام

هـا،  سازي يا تزريق وجوه به اين بانكهاي مورد نظر براي خصوصيبانك 4

 . ده استشهاي قابل توجهي را متحمل زيان

هـا و  هاي غيرممتاز انتقـالي از ترازنامـه بانـك   بدهيهاي ناشي از هاي دريافتيسطح پايين بهره

نگهداري سهام، در پورتفوي بانك مركزي، بر توانايي درآمد عملياتي بانك مركزي شيلي بـراي پوشـش   

اي را ثبـت  بانك مركزي شيلي، خالص زيان فزاينده 1992سازي اثر گذاشته و از سال  هاي عقيمهزينه

______________________________________________________ 
 شده و نحوه پوشش آن در پيوست گزارش ساالنه بانك مركزي برزيل نشان داده شده است و جزئيات مربـوط  محقق زيان .1

 .سايت اينترنتي اين بانك نيز در دسترس است وببه آن بر روي 
  2. The Banco Central De Chile 
  3. Subordinated Debt 
  4. Equity Swap 
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23Fايهاي تحقق نيافتـه مركزي شيلي زيانبانك  ،بر اين افزون. نموده است

را در اثـر تغييـر ارزش بـازار     1

 .هاي تجاري انباشته نموده استهاي سهام خود در بانكدارايي

 1997در سـال  . ها را در مقابل سهام خـود ثبـت نمـوده اسـت    بانك مركزي شيلي خالص زيان

بانك مركزي شيلي منجـر شـد    شدن خالص ارزش به منفي يادشده اتهاي حاصل از عمليانباشت زيان

 .و انتشار يافت شد ثبت 1997كه در گزارش ساالنه اين بانك در سال 

 جمهوري چك •

هـاي مبـادالت مـالي    ، زيـان 1996دسـامبر   31براي سال منتهي به CNB(24F2(هاي بانك ملي چك زيان

ورودي سـرمايه   هـاي سازي اثرات جريان بانك براي عقيماين بخشي از عمليات پولي بوده كه مربوط به 

نظـام  (كرد، به عهده داشته است اي كه نظام نرخ ارز ثابت در جمهوري چك عمل ميدوره درخارجي، 

با نظام شناور ارز به عنوان بخشي از مجموعه اقـدامات اتخاذشـده توسـط     1997نرخ ارز ثابت در سال 

 ). دولت چك براي تسريع اصالحات اقتصادي، جايگزين شد

هـا  عنوان رقم منفي در مقابل سرمايه و ذخاير بانك ملي چـك در حسـاب   بهي زيان عملياتاين 

اما اين شيوه ثبت زيان به خالص ارزش منفي در حساب سرمايه براي اين بانك منجـر   ؛منظور شده بود

هاي بانك قانون بانك مركزي جمهوري چك هيچ الزامي براي دولت به منظور پوشش زيان(ده است شن

ميليـون   7/10سود بانك ملي چك به ميـزان بـيش از    1997در سال ). نگرفته است ملي چك در نظر

و نيز افزايش وجوه ذخـاير ايـن بانـك، تخصـيص داده شـده       1996سال  كرونا بود و براي پوشش زيان

 4/30يافتـه پـس از اختصـاص مبلـغ      سود تخصيصاين با توجه به اين موضوع ضروري است كه . است

به عنـوان اندوختـه عـام و خـاص     ) آمده دست بهميليون  7/10برابر سود خالص  3بًا تقري(ميليون كرونا 

  25F3.دشوايجاد  1997سال  درهاي اعطايي تأمين زيان وام

 

______________________________________________________ 
  1. Unrealized Losses 
  2. Czech National Bank 

گزارش ساالنه بانـك ملـي چـك    در  1997گيري بابت زيان وام سال و ذخيره 1996جزئيات مربوط به خالص زيان سال .  3
 .سايت اينترنتي اين بانك در دسترس قرار دارد وبده است و ارقام جديدتري در اين زمينه نيز در شمنعكس 
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 مجارستان •

كننـده دو عامـل بـوده     مـنعكس  1996در سـال   NBH(26F1(مجارستان  مركزيهاي بانك در حساب زيان

هـاي  در ارتبـاط بـا بـدهي   ) فورينـت (بانك به پول ملي  اينهاي ين عامل به افزايش هزينهنخست. است

مـدت و پـول   هـاي ورودي كوتـاه  سرمايه سازي جريان داخلي و عمليات بازخريد معمول به منظور عقيم

طـور مسـتمر ارز خـارجي خريـداري      بانك ملي مجارستان به 1996سال  در. خارجي مربوط بوده است

نتيجـه   ،عامـل دوم . ورينت توسط اين بانك افزايش يافتـه اسـت  نموده و از اين طريق انتشار اوراق به ف

كننده خارجي براي كشور مجارستان بوده  ايفاي نقش بانك ملي مجارستان به عنوان سازمان استقراض

هاي قابـل تـوجهي در تجديـد ارزيـابي ديـون      مجارستان، زيان در اجراي اين نقش، بانك مركزي. ستا

27Fوده و اين ارقام به عنوان مطالبات بـدون بهـره  هاي خود وارد نمارزي در حساب

از دولـت در ترازنامـه    2

هرچنـد فرآينـدي بـراي تبـديل تـدريجي ايـن مطالبـات بـه         . ده استشمجارستان ثبت  مركزيبانك 

28Fمطالبات با بهره

مجارسـتان از   مركـزي اما بخش بدون بهره مطالبات بانك  ،از دولت وجود داشته است 3

. داده اسـت تشـكيل   1996هاي اين بانك را در پايان دسـامبر سـال   ل داراييدرصد ك 30دولت تقريباً 

مجارستان باعث شـده اسـت كـه درآمـدهاي      مركزيعمده بودن مطالبات بدون بهره در ترازنامه بانك 

ويژه ارقامي كه مربوط به عمليـات   به(هاي بهره داخلي هزينه بانك ملي مجارستان براي پوشش افزايش

 .به مقياس بااليي محدود باشد) ده استسازي بو معقي

اي از جانب دولـت   مجارستان از طريق تخصيص بودجه مركزيبانك  1996عملياتي سال  زيان

 كـه د شـ بانك منجـر  اين هاي پوشش داده شده و اين تخصيص به نسبت خالص سود اندكي در حساب

 1997سـال   در. ل فراهم نموده اسـت سااين ها را در زمينه پرداخت براي توزيع بوده و پرداخت ماليات

بانـك از دولـت    ايـن  مانده مطالبـات ارزي بـدون بهـره    اصالحات قانوني انجام شد كه بر اساس آن باقي

. دشـ و توسط دولت تعهـد   توسط دولت مورد شناسايي قرار گرفته عنوان بدهي ارزي خارجي با بهره به

______________________________________________________ 
  1. The National Bank of Hungary 
  2. Non-Interest-Bearing Claim 
  3. Interest-Bearing Claim 
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بانـك پوشـش داده   اين خالص بدهي ارز خارجي  پيشينرا فراهم كرد كه موقعيت  اي اين تبديل زمينه

 29F1.كاهش يابد بيشتر بابت تجديد ارزيابي ارز خارجي شود و از آن طريق، احتمال زيان

 جنوبي كره •

بـين بهـره بـاالي     31F3،ايعمدتًا به دليل خالص درآمدهاي منفـي بهـره  BOK(30F2( جنوبي هبانك مركزي كر

هـاي ارز خـارجي، زيـان    يين دريافتي از محل دارايـي اوراق قرضه منتشرشده توسط اين بانك و بهره پا

عنـوان رقـم منفـي در مقابـل      هـا بـه  اين زيـان . دكرتجربه  1994و  1993هاي نسبتاً اندكي را در سال

ارزش  ،زيـان  بـودن رقـم   ه است، اما به علت كوچـك حساب سرمايه و ذخاير بانك مركزي كره ثبت شد

هاي و در سال 1996و  1995هاي عمليات سودآور سال. استها منفي نشده بانك در آن سالاين ويژه 

ها به حسـاب  را جبران نمود، بلكه دو سوم سود خالص اين سال يادشده) زيان(بعد نه فقط ارقام منفي 

 32F4.دشدولت منظور 

 تايلند •

تـوجهي در   ارز خـارجي قابـل   زيـان ) BOT(، اداره حسابداري كل بانك مركـزي تايلنـد   1997سال  در

هـاي ارز  هـا و دارايـي  ميليارد بات از طريق عمليات بازار و ارزيابي مجدد پايان سال بـدهي  170حدود 

هاي عملياتي بانك مركزي تايلنـد عمـدتاً بـه دليـل     زيان. هاي خود ثبت نموده استخارجي در حساب

مليـات  مشاركت اداره حسابداري كل اين بانك در مبادالت ارزي بازار نقـد، مبـادالت سـوآپ ارزي و ع   

تجديـد ارزيـابي   . اتفاق افتـاده اسـت   )يعني پول ملي اين كشور(تا مقطع شناور نمودن بات  ديگر ارزي

، بـه دليـل تضـعيف شـديد بـات      1997بانك به نرخ ارز پايان دسامبر سال اين هاي ارزي خالص بدهي

______________________________________________________ 
 1996هـاي   ساالنه سـال  هاي هاي مقابله با آن، به طور كامل در گزارشروشهاي بانك ملي مجارستان و زيان در حساب.  1
 . سايت اينترنتي اين بانك در دسترس است وببانك ملي مجارستان ارائه شده و به طور كامل از طريق  1997و 

  2. The Bank of Korea 
  3. Negative Interest Margins 

سايت اينترنتي ايـن   وب درها، حساب سرمايه و سود و زيان بانك مركزي كره ا، بدهيههاي مربوط به داراييخالصه داده. 4  
 .بانك قابل دسترس است
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زيـان قابـل    ، مبـين رقـم  يادشـده نسبت به ارزهاي خارجي در ابتداي سال ) اين كشور پول ملييعني (

 . هاي بانك مركزي تايلند شدتوجهي در حساب

ميليارد بـات در حسـاب سـود و زيـان، شناسـايي و       104ميليارد بات، حدود  170از كل زيان 

33Fنشده معوق هاي محققميليارد بات به عنوان زيان 66و ميزان  شد ثبت

هـا در  در حساب سـاير دارايـي   1

 68هـاي درآمـدي، بـه خـالص زيـان      بات بدهكارشده در حسابميليارد  104ميزان . دشترازنامه ثبت 

متعاقبـًا ايـن زيـان در حسـاب سـرمايه و ذخـاير اداره       . ميليارد باتي حساب درآمدها منجر شده اسـت 

هاي درصد كل دارايي 3بانك ثبت و به ايجاد خالص ارزش ويژه منفي معادل حدود اين كل  حسابداري

صورت ثبت در ترازنامه اين  هب يادشدهنشده معوق  هاي محققه زيانماند. دشكل منجر  اداره حسابداري

 . يك دوره چهار ساله مستهلك شود دربانك باقي مانده است تا 

) مركـزي (تايلند در آن زمان، بانـك  ) مركزي(الزامات قانوني مربوط به قانون پول و قانون بانك 

34Fكل و بخش اداره نشر اسـكناس  حسابداري هاي جداگانه براي بخشتايلند را ملزم به نگهداري حساب

2 

كل در حدي بوده كه سود اداره نشـر   دهد كه شدت زيان اداره حسابداريشواهد نشان مي. نموده است

تايلنـد در  ) مركزي(با اين وجود بانك . قادر به جبران و پوشش آن نبوده است 1997اسكناس در سال 

نمود كرده است كه سودهاي اداره نشر اسـكناس بـراي   اي وابه گونه 1997گزارش ساالنه خود در سال 

متعاقبـاً  . ها كافي بوده و به اين ترتيب الزامات قانوني را نيز به مرحله اجرا گذارده استپوشش اين زيان

35Fدولت فرمان اضطراري 2002در سال 

هـا از  بـار، امكـان انتقـال دارايـي     صادر نموده است كه براي يك 3

 هـاي انباشـته   زيـان انتشار اسـكناس بـوده، بـراي حـذف     ي از حساب اداره حساب ذخاير ويژه كه بخش

 .فراهم شود يادشده

 

 

 

______________________________________________________ 
  1. Deferred Unrealized Losses  
  2. Issue Department 
  3. The Emergency Decree 
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 هاي مركزياصول حسابداري براي ثبت زيان بانك. 5

هاي مركزي هاي مختلفي براي ثبت زيان بانككه روش سازد روشن مي گفته، پيشبررسي موارد خاص 

36F(GAAP)اردهاي حسـابداري پذيرفتـه شـده عمـومي     ها با استانداين روش تماماما  ؛وجود دارد

بـراي   1

. المللي پول سازگار نيسـتند  هاي مركزي يا اقدامات توصيه شده صندوق بينشناسايي و ثبت زيان بانك

واقعـي   ين مطلب بـه شناسـايي و ثبـت زيـان    نخست. در اين زمينه دو مطلب اساسي مرتبط وجود دارد

هاي آتي كه ناشـي از تصـميم در مـورد پوشـش     ثبت دريافت ،بانك مركزي مربوط است و موضوع دوم

 . بانك مركزي است زيان

 بانك مركزي شناسايي زيان. 5-1

هاي مالي بانك مركزي در اولين فرصت پس از شناسايي زيان ثبت و انعكاس هرگونه زياني در حساب

سازمان مشـابه ديگـري،   هاي مركزي، به اندازه هر تعقيب اين اصل براي بانك. الزم و ضروري است

 . واجد اهميت است

هاي ناشي از عمليـات يـا كـاهش ارزش    كه تمامي زيان نمايد مياستانداردهاي حسابداري الزام 

دارايي مؤسسه به كمتر از هزينه تاريخي، بايد ابتدا در صورت درآمدهاي مؤسسه مورد شناسـايي قـرار   

المللـي  چـارچوب مفهـومي اسـتانداردهاي بـين     در تأييد اين موضوع الزم است گفته شـود كـه  . گيرند

37F(IFRS)دهي مالي گزارش

عملياتي مؤسسات بدون آنكه ثبت شود، به عنـوان   دهد كه زياناجازه نمي 2

ده يا انباشته شود، صرفاً به اين دليل كه معيار مناسبي براي شناسـايي و  شدارايي در ترازنامه شناسايي 

هرگاه زياني در صورت درآمد ثبت شود، بايد بالفاصله در حساب . اردثبت اين زيان در ترازنامه وجود ند

اگر زيان انباشتي به منفي شدن ارزش ويژه مؤسسه منجـر شـود   . سرمايه و ذخاير مورد عمل قرار گيرد

بايد اين مطلب به نحو مطلوب در حساب سرمايه و ترازنامه نشان داده شود؛ تا زماني كه اقـدامي بـراي   

 . دشوها از طريق افزايش سرمايه يا بازسازي مالي سازمان اتخاذ  نپوشش اين زيا

______________________________________________________ 
  1. Generally Accepted Accounting Practices 
  2. International Financial Reporting Standards 
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براي مثال . هاي مركزي در برخي از موارد باال آشكار استكارگيري اين اصول كلي براي بانك هب

بانك  شود يا زماني كه دولت زيانآنجا كه زيان مؤسسه موجب بدهكارشدن حساب سرمايه و ذخاير مي

دهـد، ايـن   اي يا از طريق ارائه اوراق قرضه به بانـك مركـزي پوشـش مـي    ودجهمركزي را با تخصيص ب

را  تنها زماني كه واقعاً دولت پوشش خود از زيـان . ها ثبت شودعمليات بايد به همين صورت در حساب

مورد تأييد قرار دهـد يـا آنجـا كـه     ) كه معادل افزايش سرمايه است(از طريق انتشار و ارائه اوراق قرضه 

اي را الزم دانسـته اسـت، دارايـي    ون بانك مركزي ضرورت انتشار و ارائه خودكار چنين اوراق قرضـه قان

 . تواند مورد شناسايي واقع شودمتناظر بانك مركزي مي

ها نيست، يا شيوه پوشش زيان و عمل دولت بـا  كه دولت قادر به پوشش زيان ديگري در موارد

 هاي غيرمتداول به ثبت زيان در دارايـي نبايد روش ،ه تطابق نداردالمللي در اين زميناستانداردهاي بين

تواند به عنوان اين تعريف بيانگر آن است كه زيان بانك مركزي تنها زماني مي. بانك مركزي منجر شود

دارايي شناسايي شود كه با احتمال باال اين رقم از طريق جريان آتي سودهاي اقتصادي مـورد پوشـش   

بانـك مركـزي    اگرچـه زيـان  . گيـري باشـد  قدار آن به ميزان اطمينان بخشي قابل انـدازه قرار گيرد و م

اقدام عملي و رسـمي   نبوداقرار رسمي يا  نبودتواند به طرز قابل اعتمادي برآورد شود، اما در صورت  مي

ـ  در چنـين وضـعيتي  . توان اين ارقام را در دارايـي منظـور كـرد   نمي توسط دولت در پوشش زيان ك بان

38Fداراي كمبود دارايي مركزي

تـا آن  . رود با مطالبات آتي از دولـت پوشـش داده شـود   است كه اميد مي 1

زمان كه مطالبات توسط دولت پذيرفته شود، اين زيان بايستي به عنوان جـزء منفـي حقـوق صـاحبان     

 .سهام منعكس شده باشد

شـود، اقـدام   زي منجـر  بانك مركزي به ارزش ويژه منفـي بـراي بانـك مركـ     هر زمان كه زيان

ها از طريق انتشار اوراق قرضه دولتي داراي المللي پول آن است كه زيان شده توسط صندوق بين توصيه

 .بهره با نرخ بازار پوشش داده شود

 

 

______________________________________________________ 
  1. Deficiency of Assets 
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 هاي ناشي از پوشش زيان  شناسايي دريافتي. 5-2

ابت اوراق قرضـه ارائـه شـده    دريافت شده از ب استانداردهاي حسابداري الزام دارد كه هر گونه بهره

 بـا توسط دولت براي پوشش زيان بانك مركزي بايد به عنوان درآمد مورد شناسايي قـرار گرفتـه و   

اي نبايد مستقيمًا در حساب ترازنامه بـه  درآمدهاي بهره. همين عنوان در حساب درآمدها ثبت شود

 .عنوان بستانكار يك حساب خاص عمل شود

هايي بايد در جهت بازخريد يا پرداخت اقساط داراييد، اين سود ميشوهر گاه سودي شناسايي 

از اين منظر، يك ويژگي قانون بانك مركزي در . ها ايجاد شده استتخصيص يابد كه براي پوشش زيان

 پيشينهاي برخي از كشورها اين است كه به هنگام انتشار و ارائه اوراق قرضه دولتي براي پوشش زيان

در ايـن  . ودهاي آتي بايد در ابتدا به بازخريد چنين اوراق بهاداري اختصاص داده شـود بانك مركزي، س

اي هايي كـه ماهيـت بهـره   ها و دريافتترين اصل حسابداري آن است كه تمامي پرداختارتباط عمومي

هرگونـه  . دارند بايد در صورت درآمد، براي تشخيص سود خالص مـورد شناسـايي و عمـل قـرار گيرنـد     

هـاي مـالي   شود كه قابليت مقايسه با صـورت اي منجر ميهاي ماليدر اين امر به ايجاد صورتقصوري 

را ندارد و از منظر ارائه موقعيت درست مـالي و نتـايج عمليـات بانـك مركـزي فاقـد        ي ديگرها سازمان

 . شودشفافيت ارزيابي مي

 هاي مركزياقدامات قانوني براي پوشش زيان بانك. 6

المللي پول در زمينه قـانون بانـك مركـزي، شـامل الزامـاتي       توسط صندوق بين شده وصيهالگو و مدل ت

اين دو ويژگي در قـوانين  . هاي مركزي از طريق دو راهبرد و ويژگي اصلي استبراي پوشش زيان بانك

 .شودبانك مركزي بسياري از كشورها مشاهده مي

هاي بانـك مركـزي اسـت    خاير در حسابين ويژگي، ضرورت نگهداري ذخاير عمومي و ساير ذنخست

ايـن الـزام   . هاي مركزي توصيه شده استپيش روي بانك ديگر هايهاي بالقوه و ريسككه براي پوشش زيان

تواند به صورت ضـريبي از  سطح ذخاير مي. كنددر جهت استقرار سالمت مالي عمومي بانك مركزي عمل مي

 .هاي پولي بانك مركزي تعيين شودبه صورت درصدي از بدهيسرمايه و يا مشابه بسياري از موارد اخير، 
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ايـن  . رود كه خالص ارزش ويژه بانك مركزي منفي باشدهايي به كار ميويژگي دوم در موقعيت

هاي بانك مركزي بـه سـطحي   دهد كه به علت زيان تجديد ارزيابي، ارزش داراييوضعيت زماني رخ مي

39Fكاهش ارزش نيافتهها و سرمايه تر از سطح بدهيپايين

در اين وضـعيت، قـانون   . آن تقليل يافته باشد 1

ايـن اقـدام   . نمايـد هاي بهره بازار به بانك مركزي مـي دولت را ملتزم به انتشار و ارائه اوراق قرضه با نرخ

40Fسالمت مالي و توان عملياتي بانك مركزي

عالوه بر آن، الزام به پرداخت بهره بـازار  . كندرا تضمين مي 2

هـاي عمليـاتي   اوراق قرضه نيز تضميني در اين جهت است كه درآمـدهاي بانـك مركـزي هزينـه     روي

هاي عملياتي آتي بانـك  معمول و متداول آن را پوشش داده و تا حدودي زمينه مانور براي پوشش زيان

 . مركزي را فراهم نمايد
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	1. مقدمه
	امروزه با توجه به اشکالات اساسی که به سیاستهای پولی فعال0F  وارد است،1F  این اتفاق نظر بین اقتصاددانان وجود دارد که هدف نهایی و بلندمدت سیاستهای پولی ثبات قیمتهاست. در کنار این موضوع، مسأله ناسازگاری زمانی2F  نیز مسأله فراگیری است که همه بانکهای ...
	برای رسیدن به هدف بلندمدت سیاستهای پولی یعنی ثبات قیمتها و مقابله با مسأله ناسازگاری زمانی و انضباط پولی بیشتر به یک لنگر اسمی3F  نیاز است. لنگر اسمی عبارت است از مقادیر از پیش تعیینشده متغیرهای اقتصادی برای آینده که سیاستگذاران موظفند در طول زمان...
	از اوایل دهه 1990 هدفگذاری تورم بهعنوان چارچوبی برای سیاستهای پولی مورد توجه سیاستگذاران و اقتصاددانان قرار گرفت. نيوزيلند در 1990و كانادا در 1991 نخستين كشورهايي بودند كه اهداف تورمي را به منظور كمك به فرآيند تورمزدايي معرفي نمودند. تجربة مثبت ا...
	با توجه به اینکه علاوه بر کشورهای صنعتی، تاکنون کشورهای در حال توسعه و با بازارهاي نوظهور زیادی چارچوب هدفگذاری تورم را برای سیاست پولی خود انتخاب کردهاند كه هدف مشترك تمام آنها كاهش نرخ تورم و به دنبال آن، بهبود شرايط اقتصادي است، از اين رو لازم اس...
	به این ترتیب، نحوه عملكرد هدفگذاري تورم، از مهمترين پرسشها و دغدغههاي مسئولين اقتصادي در كشورهاي مجري اين سياست است. نخستین متغیری که در رابطه با بررسی عملکرد هدفگذاری تورم حتماً باید مورد توجه قرار گیرد، نرخ تورم است. در این میان، مطالعات مختلفی...
	کشور ما نیز سالهاست از نرخ تورم دو رقمی رنج میبرد و یکی از معضلات اصلی اقتصاد ما تورم بالاست. بنابراين، برای سیاستگذاران و پژوهشگران لازم است تجربیات کشورهای با تورم بالا و راهکارهایی را که آنها به کار بستهاند، مورد بررسی و موشکافی قرار دهند. هدف...
	در اين مقاله، ابتدا در بخش مبانی نظری، آشنایی مختصر با هدفگذاری تورم و مزایا و معایب آن ارائه میشود، سپس، مطالعات انجام گرفته درباره تأثیر هدفگذاری تورم بر تورم مرور خواهد شد. در ادامه نمونه انتخابی، مدل پژوهش و بررسی روند متغیرها مطرح خواهد شد. در...
	2. مبانی نظری
	2-1. مشخصات و مؤلفههای اصلی هدفگذاری تورم


	در این بخش، لازم است ابتدا براي آشنایی مختصر با هدفگذاری تورم، مؤلفههای اصلی این چارچوب معرفی شده و فواید و معایب آن بهصورت کوتاه مطرح شود. سپس، در ادامه مطالعاتی که تأثیر هدفگذاری تورم بر نرخ تورم را در کشورهای غیرصنعتی بررسی کردهاند، مرور خواهد...
	1. پیششرط اصلی هدفگذاری تورم این است که بانک مرکزی ثبات قیمت را هدف اصلی و بلندمدت خود بداند. البته، انتخاب ثبات قیمت بهعنوان هدف اصلی به این معنا نیست که بانک مرکزی اهداف و وظایف ديگر خود را نادیده بگیرد؛ بلکه به این معناست که بانک مرکزی در کنار ر...
	2. مشخصکردن اهداف تورمی؛ تعیین محدوده یا هدف برای تورم که این محدوده همانطور که در جدول 1 نشان داده شده است، میتواند بهصورت یک بازه باشد، مانند بازه 3 تا 6 درصد برای آفریقای جنوبی و یا یک نقطه با یک انحراف معیار؛ مانند مکزیک که تورم 3 درصد را با ا...
	مأخذ: راجر .(2010).

	موضوع دیگر در مورد هدفگذاری، انتخاب شاخص برای تورم است؛ این شاخص برای برخی کشورها میانگین دوازده ماهه شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) و در برخی دیگر هسته شاخص قیمت مصرفکننده7F  است. شاخص دوم به این دلیل انتخاب میشود که اثر شوکهای ناشی از افزایش قیمت ا...
	موضوع دیگر در مورد هدفگذاری، انتخاب شاخص برای تورم است؛ این شاخص برای برخی کشورها میانگین دوازده ماهه شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) و در برخی دیگر هسته شاخص قیمت مصرفکننده7F  است. شاخص دوم به این دلیل انتخاب میشود که اثر شوکهای ناشی از افزایش قیمت ا...
	موضوع دیگر در مورد هدفگذاری، انتخاب شاخص برای تورم است؛ این شاخص برای برخی کشورها میانگین دوازده ماهه شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) و در برخی دیگر هسته شاخص قیمت مصرفکننده7F  است. شاخص دوم به این دلیل انتخاب میشود که اثر شوکهای ناشی از افزایش قیمت ا...
	3. اعلام عمومی اهداف تورمی و ارتباط مداوم و منظم با مردم و انتشار گزارش در مورد چشمانداز سیاستهای پولی و تشریح عملکرد بانک مرکزی برای دستيابي به اهداف. تفاوت عمدهای که هدفگذاری تورم با لنگرهای اسمی ديگر دارد، این است که بانک مرکزی بهصورت منظم با ...
	3. اعلام عمومی اهداف تورمی و ارتباط مداوم و منظم با مردم و انتشار گزارش در مورد چشمانداز سیاستهای پولی و تشریح عملکرد بانک مرکزی برای دستيابي به اهداف. تفاوت عمدهای که هدفگذاری تورم با لنگرهای اسمی ديگر دارد، این است که بانک مرکزی بهصورت منظم با ...
	3. اعلام عمومی اهداف تورمی و ارتباط مداوم و منظم با مردم و انتشار گزارش در مورد چشمانداز سیاستهای پولی و تشریح عملکرد بانک مرکزی برای دستيابي به اهداف. تفاوت عمدهای که هدفگذاری تورم با لنگرهای اسمی ديگر دارد، این است که بانک مرکزی بهصورت منظم با ...
	4. مسأله بعدی، انتخاب هدف میانی برای تورم است. از آنجا که اثر اعمال سیاستهای پولی برای کاهش یا افزایش تورم بلافاصله آشکار نمیشود و با وقفه خود را نشان میدهد، بنابراین، لازم است بانک مرکزی پيش از خارج شدن تورم از ناحیه هدف، اقدامات مناسب را انجام د...
	به این ترتیب، ملاحظه میشود که هدفگذاری تورم تمام آنچه را که یک چارچوب سیاست پولی باید داشته باشد، دارد؛ هم شفافیت بالا دارد و هم به علت این شفافیت، مسئولیتپذیری بانک مرکزی بیشتر است. این سیاست هم اجازه مقابله با شوکهای داخلی و خارجی را میدهد و ه...
	2-2. مروری بر پژوهشهاي پيشين

	با توجه به گستردگی و فراوان بودن مطالعات مربوط به هدفگذاري تورم، در این بخش تنها به مطالعاتی خواهیم پرداخت که بهطور مستقیم در راستای موضوع و اهداف این پژوهش هستند و عملکرد هدفگذاری را در کشورهای غیر صنعتی بررسی کردهاند.
	با توجه به گستردگی و فراوان بودن مطالعات مربوط به هدفگذاري تورم، در این بخش تنها به مطالعاتی خواهیم پرداخت که بهطور مستقیم در راستای موضوع و اهداف این پژوهش هستند و عملکرد هدفگذاری را در کشورهای غیر صنعتی بررسی کردهاند.
	با توجه به گستردگی و فراوان بودن مطالعات مربوط به هدفگذاري تورم، در این بخش تنها به مطالعاتی خواهیم پرداخت که بهطور مستقیم در راستای موضوع و اهداف این پژوهش هستند و عملکرد هدفگذاری را در کشورهای غیر صنعتی بررسی کردهاند.
	نخستین مطالعه تجربی انجامشده در زمینه موضوع این پژوهش، مطالعه باتینی و لاکستن12F  (2007) است. نمونه آنها شامل 42 کشور غیرصنعتی است که 13 کشور هدفگذار هستند. از 29 کشور غیرمجری 22 کشور نوظهور و 7 کشور غیرصنعتی دیگر انتخاب شدهاند و دوره زماني اصلی مط...
	آنها برای استحکام بیشتر نتایج، مدل را در هفت حالت مختلف برآورد کردهاند. نتایج نشانمیدهد که در تمام حالتهای بالا، تأثیر هدفگذاری بر تورم منفی و معنادار بوده است. یعنی کشورهای هدفگذار در حدود 4 تا 5 درصد بیشتر کاهش تورم دارند (اختلاف پيش و پس از ا...
	دومین مطالعه در این موضوع، مطالعه گانکالوس و سالس16F  (2008) است. آنها نیز 13 کشور هدفگذار غیرصنعتی را با 23 کشور غیرصنعتی غیرمجری، در دوره 2005-1985 در نظر گرفتهاند. آنها تورم و تغییرپذیری رشد را برای بررسی انتخابکرده و همانند مطالعه بال و شریدان...
	در این مطالعه عرض از مبدأ برآوردشده در معادله تورم مثبت بوده و اين موضوع درست بودن نتایج را مورد ترديد قرار ميدهد و مثبت بودن عرض از مبدأ به این معناست که تورم در تمام کشورها بهطور میانگین افزایش یافته که این موضوع برخلاف روند تورمي است که در تمام ک...
	پژوهش لین و یه17F (2009) مطالعه بعدی است که با دو پژوهش پيشين تفاوت عمده دارد. آنها نیز 13 کشور هدفگذار غیرصنعتی را با 39 کشور غیرمجری در دوره 2005-1985 و دو متغیر تورم و تغییرپذیری تورم را در نظر گرفتهاند؛ ولی از یکی از تکنیکهای همسانسازي براساس...
	مطالعه بعدی، مطالعه بریتو و باستد (2010) است که کاملاً در راستای دو مطالعه باتین و لاکستن و مطالعه گانکالوس و سالس است و 13 کشور هدفگذار غیرصنعتی با 33 کشور غیر هدفگذار در دوره 2006-1980 مقایسه شده است. چهار متغیر تورم، رشد، تغییرپذیری تورم، تغییرپذ...
	آنها بر خلاف دو مطالعه یادشده، بهجای استفاده از میانگینگیری و تبدیل دادههای تابلویی به مقطعی، از دادههای تابلویی استفاده کردهاند. تصریح (مدل) همان تصریح ِدو مطالعه پيشين است و چون در این تصریح وقفه متغیر وابسته وجود دارد، علاوه بر حالتهای Pooled...
	در اين پژوهش، نخست اينكه دوره زمانی نسبت به مطالعات پيشين به روزتر بوده و دادههای سالهای اخیر (تا سال 2011) در نظر گرفته شده است؛ دوم اینکه در این مطالعه، در کنار استفاده از آمار استنباطی، از آمار توصیفی نیز استفاده شده و نتایج این دو شیوه مقایسه و ...
	2-3. مطالعات داخلی

	در ایران مطالعهای در مورد بررسی عملکرد هدفگذاری وجود ندارد، اما چهار مطالعه، امکانپذیری و شرایط و زیرساختهای لازم برای اجرای این سیاست در ایران را بررسی کردهاند. درگاهی و آتشک (1381)، موسوی (1381)، علوی (1382)، ابراهیمی (1384) به این موضوع پرداخت...
	3. نمونه، مدل و روند متغیرها
	3-1. نمونه آماری و دوره زمانی مورد مطالعه


	18 کشور غیرصنعتی که تا سال 2010 چارچوب هدفگذاري تورم را اجرا کردهاند با 26 کشور در حال توسعه و نوظهور که اکثر مطالعات نیز آنها را انتخاب کردهاند، جامعه آماري پژوهش را تشكيل ميدهند. دوره زمانی پژوهش نيز سالهاي 1985 تا 2010 خواهد بود. این دادهها ا...
	با توجه به اينكه کشورهای هدفگذار تورم مشخص و معین هستند، در نتیجه، انتخاب کشورهای غیرصنعتی از بین آنها راحت و بدون مشکل انجام میشود؛ در مقابل، این موضوع که کدام کشور ِغیرصنعتی به عنوان گروه کشورهای غیر هدفگذار انتخاب شود، کمی چالش برانگیز است؛ در ا...
	برای هماهنگی با مطالعات پيشين،26F  نمونه انتخابشده، از فصل مشترک کشورهای انتخابشده توسط مطالعات پيشين بهدست آمده است؛ به بيان ديگر، کشورهایی که در بيشتر مطالعات پيشين انتخاب شدهاند، در این مطالعه نیز انتخاب شدهاند. جدول 2 نمونه انتخابی توسط مطال...
	3-2. روند میانگین تورم

	در این قسمت، میانگین نرخ تورم کشورهای اجراکننده و غیرمجری مقایسه شده است. جدول 3 میانگین و انحراف معیار نرخ تورم را به تفکیک کشورهای اجراکننده و غیرمجری نشان میدهد. قسمت اول این جدول مربوط به دوره 2010-1985 است. همانطور كه مشاهده میشود، بهطور میان...
	مأخذ: IMF. (2011).
	در این قسمت، لازم است به مطلبی اشاره شود که در قسمت برآورد این مطالعه تأثيرگذار خواهد بود و مطالعات پيشين نيز با آن مواجه بودهاند و آن وجود تورمهای بالا (چهار رقمی و سه رقمی) در بین مشاهدات است. با توجه به آمار و ارقام نمونه انتخابی، از كل مشاهدات، ...
	میانگین و انحراف معیار نرخ تورم کشورها پس از حذف تورمهای 4 رقمی در قسمت دوم جدول 3 نمایش داده شده است. ملاحظه میشود که پس از حذف تورمهای بالا، میانگین کشورهای هدفگذار بیش از 40 درصد و میانگین کشورهای غیرمجری بیش از 35 درصد کاهش یافته است. این وضعی...
	از آنجا که برای کشورهای غیرصنعتی اجرای هدفگذاری تورم از اواخر دهه 1990 شروع شده27F و در دوره 2010-2000 هدفگذاری در تمام کشورهای اجراکننده در حال اجراست، بهتر است عملکرد هدفگذاری را در این دوره هم مورد قضاوت قرار داد. در قسمت سوم جدول 3 میانگین و ان...
	برای بررسی دقیقتر، در نمودار 1 میانگین نرخ تورم در دوره 2010-1995 به تفکیک کشورهای اجراکننده و غیرمجری به همراه اختلاف میانگین نرخ تورم کشورهای هدفگذار و غیرهدفگذار نشان داده شده است. ملاحظه میشود که روند نرخ تورم برای هر دو گروه از کشورها کاهشی ا...
	نمودار 1. میانگین نرخ تورم برای کشورهای اجراکننده و غیرمجری در دوره 2010-1995
	/
	3-3. انتخاب مدل

	مدلی که در این مطالعه انتخاب و تصریح شده، بهصورت زیر است:28F
	که در آن، ,𝐲-𝐢𝐭. متغیر وابسته مدل است که نشاندهنده تورم خواهد بود.   متغیر مجازی است که اگر کشور i در سال t در حال اجرای هدفگذاری باشد، مقدار یک و در غیر این صورت، عدد صفر به خود اختصاص ميدهد.  اثرات انفرادی29F  مدل است که میتواند تصادفی و ثابت...
	مدل معرفی شده به دو دلیل انتخاب شده است. دلیل اول اینکه این مدل را میتوان از یک مدل تطبیقی31F  نتیجه گرفت. اين مدل میتواند بهشکل زیر باشد.
	که در آن، عبارت   جمله مربوط به میانگین بلندمدت برای متغیر وابسته است (زمانی که هدفگذاری در حال اجرا باشد مقدار بلندمدت   خواهد بود و زمانی که اجرا نمیشود مقدار بلندمدت   خواهد بود). اگر  باشد، آنگاه آن متغیر بدون توجه به مقدار بلندمدت، مقدار وقفه ...
	که در مقایسه با مدل 1، خواهیم داشت:
	پس، در برآورد مدل 1، هر چه γ به صفر نزدیک باشد، نشان میدهد که 𝛟 به یک نزدیک است و این به معنی پایداری مدل بوده و یا به عبارتی، این روابط نشان میدهد، تمایل متغیر مورد بررسی به روند بلندمدت بیشتر است. اگر β مثبت باشد، نشان میدهد هدفگذاری تورم باعث ...
	دومین دلیل برای انتخاب مدل این است که اساس مدل و تصریح بهکار رفته در  مطالعه بریتو و باستد (2010) و مطالعات ديگر بر پایه مدل 1 است؛ البته هیچ یک از این مطالعات اشاره خاصی به منشأ مدل خود نکردهاند، اما همانطور که گفته شد، این مدل بر پایه یک مدل تطبی...
	4. روش برآورد مدل

	با توجه به اینکه در مدل 1، وقفه مرتبه اول متغیر وابسته وجود دارد، دیگر نمیتوان از روشهای رایج دادههای تابلویی مانند اثرات ثابت و اثرات تصادفی استفاده کرد. نخستین بار نیکل32F (1981) اشاره  میکند که اگر وقفه متغیر وابسته در سمت راست مدل وجود داشته ب...
	برای از بینبردن این تورش و همبستگی که بین متغیر توضیحی تبدیلیافته و جمله خطا وجود دارد، دو راه حل وجود دارد. راه حل اول بر پایه برآوردكنندههای 35F IV-GMM است که برای دادههای خرد، یعنی زمانی که تعداد مقاطع در مقایسه با تعداد زمانها خیلی بیشتر است،...
	برنو38F  (2005) تصحیحات پيشگفته را برای حالتی که نمونه نامتوازن39F  است، گسترش داد و با استفاده از مونت کارلو نشان داد که در نمونههای کوچک، برآوردكننده وی در مقایسه با برآوردكنندههاي ديگر کارایی بهتری دارد. از آنجا که در اين پژوهش برای برخی از کشور...
	5. برآورد مدل و تجزیه تحلیل نتایج

	پيش از برآورد مدل، ارايه و تحليل نتایج، لازم است مدل 1، برای تورم بازنویسی شود که در آن inf بیانگر نرخ تورم به عنوان متغیر وابسته است.
	جدول4، نتایج برآورد مدل را در دوره2010-1985 نشان میدهد. ستون 1، مربوط به برآوردكننده اندرسون و هاشیو (1982) است که وقفه اول متغیر IT و تفاضل مرتبه اول متغیر تورم (Inf) بهعنوان متغیرهای ابزاری انتخاب شدهاند. ملاحظه میشود که مقدار برآوردشده برای γ م...
	ستون 2 به برآوردكننده اثرات ثابت یا LSDV مربوط میشود. ضریب وقفه تورم معنادار و مثبت و کوچکتر از یک بوده و مقدار برآوردشده برای IT، برابر 58/77- است. در اینجا لازم است دو نکته در مورد مقدار برآوردشده برای IT ذکر شود؛ اول، منفی بودن این ضریب نشان مید...
	همانطور که گفته شد، برآوردكنندههای LSDV و IV-GMM برای نمونههای کوچک چندان مناسب نیستند و بايد از برآوردكنندههای مناسب استفاده شود. بنابراین، بر اساس توضيحات ارايه شده، از برآوردكننده LSDVC 42F  که توسط برنو (2005) معرفی شده است، بهعنوان برآوردكن...
	مقایسه نتايج ارايه شده در سه ستون آخر نشان میدهد که تصحیحات انجامشده یا بهعبارتی سه نوع برآوردكننده LSDVC چندان با هم تفاوت ندارند و نتایج آنها بسیار به هم نزدیک است. مقدار عددی که برای γ توسط LSDV برآوردشده 367/0 بوده که پس از تصحیح تورش، 426/0 ...
	اگر برای برآورد اولیه  و γ از برآوردكننده دیگر یعنی آرلانو و باند (1991) استفاده شود، آنگاه نتایج کمی تغییر خواهد کرد. نتایج این برآورد در جدول 5 نمایش داده شده است.
	ستون اول نتایج این جدول مربوط به برآوردكننده آرلانو و باند است؛ ضریب وقفه تورم معنادار و با مقدار برآوردشده توسط AH چندان تفاوت ندارد، ولی ضریب IT معنادار و مقدار آن 4/164- است. شایان ذکر است که مقدار ضریب IT که از برآوردكنندههای IV-GMM بهدست ...
	آخرین سری از نتايج برآورد مدل پژوهش، جدول 6 است که در آن برای برآورد اولیه پارامترها از برآوردكننده بلاندل و باند (1998) استفاده شده است. همانطور كه نتايج اين جدول نشان ميدهد، ضریب وقفه تورم در ستون اول که مربوط به برآوردكننده بلاندل و باند است، م...
	مقایسه سه ستون آخر این سه جدول (جداول 4، 5 و 6) نشان میدهد که اولاً، ضرايب مدل در هر سه روش برآورد به لحاظ معناداری و علامت نتایج کاملاً یکسان و به لحاظ عددی نیز تفاوتها بسیار اندک است؛ ضریب وقفه تورم مثبت، معنادار و در حدود 42/0 و ضریب IT بیمعنا...
	همانطور كه ملاحظه شد، نتايج بهدست آمده در جداول سه گانه بالا، قابل اتکا نیست و از اين رو برطرف كردن اين مشكل و بهدستآوردن نتايج معقول و منطقي ضروري است. با توجه به اينكه در بين مشاهدات پژوهش، برخي مشاهدات غيرمعقول (تورمهاي بالاي 1000 درصد) وجود د...
	نتايج موجود در جدول 7 تا حدودی منشأ اشکال موجود در برآوردهای پيشين را نشان ميدهد. این جدول نتایج برآوردكننده LSDV را در دوره 2010-1985 نشان میدهد که در آن مشاهدات پژوهش غربال شده است. ستون اول جدول مربوط به نمونه اولیه است که همان نتایج جداول پيشين ...
	نتایج جدول 7 نشان میدهد که تورمهای بالا بهشدت بر روی عرض از مبدأ و ضریب متغیر IT که از جنس عرض از مبدأ است، تأثیر بهسزایی داشته و با توجه به اینکه برآوردكننده LSDVC تصحیحات را بر روی برآوردكننده LSDV انجام میدهد، بنابراین، برای آنکه نتایج برآوردك...
	برای حل این مشکل، در مطالعات پيشين یک متغیر مجازی تعریف کردهاند44F  که مقدار اين متغير مجازي براي حد خاصی از تورم مانند بیشتر از چهل درصد، مقدار يك و در غیر این صورت، مقدار صفر دارد. این عمل ميتواند با چند مشكل مواجه شود: اولاً تفسیر ضرایب در حضور چ...
	راه حل دیگر، حذف تورمهای بالاست که بهنظر میرسد این روش نیز چندان مناسب نباشد؛ چرا که با حذف دادهها، بین مشاهدات فاصله و وقفه ایجاد میشود. بهطور مثال، کشور رومانی تا سال 1989 تورم تک رقمی داشت، ولی از سال 1990 به مدت پنچ سال تورم بالای صد درصد را...
	راه حل دیگری که اشکلات روشهای دیگر را ندارند، تغییر دوره زمانی است.45F  در دوره 2010-2000 هم تورم بالا وجود ندارد46F  و هم اینکه برای تمام کشورهای نمونه، مشاهدات موجود است. جدول 8 تا 10همانند سه جدول مربوط به دوره زمانی پيشين (جداول 4، 5 و 6)، نتایج ...
	اگر به نتایج سه ستون آخر جدول 8 تا 10 دقت شود، ملاحظه میشود بدون استثنا تمام ضرایب بهدستآمده معنادارند؛ ضریب IT تقریباً در حدود 5/2- بوده و ضریب وقفه تورم در حدود 49/0 برآورد شده است. در تمام موارد اين ضرايب به لحاظ آماري معنادارند. همچنین، آزمون...
	با توجه به معنادار بودن ضریبIT  در این سه جدول، میتوان نتیجه گرفت که هدفگذاری تورم در دوره مورد بررسی، در کاهش تورم در کشورهای اجراکننده تأثیرگذار بوده و از اين رو فرضیه تأثيرگذاری هدفگذاري تورم بر نرخ تورم قابل رد كردن نيست. به بيان ديگر، ميتوان...
	ضریب برآوردشده (5/2- درصد) تا حدودی با مشاهدات مربوط به جدول 3 و نمودار 2 سازگار است. از یک سوي، طبق نمودار 2 اختلاف این دو گروه از کشورها از سال 2008 بین 2 و 5/2 درصد قرار دارد و از سوي دیگر، در جدول 3 اختلاف میانگین کشورهای اجراکننده با کشورهای غیرم...
	6. خلاصه، جمعبندی و ارائه توصیههای سیاستی

	هدفگذاري تورم از جمله سياستهايي است كه از ابتداي دهه 1990 به منظور تثبيت سطح قيمتها در برخي كشورها شروع شده و تاكنون در بسياري از كشورها اجرا شده است. در اين ميان، چگونگي عملكرد هدفگذاري تورم از مهمترين دغدغههاي مسئولان اقتصادي كشورها محسوب شده ...
	حداقل انتظاری که از این چارچوب میتوان داشت، این است که کشورهای هدفگذار تورم بهواسطه اجرای این سیاست نسبت به کشورهاي دیگر نرخ تورم کمتری داشته باشند. کشورهای غیرصنعتی هدفگذار تورم با کشورهایی که سیاستهای ديگر پولی را اجرا میکنند، مقایسه شدهاند. ...
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	مدلی را که برنو (2005) در نظر گرفته است، همانند مدل 1 است که در ابتدای فصل مطرح شد؛ طبق این مدل برای یک مشاهده در یک کشور و یک سال داریم:
	که  متغیر وابسته،  برداری از متغیرهای توضیحی دارای  مرتبه؛ بردار اثرات انفرادی که ثابت و  که جزء خطا و دارای ویژگی آوای سفید47F  است. در مورد همبستگیهای جملات خطا فروض زیر را داریم:
	اساس برآوردكننده LSDVC بهدست آوردن عبارتی برای تورش موجود در برآوردكنندهLSDV است که اگر تورش موجود در برآوردكننده از خود برآوردكننده کم شود، تورش از بین رفته و یا کمتر خواهد شد. تورش یک برآوردكننده از امیدگیری از آن برآوردكننده بهدست میآید؛ بنابرای...
	تورش برآوردكننده LSDV بهصورت حاصل جمع سه جمله بهعلاوه بقیه جملات در عبارت   گنجانده شده است؛ منظور از جمله آخر در عبارت 5، جملاتی هستند از مرتبه  و بالاتر که عبارت صریح برای آنها بهدست نيامده است. در ، ضرایب ثابتی هستند که تابع W (مشاهدات) و  و خود...
	به این ترتیب، سه تصحیح میتوان برای LSDVC ارائه کرد که در تصحیح اول، جمله اول از عبارت 5 را از برآوردكنندهLSDV کم ميشود؛ در تصحیح دوم دو جمله اول عبارت 5 و در تصحیح سوم سه جمله عبارت 5 از برآوردكننده LSDV کم میشود.
	از آنجا که در جملات ,𝒄-𝒊. ، پارامترهای مدل  و γ حضور دارند، در نتیجه، تقریبهای بالا زمانی قابل محاسبه است که این پارامترها معلوم باشند، در حالی که مسأله اصلی پیداکردن همین پارامترهاست. کیویت (1995،1999) و بان و کیویت (2003) و برنو (2005) پیشنهاد می...
	که ,𝐞-𝐡. پسماند برآوردكنندههای IV-GMM است.
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	مأخذ: يافتههاي اين پژوهش.
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	روششناسي اين پژوهش بنا بر ماهیت و هدف ویژه آن از نوع پیمایشی اکتشافی و کاربردی است. با توجه به اینکه برای گردآوری نظرات صاحبنظران و خبرگان از پرسشنامه استفاده شده است، پژوهش از نوع پیمایشی بوده و نظر به اینکه هدف اين پژوهش، رتبهبندی معیارهای امتیاز...
	كه در آن:
	حجم جامعه آماري                               186 = N
	P = احتمال نسبت برخورداري از صفت مورد نظر (درگیر در اعطای تسهیلات)        5/0 = P
	q = احتمال نسبت عدم برخورداري از صفت مورد نظر                 5/0 = q
	d = دقت احتمالي مطلوب (نصف فاصله اطمينان)                05/0 = d
	t = درجه يا ضريب اطمينان 95 درصد                  96/1 = t
	براي انتخاب نمونه از جامعه آماري از روش نمونهگيري تصادفي طبقهاي استفاده شده است. تعداد افراد جامعه آماری و حجم نمونه آماري به تفکیک سهم درجات شعب در جدول 1 نشان داده شده است.
	جدول 1. نمونه آماري به تفكيك سهم هر درجه در نمونه آماری
	با توجه به نتایج بهدست آمده از ماتریس مقایسههاي زوجی شاخصها نسبت به زیرمعیارهای مربوط به معیار شخصیت مشتری، شهرت اجتماعی، سابقه تجاری (اعتباری) و تحصیلات و طبقه شغلی با وزنهای 389/0، 266/0 و 148/0 در اولویتهای اول، دوم و سوم قرار گرفتند که در جدو...
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