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 نگاهي به اقتصاد
 

 

 سردبير
 

 

، 8/9هاا  رشاد اقتصااد      ، پس از هشت فصل متوالي انقباض توانست با نرخ4939گرچه اقتصاد ايران در سه فصل نخست سال 

درصاد   6/7نرخ رشد اقتصاد  کاهش يافت و به  بارديگر 4939لي در فصل چهارم سال واز رکود خارج شود، درصد   0/9و  8/9

هاا    تداوم محادوديت به همراه  ،شروع شده است پيشينها  جهاني نفت خام که از نيمه سال  کاهش قابل مالحظه قيمت. رسيد

قتصااد  در فصال   دهنده کااهش رشاد ا   عوامل توضيحا ،  شدن مفاد توافق هسته المللي تا زمان اجرايي ها  بين ناشي از تحريم

رود باا رفاک کامال     ظاار ماي  تالبتاه ان  .ندهسات  4931سال نيمه اول صاد  در اقتها   شدن برخي فعاليت و کند 4939پاياني سال

و تقويات   آثار مثبت بار اقتصااد   بروز تدريج شاهد بردار  مناسب از آنها، به ها و منابک کشور و بهره ها، گشايش در ظرفيت تحريم

  داشته و با توجه به روند تحوالت شااخ  ادامه  همچنان 4931سال  نخستروند کاهشي نرخ تورم در نيمه . باشيم رشد اقتصاد 

وياهه باازار ارز،    ها به کننده و نيز ثبات نسبي حاکم بر بازار دارايي قيمت توليدکننده، تغييرات نقطه به نقطه شاخ  قيمت مصرف

نک مرکز  سعي با ،گذار  پولي در حوزه سياست. سال نيز ادامه داشته باشد فصول بعد رود روند کاهشي نرخ تورم در  انتظار مي

با اتکا باه  کاهش تورم شرايط کلي شبکه بانکي کشور، نيازها  بخش واقعي و گذار  پولي را متناسب با  سياستها   لفهؤمنمود تا 

  .نمايدها  غيردستور  تنظيم  روش
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 4931هاي پولي در سال  تبيين سياست

يکي از رويکردهاي بانک مرکزي براي حفظ آرامش و ثبات اقتصاد کالن،  اتتاالاا از کالرکما مالا ي و     

ماظمر بانک مرکزي در بهار کالا  تالاري تالن      بدين. اکتهاي کليدي در اقتصاد  تعيين نامااکب نرخ

وياله  کالاهش نالرخ     گذاري پم ي را متااکب با اقتضائات کن، اقتصادي کشمر به هاي کياکت مؤ فهنممد 

بانالک مرکالزي     در همالين راکالتا  . نيازهالاي بشالش تم يالدي بالازبياي نمايالد      در نظالر گالرنتن  تمرم و با 

ي کياکت پم ي را به شمراي پم  و اعتبار ارايه و اين شالمرا  ها مؤ فهخمد در زمياه اصنح  هايپيشاهاد

  با کاهش کالف  نالرخ کالمد    (8/2/4931در تاريخ )نيز در يکهزار و يکصد و نمد و هشتمين تلسه خمد 

 22از )  کاهش نرخ کمد تسالهينت عفالمد ريرمشالارکتي    (درصد 22درصد به  22از )هاي بانکي  کپرد 

و ( درصالد  21)تسهينت عفمد مشارکتي  ا حساا براي علي خ کمد  تعيين کف  نر(درصد 24درصد به 

 .ممانفالت نمالمد  ( درصالد  49درصد به  5/49 از)ي تجاري ها بانکهمچاين کاهش نسبت کپرد  قانمني 

هاي کمد بالانکي و     بانک مرکزي در اصنح نرخکه در مصمبه شمراي پم  و اعتبار اشار  شد طمر  هما،

کارشااکالي و   مطا عالات بالا انجالام    د هالاي بشالش واقعالي اقتصالا     عا يالت کازي آ، بالا بالازدهي ن   متااکب

درمالاني و تيييالر ناگهالاني و     رويکردي تدريجي را اتشاذ و در اين زمياه از شالم   شااکي ممضمع  آکيب

هالاي   مهم بانالک مرکالزي در حالمز  کياکالت     هاي اقداماز . هاي کمد بانکي احتراز نممد  اکت شديد نرخ

باله بانالک مرکالزي و     هالا  بانالک تما، به کاماندهي بدهي  مي 4931کا   نشستپم ي و اعتباري در نيمه 

. دکالر هالاي مااکالب اشالار      ات اعتباري به خطمط اعتباري با نرخمؤکسو  ها بانکتبديل اضانه برداشت 

 تري مااکبات آ، بر کاهش نرخ کمد در بازار بين بانکي  نضاي تأثيربه  حاظ  ويه  بهاتشاذ اين رويکرد 

 .   اکتنراهم نممدکا  هاي آتي  هاي کمد در ما  هش ريردکتمري نرخرا براي کا

 تحوالت بخش اسمي اقتصاد

 وضعيت متغيرهاي حوزه پولي و اعتباري( الف

هزار ميليارد ريا  رکيد که در مفايساله بالا    5/8828به  4931حجم نفدياگي در پايا، شهريمرما  کا  

ماهاله کالا     شالش رشالد نفالدياگي در   . درصد برخمردار بالمد  5/44 برابراز رشدي  4939اکفادما  کا  
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واحالد درصالد انالزايش نشالا،      2/4  (درصالد  5/42) 4939در مفايسه با رشد دور  مشالابه کالا     4931

درصد رشد داشت که  5/29  4931ماهه ماتهي به شهريمر کا   نفدياگي در دوازد   همچاين. دهد مي

گفتاالي  . دهالد  واحد درصد کاهش نشا، مي 2/41  (درصد 5/93)نسبت به رشد دور  مشابه کا  پيش 

 4939ماهه ماتهي به شهريمر کالا    درصدي نفدياگي در دوازد  5/93واحد درصد از رشد  2/41  اکت

مربمط بمد  و باله معاالي انالزايش واقعالي     ( همؤکسشمم  شش بانک و چهار )به انزايش پمشش آماري 

ماهه ماتهي به شالهريمر   هاي همگن نفدياگي در دوازد  دمفايسه رش. شمد نفدياگي در اقتصاد تلفي نمي

دهالد کاله رشالد نفالدياگي در      نشا، مالي ( درصد 9/25) 4939و دور  مشابه کا  ( درصد 5/29) 4931

واحالد درصالد    8/4 پيش برابرماهه ماتهي به شهريمر کا  تاري نسبت به رشد دور  مشابه کا   دوازد 

 .کاهش داشته اکت

 4939درصد نسبت به پايا، اکالفاد   8/1با رشدي برابر  4931ريمر کا  پايه پم ي در پايا، شه

هزار ميليارد ريا  رکيد که نسبت به رشد دور  مشالابه در کالا     2/4985به ( هزار ميليارد ريا  5/19)

هالاي خالارتي بانالک     خا ص دارايالي . دهد واحد درصد انزايش نشا، مي 1/8 برابر  (درصد -1/2) 4939

واحد درصد در  4/41و کهمي نزاياد  برابر ( هزار ميليارد ريا  4/485)انزايش  درصد 8/44مرکزي با 

. بالمد  اکالت   4931کالا    نشسالت ماهه  ترين عامل نزاياد  رشد پايه پم ي در شش رشد پايه پم ي  مهم

ات تالأثير هاي خارتي بانک مرکزي در دور  مالمرد بررکالي  باله     ي از انزايش خا ص داراييا عمد  بشش

در صالمرت حالذا اثالر ذخيالر      . کرد، اقنم ارزي مربمط بمد  اکت رز ممرد اکتفاد  در ريا يتييير نرخ ا

هاي خارتي بانک مرکزي در رشد پايه پم ي باله   هاي ارزي  کهم خا ص دارايي ها و بدهي تسعير دارايي

 .واحد درصد خماهد رکيد 9/1

درصد انالزايش نسالبت باله پايالا، کالا        3/224خا ص مطا بات بانک مرکزي از بشش دو تي با 

ماهاله   نزاياد  در رشد پايه پالم ي در شالش  ديگر واحد درصد  عامل  1/5و با کهمي نزاياد  برابر  4939

انزايش بدهي بشش دو تي به بانالک مرکالزي در دور      اکت شايا، ذکر. اکت بمد   4931کا   نشست

گردا، خزانه بمد  که تا پايا، کالا  تسالميه    ررکي عمدتاً ناشي از برداشت دو ت از حساا تاشما ممرد ب

ترين عامل  واحد درصد  مهم 3/42با کهمي کاهاد  برابر  "خا ص کاير اقنم بانک مرکزي". خماهد شد
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مطا بات  ن انزو، بر اي. بمد  اکت 4931درصدي پايه پم ي در پايا، شهريمر کا   8/1کاهاد  در رشد 

و بالا  ( هزار ميليارد ريا  2/52) 4939درصد کاهش نسبت به پايا، کا   4/1با  ها بانکبانک مرکزي از 

کالا    نشسالت ماهاله   کاهاد  رشد پايه پم ي در شالش ديگر واحد درصد  عامل  2/1کهمي کاهاد  برابر 

 . بمد  اکت 4931

بالدين ترتيالب ضالريب    . رکيد 918/1  ضريب نزاياد  نفدياگي به 4931در پايا، شهريمر کا  

درصد انالزايش يانالت کاله در مفايساله بالا رشالد دور         1/1  4939نزاياد  نفدياگي نسبت به پايا، کا  

 . دهد واحد درصد کاهش نشا، مي 2/8  (درصد 1/49) 4939مشابه کا  

 تحوالت بخش خارجي اقتصاد( ب

هالا بالا    تاري تراز پرداخت  مازاد حساا 4931ماهه نشست کا   شش دربر اکاس برآوردهاي مفدماتي  

کالاهش قابالل تمتاله    . ميليارد دالر رکيد 4/1به  پيشدرصدي نسبت به دور  مشابه کا   4/52کاهش 

ت د يل انالت قيمال   به بيشتر پيشيندور  ممرد بررکي نسبت به دور  مشابه کا   درمازاد حساا تاري 

در مفابل  حساا کرمايه و ما ي در ايالن دور   . کاهش ارز  صادرات نفتي بمد  تهاني نفت و در نتيجه

درصالد   1/89در حالدود   پيشالين ميليارد دالر بدهکار شد که نسبت به رقالم مشالابه کالا      1/4ميزا،  به

تالاري    ماهه کالا   شش در. اين بدهکاري مربمط به مبادالت حساا ما ي بمد اصليبشش . کاهش يانت

هاي ارزي بين انراد و نهادهاي اقتصادي مفاليم ايالرا، بالا دنيالاي خالار         ها و پرداخت دريانت  در نتيجه

 4939ميليارد دالر نسبت به پايا، کالا    1/4 به ميزا، خارتي بانک مرکزيهاي  يارز  ناخا ص داراي

 . انزايش يانت

درصد کاهش در مفايسه با دور   3/92نما صادرات کاال با  ارز   4931 کا  نيمه نشست در

 4/21درصد کاهش به رقم  3/22ا ب کاال واردات نما ارز ميليارد دالر و  1/99به  4939متااظر کا  
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د يل اصلي کالاهش صالادرات کالااليي کشالمر      4نفتي صادراتدرصدي  9/12کاهش . ميليارد دالر رکيد

 .بمد  اکت

ميليارد دالر رکاليد   1/48به رقم  4931نيز در پايا، شهريمرما   مرکش خارتي تعهدات مجممع

. داد تشالکيل مالي  ( هالا  بالدهي )درصد آ، را تعهدات با فعل  8/23درصد آ، را تعهدات با فم  و  2/82که 

در پايالا، شالهريمرما    ( تعهدات با فعل)هاي خارتي  مدت و بلادمدت از کل بدهي هاي کمتا  کهم بدهي

هالاي   مالدت از کالل بالدهي    هالاي کمتالا    کهم نالاچيز بالدهي  . درصد بمد 3/34و  4/8 بربراترتيب  به 4931

ثبالات و پايالداري بشالش    هالاي خالارتي کشالمر و     شرايط مااکب بازپرداخت بالدهي دهاد   خارتي نشا،

 .  اکتاز اين ماظر خارتي 

 تحوالت بودجه عمومي دولت( ج

نيانتن بششي از  حکايت از تحفق 4931تصمير عملکرد بمدته عمممي دو ت در شش ماهه نشست کا  

درآمدهاي ما ياتي و کاهش کهم درآمدهاي نفتي از تأمين ما ي دو ت نسالبت باله مالدت مشالابه کالا       

ميليالارد  هالزار   8/111مبلال    4931ا  شش ماهه نشست کال درآمدهاي عمممي دو ت در . پيشين دارد

مصالما قالانم،   ش و نسالبت باله رقالم    انالزاي درصالد   2/41 پيشکا   مدت مشابه که نسبت به ريا  بمد

 يعممم ياز کل درآمدها ي ديگرو درآمدها يما يات يکهم درآمدها. درصد تحفق داشت 8/82 بمدته 

  .درصد بمد 4/28و  3/84به ترتيب  4931کا  ماهه نشست  شش دردو ت 

ميليالارد  هالزار   4/284اي به  هاي کرمايه گذاري داراييحاصل از وا همچاين در اين دور   ماابع

دور  مشالابه  در مفايساله بالا    ودرصد تحفق داشالت   8/38رقم مصما دور   در مفايسه با که ريا  رکيد 

 . درصد کاهش داشت 2/22 پيش کا 

______________________________________________________ 
و  2842  2823کالدهاي تعرناله   )هاي نفتي  گالاز طبيعالي  مايعالات و ميعانالات گالازي       ارز  صادرات نفت خام  نرآورد .  4

هالاي پتروشاليمي و    هاي نفتالي ايالرا،  شالرکت    هاي ملي نفت  گاز و پااليش و پشش نرآورد  مکط شرکتتصادرشد  ( 2844

 (.گمرکي و ريرگمرکي)کايرين 
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دهد که در  تفکيک ماابع بمدته عمممي دو ت برحسب اقنم ناشي از نفت و رير نفت نشا، مي

درصد  2/92  کهم ماابع ناشي از نفت از کل ماابع بمدته عمممي حدود 4931ماهه نشست کا   شش

واحالد درصالد کالاهش     3/42  به ميزا، (درصد 3/12) پيشينبمد که در مفايسه با رقم دور  مشابه کا  

 . دهد نشا، مي

 ميليالارد ريالا   هزار  2/852به  4931کا   ماهه نشست شش در( تاري)اي  هاي هزياه پرداخت

و نسبت به مالدت مشالابه کالا      داد نشا، درصد تحفق  5/32 مصما دور  که در مفايسه با رقم رکيد 

هالاي   پرداخالت )اي  هالاي کالرمايه   رداخت بابت تملک دارايالي پ. دهد درصد انزايش نشا، مي 5/3 پيشين

ميليارد ريا  رکاليد و در  هزار  2/81 به پيش کا دور  مشابه نسبت به  کاهشدرصد  8/22با ( عمراني

 . درصد تحفق داشت 8/95مصما دور  با رقم  مفايسه

  يا االه هالاي هزي  با تمته به رقم عملکرد درآمالدها و پرداخالت    4931کا  ماهه نشست  ششدر 

شالد کاله نسالبت باله دور  مشالابه کالا        ميليارد ريا  کسري مماتاله  هزار  5/922تراز عملياتي دو ت با 

هالزار   1/431بالا  اي  هالاي کالرمايه   خا ص واگذاري داراييهمچاين  . درصد انزايش داشت 4/42 پيشين

( کسالري بمدتاله  )اي بمدتاله عمالممي    تراز عملياتي و کرمايه  در مجممع. رو بمد مازاد روبهميليارد ريا  

 .هزار ميليارد ريا  کسري مماته شد 3/428با  4931ماهه کا   در ششدو ت 

 تحوالت بازارهاي دارايي (د

وياله  کالاهش قيمالت نفالت و نيالز تفميالت دالر در        ررم شرايط نامساعد متييرهاي بشش خالارتي باله   به

نحالمي   از ثبات نسبي برخمردار بمد  اکت؛ به 4931کا   نشستماهه  شش دربازارهاي تهاني  بازار ارز 

ريالا  بالمد    99933متمکط نرخ اکمي دالر در بازار آزاد در حدود  4931ماهه نشست کا   که در شش

ماهاله   همچاين  هر دالر آمريکا در شالش . درصد رشد داشت 3/1  پيشينکه نسبت به دور  مشابه کا  

ريا  در اختيار متفاضاليا، قرارگرنالت کاله در     23232بين بانکي در مفابل در بازار  4931نشست کا  

 .دهد درصد انزايش نشا، مي 9/42حدود  4939مفايسه با عملکرد دور  مشابه کا  
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گيالري   ثبات و مراقبت از عالدم شالکل   آرامش و بازار ارز  برقراريهدا اصلي بانک مرکزي در  

هالدايت نالرخ ارز در مسالير صالحيم و مااکالب بالا عمامالل         و در عين حالا   هاي کمداگري در بازار زمياه

در نتيجه مديريت مااکب بانک مرکزي در بازار ارز  ضريب تيييرات نرخ  .اکتکااد  آ،  بايادين تعيين

ضالريب  . قالرار داشالت   85/9 تالا  41/2در مفابل ريا  در بازار رکمي در دامااله   4روا برابري ارزهاي تها،

 درکه ثبات مااکالب بالازار ارز    بمد 24/9تا 14/4اد نيز محدود و در ناصله تيييرات اين اکعار در بازار آز

 .دهد مي را نشا،دور  ممرد بررکي 

.   قيمت قطعات مشتل  ککه طن در بازار با کاهش همرا  بمد4931کا   نشستماهه  در شش

هزار ريا  رکيد کاله در مفايساله بالا     3438در اين دور  قيمت هر قطعه ککه بهار آزادي طرح تديد به 

درصد و نيم کالکه   2/1ربع ککه بهار آزادي با . دهد درصد کاهش نشا، مي 1/1دور  مشابه کا  پيش  

درصد کاهش به ترتيب بيشترين و کمترين کاهش قيمت را در بين قطعات مشتلال    5/2بهار آزادي با 

درصالدي قيمالت    42کاهش حدود . ککه در مفايسه با دور  مشابه کا  پيشين به خمد اختصاص دادند

گالذار بالر   تأثيريکالي از عمامالل    4939تاري نسبت به دور  مشالابه کالا     ماهه کا  شش درتهاني طن 

 .     ککه طن در بازار داخلي بمد  اکتکاهش قيمت قطعات مشتل

درصد کالاهش   5/4با  4939نسبت به پايا، کا   4931ما  کا   شاخص کل بمرس در شهريمر

ماهه نشسالت کالا     در ششدهد که  هاي کليدي بمرس اوراق بهادار نشا، مي بررکي شاخص. همرا  بمد

ارز  معامنت و تعداد خريدارا، باله   شاخص کل  ارز  بازار : چهار متيير اصلي اين بازار شامل 4931

همالرا    4939ماهاله نشسالت کالا      درصد کاهش نسبت به شالش  4/41و  8/15  3/43  4/41ترتيب با 

. آرالاز شالد  اکالت    4932اين امر بيانگر تداوم وضعيت رکمدي بازار اکت کاله از دي مالا  کالا     . اند بمد 

برخي از بازارها  کاهش قيمالت تهالاني    اي  شرايط رکمدي حاکم بر شد، نرآياد مذاکرات هسته طمالني

 4939هاي پتروشيمي در بمدتاله کالا     انزايش نرخ خمرا  شرکت و نفت و برخي از کاالهاي صادراتي

  .شمد هاي عملکردي بازار کرمايه تلفي مي ترين داليل وضعيت نامااکب شاخص از مهم

______________________________________________________ 
 .کمئيس نرانک و ژاپن ين بريتانيا  پمند يمرو  آمريکا  دالر: شامل روا تها، يارزها.  4
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 بندي جمع( هـ

در کشمر اقتصادي هاي  نعا يتاحتما ي  کاهشدهاد   هاي اقتصادي نشا، تحمالت رشته نعا يتبررکي 

اداماله داشالته و    4931کالا   نشسالت  روند کاهش نرخ تالمرم در نيماله   . اکت 4931نصم  ابتداي کا  

همچاالا،  هاي قيمتي اين روند در نيماله دوم کالا  نيالز     رود با تمته به روند تحمالت شاخص انتظار مي

 تالأثير ات اعتبالاري  مؤکسال و  هالا  بانالک دهي بالدهي  بانک مرکالزي در کالامان  هاي  اقدام. ادامه داشته باشد

هاي کمد  کازي زمياه کاهش ريردکتمري نرخ بر کاهش نرخ کمد در بازار بين بانکي و نراهمداري  معاا

بشش بدهي باالي و مماردي از قبيل  ها بانکوضعيت نامااکب ترازنامه   با اين وتمد. بانکي داشته اکت

و همچاالين کالهم بالاالي بالازار     و مؤکسات اعتباري  ها بانکاي  تاگااهاي ترازنامه دو تي به نظام بانکي 

متب شد  که کارايي ات اعتباري مجاز ممؤکسو  ها بانکريرمتشکل پم ي و آثار تشريبي آ، بر عملکرد 

با تمته به کالهم بالاالي   . تضعي  شمد قدريهاي حفيفي اقتصاد  نظام بانکي کشمر در تأمين ما ي بشش

 ها بانکما ي اقتصاد  اصنح کاختاري نظام بانکي و رنع مشکنت ممتمد در ترازنامه تأمين پم  در بازار 

رشالد اقتصالادي و بهبالمد    ماظالمر تحريالک      بهها اقدامهم زما، با اين . او ميت داردات اعتباري مؤکسو 

بازار کرمايه ويه   به ديگر ما ي اقتصاد  کهم ماابعمين أتبششي به ماابع  ما ي اقتصاد بايد با تامعمين أت

 .ما ي خارتي از ماابع ما ي اقتصاد کشمر انزايش يابدمين أتو 
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 ها در ایران گری مالي بانک تعيين خلق نقدینگي و نقش واسطهبررسي 

 

 ماندانا طاهری  مهشيد شاهچرادکتر   ،فرهاد نيليدکتر 

 
 چکيده

 صورت  به آنها ارائه و نقد یها سپرده لهيوس هب ينگینقد خلق یبرا اقتصاد در ها بانک ياصل نقش ،يپول و يمال یها یتئور با مطابق 

. هستند ينگینقد استخر قتيحق در ها بانک. دهند يم انجام خود یها سپرده قیطر از را خانوارها به وام ارائه ها بانک. باشد يم وام

 که دهد يم را امکان نیا ها بانک به یزيچ نيچن. کنند يم ينگینقد جادیا خود ترازنامه اقالم ديسررس رييتغ قیطر از ن،یبنابرا

. بدهند رندگانيگ قرض و گذاران سپرده به را ترازنامه نقد اقالم و کنند ینگهدار يربانکيغ بخش یبرا را ترازنامه رنقديغ اقالم

عالوه  .کنند يم افتیدر پول وام، قیطر از بلندمدت در رندگانيگ وام و داده قرار بانک ارياخت در را خود یها سپرده گذاران سپرده

 جادیا نقد، یها يبده به کم ينگینقد با یها یيدارا از اقالم نیا انيم دادن شکل رييتغ و ترازنامه اقالم لهيبوس ها بانک برآن

 در ينگینقد خلق شاخص محاسبه به تا است شده يسع پژوهش نیا در ها بانک ينگینقد جادیا تياهم علت به. کنند يم ينگینقد

 اغلب. است هیسرما و ها يبده ها، یيدارا شامل ها بانک در ينگینقد خلق از يبيترک شاخص نیا. شود پرداخته کشور يبانک نظام

 نیا در که يصورت در اند داشته ديتاک يبانک یها وام قیطر از ها بانک ينگینقد خلق يبررس به نهيزم نیا در شده انجام مطالعات

 پرداخته ينگینقد خلق شاخص محاسبه به 4934-49۳۱ یها سال يط کشور يبانک شبکه ترازنامه ساختار بر ديتاک با مقاله

 .شود يم

 .خلق نقدینگي، واسطه گری مالي، ترازنامه بانکي :کليــدیواژگان 

 .JEL :G10، G21،E58بندی طبقه
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 قدمهم. 4

نقش .ندکنمیازخدماتمالیراباهدفکسبسودارائهکهانواعمختلفیتشکیالتیهستندهابانک

مفیشدویشاهشاییگشاارسشرمایههاواسشتفادهازن درازسپردهدراقتصادایجاداندوختههابانکمهم

خانوارهاکاالهاوخدمات،سادهبیا به.یاستگاارسرمایهداد ن بهافرادمختلفبرایاهدافقرض

واقش،،در،پردازنشدهاییکشهایشخخانوارهشامشیکنندوهزینههاراخریداریمیتولیدشدهتوسطبنگاه

نیشروی)نیازمندعوامش تولیشدوخدمات،هانیزبرایتولیدکاالهابنگاه.هاهستنددرنمدهایایخبنگاه

.ششوندکنندهعوام تولیدوخانوارهافراهممیکهتوسطبازارهایارائه(نظایرن دان و،کار،سرمایه

ایخارتباطمیشا بنگشاهوخشانوارودولشت.نیدمیدستبهدرنمدخانوارهاهمازبازارهایعوام تولید

نیزفرنیندپرداختراهابانکویافتهوبازارهایمالیجریا هابانکرهابهوجودداردوسرمایهازخانوا

هشایمشالی،جریشا یکنواخشتمنشاب،مشالیراازبشهعنشوا واسش ههابانک.نددهمیدراقتصادانجام

سشودننهشاازکشارمزدمالشامالتو.کنندگاارا فراهممیگیرندگا وسرمایهاندازکنندگا بهقرضپس

ایخسودبادوکارکرداصلییالنیکارگزاریوتبدی دارایشی.شودمیتأمیخهاوامدماتمالیوبهرهخ

وکشارگزاریدهیوامعالوهبرجابسپردهوهابانک،همچنیخ.یمالیارتباطداردهاواس هبهعنوا 

.ندکنمیارائهتریخدماتمتنوع،هایپرداختسهامیاارز،مبادالتپولیوسیستم

بهعنوا یکعام میانجیدریکمالاملشهبشهعنشوا نمونشهدرهابانکدرکارکردکارگزاری،

کارگزاریکخریداریافروشندهبراییکداراییمشالیارائشه.کنندبازارسهامیااوراقبهادارفالالیتمی

ازطریش هشابانشکداراییکارکردتبدی .ددهمیکردهوبهجایمشتریعم خریدیافروشراانجام

گیرنشدگا ا بهمشخصاتمحصولموردتقاضایقرضگاارسپردهمشخصاتمحصولمورددرخواست

یهشاهزینشهتشرومحصوالتیباریسشکقیمتشیپشاییخا خردبیشترجابگاارسپرده.شودتبدی می

هشایبشهواممنشدعالقشههشایبشزرببیششترگیرندگا مانندششرکتقرض.شوندنقدشوندگیکمترمی

هاباعدمق الیتیالنیبازپرداختوامازسویایخشرکت،اماریسکننهاباالتراست،بلندمدتهستند

هایبشزربوبلندمشدترابهواممدتکوتاهکوچکواندازپسهایسپردههابانک.بیشتریهمراهاست

درفرنیندتبدی دارایی،مشخصات.ندکنمیگیرندگا شرکتیتبدی هایاقرضپرریسکبرایشرکت



 

 ها در ایران گری مالی بانک نقش واسطهتعيين خلق نقدینگی و 

 

41 

گاارا یسپردههاداراییبانک،.دکنمیتغییر،دشومیگیرندهمنتق بهقرضگاارسپردهوجوهیکهاز

یگشاارسشرمایهخانوارهاکشهسشرمایهکشوچکتریدارنشد.دکنمییگاارسرمایهرابهروشدیگرینیز

هاداراییتوانندایخمیهابانکبااستفادهازیکتبدی خوب،.ندکنمیریسکبابازدهکمراانتخابکم

گشااریهایتراکنشیکمتر،ریسکباالتروبازدهبیششترسشرمایهترباهزینهرادرقالبواحدهایبزرب

گشاارا وباتوجهبهقانو تالددزیاددریکپرتفویمتنوع،ریسککش واردهبشهسشودسشپرده.کنند

بشه.نیدمیشمارتبدی دارایییکواس همالیکارکردضروریدراقتصادبه.یابدمیسهامدارا کاه 

نیازمندوامومناب،مالیهاهایموجودبیخاهدافومشخصاتریسکیسهامدارا ،شرکتدلی تفاوت

رایششرایطبهینشهرابش،هشابانشکهاازطری جریا سرمایهبیخخانوارهاوبنگاه.هستندخودیشرکا

.نوردیدراقتصادفراهممیگاارسرمایهمالیتأمیخ

هایا فراهمکردهوسپردهگاارسپردهباریسکپاییخرابرایاندازپسخدماتسپردههابانک

بشاپرتفشویهشابانک.ندکنمییگاارسرمایهپرریسکشرکتیدیگریهادارایییاهاوامننا رادرقالب

سپسننهارادر،ندکنمییپی رویخودرابهیکدیگرتبدی هاریسکمتنوعومدیریتخوب،انواع

.نددهمیهایجدیدومناسببهعامال اقتصادارائههقالببست

یمالیوخل نقدینگیگرواس هبهمحاسبه،دراقتصادهابانکبرنق تأکیدبا،درایخمقاله

شام هابانکترکیبیازخل نقدینگیدر،ایخشاخص.دشومیدرشبکهبانکیکشورپرداختههابانک

شدهدرایخزمینشهبشهبررسشیخلش نقشدینگیاغلبم الالاتانجام.هاوسرمایهاست،بدهیهادارایی

برسشاختارترازنامشهتأکیدبامقالهکهدرایخدرصورتی،اندداشتهتأکیدهایبانکیازطری وامهابانک

درکششورایشرا تالیشیخهابانکیمالیگرواس همیزا ۶۸۳۶-۶۸۳۱یهاسالدرشبکهبانکیکشور

.شدهاست

 گری مالی و خلق نقدینگی واسطه. 2

گریمالیعبارتاستازفرنیندانتقالوجوهازواحدهایاقتصشادیدارایمشازادبشهواحشدهایواس ه

دهشیوجشوهازسشمتهشایمشالیبشاجهشتواس ه.کارگیرنددارندایخوجوهرابهاقتصادیکهتمای 

ایشخبشدا مفهشوم.گیرنشد،شک میوجوهکسریباواحدهایاقتصادیدارایمازادبهسویواحدهای
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تسشهی ،هسشتندانشدازپشسانتقالوجوهراازسویکسشانیکشهبشهدنبشالگرا مالیواس هاستکه

تریخکارکردواس همالین استکهدرانتقالوجوهازواحدهایاقتصشادیدارایمشازادمهم.ندکنمی

اقتصشادیزیشرهشایدارکشارکردایخفرنیندعهدهدرهمکاریداشتهو،بهواحدهایاقتصادیباکسری

:ندهست

 ،تالییخسازوکارپرداخت .۶

 ،تغییرشک سررسیدها .2

 ،تغییرشک ریسک .۸

 ،نقدینگیتأمیخ .4

 .یمبادالتیوکسباطالعاتالزمهاهزینهکاه  .5

دسترسشیدرهشرزمشانیتمای دارندبهوجوهخودشا مالموالًواحدهایاقتصادیدارایمازاد

دارایدرحالیکهواحشدهایاقتصشادی؛یبتوانندن رابرداشتکنندمدتکوتاهداشتهوباپی نگهی

دادهون رادراف زمانیبلندمدتمورداسشتفادهقشرارکردهتأمیخندوجوهیراامای مالموالًکسری،

رابشرایگشاارسرمایهمالیوجوهگرواس ه.بازپرداختنمایندمدتکوتاهندن رادرزما توانمینلااو

هششایکمتششرازیششکسشالدریافششتنمشودهوایششختالهششداترابشهدارایششیمالمشوالًدورهزمشانیکوتششاهو

تررایبلندمدتهاداراییبهمدتکوتاهفرنیندتبدی تالهدات.نمایندمانندوامتبدی میتریبلندمدت

،ندسررسیدهاراتغییردهنشدتوانمیتریخدالی اینکهنهادهایمالیازمهم.نامندمی۶تبدی سررسید

؛روکشاردارنشدسشوجشوهباتالدادزیادیازواحدهایاقتصادیباکسریومازادهاواس هایخاستکه

دلیش بینشیششدنیاسشتوبشههمشیخبدیخمفهومکهجریا ورودیوخروجیوجوهنزدننهاپشی 

سررسشید،فرنینشدتبشدی .ندبانگهداشتاندکیذخایرنقدیپاسخگویمشتریا خشودباششندتوانمی

هشایگزینشهدتشاکنشمشیکمشکوجشوهاقتصادیبامازادویاکسشریفرنیندیاستکهبههردوواحد

نبشوددرصشورت.مشالینماینشدتشأمیخیشاانشدازپشسهایشا رابیشتریدراختیارداشتهباشندوپول

رخ،وواحدهاییکهکسریدارنشدوجوهمالی،مبادلهکمتریبیخواحدهایاقتصادیبامازادگرواس ه

______________________________________________________ 
1.Maturity Transformation 
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تشأمیخشا سازگاریچندانیبالزومکنندگا بهوجوهاندازپسمدتکوتاهزیرالزومدسترسی؛ددهمی

یمشالیوجشودنداششتهگشرواس هاگر.نداردوجوهبلندمدتسرمایهبرایواحدهایاقتصادیباکسری

مشالیتشأمیختنهشادرصشورتیبشهوجوهباشد،احتمالن وجودداردکهواحدهایاقتصادیباکسری

بشهواحشدهایاقتصشادیدارایمشازادپیششنهادهایبهرهبسیارباالتریرابلندمدتدستیابندکهنرخ

یهشاواسش هبرایخاساس،.تاننهاانگیزهپیداکنندکهازپولخودبرایمدتطوالنیدوربمانندهدرک

یبلندمشدتدرهشاسرمایهتأمیخیهستندکهانتقالوجوهراافزای دادهوازهزینهمؤثرمالیعوام 

.کاهنداقتصادمی

واسش هوجشوهبشودهوهشابانشکنظشاممشالی،هشرایخاستکهدر،بدا توجهداشتننچهباید

نماینشدوبشهرابهتسهیالتباسررسیدهایبلندمدتتبدی مشیمدتکوتاههایباسررسیدهایسپرده

بشههشابانشکبرخشی،دیگرسویاز.استدچارعدمت اب سررسیدهامالموالًهمیخدلی ترازنامهننها

دلی عوام مختلفاقتصادی،اجتماعیوسیاسیقادربهوصولم الباتخودنبشودهوازایشخجهشت

هرچشهعشدموصشولتسشهیالت.نیشدمشیوجودبههابانکهایپایریدرسمتدارایینایکنوعانال اف

هشانیشزپشایریننیافتهوگستردگیم الباتغیرجاریبیشترشود،شکنندگیونسشیباع اییافزای 

طشورذاتشیبشهگریهایواس ههایمالیواعتباریبهدلی فالالیتسیستم،بنابرایخ.بیشترخواهدبود

ناششیازطبیالشت-هشایمشالیبهویشههدربحشرا -پایریننهاپایربودهویکیازعوام نسیبنسیب

.گریاستواس ه

وهشابانشکبازگششتاعتبشاراتبشهعشدم،هشابانشکگشریهایواسش هازعوایدنام لوبفالالیت

ایمتوجشهنظشامشد حجمیازمناب،شبکهبانکیاستکهتبالاتمنفشین درسش گگسشتردهقف 

بنشدیکلشی،مجموعشهعملیشاتبشانکییشادریکتقسشیم.دشومیهایاقتصادبخ تمامبانکیونیز

موفقیشتنظشامبشانکیلشیوششود؛گریوجوهدردوبخ تجهیزوتخصیصمناب،خالصهمشیواس ه

مستلزمطراحیواجرایسیستممناسبدرامراع ایتسهیالتوتشدویخاسشتراتهیششفافوعملشی

درششبکهبشانکیبایشدبشاهشابانکتکتر،تکروشخبیا به.برایوصولتسهیالتپرداختشدهاست

نوعوثیقهدرخصوصوهایینظیراعتبارسنجیمشتریا ،تواناییفنیومالیمدنظرقرارداد شاخص
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ششد احرازصالحیتگیرندگا تسهیالتاقدامنمایندتابدیخوسیلهامکا عشدمبازپرداخشتوبلوکشه

ایاستکهعالوهبرمشکالتناشیپدیدهبازپرداختتسهیالتنبود،باایخحال.مناب،راکاه دهند

اتمؤسسش،بهبروزمشکالتاقتصادی،سیاسیواجتمشاعیخشاراازکنتشرلهابانکازمدیریتضالیف

ولشیهایمالیدنیشانیشزقابش مششاهدهاسشت؛تریخسیستمودرقویمنجرشدهمالیومشتریا نیز

 .استتصادکال درکشورهایمختلفمتفاوتفرنینداثرگااریم الباتغیرجاریبرمتغیرهایاق

 مطالعات تجربی در زمينه خلق نقدینگی. 9

وجشوهیراهشابانک،(2۰۰۲)۶یمالیگریخباموتاکورگرواس هشدهدرزمینهمبراساسم الالاتانجا

خل نقدینگیهابانک.نددهمیسهامدارا وامسویشدهازهاوسرمایهعرضهتوسطترکیبیازسپرده

درنظربگیریدحالتیکههیچبشانکی.نددهمییباکیفیتانجامهاداراییداد راازطری تغییرشک 

هشامالیوجوهبنگاهتأمیخمستقیمصورتبهاندازکنندگا دردنیایبدو بانکپس؛وجودنداشتهباشد

دردنیاییکهبانشکدرمقاب ،.شوندرومیهبهایغیرنقدیروبابدهیپایا دهندوننهادرراانجامنمی

تواننششدازمششیهششابانششککننششدوهششافششراهممششیهششایبلندمششدتبششرایبنگششاهوامهششابانششکوجششوددارد

هشایغیرنقشدرادرمقابش بشدهیهشابانشک،بنشابرایخ.اندازکنندگا تقاضایسپردهداششتهباششندپس

بشاپشولهشابانشکبهعلتاختالفنقدینگیبشیخننچشه.ددهناندازکنندگا قرارمیهاینقدپسبدهی

خلش ،کنندهاراپیدامیهایبنگاهمالیبرایفالالیتتأمیخهاییکهدهندوراهگاارا انجاممیسپرده

2.ننچهاهمیتداردتغییرسررسیداست،براساسایخنظریه.شودنقدینگیایجادمی

یهشاششو نشدتوانمیگاارا سپرده(۶۳۳۸)4گیودیاموندودیبو۸(۶۳۳۰)دردیدگاهبریانت

براسشاس.رفاهخودراافزای دهندهابانکهایخوددرداشتخسپردهوبانگهکردهنقدینگیراتحم 

هاباتکیشهبشربانک.کنندریسکایجادمیهابانکخل نقدینگیبرای،(۶۳۳۸)گیدیاموندودیبونظر

سپردههایمردماقدامبهخل نقدینگیمیکنندواگرایخسپردههشاازبانکهشاخشاراششوندبانکهشا

______________________________________________________ 
1. Greenbaum and Thakor 

2. Bhattacharya and Thakor.  

3. Bryant. 

4. Diamond and Dybvig. 
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بشرایجلشوگیریازچنشیخمششکلی،.هشاافشزای مشییابشدشوندوریسکبانکدچاربحرا بانکیمی

صشورتذخیشرهدرن ودرابشههایخدرصدیازسپردههابانکدوشومیهاایجادصندوقبیمهسپرده

اگرچشهازاحتمشالبحشرا بشانکیوهجشومبشانکی،هاالبتهباوجودبیمهسپرده.دهندصندوققرارمی

مواجهشهبشانیازهشاینقشدینگیجهشتنیشازبیششتریبشهنقشدینگیهشابانشکولشی،شودجلوگیریمی

.ا خوددارندگاارسپرده

بهعنوا هابانکگیریواع ایوامتوسطسپرده(2۰۰2)۶دردیدگاهکاشیاپ،راجا واستیخ

امکا خلش نقشدینگیازطریش اقشالمزیشرخطبشرایننهابر.شدهاستتأکیددراقتصادهابانکنق 

،دیگشرسویبودهوازروروبهگاارا سپردهسویباتقاضاینقدینگیازهابانک.اندنمودهتأکیدهابانک

بشههشابانکینقد،هاداراییدراستخر،بنابرایخ.هستندهابانکیبلندمدتهاواممشتریانینیزخریدار

ایجشادتالشادلدروضشالیتخلش نقشدینگی.گیرندگا خشودهسشتندکرد نیازهایقرضدنبالبرنورده

اموافزایشیبشیخوتوسطهمهابانککنندکهننهادرایخم الالهبودهوننهابیا میتأکیدموردهابانک

 .کنندنقدینگیایجادمی،ینقدهاداراییسپردهونگهداری

نلما رامشوردتوجشهاندازپسیهابانکتالییخخل نقدینگیدر(2۰۶۰) 2هاکتالوهمکارا 

هکشردمحاسبهرا(2۰۰۳)۸خل نقدینگیبرگروباومخشاخص۶۳۳۲-2۰۰۱دردورهننها.نداقرارداده

روشوسشیلهبشه.انشدمقایسشهکشرده(2۰۰4)باشاخصشکافتبدی نقشدینگیدیشووششیفرراون 

هشایاقتصشادکشال ویکششورنلمشا بشاششاخصهشابانشکهایتابلوییارتباطهردوشاخصدرداده

براسشاس.گااردرسیستمبانکینلما موردتجزیهوتحلیش قشرارگرفتشهاسشتتأثیرمتغیرهایبانکی

یسیاستپولیواقتصادیدرنلمشا درهاشاخصنمده،میزا شاخصخل نقدینگیبادستبهنتایج

.اندهایپولیارتباطمالکوسداشتهتربود سیاستبازیادشد وسختهاشاخصایخ.اندارتباطبوده

شواهدیمبنشیننها،درم الاله.یابدباشرایطسیاستپولیسخت،خل نقدینگیکاه می،بنابرایخ

.وجودندارد،داشتهاستتأثیرکهاندازهوعملکردمالیبرخل نقدینگیایخبر

______________________________________________________ 
1. Kashyap, Rajan and Stein 

2. Hackethal, Rauch, Steffen and Tyrell 

3. Berger and Bouwman. 
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هشابانشک.نشددهمشیهشارفشاهراافشزای اندکهوامنشا داده(۶۳۳۸)۶بوت،گریخباموتاکور

گیرنشدگا قشرضبشاارائشهوامبشرایهشابانک.دهندیبانکیواعتبارانجاممیهاسرمایهایمیا مبادله

بشرمؤثربهبررسیعوام (2۰۶۶)2راچوهمکارا .کنندورفاهاقتصادیایجادمیردهکفراهمنقدینگی

نمشدهدرایشخبررسشی،دسشتبشهم اب نتشایج.پردازنداندازنلما مییپسهابانکخل نقدینگیدر

بانکیشام اندازهومؤثرهایپولیوبیکاریوعوام مجموعهعواملیازشرایطاقتصادکال ،سیاست

ضالفسیاستپولیموجبکاه خل نقشدینگیخواهشد.گاارندتأثیرعملکردمالیبرخل نقدینگی

.اندزیادیبرخل نقدینگینداشتهتأثیرشدومتغیرهایبانکی

.انشدبااستفادهازبیمشهسشپردهبشهایشخموضشوعدرروسشیهپرداختشه(2۰۶۰)۸فانگاکواووی 

ازبرنامشهبیمشهپشسوپشی ننها،ارتباطمیشا سشرمایهوششاخصخلش نقشدینگیپهوه براساس

در.متفشاوتاسشتهشابانشکایخارتباطبستهبهانشدازهومالکیشت.هایبانکیبررسیشدهاستسپرده

وجشودداششتهودرداریامالنشیخصوصشیراب شهمالکشوسوهشابانشکیکوچکومتوسشطوهابانک

.نیستدارامالنیبزربودولتیوخارجیدرکشورروسیهایخارتباطهابانک

هایغیرنقدخودرابهقیمتوامهابانکندکهاگرکنمیدرم الالهخودبیا 4دیاموندوراجا 

رسانندکهایخارزشواقالیدارایینیست،زیا برایبانکایجشادفتریبهفروشمیترازارزشدپاییخ

وبانشکبایشدایشختوانشاییرابشودهنیغیرنقدمن قیهاداراییخل نقدینگیازطری فروش.دکنمی

ادایجشداشتهباشدکهازمح دارایینقدنیازننینقدینگیرافراهمکندوازمح بدهینقدنقدینگی

بانکبشرایعمشومدیگرهایبانکازجملهاستقراضوفالالیتاصلیهایبهخصوصننکهفالالیت.کند

هایمالیبانشکجامالهقاب مشاهدهنیستوتنهاجابسپردهباهدفایجادنقدینگیازطری صورت

بینشیسررسیدوپشی تاریخنظرازویههبامدیریتسپردهخودبههابانکبنابرایخ،.قاب مشاهدهاست

توانندمیزا ریسکششرایطبحرانشیراکشاه دادهووضشالیتترازحجمنقدینگیننیخودمیدقی 

______________________________________________________ 
1. Boot, Greenbaum and Thakor 

2. Rauch, Steffen, Hackethal and Tyrell 

3. Fungáčová and Weill  

4. Diamond and Rajan 
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پایرواردشودایخشو نسیبیهابانکدرشرای یکهشو کوچکیبر.پایریداشتهباشندانال اف

بشهخلش نقشدینگیبشرایبانشکحساسیتبانکنسبت،بنابرایخ،یبانکداشتههاداراییاثربزرگیبر

.بسیارشدهاستتأکیدایخموضوعبهبسیارحائزاهمیتاستودرقوانیخومقرراتجدیدجهانی

ارتباطمیا خل نقشدینگیوریسشکنقشدینگیرامشوردبررسشیقشرار(2۰۶۸)۶کانفچخو

ریسکنقشدینگیوخلش نقشدینگیدارایراب شهپهوه ،نمدهدرایخدستبهم اب بانتایج.اندداده

ریسشکنقشدینگیاز.دکنشمشیهایبحرا مالیشدتپیداداریبودهوایخمیزا درزما امالنمنفیو

نقشدینگیهابانککههمیخموضوعبرایدرصورتی؛نیدمیوجودبههاوبدهیهاداراییت اب میا نبود

،دکنشمشیمشالیتأمیخهاینقدیغیرنقدراازطرفبدهیهااراییدهنگامیکهبانک.کندهمایجادمی

هایالبتهفالالیت.خواهدشدمنجرهابانکخل نقدینگیایجادنمودهوایخموضوعبهایجادسودبرای

دکشهتوجشهبیششتریراکنمیییراایجادهاریسکهابانکمدیریتبانکدرایجادخل نقدینگیبرای

 .نمایدبرایمدیریتبانکطلبمیدرایخزمینه

 شاخص شکاف تبدیل نقدینگی . 1

یبلندمدتهاوامونقدوتبدی ننهابهمدتکوتاهیهاسپردهمسالهاصلیدرتبدی نقدینگی،پایرش

توجهبهسررسشیدوامودیووشیفردرمقالهخودتبدی نقدینگیرابا.استوایجادتولیددراقتصاد

عنشوا ششاخصششکافتبشدی بشاگیشرین موردبررسیقراردادهوشاخصیرابشرایانشدازهسپرده

نبشوددراقتصاددانستهوهابانککنندهنق ننهاتبدی نقدینگیرامشخص.اندنقدینگیمالرفینموده

هشابانشکزگیرندگا انقدینگیقرضنبودوهابانکدهندگا وجوهبهتقار بیخنیازهاینقدینگیارائه

.دندانمالیمیگرواس هبهعنوا هابانکرادلیلیبرایوجود

بااستفادهازاطالعشاتننها .ارائهشدهاست(2۰۰4)2شکافتبدی نقدینگیتوسطدیووشیفر

.انشددهکر،اندازهنقدینگیرادرنمریکامحاسبه2۰۰۶-۶۳۳۲یهاسالدربانکبزربنمریکا2۰۰نماری

هشاینقشدوایشخششاخصازاخشتالفمیشا بشدهی.شاخصشکافتبدی نقدینگیرامالرفینمودندننها

______________________________________________________ 
1.Chen and Phuong  
2.Deep and Schaefer.  
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تمشامن بشودهاسشتکشهفرضبشرننها،درم الاله.نیدمیدستبههاداراییینقدتقسیمبرک هادارایی

نمشدهازدسشتهبشبراساسنتایج.هستندباسررسیدیکسالهیاکمترازن نقدهابانکیپرداختیهاوام

.ددهمییبزربراتشکی هابانکیهاداراییدرصدازک 2۰شکافتبدی نقدینگیپهوه ،ایخ

برایمحاسبهایخشاخصبیشتربهتبدی سپردهبهواموایجادنقدینگیدربانکبشهعنشوا 

هشادروبشدهیهشادارایشیایخنقدینگیبیشتربشهدرجشهنقشدبود .مناسبتوجهشدهاستیعملکرد

 .ترازنامهاشارهدارد

دارایشیLبودهودرطرفداراییترازنامهممکشخاسشتAبانکیباک داراییثابت،فرضکنید

:بهصورتیکه،داراییغیرنقدوجودداشتهباشد Iنقدو

A=I+L 

EیبلندمشدتوهشابدهیBنقدومدتکوتاهیهابدهیشام هاسپردهDهایترازنامهیدرطرفبده

:پس،سرمایهوجوددارد

D+B+E=A 

یبلندمشدتوسشرمایهغیرنقشدبشودهودرهشابشدهینقداستومدتکوتاهکهبدهیهاسپرده

یترازنامشهبانشکازهشاداراییمحاسبهتبدی نقدینگیبایدتالییخشودکهچهحدیازنقدینگیطرف

ینقشدبشههشادارایشیینقشدوهشابدهیتفاوتمیا ،ایخبنابر.دشومیمالیتأمیخطرفبدهیترازنامه

.یمالییاتبدی نقدینگیدربانکاستگرواس همالیارهاداراییازک یددرصعنوا 

:دشومیایخمالیاریاشاخصشکافتبدی نقدینگیبهصورتزیرمحاسبه

LT GAP = (Total deposit –liquid asset) /Total Asset=(D-L)/A=I+L-B-E-L/A=I-B-E/A 

یغیرنقشدهشاداراییهاییاستکهبهدهندهمیزا سپردهشاخصشکافتبدی نقدینگینشا ،بنابرایخ

نقد،اوراقبهشاداردولتشیوغیردولتشیدارایینقدبهعنوا مجموع،یفرم الالهدیووشبراساس.اندتبدی شده

ارزشایشخ.ندهسشتسشالیکباسرسیدکمترازهابانکپرداختیبههایوامسایری،گاارسپردهوابزارهایمالی

یبانشکبشهدارایشیهشاسشپردهدهندهن استکهتماممثبتیکنشا .استنسبتازمثبتیکتامنفییک

بانشکبشه،درایخحالشت.صورتگرفتهاستهاسپردهمالیازطری تأمیخ،دیگربیا به.اندشدهغیرنقدتبدی 
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یخشودپرداختشهکشهدرایشخحالشتبانشکعملکشردهشادارایییخودباسررسیدبلندمدتبههاسپردهتبدی 

ینقشدرابشاهشادارایشیدکشهبانشکدهشمیشاخصشکافتبدی نقدینگیصفرنیزنشا .مناسبیداشتهاست

،درحالتمنفیبشود ایشخششاخص.تاماازنظرسرسیدخوبعم نکردهاس،نوردهوجودبهاستفادهازسپرده

مشالیاضشافیرابشهتشأمیخدکشهایشخمنبش،کنمینگهداریهاسپردهینقدبیشتریرانسبتبههاداراییبانک

.دکنمیموجبنگهداریداراییبرایبانکایجاد

ولشی،دشومیسررسیدهامحاسبهطب اساسعملکردبانکشاخصشکافتبدی نقدینگیبر

البتههردوروشمقدار.ندکنمیگیریاندازه،ایجادشدهاستکهواقالاًرامقدارنقدینگیباومخوبرگر

درد کشرنشدوبشاتالشادلبرقراردهمشینشا ،نوردمیوجودبهبانکبرایاقتصادهرکهرانقدیق الی

هشاسشپردهگیراازالبتهشاخصخل نقدینگینهتنهاایجادنقدین؛ندکنمیسررسیدهانقدینگیایجاد

ایشخبشهعنشوا مثشال،.دکنشمیمالیدردسترسبانکواقالمزیرخطایجادتأمیخمناب،تمامبلکهاز

.ریالداراییداشتهباششد۶۰۰فرضکنیدیکبانک.شاخصبیخیکومنفییکدرحالتغییراست

 ن .ینقدخودداشتهباشدهاداراییریالدر4۰ریالن رابدهینقدیاسپردهداشتهباشدو4۰اگر

.اسشتزیراشاخصشکافتبدی نقدینگین درصورتصفر؛بانکهیچتبدی نقدینگینداشتهاست

باششندنیشزششاخص4۰بودهوبدهینقدودارایشینقشدهشردو۶۰۰اگرجم،ک داراییبانکبرابربا

باششد،ششاخص4۰وبشدهینقشد۸۰نقشداگردارایی.استشکافتبدی نقدینگین درصورتصفر

شاخصششکافتبشدی ،باشد۸۰وبدهینقد4۰اگردارایینقد.است۶/۰شکافتبدی نقدینگین 

وبهمالناین استکهبشهدلیش بیششتربود دارایشینقشد،بانشکازفالالیشتبوده-۶/۰نقدینگین 

اگرک دارایینیزبرابشر.ایجادنکردهاستیخودبازماندهوبرایسیستماقتصادینقدینگیگرواس ه

داراییغیرنقدنداشتهومنبالیکهمصرفنشدهدرترازنامهبانکوجودداردوششاخص،باسپردهباشد

اگرک دارایینیزبرابربادارایینقدبشودهوبشدهینقشدنداششته.استشکافتبدی نقدینگین یک

وشاخصشکافتبدی نقدینگین منفشیشتهنداردکهمنبالیدرایخصورتمصارفیوجودداد،باش

.یکاست
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 ی کشورها بانکميزان شاخص تبدیل نقدینگی در بين  .4 جدول     

493349374934 سال

5۸/۰ ملی  55/۰  ۱2/۰  

۱۳/۰ سپه  ۱۶/۰  ۲2/۰  

۱۸/۰ پستبانک  ۱۸/۰  ۳/۰  

4۲/۰ مسکخ  22/۰  24/۰  

4۲/۰ کشاورزی  4۳/۰  4۳/۰  

۶۱/۰ صنالتومالد   ۶۳/۰  2۱/۰  

۰۸/۰ توسالهصادرات  ۰۳/۰  ۰۶/۰  

۸۱/۰ توسالهتالاو   45/۰  5۳/۰  

54/۰ ملت  5۳/۰  ۱/۰  

5۲/۰ تجارت  ۱۳/۰  ۱5/۰  

۱۸/۰ صادرات  ۱4/۰  ۱۲/۰  

۲/۰ رفاهکارگرا   ۲۶/۰  ۲4/۰  

۲۱/۰ پارسیا   ۱۲/۰  ۱۶/۰  

5۸/۰ کارنفریخ  52/۰  5۸/۰  

5۸/۰ ساما   54/۰  5۸/۰  

۱۱/۰ اقتصادنویخ  ۱4/۰  ۱۸/۰  

55/۰ پاسارگاد  5۶/۰  5۸/۰  

۱۱/۰ سرمایه  5/۰  4۱/۰  

۲/۰ سینا  ۲۶/۰  54/۰  

۸/۰ دی  ۸۸/۰  4/۰  

۰5/۰نینده  44/۰  ۱۸/۰  

۳/۰انصار  ۳۶/۰  ۲۲/۰  

55/۰هتوسالهمؤسس  5۸/۰  5۶/۰  

.پهوه ایخیهاافتهی:مأخا
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 4934 -4933ی ها سالی کشور در ها بانکميزان شاخص شکاف تبدیل نقدینگی در . 4 نمودار           

















مشالیششود،تشأمیخهشاسشپردهدرشبکهبانکیکشورتسهیالتدرقالبداراییجاریازمح 

بشه،مشالیپایشداریبشرایبانشکاسشتتشأمیختبدی سپردهبهتسهیالتدرشبکهبانکیعالوهبرننکه

ششاخصششکافتبشدی .دششومیمنجردراقتصادهابانکیمالیگرواس هوسیلهبهگااریبانکتأثیر

درنمشودار.سشتهاسپردهمالیتسهیالتازمح تأمیخنبودگیرینقدینگیشاخصیسادهبرایاندازه

یکششورازمحش سشپردههشابانشکمالیتأمیخودنبیبانکی،هادارایییکواحدازک ،بهازایهر۶

دهنشدهن مثبشتیشکنششا .اسشتارزشایخنسبتازمثبتیکتامنفییک.نشا دادهشدهاست

مشالیازطریش تشأمیخ،دیگشربیا به.اندشدهیبانکبهداراییغیرنقدتبدی هاسپردهاستکهتمام

یخودبشاسررسشیدبلندمشدتبشههاسپردهبانکبهتبدی ،درایخحالت.صورتگرفتهاستهاسپرده

.یخودپرداختهکهدرایخحالتبانکعملکردمناسبیداشتهاستهادارایی

ووجودشکافتبدی نقشدینگیکشهدرهابانکباتوجهبهاهمیتنقدینگیدرساختارترازنامه

درشبکهبشانکیهابانکایزمشخصیرادربیخبهدنبالشاخصیبودهتابتواندتم،باالبهن اشارهشد

هشایاگرتنهشابشهششاخص.دشواقالمترازنامهمحاسبهتمامکشورنشا دهدوازن طری باتوجهبه

دیگشرازاقشالم،نقشدینگیموجشوداتکشاششوددیگرهاینسبتوامبهسپردهویاشاخصمانندایساده

درنمودارزیر،بهعنوا مثال.ایشاخصکاستهخواهدشدیسهپوشیشدهوازدقتمقاترازنامهچشم
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مقایسهنسبتسپردهبهوامدرشبکهبانکیکشورنشا دادهشدهاستکهبهغیشرازچنشدبانشککشه

شا ازیکشدیگرتمییشزرابراساسفالالیتیدیگرهابانکتوا دارندنمییدیگرهابانکتفاوتبسیاربا

.داد

  4934-4937ی ها سالمقایسه نسبت وام به سپرده در . 2 نمودار            



















،درشبکهبشانکیکششور۶۸۳۶و۶۸۳۰یهاسالبامقایسهنسبتوامبهسپردهدربنابرایخ،

ایخنسبتدر.رادارندصنالتومالد وتوسالهصادراتباالتریخمیزا ازایخنسبتیمسکخ،هابانک

کهبهمالنایایخاستکهتشاسشهبوده۸نزدیکبه۶۸۳۰یمسکخوتوسالهصادراتدرسالهابانک

کشورایخنسبتدرحدودیشکویهابانکسایردر.واموتسهیالتپرداختشدهاستهاسپردهبرابر

ایشخنسشبت.دهشدینششا مشیحشدودنزدیکبهیکاستکهبرقراریتالادلبیخسشپردهووامراتشا

ازایشخروبشااسشتفادهازاقشالمترازنامشهو،ایجشادکنشدیدیگرهابانکتواندبهخوبیتمایزیبیخنمی

ازنظشرایجشادهشابانشکدتمشایزتوانشمیساختارن شاخصخل نقدینگیمحاسبهشدهاستکهبهتر

.نقدینگی،مشخصنماید
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 محاسبه شاخص خلق نقدینگی . 1

بندیاقالمترازنامهشام اقالمباالیخطوپاییخخشطبشهبرایمحاسبهشاخصخل نقدینگیدسته

هشاصشورتدهیبهایخبخش درمرحلهبالدیوز .صورتنقد،غیرنقدونیمهنقددراولویتقراردارد

.استگرفته

یغیرنقشددرنظشرهشادارایشیهایتجاریولیزینگبهعنوا یترازنامهوامهاداراییدربخ 

ا بشهگاارسپردهدولتیو،رهنی،هایاشخاصوام.رسندزیرابهسادگیبهفروشنمی،ندشومیگرفته

هشایبشاهشا،وامبنشدیواموطبقشههشادارایشیدربخ دیگر.ندشومیبندیینیمهنقدطبقههادارایی

،یابلندمدتهستندسالیکییکهبیشترازهاوامینقدوهاداراییبهعنوا سالیکیدکمترازسررس

کمیتهبندیننهادرهاکهتقسیمیترازنامهبهغیرازوامهاداراییدربخ .غیرنقدمالرفیخواهندشد

ینقدواوراقبهشادارهااراییدیغیرنقدهستندواقالمهاداراییسایراقالمبهعنوا ،گرفتهبالصورت

.ندشومیینقددرنظرگرفتههادارایییبازاربهعنوا هاداراییو

هشاینقشدبشودهوهاوم البشاتدولتشیبشهعنشوا بشدهیهایترازنامه،سپردهدربخ بدهی

یهشاسپردهینیمهنقدوهاسپردهبهعنوا نیمهنقدو،کهنقدشوندگیکمتریدارندیدیگرهاسپرده

سرمایهیاحقوقصشاحبا سشهامنیشز،درایخبخ .ندشومیبلندمدتبهعنوا غیرنقددرنظرگرفته

یتجاریهاوامهاماننداقالمنامهانواعضمانت،دراقالمزیرخطترازنامه.ندشومیغیرنقددرنظرگرفته

اوراقاعتباریواوراقمششتقه.ندشومییرنقدمحسوبدراقالمباالیخطترازنامهاستکهبهعنوا غ

اوراقمشارکتنیزبهتمام.ندشومییاوراقمشتقهوبهاداربهعنوا نیمهنقدمحسوبهاوامخالصو

.ندشومیعنوا نقدمحسوب

خلش نظریشهبراسشاسپیششیخهشایششدهدرقسشمتهایتالیشیختالییخاوزا هریکازبخ 

نقشدینگیراترازنامشهخطباالیاقالمازهنگامیهابانک،نظریهایخبراساس.گیردمینقدینگیصورت

برایمثبتوز ،بنابرایخ.کنندتبدی نقدهایبدهیبهراغیرنقدیهاداراییبتوانندکهکنندمیایجاد

بیخازهنگامینیزنقدینگی،همچنیخ.دشومیگرفتهنظردرنقدهایبدهیوغیرنقدیهاداراییهردو

یهشاداراییبرایباید،بنابرایخ.شوندتبدی سرمایهیانقدغیرهایبدهیبهنقدیهاداراییکهرودمی
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یشکمحاسشباتبراساسهاوز اندازه.شودگرفتهنظردرمنفیوز سرمایهوغیرنقدهایبدهیونقد

غیرنقدیهاداراییازریالیکبایدبانکحتماًشودایجادنقدینگیریالیکاگر،بنابرایخ.استیکبه

هشایبشدهیونقشدیهشاداراییبرایموضوعایخمشابهصورتبه.کندنقدیهابدهیبهتبدی راخود

وز وغیرنقدیهابدهیوغیرنقدیهاداراییهردوبرای2/۶وز اساسبرایخ.استبرقرارنیزغیرنقد

نقشدشبههایبدهیوهاداراییبرای.دشومیبردهکارهبغیرنقدهایبدهیونقدیهاداراییبرای-2/۶

ترازنامشهخشطبشاالیاقشالمماننشدنیزترازنامهزیرخطاقالمبرای.دشومیگرفتهنظردرصفروز نیز

اسشتکشهدرایشخنقدینگیخل شاخصمحاسبهسوممرحلهدر.دشومیگرفتهنظردراوزانیچنیخ

هشایبخش بههافالالیتبراساسهااندازهایخ.دشومیمحاسبهنقدینگیخل برایاندازهچهارمرحله،

.ندشومیتقسیمننهاسررسیدومختلف

نشابرابربشهاقشالمترازنامشهیهاوز اگر.دهندهنقدبود اقالمترازنامهاستخل نقدینگینشا 

،همچنشیخ،بایشدیکسشا باششندهاوز ،بنابرایخ.ترازنامهارزشخودراازدستخواهدداد،دادهشود

ایکهترازنامهنقشدینگیگونهاقالمبرایمحاسبهخل نقدینگیبایدبایکدیگرجم،زدهشوند،بهتمام

بشرای،یخبنشابرا.نششا دهشد،یایجشادنمشودهاسشتگرواس هایجادشدهتوسطبانکراکهازعملیات

مشالییشکواحشدتشأمیخمحاسبهشاخصخل نقدینگیباوجوداینکهیکواحدبدهییامنب،بشرای

ولیباوجودایخانتقالدرترازنامهاقالمبهصورتتالهدیثبتخواهندششد،داراییمصرفخواهدشد

طرفداراییبشهحافنخواهدشدودرهابدهیوایخیکواحدبدهیباوجودخل نقدینگیدرطرف

درمحاسشبهخلش نقشدینگیمجمشوعدارایشیوبشدهیحسشاب.دشومیصورتیکواحدواممشاهده

بشرایدرنظشر.اسشتپسمجموعیکواحدبدهیویکواحددارایی،دوواحدخل نقدینگی،دشومی

دوتالشادلگرفتخقاعدهدالربهدالریالنیایجادیکواحدخل نقدینگیازیکواحشدبشدهیغیشرنقش

ازنیمیازمناب،درترازنامهبرایایجادخلش نقشدینگی،بنابرایخشود،میاستفاده2/۶ترازنامهازوز 

.استفادهنمودهتایکدالرنقدینگیایجادشود

.انجامششدهاسشتزیربندیاقالمترازنامهبرایمحاسبهشاخصخل نقدینگیبهصورتطبقه

هشایسرفص :اقالمترازنامهبهدودستهمناب،بانکشام ی،ایرانبانکهایبراساساطالعاتمندرادر
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اقشالمبشدهیوحقشوق.ششودبنشدیمشیطبقههاداراییشام سرفص :بدهیوسرمایهومصارفبانک

منشاب،وجشوهبانشکرا،یسشکبشراسشاسمالیشارر.دهندصاحبا سهاممناب،وجوهبانکراتشکی می

بدهینوعاول،بشدهینشوعدوم،:هاعبارتندازایخدسته.بندینمودتوا بهصورتاقالمکلیدستهمی

طوربالقوهدرهشرلحظشهاززمشا بدهیاستکهبه،بدهینوعاول.بدهینوعسوموبدهینوعچهارم

گااربخواهدهرلحظهاحتمالداردکهسپردهگر،بهبیا دی(.بدهینقد)نقدشد ن وجودداردامکا 

ازدیشد،بنشابرایخ.شود،دسترسشیداششتهباششدبهسپردهدیداریخودکهبدهینوعاولمحسوبمی

.بانکبدهینوعاولبدهیبادرجهاطمینا بسیارکموریسکباالست

بشدهی)ششودنقدمیسالیکمدتبودهودرکمترازهایکوتاهبدهینوعدومازجنسسپرده

گشااریدرگااروجابچنیخسشپردهالزماستکهبانکانگیزهکافیبرایسپرده،؛بنابرایخ(نیمهنقد

نرخسودیاارائهخدماتبهتراسشتفادهمانندهاییتواندازابزارمی،برایمثال.باشددهکربانکراایجاد

بشرایشخاسشاسمشواردزیشردر.اسشتسشالیکامادرنهایتقابلیتاطمینا ایخبدهیکمتراز،نماید

:شودعنوا بدهینوعدومشناساییمیهسیستمبانکیایرا ب

 ،بدهیبهبانکمرکزی -

 ،اتاعتباریمؤسسوهابانکبدهیبه -

 ،اندازومشابههایپسسپرده -

 ،مدتگااریکوتاههایسرمایهسپرده -

 ،اقالمدرراه -

 ،هابخشیازسایرسپرده -

 .هاذخایروسایربدهی -

بشدهی)یبلندمشدتهسشتندهشاهاییازجنسسپردهبدهینوعسومیابدهیبلندمدت،بدهی

هزینهننهشااز،بنابرایخ.راداردسالیکایخنوعبدهیقابلیتاطمینانیبی ازبهبیا دیگر،(.نقدغیر

گشااریبلندمشدتوبخششیازسشایرهایسشرمایهبرایخاساسسپرده.هاینوعدومبیشتراستبدهی
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سرمایهبانکونخریخمنب،وجوهبانک،بشدهینشوعچهشارمبانشکرا.هابدهینوعسومهستندسپرده

.شودمیعنوا بدهیغیرنقدشناختههدهدکههمزما بابدهینوعسومبتشکی می

براسشاسمالیشارنقدششوندگییشابشازدهی.دهنداقالمداراییمصارفوجوهبانکراتشکی می

درایشخرویکشرد.کننشدبندیمیوجوهبانکرابهسهدسته،دارایینوعاول،دوموسومطبقه،مصارف

دهنشدهنششا گشااریبانشکدرایشخدسشتهدارایینوعسومنقدشوندگیکمتریداردوافزای سرمایه

.ریسکباالیبانکاست

سشپردهعنشوا بشهدرسیستمبانکیایرا دارایینشوعدیگشریازدارایشیهابانک،برایخافزو 

دهشدوبشرهاییکبانشکراتششکی مشیقانونینزدبانکمرکزیهستندکهسهمثابتیازک سپرده

ایشخنشوعدارایشیرا.ششودتشکی مشی،ندکاساسنرخسپردهقانونیکهبانکمرکزین راتالییخمی

.گوینددارایینوعچهارممی

کشرد منظشوربشرنوردهههایاولیه،موجودینقدیهستندکهبانکبدارایینوعاولیااندوخته

؛(دارایشینقشد)کنشدپرداختنینگهداریمشیدیگرهاومواردهاینقدخوددرپرداختسودسپردهنیاز

بشادر،طورکلشیهب.بازدهوتضمیخشدهباشندگااریزودتواندشام سرمایهییمیایخدارا،همچنیخ

،بشرایشخاسشاس.استسالیککمترازهاداراییهامدتنقدشوندگیایخنظرگرفتخبرخیمحدودیت

:شودمواردزیرازاقالمداراینوعاولبانکمحسوبمی

 ،نقد -

 ،بخشیازم الباتازبانکمرکزی -

 ،اتاعتباریمؤسسوهابانکم الباتاز -

 ،اوراقمشارکتوسایراوراقمشابه -

 .اقالمدرراه -

ییهسشتندکشهدرجشهنقدششوندگیننهشاازهاداراییهایبلندمدت،دارایینوعدومیااندوخته

بشرایامادارایسوددهیباالیی،استسالیکینوعاولکمتروبامدتنقدشوندگیباالترازهادارایی
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دارایینشوعدومششام تسشهیالتاع شاییوم البشاتو،برایخاساس(.نقددارایینیمه)بانکهستند

.ندهستهاداراییسایر

ییهستندکهدرجهنقدشوندگیننهابسیارکشماسشت،هاداراییدارایینوعسومیاداراییثابت

ششام هادارایی؛ایخ(داراییغیرنقد)سالنقدشوند5رودظرفمدتکمترازطوریکهانتظارنمیهب

ایخدستهممکخاستکهسوددهیکمتر.وداراییثابتاستسالیکگااریومشارکتباالیسرمایه

.اماقدرتنقدشوندگیپایینیدارند،یابیشترازدارایینوعدومداشتهباشند

نقشدبندیاقالمترازنامهبهبدهیودارایینقد،نیمهمحاسبهشاخصخل نقدینگیدستهبرای

زیرابراساسادبیاتشاخصخل نقدینگیبرایمحاسبهایخششاخصبایشدبشه؛وغیرنقداهمیتدارد

نقدوغیرنقدضریبمثبتیامنفینیموصفردادهششودتشابشااعمشالهاینقد،نیمههریکازسرفص 

کهبهشاخصخل نقدینگیومیشزا دشوضریبوازجم،تماماقالمعددیازک ترازنامهاستخراا

تشوا ششاخصپشسازن مشی.گریمحاسبهشودریسکمتحملهبهبانکازبابتاعمالوظیفهواس ه

بشراییبانکنرمالنمودوازوضالیتترازنامهبانکیکشاخصاسشتخراجیهاداراییرابهک تبطمر

.داشتهابانکمقایسهوارزیابی

اگشربشدهیرابشه.شاخصخل نقدینگیدراص هما شاخصشکافتبدی نقدینگیاسشت

دراص شاخص.بدهینقدوغیرنقدتقسیمنمودهوداراییرانیزبهدارایینقدوغیرنقدتقسیمکنیم

:چگونگین نشا دادهشدهاست،درادامه.خل نقدینگیهما شکافتبدی نقدینگیاست

Liquid creation= [½*Illiquid assets -½ * liquid assets + ½* liquid liabilities -½* illiquid 

liabilities -½* equity]/A = ½* (A-Liquid assets) -½*liquid assets+½* liquid liabilities -½* 

(A-liquid liabilities) = ½* A - ½liquid assets - ½* liquid assets+ ½* liquid liabilities - ½* 

A +½* liquid liabilities=LTGAP =liquid liabilities –liquid assets 







 

 4931 تابستان، 07، شماره دومسال بيست و فصلنامه روند،   
 

 

00 

 :نشا دادهشدهاستشاخصخل نقدینگیدرایرا درجدولزیر

 (ميليارد ریال)                       نقدینگی در ایرانميزان شاخص خلق . 2 جدول                                                    

 49334937 4934 سال

 ۸۲۱2۶۱/۳ 425۳۲2/۳ 4۱۶۶۱۰/۳ملی

 ۶۸۳2۸۲/2 ۶۳2۳۸۱/2 2۶۲2۳۳/۳سپه

 ۳۳۲۱/5 ۶۶۲52/4 ۶4۳۲۳پستبانک

 525۳۶۳/۳ 55۶4۳2/2 ۱4۸۶۲4مسکخ

 ۶۱5۳۰۶/۱ 2۰۲۲۸۳/۲ 2۸5۸45/۳کشاورزی

 ۸۳۸۶۰/۱ 5۳4۶۸/۸ ۲۸۸5۶/۱صنالتومالد 

 ۳۲۳۶/۶ ۶۸۶۳۲/۳ 5۳5۳/۱توسالهصادرات

 4۱4۲/۳ ۲۳45/4 ۶۶۳۱5/4توسالهتالاو 

 25۳۱۲۳/2 ۸۶۶54۳/۲ 4۶۶۲۳2/4ملت

 ۶۱۰۲2۸/۲ 2۶۸44۳/۲ 24۱۲۲۸/۳تجارت

 24۳۸55/۶ 2۳۸۳5۲/۱ ۸5۳۸45صادرات

 ۱25۸۶/۸ ۲۲۳۶4/5 ۶2۳۲۶2/2رفاهکارگرا 

 ۶۱۸۳۲۰/۶ ۶۲۲۶۶2 2۰54۱۲/2پارسیا 

 ۶۳۰۳۳ 2۲۱4۲/۶ ۸۸۲۰۰/۸کارنفریخ

 4۸۶۸۰/۱ 4۶۳۲۰/۲ 55۱۳۱/۳ساما 

 ۲5۳۸4/۱ ۳25۰2/۲ ۶۶۳۳2۳/۳اقتصادنویخ

 ۳2545/۸ ۶۰۶۳۱۱/۶ ۶225۳۶/۶پاسارگاد

 ۶۳۳۸5/۳ 2۲۰۱۰ 42۰۳۸سرمایه

 ۸4۳۳۸/5 ۸۳۸۳۲/۲ 4۲۰۲۲/5سینا

 52۱/۱ ۸۳۲۳/۳ ۶5545/5دی

 ۲۸۳۳/۳ 2۳۱4۲/4 52۳۳2/۲نینده

 5۲۰2۰/۱ ۱4۱4۳/۱ ۳۱۶2۶/4انصار

 ۱۳۰۶/۱ ۲242/۳ ۲۱۳4/۶هتوسالهمؤسس

.هایایخپهوه یافته:مأخا
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یمسکخ،ملی،ملتوصادراتدارایبیششتریخهابانکهریکاز۶۸۳۶تا۶۸۳۳یهاسالدر

باالومثبتبود رقمشاخصخل نقدینگیاثرمثبشتدارایشی.اند خل نقدینگیدرکشوربودهمیزا

دهدحجمعمدهسپردهدرتسهیالتقرارگرفتشهوبانشکنقش نقدوبدهیغیرنقداستکهنشا می

.گریدرس گکال اقتصادیداشتهاستیدرایفایفالالیتواس همؤثر

  4934تا  4933ی ها سال طیی کشور ها بانکميزان شاخص خلق نقدینگی در   .9 نمودار          





















بشاتوجشه.بانکپارسیا ازعملکردمناسبیبرخشورداربشودهاسشت،یخصوصیهابانکدربیخ

گااریدربخش مسشکخمهشرششدهتسهیالتبانکمسکخجابسرمایهبیشترهاسالایخدرننکهبه

است،وضالیتشاخصدربانکمسکخبسیارمثبتوباالستکهحاکیازریسشکبسشیاربشاالیبانشک

یهشابانشکایخوضشالیتدر.مالین بودهاستتأمیخمسکخدراع ایوامبدو درنظرداشتخمناب،

.ملتوملیهمبرقراربودهاست

رسدکهشاخصکش خلش نقشدینگیبشاتوجشهبشهالبتهتوجهبهایخنکتهنیزالزمبهنظرمی

تقسیمهادارایی،ایخشاخصبرهابانکیهاداراییمحاسبهشدهاستواگرباتوجهبههابانکترازنامه

رششبکهدهشابانشکدرمقایسشهتوا مینیدازایخنسبتبهتردستبهشودوشاخصنسبتنقدینگی

.،میزا نسبتشاخصخل نقدینگینشا دادهشدهاست4جدولدر.بانکیکشوراستفادهنمود
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 نسبت شاخص خلق نقدینگی در ایران. 9 جدول      

4933 4937 4934سال

۰4۳۰4۲۰4۸ملی

۰54۰5۱۰5۳سپه

۰55۰۱۶۰۱5پستبانک

۰۳۳۰۲۳۰۲2مسکخ

۰۱5۰۱۸۰۱کشاورزی

۰۸۸۰44۰4۱صنالتومالد 

۰۶4۰۶۳۰۰۲توسالهصادرات

۰2۳۰۸۳۰4۳توسالهتالاو 

۰۸۳۰۸۳۰4۸ملت

۰۸۱۰44۰42تجارت

۰54۰5۸۰55صادرات

۰۱5۰۱2۰۱۳رفاهکارگرا 

۰5۳۰52۰5۶پارسیا 

۰44۰45۰42کارنفریخ

۰55۰۸۳۰4ساما 

۰52۰4۳۰4۳اقتصادنویخ

۰44۰42۰4پاسارگاد

۰4۳۰5۰5سرمایه

۰۱4۰5۲۰4۳سینا

۰۶۸۰۸۰۸۱دی

۰4۲۰۲۶۰۱۳نینده

۰۳۰۲۱۰۱۳انصار

هتوسالهمؤسس ۰۸5۰۸2۰2۳

.هایایخپهوه یافته:مأخا
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 4934-493۱ی ها سال طیميزان تغييرات شاخص نسبت خلق نقدینگی در شبکه بانکی کشور  . 1 نمودار               

 
 

 

 

 

 

 

 

و۲2حشدودبهترتیشب،بانکمسکخورفاه۶۸۳۶دربررسیشاخصنسبتخل نقدینگیدرسال

ترتیشبدرمانندنیندهوانصشاربشهیدیگرهابانک.ندادهکریخودراصرفخل نقدینگیهاداراییدرصد۱۳

تشوا میدرنمودارهایبالدی.اندکردهیخودراصرفخل نقدینگیهاداراییدرصد۱۳،حدود۶۸۳۶سال

.دکررامشاهدههابانکبهدولتیوخصوصیوتخصصیودولتیشدهعملکردهریکازهابانکباتفکیک

نظرشاخصنسبتخل نقدینگینشا دادهششدهیخصوصیازهابانک،وضالیت5درنمودار

،بیشتریخمیشزا نسشبت۶۸۳۳یخصوصی،بانکانصار،سیناوپارسیا درسالهابانکدربیخ.است

بانکانصارونیندهبیشتریخمیزا نسبتخل نقشدینگیرابشه۶۸۳۶درسال.رندخل نقدینگیرادا

.نداهخوداختصاصداد
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 4934 -4933ی ها سال طی کشور ی خصوصیها بانکشاخص نسبت خلق نقدینگی در . 1 نمودار







 











در.یمالینشا دادهشدهاسشتگرواس هدولتیازنظرتجارییهابانکوضالیت،۱درنمودار

.بیا نمودکهشبیهبهیکدیگربودهاستتوا میهابانکتمامیدولتینیزوضالیتهابانک

 4934 -4933ی ها سال طیدولتی کشور  تجاری یها بانکشاخص نسبت خلق نقدینگی در  .۱ نمودار            
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گشریشدهکشور،بانکرفاهوصادراتبهتریخمیشزا نقش واسش هیخصوصیهابانکدربیخ

یخشودرابشهفالالیشتهشاداراییدرصداز۱۰تا5۰مالیرادراقتصادبهخوداختصاصدادهودرحدود

انشدعملکشردتوانسشتهیخصوصشیششدهتقریبشاًهابانک.(۳نمودار)اندگریمالیاختصاصدادهواس ه

.گریمالیداشتهباشندوصیدراقتصادازنظرواس هیخصهابانکمشابهیبا

 4934 -4933ی ها سال طیی خصوصی شده کشور ها بانکشاخص نسبت خلق نقدینگی در  .3 نمودار           
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ارا سرمایهگاتوسطهشان فصروهاودولشتبمناب،مالیمازادخانوارها،بنگاهجاباهابانک

مشالینیازهشایمصشرفی،بشاتشأمیختیاخدماوکاالتولیدمینهزدراریسرمایهگاجهت فرینارنکاو

 کالیهاسیاستهایمدیریتیداراییوبدهیوکنترلس گریسشکوسشودنوریدراستفادهازابزار

نماینشد،عم موف مناب،تخصیصدرویشههبهدخونق ییفاادربانکهاچنانچه.دیاثرگاارندقتصاا

موجبعملکششردمناسششبینداشششتهباشششند،مینهزیخادرچنانچهوشششدهدیقتصااتوسالهوشدرسبب

وییهاسششاختارترازنامششه،دارابربایدپیوستهرطوبهبانکهابششرایششخاسششاس.ندشششومششیمناب،تضیی،

.باشندشتهدارتنظادخویبدهیها

وضالیتساختارداراییوبشدهی،بابررسیدرصداقالمترازنامهدرشبکهبانکیکشور،درادامه

دراقتصشادنیشزهشابانشکیکشوررامشخصنمودهوازن طری بشهبررسشیایفشاینقش هابانکدر

 .دشومیپرداخته

 4934در پایان سال  ها بانکدرصد اقالم دارایی ترازنامه   .3 نمودار                

 
 























.پهوه هایایخیافته:مأخا
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بانکمسکخوصنالتومالد بشابشاالتریخمیشزا درصشدتسشهیالتخشالصدر۶۸۳۶درسال

درصشداز۱۰تشا4۲یکششورازهشابانشکربیششتکشهدکربیا توا میاندوبودهروروبهترازنامهخود

یهشابانشکرمیزا درصدنقدترازنامشهد.اندیخودرادرترازنامهبهتسهیالتاختصاصدادههادارایی

یهشابانشکبهترتیشبدرهاداراییدرصدسایر.یدیگراستهابانکاقتصادنویخوپستبانکباالتراز

درصشد.داششتهاسشتیدیگرهابانکپارسیا ،پستبانک،رفاهکارگرا باالتریخمیزا خودرادربیخ

یهشابانککهدربهصورتی،استدیگریهابانکیخصوصیباالترازهابانکدربیخهابانکم الباتاز

درصدم البشاتازبانشک.ستهاداراییدرصداز۶۱تا2۸سرمایه،سینا،پاسارگاد،ساما ،کارنفریخاز

.استیکشورهابانکدربیخ(درصد۶2)مرکزینیزدرپستبانکوبانکسپهبیشتریخمیزا 

میشزا .نششا دادهششدهاسشت۶۰درنمشودارهشابانشکیترازنامشههابدهیدرصداقالمطرف

بشهخشوداختصشاصدادهوپسشتبانشکوبانشکسشپههشابانکباالتریخمیزا رادرترازنامه،هاسپرده

یهشابانشککمتریخمیزا سپردهبه.درترازنامهدارندیکشورهابانکباالتریخدرصدسپردهرادربیخ

یتخصصیبشدهیبشهبانشکمرکشزیهابانکدر.تالل داردتوسالهصادراتومسکخوصنالتومالد 

دهشدکشهازسشالبسیارباالبودهاستکهالبتهبررسیروندتغییراتبدهیبهبانکمرکزینششا مشی

یتخصصیدرصدجشابسشپردههابانکربیشتدر.ایخمیزا روبهافزای بودهاست۶۸۳۶تا۶۸۳۳

صشادراتاسشتتربودهوشدتایخناهماهنگیدربانکصنالتومالد وتوسالهازرقمتسهیالتپاییخ

کمتربهحقوقصاحبا سهامدرسشاختاریبرایجابسپردهبیشترواتکاهابانکایختالشکهالبته

.مناب،بانکاست
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 4934پایان سال  در ها بانکدرصد اقالم بدهی ترازنامه  .47نمودار            



 

 

















.هایایخپهوه یافته:مأخا

ساختارمناب،موردنیازدرشبکهبانکیعمشدتاًحشولمحشورسشرمایه،سشپرده،بشدهیازبانشک

درششبکهبشانکیایشرا بشازارمکمش سشپردهعمشدتاًبیا دیگر،به.مرکزیوبازاربیخبانکیقراردارد

حقشوقصشاحبا سشهامیموجوددرشبکهبانکیودرصشدانشدکیهابانکاستقراضازبانکمرکزیو

ازمحش دربیششترمشواردیدولتی،خصوصیوخصوصشیششدههابانکمناب،در،برایخاساس.است

ازطری استقراضازبانکمرکزیتجهیشزششدهویهههیتخصصیازسایرمناب،بهابانکهاودرسپرده

بااتکشابشهمنشاب،جشابششدهدارایوجشوهیهابانکباتوجهبهوضالیتمناب،درشبکهبانکی،.است

تجهیشزمناسشبمنشاب،بشه،بنشابرایخ.خواهندبودکهقادربهارائهن درقالبواموتسهیالتهسشتند

یخصوصیباجابسشپردههابانکدرایخزمینه،.شودمیمنجرتخصیصن درقالبتسهیالتووام

انشدومیشزا بشدهیوم البشاتازبانشکمرکشزیدرایشخباال،سهممناسبیراازتسهیالتاع انموده

دهشدکشهدرنششا مشیهابانکنکتهقاب توجهن استکهدرصداقالمترازنامه.متالادلاستهابانک

ایشخسشالبشرایایشخدرهشادارایشییخصوصیبازاربیخبانکیونگهداریوجوهدرقالبسایرهابانک
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در،همچنشیخ.جاابیتباالییداشتهوسودنوریبانکازطریش بشازاربشیخبشانکیبشودهاسشتهابانک

دحضشورفالشالیدردهشمشییخصوصینسبتجابسپردهبهتسهیالتپاییخاستکهنشا هابانک

هشاگشااریمیشزا مششارکتدراوراقبهشاداروسشرمایههابانکالبتهدرتمامی.تسهیالتندارنداع ای

.حداق است

م البشاتبانشکیتخصصیباجابسپردهپاییخاع شایتسشهیالتبشاالیخشودراازهابانک

کشزییتخصصیکشوررابشهمنشاب،بانشکمرهابانکاندکهایخموضوعوابستگینمودهتأمیخمرکزی

ششدهبشایدولتیوخصوصشیهابانک،۶۸۳۶باتوجهبهشرایطاقتصادیکشوردرسال.ددهمینشا 

یخصوصشیهشابانشککاریباالتریباجابسپردهباالواع ایتسهیالتتقریباًپاییخ،مشابهمحافظه

یهابانکمقایسهبایدولتیدرهابانکدرصدم الباتازبانکمرکزیدر،درایخمیا .اندعم نموده

بشا.انشدیدولتیبیشتراقدامبهاع ایوامبهدولشتنمشودههابانکرسدباالتراستکهبهنظرمیدیگر

چنیخسیاستیبهافشزای سرانجامیافتهواع ایوامبهبخ دولتیحجمذخایرشبکهبانکیافزای 

بشههشابانشکیدولتیساختارترازنامشهایشخهابانکدر.دشومیمنجرپایهپولیواثرتورمیدراقتصاد

در.کمتربهحقوقصشاحبا سشهامدرسشاختارمنشاب،بانشکاسشتیسویجابسپردهبیشترواتکا

مشالیازطریش تأمیخیتخصصیباجابحداق سپردهوهابانک،هابانکبررسیاقالمبدهیترازنامه

درششبکهبشانکیکششوریدیگشرهشابانشکسرمایهمتفاوتیازساختاربانکمرکزیوسهامدارا تقریباً

.اندداشته

بااتکابهچنیخساختارترازنامهاقدامبهاع ایتسشهیالتوخلش نقشدینگیدرکششورهابانک

رغمبهیتخصصیهابانکباتوجهبهمحاسباتانجامشدهدرزمینهخل نقدینگیدرکشور،.دکننمی

یهشابانشک،دیگشربیشا بشه.انشدمشالیناپایشداربشودهتأمیخاسبدراقتصاد،دارایگریمالیمنواس ه

کشهمنشاب،ایشخدرحشالی،انشدگریمالیباالدرس گکشال اقتصشادینمشودهتخصصیاقدامبهواس ه

ودرانشددهکشرتشأمیخبلکهازطری م الباتبانکمرکزی،عملیاترانهازسپردهومناب،مالیپایدار

مشالیتأمیخیدولتیباهابانک.اندشدهمنجرس گکال اقتصادیباافزای نقدینگیبهافزای تورم

وباجابسپردهواع ایتسهیالتبهدهکردرصدمناسبعم ۲۰تا۱۰پایدارتروخل نقدینگیبیخ
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گریمالیرادراقتصادانجامدهندکهعمدهن ازمحش جشابسشپردهبشودهاندواس هخوبیتوانسته

یدولتیباخل نقدینگیبشیخهابانکمالیپایدارباالترازتأمیخیخصوصینیزباهابانکربیشت.است

بشاایشختفشاوتکشه.ندادهکرگروجوهایفادرصدنق مناسبیرادراقتصادبهعنوا واس ه5۰تا4۰

باوجودتغییشرهاسپردهندباافزای توانمیازبازاربیخبانکیبودهاستومالیپایدارننهاعمدتاًتأمیخ

.دنماینشاقدامبهاع ایتسهیالتبیششتریدرراستایتوسالهوپیشرفتاقتصادکشوروشرایطکشور

درصشد،تقریبشا45ًتا4۰کهباخل نقدینگیبیخیخصوصیشدهقراردارندهابانکدرجایگاهبالدی

ازقالبساختارترازنامشه۶۸۳۶رسددرسالیخصوصیداشتهوبهنظرمیهابانکعملکردیمشابهبا

.اندیدولتیخاراشدههابانک

درایشخنمشودار.دکشرتوا ازنموداراسشکاتراسشتفادهبرایتبییخموضوعبهصورتنماریمی

درایشخقسشمتاز.ارتباطمثبتومستقیممیا متغیرهایدرنظرگرفتهشدهرابررسینمودتوا می

مقاله،بهبررسیارتباطمستقیممیا شاخصنسبتخل نقدینگیوشاخصشکافتبشدی نقشدینگی

دستبههابانکدرهاداراییشاخصنسبتخل نقدینگیازتقسیمخل نقدینگیبر.دشومیپرداخته

ششاخصششکافتبشدی نقشدینگیازتفاضش .درنمودارمشخصششدهاسشتLC ratioنمدهوبانماد

بشاتوجشهبشه.درنمودارمشخصشدهاست  LTGAPنمادشدهوباینقدمحاسبههاداراییازهاسپرده

ارتباطمثبتوقابلیتجایگزینیشاخصخل نقدینگیباتوجهبیشتربراقشالمتوا مینموداراسکاتر

.ترازنامهراباشاخصشکافتبدی نقدینگیمشخصنمود
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 ارتباط ميان شاخص خلق نقدینگی و شکاف تبدیل نقدینگی در شبکه بانکی کشور  .44 نمودار  

 4934و  4937ی ها سالطی                  

 




 

 

 

 

 

گيری هنتيج. ۱

رابشهمشدتکوتشاههایباسررسیدهایواس هوجوهبودهوسپردههابانکنظاممالی،هرطورکلیدربه

بشهدلیش عوامش هشابانشک،برخشیدیگرسویاز.نمایندتسهیالتباسررسیدهایبلندمدتتبدی می

مختلفاقتصادی،اجتماعیوسیاسیقادربهوصولم البشاتخشودنبشودهوازایشخجهشتیشکنشوع

هرچشهعشدموصشولتسشهیالتبنشابرایخ،.نیدمیوجودبههابانکهایپایریدرسمتداراییناانال اف

پشایریننهشانیشزنسشیبیافتهوگستردگیم الباتغیرجاریبیشترشود،شکنندگیواع اییافزای 

گشریذاتشاًهشایواسش ههشایمشالیواعتبشاریبشهدلیش فالالیشتسیسشتم،بنابرایخ.بیشترخواهدبود

ناششیازطبیالشت-هشایمشالیبهویشههدربحشرا -پایریننهاپایربودهویکیازعوام نسیبنسیب

شاخصیشامالیشارمناسشبیهابانکپایریگریاستکهضرورتداردبرایارزیابیشدتنسیبواس ه

گریشبکهبانکیکشورتالریفشودکهدرایشخراسشتاششاخصخلش گیریعملیاتواس هبرایاندازه

سشاختاربرپیوستهرطوبهدهشدکشهاجشازهمشیبانکهاایخشاخصبشه.نقدینگیمالیارمناسبیاست

.دراقتصادفالالیتنمایندوباثباتبیشتریشتهدارتنظادخویبدهیهاوییهاترازنامه،دارا

y = 0.2989x + 0.3463 
 

y = 0.458x + 0.2446 
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رغشمبشهیتخصصشیهابانکدرزمینهخل نقدینگیدرکشور،شدهباتوجهبهمحاسباتانجام

یهشابانشک،دیگشربیشا بشه.انشدمشالیناپایشداربشودهتأمیخگریمالیمناسبدراقتصاد،دارایواس ه

کشهمنشاب،ایشخحشالیدر،انشدنمشودهگریمالیباالدرس گکشال اقتصشادیتخصصیاقدامبهواس ه

س گودرکردهتأمیخعملیاترانهازسپردهومناب،مالیپایداربلکهازطری م الباتبانکمرکزی

مالیپایشدارترتأمیخیدولتیباهابانک.اندافزای تورمشدهموجبکال اقتصادیباافزای نقدینگی

وباجابسپردهواع ایتسهیالتبشهخشوبیکردهعم درصدمناسب۲۰تا۱۰وخل نقدینگیبیخ

.گریمالیرادراقتصادانجامدهندکهعمدهن ازمح جشابسشپردهبشودهاسشتاندواس هتوانسته

تشا4۰یدولتیباخل نقدینگیبیخهابانکمالیپایدارباالترازتأمیخیخصوصینیزباهابانکربیشت

تشأمیخباایختفشاوتکشه.اندگروجوهایفانمودهراقتصادبهعنوا واس هدرصدنق مناسبیراد5۰

هشابشاوجشودتغییشرششرایطندباافزای سپردهتوانمیازبازاربیخبانکیبودهومالیپایدارننهاعمدتاً

گشامدرراسشتایتوسشالهوپیششرفتاقتصشادکششورنمودهواقدامکشوربهاع ایتسهیالتبیشتری

درصشد،45تشا4۰شدهقراردارندکهباخل نقدینگیبیخیخصوصیهابانکدرجایگاهبالدی.ارندبرد

ازقالشبسشاختار۶۸۳۶رسددرسالیخصوصیداشتهوبهنظرمیهابانکعملکردیمشابهباتقریباً

.اندیدولتیخاراشدههابانکترازنامه

شدهدرخصوصشاخصخل نقدینگیوارزیشابیوضشالیتتجهیشزوتخصشیصبراساسبررسیانجام

کهساختارمناب،موردنیازدرشبکهبانکیعمدتاًحشولمحشورنیدایخنتیجهبهدستمیمناب،درشبکهبانکی،

بشازاردرششبکهبشانکیایشرا بیشا دیگشر،بشه.سرمایه،سپرده،بدهیازبانکمرکزیوبازاربیخبانکیقراردارد

حقشوقیموجشوددرششبکهبشانکیودرصشدانشدکیهشابانشکمکم سپردهعمدتاًاستقراضازبانکمرکشزیو

ازدربیششترمشواردیدولتی،خصوصشیوخصوصشیششدههابانکمناب،در،برایخاساس.صاحبا سهاماست

ضازبانشکمرکشزیتجهیشزششدهازطری اسشتقراویههبهیتخصصیازسایرمناب،هابانکهاودرمح سپرده

بااتکابهمناب،جابششدهدارایوجشوهیخواهنشدبشودهابانکباتوجهبهوضالیتمناب،درشبکهبانکی،.است

تجهیشزمناسشبمنشاب،بشهتخصشیصن درقالشب،بنابرایخ.کهقادربهارائهن درقالبواموتسهیالتهستند

یخصوصشیبشاجشابسشپردهبشاال،سشهممناسشبیراازهابانکزمینه،درایخ.شودمیمنجرتسهیالتووام
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نکتهقابش توجشه.متالادلاستهابانکاندومیزا بدهیوم الباتازبانکمرکزیدرایختسهیالتاع انموده

اریبازاربشیخبشانکیونگهشد،یخصوصیهابانکدهدکهدرنشا میهابانکن استکهدرصداقالمترازنامه

جاابیتبشاالییداششتهوسشودنوریبانشکازطریش هابانکایخسالبرایایخدرهاداراییوجوهدرقالبسایر

یخصوصینسبتجابسپردهبهتسشهیالتپشاییخاسشتکشههابانکدر،همچنیخ.بازاربیخبانکیبودهاست

میزا مششارکتدراوراقبهشاداروهابانکالبتهدرتمامی.دحضورفالالیدراع ایتسهیالتندارنددهمینشا 

.هاحداق استگااریسرمایه

یتخصصیکشههابانکگفتکهبهاستثنایتوا میشدههایانجامباتوجهبهبررسیدرپایا ،

یخصوصیوخصوصیشدهمشابهیکدیگرازاهبانک،بودهاستیدیگرهابانکعملکردننهامتفاوتاز

یدولتیباتجهیشزوتخصشیصبهتشرهابانکبیشتراما؛اندگریمالیدراقتصادنق داشتهنظرواس ه

ونقش خشودرادرانجشامداده۶۸۳۶گشریمشالیبشاالییرادرسشال،واس هیدیگرهابانکنسبتبه

.انداقتصادایفانموده
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: کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو درپولی  بهينه سنجی تشکيل منطقهامکان

 ساختاری VARرهيافت 

 

  سميه رزاقی  بهزاد سلمانیدکتر 

 
 چکيده

هفا،  تواند به شففافيت بيشفتر قيمفت   های پولی و استفاده از يک پول مشترک میاقتصادی، تشکيل اتحاديههای  نظريهبر اساس 

نيروی  و دسترسی به افزايش دسترسی به عوامل توليدهای مستقيم خارجی در اثر کاهش نوسانات نرخ ارز، افزايش انتقال سرمايه

. دشفو  منجفر های معامله و افزايش تجارت درون گروهی و درون صنعتی بين کشفورهای عضفو   کاهش هزينه، کار و بازارهای مالی

هدف  .تواند آنها را از منافع ناشی از پول مشترک منتفع سازدپولی بين کشورهای عضو گروه اکو می تشکيل يک اتحاديه بنابراين،

سفاختاری سفه    VARبدين منظور يفک مفدل   .  است پولی بين کشورهای عضو اکو ی تشکيل اتحاديهسنجامکان پژوهش،از اين 

هفای ايفن    يافتفه . به کار گرفته شد 2742-4397 در دورهيادشده های ساختاری کشورهای بررسی همزمانی بين شوک برایمتغيره 

های ايجادشده و سرعت تعفديل ايفن متغيرهفا    که الگوی واکنش متغيرهای کالن اقتصادی نسبت به شوک دهد پژوهش نشان می

 ،همچنفين . ندهسفت پاکستان و تاجيکستان مشفابه  ، قرقيزستان، در زيرگروه کشورهای افغانستان گفته پيشهای نسبت به شوک

تواننفد بفرای    کشورها میاين معناست که ن ابدو اين  بودهکشورها يکسان اين منبع نوسانات متغيرهای کالن اقتصادی در تمامی 

های سياستی يکسانی استفاده کرده و به عنفوان  های وارد شده از استراتژیتعديل متغيرهای کالن اقتصادی خود در مقابل شوک

 .بازيگران اصلی و مناسب اين گروه برای تشکيل يک اتحاديه پولی اقدام نمايند

 

 .ساختاری VARهای ساختاری، کشورهای گروه اکو، مدل  منطقه بهينه پولی، شوک :کليففدیواژگان 

 .JEL: F42، F33،C32بندی طبقه
______________________________________________________ 

 دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه تبریز                                                                     behsalmani@gmail.com    
 الملل، دانشگاه تبریز دانشجوی دکتری اقتصاد بین                                    s.razzaghi66@gmail.com                 
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 مقدمه. 4

همگرایاش  گیاری داچا ه و   هاای زاگرج اناارش رچام   ا      ای در اتحادیهمنطقهامروزه تجارت درون

هاای  زلاو  . های اصلش سیاست و اق صاد انارش مطرح چمه اسات ی زه عنوان یکش از م خصها منطقه

دارای توان زاالی اق صادی زوده و در سرروچات اق صااد    پولش اروپا ای همچون اتحادیهاق صادی منطقه

 ایاران   اصالش  عضاو  ساه  زا ریگ از ما  اکو سازمان همکاری اق صادی. ای داررمکننمه نانان رقش تعیی

 یاف اه  تاازه اسا ق     ک اورهای  سااز   چاوروی  فروپاچاش  از پا   اما چم  ت کیل ترکیه و پاکس ان

عضویت ایان   زه اززکس ان و افغارس ان ریگ ترکمنس ان  تاایکس ان  قرقیگس ان  قگاقس ان  آذرزایجان 

 طبیعاش   هاای ظرفیات  .چم آغاز ایمنطقه زی  ر همگرایش و رچم در روینش سازمان درآممه و مرحله

 همکاری زا تا داده اس راتژیک قرار منطقه این اخ یار در را مناسبش زس ر فرهنگش و ارسارش اغرافیایش 

 از اهماف سازمان .کننم پیما انارش اق صاد در را درخوری اایگاه تجاری و اق صادی زی  ر همگرایش و

زه توسعه پایمار اق صاادی ک اورهای عضاو  رفاا مواراا تجااری و توساعه         توان مشاق صادی  همکاری

ای  افگایش رقش اکو در رچم تجارت انارش  یکپار گش اق صادی ک ورهای عضاو   تجارت درون منطقه

کماک زاه رچام تجاارت اناارش از        سازی اق صادی  ایجاد زازار م  ر  تجااری  زا اق صاد انارش  آزاد

هاای غیرمنصاناره    المللش  کوچش زه منظور محاو سیاسات   در مجاما زینطری  اتخاذ روچش م  ر  

اق صاادی و   دیگار  زه رچم چرایط تجاری رامساعم زه زار آورده و اهماف زازرگارش که زرای ک ورهای رو

ECOTAتجاری رامهطب  تعنم  همچنین  .اق صادی اچاره کردغیر
 
درصم  08های تجاری زایم تعرفه   

 .دچاو آزاد تجاری و تسنیل تجارت زاین ک اورهای اکاو فاراه       ت کیل منطقه ینهکاهش یاف ه و زم

عناوان یاک راه حال     هم زا توار مش یادچمهپولش زین ک ورهای  زنینه و ایجاد یک منطقه پولش همگرایش

 ک اورهای  ریاگ منطقاه و   ایان  ک ورهای تجاری میان اق صادی و ارتباطات م  ر  زین این ک ورها 

نم از منافا راچش از اس ناده از یاک  توار مشاین ک ورها   همچنین  .تسریا رمایم و تسنیل دریا را دیگر

______________________________________________________ 
1. ECO 

 .(5801.) اکو سازمان اساسنامه.   
3. ECO Trade Agreement 

 .یمیمرااعه رما (5811) عنوان عنمرامه ازمیر زاهای اق صادی  سازمان همکاری  زرای اط عات زی  ر زه اساسنامه.  



 
 ...کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو درپولی  بهينه سنجی تشکيل منطقهامکان

 

39 

هاای تولیام  افاگایش    زینش در هگینهها  افگایش قازلیت پیشپو  واحم که چامل چنافیت زی  ر قیمت

درون  گروهاش و  اع ماد زه قراردادهای زلنمممت در اثر کاهش روسارات ررخ ارز و افگایش تجاارت درون 

سانجش ت اکیل    همف از ایان مطالعاه امکاان    زنازراین  5.  زنره زبررماستصنع ش زین ک ورهای عضو 

 ؛در چش زخش تموین چامه اسات   مقالهزمین منظور این  .استپولش زین ک ورهای عضو اکو  اتحادیه

در زخاش  . در زخش دو ارائه چمه است پژوهش رظری و پی ینه پ  از زیان مقممه در زخش او   پایه

ای از وضعیت اق صادی ک ورهای عضو اکو ارائه چمه و مم  و روش چناسش این مطالعاه در  سوم رمایه

هاای پانج  و   گیاری در زخاش   مم  و ر یجاه  زرآوردر ایج . زخش  نارم مورد زررسش قرار گرف ه است

 .خواهم چمچ   ارائه 

 نظری  پایه. 2

"ماراام "
  سااپ   دادارائااه را ( OCA) پااولش زااار مننااوم منطقااه زنینااه ین رخساا زاارای  (5895)  

"کینون مک"
"کنئن"و (  589)  

  منطقاه یاک  . مطالعات وسیعش در این زمینه ارجام دادرام ( 5898) 1

نام  توار مشولش   ارزش ارزهای رایج آرنا در مقازل ه  تثبیت چمه پولش چامل ک ورهایش است که زنینه

ت اکیل   .م  ر  و همگمان ارزهای ان را در مقازل ارزهای ک ورهای غیار عضاو تغییار دهنام     طور زه

 مه وچا منجرهای معامله و کاهش ریساک راچاش از رااطمیناارش رارخ ارز     اتحادیه پولش زه کاهش هگینه

 9.یازام  افاگایش ماش   آرناا های مس قی  خاراش زین حج  تجارت دوااربه زین ک ورها و ار قا  سرمایه

ثباات   1.سازد تر مشهای پولش را تقویت رموده و منظ پولش اع بار سیاست اتحادیهت کیل  گون زر این اف

ریروی کار و  و دس رسش زه ها  کارایش در تخصیص منازا  افگایش دس رسش زه عوامل تولیمثبات قیمت

پاولش   اتحادیاه از معایا  ت اکیل    .هاای پاولش اسات   ت کیل اتحادیهدیگر زازارهای مالش ریگ از مگایای 

______________________________________________________ 
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2 . Mundell 
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6 . De Grauw. (1997). 

7 . Dupasquier and Jacob. (1997). 
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 اچاره کرد که در این صورت ممکن اسات های پولش و ارزی توان زه از دست دادن اس ق   سیاست مش

ی راگناارش محافظات و حمایات    ها چو را در مقازل  اق صاد خودآن  وسیله هرا که ز سازوکاری هاک ور

های راچاش از تاورم   از دست دادن ح  ضرب پو  و از دسات دادن درآمام   5.مناز دست زمه  مکردرمش

 .استهای پولش ت کیل اتحادیهدیگر ریگ از معای   پولش زرای دولت

ماورد توااه قارار    زاین ک اورها   پاولش   زنینه  منطقهدر ت کیل  از معیارهای اساسش که زرخش

 .استزیر  صورت زه  گیررم مش

 های پولیبرخی از معيارهای تشکيل اتحادیه .4جدول 

 معيارهای خاص هر کشور

 (5895مارم    رظریه)ها  پذیری دس مگدها و قیمت فارعطا

 ( 589کینون  -مک)ارمازه اق صاد 

 (5898کنئن ) دراه گوراگورش تولیم

 اتحادیه هرمعيارهای خاص 

 (5895مارم    رظریه)دراه تحر  عوامل تولیم 

 ( 589کینون  مک)دراه زاز زودن تجاری و همگرایش تجاری 

 (5898کنئن  )اق صادی چباهت ساخ ارهای 

 (5895مارم    رظریه)های اق صادی زین ک ورها   همگمارش چو

 عوامل تاریخش و فرهنگش م  ر 

ها و دس مگدها در داخل یاک  هر  ه قیمتاق صادی های رظریه  زر اساس 5زا تواه زه امو  

زرای ایجاد تعاد  زین ک ورها  ریاز زه ررخ ارز زه عنوان یک ازگار سیاس ش   زاچنم رترپذیطافعمنطقه ار

آممن زیکااری و تاورم    واود زهها مارا از  پذیری دس مگدها و قیمت را که ارعطاف ؛کاهش خواهم یافت

. پولش زین این ک ورها اس راتژی مناسابش خواهام زاود    اتحادیهت کیل  زنازراین  .در منطقه خواهم چم

در دیگار  ک ورها ریاگ یکاش از معیارهاای منا       (GDP) ارمازه اق صاد ک ورها یا  تولیم راخالص داخلش

چابیه زاچانم  امکاان     GDPکه هر  ه ک ورها از رظر ارامازه   یطور زه است؛های پولش  ت کیل اتحادیه

های تجاری را کاهش خواهم پولش زین آرنا هگینه زنینه  منطقهتجارت زین آرنا افگایش یاف ه و ت کیل 

   .داد

______________________________________________________ 
1. Mkenda .(2001).  

2 .Pilbeam. (2013).  
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  هر  ه تولیم کاالها. ستتناوت ساخ ارهای صنع ش ک ورها دهنمه ر ان گوراگورش تولیم دراه

ش زی ا ری  گورااگور  از تناو  و  پاولش  اتحادیاه  ک اورهای عضاو  در  چورم کاالهایش که صادر مش ویژه زه

و اق صااد   زاوده مننش اق صادی زار صانایا تولیامی ک اور کم ار       یها چو اثر  زرخوردار زاچنم  آرگاه

اق صااد زاا تناو  زااالی      هار  زیان دیگر زه . مقازل اخ  الت خاراش خواهم داچتاس ق   زی  ری در 

 ارا کاه    ؛چام  ریاز از تغییر دائمش ررخ ارز اسمش خواهمی انارش  زشها چو هنگام رخماد محصوالت  

تقاضاای اناارش زارای زرخاش      م و  نارچهکنوسیعش از کاالهای گوراگون را صادر مش این ک ور گس ره

گذار زاچم و ریروی کار و تأثیرم زر اچ غا  توار مش نین چوکش ر تأثیرکاالهای صادراتش آن کاهش یازم  

 5؛زودی در زین این ک ورها اذب خواهنم چام  هانارش ز مننش یها چو راچش از  ی زیکارچمهسرمایه

اق صاادی  وضاعیت   متوارا  ماش مننش اق صادی  یها چو تولیمات یک ک ور کم ر زاچم    گس ره ما اگرا

دارای تولیامات   کاه  شیین ک اورها زا پاولش   اتحادیاه ت اکیل   زناازراین  . قرار دهم تأثیرتحت  ک ور را

 . رسمزه رظر مش ترمناس   نمهس  گوراگون

هر  نم که ممکن است ساخ ارهای صنع ش ک اورها از     "زایومش" زر اساس رظریه  همچنین

های اق صادی این ک ورها تغییرات همگمارش از خود ر ان دهنام  فعالیت  نارچهاما   زاچنمه  م ناوت 

زیارا ایان ک اورها     در رظار گرفات؛  پاولش مناسا     اتحادیهاین ک ورها را زرای ت کیل  توان مشآرگاه 

تحار  عوامال    قامرت هر  اه    همچنین. های اق صادی م ازه و همگمارش را تجرزه خواهنم کرد چو 

زیارا   ؛تر خواهنم زودهای پولش مناس آن ک ورها زرای ت کیل اتحادیه  تولیم زین ک ورها زی  ر زاچم

  .پذیری ررخ ارز زرای تعامیل هار گوراه اخا  الت زاچام     م اار ین ارعطافتوار مشتحر  عوامل تولیم 

آرگاه   ای عضو اتحادیه رخ دهم نارچه یک چو  رام قارن مننش تقاضا در یکش از ک وره  مثا  طور زه

م زا تحر  خود زه ک ور دیگر  سطح اچ غا  و سطح دسا مگدهای ک اور   توار مشریروی کار آن ک ور 

 . مبمأ را زه سطح تعاد  زرسارم

______________________________________________________ 
1. Mkenda .(2001). and Kenen .(1969).  
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زاز زاودن تجااری ریاگ معیاار منماش در تعیاین        دراه(  589) "کینون-مک" رظریه زر اساس

ررخ ارز اسمش زه عنوان یک ازاگار سیاسا ش   از اس ناده زیرا  ؛استهای پولش زودن ت کیل اتحادیه زنینه

ک اورها تعنام   پاولش ریاگ    اتحادیاه  هار در . کماش دارد اهمیات زسایار     ک ورهای دارای اق صاد زاز در

. و این ررخ زین ک ورهای عضو همواره ثازت زمارم ادهااربه تغییر رم یک طور زهرماینم که ررخ ارز را  مش

اق صااد زااز زن ار اسات زاا       زاا ک اورهای کو اک    (5889)5 "فرارکل و رز" رظریهس زر اسا  همچنین

 را کاه ایان امار مواا  کااهش       ؛مرچو م  ر  پولش اتحادیهک ورهای طرف تجاری خود وارد یک 

هاای تاورم در زاین    رارخ  شت ازن زش .های معام تش و ریسک راچش از روسارات ررخ ارز خواهم چمهگینه

ک ورها زوده که ایان ماورد زاه     سویهای ضم تورمش م ناوت از اتخاذ سیاست دهنمه ر ان ریگ ک ورها

پاولش زاین    اتحادیاه ت اکیل   زناازراین  . چاود ماش منجار  ساخ ارهای اق صاادی ک اورها    زودن م ناوت

تار زاچانم    هر  ه ررخ تورم در زین ک ورها م ازهزیان دیگر  زه . زر خواهم زودهگینهیادچمه ک ورهای 

 و تر  آسان آرنا میان پولش اتحادیه یک ت کیل و زه یکمیگر ک ورها این اسمش ارز های خرر تثبیت آرگاه

  .تر خواهم زود سنل

ت اکیل  زاودن   تعیاین زنیناه  ی اق صادی زین ک ورها معیار زسیار منمش در ها چو همگمارش 

همگمان زاچنم آرگاه یک سیاسات  ی اق صادی زین ک ورها ها چو  را که اگر  است؛های پولش اتحادیه

زه لحاظ تکنیکش هگیناه  . ای زه راح ش خواهم توارست روسارات اق صادی را از زین زبرددر سطح منطقه

( همبسا گش منناش  ) تقاارن  رباود یاا  ( همبس گش مثبات ) تقارن وسیله هپولش ز اتحادیهت کیل  و فایمه

اق صادها زاه حالات     اخ    یک از ایجاد پ ی زرورگا و سرع ش که ها چو واکنش اق صاد ک ورها زه 

ی هاا  چاو  کاه هار  اه همبسا گش زاین       یطاور  زاه  ؛چودسنجیمه مش  گردرمچان زر مشتعاد  اولیه

ساخ اری ک ورها زی  ر زاچم و سرعت و ارامازه تعامیل م غیرهاای کا ن اق صاادی رسابت زاه ایان         

پاولش زاین ک اورها کم ار      زنیناه   منطقاه ت اکیل   در زین ک ورها م ازه زاچنم  آرگاه هگینه ها چو 

______________________________________________________ 
1. Frankel and Rose 

2. Nguen .(2007).  

3. Mason and Taylor .(1991).  
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تعامیل   ارامازه گیاری سارعت و   ی اق صادی و ارامازه ها چو زرای زررسش همبس گش زین  5.خواهم زود

"گارین نزاایومش و ایچ "هاای سااخ اری      م غیرهای ک ن اق صادی رسابت زاه چاو   
زارای  (  588)  

ی طارف  هاا  چو ساخ اری دوم غیره اس ناده کردرم که در آن فقط زر  VARزار از یک مم  ین رخس 

ی هاا  چاو  زررساش همگماارش    زسایاری زاه   مطالعات تجرزش از وی پ . چمه زود تأکیمعرضه و تقاضا 

خ صه زاه زرخاش از ایان مطالعاات      طور زهارم که پرداخ هساخ اری   VARروشاز  زا اس ناده اق صادی

"والوزیگوت و ". چوداچاره مش
سااخ اری ر اان دادرام کاه      VARزا اسا ناده از یاک مام     ( 881 )  

اسا ناده از یاک پاو        زناازراین  ی عرضه و تقاضا در ک ورهای آفریقای انوزش همگمان ربودهها چو 

"سین و کو". یستواحم در زین این ک ورها مناس  ر
  زا اس ناده از یاک مام  ساه م غیاره    ( 889 )  

VAR  ی ساخ اری در ک اورهای عضاو گاروه    ها چو صاد زاز زه زررسش همگمارش ساخ اری در یک اق

ی پولش در زین این ک ورها همگمان زوده ها چو های تقاضا و  پرداخ ه و ر ان دادرم که چو  آن آسه

زاه  ( 888 )1 "ژائاو و کای   ". رسام  مناس  زه رظار ماش   یادچمهپولش زین ک ورهای  اتحادیهو ت کیل 

ی ایجاد چمه در سطح دریاا  در ساطح منطقاه و در ساطح ک اوری در زاین       ها چو زررسش همگمارش 

پولش زاین   اتحادیهت کیل  دهم های آرنا ر ان مش یاف ه. ک ورهای منطقه غرب و مرکگ آفریقا پرداخ نم

"رفی ". زر خواهم زوداین ک ورها هگینه
زه زررسش زنینه زودن ت کیل اتحادیاه پاولش زاین    ( 855 ) 9

هاای   ر اایج حااکش از آن اسات کاه چاو      . ک ورهای عضو چورای همکاری خلایج فاارس پرداخ نام   

. اسات ک اورها مناسا    ایان  ساخ اری در این ک ورها همگمان زوده و اس ناده از یک پو  واحم زاین  

"هووارگ و ژو"
سنجش ت کیل  ساخ اری  نار م غیره  زه امکان VARزا اس ناده از یک مم  ( 855 ) 1

ی سااخ اری  هاا  چو همگمارش زین . پولش زین ک ورهای آسیای چرقش پرداخ نم زنینهت کیل منطقه 

 لاش ".ورها یک سیاست مناسبش خواهم زودت کیل اتحادیه پولش زین ک  دهم مش  ک ورها ر اناین در 

______________________________________________________ 
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"آزالشو 
اتحادیاه پاولش زاین ک اورهای آسایای چارقش       ای زاه زررساش ت اکیل    در مطالعه(  85 ) 5

 . منکییم مشأتر ایج آران ریگ اس ناده از یک پو  واحم در زین این ک ورها را . ارم پرداخ ه

( 85 5) مطالعاه زیازاارش و همکااران   توان زه  مشگرف ه در این زمینه  از مطالعات داخلش صورت

ت کیل منطقه زنینه پاولش در ک اورهای عضاو     سنجش آرنا در این مطالعه زه زررسش امکان. اچاره کرد

هاای آرناا ر اان     یاف ه. ارم زنمی فازی رسبت زه مرکگ  پرداخ ه سازمان اکو زا اس ناده از الگوری   خوچه

زنینه پولش زرخوردار ربوده و ت کیل  رظریهک ورهای عضو اکو از همگرایش کامل در معیارهای  دهم مش

 ریااز  دیگاری م وسالش و زاش    در مطالعاه   همچناین . زر خواهم زود اتحادیه پولش زین این ک ورها هگینه

-گرایش پولش در گروه چش زه ع وه یک از دیمگاه سیاسش پرداخ اه  زه زررسش ضرورت منطقه (05 5)

های عضاو چاورای همکااری خلایج فاارس زارای       زر اساس ر اایج آرناا الزم اسات ایاران و ک اور     . ارم

های اق صادی  امنی ش و سیاساش زاه یاک اسا راتژی      کردن تمای ت تجاری و زنبود ه  پیورمی رنادینه

 . های پولش م  رکش را اارا رماینم زلنمممت پولش دست زده و سیاست

 ای از وضعيت اقتصادی کشورهای عضو اکونمایه. 9

رسبت  855 گروهش ک ورهای عضو اکو در سا   درونارزش تجارت   سازمان اکو ساالره گگارشزر اساس 

گروهش زین ک ورهای عضو اکاو   ارزش تجارت درون .درصم افگایش یاف ه است   /1 حمود 858 زه سا  

در   85 از کال تجاارت در ساا      گروهش درونو سن  تجارت  گروهش دروندرصم رچم تجارت  صورت زه

  85 زاین تماامش ک اورهای عضاو اکاو در ساا         گروهش درونارزش تجارت . استارائه چمه   امو  

ارزش واردات زگرگ ارین ک اور   کاه   یطاور  زاه  ؛از رچم خوزش زرخوردار زوده است 855 رسبت زه  سا  

صاادرات    همچنین .درصم افگایش یاف ه است 18و از ک ورهای عضو اک  این گروه یعنش ترکیه واردکننمه

 افگون زر ایان   .افگایش یاف ه است 8 حمود  855 رسبت زه سا    85 در سا   این ک ور گروهش درون

ک ورهای اکو از کل تجارت این ک اورها  ر زی   گروهش درونکه تجارت  دهم ر ان مش  اط عات امو  

ک ورها روازط تجااری مناسابش زاا    این ر زی  و  زودهخوزش زرخوردار  اًرسب از سن   دریا دیگر زا ک ورهای

______________________________________________________ 
1. Lee and Azali 



 
 ...کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو درپولی  بهينه سنجی تشکيل منطقهامکان

 

33 

ای ایران و ترکیه از کل تجارت سن  تجارت درون منطقه یادچمهدر زین ک ورهای . ک ورهای عضو داررم

. اسات افاگایش یاف اه     85 ولش زا این حا  ایان سان  در ساا       زوده دریا کم ر  دیگر آرنا زا ک ورهای

م منافا زیادی زرای ک ورهای عضاو  توار مشای عضو اکو اس ناده از یک پو  واحم در زین ک وره زنازراین 

 .های تجارت را کاهش دهم هداچ ه و هگین

 (درصد)                      کشورهای عضو اکو گروهی درونای از وضعيت تجارت  نمایه. 2جدول                       

 متغير       

 

 کشور

 گروهی درونتجارت  درصد رشد ارزش

 2742در سال 

 گروهی درونسهم تجارت 

 از تجارت کل 

 صادرات به 

  کشورهای  اکو

 واردات از 

 کشورهای اکو

 صادرات به 

 اکو کشورهای 

 واردات از 

 اکوکشورهای 

  1 18 8  59 افغانستان

      5  5  آذربایجان

 1   5  0  ایران

 51    58 08 قرقيزستان

    5    8  پاکستان

 8  18    1  تاجيکستان

 1 1 18 8  ترکيه

 50 0  50 0  ازبکستان

 .سازمان اکو ساالرهگگارش : مأخذ   

. گاگارش چامه اسات     اا ماعش ک ورهای عضو اکو در امو   -اق صادیدیگر های زرخش از ویژگش

آن وضاعیت اق صاادی ک اورها را     وسایله  زاه  تاوان  مشتولیم راخالص داخلش سراره ک ورها معیاری است که 

هار  اه ک اورها از رظار      زیان دیگر زه . مقایسه کرده و امکان همگرایش زین ک ورها را مورد زررسش قرار داد

تولیام    زا تواه زاه اامو    . یازماق صادی زه ه  رگدیک ر زاچنم  امکان تجارت زین آرنا ریگ افگایش مش ارمازه

قرقیگسا ان  پاکسا ان و اززکسا ان رسابت زاه       ارسا ان  تاایکسا ان   راخالص داخلاش ساراره ک اورهای افغ   

ترکیاه و    کاه ک اورهای آذرزایجاان  ایاران  قگاقسا ان      در حاالش  اسات؛ تر ینیپاعضو گروه  دیگر ک ورهای

لحااظ   زاه ک ورهای عضاو اکاو     زه این ترتی . ترکمنس ان از تولیم راخالص داخلش سراره زاالتری زرخورداررم
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در تولیام  را زی ا رین سان     عضوک ورهای ر زی  زخش خممات در . نمهس راهمگون  تقریباًسطح درآممی 

و فقط در ک ورهای آذرزایجان و ترکیه زخاش صانعت زی ا رین سان  را در     ه داچ راخالص داخلش ک ورها 

 در تولیام  را زخش ک اورزی ریگ در تمامش ایان ک اورها کم ارین سان     . تولیم راخالص داخلش ک ورها دارد

ت اازه  . رام ا همگاون و م اازه   تقریبااً سااخ ارهای تولیامی ایان ک اورها      زنازراین . داردراخالص داخلش آرنا 

زیارا   ؛ساخ ارهای تولیم زین ک ورهای یک اتحادیه معیار منمش در تعیین همگرایش پولش زاین ک ورهاسات  

ی صانع ش  هاا  چو  وسیله زهه  رود که ک ورهای دارای ساخ ارهای تولیم م اززر اساس این معیار ار ظار مش

 . قرار گیررم تأثیریا تولیمی م ازنش ریگ تحت 

 زاوده  های پولش اتخاذچمه در زاین ک اورها   سیاست دهنمه ر انررخ تورم در این ک ورها ریگ 

در زاین   .ستهای پولش آرنادهنمه ت ازه سیاست های تورم در زین ک ورها ر انکه ت ازه ررخ یطور زه

ایان   روی  زامین . اسات ک اورها زااالتر    ررخ تورم فقط در ک ور ایران رسبت زه زقیه یادچمهک ورهای 

 . م ازه و همگورنم تقریباًلحاظ معیار تورم ریگ  زهک ورها 

ای و ایجااد  تسنیل و تسریا در رفاا مواراا تعرفاه    دهنمه ر اندر زین ک ورها  پایینهای ررخ تعرفه

ررخ تعرفه در زاین ایان ک اورها زاه غیار از        زا تواه زه اط عات امو  . ستهمگرایش تجاری زین ک ورها

ای زین ک ورهای عضو اکاو و  دهنمه سنولت در رفا موارا تعرفه که این ر ان زودهم ازه  تقریباًو  پایینایران 

 .ستامکان زنبود همگرایش تجاری و ت کیل راحیه زنینه پولش زین آرنا

ارتباا  اق صااد یاک     درااه  دهنمه ر اناخص دیگری است که آزادسازی تجاری ریگ چ دراه 

ساا  اخیار    8 زاززودن تجاری ک اورهای اکاو در   دراهزررسش . ی دیگر استک ور زا اق صاد ک ورها

رورم فگاینمه این چاخص در زین تمامش ک ورهای گروه زوده و اق صاد ایان ک اورها زاازتر     دهنمه ر ان

ک اور افغارسا ان و    دو. یادچامه اسات  زنبود همگرایش زین ک اورهای   دهنمه ر اناین امر . چمه است

آزادسااازی تجاااری زااوده و ک ااورهای قرقیگساا ان   دراااهدارای کم اارین   85 پاکساا ان در سااا  

ررخ امیم زه زرمگش و . زاز زودن تجاری زرخورداررم دراهترکمنس ان  آذرزایجان و قگاقس ان از زاالترین 

های اا ماعش زین تمامش ک اورهای گاروه   همگورش م خصه دهنمه ر انها ک وراین ررخ زاسوادی در 
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افغارسا ان زاه علات وقاو      اا مااعش   هایاست که م خصه گن نش. استاکو زه غیر از ک ور افغارس ان 

 .ش قرار داردپایینانگ همواره در سطح زسیار 

 2742اجتماعی کشورهای عضو اکو در سال  -برخی ویژگی های اقتصادی  .9جدول

ECOKSI و(  85 ) شانارزارک : مأخذ
5

 

م اازه   تقریباًو  پایینررخ تعرفه در زین این ک ورها زه غیر از ایران    زا تواه زه اط عات امو  

ای زین ک ورهای عضو اکو و امکان زنباود همگرایاش   سنولت در رفا موارا تعرفه دهنمه ر انکه این  زوده

 .ستتجاری و ت کیل راحیه زنینه پولش  زین آرنا

______________________________________________________ 
1. ECO Key Statistical Indicator 

ساختارهای 

و  اقتصادی

 اجتماعی

 ازبکستان ترکمنستان ترکيه تاجيکستان پاکستان قرقيزستان قزاقستان ایران آذربایجان افغانستان

GDP سرانه 

 (به دالر)
9 8 1  1 9051 5 889 5518 5 88 01  5899 9158 5159 

 ارزش افزوده

بخش 

کشاورزی 

درصدی )

 ( GDPاز

0/ 1   /1  9/0  1 50  / 5   /   8 /8  5   /58  

ارزش افزوده 

بخش صنعتی 

درصدی از )

GDP) 

9/ 8  18 5/ 0  9/ 5  8/    /5   /5   / 1  1  8/   

ارزش افزوده 

بخش خدمات 

درصدی از )

GDP) 

 0 1/ 8  5/1   /9  8/ 0  1/18  1/18  9     8/ 8  

0/9 نرخ تورم  5/5   / 1  5/1  1/  1/8  0/1  8/0  1 58 

5 /0  /8 1 نرخ تعرفه   /   /  1/8  8/1  1/  - 8/9  

دن درجه باز بو

 تجاری
 / 1  8/01  1/1   /1  8/5 0  5/   0/18  9/11  1/585   /9  

 نرخ اميد به

 (سال)زندگی 
 0 1/18 8/1  8/90 9/98  /91 1/91 8/1  8/91  /90 

 باسوادی نرخ

باالی  افراد)

 (سال43

 -0/88 01 1/88  /88 8/1  1/88 0/88 9/88  /88 
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 شناسی مدل و روش. 1

ی اق صاادی در ک اورها   هاا  چاو    همگمارش زین (5895) "مارم "پولش  زنینه راحیه زر اساس رظریه

زارای زررساش    در ایان مطالعاه  . اسات پاولش   زنیناه  راحیاه زودن ت اکیل   معیار منمش در تعیین زنینه

چامه  سااخ اری اسا ناده    VARاز یک مم  سه م غیر  ی اق صادیها چو همبس گش و همگمارش زین 

یاک   تاأثیر  تاوان  مشهایش است که زه کمک آن از امله روش VARمم  خودرگرسیورش زرداری . است

اولیاه   VARهاای  مام  . کا ن اق صاادی سانجیم    دیگر زینش را زر روی م غیرهایچو  غیرقازل پیش

 هاا آن یکش از معای  این مم . ارمآوردن توازا واکنش آرش زه کار زرده دست زه ولسکش را زرای  تجگیه

هاای  از ر اایج آرناا زارای تحلیال     تاوان  ماش ر زناازراین   ؛نمیس اق صادی رهای رظریهست که زر اساس ا

"سیمگ"زرای رفا این م کل . سیاس ش اس ناده کرد
هاای  مم ( 5808)  "ز رچارد و کوا"و ( 5808) 5

VAR هاا  ارائاه    چاو  روی آثاار زلنممامت    های رظریساخ اری را زا در رظر گرف ن زرخش محمودیت

هاای  ساخ اری رسبت زاه مام   VARهای مم  اصلشمگیت . استاق صادی های رظریه دادرم که زر پایه

VAR اق صادی زرای اعماا   های رظریهها از یک منط  اق صادی مب نش زر ست که این مم ا اولیه این

از اعما   پ ی ساخ اری ریگ ها چو . کننممش ممت و یا زلنمممت اس ناده های کوتاهقیود و محمودیت

زار  . رورام واریاار  زاه کاار ماش     این قیود قازل اس خراج زوده و زرای زررسش توازا واکنش آرش و تجگیه

ی در رظر ها چو چمه و    در این مطالعه از قیود زلنمممت اس ناده(889 ) "سین و کو" اساس مطالعه

ی پاولش  هاا  چاو  ی طارف تقاضاا و   ها چو ی طرف عرضه  ها  چوگرف ه چمه در این مطالعه چامل 

که زر اساس سه م غیر ک ن اق صادی چامل تولیام راخاالص داخلاش  رارخ ارز واقعاش و چااخص        است

تولیام راخاالص    دهنامه  ر انزه ترتی   CPIو  GDP  REXفرض کنیم . نمهس ها قازل اس خراج قیمت

کننمه و تمامش م غیرها ماراا زاچانم و ایان م غیرهاا زاه       داخلش  ررخ ارز واقعش و چاخص قیمت مصرف

در فارم   VARآرگااه مام     ؛قارار گیررام   تاأثیر ی پولش تحت ها چو سه چو  عرضه  تقاضا و  وسیله

 :زیر خواهم زود صورت زهمیارگین م حر  

______________________________________________________ 
1. Sims 

2. Blanchard and Quah 
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    8    5   5                     
 
  8                                       (5)  

 زردار    که  یطور زه

     

     

     

 زردار      و  

   
   
   

ی هاا  چاو      ی طرف عرضاه   ها چو     و  زوده  

 وسایله  زاه ای اسات کاه   ملگر وقنهعL   همچنین .دهنمی پولش را ر ان مشها چو     طرف تقاضا و 

 . استی ساخ اری ها چو واکنش م غیرها زه  Aiچود و زیگین تعیین مش-معیار چوارتگ

ساخ اری زا اعما  یک ساری  های چو   در اصل چناسایش (5808) "کوا-ز رچارد"در رویکرد 

قیود   زر این اساس5.گیردزر زرخش از م غیرها صورت مش ها چو اثرات زلنمممت  هایش درزارهمحمودیت

اق صاادی منحناش   هاای  رظریاه زر اسااس  : نمهس زلنمممت اعما  چمه در این مطالعه ریگ زه چرح زیر 

م زار تولیام   توارا  ماش ی طارف تقاضاا در زلنممامت ر   ها چو  زوده  زنازراین عرضه در زلنمممت عمودی 

ش تقاضاا در  منحنا   همچناین . م تغییر دهام توار مشها را ولش سطح قیمت  راخالص داخلش اثرگذار زاچم

م تولیم را توار مشیک چو  مثبت طرف عرضه   زنازراین است ممت دارای چی  رگولش  زلنمممت و کوتاه

 : زه چرح زیر روچت توان مشقیمهای زلنمممت را  درر یجه . ها را کاهش دهم افگایش داده و سطح قیمت

 . قرار دهم ریتأثرا در زلنمممت تحت  میتول توارم شمطرف عرضه  یها چو  فقط .5

 ریتأثرا تحت  شارز واقع یهاررخ توارنم شمطرف تقاضا  یها چو طرف عرضه و  یها چو  . 

 . قرار دهنم

 شررخ ارز واقعا  ای میتول توارنم شرم شپول یها چو  زوده  زنازراین  شدر زلنمممت خنث پو  . 

 VARمام     پی اگن ه  ودیا زاا در رظار گارف ن ق    روی  زامین   .قارار دهنام   ریتأثرا تحت 

 :چودشروچ ه م ریزه صورت ز یساخ ار

______________________________________________________ 
اعماا  قیاود زلنممامت زایام     ( 889 ) و سین و کوو( 889 ) هوآرگ و ژو  (5808) ز رچارد و کوآه توسط چمزر اساس مطالعات ارجام . 5

چامه  قیاود    رظار گرف اه   در ایان مطالعاه زاا توااه زاه م غیرهاای در      . مواود در زلنمممت صورت گیردهای اق صادی  رظریهزر اساس 

.  . پاو  در زلنممامت خنثاش اسات    .  . نممامت عماودی اسات   زلمنحنش عرضاه در  . 5. ارم زیر اعما  چمه رظریهزلنمممت زر اساس سه 

 .منحنش تقاضا دارای چی  مننش است
2. Huang, Guo. (2006). and Ng .(2002). and Sin. and Ku. (2006).  
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 55  5   5  
  5         
  5         

  
  8  

      

      

      

زه چرطش که    :  5    5        8        

  ( )  

 ی ساختاریها شوکاستخراج 

مقاادیر حاا  و گذچا ه رارخ      وسیله زه (GDP) رورم زمارش تولیم راخالص داخلشزاال  ساخ اری  VARدر مم  

رورام زماارش رارخ ارز    . گیارد قارار ماش   تاأثیر تحات   (CPI)کننامه   و چاخص قیمت مصرف( REX) ارز واقعش

تحات   (CPI)هاا   و چااخص قیمات   (GDP) تولیم راخالص داخلش مقادیر حا  و گذچ ه وسیله زه( REX)واقعش

مقاادیر حاا  و    وسایله  زاه ریاگ   (CPI)کننمه رورم زمارش چاخص قیمت مصرف  همچنین. گیررمقرار مش تأثیر

 :5که یطور زه   گیردقرار مش تأثیرتحت  (REX)و ررخ ارز واقعش (GDP)تولیم راخالص داخلش  گذچ ه

      58   5       5       55     5   5      5   5      5        

       8    5               5     5          5          5        

       8    5               5     5          5          5        

( ) 

 :نمهس زیر  صورت زهیاف ه  تقلیل VAR  معادالت روازط زاالزر اساس 

      5       5       58   55     5   5      5   5      5        

       5               8    5     5          5          5        

       5               8    5     5          5          5          

( )  

 :استزیر  صورت زه روازط زاالماتریسش  چکلکه  

 

5  5  5 
  5 5    
  5    5

  
    

    

    

   

 58
  8
  8

   

 55  5  5 
  5       
  5       

  
     5
     5
     5

   

     

     
     

           (1)     

 

______________________________________________________ 
 VARهای ساخ اری از ااگای اخا   مام     فرآینم اس خراج چو ( 889 )   مطالعه سین و کووب  ط55تا    روازطدر . 5

 .یاف ه ارائه چمه است لتقلی



 
 ...کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو درپولی  بهينه سنجی تشکيل منطقهامکان

 

13 

 :عبارتشزه 

(9)     8   5   5                                                                                           

Bدر  9 رازطهزا ضرب طرفین   حا 
را  VARاس ارمارد معادالت خودرگرسیون زارداری   چکلتوان  مش 1-

 : که یطور زه  آورد دست زه

    8   5   5 8     و        5    و  8 5    (1)         5         و  5 5     

ترکیباش از ساه    ( e1t, e2t, e3t)   1ه رازطا خطای موااود در   های تعبارست که ا رک ه حائگ اهمیت این

آوردن  دسات  زاه که زارای  نم هس (                  )ی پولشها چو چو  ساخ اری عرضه  تقاضا و 

 زناازراین  .   5     داریا    1ه رازطا  زر اسااس . تجگیه چورم ها تعباری ساخ اری  زایم این ها چو 

 :چودی ساخ اری زه ترتی  زیر عمل مشها چو آوردن  دست زهزرای 

 

 5 
   
   

  
5

   
  

5         5   5     5      5 
   5       5 5   5   5       5   5
  5      5       5   5 5   5   5

  

     

     
     

   

      5  5      5    5    5    5   5          5   5             (0)            

 ی سااخ اری طارف عرضاه   هاا  چاو    Bزر روی ماتری   b12=b13=b23=0قیود  در رظر گرف نزا   حا 

زیار   روازاط از (      ) ی سااخ اری پاولش  ها چو و (      ) های ساخ اری طرف تقاضا    چو(     )

 : قازل اس خراج خواهنم زود

 5                                                                                                            (8)  

       5                                                                                          (58)  

      5      5                                                                       (55)  

کننامه زارای ک اورهای     قیم ش مصارف های مورد ریاز زرای تولیم راخالص داخلش  ررخ ارز واقعش و چاخص داده

قازال    همچناین . اس خراج چمه است 5ای صنموق زین المللش پو از پایگاه داده  85 -5808 دوره درعضو اکو 

 .ارمآماری حذف چمه های آماری از رمورهذکر است که دو ک ور ترکمنس ان و اززکس ان زه علت ربود داده

______________________________________________________ 
1. IMF .(2012).  
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 نتایجارائه . 3

پولش زین ک ورهای عضو اکو زا تکیه زر ساه   اتحادیهزودن ت کیل  مطالعه درزاره زنینهگیری این ر یجه

ی عرضاه   ها چو واریار  و تحلیل همبس گش زین  رو  تحلیل چامل تحلیل توازا واکنش آرش  تجگیه

ارائاه   در زیار  ها در قال  ساه زخاش  ی پولش صورت خواهم گرفت که ر ایج این تحلیلها چو تقاضا و 

 .استچمه 

 تجزیه و تحليل توابع واکنش آنی .3-4

موااود در یاک سیسا   معاادالت      دیگار  یک ارحراف معیار چو  یک م غیر زر روی م غیرهاای  تأثیر

VAR  یک ارحراف معیاار چاو  در    تأثیر  در این قسمت. چودتوازا واکنش آرش سنجیمه مش وسیلهزه

راخالص داخلش  رارخ ارز واقعاش و چااخص قیمات     ی پولش زر روی تولیم ها چو طرف عرضه  تقاضا و 

چامه   قیمهای زلنمممت اعماا  واود علت ه ست که زا رک ه قازل ذکر این. چودکننمه زررسش مشمصرف

 ریاگ ی پولش زر تولیم راخالص داخلش و ررخ ارز واقعش و ها چو چناسش این مطالعه  اثر در قسمت روش

زررساش رورام واکانش    . الص داخلاش زررساش رخواهام چام    ی طرف تقاضا زر روی تولیم راخها چو اثر 

 را که یک رورم  ؛ی ایجادچمه از اهمیت فراوارش زرخوردار استها چو رسبت زه  گن ه پیشم غیرهای 

ی هاا  چاو  م ازه در واکنش م غیرهای ک ن اق صادی و سرعت تعمیل م ازه این م غیرها رسبت زاه  

را  یادچامه پاولش زاین ک اورهای     اتحادیاه ت کیل  که هگینه دهم مش  ر انایجادچمه در زین ک ورها 

ی ایجادچمه کم ر زاچام   ها چو اگر سرعت تعمیل م غیرها رسبت زه  افگون زر این . کاهش خواهم داد

زه مقایساه الگاوی واکانش     9تا  5رمودارهای . پولش مناس  رخواهنم زود اتحادیهک ورها زرای ت کیل 

ی پاولش در زاین ک اورهای    هاا  چو ی عرضه  تقاضا و ها چو رسبت زه م غیرها و سرعت تعمیل آرنا 

توازا واکنش آرش تولیم راخالص داخلش  ررخ ارز واقعش و چااخص قیمات   . عضو گروه اکو پرداخ ه است

کننمه ه ت ک ور افغارس ان  آذرزایجان  ایران  قگاقس ان  قرقیگس ان  پاکس ان  تاایکسا ان و   مصرف

ارائاه   9تاا   5ی پولش زه ترتی  در رمودارهاای  ها چو ی طرف عرضه  تقاضا و اه چو ترکیه رسبت زه 

واکنش و سارعت تعامیل تولیام راخاالص      ارمازه  چودم اهمه مش 5طور که در رمودار همان. چمه است

ی طرف عرضاه در هنات ک اور ایاران  قگاقسا ان  قرقیگسا ان  آذرزایجاان         ها چو داخلش رسبت زه 
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اما الگوی واکنش تولیم راخاالص داخلاش زاه چاو  طارف       است؛و ترکیه م ازه پاکس ان  تاایکس ان 

رسابت زاه چاو      GDPسرعت تعمیل   همچنین. استم ناوت  ی دیگرعرضه در افغارس ان زا ک ورها

 .استواردچمه زسیار کم ر 

  و   ی طرف عرضه و تقاضا در رمودارهاای  ها چو توازا واکنش آرش ررخ ارز واقعش رسبت زه 

که رورم واکنش و سرعت تعمیل رارخ ارز واقعاش رسابت زاه      دهم ر ان مشر ایج . ر ان داده چمه است

در ک ورهای آذرزایجان  ایاران  ترکیاه و قگاقسا ان زسایار م نااوت از ایان رورام و         یادچمهی ها چو 

ی طرف عرضه ها چو کنش ررخ ارز واقعش رسبت زه اما رورم وا زوده  ی دیگرسرعت تعمیل در ک ورها

 .نمهس م ازه  تقریباًدر ک ورهای افغارس ان  قرقیگس ان  پاکس ان و تاایکس ان 

کننمه رسابت زاه   واکنش چاخص قیم ش مصرف دهنمه ر انریگ زه ترتی   9و 1و   رمودارهای 

کننمه رسابت  قیمت مصرفرورم واکنش چاخص . استی پولش ها چو ی طرف عرضه  تقاضا و ها چو 

ی در ک ورهای قگاقس ان  ترکیه و آذرزایجان زاا رورام ک اورها     ی طرف عرضه در رمودار ها چو زه 

هاا رسابت زاه چاو  طارف       اما رورم واکنش و سرعت تعمیل چاخص قیمات   م ناوت است کام ً دیگر

طاور کاه    هماان  .رام ا  اازه عرضه در ک ورهای افغارس ان  ایران   قرقیگس ان  پاکس ان و تاایکسا ان م 

در  1ی تقاضا در رمودار ها چو کننمه رسبت زه الگوی واکنش چاخص قیم ش مصرف  چودم اهمه مش

ک ورهای افغارس ان  ایران  قرقیگس ان  پاکس ان و تاایکس ان م ازه ه  زاوده و سارعت تعامیل ایان     

توازا واکنش آرش رماودار  . استان یکس تقریباًک ورها این م غیر رسبت زه چو  ایجادچمه ریگ در زین 

ی پاولش در  هاا  چو ها رسبت زه که الگوی واکنش و سرعت تعمیل چاخص قیمت دهم مش  ر انریگ  9

چامه در زخاش    زا تواه زه ر ایج ارائه. نمهس تمامش ک ورها زه غیر از قگاقس ان و آذرزایجان م ازه ه  

ر زی ا  ر یجه گرفت که ک ورهای افغارس ان  قرقیگس ان  پاکسا ان و تاایکسا ان در    توان مش پی ین 

رمودارهای زیر از الگوی واکنش م ازه و سرعت تعمیل م ازنش زرخوردار زوده و ت کیل اتحادیه پاولش  

 .رمایمتر مشزین این ک ورها مناس 
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 ی عرضهها شوکبه  GDPواکنش  .4نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 به شوک عرضه rexواکنش  .2نمودار 

 

 

 

 

 

 

 به شوک های تقاضا rexواکنش  .9نمودار 
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 به شوک های عرضه cpiواکنش  .1نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 به شوک های تقاضا cpiواکنش  . 3نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 به شوک های پولی cpiواکنش  .1نمودار 

 

 

 

 

 

  

 .پژوهش این هاییاف ه: مأخذ    
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 واریانس تجزیه .3-2

زاه  . دهام ر ان مش است  ی دیگرواریار  میگان تغییرات م غیر را که راچش از تغییر در م غیرها تجگیه

چود که یک واحم تغییر در یک م غیر  نم درصام  واریار  م خص مش تجگیهزا اس ناده از   دیگرزیان 

-پولش   نارچه منباا تغییار   زنینه  منطقهرظریه زر اساس . زوده است ی دیگرراچش از تغییر در م غیرها

پولش زاین آرناا    اتحادیهپذیری م غیرهای ک ن اق صادی در زین ک ورها م ناوت زاچنم  آرگاه ت کیل 

و تعامیل م غیرهاای کا ن     هاا  چاو  زرای مقازله زاا  مورد رظر زیرا ک ورهای  ؛ریگ مناس  رخواهم زود

های سیاس ش م نااوتش  پیش گرف ن اس راتژی های اق صادی و دراق صادی خود ریازمنم اارای سیاست

که  دهم مش  ر ان  واریار  تولیم راخالص داخلش در زین ک ورها در امو   تجگیه ر یجه. خواهنم زود

پذیری تولیم راخالص داخلش در زین تمامش ک اورهای عضاو   ترین عامل در تغییری عرضه من ها چو 

 آن دهنامه  ر اان ریگ یادچمه ارز واقعش در زین ک ورهای  واریار  ررخ تجگیه  همچنین. استگروه اکو 

. را در تغییرپذیری ررخ ارز در ک ورهای عضو گاروه اکاو دارد   تأثیری عرضه زی  رین ها چو ست که ا

کننامه در تماامش   ترین عامل در تغییرات چااخص قیم اش مصارف   ی عرضه من ها چو افگون زر این  

تارین عامال در تغییار     ی عرضاه منا   هاا  چاو    گن اه  پیشزا تواه زه ر ایج . یادچمه استک ورهای 

ی هاا  چو ک ورهای عضو گروه اکو زرای مقازله زا ست؛ زنازراین  ک ورهااین م غیرهای ک ن اق صادی 

های سیاس ش یکساارش را ااارا    نم از ازگارهای تعمیلش م ازه اس ناده کرده و اس راتژیتوار مشایجادچمه 

 .کننم
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 تجزیه واریانس متغيرهای کالن اقتصادی. 1جدول 

منبع تغيير در شاخص قيمت 

 کننده مصرف
 منبع تغيير در نرخ ارز واقعی

منبع تغيير در توليد ناخالص 

 داخلی
 منبع تغيير

 کشور

 
شوک  

 پولی

شوک 

 تقاضا

شوک 

 عرضه

شوک 

 پولی

شوک 

 تقاضا

شوک 

 عرضه

شوک 

 پولی

شوک  

 تقاضا

شوک  

 عرضه

 افغارس ان 01/    8/5  1/8  51/19   /11 8/ 8 89/88 88/8 8/ 8

 آذرزایجان  8/8  1/1  1/8  88/91   /95 1/8  81/88 80/1 5/ 8

 ایران  19/8 11/1 91/8  8/8   /01 91/8  0/    5/ 1  /  

 قگاقس ان 8 /81 0 /1   /11 9 /09 8 /     /85  85/1 8 /1  98/1

 قرقیگس ان 81/ 1  / 8 5/8   1/0   1/5  9/5  8/88  15/8 80/8

 پاکس ان 89/ 1 8/    /   88/01  / 9 9/8   91/8 85/5 1/  

 تاایکس ان 10/11 5 /9   01/5 1/18  8 /81 99/8 1 /9    /   8 /18

 ترکیه 9/15   /   1 /8  11/    15/5  5/ 5 10/11 59/51 1/ 8

 .پژوهش این یها اف هی: مأخذ 

 ی ساختاریها شوکهمبستگی بين  .3-9

( چو  طرف عرضه  چو  تقاضا و چاو  پاولش  )ی ساخ اری ها چو زین دار امعنهمبس گش مثبت و 

عمم تقاارن   دهنمه ر انهمبس گش مننش زین آرنا   همچنینزوده   ها چو ک ورها زه معنش تقارن این 

ساخ اری زین ک ورها یکش دیگار  ی ها چو تقارن زنازراین  . ستی ساخ اری زین ک ورهاها چو در 

ر ایج حاصل از همبس گش زاین  . استزودن ت کیل یک اتحادیه پولش  از معیارهای من  در تعیین زنینه

طاور کاه م ااهمه     همان. گگارش چمه است 1ی ساخ اری ک ورهای عضو گروه اکو در امو  ها چو 

قرقیگسا ان   -قس ان و ترکیاه قگا -ی طرف عرضه در ک ورهای ترکیهها چو همبس گش زین   چودمش

قرقیگسا ان    -ی طارف تقاضاا در ک اورهای افغارسا ان    هاا  چاو    همچناین . اسات دار امعنا مثبت و 

ی پولش در ها چو همبس گش زین . نمهس تاایکس ان همگمان و م قارن  -ترکیه و پاکس ان-قگاقس ان

قرقیگس ان مثبات و  -ترکیه و افغارس ان-ترکیه  قگاقس ان-تاایکس ان  قرقیگس ان-ک ورهای پاکس ان

 .استدار امعن
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 ی ساختاری کشورهای عضو اکوها شوکهمبستگی بين  .3جدول 

 های عرضه در کشورهای عضو گروه اکو همبستگی بين شوک( الف

 AFG* AZE IRN KAZ KGZ PAK TJK TUR 

AFG 5        
AZE  8/8- 5       
IRN 85/8   /8 5      
KAZ  0/8 8 /8   /8- 5     
KGZ 89/8-  8/8- 5 /8- 51/8 5    
PAK  5/8 58/8 50/8-  5/8- 5 /8 5   
TJK 881/8- 5 /8 58/8 59/8-   /8   /8 5  
TUR 8 /8 55/8-  0/8- *18/8 *9 /8  5/8-  8/8- 5 

 های تقاضا در کشورهای عضو گروه اکو شوکهمبستگی بين ( ب

 AFG* AZE IRN KAZ KGZ PAK TJK TUR 

AFG 5        
AZE 51/8 5       
IRN 51/8 58/8 5      
KAZ  8/8   /8  8/8 5     
KGZ *1 /8 58/8  5/8   /8 5    
PAK  9/8-   /8-  1/8   /8-  1/8- 5   
TJK 5 /8  1/8  1/8- 8 /8- 8 /8- *10/8 5  
TUR 889/8 81/8- 85/8 *11/8 8851/8  0/8-  8/8- 5 

 های پولی در کشورهای عضو گروه اکو همبستگی بين شوک( ج

 AFG* AZE IRN KAZ KGZ PAK TJK TUR 

AFG 1        
AZE 11/0 1       
IRN 22/0- 11/0- 1      
KAZ 11/0- 22/0 31/0 1     
KGZ *15/0 *11/0- 21/0 23/0 1    
PAK 13/0- 31/0 02/0- 25/0 15/0 1   
TJK 13/0- 000/0- 00/0 23/0 01/0 *13/0 1  
TUR 11/0 01/0- 00/0 *10/0 *11/0 11/0- 10/0- 1 

 ران یا ا جاان  یافغارسا ان  آذرزا  یک اورها  دهنمهر ان  یزه ترت TURو  AFG  AZE  IRN  KAZ  KGZ PAK  TJK های عبارت -

 .است هیو ترک کس انیپاکس ان  تاا گس ان یقگاقس ان   قرق

 .است نانیاطمدرصم  81 سطح در هاآن زودن دارمعنا دهنمهر ان دار س اره ارقام -  
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 گيری نتيجه . 1

زامین  . استسنجش ت کیل منطقه زنینه پولش زین ک ورهای عضو گروه اکو امکان  همف از این مطالعه

پاولش در زاین ک اورهای عضاو اکاو       زنیناه  معیارهای ت اکیل راحیاه  منظور از ما زه زررسش زرخش از 

اما این ک ورها از  ؛ها همگون و م ازه زودرماین چاخصهر زی  ک ورهای عضو اکو از رظر . پرداخ ه چم

که ک اورهای افغارسا ان  تاایکسا ان      یطور زه ؛رما راهمگون تقریباًرظر چاخص تولیم راخالص داخلش 

 زرخاوردار تاری  پاایین عضو از درآمم سراره  دیگر پاکس ان و اززکس ان رسبت زه ک ورهایقرقیگس ان  

و ک ورهای آذرزایجان  ایران  قگاقس ان  ترکیه و ترکمنس ان تولیم راخالص داخلش سراره زااالتری   زوده

ش ر ایج تجگیه و تحلیل توازا واکنش آراش حااکش از آن اسات کاه الگاوی واکان       سوی دیگر از . رمدار

ایان  ی ایجادچمه و سرعت تعمیل این م غیرها رسابت زاه   ها چو م غیرهای ک ن اق صادی رسبت زه 

 تجگیاه ر اایج  . رام ا م اازه  تقریبااً پاکس ان و تاایکسا ان  -قرقیگس ان-در ک ورهای افغارس ان ها چو 

زاود کاه منباا تغییارات م غیرهاای کا ن اق صاادی در تماامش          موضو دهنمه این واریار  ریگ ر ان

معناسات کاه ایان ک اورها     ن ازام و ایان   اسات ی طارف عرضاه   ها چو ک ورهای این گروه راچش از 

هاای سیاسا ش   ی واردچامه از اسا راتژی  ها چو نم زرای تعمیل م غیرهای ک ن خود در مقازل توار مش

ی سااخ اری در زاین   هاا  چاو  زررساش همبسا گش زاین     ر اایج   زر ایان  افگون. یکسارش اس ناده کننم

-ی طارف تقاضاا در ک اورهای افغارسا ان    هاا  چو تقارن و همگمارش  دهنمه ر انک ورهای گروه اکو 

ی پاولش در ک اورهای   ها چو زودن همبس گش دار امعنتاایکس ان و مثبت و  -قرقیگس ان و پاکس ان

 گن اه  پایش در حالت کلش زر اساس ر ایج  زنازراین  است؛قرقیگس ان -تاایکس ان و افغارس ان-پاکس ان

تاایکسا ان   -پاکسا ان  -قرقیگسا ان  - نین ر یجه گرفت که زیرگروه ک اورهای افغارسا ان   توان مش

زیرا  ؛پولش اقمام رماینم اتحادیهنم زه عنوان زازیگران اصلش و مناس  این گروه زرای ت کیل یک توار مش

زلکاه الگاوی واکانش و سارعت تعامیل        نمهس م ازنش  درآمم سرارهره تننا این گروه ک ورها دارای 

ی هاا  چاو  ی ایجادچمه در زین این ک ورها م ازه زوده و ها چو م غیرهای ک ن اق صادی رسبت زه 

 .نمهس ی پولش در زین این ک ورها همگمان و م قارن ها چو تقاضا و 
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گذاری در فناوری ارتباطات راه دور با توليد ناخالص ارتباط متقابل بين سرمایهبررسي 

 مطالعه موردی کشورهای در حال توسعه: داخلي

 

  مجيد فشاریدکتر  ،علي دهقانيدکتر 
 

 چکيده
گذاری در فناوری ارتباطات راه دور و نيروی کار با توليد ناخالص داخلیي  هدف اصلي این مطالعه بررسي ارتباط متقابل بين سرمایه

در  گذاریمکملي سرمایهبرای این منظور در این پژوهش اثرات . است 2742-4301های سال دردر گروه کشورهای در حال توسعه 

فناوری ارتباطات راه دور و نيروی کار شاغل در این بخش با توليد ناخالص داخلي در چارچوب تابع توليید ترانسیلوو و تکنيی     

بیين  داری امعنی دهد که در این گروه کشورها رابطیه مکمیل   نشان مي این پژوهش های یافته. های تابلویي بررسي شده استداده

گذاری در فناوری ارتباطات راه دور و نيروی کار شاغل در این بخش برقرار بوده و توليد نيز نسبت بیه متیيیر نيیروی کیار     سرمایه

 .دداربيشتر کشش  توضيحي دیگر غيرشاغل در بخش فناوری ارتباطات راه دور در مقایسه با متیيرهای

 

 .تابع توليد ترانسلوو، کشورهای در حال توسعه ارتباطات راه دور،گذاری در فناوری اثرات مکملي، سرمایه :کليییدیواژگان 

 .JEL  , E20, E13 C23 :بندی طبقه
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 مقدمه .4

پسازيكدههمطالعهدرسطوحخردوكالن،اكنونپذيرفتهشدهاست كتهرغمترديدهاياوليه،به

ژهكهتورهايويبتررشتداصتدتاديكهتورها،بته(فتاوا) گذاريدرفناورياطالعاتوارتباطاتسرمايه

 هتوست وورگنوتونمطالعاتتجربيصتورتگرفتت .ايدارديافتهتأثيرمثب وصابلمالحظهتوسعه

نهتان( 00 ) وواالواوپوووال( 00 ) ،اولينروسيهل(000 ) ،وورگنوونواستريو( 00 )

گذاريدرفناورياطالعاتوارتباطاتدارايپيامدهايمثب صابلتتووييبترايدادهاس كهسرمايه

ديگتر،بتهستوياز.پنبودهاس كهورآمريكاوتعداديازكهورهايعضواتحاديهاروپاوهمچنينژا

گتذاريدرفنتاورياطالعتاتوارتباطتاتومتايرهتايكتالنرسدتبيينرابطهبتينسترمايهنظرمي

اصتدادينظيرتوليدورشداصتداديسادهنبودهوچگونگياثرگذاريفاوابررشداصتداديبتهعوامتل

ودنبتتاستتاممطالعتتاتانجتتا شتتده،طتتوريكتتهبتتربتته؛مكملتتيماننتتدنيتترويانوتتانيبوتتتگيدارد

گتذاريهمانندسرمايهانوتانييكتيازداليتلتأثيرگتذاريانتداسترمايه هايمكملگذاريسرمايه

فناوريارتباطاتراهدوربرمتايرهايكالناصتداديدركهورهايدرحتا توستعهويتااصتدتادهاي

 .بودهاس  درحا گذار

دهدكهبرايتأثيرگذاريبيهتترهاياصتدادينيزنهانميمطالعاتسازمانتوسعهوهمكاري

گذاريدرفناورياطالعاتوارتباطاتبرمتايرهايكالناصتداديكهورهايدرحتا توستعه،سرمايه

بهتجييتزات زيرانيرويكارماهرومجيز.باشدبهبرخيعواملمكمليهمانندسرمايهانوانينيازمي

ICTآنبهارتقايسطحتوليدورشداصتدتاديدنبا ريرادراصتدادافزايشدادهوبهوتواندبيرهمي

______________________________________________________ 
1 . Samoilenko ,et al. (2008). 
2 . Jorgenson 
3. Jorgenson and Strioh 
4 . Oliner and Sichel 
5 . Jalava and Pohjola 
6 . Complementary Investments  
7. Transition Economies  
8 . Kraemer, Dedrick. (2001). and Pohjola. (2002). 
9 . Skilled and Equipped Workforce   
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گتذاريشودكهبررسيتأثيرمكمليبينسرمايهمالحظهميگفتهپيشبهمواردتووهبا .كمكنمايد

درفناوريارتباطاتراهدورونيرويكاربتاتوليتدناختالاداخلتيدركهتورهايدرحتا توستعهاز

تواندسياستگذارانبهدليلاينكهتأييدرابطهمكمليدراينكهورهامي.برخوردارباشدايويژهمي اه

.اصتدادييارينمايداصتدادياينكهورهارادروي ارتقايرشد

گذاريدرفناورياطالعاتتالششدهاس اثراتمكمليسرمايهاينپژوهشدراينراستا،در

بتاتوليتد(برايسرمايهانواني بهعنوانمتايروايگزين)كارشاغلدراينبخشوارتباطاتونيروي

متوردبررستيوتحليتل  0 -    هايسا درناخالاداخليدرگروهكهورهايدرحا توسعه

هتاپرسشميمصابلطرحبودهوسعيشدهاس بهاينپرسشبراياينمنظور،دو.تجربيصرارگيرد

:بهشرحزيراس پرسشايندو.ارايهشودپاسخمناسبي

گذاريدرفناوريارتباطاتراهدورونيرويكارشاغلدرايتنكهشتوليدنوب بهسرمايه. 

بخشدركهورهايدرحا توسعهبهچهميزاناس ؟

گذاريدرفناوريارتباطاتراهدورونيرويكارشاغلدراينبختشدراثراتمتقابلسرمايه. 

گروهكهورهايدرحا توسعهچگونهاس ؟

پتسازمقدمتهدربختشدو :،ادامهمقالهبهصورتزيرستازماندهيشتدهاست منظوربدين

گتذاريدرفنتاورياطالعتاتوارتباطتاتوتوليتدورشتدمطالعهبهمبانينظريرابطهبتينسترمايه

گرفتهدرصالت مطالعتاتختارويورتمطالعاتتجربيصو،دربخشسو .شوداصتداديپرداختهمي

دهودرشتمعرفتيپژوهشدربخشچيار ودرچارچوبحوابداريرشد،مد .شودداخليمرورمي

بختششهتموپايتانيمقالتهنيتزبته.شتودپرداختهمتيپژوهشهايبخشپنجمنيزبهتحليليافته

.يريكلياختداصيافتهاس گنتيجه





______________________________________________________ 
1 . OECD. (2004). Report. 

2 . Proxy 
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 مبانی نظری .2

هتايمتفتاوتيمطترحچگونگيتأثيرفناوريارتباطاتواطالعاتبررشداصتداديديدگاهدرخدوص

رشتدمعتقدندكهفناوريارتباطاتواطالعاتازسهكانتا اصتلي ( 00 )كيانگوهمكاران .اس 

،افتزايشعمت فنتاوريارتباطتاتواطالعتاتكننتدهيعرضتههتابخشوريكلعواملتوليددربيره

گيريفناوريارتباطاتوكاربهواسطهسازماندهيمجددوهوريكلعواملتوليدبورشدبيره هسرماي

فناوريارتباطتاتواطالعتاتبته، براسامشكل.اطالعاتبرتوليدورشداصتداديتأثيرگذاراس 

ريت پيهترف ازطفناوريارتباطاتواطالعاتكنندهوريكلعواملتوليددرصنايععرضهرشدبيره

هتايفترآورده ويژگيبارزاينانقالب،افزايشسريعتتوانمحاستباتي.شودسريعتكنولوژيمنجرمي

وريكتلعوامتلاينافزايشكارايي،باعثرشدستريعبيتره .اس فناوريارتباطاتواطالعاتوديد

وريكلهمتوس رشدبيرهشدهودرنتيجفناوريارتباطاتواطالعاتدهندهيارائههابخشتوليددر

گذاريماليبيهتردربختشدومينكانا ازطري سرمايه.يابدعواملتوليددركلاصتدادافزايشمي

هتاكهبهاختراعمحدوالتوديدوكاهشصيم نوبياينفترآوردهبودهفناوريارتباطاتواطالعات

.يابدهوهزينهنياييآنكاهشمييافتحجمسرمايهواصعيافزايش،شود،درنتيجهمنجرمي

توانتدوليمي،تراس اگرچهتأثيرفناوريارتباطاتواطالعاتازطري سومينكانا پيچيده

هايفناوريارتباطتاتويژگياساسيپيهرف .تريبررشداصتداديداشتهباشداثربلندمدتوعمي 

فنتاوريكتاربرد،ديگترستويازاست ؛كاالهاوخدماتدارآنيابرتوليدوتوزيعاواطالعاتتأثيرمعن

هتاينتودرچگتونگيعملكتردوامعتهبهايجادبازارهاومحدوالتوديدوشيوهارتباطاتواطالعات

.شودمنجرمي





______________________________________________________ 
1 . Quah .(2001), Pohjola and Jalava .(2005). 

2 . Qiang ,et al .(2003). 

3 . Capital Deepening 

4  . Computing Power 

.شودماهدوبرابرمي  هايحافظهدرهربراسامصانونمورتوانمحاسباتيتراشه  . 
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تأثير فناوری ارتباطالت و اطالعات بر توليد و رشد اقتصادی. 4 شکل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 . ( 00 )كيانگوهمكاران:ذمأخ

اندازه اثراتسرمايهبراي اصتداديگيري رشد و توليد اطالعاتبر و بخشارتباطات گذاريدر

 :هافر متعارفتابعتوليدبهصورتزيراس مختلفيارائهشدهكهدراينمد هايمد 

                                  

),,(),( tttt
o

t
ICT

t LKCFAYYYY  ( )                 

وICTارزشافزودهكلاصتدادبودهكهمتهكلازارزشافزودهكاالهاوختدماتبختشY،كهدرآن

.اس ICTخدماتبجزخدماتارزشافزودهسايركاالهاو

،ICT (C)كلمحدو توليدشدهدراصتدادتتابعيازسترمايهبختش براين،دررابطهافزون

وريكتلكهدراينتابع،بيرهطوريبهاس ؛(L)ونيرويكار(K)ياسرمايهفيزيكيICTسرمايهغير

 .هاس بهصورتعاملخنثيهيكويدرنظرگرفتهشد( A)عواملتوليد

اگردراينتابع،فرضبازدهيثاب نوب بهمقياموهمچنينبرابريبازدهينياييهرعامل

:شودهزيرتبديلميرابطبه هرابطتوليديباصيم پرداختيبهآنياراداشتهباشيم،درآنصورت

______________________________________________________ 
.استفادهشدهاس  Pojjola (2002)اصتداديدرمطالعهشدهبراياثرگذاريفناورياطالعاتوارتباطاتبررشدمد ارائه. 

2. Piatkowski .(2003). 
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ICT
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ستيمwOازكتلتوليتدوICTسيمتوليدبختشwICTنرختاييراتمتايرها،^،عالم كهدرآن

بتهLوICT،OياازكلارزشافزودهتوليداصتدادبودهوهمچنتينوزنتهICTكاالهايغير

براستام.دهدرانهانميوسيمنيرويكارICT،سرمايهغيرICTبخشترتي سيماسميسرمايه

 مجمتوعستيمسترمايهدهنتدهنهتانتوانبيانكردكهعبتاراتواصتعدرستم راست اينرابطهمي

ICT(tĈ)،سرمايهغيرICT(0K̂)ونيرويكار(L̂)گتذاريدراينرابطه،اثرموتقيمسترمايه.س ا

ICT بررشداصتداديعباراتاو سم راس(ICT
ICTŶw)بودهكهباضتربستيمتوليتداستمي

اثر.آيددرنرخرشدارزشافزودهبخشفناورياطالعاتوارتباطاتبهدس ميICTكاالهاوخدمات

ودرنتيجهرشدهايديگربخشزازطري تأثيرآنبربيبودفناورينيICTگذاريغيرموتقيمسرمايه

 .گيردصورتمي0Ŷتوليدآنيا

 مروری بر مطالعات تجربی .9

برسطحتوليدويارشداصتداديدرداختلوختارككهتورICTگذاريدرزمينهبررسيتأثيرسرمايه

هبتهبررستياثتراتشدامادرهيچيكازمطالعاتداخليانجا  ،اس مطالعاتمتعدديصورتگرفته

گذاريدرفناورياطالعاتوسرمايهانوانيبتاتوليتدناختالاداخلتيمكملييااثراتمتقابلسرمايه

.شودگرفتهخارويوداخلياشارهميترينمطالعاتصورتدرادامهبهميم.پرداختهنهدهاس 

ايووودرابطتهمكملتيواثتراتمتقابتلدرمطالعه ( 00 ) لينوساگي،( 00 ) المبرتيني

-    هتايگذاريفناورياطالعاتوارتباطاتوسرمايهانوانيرابترايهنتگكنتگدرستا سرمايه

وسترمايهICTگتذاريدررسندكهاثراتمكملتيبتينسترمايهبررسينمودهوبهايننتيجهمي 00 

______________________________________________________ 
1 . Samoilenko. and  Bryson. (2007). 

تتوانبتهمطالعتاتگرفتهدرزمينهتأثيرفناوريارتباطاتواطالعاتبررشتداصتدتاديمتيترينمطالعاتصورتازميم. 

Piatkowski (2003)،Pohjola (2002)،Bongo (2005)،Smith (2008)وTurkcan, et al (2009)اشارهنمود.
3 . Lambertini  

4 . Lin and Saggi 
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گتذاريدرمطالعهخودووودرابطتهمكملتيبتينسترمايه( 00 ) بوگامليوپاگانو. انوانيبرصراراس

ICT كننتدگيتريمتينتيجه 00 -    هايوسرمايهانوانيوتاييراتسازمانيرادرايتاليادرسا.

ينداربتدرمطالعهخودووودرابطهمكمليواثراتمتقابتلمثبت ومعنتا( 00 ) لوكيسوساپونام

-0   هتايكنندهآنرادريوناندرستا گذاريدرفناورياطالعاتوارتباطاتوعواملتعيينسرمايه

-درمطالعهخودبرايايتاليابهايننتيجتهمتي( 00 ) گيوريوهمكاران.كنندگيريمينتيجه 00 

اروتاييتراتستازمانيدرگذاريدرفناورياطالعاتوارتباطات،ميارتنيترويكترسندكهبينسرمايه

درمطالعهخودبتااستتفاده( 00 ) ساموئلنكووبريوون.رابطهمكمليبرصراراس  00 -    دوره

داگالموترانولوگبرايكهورهايدرحا توسعهبهايتن-ازالگويحوابداريرشدوتوابعتوليدكاب

دورودرآمدهايحاصلازبخشارتباطتاتراهدورگذاريدرارتباطاتراهرسندكهبينسرمايهنتيجهمي

درمطالعهختود( 00 )ساموئلنكووهمكاران.رابطهمكمليبرصراربودهاس  00 -0   هايدرسا 

كهوردرحا گذروبااستفادهازرهياف حوابداريرشدوتتابعتوليتدترانوتلوگبترايدوره  براي

گذاريدرارتباطاتراهدورونيرويكارشاغلتمتا ندكهبينسرمايهرسبهايننتيجهمي 00 -    

باتوليددراينگروهكهورهارابطهمكمليبرصراربودهواثتراتمتقابتلآنبترتوليتدICTوص دربخش

ايبتااستتفادهازچتارچوبدرمطالعته(0 0 ) اولتتون.داربتودهاست ناخالاداخلتيمثبت ومعنتا

  گذاريدرفناوريارتباطاتواطالعاتبتررشتداصتدتاديدررشدبهبررسيتأثيرسرمايهحوابداري

گيرنتدكتهفنتاوريپرداختهونتيجهمتي0   - 00 هايكهورغيراروپاييدرسا  كهوراروپاييو

شتته،امتادرداربررشدتوليددرهردوگتروهازكهتورهاداارتباطاتواطالعاتتأثيرگذاريمثب ومعنا

-بتابيتره(  0 ) بياگيوپاريوتي.كهورهاياروپاييايناثرگذاريبيهترازكهورهايگروهدو اس 

گتذاريدرفنتاوريانوتانيوسترمايههايتابلوييبهبررسيارتبتا بتينسترمايهگيريازرهياف داده

پرداختتهوبتهايتن0   - 00 هتايهايتوليديايتاليادرستا ارتباطاتواطالعاتوتوليددربنگاه

______________________________________________________ 
1 . Bugamelli and Pagano 

2 . Loukis and Sapounas 

3 . Giuri ,et al 

4 . Samoilenko and Bryson  

5 . Oulton 

6 . Biagi and Parisi 
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داررسندكهاثرمتقابلسرمايهانوانيوفناوريارتباطتاتواطالعتاتبترتوليتدمثبت ومعنتانتيجهمي

هتايهتايتتابلويياثتراتمتقابتلهزينتهدرمطالعهخودبااستفادهازرهياف داده(  0 ) بونانو.اس 

هتايهتايتوليتديايتاليتادرستا اطالعاترابترتوليتددربنگتاهتحقي وتوسعهوفناوريارتباطاتو

هتايارزيابينمودهكهنتايجاينمطالعهدالل برتأثيرگذاريمثب ارتبا متقابتلهزينته 00 - 00 

.هاداردگذاريدرفناوريارتباطاتواطالعاتبرتوليددراينبنگاهتحقي وتوسعهوسرمايه

گذاريفناورياطالعاتوارتباطاتبترگرفتهنيزصرفاًاثراتسرمايهيصورتدرمطالعاتداخل

وياگروهكهورهايدرحا توسعهبهتنيتاييبررستيشتدهوبتهاثتراتمتقابتلرشداصتداديايران

 .وسرمايهانوانيباتوليدويارشداصتداديپرداختهنهدهاس ICTگذاريسرمايه

ويتژهمطالعتاتشتدهداخلتيبتهووهتمايزاينمطالعتهبتامطالعتاتانجتا رو،درموردازاين

تتوانبيتانكتردكتهدرايتنمطالعتهستعي،متي(    )وكميجانيومحمودزاده(    )ويانگرد

گيريازچارچوبحوابداريرشدوتابعتوليتدترانوتلوگبتهبررستياثتراتمكملتيشودبابيرهمي

ذاريفناورياطالعاتوارتباطاتومتايرنيرويكارتما وص شاغلدرايتنگسرمايه(اثراتمتقابل)

بخشبهعنوانمتايروايگزينبرايسرمايهانوانيباتوليدناخالاداخليكهورهايدرحا توستعه

استتفادهازتتابعتوليتدترانوتلوگونيتزبررستياثتراتمتقابتليتامتقتاطعبتينبنتابراين،.بپردازد

ذاريدرفناوريارتباطاتواطالعاتومتايرنيترويكتاربترتوليتدازنتوآوريايتنمطالعتهگسرمايه

.سازدمحووبشدهواينمطالعهراازمطالعاتپيهينداخليمتمايزمي

پژوهشچارچوب نظری مدل  .1

دربختشدو چتارچوب،ستپس،ابتدابهمعرفيالگويحوابداريرشدپرداختتهشتده،دراينبخش

.گيردهاوتابعترانولوگموردبحثصرارميريمكملبودننيادهنظ

______________________________________________________ 
1 . Bonanno 

ورينيترويكتار،گرفتهدرزمينهتأثيرفناورياطالعاتوارتباطاتبررشداصتداديوبيرهتصورتترينمطالعاازميم. 

وكميجتانيومحمتودزاده(    )،مهيريوويتانگرد(    )پورك،مهيريوني(    )توانبهمطالعاتويانگردمي

 .اشارهكرد(    )
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 الگوی حسابداری رشد .1-4

سازيتأثيرفناوريارتباطاتواطالعاتبتررشتداصتدتادي،استتفادهازالگتويهايمد يكيازروش

دوبتهصتورتگوتتردهدرشتمعرفتي(    ) اينالگوابتتداتوست ستولو.اس  حوابداريرشد

الگتوياصتليكتاربرد.مورداستفادهصرارگرفت ( 00 ) طالعاتتجربيبرايمثا اولينروسيهلم

هتايمختلتددرچتارچوبتتابعتوليتدحوابداريرشد،تجزيهنترخرشتدتوليتدبتهعوامتلونيتاده

:اس كليتابعتوليدنئوكالسيكيبهصورتزيرشكل.اس نئوكالسيكي

( ))L,K(AFY 

Kوريكتلعوامتلتوليتد،ابيتره،سطحتكنولوژييتA،(GDPدربيهترموارد)،سطحتوليدYكهدرآن،

گذاريدرارتباطاتراهدوربهعنتوانشاملسرمايهKدراينمطالعه،.،نيرويكاراس Lموووديسرمايهو

ICTNK،Lگتتذاريغيرفتتاواوستترمايه(ICTK)گتتذاريفنتتاورياطالعتتاتوارتباطتتاتمتايتترستترمايه

و(ICTL)بهعنوانمتايروايگزينسترمايهانوتانيICTنيرويكارشاغلتما وص دربخشدربرگيرنده

توليدناخالاداخليبتهصيمت Yو(ICTNL)نيرويكارغيرشاغلدربخشفناورياطالعاتوارتباطات

داگالمبرايتابعتوليدنئوكالسيكي،شكلتبعتي-بادرنظرگرفتنشكلتابعكاب.اس 000 ثاب سا 

:بهصورتزيرخواهدبود

( )LAKY 

مطالعتاتبيهتردر.ندهوتبهترتي سيمموووديسرمايهونيرويكاردرتوليدوكهدرآن،

 ،وورگنوتونواستتريو(000 ) ،داوري( 00 ) گرفتهبرايمثتا اولينتروسيهتلتتجربيصور

گتذاريفنتاوريسيمسرمايهبرآوردازالگويحوابداريرشدبراي( 00 ) دوونونزوهرنان(000 )

______________________________________________________ 
1 . Growth Accounting 

2 . Solow 

3 . Oliner and Sichel 

4. Oliner and Sichel 

5. Daveri 

6. Jorgenson and Strioh 

7 . Hernando and Nunez 
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بهبررستياصتلخالصهدرادامه،بهصورت.اطالعاتوارتباطاتدررشداصتدادياستفادهشدهاس 

.شودبودنعواملتوليدوتابعتوليدترانولوگپرداختهميلمكم

 تابع توليد ترانسلوگها و مکمل بودن نهاده نظریه .1-2

وICTهاكهدراينمطالعهبرايدومتايرنيرويكارشاغلتما وص دربخشبودننيادهاصلمكمل

هاس ،اشارهبتهايتننكتتهداردكتهمنتافعحاصتلازشدگذاريدرارتباطاتراهدوراستفادهسرمايه

اصتدتادينبايتدبتدوندرنظترگترفتنگذاريدرارتباطاتراهدوربروضعي متايرهايكالنسرمايه

،وضتعي متايرهتايكتالناصتدتاديرابيبتودبخهتدوICTنيرويكارشاغلتما وصت دربختش

گتذاريدربنتابراين،بتادرنظترگترفتندومتايترسترمايه.سودآوريرادركلاصتدادافتزايشدهتد

عنواندوعاملمكمل،ازتتابعتوليتدبهICTارتباطاتراهدورونيرويكارشاغلتما وص دربخش

برايبررستياثتراتبنابراين،.دكرتوانبرايبررسياثراتمكمليدونيادهاستفادهداگالمنمي-كاب

زيترااثترات؛استفادهشتود(تابعترانولوگ)داگالم-يافتهتابعكابمكمليالز اس ازشكلتعميم

 كهتابعتوليدموردنظردارايعبارتاثتراتمتقابتليتامكمليدومتايردرصورتيصابلبررسياس

رو،مد مورداستفادهدراينمطالعهبرايبررسياثتراتازاين.حاصلضربدومتايردرهمديگرباشد

بتاتوليتدICTگذاريدرارتباطاتراهدورونيرويكارشتاغلدربختشهايسرمايهمتقابلبيننياده

كهبرايتبيينرابطهمكملتيازبوده( 00 )يافتهساموئلينكووهمكارانميممد تع،ناخالاداخلي

تبعياينتابعبتهصتورتزيترشكل.استفادهشدهاس (شكللگاريتميتابعمتعالي) تابعترانولوگ

:شودتدريحمي





( )

______________________________________________________ 
1 . Translog Function 
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ورتدرصديازتوليدناختالاداخلتيگذاريارتباطاتراهدوربودهكهبهصسرمايهICTK،كهدرآن

نيرويكارتما وصت شتاغلICTLگذاريغيرفاوابهتوليد،نوب سرمايهICTNK.شوديتعريدم

نيرويكارغيرشاغلدربختشICTNLدربخشارتباطاتراهدوربهصورتدرصديازكلنيرويكار،

توليدناخالاداخليبهصيمت ثابت ستا Yتباطاتراهدوربهصورتدرصديازكلنيرويكاروار

  0 -    هتايمتايرهابرايسا تما ايناس كهآمارواطالعاتمربو بهگفتني.اس 000 

نيتزپتژوهشاستخراكشتدهوصلمترومكتاني(  0 ) هايتوسعهبانكويانيازلوحفهردهشاخا

.اس كهوردرحا توسعه   املش

داگتالم-هايميمتابعتوليدترانولوگنوب بهتابعتوليدكابپذيرييكيازمزي انعطاف

نكتهوال تووهدرموردايتنتتابع.آوردبودهكهامكانآزموناثراتمتقابلبينمتايرهارافراهممي

اب نبوده،بلكهبتهصتورتيتكرابطتهتتابعيآناس كهكهشتوليدنوب بههريكازمتايرهاث

گتذاريتابعتوليدترانولوگوآزموناثراتمتقابتلبتينمتايرهتايسترمايهبرآوردبه،درادامه.اس 

.شودارتباطاتراهدورونيرويكارشاغلدراينبخشپرداختهمي

 هامدل و تحليل یافته برآورد .8

گتذاريدرارتباطتاتداربودناثراتمكملتيسترمايهاوآزمونمعن رابطهبرآورددراينمطالعهبراي

هايتابلويياستفادهشدهوبراياينامترابتتدادورونيرويكارشاغلدراينبخشازتكنيكدادهراه

درمقايوتهبتاروش هتايتتابلوييداربودناثتراتاستتفادهازدادهاليمر،معنFبهوسيلهآمارهآزمون

هتايتتابلوييورداستفادهازروشدادهنتايجاينآمارهآزمونبر.تجميعيآزمونشدهاس رگرسيون

.ارائهشدهاس  هايتابلوييدرودو داربودنروشدادهانتايجمعن.داردفرضيهصفردالل 







______________________________________________________ 
1. World Development Indicators 
2 . Panel Data  
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های تابلوییدار بودن روش استفاده از دادهنتایج آزمون معنی. 4 جدول

 .پژوهشاينهاييافته:مأخذ

 ازآمارهآزمونهاسمن درادامهبرايانتخابروشمناس بينروشبااثراتثاب وتدادفي
 

مبنيبترمناست بتودنروشاثتراتنتايجآمارهآزمونهاسمنبرردفرضيهصفر.استفادهشدهاس 

.گيتردصرارميتأييدتدادفيدالل داشتهوفرضيهمقابلمبنيبرمناس بودنروشاثراتثاب مورد

دهدكهروشبتااثتراتثابت نوتب بتهروشبتااثتراتديگر،نتايجآزمونهاسمننهانميبيانبه

.ارائهشدهاس  ايجاينآزموندرودو نت.دشوتدادفيبرايبرآوردمد روشمناسبيتلقيمي

 نتایج آزمون هاسمن برای انتخاب روش مناسب. 2جدول

 ارزش احتمال درجه آزادی 2مقدار آماره آزمون   

  /   00 /0

.هاياينپژوهشيافته:مأخذ

تتابعبترآوردناست ،بترايدرادامه،باتووهبهنتيجهآمارهآزمونهاسمندرانتختابروشم

بترآوردنتتايج.داربودناثراتمتقابل،ازروشبااثراتثاب استفادهشدهاس اترانولوگوآزمونمعن

.نهاندادهشدهاس  درودو 





______________________________________________________ 
1 . Fixed and Random Effect 

2 . Hausman Test 

 ارزش احتمال 2مقدار آماره آزمون  Fمون مقدار آماره آز

  / 0   /    000/0
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 با روش اثرات ثابت برای گروه كشورهای در حال توسعه 4تابع ترانسلوگ برآوردنتایج  .9جدول 

 متغيرهای توضيحی و عرض

 از مبدأ
 (PV)ارزش احتمال  tمقدار آماره  ضرایب

C       / 0  /0

Ln LICT   / 0   / 0  /0

Ln KICT 0 /    / 0  /0

Ln LNICT   /   0 / 0 /0

Ln KNICT  /   /0  /0

Ln KICT*LnLICT 0 /0  / 0  /0

Ln LICT*LnKNICT 0 /00 / 0 /0

Ln LNICT*LnKNICT  / -  /0-  /0

Ln KICT*LnNICT   /    / 0  /0

Ln LICT*LnLNICT   /   -  / -0  /0

Ln KNICT*Ln KICT   /0  /0  /0

Ln LICT)^2*0.5)  /0  /   /0

Ln KICT)^2*0.5) 00 /0-  /0-  /0

Ln KNICT)^2*0.5) 0  /0  /0  /0

Ln LNICT)^2*0.5)   /0 / 000/0

 0/   F=  / DW =،   /0=2R,   /0=2R

 number of cross section:  0   n=      

.هاياينپژوهشيافته:مأخذ



كارگرفتهشدهدرهتوانبيانكردكهمتايرهايميزاننيرويكارب،مي براسامنتايجودو 

ات،موووديسرمايهوميزاننيرويكارشتاغلدربختشغيرفنتاوريبخشفناوريارتباطاتواطالع

داربتترتوليتتدبتتودهوضتتري اثتتراتمتقابتتلاارتباطتتاتواطالعتتاتدارايتأثيرگتتذاريمثبتت ومعنتت

لحتا بتهبودهكته0/ 0برابرباICTگذاريدرارتباطاتراهدورونيرويكارشاغلدربخشسرمايه

______________________________________________________ 
براي. مربو بهضراي مثب برايمتايرهايمد ووودنداردتابعتوليدترانولوگمحدوديدربرآورداس كهگفتني. 

.مراوعهشودSamoilenko and Bryson (2008)بررسيوزئياتبيهتردراينزمينهبه
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براين،اثرمتقابلمووتوديسترمايهاستتفادهشتدهدرافزون.اس دارامعن0/ 0آمارينيزدرسطح

بخشغيرفناوريارتباطاتواطالعاتونيرويكارشاغلدربختشفنتاوريارتباطتاتواطالعتاتبتر

گذاريارتباطتاتراهدوربتهبينسرمايهديگر،وووداثراتمكمليبيانبه.اس داراتوليدمثب ومعن

گذاريفناورياطالعاتوارتباطاتونيرويكارتما وص عنوانيكيازمتايرهايزيرمجموعهسرمايه

شاغلدراينبخشبهعنوانمعياروايگزينبرايسرمايهانوانيبتاتوليتدناختالاداخلتيدرگتروه

اثراتمكملييااثراتمتقابلازآمارهآزمونتأييدآزمونبراي.شودميتأييدكهورهايدرحا توسعه

والداستفادهشدهكهنتايجاينآمارهآزموننيزبرردفرضيهصفرووووداثراتمتقابليامكمليبتين

نتايجآزمتون.داردگذاريدرارتباطاتراهدورونيرويكارشاغلدراينبخشدالل دومتايرسرمايه

:آوردهشدهاس   والددرودو

 دار بودن اثرات متقابلنتایج آزمون معنی .1جدول 

.هاياينپژوهشيافته:مأخذ

ريتكازتوانباتووهبتهضتراي بتهدست آمتده،كهتشتوليتدرانوتب بتههدرادامهمي

،نيترويكتارغيرشتاغلدرICTگذاريارتباطاتراهدور،نيرويكارشاغلدربخشمتايرهايسرمايه

نتايجمحاسبهكهشتوليدنوب بتهمتايرهتاي.دكررامحاسبهICTگذاريغيروسرمايهICTبخش

وICTدربخش،نيرويكارغيرشاغلICTگذاريارتباطاتراهدور،نيرويكارشاغلدربخشسرمايه

.ارائهشدهاس  درودو ICTگذاريغيرسرمايه







 ارزش احتمال 2مقدار آماره آزمون  Fمقدار آماره آزمون 

00 / 00 / 0   /0
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 نتایج محاسبه كشش توليد نسبت به متغيرهای مدل .8جدول 

 LGDPمتغير وابسته 

 ضرایب متغيرهای توضيحی

LnLICT 0  /0

Ln KICT 0  /0

Ln LNICT  / 

Ln KNICT    /0

.هاياينپژوهشيافته:مأخذ

توانبيانكتردكتهكهتشتوليتدنوتب بتهمتايترنيترويكتارمي ودو براسامنتايج

بنتابراين،در.است بيهتتريديگتربودهكهنوتب بتهمتايرهتا / برابرباICTغيرشاغلدربخش

بتراين،كهتشافزون.اس بيهترICTكهورهايدرحا توسعه،سيمنيرويكارغيرشاغلدربخش

دهتدبتاافتزايشبودهكهنهانمتي0/ 0گذاريارتباطاتراهدورحدودهتوليدنوب بهمتايرسرماي

0/ 0يكدرصددرمقداراينمتاير،ميزانتوليدناختالاداخلتيدرايتنگتروهكهتورهادرحتدود

گذاريغيرفناورياطالعاتوارتباطتاتكهشتوليدنوب بهسرمايه،همچنين.يابددرصدافزايشمي

گذاريغيرفاوادركهورهايدرحا توستعهنوتب دهدكهشسرمايههكهنهانميبود0/  برابربا

.اس گذاريفناورياطالعاتوارتباطاتبيهتربهسرمايه

ازآمتارهآزمتونوالتد داگتالم-تابعيمناس تابعترانولوگوتتابعكتابشكلبرايآزمون

راي اثراتمتقابتلمتايرهتايتوضتيحيوتبعيمناس ،بايدضشكلبرايآزمون.استفادهشدهاس 

نتايجآزمونوالدردفرضتيهصتفرومناست .همچنينمجذوراثراتمتايرهابرابرصفرصراردادهشود

 نتايجآزمتونوالتددروتدو .دهدپژوهشرانهانميمد برآوردبودنتابعتوليدترانولوگبراي

.اس آوردهشده



______________________________________________________ 
كهدرآناثراتمتقابلمتايرهاوهمچنتينمجتذوراس داگالمشكلخاصيازتابعتوليدترانولوگ-عتوليدكاببتا. 

.ودندارداثراتمتايرهاوو
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 دیت بر ضرایب تابع توليد ترانسلوگنتایج اعمال محدو. 6 جدول

.هاياينپژوهشيافته:مأخذ

،كهتورهايپتژوهشمتد برآوردمنظوربررسيتحليلحواسي درنتايجدرادامهمطالعهبه

وكهتورهايبتادرآمتدسترانهمتوست بته روهكهورهايبادرآمدسرانهپتايينموردمطالعهبهدوگ

اندكهدراينحالت نيتزهمچنتانووتودرابطتهمكملتييتااثتراتمتقابتلبتيندهشتقويم پايين

اس كتهدرگفتني.شودميتأييدICTگذاريدرارتباطاتراهدورونيرويكارشاغلدربخشسرمايه

پتژوهشمتد بترايبترآورديجآمارهآزمونهاسمنبرمناس بودنروشاثتراتثابت اينحال ،نتا

 تابعتوليدترانولوگبرايگروهكهورهايبادرآمدسرانهپتاييندروتدو برآوردنتايج.دداردالل 

.نهاندادهشدهاس 













______________________________________________________ 
،كهورهايبادرآمدسرانهپايينشاملگروهكهتورهايياست كتهدر( 00 سا )تقويمبنديبانكويانياسامبر.  

 .ندداردالر 0 درآمدسرانهكمتراز 00 سا 

كتهدر،كهورهايبادرآمدسرانهمتوس شاملگروهكهورهايياس ( 00 سا )تقويمبنديبانكويانياسامبر. 

.ندداردالر    تا 0 درآمدسرانه 00 سا 

 (PV)ارزش احتمال  2مقدار آماره آزمون  Fمقدار آماره آزمون 

0 /   /  000/0
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 ورهای با درآمد سرانه پایينتابع ترانسلوگ با روش اثرات ثابت برای گروه كش برآوردنتایج . 0 جدول

 (PV)ارزش احتمال  tمقدار آماره  ضرایب متغيرهای توضيحی و عرض از مبدأ

C   /   0  / 000 /0

LnLICT   /    / 000 /0

Ln KICT  0/  -  / -  /0

Ln LNICT   /    / 000 /0

Ln KNICT   /  0 /0  /0

Ln KICT*LnLICT 0 /0  / 0   /0

Ln LICT*LnKNICT 00 /0  /0  /0

Ln LNICT*LnKNICT   / -0 /0-  /0

Ln KICT*LnNICT 0 /    / 0  /0

Ln LICT*LnLNICT 0 /     / 000 /0

Ln KNICT*Ln KICT    / -  /0-  /0

Ln LICT)^2*0.5)  / -  / -000 /0

Ln KICT)^2*0.5)   /0  /0 0/0

Ln KNICT)^2*0.5) 0 /0  /0  /0

Ln LNICT)^2*0.5) 0 /0  / 000/0

  / 0 F=،  / DW =,   /0=2R,   /0=2R

.هاياينپژوهشيافته:مأخذ

تتواناستتدال كتردكتهاثتراتمتقابتليتااثتراتمكملتيمتي باتووتهبتهنتتايجوتدو 

بترايمجموعتهICTذاريدرفناورياطالعتاتوارتباطتاتونيترويكتارشتاغلدربختشگهسرماي

ضري اثراتمتقابلدومتايربراياينگروهكهورهادر.شودميتأييدكهورهايبادرآمدسرانهپايين

اتداربتودناثترابترايآزمتونمعنت.اس دارامعن0/ 0بودهكهبهلحا آماريدرسطح0/ 0حدود

ردفرضيهصفردهندهنهاننتايجاينآزموننيز.متقابلبيندومتايرازآزمونوالداستفادهشدهاس 

گذاريدرفناورياطالعاتوارتباطاتونيرويكارشاغلدرايتنداربودناثراتمكمليسرمايهاومعن

.آوردهشدهاس  نتايجآزمونوالددرودو .اس بخش
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 دار بودن اثرات متقابلاج آزمون معننتای. 1 جدول

.هاياينپژوهشيافته:مأخذ

تابعتوليد،كهتشتوليتدرانوتب بتههتريتكازبرآوردتوانباتووهبهضراي درادامهمي

گذاريغيرفاوا،نيترويكتارشتاغلدربختشفتاواونيترويكتارريفاوا،سرمايهگذامتايرهايسرمايه

 نتايجمحاسبهكهشتوليدنوب بهمتايرهايمد درودو .دكرغيرشاغلدربخشفاوامحاسبه

.ارائهشدهاس 

 نتایج محاسبه كشش توليد نسبت به متغيرهای مدل برای كشورهای با درآمد سرانه پایين .3 جدول

 LGDPمتغير وابسته 

 ضرایب متغيرهای توضيحی

Ln LICT    /0

Ln KICT 0   /0

Ln LNICT   / 

Ln KNICT 000 /0

.هاياينپژوهشيافته:مأخذ

توانبيانكردكهدراينحال هايتوليد،ميدس آمدهازمحاسباتكهشبراسامنتايجبه

0/ 0گتذاريفتاوادرحتدودوسعه،كهشتوليدنوب بهسترمايهبرخالفگروهكهورهايدرحا ت

براين،كهشياحواسي توليدنوب بتهافزون.اس گذاريغيرفاوابيهتربودهكهنوب بهسرمايه

كتهايتناست بيهترICTنيرويكارغيرشاغلدربخشفاوادرمقايوهبانيرويكارشاغلدربخش

مد برايگروهكهورهايدرحتا توستعهبتودهبرآوردهبهدس آمدهازگيريسازگاربانتيجنتيجه

توانبيانكردكهكهشتوليدنوب بتهمتايترآمدهدراينبخشميباتووهبهنتايجبهدس .اس 

گذاريغيرفاوابرايگروهكهورهايبادرآمدسرانهپايين،بيهترازكهتورهايدرحتا توستعهسرمايه

.بودهاس 

 ارزش احتمال 2مقدار آماره آزمون  Fمقدار آماره آزمون 

  /   / 0  /0
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تابعتوليدترانولوگبرايگروهكهورهايبادرآمدسترانهمتوست بتهپتايينبتربرآوردتايجن

گذاريفاواونيرويكتارشتاغلدرايتناثراتمكمليووووداثراتمتقابلبيندومتايرسرمايهتأييد

هكتهبتود0/  ضري اثراتمتقابلدومتايربرايايتنگتروهكهتورهادرحتدود.بخشدالل دارد

متد برآوردهمانندنتيجهبهدس آمدهاز،دراينحال .اس دارامعن0/ 0لحا آماريدرسطحبه

گتذاريارتباطتاتبرايگروهكهورهايبادرآمدسرانهپايين،كهشتوليدنوتب بتهمتايترسترمايه

كهتشهمچنتين،.است گذاريغيرفاوابيهتتربودهكهنوب بهمتايرسرمايه0/ 0دوردرحدودراه

كهكهشتوليتددرحالي،بوده /  برابرباICTتوليدنوب بهمتايرنيرويكارغيرشاغلدربخش

تتابعتوليتدبترآوردنتايجبهدس آمدهاز.اس 0/ 0نوب بهنيرويكارشاغلدربخشفاوابرابربا

وريارتباطاتراهدورونيرويكتارگذاريدرفنادهدكهاثراتمكمليبينسرمايهترانولوگنهانمي

ربودهكهبتامبتانينظتريموضتوعومطالعتهابشاغلدراينبخشدرگروهكهورهايموردبررسيبر

 .اس سووسازگارهم( 00 )تجربيساموئلنكووهمكاران

 گيری نتيجه .6

رارتباطتاتراهدوروگتذاريداثراتمكملييااثراتمتقابتلبتيندومتايترسترمايهپژوهش،دراين

بتا  0 -    هتايسا درنيرويكارشاغلدربخشفاوابرايمجموعهكهورهايدرحا توسعه

بترآوردنتتايج.هايتابلوييموردتجزيهوتحليلصرارگرفتتهاست استفادهازروشاصتدادسنجيداده

رانهپتايينودرآمتدسترانهمد برايهرسهگروهكهورهايدرحا توسعه،كهورهايبتادرآمتدست

.اس اثراتمكمليبينايندومتايرتأييدداربودناثراتمتقابلياامعندهندهنهانمتوس بهپايين

س آمدهازمحاسبهكهشتوليتدنوتب بتههتريتكازمتايرهتايدبراين،براسامنتايجبهافزون

رشاغلدربختشفنتاورياطالعتاتوارتباطتاتوگذاريغيرفاوا،نيرويكاگذاريفاوا،سرمايهسرمايه

دالل براينداردكهبرايگروهكهورهايدرحا توسعهكهتشICTنيرويكارغيرشاغلدربخش

گتذاريدرفنتاورياطالعتاتوارتباطتاتگذاريغيرفاوادرمقايوهبتاسترمايهتوليدنوب بهسرمايه

يبادرآمدسرانهپايينودرآمدمتوس بهپتايينكهتشكهبرايگروهكهورهابيهتربوده،درحالي

نتتايجنهتان،همچنتين.اس گذاريفناورياطالعاتوارتباطاتبيهترتوليدنوب بهمتايرسرمايه
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دهدبرايهرسهگروهكهورهايموردمطالعه،كهشتوليدنوتب بتهنيترويكتارغيرشتاغلدرمي

شتايدبتاالبودن.است لدربخشفناورياطالعاتوارتباطتاتبخشغيرفاوابيهترازنيرويكارشاغ

آشناييوميارتكافياينگروهازكارگراندراستتفادهازفتاوانبودسيمنيرويكارسادهوغيرماهرو

رسدساختاراصتداديكهورهايموردمطالعهديگر،بهنظرميبيانبه.ترينداليلاينامرباشدازميم

روس كههنوزاستفادهازفاوادراصتداداينكهورهابهحدكافيگوترشنيافتهوازايتناياگونهبه

گيتريكلتيايتنبهعنواننتيجته.طورچهمگيرنماياننهدهاس سرريزهايمثب فاوادراصتدادبه

اتوگتذاريدرفنتاورياطالعتتوانبيانكردكهنيرويكارشاغلدربخشفتاواوسترمايهمطالعهمي

گيريآنيتابتهصتورتهمزمتاندرتوليتد،بتهكاربهارتباطاتبهعنواندوعاملتوليديمكملبودهو

بتاتووته.آنتقوي رشداصتدادياينصبيلكهورهامنجرخواهدشددنبا افزايشسطحتوليدوبه

فزايشسطحتوليدوبراياكهترينتوصيهسياستيآناس دس آمدهازاينمطالعه،ميمبهنتايجبه

تقوي رشداصتداديدرگروهكهورهايبادرآمدسرانهمتوس وپايينازوملهايرانالز اس عالوه

وريگذاريالز برايافزايشسطحميارتوبيترهگذاريدربخشارتباطاتراهدور،سرمايهبرسرمايه

هاستتفادهشتدهدربختشفنتاوريزيرامووتوديسترماي؛نبخشصورتگيردينيرويكارشاغلدرا

اطالعاتراهدورونيرويكارشاغلدراينبخشبهعنوانعتامالنتوليتديمكمتلمحوتوبشتدهو

.وهكهورهامنجرشودرتواندبهافزايشتوليدوارتقايرشداصتداديدراينگگذاريمكمليميسرمايه

گذاريغيرفتاوادركهتورهايدرحتا سرمايهباتووهبهباالبودنكهشتوليدنوب به،براينافزون

گتتذاريدربختتشفنتتاوريارتباطتتاتراهدور،ميتتزانبايوتت ضتتمنتووتتهبتتهستترمايهتوستتعه،متتي

 .گذاريدربخشغيرفاوانيزافزايشيابدهسرماي
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 منابع 
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 شناسايي ساختار بدهي دولت به بانک مرکزي در

  المللي نايران و مقايسه آن با استانداردهاي بي

 

  سيد مهرزاد ميربهاري

 

 چکيده

پس  از مررفسي    پژوهش،در اين . تواند از بانک مرکزي دريافت کند، عنصر اصلي استقالل بانک مرکزي است محدوديت اعتباري که دولت مي

عنوان الگوي عملي رابطه دولست  ، کشور فرانسه به است ال براي محدودکردن اعتبار بانک مرکزي به دولت که يک مدل ايدهمدل ماستريخت 

که به صورت تساريخي از   چارچوب قانوني رابطه بخش دولتي با بانک مرکزي ،در ادامه. گرفته استبررسي قرار  موردبا بانک مرکزي ، 

سسسات  ؤها و م ساختار بدهي دولت و شرکت ،سپ  و هشدشود، بررسي  بانک شاهنشاهي شروع و به بانک ملي و مرکزي ختم مي

در انتها ارقام مربوط به پايه پولي و بدهي بخش دولتسي بسه   . گرفته استرار دولتي به بانک مرکزي و تمام اجزاي آن مورد تحليل ق

 .بررسي شده استبانک مرکزي و قوانين مربوط به کنترل و کاهش بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي 

 

بانسک مرکسزي بسه     اعتبسار  مدل ماستريخت ، بدهي دولت به بانک مرکزي، بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي، ساختار  :کليسسديواژگان 

 .دولت

 .JEL:E520, E580بندي طبقه

 

______________________________________________________ 
 یهای اقتصادی بانک مرکز ها و سیاست کارشناس اداره بررسی.                                           m.mirbahari@cbi.ir 
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 مقدمه .4

از ايجداد ناداد باندر مرهدري در هشدورهاي       پدش  دهد  هدت تدا     بررسي تاريخ اقتصادي جوامع بشري نشان مي

هدر زمدان هدت بدا      ،با سوء استفاده از امتشداز انتشدار پدول    و عا ه داشتن ر نق  انتشار پول را ب ها دولتمختلف، 

شاسدت شد  در عشدار پدول متوسد  شد ه و بدا        بدت س  ،ش ن  مي رو روبتهاه  درآم  و يا همبود وجوه در خرانت 

ترين نمونت تاريخي اين سشاسدت مربدوب بدت     برجستت .زدن  افراي  ش ي  حجم پول در گردش، بت تورم دامن مي

در ايران نشر هاه  ارزش واقعي مسكوهات از طريق دسدت بدردن در   . دوران انحطاب و زوال امپراطوري رم است

طال و يا نقره خدال  موجدود در مسدكوهات در دوران پادشداهان      "قانوني"محتواي فلري آناا و هاه  رسمي و 

شداه بدت    گرم در دوران فتحعلي 2/9از    هت مق ار نقره موجود در قران طوريبت  ؛ش  امري عادي تلقي مي ،قاجار

  2. گرم در دوران ناصرال ين شاه هاه  يافت989/4

نر مرهري، روابط بدشن دولدت و باندر مرهدري از     از پش اي  صنعت بانك اري و در پي آن ايجاد با پس

هداي   هت بت خاطر در دست داشتن قوه مجريت و متكفد  بدودن بدار هريندت     ها دولت. ش  اهمشت زيادي برخوردار

ي مرهدري بدراي   ها بانرهمواره بر  ،تماي  بت خرج هردن منابع مالي بت مشران بش  از درآم ها داشتن  ،اي بودجت

 .و توجت زيادي بت اثرات تورمي ناشي از اين امر ن اشتن ده هر وام فشار وارد دريافت

اند از   مح ودهردن اعطاي اعتبار بانر مرهري بت دولت و استقالل اين بانر از ق رت سشاسي در چشدم  

مرايداي ناشدي از اسدتقالل باندر مرهدري و يدا بدت        . تاريخي، مربوب بت دوران بشن جنگ جااني اول و دوم است

در آن زمدان در پدي   . ولت از بانر مرهري در زمان بشن جنگ جااني اول و دوم هامالً آشكار ش عبارتي ج ايي د

ي مرهدري هشدورهاي   هدا  باندر بايسدت وعدعشت بسدشاري از     تغششرات سشاسي و اتمام دوران استان ارد طال، مدي 

هسدري   تدممشن  هشورهاي جاان هدت بدا عواقدو پدولي ناشدي از     . ش  اروپايي مطابق با تغششرات ج ي ، تع ي  مي

ي مرهدري از  هدا  باندر بودن ، بت اين توافق جمعي رسش ن  هدت محافتدت    رو روبتبودجت دوران جنگ جااني اول 

. باشد   هدا  قشمدت توان  بدت نفدع ثبدات     هاي سشاسي و هنترل ش ي  اعطاي اعتبار بانر مرهري بت دولت مي ق رت

______________________________________________________ 
ده هدرار  )هدر تومدان   . اي و شداهي مسدي   هاي نقره هاي طاليي، قران تومان: در دوران قاجار ست نوع مسكوک در هشور رواج داشت . 

ي را يدر  چادار شداه   دو شداهي را صد  ديندار و   . دينار بدود  01شاهي و هر شاهي برابر  21 برابرقران بود و هر قران  1 برابر   (دينار

 .خوان ن  عباسي مي

 (.938 . )ادان و رئشس قبادي .2
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ي ، بلغارسدتان، اسدتوني، يوندان و مجارسدتان     رتدر قوانشن بانر مرهري هشورهاي ا يادش هاصول توافق جمعي 

در اروپدا،    ويدهه  بدت  ي مرهري تع ادي ديگر ازهشدورهاي جادان  ها بانري بع  بت قوانشن ها سالمنعكس ش  و در 

 .گسترش يافت

ي جنگ جااني، استقالل بانر مرهري با توجدت بدت تحدوست سشاسدي     ها سالاخشر همانن   هاي دهتدر 

ريدري متمرهدر بدود     رخ اد، سقوب اقتصادهاي با برنامتشن نخست. مطرح ش ه است ر ديگربااي هت رخ داده،  عم ه

اساس آن اقتصداد ايدن    ت وين ش  و  بر پشششن هت در پي آن قوانشن بانك اري ج ي  براي هشورهاي همونشستي

سدت قدانون ج يد ي    باي اتحاديت اروپا بود هت بدراي ايجداد آن مدي    ،دوم مسملت. هشورها بت اقتصاد بازار تب ي  ش 

شدون    ش  و قوانشن بانر مرهري هشورهايي هت عضو اتحاديدت اروپدايي مدي    براي بانر مرهري اروپايي ت وين مي

هداي رسدمي در خصدوص     در اين خصوص نشر استقالل بانر مرهري بت صدورت محد وديت  . يافت نشر تغششر مي

 .اعطاي اعتبار بانر مرهري بت دولت، صورت عملي بت خود گرفت

حلي براي مصون مان ن از اثرات منفدي   هاي سشاسي معموسً بت عنوان راه تقالل بانر مرهري از ق رتاس

. يي ارائت ش ه است هت تماي  بت خرج هردن بدش  از مندابع مدالي در دسدترس را دارند      ها دولتناشي از فعالشت 

موقدت تولشد ، محبوبشدت     هنند  از طريدق افدراي     در جوامع دمكراتشر براي انتخاب مج د سدعي مدي   ها دولت

اسدتقالل باندر مرهدري     ،در نتشجدت . آيد   دسدت  بدت  ها قشمتحتي اگر اين افراي  از طريق رش   ؛آورن  دست بت

 . توان  اين گراي  دولت را خنثي هن  مي

عنصر اصلي استقالل باندر مرهدري    ،توان  از بانر مرهري دريافت هن  مح وديت اعتباري هت دولت مي

ح وديت اعتبار بانر مرهري بت دولت باي  عناصر ديگري همچون استقالل مالي، ترهشدو، نحدوه   عالوه بر م. است

سشاستي همچدون ندرخ تنريد  و سدپرده قدانوني،       ديگر انتخاب و م ت زمان م يران آن و نحوه هنترل ابرارهاي

ي در رابطدت بدا   مح وديت اعطداي اعتبدار بدت باندر مرهدري داراي اهمشدت اساسد        ،با اين همت. م نتر قرار گشرد

اعتبدار   دريافدت هند ، زيدرا در شدرايط عدادي،      مجموعت عناصري است هت استقالل بانر مرهري را تضمشن مدي 

زيدرا تسداشالت باندر     ،مالي براي دولدت مريدت دارد   تممشنهاي ديگر  دولت از بانر مرهري نسبت بت راه توسط

 .گشرد مي در اختشار دولت قرار  مرهري با نرخ سود همتري از نرخ بازار

______________________________________________________ 
 .است ،  نرخ سود تساشالت اعطايي بانر مرهري بت دولت، صفر درص (مانن  ايران) هشورهادر برخي از  .  
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هاي اصلي استقالل باندر مرهدري از    مؤلفتمح ود هردن ب هي دولت بت بانر مرهري بت عنوان يكي از 

 .دارد( ها قشمتثبات )دولت نق  بسشار مامي در زمشنت ناي  ش ن بانر مرهري بت ه ف اصلي خود 

ي در خصدوص  المللد  بشند با توجت بت معشارهاي شو با توجت بت اهمشت اين موعوع در اين مقالت، سعي مي

رابطت دولت با بانر مرهري و نشر شناسايي ساختار ب هي بخ  دولتي بدت باندر مرهدري و ارائدت يدر نموندت از       

مالي دولت، بش  از پدش  مشدخ     تممشن، عرورت اصالح سشستم (هشور فرانست)رابطت دولت با بانر مرهري  

 . دشو

 مدل ماستريخت . 2

ر بانر مرهري بت دولت، م ل ماستريخت است هدت هشدورهاي اتحاديدت اروپدا     ير م ل براي مح ودهردن اعتبا

ي اتحاديدت اروپدا از   هدا  دولتو  سويي مرهري ملي از ير ها بانربراي تنتشم ارتباب بشن بانر مرهري اروپايي و 

 .ال از رابطت مالي بانر مرهري و دولت است اين ير م ل اي ه. هنن  ديگر از آن استفاده مي سوي

هايي که براي اعتبار بانک مرکزي به دولت در پيمان ماستريخت در نظرگرفته  محدوديت -مدل ماستريخت .4 جدول

 4.شده است

 نرخ بهره سقف سررسيد ميزان کنترل ابزار

 دد دد دد ممنوع اعافت برداشت

 دد دد دد ممنوع پرداخت با زمان پرداخت ثابت وام و پش 

 دد دد دد ممنوع (بازار اولشت)خري  اوراق باادار 

 ب ون مح وديت ب ون سقف ب ون مح وديت اختشاري (بازار ثانويت)خري  اوراق باادار

 ب ون مح وديت ب ون سقف ب ون مح وديت اختشاري (ريپو)توافقات بازخري  

 ب ون مح وديت ب ون سقف دد اختشاري توديع سپرده دولت نرد بانر مرهري

دسترسي بت مندابع مدالي    ها دولتيافتت هت در آن  م مالي توسعتاين م ل براي هشورهايي با سشست

مختلف دارن ، داراي عملشات بازار باز واقعي هستن  و اوراق قرعت درجدت يدر بخد  خصوصدي و دولدت      

 ، ممكدن اسدت    ارند در هشورهايي هت بازار توسعت يافتت مدالي ن . جانششن نردير يك يگرن ، مناسو است

 . شود تساشالت مستقشم بانر مرهري، مجاز شمرده نوعي از دسترسي مح ود بت 

______________________________________________________ 
1. Cottarelli. (1993). 
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در هشورهايي هت اوراق قرعت درجت ير بخ  خصوصدي و دولدت جانشدشن نرديدر يكد يگر      

زيرا در صورتي هدت اوراق قرعدت درجدت يدر      ، ، سزم است اعتبار ششرمستقشم را نشر مح ود نمودشستنن

معنا هت سزم نشست دولت براي فدروش   بت اين) باشن  بخ  خصوصي و دولت جانششن نردير يك يگر 

 طدور  بدت اي بدراي دريافدت تسداشالت     ، دولت انگشره(اوراق خود نرخ باستري از بخ  ششر دولتي بپردازد

ايدن   .مالي براي دولت يكسان است تممشنششرمستقشم از بانر مرهري ن ارد، زيرا هرينت شقوق مختلف 

ي بازار باشد   ها نرختر از  ، بت صورت دستوري پايشنشمششرمستقي تساشالت ها نرخدر مواردي هت  مسملت

در صورت اعمال سقف بدراي تسداشالت   . نشر صادق بوده و سزم است اعتبار ششرمستقشم را مح ود نمود

 .دشوسقف باي  بت صورت ج اگانت از سقف تساشالت مستقشم اعمال اين ، ششرمستقشم

ستفاده از تساشالت مستقشم بانر مرهري هاه  با توسعت بازارهاي پولي و مالي، نشاز دولت بت ا

همگام با رون  توسعت بازارهداي پدولي و مدالي هداه  يافتدت و       يادش هباي  تساشالت  ،براينبنا ،ياب  مي

 . دشونشر حذف  ششرمستقشمهاي اعمال ش ه در خصوص تساشالت  بت صفر برس  و مح وديت سرانجام

اعطداي وام   ششرمسدتقشم هاي  مس ود هردن راه مح ودهردن ب هي دولت بت بانر مرهري ب ون

و ه هدرد هت از بانر مرهري وام دريافدت   بوده ها بانرترين نمونت اين امر  مشخ . شستبت دولت هام  ن

هت دولدت سدام بداسيي     اي توسعتاز اين رويت در هشورهاي در حال . نماين  وام را بت دولت اعطا مياين 

 .دشو ميدر اقتصاد دارد، بسشار استفاده 

را از دسترسي بت تسداشالت   ها بانر توان ميزيرا ن ،هار مشكلي است گفتت پش ممانعت از رويت 

( مانن  مراي ه اعتباري)اما اگر تساشالت بانر مرهري از طريق ابرارهاي بازار  ؛دهربانر مرهري محروم 

مشك  قاب  حد    اين ازن ،مجبور باشن  نرخ بازار را براي تساشالت دريافتي بپرد ها بانرصورت گشرد و 

ي بداستري  هدا  ندرخ در اين صورت بانكي هت خواهان دريافت تساشالت بدراي دولدت اسدت، بايد      . است

 . ده ميرا براي دولت هاه   يادش هپرداخت نماي  هت اين امر جذابشت تساشالت 

اي بدا ندرخ    ي توسدعت هدا  طدرح تساشالتي هت بانر مرهري در هشورهاي در حال توسدعت بدراي   

يدا مالكشدت    يي هستن  هت تحدت هنتدرل و  ها شرهتهنن ه اين تساشالت  پردازد و استفاده رجشاي ميت



 

 4931 انتابست، 07، شماره دومسال بيست و فصلنامه روند،   
 

201 

بدراي تقويدت سشاسدت     ،در نتشجدت  ،دولت قرار دارن ، بت مانن  اعطاي تساشالت مستقشم بت دولت است

 . دشوت معاف شمسئولاين پولي باي  بانر مرهري از 

 ها بانرتنري  مج د براي  خودهارست دريچت در خصوص هشورهايي هت بانر مرهري موظف ا

ن ، قرار ده  نشر بايد   هن مييي از اقتصاد هت از تساشالت تكلشفي دولت استفاده ها بخ براي حمايت از 

ها باي  از طريق بودجت دولت صورت گشرد و بانر مرهري نباي  در  مالي اين پروژه تممشنتوجت نمود هت 

 . اين زمشنت دخالت نماي 

هستن  هت بازارهاي مدالي داخلدي    اي توسعتمالي هشورهاي در حال  تممشناصلي ي ارزي منبع اه وام

ي ارزي برعا ه دولت باش ، تا زمداني  ها وامهاي عملشاتي مرتبط با  ها و هرينت ريسرتمام اگر . ن دارمح ودي 

. شدود   دولتي احتسداب  نباي  در سقف مربوب بت ب هي بخ ها وامي ارزي سررسش  نش ه باش ، اين ها وامهت 

بايد  در  يادشد ه  در صورتي هت بانر مرهري وام را بازپرداخت نماي ، مبلغ يادش ه ي ها وامدر زمان سررسش  

باندر  سدوي  در صورتي هدت بادره پرداختدي بدت وام ارزي از     . شودسقف مربوب بت ب هي بخ  دولتي لحاظ 

التفاوت نشر باي  در سقف بد هي دولدت    ر باش ، مابتمرهري از باره دريافتي از تساشالت اعطايي بت دولت بششت

در صورت هاه  نرخ ارز و ععشف ش ن پول ملدي، در زمدان سررسدش  بد هي ارزي و پرداخدت       .شودلحاظ 

در صورتي هدت دولدت بخواهد  بدا     . شودتوسط بانر مرهري، مبلغ پرداختي باي  در سقف ب هي دولت لحاظ 

م دريافت نماي ، بانر مرهري نباي  بت اعتبار آن هدت وثشقدت طدال و يدا ارز     وثشقت طال و يا ارز از بانر مرهري وا

زيرا اثدرات تدورمي ناشدي از بد هي دولدت بدت باندر         ؛ش ه بت دولت وام اعطا نماي  بش  از سقف تعششن ،دارد

 .  شستمرهري توسط وثشقت طال و يا ارز قاب  جبران ن

در  ؛ندر مرهدري دو رويكدرد وجدود دارد    در خصوص اعمال سقف در رابطت با ب هي دولت بدا با 

ي خارجي پايدت پدولي   ها دارايي  از درص  مشخصي از توان ميي داخلي پايت پولي نها داراييرويكرد اول، 

ب هي دولت بت بانر مرهري بت صورت درص ي از درآم هاي دولدت  سقف  ،در رويكرد دوم. تجاوز نماي 

  .دشو در سال گذشتت تعششن مي

______________________________________________________ 
1. Cottarelli  
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 فرانسه -عملي رابطه دولت با بانک مرکزيارائه الگوي . 9

بانر . دهربت بانر مرهري فرانست اشاره  توان ميبت عنوان ير الگوي موفق رابطت دولت با بانر مرهري 

(ESCB)ي مرهري ها بانرسشستم اروپايي  از بت صورت ير جرء 999 مرهري فرانست در ژانويت سال 
  

باندر مرهدري فرانسدت    . ستها قشمتپشمان ماستريخت، ثبات  يكي از اه اف مام اين بانر بنابر. درآم 

اين بانر عالوه . نماي  شود، اجرا مي م يره بانر مرهري اروپايي اتخاذ مي هشمتتصمشماتي را هت توسط 

خطر سشستم پرداخت، مسئول فروش اوراق بادادار دولدت    بر نتارت بر بازار پول و عملكرد درست و بي

در . اسدت ر امور اقتصادي و دارايي و صنايع مسئول نتارت بر بازارهاي مدالي  در فرانست، وزي. هستنشر 

مد ت و   ي هوتداه هدا  وام دريافدت و دارايدي مجدوز    ياقتصاد پايان دسامبر هر سال، پارلمان بت وزير امور

اين مجدوز بد ون سدقف بدوده و شدام  تعشدشن سررسدش         . ده  مالي دولت مي تممشنبلن م ت را براي 

نكتت مام آن است هت در فرانست . سازد پارلمان نشر مشران هسري بودجت را مشخ  مي .شستن ها ب هي

 .شود داري ق رت هاملي در زمشنت م يريت ب هي دولت داده مي بت خرانت

، در ابت ا بت صورت اداره استهت زيرمجموعت وزارت دارايي فرانست  2داري فرانست ت خرانتمؤسس

 .ت مستق  تغششر شك  دادمؤسسهرد هت بع ها بت صورت ير  ت ميداري و م يريت ب هي فعالش خرانت

ي دولت نرد بانر مرهري فرانست بت صورتي اسدت  ها حسابت م يريت ب هي و مؤسسه ف اين 

 :است زيرت بت شرح مؤسسوظايف اين . دهن گان، همترين هرينت را داشتت باش  هت براي مالشات

  مربدوب بدت واحد     )ي سررسدش  شد ه   هدا  وامبشني نشاز نق ينگي دولدت و مد يريت    پش

 ،(داري خرانت

 (واح  بازار باز)ت مربوب بت م يريت ب هي دولتي معامال، 

 (پشتشباني و  واح  هنترل ريسر )هاي مالي و عملشاتي  يش  رسمي معامالت، هنترل ريسرمت، 

 (واح  تحقشقات عملشاتي)سازي  م يريت باشنت، 

  (واح  اقتصاد هالن)مالي جااني  هاي يانجرآگاهي استراتهير در خصوص اقتصاد و، 

 آگاهي رقابتي، ارايت اطالعات و اسناد،  

______________________________________________________ 
1. European System of Central Bank 

2. Agence France Tresor 
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 (واح  اطالعات)رساني بت جامعت مالي  عاطال، 

 ايجاد منابع انساني و فني سزم. 

. م يريت حساب خرانت نرد بانر مرهري فرانسدت اسدت   ،داري فرانست ت خرانتمؤسسيكي از وظايف  

 :است زيرت شرح حساب خرانت بهاي  جريان

  1 اي است هاي عملشاتي و سرمايت درص  مربوب بت درآم هاي مالشاتي، هرينت. 

 02  مالي مج د دولت است هت شام  انتشدار و بازپرداخدت اوراق بادادار     تممشندرص  مربوب بت

 .ستها دولتي و پرداخت باره

 9  تاسي خرانت ها حسابات دولتي نرد مؤسسگذاري  درص  مربوب بت سپرده. 

   هرار حساب مستق  است 9حساب خرانت شام. 

 :است زيرداري فرانست بت شرح  ت خرانتمؤسساه اف 

 .هر شرايطي، احتشاجات مالي خود را مرتفع سازد دردولت را قادر سازد هت  . 

دولدت از باندر    سدوي پشمان اتحاديت اروپا هت هرگونت اعافت برداشدتي از    1 بر اساس ماده  .2

 .وع هرده است، عم  نماي مرهري فرانست را ممن

 . مشلشون يورو نباش ، نرد بانر مرهري فرانست داشتت باش  11 اي هت بش  از  در پايان روز مان ه .9

 :استزير داري فرانست قرار دارد، بت شرح  ت خرانتمؤسساه اف در اختشار  اين ابرارهايي هت براي تحقق

معامالت آتي هت وقوع آن حتمدي   اساس نوع آن، بانر اطالعاتي هت شام  ه  معامالت بر . 

 ،است ي ديگرها بشني آماري فعالشت است و پش 

 ،اعالم معامالت نق ي توسط واح هاي ذيربط .2

اين سشستم هامپشوتري بت هر ذيحساب در هر نقطت فرانست اين   .داري سشستم اعالم خرانت .9

ت مؤسسد را بدت  هاي آيند ه خدود    ده  هت معامالت مربوب بت درآم ها و هرينت امكان را مي

 .داري فرانست اعالم نماي  تخران

 :است زيرابرارهاي م يريت فعال نشر بت شرح 

______________________________________________________ 
1. Treasury Announcement System 
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مد ت هدت    شود هت جريان انتشار اوراق باادار هوتاه نق ينگي باعث مي هاي جريانبشني  پش  . 

 .بابود ياب  ،گشرد در هر هفتت صورت مي

 تع يالت روزانت شام  .2

 ،بانكي گذاري و استقراض در بازار بشن سپرده -

 ،توافقات بازخري  اوراق باادار -

 .اروپايي ديگر داري هشورهاي وام و استقراض از خرانت -

 .استگذاري با باترين نرخ باره  هاه  اتكا بر استقراض و سرمايت يادش هه ف از ابرارهاي 

اساس اين الگدو، هريندت    بر. هن  م يريت ب هي دولت در فرانست از ير الگوي م رن پشروي مي

يابد ، اوراق   گدذاران توسدعت مدي    شود، بازار ب هي دولت براي سرمايت مالي ب هي دولت هنترل مي شنتمم

شدود، از نقد ينگي اوراق قرعدت منتشرشد ه اطمشندان حاصد         باادار با سررسش هاي مختلف ارائت مدي 

 .شود شود و شفافشت هام  براي اين بازار ارائت مي مي

اي درخصدوص اوراق   نامدت  ري فرانسدت و دولدت، موافقدت   بشن دسسن اولشت، بانر مرهد  همچنشن،

نامت،  اساس اين آيشن بر. استهاي دسسن اولشت  اي نشر ناظر بر فعالشت نامت باادار دولت وجود دارد و آيشن

 :است زيروظايف دسسن اولشت اوراق باادار دولت بت شرح 

 ،ها شرهت نماين  در تمام مراي ه -

 ،ت همر نماين بت نق ينگي اوراق قرعت دول -

 ،شرهت نماين  ،شود فرانست برگرار مي داري خرانتت مؤسسهايي هت با  در جلست -

 .اطالعات آماري را ارائت دهن  -

 :است زيرمعشارهاي انتخاب دسسن اولشت نشر بت شرح 

 سالمت مالي، 

 معاملت در بازار ثانويت و داشتن تشم هاري فعال در پاريس، 

 تطابق با مقررات مربوطت. 
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اختشار دولت را در چدارچوب مندافع    درداري فرانست با دقت، وجوه  ت خرانتمؤسسخالصت  طور تب

ت بت صورتي است هت با توجت بدت حجدم عتدشم    مؤسسم يريت اين . نماي  دهن گان، م يريت مي مالشات

، هشچگونت اعافت برداشدتي از  (هرار حساب مستق  است 9حساب خرانت شام  ) ها پرداختو  ها دريافت

در پايان روز نرد بانر مرهري، بش  از ير مبلدغ مشدخ     ها حساببانر مرهري خرانت ن ارد و مان ه 

 .شستن

بت صورتي هت  است،م يريت ب هي دولت فرانست نشر داراي سشستم بسشار هارايي ، ديگر سوياز 

بسدشار   بدا اسدتفاده از يدر الگدوي     ، همچنشن،شود نشازهاي مالي دولت در موع  مشخ  پاسخ داده مي

مكانشره و با استفاده از آخرين ابرارهاي مالي، نشازهاي مالي دولدت بدا همتدرين ندرخ بادره از بازارهداي       

4. شود مي تممشنالمللي  داخلي و بشن
 

 ساختار بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي در ايران .1

اشداره   هدا  پدهوه  ت براي شناسايي ساختار ب هي بخ  دولتي بت بانر مرهري ابت ا بت ادبشات و پشششن

مورد بررسي قرار گرفتت و در انتادا   قانوني رابطت بخ  دولتي با بانر مرهريچارچوب  ،سپس ،شود مي

 .گشرد ياجراي ب هي بخ  دولتي مورد تحلش  قرار م

 پژوهشادبيات و پيشينه  .1-4

الدو اهد اف و عنداوين    هت در ايدران انجدام شد ه اسدت، در ق     هايي پهوه هاي بت عم  آم ه،  با توجت بت بررسي

چكشد ه ايدن   . اند   آن چارچوب، ب هي دولدت بدت باندر مرهدري را مدورد بررسدي قدرار داده        هت در  ديگري بوده

 : است صورت زيربت  ها پهوه 

بت بررسي رون  ب هي دولدت بدت    بر رش  نق ينگي، مؤثرعوام   تمامسي رعمن بر( 981 ) شاهري( الف

 پدش  ب هي دولت بت بانر مرهري در ؛ در اين پهوه  اشاره ش ه است. ستبانر مرهري و دسي  آن پرداختت ا

رشد  تشد ي    ايدن  از پشروزي انقالب اسدالمي،   پش ي ها سالدر  شروع بت رش  نمود و 943  از انقالب از سال 

______________________________________________________ 
 (. 98 .) مشربااري .  
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ناشدي از   اًاز انقالب اسالمي عمد ت  پش ي ها سالدسي  اين رش  در  .درص  رسش   9بت  901 يافت و در سال 

دولت بدراي   ،با شروع جنگ تحمشلي و از پشروزي انقالب اسالمي پس. هاي پولي بوده است سوء م يريت دستگاه

هداه  قشمدت    دلشد  بدت   938  تا 930 از سال .  هن ميهسري بودجت از منبع پولي هردن آن استفاده  تممشن

بدا بازپرداخدت    912 از سدال  .  يابد  ينفت، هسر بودجت دولت و در نتشجت ب هي دولت بت بانر مرهري افراي  م

پدس از سشاسدت تدر     982 در سدال  . گدذارد  هاي دولت بت ش ت رو بت افدراي  مدي   ب هي ،ي خارجيها ب هي

بت بع  رشد  بد هي دولدت روند       989 اما از سال  ؛درص ي همراه است 9هاي دولت با رش   ب هي ،هردن نرخي

 دسدت  بدت مطدابق نتشجدت   . گشدرد  ن  صعودي بت خود مدي ب هي دولت بار ديگر رو 980 در سال . گشرد نرولي مي

ولدي ايدن    ،هسر بودجت دولت هاه  يابد   938 هاي تع ي  از سال  اگر چت قرار بود از طريق اجراي برنامت ،آم ه

 . هاي تع ي  اقتصادي در ايران است  اي از ع م موفقشت برنامت تامر رخ ن اد و اين نشان

-901 ارايدت بد هي بخد  دولتدي بدت باندر مرهدري در دوره         اپهوه  خود بدر ( 983 ) ان ستا( ب

نماي  هت اين شداخ  بدا    وي اشاره مي. نسبت ب هي دولت بت تولش  ناخال  داخلي را محاسبت هرده است 989 

ترين شاخ  ظرفشت اقتصادي در سطح هالن را مدورد توجدت قدرار     توجت بت اين هت ارتباب بشن استقراض و مام

ي هت هر چت ايدن نسدبت همتدر باشد  بدر      طور بت ؛بت نحوي ظرفشت تحم  ب هي را نشان ده   توان مي ، ده مي

هاه  اهمشت نسبي استقراض در اقتصاد هالن دسلت دارد و دولت در بازپرداخت استقراض ملدي بدا مشدكالت    

اق  هدت حد    يطدور  بدت  ،در حال رش  بوده است 989  -901 اين نسبت همواره در دوره  .است رو روبتهمتري 

دهند ه   درصد  بدوده و نشدان    9/09برابدر   989 درص  و ح اهثر در سال  9/1 برابر  901 اين نسبت در سال 

 .استرش  فراين ه اين نسبت 

هسري بودجت دولت با حجدم نقد ينگي پرداختدت و عندوان      تممشنبت بررسي رابطت  (918 ) احم ي( ج

هسري بودجت دولدت توسدط    تممشن)بت بانر مرهري رابطت مستقشم بشن افراي  در خال  ب هي دولت  ، هن مي

، 931 ، 930 ي هدا  سدال  درب ين صدورت هدت     ؛قاب  مشاه ه است روشني و حجم نق ينگي بت( بانر مرهري 

 ، 9/34، 00 /9هسري بودجت توسدط باندر مرهدري بدت ترتشدو       تممشنافراي   911 و  914 ، 912 ، 911 

افراي  داشتت هدت در نتشجدت آن حجدم     پشششن خود ت بت سال درص  نسب 10/41و  91/09، 0 1 / ،  1 /2

بدا   همچندشن، .  دهد  مدي درص  افدراي  نشدان    21/ و  0/91، 2/94، 3/24، 8/29، 9 / نق ينگي نشر بت ترتشو 
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هسدري بودجدت    تدممشن هنن ه اين مطلدو اسدت هدت     تميش   هت ده ميافراي  نق ينگي، تورم نشر افراي  نشان 

 .شود ي، موجو افراي  تورم ميدولت توسط بانر مرهر

تحلش  و بررسي خال  مطالبات باندر مرهدري از بخد  دولتدي      پهوهشي بتدر ( 914 )همشجاني ( د

از انقالب، خال  مطالبدات باندر مرهدري از بخد  دولتدي سدام        پش در براساس اين پهوه  . پرداختت است

بدا   ،در واقدع . تدرين عامد  بدوده اسدت     ي مادم ي خارجها داراييچن اني در رش  پايت پولي ن اشتت است و خال  

صد  از فدروش نفدت بدت     ي خارجي بانر مرهري هت بت سبو سرازير شد ن ارزهداي حا  ها داراييافراي  خال  

در  .ي بخ  دولتي بت بانر مرهري در پايدت پدولي هاسدتت شد ه اسدت     ها ب هي، از سام خال  هشور بوده است

هداي مدادي از    دستمرد هارمن ان خود سعي هرد تا بت وسشلت انگشره دولت با اق ام بت افراي  حقوق و 903 سال 

منجدر  ي بخ  دولتي بت باندر مرهدري   ها ب هيهاي موجود در هشور بكاه  هت اين امر بت افراي  خال   بحران

ي پدس از انقدالب عبارتند     ها سالي بخ  دولتي بت بانر مرهري در ها ب هيترين عوام  رش  خال   مام. ش 

 :از

  ،ردن بسشاري از صنايع خصوصيملي ه -

  ،گشري از خارج در قانون اساسي ماعالم ششر قانوني بودن وا -

 ،شروع جنگ تحمشلي و پش اي  اثرهاي آن -

 .اعمال تحريم اقتصادي علشت هشور -

 چارچوب قانوني رابطه بخش دولتي با بانک مرکزي. 1-2

 شمسددي هجددري231 ال  هددت در سدد بانددر مرهددري ايددران، بانددر شاهنشدداهي ايددران بددود شن نخسددت

 مؤسدس )ناصرال ين شاه بدت بدارون جولشدوس دورويتدر      سويبت موجو امتشازي هت از  (مشالدي889 )

، حق انحصاري نشر اسكناس يادش هدر فص  سوم امتشاز نامت  . وجود آم تب ، شاعطا  (خبرگراري رويتر

اهي قبدول هدرد هدت در    باندر شاهنشد   ،بت موجدو فصد  ششدم امتشازنامدت    .  شبت بارون دورويتر اعطا 

در قبال هر خد متي از ايدن    چت در ايران و چت در خارجت، تساشالتي فراهم آورد و ،ي خرانتها پرداخت

پدس از تشدكش  باندر، وجدوه      ،بنابراين. دولت دريافت داردين مممورنوع هت رجوع شود، حقي با توافق 

توسدط   پششتردولتي بت وسيات، هت  ي مخصوص تمرهريافتت و انتقال وجوهها حسابمتعلق بت خرانت در 
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اسجداره گمرهدات و درآمد هاي     مال عواي  ادارات و.  شگرفت، بت بانر محول  صرافان ايراني صورت مي

 .ش  مالشاتي نشر از همشن طريق بت مرهر فرستاده مي

 تمدام در  يادشد ه ت مؤسسي دولت و وجوه خرانت در بانر شاهنشاهي و دخالت ها حسابتمرهر 

ين دولدت و افدراد ارتد ، بدت تد ري       مممورنتقاست هشوري و لشكري، از جملت پرداخت حقوق نق  و ا

با دولت ايدران   درباره رابطت بانر شاهنشاهي .اسباب استشالي بانر را بر امور مالي هشور فراهم ساخت

تضمن در صورتي مشسر بود هت م يادش هت مؤسسباي  عنوان نمود هت استفاده دولت و خرانت مملكت از 

ت مؤسسد نتر بت اين هت بانر شاهنشاهي يدر   ،صورت اينششر  سود قاب  توجاي براي بانر باش  و در

بانر شاهنشاهي ايران با همشن نام، تدا بامدن     .گشود خصوصي بود، هرگر گرهي از هار دولت ايران نمي

متشاز منقضي ش ، تدا  من  بود و از آن تاريخ هت م ت شصت سالت ا امتشاز نامت باره ديگر از حقوق 921 

بت فعالشت خود  "بانر انگلشس در ايران و خاورمشانت" ب ون امتشاز و حقوق خاص بت نام 99 مرداد ماه 

 .در ايران ادامت داد

دومشن بانك ار مرهري ايران، بانر ملي ايران بود هت بت لحاظ اهمشت اين بانر در اقتصاد هشور 

ت بانر ملي، ساختار اين بانر با دقت بششتري مدورد بررسدي   و پش اي  بانر مرهري فعلي ايران از ب ن

  سدال  ارديباشدت مداه   4  ست مدورخ در جل "بانر ملي ايرانسشس متقانون اجازه "سيحت . گشرد مي قرار

اجازه استخ ام متخص  "قانون 913  سال ماه آبان 3 پس از آن هت در . بت تصويو ناايي رسش 913 

هدت   "هورت لشند ن بدالت  "بت تصويو مجلس شوراي ملي رسش ، دهتر  "نبانكي از اتباع سويس يا آلما

بت خ مت بانر دعوت و بت رياسدت آن گمدارده    عا ه داشت،ر رياست بانر اعتبارات صوفشت را ب پششتر

تشرماه همان  4 وزيران و در  تئهشبت تصويو  911  سال خرداد 91اساسنامت بانر ملي ايران در .ش 

 .قوانشن مالشت مجلس شوراي ملي رسش  سال بت تصويو همشسشون

يكي از وظايف اساسي بانر ملي ايران انجام عملشات بدانكي خراندت دولدت و صدن وق ادارات و     

هارهاي مربوب  پس از تشكش  اين بانر،. و نگاه اري محاسبات آناا بود ها شارداريهاي دولتي و  بنگاه

بانر ملي ايران بابدت  . ت تمرهر يافتمؤسسدر اين ، ها شارداريات وابستت بت دولت و مؤسسبت خرانت و 

اساسدنامت   98ماده ) ش  نتر وزير دارايي تعششن مي هارمردي هت با ات عمومي،مؤسسعملشات مربوب بت 
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 هاي ثابدت دولدت و   بانر ملي ايران بت سپرده. هرد مشمول تعرفت بانر نبود، دريافت مي و( 1 9  سال

 .هرد ي خرانت، باره پرداخت ميها حسابات عمومي و بت مان ه مؤسس

باندر از قدرض يدا مسداع ه دادن بدت       ،(3 مداده )بانر ملي ايران سشس متبت موجو قانون اجازه 

در  . شد مندع   ها يا ادارات و دواير دولتي و بل ي، ب ون تصويو مجلس شوراي ملدي،  دولت يا وزارتخانت

درصد  از عايد ات سداسنت     91انوني، تدا  ي قها شاردارياين ماده، اجازه داده ش ه است هت  ذي تبصره 

در مواقدع بحدران مدالي ناچدار بدت       از تشكش  بانر ملي ايدران،  پش دولت هت . خود از بانر وام بگشرن 

جر با شرايط سنگشن اقتصادي و مضر بدت اسدتقالل سشاسدي هشدور     و   ش ي خارجي متوس  ميها بانر

هنگام عدرورت بدا    ، بتوجود آم ن بانر ملي ايران تپس از ب توانست احتشاجات خود را مرتفع سازد، نمي

 .هرد هسو مجوز قانوني از بانر ملي ايران وام دريافت مي

  گذاشدت، معمدوسً   ات عمومي ميمؤسسيي هت بانر ملي ايران در اختشار دولت و ها وامنرخ باره 

 .رسش ه استدرص  نشر  2درص  و گاه بت  3بت  موارد لي در برخي ازو درص  بوده است، 4يا   9

هدايي هدت وظشفدت     عرورت تمرهدر فعالشدت   پس از م تي هت از فعالشت بانر ملي ايران گذشت،

بدت   سداً أربش  از پش  احساس ش  و بر همشن اساس مقرر ش  هدت باندر مرهدري     ،استبانر مرهري 

مرهري بانر سشس متسيحت قانوني . شود ج اعنوان ير نااد مستق  شروع بت هار نماي  و از بانر ملي 

خدرداد   1بت مجلس شوراي ملي تق يم ش ه بود در 998  آذر  28ايران هت پس از چاارسال مطالعت در 

هاي مشترک مجلسشن رسش  و بت مرحلت اجرا درآم  و آقاي ابراهشم هاشاني  بت تصويو همشسشون999 

  . رئشس ه  بانر مرهري انتخاب ششن نخستبت عنوان 

رابطت بخ  دولتي با بانر مرهري بت صورت مد ون  ، 999  لاز ايجاد بانر مرهري در سا پس

چارچوب قانوني رابطت بخ  دولتي با بانر مرهدري  . لحاظ ش ( 999 مصوب )در قانون بانكي و پولي 

بدت  ، 999 از قانون بانكي و پدولي سدال    پسهت   90 بانكي هشور مصوب سال براساس قانون پولي و

 :ستزير امورد اجرا گذاشتت ش ، بت شرح 

______________________________________________________ 
 .تاريخچت سي سالت بانر ملي ايران . 
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بانكي هشور، بانر مرهري جماوري اسالمي ايران بت عنوان بانكد ار   قانون پولي و 2 بنابر ماده 

 :دولت موظف بت انجام وظايف زير است

ي هدا  شدرهت و وابسدتت بدت دولدت و     ات دولتيمؤسس ها و ي وزارتخانتها حسابنگاه اري  (الف

هدا و   مايت آنادا متعلدق بدت وزارتخاندت    اتي هت بش  از نصدف سدر  مؤسسو همچنشن  ها شارداريدولتي و 

ن  و انجام هلشدت عملشدات   هست ها شارداري ي دولتي و ياها شرهتات دولتي و وابستت بت دولت و مؤسس

 ؛بانكي آناا در داخ  و خارج از هشور

فروش و بازپرداخت اص  و باره انواع اوراق قرعت دولتي و اسناد خراندت، بدت عندوان عامد       (ب

 ؛ات ديگرمؤسساين عاملشت بت افراد و يا دولت و واگذاري 

 ؛نگاه اري هلشت ذخاير ارزي و طالي هشور (ج

ي تدرمشم و توسدعت و شدرهت    الملل بشنالمللي پول و بانر  نگاه اري وجوه ريالي صن وق بشن (د

 ؛اتمؤسسات مشابت يا وابستت بت اين مؤسسالمللي توسعت و  ت بشنمؤسسالمللي و  مالي بشن

نامت پرداخت در اجراي قراردادهاي پولي و مدالي و بازرگداني و ترانريتدي بدشن      افقتانعقاد مو ( ه

 .ي ديگرهشورها دولت و

ايدن   "الف"در بن  يادش هات مؤسسي دولتي و ها شرهتو  ها شارداريها و  وزارتخانت:  تبصره 

ين  و هلشت عملشدات  نرد بانر مرهري نگاه اري نما منحصراً ماده مكلفن  وجوهي را هت در اختشار دارن ،

توسط بانر مرهري انجام دهن  و اطالعاتي هت باندر مرهدري در انجدام وظدايف      منحصراً بانكي خود را

 . خود از آناا بخواه ، در اختشار آن بگذارن 

اتي هت بت موجو قوانشن خاص، مجاز بت انجام عملشدات  مؤسسو  ها شرهتوزارتخانت و : 2تبصره 

و قسدمت اول تبصدره يدر ايدن مداده       "الدف "ن ، مشمول مفداد بند   هستي ديگر ها بانربانكي وسشلت 

 .نخواهن بود

 :استقانون پولي و بانكي، بانر مرهري داراي اختشارات زير  9 بر ماده   بنا

 ،ات دولتي با مجوز قانونيمؤسسها و  وام و اعتبار بت وزارتخانت پرداخت . 

 ،ولتي با مجوز قانونيات دمؤسسها و  تضمشن تعا ات دولت و وزارتخانت .2



 

 4931 انتابست، 07، شماره دومسال بيست و فصلنامه روند،   
 

221 

ي دولتددي و هددا شددرهتتضددمشن وام و اعتبددارات اعطددايي بددت   و اعتبددار و وام پرداخددت .9

 ،هافي تممشنبا  ها شارداريات وابستت بت دولت و مؤسسهمچنشن بت  و ها شارداري

 تدممشن بدا   هدا  باندر و دادن اعتبدار بدت    هدا  بانرم ت  ها و اسناد بازرگاني هوتاه تنري  مج د برات .4

 ،هافي

 سدوي خري  و فروش اسدناد خراندت و اوراق قرعدت دولتدي و اوراق قرعدت صادرشد ه از        .0

 ،المللي معتبر ات مالي بشنمؤسسي خارجي يا ها دولت

 ،خري  و فروش طال و نقره .3

ي هدا  باندر ي خارج و يا نگاه اري حسداب  ها بانرافتتاح و نگاه اري حساب جاري نرد  .1

ديگدر و تحصدش  اعتبدارات در     ات مجاز بانكيداخ  و خارج نرد خود و انجام هلشت عملش

 .ي داخ ها بانرداخ  و خارج بت حساب خود يا بت حساب 

ات مؤسسد هدا و   وام و اعتبار و تضمشن وام و اعتبدارات اعطدايي بدت وزارتخاندت     پرداخت:  تبصره

 .دولتي، موهول بت تضمشن وزارت امور اقتصادي و دارايي است

  .رسش  بت اجراي اين ماده، بت تصويو شوراي پول و اعتبار خواه هاي مربوب  نامت آيشن :2تبصره 

 بدهي بخش دولتي به بانک مرکزياجزاي . 1-9

ات دولتدي  مؤسسو  ها شرهتبراي بررسي ب هي بخ  دولتي بت بانر مرهري، بخ  دولتي بت دولت و 

 .گشرن  مورد بررسي قرار مي ج اگانتبت صورت  يرهر  در زيرتفكشر ش ه است هت 

 بدهي دولت به بانک مرکزي. 1-9-4

 حسداب   هسدري  خراندت،  اسدناد  و باادار  اوراق پشتوانت،  هاي سفتت  قالو در  مرهري  بانر  بت  دولت  هيب

 و  اعتبدارات  سداير  عمدومي،   محاسدبات   قدانون  32مداده   مح  از  اعطايي  اعتبارات ارزي،تعا ات   ذخشره 

 .دشو بررسي مي  خرانت  گردان تنخواه

______________________________________________________ 
 .قانون پولي و بانكي . 
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 هاي پشتوانه سفته( الف

هداي منتشدر    درصد  اسدكناس   پولي و بانكي هشور، بانر مرهري باي  برابدر صد    قانون  0 بر بن  الف ماده بنا

 :بت عنوان پشتوانت در اختشار داشتت باش  زيريي بت شرح ها داراييش ه همواره 

 .و اوراق باادار اسناد .9 ،ارز .2 ،طال . 

 :اسناد و اوراق باادار دولتي موعوع اين قانون عبارت است از ،يادش ه قانون 8بنابر ماده 

وزارت امور اقتصادي و دارايي مشروب  سوياسناد و اوراق قرعت دولتي يا تضمشن ش ه از  (الف

 .تحصش  ش ه باش  ناًبر اين هت اجازه انتشار يا تضمشن آن قانو

ات وابسدتت  مؤسسد و  ها شارداري ات دولتي ومؤسسها و  مطالبات بانر مرهري از وزارتخانت (ب

شون ، مشروب بر اين هت اين مطالبدات   بازرگاني اداره مي طور بتهت  ها شارداريبت دولت و يا وابستت بت 

 .وزارت اموراقتصادي و دارايي تضمشن ش ه باش  سوياز 

زنامدت  هاي دولت را بت عنوان پشتوانت در ترا ، بانر مرهري سفتتگفتت پش مطابق با مواد قانوني 

 . نماي  خود نگاه اري مي

 کسري حساب ذخيره تعهدات ارزي(ب

اي و  اشخاص حقشقي و حقوقي بدراي واردات هاسهداي سدرمايت   ، 912  سازي نرخ ارز در سال از يكسان پش 

 پدش  در رابطت با اعتبارات اسنادي هت . نمودن  ي جاري آن زمان اق ام بت گشاي  اعتبار ميها نرخمصرفي، با 

شد ه بدود و در    تممشنيافتت يا منابع ارزي آن از خطوب فاينانس و ريفاينانس  سازي نرخ ارز گشاي  اناز يكس

مابدت التفداوت ندرخ ارز    لت ممسد شد ،   سازي نرخ ارز محقق مي از زمان يكسان پسنتشجت بازپرداخت ارزي آناا 

اخدت اعتبدارات اسدنادي    سدازي ندرخ ارز و در هنگدام بازپرد    از يكسدان  پدس بت اين صورت هت .  ش مطرح مي

ش ؛ در حالي هدت   و بانر مرهري توديع مي ها بانرسازي نرد  بايست معادل ريالي ارز با نرخ پس از يكسان مي

را  پششدشن سازي نرخ ارز، مشتري فقط معادل ريالي ارزش اعتبارات اسنادي براساس ندرخ ارز   از يكسان پش 

رابطدت    ايدن  در .شد    مطدرح   مشك   ير  صورت  بت ارز  نرخ  تفاوتال هنن ه مابت تممشنپرداختت بود و يافتن منبع 

 :بود  پششنااد ش ه زيرراهكارهاي مختلفي بت شرح 
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از  (ريدال 101 )از يكسدان سدازي    پدس و  پدش  دريافت مابت التفاوت ريالي نرخ گشداي  اعتبدار    . 

  ،مشتريان

 ،ها بانرتوسط بانر مرهري يا  نتر پرداخت مابت التفاوت مورد .2

 .مابت التفاوت توسط دولت شنتمم .9

مدورد تصدويو   910 قدانون بودجدت سدال     29تبصدره    "ج"نامدت اجرايدي بند      آيشن سرانجام،

التفداوت ندرخ    ، مابتزيرتا در موارد  ن  شي عام  موظف ها بانرنامت،  اساس مفاد اين آيشن بر. قرارگرفت

ان خدود دريافدت و بدت باندر مرهدري      را از مشدتري  (ارز با نرخ شدناور  پشششنتفاوت مبالغ وصولي )ارز 

 :جماوري اسالمي ايران پرداخت نماين 

 هاي پشششن بدراي  سالاي تولش ي در  اعتبارات اسنادي هت براي واردات هاسهاي سرمايت . 

 .بودن ده هربخ  ششردولتي افتتاح 

هت محصوست  ي دولتيها شرهتاي تولش ي مربوب بت  اعتبارات اسنادي هاسهاي سرمايت .2

 .فاق  قشمت تثبشتي بوده است ي آنااتولش 

ي هدا  شرهتاعتبارات اسنادي هاسهاي مصرفي و مواد اولشت مربوب بت بخ  ششردولتي و  .9

از گمرهدات هشدور تدرخش      هداي پدس   سالو 914 دولتي هت هاسي مربوطت در سال  

 .بود ه ش

اعتبدار ريدالي   سازمان برنامت و بودجت،  تميش هاي اجرايي هت بت  اعتبارات اسنادي دستگاه .4

ه  هشور بت نرخ شناور ارز بدراي آنادا منتدور    910 سزم در ج اول قانون بودجت سال 

 .ش ه و بت تصويو رسش ه بود

ارز معاف نرخ هاسهاي موعوع اعتبارات اسنادي بت شرح زير از پرداخت مابت التفاوت  ،همچنشن

 :تشخش  داده ش ن 

لتي هت هم ارز ريالي آناا بت ندرخ شدناور در   ات دومؤسسها و  اعتبارات اسنادي وزارتخانت . 

 .و سال جاري منتور نش ه بود هاي پشششن سالج اول قانون بودجت 
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ديگدر  ات مؤسسد ي دولتدي و  هدا  شدرهت ي عمراندي  هدا  طرحاعتبارات اسنادي مربوب بت  .2

 .هت هم ارز ريالي ن اشتن  هاي پشششن سالعمومي من رج در ج اول قوانشن بودجت 

اي متشك   المنفعت با تشخش  همشتت ات خشريت و عاممؤسسي مربوب بت اعتبارات اسناد .9

   مرهدري   بانر  ه  رئشس و  بودجت و  برنامت  سازمان  رئشس دارايي، و  اقتصادي از وزير امور

 .نامت نتارت داشتن  اجراي آيشن بر  هت 

هاسي ، 914 از سال  پش اعتبارات اسنادي مربوب بت هاسهاي مصرفي و مواد اولشت هت  .4

 .بودن  مربوطت وارد و از گمرهات هشور ترخش  ش ه

، شبكت بانكي هشور باي  طبق شرايطي هت بت تصويو شوراي پدول و  يادش هنامت  اساس آيشن بر

ي هدا  شدرهت ديت مابت التفاوت نرخ ارز در اختشار مت برايرسش  مالت سزم تا م ت پن  سال را  اعتبار مي

 .داد مي موعوع اين مصوبت قرار (ارد ششرمعافمو)دولتي و بخ  ششردولتي 

التفاوت ندرخ ارز معداف شد ه بودند ، از محد  حسداب        مالي اعتبارات اسنادي هت از پرداخت مابت تممشن

سدال   29تبصدره    "ج"هاي بن  يكي از قسمت اساس بر روي، ب ين .ذخشره تعا ات ارزي صورت گرفتت است

وه دريافتي بابت پش  دريافت اعتبارات اسنادي، مان ه حسداب  تا معادل وج  شبانر مرهري مجاز ، 910 

ي بع  نشر در قانون بودجت لحداظ  ها سالاين مجوز در . ذخشره تعا ات ارزي را در دفاتر بانر ب هكار نماي 

هداي ناشدي از    التفداوت  با توجت بت همبود وجوه واريرش ه بت اين حساب در مقايست بدا مابدت   ،در نتشجت. ش 

ماند ه هسدري   .  شد از همان ابت ا با هسدري مواجدت    يادش هي ارزي سررسش  ش ه، حساب ها ب هيحجم 

 تدممشن دار  و بانر مرهدري عاد ه   بودههاي معاف  التفاوت هنن ه مابت تممشنحساب ذخشره تعا ات ارزي هت 

  .شود ب هي دولت بت بانر مرهري محسوب مي ه است،آن بود

 اسناد خزانه اوراق بهادار و( ج

بدود هدت بخشدي از آن    ده هرمالي مبادرت بت انتشار اوراق قرعت  تممشنبراي  پشششني ها سالدر دولت 

اسدناد   عنوان اوراق باادار و باآنچت هت . خري اري ش  ها بانربخشي از آن توسط  توسط بانر مرهري و

______________________________________________________ 
 (.918 . )هشش  بانوسي . 
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وسدط باندر   شد ه ت  مربوب بت اوراق قرعت خري اري ،شود خرانت در ترازنامت بانر مرهري نشان داده مي

. دولدت بازپرداخدت نشد ه اسدت     سدوي ولدي هندوز از    ،اين اوراق سررسدش  شد ه اسدت   . استمرهري 

را خريد اري نمدوده    هدا  بانراوراق قرعت نرد  981 و  919 ي ها سالاست هت بانر مرهري در  گفتني

وم قدانون برنامدت سد    99مربدوب بدت مداده     981 مشلشارد ريال سال 0111افراي   ،ديگر سوياز . است

 0111بت دولت اجازه داده ش ه است هت ح اهثر تدا مبلدغ    ،مادهمفاد اين  اساسبر . است هشور توسعت

 در اين راستا و بدر . ، اوراق مشارهت ويهه منتشر نماي ها بانرتقويت پايت سرمايت  منتور بتمشلشارد ريال 

وزيدران رسدش ه    هشدمت و بدت تصدوي   919 /3/3 هت در تاريخ   گفتت پش نامت اجرايي ماده  اساس آيشن

باندر  . دهدر مشلشارد ريال اوراق مشارهت ويهه منتشدر   0111بت مشران981 است، دولت در تشرماه سال

اين اوراق را از دولت خريد اري و بدت    ،وزيران هشمتنامت اجرايي مصوب  آيشن 9مرهري نشر براساس بن  

بت خرانت واريدر و   يادش هوجوه  ،سپس. دعنوان ب هي دولت در ذي  اوراق باادار و اسناد خرانت ثبت نمو

 سدوي اين وجوه از . پرداخت ش  ها بانربت  ها بانرمجموع آن بت عنوان سام دولت در افراي  سرمايت 

 بايد  هدر   مدي اجرايدي   نامت آيشناساس  بر ها بانردر حساب ويهه نرد بانر مرهري قرار گرفت و  ها بانر

 .نمودن  ميزپرداخت بخشي از مبلغ اوراق اق ام سالت از مح  سود ساسنت خود نسبت بت با

 قانون محاسبات عمومي 22اعتبارات اعطايي از محل ماده ( د

صدورتي   ي دولتدي در هدا  شرهتات دولتي و مؤسس و ها وزارتخانت قانون محاسبات عمومي، 32اساس ماده  بر

ح اعتبار اسنادي نماين  هدت تدا معدادل    هاسهاي وارداتي مورد نشاز خود اق ام بت افتتا توانن  براي خ مات و مي

اعتبدار هدرده    تدممشن ذيدربط،   ديگدر  هداي  حقوق و عوارض گمرهي و سود بازرگاني و هرينت ه  مبلغ اعتبار و

درمورد آن قسمت از هاسها و خ مات موعوع اين ماده هت بت موجدو قراردادهداي منعقد ه باداي آن     . باشن 

افتتاح اعتبار اسنادي توسدط باندر    ي بع  بت فروشن ه پرداخت شود،ها لسات ري  و يا بت طور يكجا در  بتباي  

بدا تعاد  سدازمان برنامدت و بودجدت مشدعر بدر         يادشد ه مرهري ب ون پش  دريافت باداي هاسهدا و خد مات    

 . ي مربوطت مجاز خواه  بودها سالبشني اعتبار سزم در بودجت  پش 
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 4934ي نرخ ارز در سالساز بدهي دولت به بانک مرکزي بابت يكسان(  ه

ي ارزي باندر مرهدري،   ها ب هيو  ها داراييو تج ي  ارزيابي   98 سازي نرخ ارز در سال پس از يكسان

مشلشارد ريدال بد هكار    8 2 /8 برابرسازي نرخ ارز بت بانر مرهري  مشخ  ش  هت دولت بابت يكسان

شايان ذهدر  . است بانر مرهري بودهي متفرقت ها داراييب هي، وجود حساب اين علت اصلي ايجاد . است

بانر مرهري بخشي از ارز را بت نرخ بداستر از ندرخ   ،  98 سازي نرخ ارز در سال از يكسان پش است تا 

اي خري اري و معادل ريدالي آن را   واريرنامت در سطح نرخ (ريال براي هر دسر بود101 برابرهت )رسمي 

اي ارز، بد هي دولدت    لتفاوت نرخ رسدمي ارز تدا ندرخ واريرنامدت    ا نمود هت در واقع مابت بت خرانت وارير مي

. شد   در بازار توسط بانر مرهري اين ب هي تسويت مي يادش هش  و باي  پس از فروش ارز  محسوب مي

 ،در نتشجت. در بازار نش  يادش هولي بت علت ع م هش  بازار، بانر مرهري قادر بت فروش همت ارزهاي 

اسمتشداز خريد     حق"عنوان  بااي در حسابي  ش ه و نرخ واريرنامت ارز خري ارياختالف مشان نرخ رسمي 

پدس از  . شد   ثبت ش  هت در واقدع بد هي دولدت محسدوب مدي      "ي متفرقتها دارايي"در سرفص   "ارز

هدرار مشلشدارد   48حد ود   ) "حق اسمتشاز خريد  ارز "مان ه حساب  ، 98 سازي نرخ ارز در سال يكسان

سدازي   بابت درآم  ناشي از تج ي  ارزيابي ترازنامت بانر مرهري در رابطت با يكسان پس از تع ي  (ريال

حدق  "هت صرف هاه  ب هي دولت بابت حساب  (هرار مشلشارد ريال93ح ود  )  98 نرخ ارز در سال 

سدازي ندرخ ارز در    ش ، بت عنوان ير قلم ب هي با عنوان ب هي دولت بابدت يكسدان   "اسمتشاز خري  ارز

 . شثبت در ترازنامت بانر مرهري مشلشارد ريال   8 2 /8بت مشران   98 سال

 ديگر اعتبارات( و

ات دولتدي بدا   مؤسسد ها و  اعتبار بت وزارتخانت قانون پولي و بانكي داراي اختشار اعطاي وام وطبق بانر مرهري 

ين موارد، اسدتقراض دولدت از   يكي از ا .استده هراعتبار اعطا  و بر اين اساس بت دولت وام و بودهمجوز قانوني 

بت طور متوالي بدت   911 شروع و تا سال  908 بانر مرهري بود هت بت منتور پوش  هسري بودجت از سال 

و تعا  و تضمشن سازمان برنامت و بودجت وقت استمرار يافتدت  ي يداراموجو درخواست وزارت امور اقتصادي و 

قراردادهداي   ،ناايدت در سررسش  گذشتت شد ه هدت    و تماماً بودهاين تساشالت هت ب ون سود و هارمرد . است
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در رابطدت بدا تنخدواه گدردان قدانون       ،عدالوه بدرآن   .تم يد  شد ه اسدت    يادشد ه مربوب بت اعطاي تسداشالت  

 .ها نشر تساشالتي بت دولت پرداخت ش ه است ه فمن هردن يارانت

 تنخواه گردان خزانه( ز

مالي اين  تممشنو  استگذاري  ف  مخارج جاري و سرمايتهاي مصوب ساسنت متك بودجت بر اساسدولت 

مواقدع   از آنجدا هدت ممكدن اسدت در برخدي از     . مخارج نشر باي  از طريق درآم هاي دولت صورت گشرد

درآم هاي ماهانت دولت تكافوي مخارج دولت را در آن ماه ننماي ، مجلس شوراي اسالمي هر سدالت بدت   

ولي بدت هدر    ،حساب خود نرد بانر مرهري اعافت برداشت نماي ده  تا سقف خاصي از  دولت مجوز مي

در پايان سال بد هي از ايدن   باي   دولت ،در واقع. صورت در پايان سال مان ه اين حساب باي  صفر باش 

 .بابت بت بانر مرهري ايجاد نكن 

 :بوده استزير ي اخشر بت شرح ها سالسقف تنخواه گردان خرانت در 

 (ريال ميليارد)                                             خزانه  گردان تنخواه  سقف. 2جدول                                                               

 تا کنون 4934از  4937 4903 4903 4900 4902 4901

 درص  بودجت عمومي دولت 9 4111 4111 4111 9111 9111 2011

باندر مرهدري از ايدن طريدق بدت دولدت        ،بطت آن است هت در طدول سدال  نكتت مام در اين را 

عمد   درولي  ،استنماي  و اگرچت در پايان سال مان ه اين تساشالت صفر  م ت اعطا مي تساشالت هوتاه

. بد  بت اين تساشالت اختصاص يا توان  مي يادش ههاي  هاي سال منابع بانر مرهري تا سقف در بقشت ماه

مشدران  ،  98 قدانون تنتدشم بخشدي از مقدررات مدالي دولدت، از سدال          مداده  است براسداس   گفتني

 .است ه شبودجت عمومي دولت تعششن  (٪3)گردان خرانت ح اهثر تا ست درص   تنخواه

 ات دولتي به بانک مرکزيمؤسسو  ها شرکتبدهي  .1-9-2

 32 اعطدايي از محد  مداده   التفاوت نرخ ارز، اعتبدارات   عناوين مابت باات دولتي مؤسسو  ها شرهتب هي 

 .شود قانون محاسبات عمومي و ساير اعتبارات اعطايي بررسي مي
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 التفاوت نرخ ارز ات دولتي بابت مابهمؤسس و ها شرکتبدهي  (الف

ان   التفاوت معاف نش ه قسمتي از اعتبارات اسنادي هت از پرداخت مابت ،ذهر ش  پششتر نشرطور هت  همان

در ايدن  . ات دولتي استمؤسس و ها شرهتمربوب بت ، (912 ي نرخ ارز در سال ساز در رابطت با يكسان)

 . است  دههري دولتي تساشالت با نرخ ترجشحي اعطا ها شرهترابطت بانر مرهري بت برخي 

 قانون محاسبات عمومي 22اعتبارات اعطايي از محل ماده ( ب

قانون محاسبات عمومي تسداشالتي   32 بانر مرهري بابت مجوز ماده، ذهر ش  پششتر نشرطور هت  همان

  .استده هرات دولتي اعطا مؤسسو  ها شرهتبت 

 اعطايي ديگر اعتبارات( ج 

 هدا  شارداريي دولتي و ها شرهتتوان  بت  قانون پولي و بانكي هشور مي 9 ماده  بر اساسبانر مرهري 

 ها شرهت ،بر همشن اساس. اي ، وام و اعتبار اعطا نمها شارداريات وابستت بت دولت و مؤسسو همچنشن 

باندر مرهدري بابدت     ،در همدشن رابطدت  . اند   دههدر ات دولتي از بانر مرهدري اعتبدار دريافدت    مؤسس و

 .پرداخت نموده است ي دولتيها شرهتها، تساشالتي بت  گردان قانون ه فمن هردن يارانت تنخواه

 شده به بخش دولتي بر رشد نقدينگي بررسي اثر تسهيالت ارائه. 1

شود هت تورم هت  اين نكتت مشخ  مي پشششن،ي ها سالبا توجت بت رش  پايت پولي، نق ينگي و تورم در 

قرار داشت با رش  پايت پدولي و در نتشجدت نقد ينگي، بدا     شني يپادر سطوح  989 و  988 ي ها سالدر 

 . درص  رسش ه است 1/94بت باسترين سطح يعني  992 افراي  مواجت ش ه و در سال 

ي خدارجي  ها دارايي  هت سام خال  هن سي سام عوام  بر رش  پايت پولي نشر مشخ  ميبرر

 2/99بدت   981 واح  درص  در سدال   9/99بانر مرهري در رش  پايت پولي با افراي  مواجت ش ه و از 

رسدش ه   999 واح  درص  در سدال   -9/1يافتت و بت  هاه  ،سپس ،رسش ه 992 واح  درص  در سال 

واحد  درصد     -1 /8ال  مطالبات بانر مرهري از بخ  دولتي در رش  پايت پولي نشر از سام خ. است

واح  درصد    -0/1با هاه  مواجت ش ه و بت  ،سپس ،افراي  يافتت  99 واح  درص  درسال  0 /3بت 

 .رسش ه است 999 در سال 
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ن بدا  رشد  آ هدت  دهند ه آن اسدت    بررسي مان ه ب هي بخ  دولتي بت بانر مرهري نشدر نشدان  

   /9بدت   ،سدپس  ،رسدش ه   99 درص  در سال  3/49بت  981 در سال  - / ش ه و از  تافراي  مواج

  3/2با افراي  مواجت ش ه و بت  بار ديگر 999 ولي در سال  ؛هاه  يافتت است 992 درص  در سال 

ال ات دولتدي بدت باندر مرهدري در سد     مؤسسو  ها شرهترش  ب هي  ،در اين مشان. درص  رسش ه است

ات دولتدي از ماند ه   مؤسسد و  هدا  شرهتهت مان ه ب هي  يطور بتدرص  رسش ه،  02 /1بت رهورد 991 

 .ب هي دولت فراتر رفتت است

هاي بخ  دولتدي   آن است هت بت علت رش  سپرده ،دهرنكتت بسشار مامي هت باي  بت آن توجت 

ولدي در صدورت    ،اسدت  نرد بانر مرهري، سام خال  ب هي بخ  دولتدي از رشد  پايدت پدولي منفدي     

هاي خود نرد بانر مرهري، سام خال  ب هي بخ  دولتي از رش  پايت  برداشت بخ  دولتي از سپرده

ديگر، پتانسش  رشد    بشانخواه  ش ، بت  رو روبتيافتت و پايت پولي با رش  ش ي ي  پولي بت ش ت افراي 

 .ود داردب هي بخ  دولتي رخ داده است، وج پايت پولي در اثر رش ي هت در

 (درصد)                                     رشد پايه پولي ، نقدينگي و تورم. 9جدول                                                       

 4930 4933 4933 4937 4934 4932 4939 

 1 /1  4/2 3/21   /4 9 /1   /9 3/41 پايه پولي

 9/22 8/98 1/91 21/  2/20 9/29 0 /9 نقدينگي

 0 /3 1/94 0/91  0/2 2 /4 1 /8 4/20 تورم

 

 

 (درصد)                                  در رشد پايه پولي مؤثرسهم عوامل . 1جدول                                        

 4930 4933 4933 4937 4934 4932 4939 

 -9/1 2/99 1/2 9 /4 -3/3 1 /2 9/99 ي خارجي بانک مرکزيها داراييخالص 

 -0/1 -1/1 0 /3 -3/8 1/0   /4 -1 /8 خالص مطالبات بانک مرکزي از بخش دولتي

  3/2   /1 2/9 2 /9 3/23 -9 /  9/21 ها بانکمطالبات بانک مرکزي از 

 -0/2 -8/82 1/  -2 /9 -2 /1 -3/9 3/9 خالص ساير اقالم 

 1 /1  4/2 3/21   /4 9 /1   /9 3/41 پايه پولي
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 (درصد-ريال دميليار)       هاي بخش دولتي نزد بانک مرکزي بدهي بخش دولتي و سپرده. 1جدول                

 4930 4933 4933 4937 4934 4932 4939 

 1/420330 949991/  4212 9/  8918 1/2 2/222344 94909 /1 91209 /9 بخش دولتي بدهي

  3/2   /9 3/49 - /1 1/30 3/9 - /  رشد

 89082 /0  0821 /9 4 3 9 /1 1/99838 19192 /2 0/92221 429 4/9 بدهي دولت

 3 /1 9/21 2/41 -8/40 3/81 9/1 -3/3 رشد

و  هاا  شرکتبدهي 

 ولتيدات مؤسس
9/98890 0/4219  1/493 2 1/ 20141 4/ 82301 8/ 9 308 0/242182 

 9/23 9/4 43/  02 /1 3 /  1 /1 4 /0 رشد

هاي بخاش   سپرده

 دولتي
9/2412 1 9/ 89931 1/2930 1 0/292121 3/238214 9/9  218 1/992498 

 بررسي قوانين و مقررات مربوط به کاهش بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي . 2

سيحدت   تدا  دولدت مكلدف شد    ، (919  -989 ) هشدور قدانون برنامدت سدوم توسدعت      39ماده  بر اساس

نتشم نماي  هت هسري احتمالي از طريق اسدتقراض از باندر مرهدري و    هاي ساسنت را بت نحوي ت بودجت

ي هدا  سدال هسدري بودجدت در    تدممشن اگرچت ب هي دولت بابت . نش ه باش  تممشنسشستم بانكي هشور 

بدت   98 ولي ب هي دولت بابدت يكسدان سدازي ندرخ ارز در سدال       ،نش ه است رو روبتبرنامت با افراي  

 .افراي  يافتمشلشارد ريال   8 2 /8مشران 

هسدري   تدممشن ، (984 -988 )هشدور   قانون برنامت چادارم توسدعت   9ماده “ ب”بن  بر اساس 

 هشدور،  برنامت چاارم توسدعت  در. ش بودجت از طريق استقراض از بانر مرهري و سشستم بانكي ممنوع 

ن اشدتت   اهد  باندر هسري بودجت خود استقراعي از بانر مرهري يا  تممشنمستقشم بابت صورت  بتدولت 

شدروع و تدا    908 ي استقراض دولت از بانر مرهري بت منتور پوش  هسري بودجت از سدال  ، ولاست

و تعاد  و تضدمشن   ي يد دارابت طور متوالي بت موجدو درخواسدت وزارت امدور اقتصدادي و      911 سال 

ي هدا  سدال  دراقساب مربوطدت   نش ن با توجت بت وارير. سازمان برنامت و بودجت وقت استمرار يافتت است

 تدممشن  بدراي باندر مرهدري   ي ياعطدا در واقع مان ه ب هي دولت بابدت اعتبدارات    يادش هگذشتت، مبلغ 



 

 4931 انتابست، 07، شماره دومسال بيست و فصلنامه روند،   
 

211 

ي ياعطدا با توجت بت صفر درص ي بودن سود متعلقت بت اعتبارات . استهسري بودجت سنواتي ه  هشور 

 .بابت هسري بودجت سنواتي دولت، اين ب هي باز پرداخت نش ه است 

منتدور   بدت ”  شد مقرر هشدور  قانون برنامت چاارم توسعت 1 از ماده “ ج”بن   اساس جرء ير بر

وري منابع مالي سشسدتم بدانكي، دولدت مكلدف اسدت       رش  اقتصادي و هنترل تورم و بابود باره تممشن

ي برنامت چاارم با منتورهردن مبدالغ بازپرداخدت در   ها سال دررا  ها بانرب هي خود بت بانر مرهري و 

اساس پششنااد مشترک وزارت امدور اقتصدادي و    بر ،بت همشن منتور“ .نواتي هاه  ده هاي س بودجت

مدورخ    ه 92813ت/28042ريري هشور و بانر مرهري مصوبت شدماره   ، سازمان م يريت و برنامتييدارا

ي دولت بت بانر مرهري و همچنشن ها ب هيچگونگي بازپرداخت ي ياجرانامت  شنيآموعوع  984 /1/0 

نامددت چگددونگي بازپرداخددت  شنيددآموعددوع  980 /1/1 هددد مددورخ  9499ت/31991ماره مصددوبت شدد

بر اساس آمار عملكرد ب هي بخ  دولتي بت  .وزيران رسش  هشمتبت تصويو  ها بانرهاي دولت بت  ب هي

 رو روبدت ، ب هي دولت بت بانر مرهري با هداه  همدي   توسعت هشور بانر مرهري در دوره برنامت چاارم

ات دولتي بت بانر مرهري با افدراي  مواجدت شد  هدت در نتشجدت آن      مؤسسو  ها شرهت هي ولي ب ،بود

 .بوده است رو روبتب هي بخ  دولتي بت بانر مرهري با افراي  

اي در خصوص هاه  ب هي دولت بت  ، ماده(991 -994 )هشور  در قانون برنامت پنجم توسعت

 .نش ه است در نتر گرفتتبانر مرهري 

 ريگي نتيجه .0

هنند  از طريدق افدراي  موقدت تولشد  محبوبشدت        در جوامع دمكراتشر براي انتخاب مج د سعي مدي  ها دولت 

اسدتقالل باندر مرهدري     ،در نتشجدت . آيد   دسدت  بدت  ها قشمتحتي اگر اين افراي  از طريق رش   ؛آورن  دست بت

 . توان  اين گراي  دولت را خنثي هن  مي

عنصر اصلي استقالل باندر مرهدري    ،  از بانر مرهري دريافت هن توان مح وديت اعتباري هت دولت مي

مح وديت اعطاي اعتبار بت بانر مرهري داراي اهمشت اساسي در رابطت بدا مجموعدت عناصدري اسدت هدت      . است

دولدت از باندر مرهدري     توسدط اعتبدار   دريافدت هن ، زيرا در شرايط عادي،  استقالل بانر مرهري را تضمشن مي
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زيرا تساشالت بانر مرهري بدا ندرخ سدود همتدري از      ،مالي براي دولت مريت دارد تممشني ديگر ها نسبت بت راه

 .گشرد نرخ بازار در اختشار دولت قرار مي

هاي اصلي اسدتقالل باندر مرهدري از     مؤلفتمح ودهردن ب هي دولت بت بانر مرهري بت عنوان يكي از 

 .دارد( ها قشمتثبات ) ي بت ه ف اصلي خوددولت نق  بسشار مامي در زمشنت ناي  ش ن بانر مرهر

با توجت بت تجربشات جااني و الگوي هشورهاي پششرفتت، اگر خواهان دستشابي بدت هد ف ثبدات    

مشن مالي از بانر مرهدري  مير دوره زماني مشخ ، ت دردولت مكلف شود ، سزم است هستشمها  قشمت

 بدا اسدتفاده از   آنمدالي   تدممشن خدود و  دجدت  هسري بوبراي م يريت را هاه  داده و بت صفر برسان  و 

وظشفدت  . وجدود آورد  تابرارهاي مالي، بخ  سازمان خاصي را در داخ  وزارت امور اقتصادي و دارايي بد 

 .است (مانن  اوراق مشارهت) ي ماليمالي هسري بودجت دولت از طريق ابرارها تممشناين سازمان 

يت ب هي دولت در فرانست هت از ير الگوي م رن م يربت  توان ميبت عنوان مثال در اين رابطت 

شدود، بدازار    مالي ب هي دولدت هنتدرل مدي    تممشناساس اين الگو، هرينت  بر. اشاره نمود ،هن  پشروي مي

شدود، از   ياب ، اوراق باادار با سررسش هاي مختلف ارائدت مدي   گذاران توسعت مي ب هي دولت براي سرمايت

. شدود  شود و شفافشت هام  براي اين بازار ارائت مي طمشنان حاص  مينق ينگي اوراق قرعت منتشرش ه ا

مدالي   تدممشن داري فرانست، سعي نمدوده اسدت    ت خرانتمؤسسبانر مرهري فرانست با استفاده از خ مات 

رشدم   بدت نكتت جالو توجت در اين رابطت آن است هدت  . هسري بودجت دولت را بت باترين وجت انجام ده 

ب هي انباشتت دولت، بانر مرهري فرانست بت هشچ وجت اجازه اعافت برداشدت بدت    هسري بودجت دولت و

آن اسدت هدت ايدن     ،داري فرانست وجود دارد ت خرانتمؤسسنكتت مامي هت در عملكرد . دولت ن اده است

نمايد  هدت عدمن     بشني مدي  ت با هارايي باس، تمام درآم ها و مخارج روزانت دولت را بت نحوي پش مؤسس

ي  هدا  حسداب هسري بودجت احتمالي دولت در هر مقطع زماني، در پايان هر روز مان ه مثبتي در  تممشن

 .نماي  خود نرد بانر مرهري فرانست حفظ مي



 

 4931 انتابست، 07، شماره دومسال بيست و فصلنامه روند،   
 

211 

 منابع

تحلشلي از عملكرد بانر مرهري در رابطت با بودجت دولت، شناخت مشدكالت  . (918 ) .احم ي، محم  -

 .ت عالي بانك اري ايرانمؤسسنامت  پايان: تاران. ها ح  و ارايت راه 939 -11ي ها سالطي 

نامدت   پايدان  :تادران . برسي اثر ب هي و مخارج دولت بر نرخ باره در ايران. (983 ) .ان ستا، فرهاد -

 .ت عالي بانك اري ايرانمؤسس

 . بانر ملي ايران: تاران. (998 ).911 -991 تاريخچت سي سالت بانر ملي ايران  -

مرهدر   :تادران  (.روند  و علد   ) تغششرات رش  نق ينگي در اقتصاد ايدران . (981 ) .شاهري، عباس -

 .هاي مجلس شوراي اسالمي ايران پهوه 

 (.919 -989 )قانون برنامت سوم توسعت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جماوري اسالمي ايدران   -

 .سازمان برنامت و بودجت : تاران .(919 )

-988 )صدادي، اجتمداعي و فرهنگدي جمادوري اسدالمي ايدران       قانون برنامت چاارم توسدعت اقت  -

 .ريري هشور  سازمان م يريت و برنامت: تاران .(989 ) (.984 

 .جماور ريري و نتارت راهبردي رئشس معاونت برنامت(. 991 -994 ) توسعت هشورقانون برنامت پنجم  -

 .ريبانر مره: تاران . 90 تشر  8 قانون پولي و بانكي هشور مصوب  -

 .انتشارات پششبرد: تاران .پول و تورم. (938 ) .فريبرز ،دانا رئشس قبادي، فرخ و -

هداي   مجموعدت پدهوه   . نكاتي در مدورد حسداب ذخشدره ارزي    (.918 ) .هشش  بانوسي، روبشنا -

 .هاي اقتصادي، بانر مرهري ها و سشاست سياداره برر :تاران. 1 اقتصادي، شماره

هداي   هداي پدولي مناسدو در جادت تثبشدت فعالشدت       سشاست .(919 ) .انديگر و همشجاني، اهبر -

 .معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي: تاران .اقتصادي

هداي   ها و سشاست ياداره بررس: تاران .ي مختلفها سالگرارش اقتصادي و ترازنامت بانر مرهري،  -

 .اقتصادي، بانر مرهري

ساختار ب هي دولت بت بانر مرهدري و مكانشسدم هنتدرل آن در اقتصداد      (.989 ) .سش  مارزاد مشربااري، -

 .ت عالي بانك اري ايران، بانر مرهريمؤسس: نامت هارشناسي ارش  رشتت بانك اري، تاران پايان .ايران



 

 ايران و مقايسه آن با استانداردهاي بين المللي شناسايي ساختار بدهي دولت به بانک مرکزي در

 

423 

پاريس،  .گرارش شرهت در سمشنار م يريت ب هي بخ  دولتي (. 98 ) .سش  مارزاد مشربااري، -

 .هاي اقتصادي، بانر مرهري ها و سشاست ياداره بررس: تاران .فرانست

 .هاي اقتصادي، بانر مرهري ها و سشاست اداره بررسي: تاران .ي مختلفها سالنماگرهاي اقتصادي،  -

 

- Carlo, Cottarelli .(1993). Limiting Central Bank Credit to the Government – Theory 

and Practice. International Monetary Fund. 
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 محور در خدمات نوین بانکی كرویکرد ریسمبتنی بر  ییشو پولبا  نقش مبارزه یبررس

 

  جميله پيکر  ، هيدی یوسفی

 چکيده

ها به عنوان یکی از و بانك شدههای اقتصادی ملل مختلف مطرح به عنوان مفهومی با کاربرد وسيع در سيستم« ییشو پول»امروزه 

یافتاه  های ساازمان های حاصل از فعاليتییمعامالت مالی مربوط به دارا اصلییان، قسمت شو پولهای فعاليت پرکاربردترین درگاه

ای در حال های فزایندهم مالی نيز با پيچيدگییهمزمان با رشد روز افزون خدمات مالی، جرا .اند به خود اختصاص داده را غيرقانونی

در چنين . ندهستتری های نظارتی و کنترلی، دارای سرعت رشد به نسبت پایين، سيستمماًاست که عمواین درحالی. رشد هستند

هاای مساتمر و ارا اه راهکارهاای     ها و کنتارل دمات مالی، نظارتهای مالی، محصوالت و خهای دقيق نهادشرایطی، لزوم بررسی

دیگر، به دليل وجود بازارِ رقابتیِ شدیدِ ارا اه   سویاز . شوداز پيش احساس میبيش ،مالی و تروریسمم یجراهوشمند در مقابله با 

در این بخش از نهادها به شدت رو به یی شو پولهای ایران و گسترش ارا ه خدمات نوین الکترونيکی، ریسك خدمات در ميان بانك

، مباارزه باا   بادین ترتيا   . یان تبدیل شده اسات شو پولها به مکان مناسبی برای افزایش بوده و حتی در بسياری از موارد، بانك

شویی  ولدر حوزه مبارزه با پ های مالیوظایف نهاد ترین اصلیمحور در محصوالت الکترونيکی نوین، از یی با رویکرد ریسكشو پول

مالی تروریسم با استفاده مين أتیی و شو پولدر این مقاله سعی شده است، فرآیند مبارزه با . رودبه شمار می و تامين مالی تروریسم

و  يتبا توجه به موقع ،(FATF) یاقدامات مال یژهگروه و یرهنمودها بر اساسمحور در خدمات نوین الکترونيکی، از رویکرد ریسك

 یساك رو کام  یسكرپر یطشرا ییشناسا برای یاین پژوهش، به ارا ه چارچوب. يردمورد مطالعه قرار گ یران،کشور ا یداخل یطشرا

. اسات  ضاروری مادت  بلناد  یبه عنوان هادف  یسمترور یمال ينمأو ت ییشو پول یسكر یهابه منظور ارا ه شاخص که پردازد می

 یان نااظر ا  ینهادها یو کنترل یقدرت نظارت تقویتو لزوم  یسازشفاف یبرا يهاول یگام رو، يشپ پژوهشرود، یانتظار م ين،همچن

حاال حاضار    یطو شرا FATF یاستاندارها اساس بر ،منسجم بردارد تا چارچوب مورد نظر یچاچوب نظارت يينحوزه به منظور تع

 .گردد تعریفکشور 

 .های ریسكشاخص و مالی تروریسمن يمأت ،ییشو پولخدمات نوین الکترونيکی، مبارزه با  :کلياادیواژگان 

 .JEL  :,G32 , R51  K42بندی طبقه

______________________________________________________ 
 یندهبانک آ ییشو و مبارزه با پول یسکر یریتاداره مد یسکارشناس ارشد اقتصاد، رئ   hedi.yousefi@yahoo.com   

                                                                                                                      
 یندهبانک آ ییشو و مبارزه با پول یسکر یریتکارشناس اداره مد ی،مال اتیاضیکارشناس ارشد ر                      

jamileh.peykar@gmail.com   

mailto:jamileh.peykar@gmail.com
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 مقدمه .4

عمليدا ازآنهدامشد ع غيد معدامال كدهنماينددرفتارايگونهبهكنندميتالشهموارهيانشوپول

تدوجهيقابدلهدايريسکباهموارهيانشوپولبامواجههدرهابانکبناب اين،.نباشدتميزقابلمش ع 

ندوعياعتباريبدها مؤسسعهابانکدرييشوپولبامبارزهب نامهبايستميرعايناز.هستندرعهرعب

 .نمايندف اهمراقانونيعمليا باغي قانونيمعامال تفکيکامکانكهشودتنظيم

بايددبدهيي،شدوپدولهاينوينالملليانجامشدهدرخصوصرعشبينهايپژعهشباتوجهبه

ها،مشکال ها،ف آيندستميكارمندبانکي،ازسه يانبيشت ازشوپولايننکتهتوجهنمودكهمعموالً

اسدتفادهمنظوربههايموجوددره بخشيآنهاازكوچکت ينشکاف.هايموجوداطال دارندعشکاف

،تمداميمصصدوال آزمونها،ب رسيدقيقتماميف آيند،بناب اين.ب نددرراستايمنافعخودبه همي

ييراكداهششوپولريسکيستم،موجوددرسهايشکافي يتازمديناننظار ب نقاطضعفعاطم

 .خواهدداد

.بندديريسدکاسدتدارايسناريوييمبتنيب طبقه،ييشوپولمصورمبارزهبارعيک دريسک

شدوندبنديميشناساييعطبقه،ريسکيديگ عش ايطهازمانبدينصور كهاف اد،مناطق،مشاغل،

امدابدهطدوركلدي.دنشوگ فتهسناريوهايكنت لي،تعيينيابازبينيميهايصور تصليلب اساسع

ا بودهعبتوانددمؤسسهاعتماميدعلتپذي شاستانداردعجهانشموليكهموردشناسيرعشهيچ

.يانرامشخصنمايد،عجودنداردشوپولماهيتعميزانريسکناشيازعمليا 

نيدازهايمدوردكنت لكهمعنياينبه.باشدريسکب مبتنيبايدييشوپولضدهايب نامهساختار

منطقدهريسدکعشدودمديارايدهمشدت يبهكهخدمتييامصصولريسک،مشت يريسکب مبتنيبايد

هددايتعادارهبدهقدادربايددهدابانک.كندميخدمتارايهمشت يبهكهباشدماليسازمانيابانکفعاليت

ريسدکسدط بدامتناسد ،شددهاعمدالهدايكهكنت ليابنداطمينانعباشندخودريسکارزيابيب نامه

______________________________________________________ 
.(831 .)يبيتذه.  

.11 ،ص(831 .)پاك عان؛48 ع   ،ص(833 .)ععصاريابانيب.  
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بهعنوانيکيازمسي هاياحتماليمورداسدتفادهپ ريسکشناساييمصصوال ،راستاايندر.استم بوطه

 .استاهميتحائزبسيارشويانتوسطپول

 ماهيدت بده توجدهبدا همؤسسده در خاص موارد ريسک استكه ض عري نکته اين به توجه

 معامال  ع مشت ي ريسک اندازهبناب اين،.شودمي گي ياندازهع ارزيابيه،مؤسس آن عمليا ع فعاليت

.بودخواهدمختلف،متغي  ا مؤسس عمليا  اساسعي،ب  توسط شده انجام

 ادبيات موضوع. 2

 تاریخچه موضوع. 2-4

يي،كدارعلمديعشدوپدولمصورمبارزهبارسدايناستكهدرحوزهرعيک دريسکآنچهعاض بهنظ مي

ب گ دانفارسيرعيک دهايكميتهبدالع.بنيادينيدرداخلكشوراي انصور نگ فتهاستهايپژعهش

FATF
عنظار مبتنيب ريسک،گاممهميمصورريسکييمبتنيب رعيک دشوپولم تبطبامبارزهبا 

شددهييبانکم كزياي انب داشدتهشوپولاستكهدراينحوزهدرداخلكشورعتوسطادارهمبارزهبا

بهتبيينچارچوببدوميمبدارزهدراينحوزه، اهمطالعا بيشت بههماميداست،ادامهاينمسي .است

ايدن.بيانجامددمصدورريسدکعنظار مصورريسکماليت عريسممبتنيب رعيک دتأمينييعشوپولبا

عتجاربFATFهايسازمانسازيرهنموددرحالياستكهدرخارجازاي ان،كشورهايمختلفبابومي

ييتددعينشدوپدولمبدارزهبدامصورريسکيب ايرعيک دچارچوباندخود،توانستهييشوپولهايپ عنده

كهدرايدندك اشارهآنهاعساختارارائهشده8دعلتاست الياهايپژعهشتوانبهدراينراستامي.نمايند

،1(تديمسياسدتاطالعداتي)دعلتانگليس،4الملليدبيم كزماليبين.مقالهنيزازآناستفاهشدهاست

هدايم كدزيملدلمختلدفدرايدنرابطدهدعلتيعبانکهايسازمانعبسيارياز بانکم كزينيج يه

درايدنبدين،.انددنمدودهمتناس باش ايطآنكشورراانجامدادهعچارچوبخودرااعدالمهايپژعهش

______________________________________________________ 
(. 81 .)انيمهجور.  

2. Financial Action Task Force 

3. Australian Government .( 2006). 

4.Dubai International Financial Centre .(2013). 

5. The Information Policy Team .(2012). 

6. Central Bank of Nigeria. (2011). 
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ازجملدهايدن.انددهك هايحوزهمالينيزعارداينحيطهشدهعكارهايارزشمنديارائهب خيازش كت

كدهپدسازب رسديدكد اشاره كاريازش كتمتاعنت توانبهارزيابيريسکمشت يان،ميهاپژعهش

توانسدتهمددليبد اي،مختلدفمشدت يانهايعيژگينهادماليعب رابطهمشت يبامؤث ابعادمختلف

.يماليارايهنمايدآنهاارزيابيريسکمشت يانب ايسازم

عبهي نامهعقانونتصويينآيکدستورالعمل،يزدهدرداخل،س8تت/درخصوصموضو مپ

پ داختشددهيمشت يسکازآنهابهمباحثم تبطبهريب خابالغشدهكهدرمتني انيايهابانک

:شوديبهآناشارهمزي است،كهدر

 اعتباري،مؤسسا اي انيمشت يانشناساييچگونگيدستورالعمل -

سياسدياشدخاصبدهپايدهخدما ارائههنگامعيژهنظار عدقتاعمالنصوهدستورالعمل -

 اعتباري،مؤسسا درخارجي

 اعتباري،مؤسسا خارجيمشت يانشناساييچگونگيدستورالعمل -

 .ايپوستههايبانکكارگزاريرعابطدرشوييپولبامبارزهمق را رعايتلزعمدستورالعمل -

يب خدي،مشدت يسدکريب رسدبد اييدژهعيهداعدسدتورالعملگفتهپيشباتوجهبهموارد

ادارهمبارزهبدايزهاننظار ب نصوهعملک دبانکيانعمتولبودهيهاالزامبانکتمام،درسط هااقدام

عادارا مبارزه(FIU)ييعدارايعزار اموراقتصاديعاحداطالعا مالي ان،ايبانکم كزييشوپول

يسدکتتعمد تبطبدار/گ فتهدرحوزهمپصور هاياقدامينت ازمهم.هاهستندبانکييشوباپول

احد ازامکدان.استكشوريعحقوقيقياشخاصحقيتياستعالمهويهاعجودبست ي ان،درايمشت 

افتتدا حسدابعي،مشدت يدفدرزمانتع يتعلزعماح ازهو4ب خطيهابااستفادهازسامانهيتهو

يدكشوربايمشت کشبکهبانکاج ايييا عمليگ خصوصددر.استيگ ديخدما بانکب خيارائه

______________________________________________________ 
1. Price .(2008). 

2. Metavante 

.شودتتناميدهمي/شوييعياتامينماليت عريسمبهاختصارمپمبارزهباپول. 8
4.Online 
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راسدتاايدندر.اسدترشددحدالدرشد بهحوزه،ايننظارتيهايب نامهكهشودتوجهنکتهاينبه

:نموداكتفاذيلمواردب خيبيانبهتوانمي

بد نظدار عاسدتخ اججهدتاعليدههدايالگدوريتمارائدهعشدوييپدولقواعداعلفازابالغ -

 هابانکكليهسط درهات اكنش

 نهابعشهابسامانهسازيپيادهعمشت يانفعاليتسط تعيين -

بدهمشدکوکمعدامال گدزارشعمقد رسدقفازبديشعاريزهايگزارشب رسيعتجميع -

مالي،اطالعا عاحددرهابانکكليهسط ازشويي،پول

پ عنددهخصوصدرصال ذينهادهايساي عم كزيبانکمالي،اطالعا عاحدهاياستعالم -

شويي،پولبهمشکوکهاي

 مالي،اطالعا عاحدعهابانکتمامبينشوييپولبهمظنوناف ادفه ستگذارياشت اکبه -

.مالياطالعا عاحدعم كزيبانکبههابانکشوييپولبامبارزهحوزهعملک دگزارش -

 ریسک چيست؟ . 2-2

تد ،بدهعبدار سداده .تواندبهعنوانت كيبيازيکرخدادعميزانعواق آنرخداد،باشدريسکمي

كهب خيمواقعممکناستاتفاقافتددعدرجدهخطد يداتواندبهعنوانت كيبيازشانسيريسکمي

تأمينييعشوپولدراينمقالهمنظورازريسک،ريسک.باشدشود،زيانيكهدرنتيجهآنتصميلمي

 .استماليت عريسم

 مدیریت ریسک چيست؟. 2-9

ايدن.اسدتهاييب ايكاهشعمدي يتيدکندو ريسدکمدي يتريسک،ف آيندتشخيصعتوسعهرعش

،كنت لعنظدار بد ميدزان(مقابلهباآن)بندي،درمانهايتشخيص،اعلويتف آيندمستلزمگست شرعش

دراينجاهدفازمدي يتريسک،مدي يتف آيندياستكهدرآن،رخددادي.مع ضخط استس مايهدر

______________________________________________________ 
1. Interntional Organisation for Standardisation.ISO/IEC Guide 73 Risk management – Vocabulary – 

Guidelines for Use in Standards. Geneva: ISO. (2002).  
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استكهممکناسدتدرينياخط افتدعشد موردانتظار،ميزانزيااتفاقميآنخالفاحتمالعقو  ب

  .دشوتصميليادشدهصور عقو رخداد

م احدل.اسدتدهشارائهSASش كتمشت يدراينخصوص،درزي ف آيندمدي يتريسک

هدايزمدانيسياستنهادم بوطه،دربازهب اساسسازيعهاپيادهبايستدرتماميريسکمييادشده

 .ندشورسانيرعزبهمعيني
 SASدر شرکت  2ت/فرآیند مدیریت ریسک پ  .4 شکل

 
  .SAS Institute .(2009), p. 8:مأخذ

 ها نياز به مدیریت دارند؟کداميک از ریسک. 2-1

كسد عكدار،دعريسدکهد مدي يتريسکرعد،بهطوركليانتظارمي،تت/درخصوصموضو مپ

:اصليرامدنظ داشتهباشد

______________________________________________________ 
1. Australian Government, Ibid .(2006). 

.شود ناميدهمي/تامينماليت عريسمبهاختصارپ/شوييپول.  

ريسکذاتي

KYC=H/M/L

نظار طبقهبنديشده

مبتنيب ريسک-عضعيت
ب ايمشت يان:مثال

رفتارريسکها

پيادهسازيسناريو
منصص بف د

تصليلرخدادهاع
بخشهايپ ريسک
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 معنيكهممکناستازكسد عكدارشدمادرراسدتاياهددافبدين:ریسک کسب و کار

.تتاستفادهشود/مپ

 پايبندديبدهنبدودبهضعفيداريسکنظارتي،ارتباطعهمبستگيزيادي:ریسک نظارتی

ايازاينتعهدا ععظايفمتدداعل،ممکدننمونه.تتدارد/مپهايب نامهتعهدا نسبتبه

هاياصليازقبيلدستورالعملانتقالعجوهدرسدط نشاستكوتاهيدرارائهگزارشت اك

دهنددهچگدونگيكسد نشدان)تت/المللي،اح ازهويتمشت يانعياداشتنب نامهمپبين

.باشد( خوداست/هدرشناساييعمدي يتريسکپمؤسسعكار

.پدذي نيسدت ،امکدان/درفضايعاقعي،عجودكس عكاركامالًبدعنريسکدرموضدو پ

شناسداييكد دهعسد س، م بوطبهخدودرا/پشودكهه كس عكار،ريسک،ف ضميبناب اين

ايجدادتعدادليبدينمنظدور،.سعيدريافتنبهت ينرعشبهمنظوركاهشعمدي يتآنداشتهباشد

رعسدت،هنرعب كهآنكس عكارباآ/كس عكارعمشت يانآندرمقابلريسکپه بينهزينه

خواهددموسسدهاست،اينام ،متناس بااندازهكس عكارعمنابعدردسدت سگفتني.استض عري

 راكنت لكنددكدهانتظدار/تواندآندستهازريسکپميت تي ،يکكس عكارخاص،بدين.بود

.باشدارائهخدما عياتوليدمصصوال درنظ گ فتهرعييباآنرادرزمانرعبه

بداابتددامداليت عريسدمالزماسدتتأمينييعشوپولمبارزهبامصورريسکدراج ايكاملف آيند

مصددعدهقضدايي،عضدمنآگداهيازشد ايطچارچوبعيژه،يکيکاستانداردخاصعياتع يفاستفادهاز

يهداطبقدهدراينجاب ايآشناييبيشدت ،.دشو موردمطالعهق ارگ فتهعاج ايي/انوا طبقا ريسکپ

:شوديمبيانيااست الكشوردراستاندارد،يکهايه  عزي شاخه/پيسکر

 ييشناساسکير

 ريسکمشت ي،

  ريسکمصصوال عخدما، 

 هايانجامكارريسکرعش/هايارائهخدما عمصصوال ريسکشيوه،

 م بوطهياكشورقضاييحوزهريسک. 
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 گي يارزيابيعاندازهريسک

 شانسرخدادريسک-نماييدرست، 

  ميزانزيانياخط درصور رخدادريسک-اث، 

 درجهيارتبهريسک=اث *نماييدرست،

 ريسکدرمان. 

 مدي يتريسکكس عكار 

 مدي يتعكمينهنمودنريسک، 

 هاهاعرعيهكارب دراهب ها،سياست. 

  مدي يتريسکنظار

 هاهاعكنت لصصي سيستمجايگذاري، 

 تت/ريسکعب نامهمپمدي يتط  اج اي.

 ريسکنظار عبازنگ ي 

 سازيف آيندنظار توسعهعپياده، 

 هايض عرينگهداريمدارکعپيشينه، 

 تت/بازنگ يط  ريسکعب نامهمپ، 

 حساب سيداخليياارزيابي، 

 تت/مپهاب اساسارائهگزارش. 

درايدنراسدتا،.اسدتمقاله،ريسکشناسداييايناي،تم كزاصلياعلعپايهبهعنوانم حله

شناسدايي،ه كس عكار،چهارگ عهزي رابهمنظورارزيدابيريسدکنخستينگامرعددرانتظارمي

 .خود،موردمطالعهق اردهد

______________________________________________________ 
1. Australian Government, Ibid .(2006). 
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:نو مشت ي

حقيقي-

حقوقي-

اف ادسياسي-



ارزيابيريسکمشت ي

شناساييساده

شناسايياستاندارد

شناساييكامل

 مشتري  ریسک. 2-1-4

هدايسطو مختلدفشناسداييبد ايگد عهالمللي،قوانينداخليعاستاندارهايبينب اساس

  .دك توانمشاهدهمختلفمشت يانعجودداردكهدرجدعلزي مي

 ارزیابی ریسک مشتري .2شکل               

 

ازاينحيث،امد يآنهابندي ،شناساييعطبقه/پبنديمشت يانازمنظ ريسکبهمنظوردسته

هايقضاييمختلفاقددامبدهتعيديناسدتانداردالمللي،حوزهدرسط بيندراينراستا،.ناپذي استاجتناب

بده،درايدنخصدوص.اندهايمختلفريسکينمودهطبقهتفکيکشناساييدقيقمشت يانعمنظوربهجامع

 :شوندمشت يانپ ريسکشناساييميهايزي بهعنوانصور كليدسته

 ،مشت يانجديد -

 ،نسبتباالداشتهباشندبههايباتعداديامبالغخواهندت اكنشمشت يانجديديكهمي -

هدايزيداديبدايدکمشدت ييداگ عهديازمشت يانكهت اكنشکمشت يياگ عهيازي -

 ،مشت يانخاصدارند

 ،استرعرعبهايكهاح ازهويتشانبامشکالتيمشت ي -

 .آعردعاريزبهشع ميب ايپولخ دياعايكهمقدارزيادياسکناسمشت ي -

 پ خط مشاغلدارايمشت يان -

______________________________________________________ 
(. 81 .)انيارجمندنژادعكاظم.  

2. Australian Government, Ibid .(2006). 
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پ خط جغ افياييهايحوزهدرفعالمشت يان -

نشدانيالمللينبهايگ فتهدراست اليا،نيج يه،پاكستانعنهادهاعش كتصور هايپژعهش

بنديريسدکهايرتبه،رعشسازيهايكميها،رعشبندياينعاقعيتاستكه،جزئيا طبقهدهنده

. مشت يانعتعيينسط كنت ليب ايه طبقه،دره حوزهقضاييمتفاع است/پ

يتازعضدعياطالعدا معتبد عمدوثق، /درحدوزهپيش عپيكشورهايشت درب،سويکاز

تتجهدت/متخصصانحوزهمپيقا پشتوانهتصقتوانديعجودداردكهممشت ييعرفتارمالهويتي

يکديازكشدورهاايدندراطالعدا سدازيف هنگشفاف،يگ ديازسو.باشديانمشت يسکريابيارز

لذاپ عاض استكدهضدعف.استتت/مپيهاب نامهيآنهادراج ايتموفقي مسعواملتاثي گذاردر

حدوزهمددي يتيعنظدارتيهدايب نامهرعيهايپيشدردعموردمذكورجزءموث ت ينموانععچالش

.استاي اندرتت/پم

ازالزامدا يکي /ازمنظ پيانانوا مشت يسکرييعشناسايانمشت يتسط فعاليينتع

باتوجهبه.مصوراستيسکريک دب رعيمبتنييباپولشومبارزهبهمنظوريتازمصدعديبست يجادا

يهداازرعشيکدييطيشد اينرسدد،درچندنظ مديبده،(يد اندرا)ي مسدينمشکال موجوددرا

معتب ازجملدههايعاستفادهازحداقلدادهحقوقي/يقيحقيانمشت ياكتفابهخوداظهاريگزين،جا

 .نزدبانکباشديسابقهمشت 

 ریسک کشور. 2-1-2

درحدوزهمبدارزهبداعيدژهبدهدرخصوصميزانعاندازهريسکكشورهانيزتوافقجهانيعجودنددارد؛

ب خديسياسيخود،هايگ ايشممکناسته كشورياحوزهقضايي،بنابهمعنيكهبدين.ت عريسم

هداياقددامماليرامصداقهايديگ ،همانفعاليتخط عكشورقضاييراكمهاييکحوزهازفعاليت

هد درپد ريسدکبدودنمدؤث عوامدلتوانگفتكهكليمينگ شامابايک؛كندت عريستيقلمداد

 :استزي ماليت عريسم،بهش  تأمينييعشوپولكشورازمنظ 

 ،نظاي آنمشابهازسويسازمانمللعهاياقدامكشورهايمشمولتص يميا -

 ،نمايدآنهارابهعنوانغي همکارمع فيميFATFكشورهاييكه -
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 ،نمايندعمنابعمعتب ،آنهاراحاميت عريسممع فيميهاسازمانكشورهاييكه -

هايخ ابکارانهدرآنهداتوسدطمندابعمعتبد كشورهاييكهسط باالييازفسادعيافعاليت -

  .شودگزارشمي

 شفافغي عيک ارچهغي مالياتيعينظاممالداريكشورهاي -

خط ازط يقبانکم كدزيععاحدداطالعدا مداليهاعمناطقپ دراي اننيز،فه ستكشور

شددهاندبستهبهسط ريسکاعدالمهاموظفتماميبانک.دشوميعزار اموراقتصاديعدارايياعالم

 .رااتخاذنمايندمتناسبيداشتهعمالحظا يب ايه كشور،ب خوردمتناسب

 محصول ریسک. 2-1-9

در.شدودمديمنجد آنهدات يازسط ريسکبهارزيابيكاملا ماليمؤسسشناساييريسکخدما 

اينارزيابيبايدخدما پ ريسکمشخصشدهعدرشيوهكليرعيک دريسدکمصدور،مددنظد قد ار

راارائدهآنهداطدوركامدلها بدمؤسسددررعيک دريسکمصور،بايدخدما ندوينيكدهعيژهبه.گي د

طوربهنمايند،ديگ ياستفادهميا مؤسسخدما ،ازخدما ياكلآنارائهبخشيب اياندعيانداده

تد عدرمدوارديبسديارزي انظار عكنتد لچندينمصصدوالتيبسديارپيچيددهدقيقارزيابيشوند؛

.خواهدبودپ هزينه

بددين8.هايب خطرادارند،ريسدکبيشدت يدارندد،خدماتيكهقابليتت اكنشافزعنب اين

هاعتغيي ا دراندازهعجوهازحساسيتباالييدرمکانت اكنش/منظورنظار ب موقعيتجغ افيايي

ط يدقازعجدوهانتقدالتدوانبدهمي،ديگ ازميانخدما پ ريسک.اينگ عهازخدما ،ب خوردارند

(خاصمشت يانبهخصوصيشکلبهماليمصصوال ارائه)4خصوصيبانکيرعابطهايكارگزارعبانک

ي نقلعانتقاال ب عنمد زيت كهدرگچيدهيهايپتيبافعالييهارسدبانکيبهنظ م.دك نيزاشاره

شدت يازمنظد يسکبياند،درمع ضرگذاشتهياختصاصيِياتم كزخودراب خدما ِبانکهستندع

______________________________________________________ 
1. Australian Government, Ibid .(2006). 

(. 81 .)انيارجمندنژادعكاظم؛( 81 .)انيمهجور.  
3. State Bank of Pakistan .(2012). 

4. Private Banking Relationships 
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قد اريشدت يبيتصتنظدار عبازرسدبايستمي،مصورريسکک ديازمنظ رعبناب اين، باشند،/پ

 .ند يگ

هايدرحالحاض ب خيخدما پ ريسکمانندامکانانتقالعجوهازط يقبانک،استگفتني

هدايمصددعديتحاض حالدررعي،بدين.پذي نيستا مالياي انامکانمؤسسهاعكارگزاردربانک

درحداليكدهدرادبيدا ايدن.اي انصادقنخواهددبدودموردبصثدراينخصوصدرسيستمبانکي

هدايهدايكدارگزارعباندکگ فتهازط يدقباندک هايصورپدررابطهبات اكنش/موضو ،ريسکم

.دهندايبخشمهميرابهخوداختصاصميپوسته

ايدنزيد ا.داشتبانکداريالکت عنيکيايبهبايدنگاهعيژهمصصوال ،ريسکارزيابيمنظوربه

نيدزآنعلدت.اسدتپدذي آسدي بسيارييشوپولهايفعاليتبهنسبتدستهازخدما عمصصوال ،

بانکدداريخددما كدارب انگمنداممانددنعامکانعمليا انجامجغ افياييگست هعسيعباال،س عت

توانبهاينت نتبانک،هم اهدراي انميدرخصوصخدما قابلارائهدراينحوزه .استالکت عنيکي

بهدليلرشدرعزافزعناينندو ازخددما عنيدازحدوزهبدانکيبده.دك اشاره...عبانکبانکعتلفن

بدهمقولدهخددما الکت عنيکديعاينپدژعهشدرادامههاينوينعناشناساينحوزه،ب رسيريسک

.شودپ داختهمي اينحوزه/هايپريسک

 محدوده و محدودیت. 2-1

بد ايهايمالي،بهعنوانيکيازابزارهايمناسد ب رعيت اكنشعيژهبهايجادمصدعدهعمصدعديت،

بايددقتشودكهممکدن.شودمط  ميهايماليبزرگدرنهادعخدما مصصوال مدي يتريسک

درايدنراسدتا،.كدارانباشددهايماليكوچدکعمتوسدطهاييب اينهاداستايجادچنينمصدعديت

نظ اندازه،ماهيدتعاز)ايراانتخابكندكهمتناس باكس عكاره نهادماليشيوهرعد،انتظارمي

امکدان.عيژههماننهادمداليباشدد( /پ)ماليت عريسمتأمينييعشوپولهايعريسک(پيچيدگي

______________________________________________________ 
(.818 .)كشتکار.  

2. FATF .(2010). 
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هايي،نيازمندعجودبست يمناس ازجملهعجدودفضدايشدفافيازعضدعيتايجادچنينمصدعديت

.خواهدبودمالينهادهايماليعانوا مشت يان

 پژوهشروش . 9

سدازمان2 2 زي اچارچوبموردنظ اينمقالهباتکيدهبد گدزارش؛،تصقيقعتوسعهاستاينپژعهشرعش

FATF
هدايچدارچوبعهاسداختارقوانينداخليايدنحدوزه،بهتوجههمچنين،با.تهيهعتنظيمشدهاست، 

.شودكارب ديمصسوبمياينپژعهشازنو بدينت تي ،.استدهشب رسيعارائهاياعليه

هايقضدايي،ب خديازسازيشدهدرانوا حوزههايپيادهدراينمقاله،پسازب رسيشاخص

چارچوب"درتنظيممؤث متناس باعضعيتموجوددركشوراي انانتخابشدهععوامليهاشاخص

.شودمط  مي"درخدما نوينبانکيمصورريسکرعيک د

 ارزیابی ریسک خدمات الکترونيکی. 9-4

نوينالکت عنيکيكدهباعدثرعندقاسدتفادهازايدنهايمشت کخدما ،عيژگيFATFهايسازماندرگزارش

 :استزي بهش  ،عنقديشدهاستيخدما درمقابلخدما سنت

،ريسکاعتبارينبود -

،ت اكنشبااليس عت -

 .تجاريغي حضوريهايارتباطامکان -

يهاشوند،ت اكنشيرعزارائهميهايكهبااستفادهازتکنولوژينيب خالفپولنقد،خدما نو

خددما درقابليدتايدن.كنندديحفد مديکديسدابقهالکت عنيداركدورديکصور انجامشدهرابه

بهيانيعكمکشاك دهف اهمينكنندهقوانسازماناج ايب ايشت يبپژعهشييهاس نخالکت عنيکي،

يانيمانندمشت )انجامنشوديمشت يتكهاح ازهويدرصورتبهطورمثال؛نمايدمييگي يپيندف آ

باحداقلدادهموجوديتواند،حتيميکيسابقهالکت عنيکمواردي،درب خ(ماننديميكهناشناسباق

______________________________________________________ 
 (.2 2 .)نپ داختينويهانبااستفادهازرعشينوشوييپول. 

2. FATF, Ibid. (2010). 
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يعاجد ايگيد يپينددب داشتعجوهصور گ فتده،ف آياكهپ داختيمکانياIP Addressيلازقب

عييشدوپولكارب مشکوکبهيتهوياطوربالقوه،مصلتواندبهيميتقابلينا ؛بخشدقانونرابهبود

 .يدنماييراشناسايسمت عريمالينتأم

گدانخددما الکت عنيکدي،بدهدهنددهتتازسدويارائده/عالزاما مپينقوانيترعاين،بناب ا

بداتوجدهبدهپتانسديل)همچنين،خدما الکت عنيکدي.شودميمنج هاشفافيتبيشت يدرت اكنش

هدايبددعننظدار عيداحتديغي قدانونيبدازاربخشتواند،مشت يانراازمي(جذبمشت يانبيشت 

.،بهسمتبازارهايرسميسوقدهد(هايزي زمينيهاياخدما بانکمانندحواله)خدما 

 دهندگان خدمات ارزیابی ارائه. 9-2

هدايپذي يهاعآسي اينموضو بودكهريسکFATFسازمان 22 هايگزارشسالکيازيافتهي

دهندگانخددما عمصصوالتشدانحتديبدينيدکگد عهماليت عريسمميانارائهتأمينييعشوپول

لهأمسد.طورقابلتوجهيمتفاع هستندهاياعتباريبهيکسانيازخدما نوينپ داخت،مانندكار 

گداندهنددارائده)دارندديمختلفديهداژگييعاشارهداردكهمصصوال مختلفتينعاقعيبهايادشده

 .گذارديمتأثي كهرعيمشخصا ريسکيآنها(دهندراارائهميآنهامتفاعتي

  ماتریس ریسکی. 9-9

يهداناشدناسمانددن،رعشيلازقب)نو خدما استيجهنتيممستقطوربهيسکيرب خيازعوامل 

ازقبيدل)خددما دهنددگاندرحاليكهبقيه،نتيجهاقدداما ارائده،(ي مقاديتعمصدعديمالينتأم

 .هستند(هايكنت لياح ازهويتعرعش

______________________________________________________ 
(مدداربسدتهيهدانيدعربد)CCTVکمظنونبااستفادهازي يانقانونقادربهارائهتصويمثال،ممکناستمج يب ا .

مانندد)كدهخددما مدورداسدتفادهقد ارگ فتندديمکدانييايدتواندبااستفادهازاطالعا جغ افيناطالعا ميباشندعا

ATMبهدستآيد(هانتيكافعها.

شدهتوسطخدما يامصصوال بدعنشناساييرابهچالشكشيدهعبدهايدننکتدهمنتقدان،فوايدآثارالکت عنيکيارائه .

يدا"Hot Spots"هاجعليباشند؛ياممکناستم بوطبهم اكزعمدوميازقبيدلIPكنندكهممکناستآدرساشارهمي

درعيدژهبده،اطالعدا قابدلاسدتفادهكمديبد ايمج يدانقدانونعجدوددارد،ينينموارددرچ.هاياينت نتيباشندكافه

 .داردكمت ياستفادههايمداربستههايتصوي يعموميعخصوصيماننددعربينهاييكهنظار كشور
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شددهدرميزانريسکمصصوال درچارچوبياسدتانداردط احديمؤث درمات يسزي ،عوامل

بايدبدهايدننکتدهتوجده.استFATFش ايطداخليعمنطبقبااستانداردسازمانب اساساستكه

بلکدهبايدد؛مات يسزي نبايدبهصور موردينگداهشدودداشتكهبهعواملريسکيعنوانشدهدر

ب اييکعاملريسکيلزعماًبدهمعنديرتبده"ريسکباال"صور كليمدنظ ق ارگي د؛دادنرتبهبه

مهم،داشتننگاهكلياستعاينديددكلدي.كلياينمصصولبهعنوانمصصوليباريسکباالنيست

 .گي دميب ريسکيرانيزدريهادهندهشود،بلکهتماميتعديلکيمينهتنهاشاملتمامعواملريس

 عوامل ریسکی در خدمات نوین الکترونيکی. 4 جدول

 هاي ریسک پایينروش هاي ریسک باالروش ضوابط/معيارها

4 

CDD/

شناسايي

 مشت ي

 شناساييشدهاست بدعنشناسايي هويتشناسايي

شده اح ازهويتنشدهاستشناساييشدهاما اح ازهويت هويت اح از ع شناسايي

 .است

 عجودنظار مستم ب رعابطتجاريعدمنظار  نظار 

 ثبتاسناد/ثبتسوابق 2

هدايالکت عنيکدينگهدداريسوابقت اكنش

شوند،امداثبدتيدادست سديمطلدوبيمي

 .عجودندارد

هددايالکت عنيکدديسددوابقتدد اكنش

ثبددتيدداشددوندعنگهددداريمددي

 .دست سيمناسبيعجوددارند

9 
تيمصدعد

 مقادي 

مقددددددارحدددددداكث 

هدايموجوديحسداب

 ه شخص

 دارايمصدعديت بدعنمصدعديت

حددداكث مقددداردرهدد 

مانندددددد)تددددد اكنش

هددايعاريددزيدداتدد اكنش

 (ب داشت

 دارايمصدعديت بدعنمصدعديت

 هات اكنشدارايمصدعديتدر بدعنمصدعديت حداكث تعدادت اكنش

1 
يهامصدعديت

 كارب دي

مقبوليت)نقدشوندگي

 (درتجار 

عسيعيازم دمازجملهپذي شگ عهمورد

ابزارمعامالتيبامقبوليدتتجارعبازرگانان

 (استاندارد8عمست كار  عيزامانند)باال

قابليتنقدشدوندگيكدمعداراي

مقبوليدددتتجددداريعمعدددامالتي

 مصدعد

مثال كارب دپذي ي مصصول، از آنالين استفاده كددددددارب دآناليددددددنبدددددد اي:امکان

______________________________________________________ 
1. FATF, Ibid .(2010).  

2.VISA 

3. MasterCard 
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 هاي ریسک پایينروش هاي ریسک باالروش ضوابط/معيارها

از بانک، يک مشت يان بين عجه انتقال

 با) b Pجمله شخص ميان ت اكنش

(ش كت ،b b (ش كت (ش كتبا ،p p8

 (شخصباشخص)

b Pهدايت اكنش ،b bممکدن،

.،ممکننباشدp pباشداما
 

مانند)انتقالنامشخصعنامصدعد/ب داشت انتقال/ب داشت  

 (هاATMپولنقدازط يق

ب داشتگزينه هاي مصدعد/ .انتقال

حساب شده؛مانند داده هايارجا 

مانند)مقدارعتعدادب داشتمصدعد

 (مبلغثابتمعينيب ايه سال

1 
بنديتقسيم

 خدما 

متقابلتعامل

 دهندگانخدما ارائه

ازارائهدهندگانخدما مستقلازيتعداد

هدارابددعنهم،م احلخاصديازتد اكنش

بهصور جداگانهمؤث ينظار عهماهنگ

 دهندانجاممي

هددابوسدديلهيددکتمددامتدد اكنش

خدددمتم كددزي،يدهندددهارائدده

 گي دانجاممي

سدد اريتعددداديازم احددلخدداصبدد عن س اريب عن

م اجدعسد اريبدهديگد شدوند؛بد عنمي

حفدداظتي-قضدداييبدددعنتدددابي امنيتددي

خدداص؛عدددمنظددار ععجددودخطددوط

 پذي يمشخصمسئوليت

بدهطدورمتم كدزنددهايتمامف آ

تصدددتيدددکاسدددتانداردسدددط 

 .شودباال،كاملمي

 شناسایی کامل مشتري. 9-1

اعليدهعكامدلشناسداييهبدقوانينبانکم كزياي ان،ارائدهخددما غي پايدهعپايده،مندوطب اساس

باندکعهمد اهخدما الکت عنيکيازجملهخدما اينت نتي،تلفدنت تي ،كارب انبدين.است4مشت يان

خصدوصبداتوجدهبدهدراين.مندشوندبانکبايدمشت يبانکباشندتابتوانندازاينگ عهخدما به ه

درصدور شناسداييشوند،ح ازهويتميمشت يانبانکدرزمانافتتا حساب،شناساييعاتماماينکه

بنداب اين،.هداخواهددبدودريسکكميشاملحالبانکمناس درزمانتع يفمشت يعافتتا حساب،

دقتالزمرامبدذعلنماينددتدامشدت يانبداريسدکبداالدربخششناساييعاح ازهويت،بايدهابانک

بايدبهاينموضو نيدزتوجدهشدود.عملک دشانباشندعنظار مستم ب خاصيهايتمصدعدمشمول

______________________________________________________ 
1.Person to Business 

2.Business to Business 

3.Person to Person 

 .سسا اعتباريؤدستورالعملچگونگيشناساييمشت ياناي انيم.4
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مشت يانصور نگ فتهباشددعيدادرشناساييمناسبيدرهنگامتع يفمشت يعافتتا حسابكهاگ 

ييبداتوجدهبدهميدزانشدوپولريسکعياشکافيعجودداشتهباشد،هاياينت نتيمشکلثبتت اكنش

.رفتمشکال عنواقصموجود،باالخواهد
 

 ثبت اطالعات. 9-1

ه بانک،بايدب رسيشدودكدهآيداپايگاهدادهاطالعا موجوددرثبتاطالعا عباتوجهبهمورددر

دهندده،زمان،كارب انجدامشاملباتمامياطالعا جانبيياينت نتهايماليعغي ماليتماميت اكنش

همچنين،دست سيبهاطالعا .ياخي دشوميايثبتدرپايگاهاطالعاتيعيژهجزاينهانو ت اكنشع

سزاييدرام هكارب دي،اهميتبهاييگزارششدهعتعبيهمسي يامسي هايبهمنظوراستخ اجثبت

كدارايينات ليرابدامشدکال وددست سيراحتعس يع،ف آيندنظارتيعكننب.كنت لعنظار دارد

كداراييخدوددرتسدهيلاسدتخ اج،عدرعمل،پايگاهاطالعاتيك دهپايگاهاطالعاتيموردنظ مواجه

بايدتوجهداشت،گست شرعزافزعنخدما اينت نتديامکدان.دهدتصليليراازدستميهايگزارش

صدور كامدلعدقيدقدرب خديمدواردريسدکهذخي هاطالعا الزمعجانبيبنبودهاعيانبودداده

ثبدتايدرخصدوصسياسدتعيدژهبدههمديندليدل،عجدود.هاتصميلك دهاسترابهبانکيباالي

 .دره بانکيام يض عرياستاطالعا ،

 محدودیت مقادیر. 9-6

موجوديبيشازحدمجاز،بد اييدکحسدابيدايدکمانندبهمواردي"مصدعديتمقادي "اصطال 

هدايِمجدازيامصدعديتدرتعداديامقدارِتجميعيِت اكنشدرمقداره ت اكنشيتمصدعد،مصصول

.كنددمدياشدارهگفتدهپديشهدايساليات كيبيازمصددعديت/ماه/هفته/درطوليکدعرهمانندرعز

تواندبهعنوانيکنو هايمجازب ايه شخصنيزميكار ياموارديمانندتعدادحساب،همچنين

.درنظ گ فتهشود"مصدعديتمقادي "

______________________________________________________ 
1. Price, Ibid .(2008). 
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هاعمقادي اعمالنشده،مصدعدهس مايهدردسدت ست اكنشيدرمناطقيكهمصدعديتيب ا

الدنبييعبهشوپولاينام باعثافزايشاحتمال.شودهمانمقداركلموجوديحسابمصسوبمي

.كهمصصوال باآنمواجهندشودميماليت عريسمتأمينييعشوپولآنريسک

.مداليت عريسدمبيشدت يدارنددتدأمينييعشوپولياتعدادباال،ريسک/هايباميزانعت اكنش

هدانيدزبدهرعيحسدابودمصدعديتنباندکعيايهاهايعسيعبامصدعديتطورمشابه،انتخاببازهبه

مصدعدهمقدادي نسدبتاً(موبايل)دهندگانخدما پ داختسياراغل ارائه.شودميمنج افزايشريسک

ب ايخدما اينت نتدييداهمچنين،.كنندرارعيمصصوالتشاناعمالمي(يعنيمصدعديتشديدي)كم

هدايب ايمثال،كار .ردايجادمصدعديتعجوددايهاهاياعتباري،طيفعسيعيازرعشخدما كار 

سدوياز.كمط احيشددهباشدنداعتباريشايدبهعنوانيکكار غي قابلشارژباسقفحسابنسبتاً

كدهبدهنسدبتريسدکبداالت يفياباسقفباالنيزعجوددارنددهايقابلشارژيبدعنسقديگ ،كار 

.خواهندداشت

هايقضاييياكشدورهاييبدعنمصدعديت،اغل درحوزهدهندگانمصصوال باحدعدباالياارائه

دهندگانخدما ايننو خدما ازنظمعنظار يک ارچهعمناسبيازمنظ حضوردارندكهدرآنارائه

ايندرحالياسدتكدهايدنافد اد،.ياسيستمب رسيعنظارتيمناسبيندارندعكنندتتپي عينمي/مپ

گونهاينت تي ،بدين(.هايااينت نتازط يقنمايندگي)ف عشندالملليميبينصور مصصوال خودرابه

هايقضاييبدادرحوزهممکناستدهند،دهندگانكهخدماتيبدعنحدعدياباحدعدباالارائهميارائهاز

ناشدناساغلد هدايارائهكار بايدتوجهداشت،عموماً .شوندحاكميتعنظار مق راتيقوينيزيافت

هاييكدهب خديازآنهداتخصدصشود،بلکهتوسطعاسطهتوسطخودش كتصادركنندهانتشاردادهنمي

هدايماليداتيهسدتند،انتشدارمديهايخارجيرادارند،ت جيصاًدرمناطقيكهپناهگاهف عشبهش كت

.دهندميكامليرابهمشت يانخودارائه"بستهخصوصي"يابندعدرنتيجهآن،يک

______________________________________________________ 
نيددرا.پ داخدتانجدامداديهداكدار يرعياژهيدعپدژعهش(BKA)آلمانBundeskriminalamt،222 درسال. 

يهداباندک.شدودينت ندتف عختدهمديقايدپ داختناشناسكشفك دكهازط يهاششنمونهازكار BKA،پژعهش

 .عاقعبودنديم كزيکايمنتش كنندهدرارعپاعآم 
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هدايسدختيعنيمصددعديت)شايدمصدعديتمقادي باشناساييكاملمشت يانم تبطباشد

هايكمعيابدعنمصدعديتب ايموارديكهميزانسط شناساييمشت يانپاييناستعمصدعديت

 (.ب ايموارديكهميزانسط شناساييمشت يباالاست

پ داختبانکم كزياي ان،درداخلكشدورنيدزمصددعديتهايهاينظامبخشنامهب اساس

اشداره"پ داختعانتقالعجدوهدستورالعملصدعردستور"توانبهدراينراستامي.مقادي عجوددارد

انتقالكار بدهكدار ازط يدقاينت ندت،)ايندستورالعمل،تماميانتقاال ازانوا مسي هادر.دك 

هسدتندايعيدژهملزمبهرعايتاسدتاندارهاي(عجزاينهاعياخودپ دازهاPOS اي PINPADهايپايانه

ايناستانداردجزئيا ه انتقالدريکدستورپ داختبايدبدهيکديازاشدکالزيد تنظديمطبقكه

:دشو

 كهتعدادانتقداال طوري،بهآنهامؤث هايذك ه يکازمبالغانتقالعتاريخ:مستم مصدعد

دعازدهماهدهدرابتددايهد مداهيبهداعنوانمثال،پ داختاقساطيااجارهبه.مصدعدباشد

،خورشيدي

 كدهتعددادطدوريانتقاال قابدلانجدام،بدهمؤث هايذك تاريخ:عمصدعد(عمستم )نامعين

نددهعنوانمثال،پ داختحقوقعمزايايكاركناندردعازدهمداهآيبه.انتقاال مصدعدباشد

،درپايانه ماهخورشيدي

 كدهتعددادطدوريذك مقطعزمانيانتقداال قابدلانجدام،بده:عنامصدعد(عمستم )نامعين

عندوانمثدال،پ داخدتمبلدغقبدوضبد قدرفاصدلهدهرعزاعلبده.انتقاال مصدعدنباشد

 .هايزعجخورشيديتااطال ثانويماه

شددههايعضدعبانکبهنسبتمصدعديته مقادي درانتقاال داخلاست،مصدعديتگفتني

 درموارديكده/زي اريسکپاست؛هايكمت يب خودارگي يهايبينبانکيازسختدرت اكنش

كدهدرصدورتي.هدرميداناسدت،بيشدت خواهددبدودمؤسسددرف آيندانجامت اكنش،پايچنددين

______________________________________________________ 
1. FATF, Ibid .(2010).and Centre, Ibid .(2013) . 

 .دستورالعملصدعردستورپ داختعانتقالعجوه .
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بايدددقدت،ديگد سدوياز.بانکقابليتنظار عپيگي يبسيارباالت يدارندده هايداخلت اكنش

شودمصدعديتاعمالشدهدراي انبيشت حولمصورمقدارعجوهمتم كزاستعمصدعديتدرتعداد

.شودميدهمشاههاكمت ت اكنش

دليدلتفداع درديگ دراي ان،مصدعديتدرسقفانتقالعجوهازط يقمختلف،بدهسوياز

متفداع جزاينهدادادهعهايپيگي ي،دقيقبودناطالعا ثبدتشددهدرپايگداهسط امنيت،قابليت

هايانتقالازط يقشعبهكهبانظدار مسدتقيمكدارب شدعبههمد اهاست،ت اكنشمشخص.هستند

هداPOSدازهداعهايانتقدالازط يدقتلفدنهمد اه،خودپ باريسکكمت يبهنسبتت اكنشاست،

موجوددرسيستمبانکيداخلكشوردر"هايمقادي مصدعديت"رسد،بهنظ مي،بناب اين.سترعرعبه

شدهدرايدنهاياعمالچندتماميمصدعديته . آناست/بيشت مواردمتناس باسط ريسکپ

درهفتده،مداهعيداسدالم بوطبهمقدارانتقالدرطوليکرعزاستعنسبتبهسقفانتقالحوزه،

دراندوا هداپدژعهشرعدبامطالعا بيشدت عبناب اين،انتظارمي.صور نگ فتهاستايعيژهاقداما 

هدايهايمختلفمشت يان،استاندارديباانعطدافبيشدت عبدامصددعديتهايموجودعدستهحساب

هاباتوجهمشت يانعمصدعدنمودنت اكنشدراينراستا،تعيينسط فعاليت.دشوت ياعمالبهينه

.هايبعديدراينبخشباشندتواندگامبهكمينهعبيشينهعيامتوسطفعاليتمشت يان،مي

 هاي کاربردي محدودیت. 9-0

تواندازيکمصصولبدهمصصدولديگد متفداع هايكارب ديب ايخدما نوينبانکيميمصدعديت

هسدتند كمت ينسبتبهخددماتي/مصصوال نوينباقابليتكارب دمصدعد،دارايريسکپ.باشد

.دهندكهبهمشت يانبازهعسيعيازكارب دراارائهمي

يعيانتشاردرموارديكهبااستاندارهايمطلوبعبازهعسعيژهبههاياعتباريقابلشارژكار 

متکيبدهكهيطوربهدارند،،معموالًكمت ينمصدعديتكارب ديرا(مانندعيزاعمست كار )ابنديمي

جهانيهستندعدرATMهايپ داختبودهععضوشبکههايگست دهب ايت اكنشعجودزي ساخت

.قابليتتبديلبهپولنقدعخ يدعف عشرادارندنتيجه،
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 نقدشوندگی 

استاندارهاياستفادهشدهدرارائه.استتجارداخليعخارجيپذي شام عزهعيزاعمست كار ،مورد

همچندين،ب خديازايدن.اسدتبددهيعاعتبداريهدايباكار  هاتاحدزياديمشابهايننو كار 

گي ندد؛ماننددميهاياعتباريمورداستفادهق اركهكار شودپذي فتهميهادرتماميجاهاييكار 

 .هاياينت نتيب خطخ يد

هدايپ داخدتاغلد تنهدادرب خيخدما مانندخدما هم اهباندک،تد اكنشدرخصوص

؛بنداب اين،پدذي اسدتامکدان(مانندديدکباندک)دهنددهآنخددمتهارائدهمؤسسمصدعدهمشت يان

ديگد ،خددما پ داختديكدهسوياز.خواهندداشتپيشيننقدشوندگيمصدعدت ينسبتبهدسته

ازمقبوليدتبيشدت يدر كنندد،معمدوالًپذي ميهايبينبانکيراازط يقهم اهبانکامکانت اكنش

درب خدي.ت يدارند،ب خوردارنددهايكمت عمصدعديتيانبهنسبتموارديكهقابليتشوپولميان

هدايحمدلعهدايسيسدتمخ يدياشارژكار هايخ دمانندبهت اكنشموارد،خدما هم اهبانک

صدور ،دارايدرايدنشدوندكدههايفد عشخودكدارمصددعدمديهايدستگاههاعكار نقل،بليط

هدايدرحدوزه)اماممکناستدرب خديبازارهدايديگد ؛خواهندبودهايكارب ديزياديمصدعديت

 ريسکبيشدت يخواهندد/نتيجهازمنظ پشوندگيبيشت يداشتهعدر،قابليتنقد(قضاييديگ 

.داشت

 کاربردپذیري 

هامنوطبهدردست سبودنب خيامکاندا خداصبدودههاينقديقديمي،استفادهازكار دركار 

كننددگانبناب اين،بيشدت دريافدت(.خوانعدست سيب خطبهسيستمهايكار ماننددستگاه)است

اگ چدهپدساز(.باقابليتت اكنشپ داختازشخصبهش كت)اندبودههاهايپ داخت،ش كتكار 

جملهدريافتياانتقالعجوه،پ داختمبالغازمنابعخدارجيهاازهايايننو ازكار افزايشقابليت

______________________________________________________ 
فقطبدهمنظدورينقديهاازكارب دكار ي يشگيبهمنظورپيمختلفيكنت ليتوانندراهکارهايسسا مؤاميكشورها .

هارامصددعدزانت اكنشيامبلغعميندعياتخاذنماATMيهاقدستگاهيامصصولخاص،ب داشتازط يکكااليديخ 

 .باشدياعتبارياهت ازكار ارمتفاع يتواندبسيمينقديهال،كارب دكار يندليبههم.ندينما
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عجودههايشخصبهشخصنيزب،امکانپ داختديگ يهاعياقابليتانتقالبهشخصسومعحساب

تدوانبدينت تي ،درخصوصكارب دپذي يساي خدما نيدزمدي.ب دآنبيشت شدهاستآمدهعكار

عآنرابهعنوانيکيازعواملريسکيدرمصاسبا عارددهك ميزانخاصيازكارب دپذي يراتع يف

صور كليافزايشكارب ديکنو خدمتيدامصصدولبداافدزايشكنتد لعنظدار بناب اين،به.ك د

. مدي يتشود/سوءاستفادهازآندرپيسکتاراستهم اه

 خروج وجوه 

.دشدوهاينقديبااستفادهازشبکهخودپ دازهاازيکحسابخدارجتواندازط يقكار نقدميپول

عسيلهخ يدجدنسعپ داخدتمبلدغه،ممکناستدرب خيكشورهادريافتعجوهنقدبافزعنب اين

ايدنندو .شده،ام يآسانعمعمولباشددمبلغپ داختيعاقعيعدريافتنقديمابقبيشت ازارزش

دست سيآسانبهپولنقدعنقدشوندگيياقابليت .مع عفاست"بازگشتنقدي"خ عجنقدينگيبه

ممکناستب ايانتقال ،پ داختشدههاينقديباموجوديپيشمعامالتيباالدركنارتسهيلكار 

هايقاچاقپولنقددبدامبدالغدرط  عيژهبه؛دشوهدرمبالغباالجايگزينمناسبيب ايپولنقدعجو

باالباف ضامکانايجادتعدادزياديحسابعبدعناح ازهويت،قابليتخ عجعجوه،ريسکباالييرا

.دك دهندهآنخدمتتصميلخواهدا ارائهمؤسسبه

يهدابانک،خدمتياسدتكدهدرتمدامباندکه حساببهحسابديگ درداخله انتقالاز

هابهصدور اينت نتديدرحاليكهانتقالبهحسابينزدبانکيديگ دراغل بانک.شوداي انارائهمي

هابددعنهديچمصددعديتخداصيدانظدارتياگ اينانتقاال عت اكنشاست؛ممکن(پاياعياساتنا)

.هاافزايشخواهديافتيانازاينكانالشوپول د،احتمالاستفادهصور پذي

______________________________________________________ 
بدهمنظدورخد عجپدولنقددازهايخ عجج يانعجدوهنقددبدودهعدراصدل،كهيکيازرعش"بازگشتنقدي"رعش .

 .هاياعتباريعبدهيتوسعهيافتهاستعمورداستفادهق ارگ فتكار 

هداينقدديماننددكدار .شدودهايضد عرياسدتفادهمديكارتيكهبهعنوانيکعسيلهب ايخ عجعجوهعياپ داخت .

 .پ داختشدهاستپيشموجوددرسيستمبانکيداخلاي انكهتماممبلغموجوددركار قبالً
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ا مدالي،مؤسسدافزعنب تمامنکا موردبصثدراينبخش،كشورهابايدداطميندانيابندد،

انجامف آيندنقلعانتقاال الکت عنيکي،طبقتعهدا مق ردرقطعنامهشورايامنيدتسدازمانهنگام

سد كوبدرخصدوصممنوعيدتع( 22 درسدال828 عشدماره111 سدال2   شماره)ملل

ا مظنونبهفعاليتت عريستيرامسدعدعانجامه گونهمعاملهبدامؤسسهاياف ادعت عريسم،دارايي

 .كنندراممنو مييادشدهاشخاص

 بندي خدماتتقسيم. 9-8

رسداني،ازبخشيازم احدلخددما آنهاگ ددكهدرموضو موردنظ بهخدماتيب مي،دراينبخش

عنيازمندهمکاريچندسيستمعنهادمختلفاسدت؛ك دههايغي ازيکبانکخاصاستفادهسامانه

اين.گ ،بهمنظورانتقالعجوهازط يقاينت نتيمانندانتقاال پاياعاستفادهازدرگاهاينت نتيبانکيد

کباندکيدهايهاازسيستمهستندكهتماميت اكنشموارديموارددارايريسکبيشت يبهنسبت

.نمايندخاصاستفادهمي

 بنديجمع .1

 ت با استفاده از ماتریس ریسکی/محاسبات ریسک پ. 1-4

8-8شدهدرمات يسريسدکيبخدشهايارائهت ينرعيک داستفادهازشاخصت ينعسادهکيازمتداعلي

پدسازتجميدعامتيدازا كدلمدات يس،.اسدت(كمريسکعپد ريسدک)اختصاصامتيازبهه دسته

شودكلامتيازا موردانتظاررابهچنديندسدتهكلديبدابنديسط ريسکآنسعيميمنظوررتبهبه

دهكد بازهامتيازا رابهچنديندستتقسيمكلمنظور،بدين.بندينمودت طبقههايبهظاه سادهرتبه

درايدنم حلدهبدهعندوانرتبدهريسدکآمددهدسدتبدهرتبه.دهيماياختصاصميبهه دسته،رتبهع

عبده1بهعنوانمثال،بهمدواردكدمريسدکامتيداز.دشوميماليت عريسممصسوبتأمينييعشوپول

هدايپايدانيمدات يسريسدکيباتوجدهبدهاينکدهسدتون.دهيماختصاصمي2 مواردپ ريسکامتياز

ايصدور كلدي،تمداميخددما عمصصدوال بدانکينمد هسط دارد،به  پژعهشدراينشدهمط  

______________________________________________________ 
 .(818 .)كشتکار.  
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طدوركدههمان،حال.خواهندداشت(ت ينحالتريسکپ در)2  تا(ت ينحالتدركمريسک)2 بين

رعشکيددرايدنمدورد،بدهعندوان.بندديراخدواهيمداشدتطبقدهبنددييداگفتهشد،م حلهدسته

32-2 دراينصور بدهبدازه.عاحدتقسيمك د2 هاييبهطولامتيازا رابهبازهتوانپيشنهادي،مي

كدم8بددينت تيد ،رتبده.دهديماختصداصمدي عبازهنهايينيزرتبده رتبه22 -32،بازه8رتبه

.شوندتلقيميت ينمصصولپ رسيک ت ينعرتبهريسک

هدايشدهرعشعتسهيلبودههات ينرعشرعشتش ي شدهدرپاراگ افپيشين،يکيازساده

.استالملليبينبنديهايرتبهاستفادهشدهدرسيستمبانکيكشورپاكستان،است الياعب خيش كت

يسدکيسدط ر،موردانتظاردرهد طبقدهيانزيزانباعرعدميمصاسباتيهامتذك شدكهرعشيدبا

ريسدک،همچنيندربيشت مواردسهطبقهبهت تيد ،بددعن.دادخواهندارائهرات يقت عدقدهيچيپ

شدودعمدات يسريسدکيمطد  شددهدرايدنمقالدهريسکمتوسطعباسط ريسکباالمط  مي

.ابديمنطبقبااينسهدستهتوسعهمي

هايزيدانعت ،تجميعدادهبنديپيش فتههايرتبهرعشهاعسازيالزمهارائهمصاسبا ،مدل

سدهسدالهايزيانتجميعشدهحداقلبد ايمعموالًازداده)مطالعا دقيقدرطيزمانخواهدبود

رعد،انتظارمدي،بناب اين(.شودميزانزيانه عاملريسکياستفادهميسازيعمصاسبهمدلمنظوربه

بدانکيديگد هدايبنديآنهمانندريسدک عرتبه/ريسکپسازيقضايي،ف آيندكميدره حوزه

دهشهاياعليهعابتداييش ع بامدل،(جزاينها،بازارعيهاياعتباري،عملياتي،نقدينگريسکشامل)

.عدرف آيندتوسعهق ارگي د

هاينظارتيعكنت ليمخصوصيتع يدفعدرعمدلنيدزاجد ادرادامهب ايه رتبه،سياست

عسيلهيکدتابدينشواصال ميدرب خيمواردايبازنگ يشدهعصور دعرههاينف آيندب.شودمي

ماليت عريسممطابقباسداختارقضداييخدودراداشدتهتأمينييعشوپولهايحوزهقضايي،شاخص

.باشد
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 هاي پرریسک ها براي موقعيت کنترلاقدامات و . 1-2

.نيدازاسدتگذاريعص فزمانمناسد بهس مايهيديگ هاب ايشناساييبيشت ريسکمشت يعريسک

زدرسيستمبانکيكشورماننيدزي ات اج اييكشورهايمختلف،م احلعم پيشينهبهت استباتوجهبه

  :دنبالشود

 ،هايپ ريسکهازموقعيتمؤسسآگاهيبيشت  . 

 ،ت ت عكاملشناساييمشت يبهصور دقيق . 

 منظدوربداالبدهريسدکعمتوسدطبنديمشت يانبهسهگ عهكمريسک،ريسکدسته

 .ب ريسکمبتنيرعيک دسازيپياده

 مشت ي،تع يفعحسابافتتا حينهاتوافقسط ب دنباال .8

 ،نظار بيشت ب معامال  .4

 معامال بنديدسته، 

 عكاركس شناساييفعاليت،  

 معامال تناعب(+پول)ييداراميزان. 

 .هايمستم افزايشسط كنت ل .1

هدايپدژعهشهباينكارمنوط.دشوبيشت يبهاينساختاراضافهاستكهبايدم احلبديهي

تجداربمسدتلزماسدتفادهازنيزعيديگ سازيشدهدركشورهاهايپيادهسازيساختاربيشت عبومي

.استلملليابينداخلي

تدأمينييعشدوپولكهاشارهشد،درخصوصب رسيخدما بانکيازمنظ ريسکطورهمان

هدايدليلماهيتفعاليتامابه؛گ فتهاستصور كشورهايديگ ماليت عريسم،كارهايمشابهيدر

هايقضاييمختلدفمتفداع درحوزهكهكامالًم تبطبهبست موجوددره جامعهبودهع-ييشوپول

تدوانبدادراينراستا،مي.دستآمدهب ايه كشورمتفاع ازكشورديگ خواهدبودهنتيجهب-است

______________________________________________________ 
1. Central Bank of Nigeria, Ibid .(2011).and Price, Ibid .(2008). and The Information Policy Team, Ibid 

.(2012). 

2.Business Activity 
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عيدژههمدانحدوزهقضداييرااسدتخ اجعيهاحوزهقضايي،شاخصه هايموجوددرب رسيپ عنده

.ماليت عريسمارائهدادتأمينييعشوپولمصاسبهريسکب ايالگوريتممتناس 
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 هاي مالي هاي مالي و پيشگيري از بحران سياست

   در کشورهاي با بازارهاي نوظهور 

 

   محمد نادعليدکتر :مترجم

 

 چکيده

را  ظهورنوبازار  با يدر کشورها يمال يها بحران وقوع تواند احتمال يکه م پردازد ي ميمال يها استياز س يا مجموعه حيمقاله به تشر نيا

 يمال هاي بحران  ييايو پو يبحران مالعوامل ايجادکننده  ،ابتدا مفهوم بحران مالي و سپس، ي ماليها استيس در جهت تبيين .کاهش دهد

بدين ي، از بحران مال يريجلوگ يبرا يمال يها استيسمجموعه از  مجموعه سياست اساسي 41در ادامه مقاله . واقع شده استمورد بحث 

انضباط ( 1قانوني و قضايي،  نظام( 9، سازيافشا حسابداري واستانداردهاي ( 1نظارت احتياطي، ( 4 :مورد بررسي قرار گرفته است شرح

هاي  بدهيدر ايجاد محدوديت ( 8کاهش نقش نهادهاي مالي دولتي، ( 0کنترل حساب سرمايه، ( 6هاي خارجي،  ورود بانك( 5بازار محور، 

 توالي در سياست( 47 ،هاي تجاري براي پيشگيري از ورشکستگي بزرگ در بخش شرکتمؤسسات کمك مالي به لغو سياست ( 3، خارجي

 . ارز و ذخاير خارجينرخ  هاي رژيم( 41ها و  سياست پولي و ثبات قيمت( 44آزادسازي مالي، 

 

  .کشورهاي با بازارهاي نوظهور هاي مالي، سياست بحران مالي، :واژگان کليــدي

 . JEL :F33, G28بندي طبقه
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 مقدمه .4

و در حاال  ) با بازارهاي نوظهورمتداول در كشورهاي مختلف  طور بههاي مالي  ي اخير، بحرانها سال در

. باوده اسات   يادشاده ها همراه با آثار مخرباي باراي اصتداادهاي     اتفاق افتاده است كه اين بحران (گذار

 41باه كااه    ( 4991)و كشاورهاي آساياي شارصي    ( 4991)هاي مالي مكزيا    نمونه، بحران طور به

و اكاوادر  ( 4991)هاي مالي روسايه   بحران. ه استمنجر شداين كشورها درصدي توليد ناخالص داخلي 

الي نه نتها باه  هاي م بحرانوصوع . ه استروي توليد حقيقي داشت نيز اثرات منفي مشابهي را بر( 4999)

 . ثباتي سياسي را نيز در پي داشته است شده، بلكه بيمنجر افزاي  سريع فقر 

ي اخيار در كشاورهاي باا    هاا  سال درهاي مالي  با توجه به اثرات زيان بار و افزاي  توالي بحران

شناساايي  ، وياهه  باه  .سات ها بازارهاي نوظهور، مسأله اساسي سياستگذاران دنيا، جلوگيري از اين بحران

 .، از اولويت خاصي برخوردار استرا كاه  دهد ها هايي كه بتواند احتمال ايجاد بحران سياست

مفهوم بحاران ماالي در كشاورهاي باا     درک  يبرا يابتدا چارچوب، گفته پي مسايل  يبررس در

 .ه اسات دهد، مطرح شاد  هاي مالي رخ مي يي كه از طريق آنها بحرانايپوفرايندهاي و  بازارهاي نوظهور

بحران رشد و گسترش از  يريبه جلوگ تواند كه مي يمال يها سياستچارچوب  نيبا استفاده از ا ،سپس

 .ي كم  كند، مورد بررسي واصع شده استمال

  4تعريف بحران مالي .2

وري  با بهاره گذاري  هاي سرمايه هاي داراي فرصت اصلي سيستم مالي، انتقال وجوه به افراد و بنگاه هدف

هاي مالي باياد تواناايي ارزياابي و     كنندگان در بازار ، مشاركتهدفمطلوب اين  تأمينبراي . است باالتر

عادم  ، سيستم مالي باياد از مشاك ت   بنابراين. گذاري را داشته باشند هاي سرمايه داوري صحيح فرصت

صارارداد ماالي   آن ي  طرف  در عدم تقارن اط عات وضعيتي است كه. جلوگيري كند  تقارن اط عات

گيرندگان معموالً اط عاات بهتاري    مثال، وام طور به. اط عات صحيح كمتري نسبت به طرف ديگر دارد

و گاذاري   هااي سارمايه   دهنادگان در خداوب باازده باالقوه و ريسا  مارتبر باا پارو ه         نسبت به وام

______________________________________________________ 
1. Financial Crises 

2. Asymmetric Information  
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( هااي ديگار   سيساتم  و)اط عات نامتقارن دو مشكل اساسي در سيساتم ماالي   . شده، دارند ريزي برنامه

   .و ديگري مخاطره اخ صي 4(معكوس)نامناسب  يكي انتخاب: كند ايجاد مي

 -هاي اعتباري باالقوه باد    افتد، زماني كه ريس  له مالي اتفاق ميداباز م پي انتخاب معكوس 

مثاال، كسااني كاه     طور به. پيوندد به وصوع مي -به دنبال دريافت وام هستند به شدتتوسر كساني كه 

ترناد  زيارا    گرفتن وام حتي با نرخ بهره بااال مشاتاق   برايشوند، احتماالً  هاي بزرگ را متعهد مي ريس 

كسااني  ) ه بايد نگران شركايي باشاد دهند وام ،بنابراين. اين اشخاب كمتر نگران بازپرداخت وام هستند

كه با احتمال زياد ممكن اسات  ( دارند  برميهاي خود ريس  را باال براي اجراي پرو هكه با احتمال زياد 

هااي بهاره    گان از پرداخت وام با نرخدهند وامممكن است  روي، بدين. گيرنده انتخاب شوند به عنوان وام

گان ندارند و نياز  گيرند وامدانند اط عات كامل در خدوب كيفيت  باال جلوگيري كنند  چرا كه آنها مي

 ءجاز هااي بهاره بااال تمايال دارناد، باا احتماال بيشاتري          يري در نرخگ كساني كه به وام هراس دارند

هاا را بااز پرداخات     دارد كاه وام  پااييني گان با كيفيت پايين باشند، يعني كساني كه احتمال گيرند وام

هااي   ريسا    كاردن  وسايله ررباال   هكنند مشكل اط عاات نامتقاارن را با    گان سعي ميدهند وام. كنند

اجتنااب ناپاذيري نااصص     طاور  بهكردن متقاضيان وام  اما فرآيند رربال  نماينداعتباري خوب از بد، حل 

هاي پرداختي خود را كاه   گان ميزان وامدهند وامكه شود  منجر مي ناسباز انتخاب نام هراساست و 

 . دهند

 دهاد  رخ ميبه اين علت  مشكلين ا. دهد مالي رخ مي مبادلهپس از انجام رالباً مخاطره اخ صي 

آثاار   ،موفاق شاود   اگار  -هاي با ريس  باال دارد گذاري در پرو ه كسي كه انگيزه سرمايه -هگيرند وامكه 

زياان  بيشاترين   ،، اما اگر پارو ه شكسات بخاورد   شود آميزش بيشتر نديب خودش مي عملكرد موفقيت

كساب   باراي اي كه انگيزه تخديص نادرسات وجاوه    هگيرند وام ،همچنين. خواهد شده دهند وام متوجه

پاردازد تاا تنهاا مناافع      هاي رير سودده ماي  گذاري در پرو ه و سرمايه 1كاري منافع شخدي دارد، به كم

______________________________________________________ 
1. Adverse Selection  

2. Moral Hazard  

3. Screening Out  

4. Shirk  
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هايي بپاردازد   ه به فعاليتگيرند وامه در معرض اين خطر صرار دارد كه دهند وام ،بنابراين. را افزاي  دهد

هايي كه احتمال بازپرداخات وام آن كام اسات،     فعاليت به بيان ديگر، در. نباشد هدهند وامكه مورد نظر 

از انجام رفتار نامناسابي  را كنند تا آنها  گان تحميل ميگيرند وامهايي را بر  گان ارلب محدوديتدهند وام

هاايي باراي    به هرحال، ايجاد چنين محادوديت  .، بر حذر دارندكند كه احتمال بازپرداخت وام را كم مي

. كناد  ناپذري دستيابي به اهداف را با محدوديت مواجه ماي  اجتناب طور بهبر بوده و  هزينه 4اجرا و پاي 

براين موضاوع  بار ديگر ه ناشي از مخاطره اخ صي است كه گيرند وامه و دهند وامتضاد بالقوه ميان منافع 

، بناابراين،  كنند گان كمتر از ميزاني كه توانايي دارند وام پرداخت ميدهند امودارد كه تعدادي از داللت 

 . تر از سطح بهينه آن خواهد شد گذاري پايين دهي و سرمايه وام

   :كردتعريف زير را براي بحران مالي ارائه توان  ميمشك ت عدم تقارن اط عات با توجه به 

بازارهاي مالي است، شرايطي كه در آن مشك ت انتخاب نامسااعد   1فروپاشي  ،بحران مالي"

و مخاطره اخ صي بسيار بدتر شده و بازارهاي مالي صادر نيستند وجوه را به كسااني  انتقاال   

بحاران   ،بنابراين. گذاري هستند سرمايه ي باالترور بهرهبا ظرفيت هاي  دهند كه داراي فرصت

لي براي عملكرد كارا بوده كه باه انقبااض شاديد در فعاليات     مالي نتيجه ناتواني بازارهاي ما

 . "شود اصتدادي منجر مي

شود كه در آن تعدادي از نهادهاي ماالي  مي گفتههايي  تدر حالت كلي بحران مالي به وضعي

بحران ماالي داراي مدااديقي   . هاي مالي، ناگهان بخ  بزرگي از ارزش خود را از دست بدهند يا دارايي

المللاي و بحاران باازار     ها، بحران پول رايج، بحران بانكي، بحران ذخاير بينبحران تراز پرداختبه شرح 

 . سهام است

______________________________________________________ 
1. Monitor  

2. Mishkin .(2001). 

3. Financial Crisis 

4. Disruption  
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 عوامل ايجادکننده بحران مالي . 9

كااه  فعاليات   و سازوكار اثرگاذاري آن بار   هاي مالي و بانكي  بحرانشدن چگونگي ايجاد براي روشن 

داده نشاان   ،ساپس  ،شودكنند، بررسي  اصتدادي الزم است عواملي كه بحران مالي و بانكي را ايجاد مي

چهاار  . شاوند  پويا عمل كرده و به بروز بحران مالي و بانكي منجر ماي  طور بهكه چگونه اين عوامل  شود

هااي ماالي و باانكي را     بحاران احتماال باروز   تواند مشك ت عدم تقارن اط عات و در نتيجاه   عامل مي

  4:افزاي  دهد

  ،هاي بخ  مالي هبنگا اي وضعيت ترازنامه تضعيف -

  ،هاي بهره افزاي  نرخ -

 ،افزاي  نااطميناني -

  .ي رير مالي به دليل تغييرات صيمت داراييها بنگاه اي وضعيت ترازنامه تضعيف -

 ي بخش مالي ها بنگاه اي وضعيت ترازنامه تضعيف .9-4

كاه اگار تاوان     داردداللات  در سيستم مالي براين مساأله   ديگرمالي  هاي ها و واسطه اهميت ويهه بان 

 ،در واصع  .يابد و اصتداد با ركود مواجه خواهد شد ي كاه  ميده وامپذير شود، كل  دهي آنها آسيب وام

دهد و اين موضوع عامال   ميي آنها را كاه  ده وامهاي مالي توانايي  بدتر شدن وضعيت ترازنامه واسطه

  .شود مي تلقي اصلي ايجاد بحران مالي

بادتر   -كنناد  ماي  اعطاي تسهي تكه  ديگر هاي مالي و واسطه -ها بان  اي اگر وضعيت ترازنامه

هاا   رفع اين مشاكل، بانا    براي. شوند رو مي هبا انقباض اساسي در سرمايه روبات مؤسساين شود، آنگاه 

باه  . ي و ديگري افزاي  سرمايه جدياد ده واميا كاه  صطع  نخست  را انتخاب كننددو راه يكي از بايد 

كنند، براي آنها بسيار مشكل  بد را در ترازنامه خود تجربه مي يتهرحال، زماني كه اين نهادها ي  وضع

بنابراين، واكان  طبيعاي نهادهااي ماالي باا      . است كه با هزينه معقولي سرمايه جديد را افزاي  دهند

______________________________________________________ 
1. Mishkin .(1999, 2001). 

2. Gertler .(1988) and Bernake, Gertler and Gilchrist .(1998). 

3. Rajas-Suarez and Weisbrod .(1994). 
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. ي است كاه نتيجاه آن كنادتر شادن فعاليات اصتداادي اسات       ده واممشكل تضعيف ترازنامه، انقباض 

 كااه  شاديد  هاي مالي به  د تضعيف ترازنامه واسطهده ميدهه اخير نشان  درانجام شده  هاي پهوه 

  .است بوده 4991رشد اصتدادي آمريكا در اوايل دهه  مانعشود كه اين مسأله  ميمنجر  4سرمايه

تواناد باه    ها به اندازه كافي شديد باشد، اين مسأله حتاي ماي   گر بدتر شدن وضع ترازنامه بان ا

شود كه ورشكستي همزمان نهادهاي بانكي را به دنباال خواهاد   منجر   (يا وحشت بانكي)بحران بانكي 

دولات، ريسا  گساترش سارايت ورشكساتگي از يا  بانا          1ريااب تاور ايمناي    در واصع، در. داشت

. كشااند  وجود دارد و اين موضوع حتي بان  سالم را باه ورشكساتگي ماي    ي ديگرها ه به بان ورشكست

در شاراير وحشات باانكي،    . اط عاات اسات  عادم تقاارن   مساأله  هام  سرايت در اين موضوع باز  أمنش

هاا ندارناد،    دهي بانا   گذاران نگران س مت سپرده هايشان هستند و اط عي از كيفيت سبد وام سپرده

انقبااض   ايان موضاوع موجاب   هاي خود از سيساتم باانكي مباادرت كارده و      به خروج سپرده بنابراين،

به اين ترتيب . نيز خواهد بود ي ديگرها شود كه نتيجه آن ورشكستگي بان  گذاري مي ي و سپردهده وام

. شاود  ماي ر منجا  ي ديگرها به زيان بان   ، ورشكستگي ي  بان ها بان اط ع از عملكرد  نبودبه دليل 

ور است كه به انقبااض فعاليات اصتداادي     گذاران بهره دهي به سرمايه پيامد اين مسأله كاه  شديد وام

 . دشو منجر مي

 هاي بهره  افزايش نرخ .9-2

بنادي   ساهميه تواناد باه    ماي ، (معكاوس ) ناساب مشكل انتخاب ناميعني اط عات نامتقارن و نتيجه آن 

ند  اگرچه شو مياز متقاضيان وام از دريافت تسهي ت محروم برخي  ،وضعيتدر اين . شودمنجر   اعتبار

هاي بهاره افازاي  ياباد،     زيرا هنگامي كه نرخ   هاي باالتر بهره نيز هستند حاضر به پرداخت نرخبرخي 

گيرندگان باا   كنند، در حالي كه وام گيري را نامعقول تلقي مي گيرندگان محتاط با احتمال زيادي وام وام

______________________________________________________ 
1.  Capital Crunch  

2. Bernanke and Lown .(1991)., Berger , Udell .(1994)., Hancock, Laing and Wilcox .(1995)., Peek 

and Rosengren. (1995). 

3. Bank panic  

4. Safety Net 

5. Credit Rationing  

6. Stiglitz and Weiss. (1981).  
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در چناين  . هااي بااالتر بهاره را بپردازناد     ارلب تمايل دارناد نارخ   تر ريس پر گذاري  هاي سرمايه پرو ه

به بيان ديگر، نرخ بهره بااالتر  . شود منجر مي ناسبشرايطي، نرخ بهره باالتر به ايجاد مشكل انتخاب نام

هاي بهره بااالتر   بنابراين، نرخ. دهد را افزاي  مي باالبا ريس  اعتباري  متقاضياناحتمال اعطاي وام به 

دهند كه  دهندگان تشخيص مي ثباتي مالي كم  كند  زيرا وام بيني بي كه به پي  استيكي از عواملي 

است و احتماالً باا محادودكردن تعاداد     دارايي مالي هاي بهره باالتر به مفهوم كاه  كيفيت بالقوه نرخ

 . دهند هاي پرداختي واكن  نشان مي وام

فعاليت سانتي  . تواند اثر منفي بر ترازنامه بان  داشته باشد هاي بهره مي افزاي  نرخ ،نهمچني 

. تواند به بروز چنين حالتي منجر شاود  مدت و پرداخت وام بلندمدت مي پذيري كوتاه بان  يعني سپرده

تار   داراي بازدهي بلندمادت  ينوع بهآن ( هاي بدهي)هاي بان  در صياس با تعهدات  ، داراييمدت كوتاهدر 

گاذاران، از طرياق    به دليل صطعي شدن پرداخت بهره به ساپرده هاي بهره  بنابراين، افزاي  نرخ. هستند

ديگر، نرخ بهره بااال   بيانبه . دشو مي منجركاه  خالص بهره دريافتي بان  به تقليل ارزش ويهه بان  

كناد   دچار كاه  مي( ها سپرده)هاي آن  ل بدهيهاي مالي بان  را بي  از ارزش حا ارزش حال دارايي

  .هاي آن است هاي مالي بان  به بدهي باالتر دارايي 4و اين به دليل ديرش

 افزايش نااطميناني  .9-9

متقاضيان كردن  رربال منظور بهدهندگان  افزاي  شديد نااطميناني در بازارهاي مالي، شراير را براي وام

كااه  صادرت   . كند تر مي ، سختباالبا ريس  اعتباري متقاضيان با ريس  اعتباري خوب از  تسهي ت

دهندگان براي حل مشك ت انتخاب معكوس و مخاطره اخ صي، تمايل آنها به اعطاي وام را كااه    وام

  ايان افازاي  . گذاري و فعاليت ك ن اصتدادي است سرمايه تقليل دهي، دهد و نتيجه آن كاه  وام مي

تواند به علت ورشكستگي ي  نهاد مالي يا ريرمالي بزرگ ياا ركاود اصتداادي ايجااد      در نااطميناني مي

باه   ياعتمااد  باي مساتقيماً ناشاي از   تواناد   نااطمينااني ماي   ايننوظهور  هايدر كشورهاي با بازار .شود

 . هاي آتي دولت باشد سياست

______________________________________________________ 
1. Duration 
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 ي غيرمالي ها بنگاه اي وضعيت ترازنامه تضعيف .9-1

تر شادن مشاكل    ترين عوامل براي وخيم هاي ريرمالي يكي از مهم بنگاه اي وضعيت ترازنامه دشواري در

  واممتقاضيان ريرمالي در ميان ات مؤسسترازنامه  تضعيفاگر . اط عات نامتقارن در سيستم مالي است

، در شاود  يما  تار  پيچياده گسترش يابد، مشكل انتخاب معكوس و مخاطره اخ صاي در بازارهااي ماالي    

نموناه،   طور به. هاي مختلفي رخ دهد تواند به شيوه اين مشكل مي. يابد ثباتي مالي افزاي  مي بي نتيجه،

مقابله با مشكل عدم تقارن اط عات استفاده  برايترين روش  به عنوان مهم 4دهندگان ارلب از وثيقه وام

دهندگان را  يا مخاطره اخ صي كاه  يابد، زيرا زيان وام نامناسبشود انتخاب  وثيقه باعث مي. كنند مي

اي در بازپرداخات وام نكاول كناد،     گيرناده  اگار وام . نماياد  داده و جباران ماي  هنگام نكول وام كااه   

اما اگار صيمات داراياي در      تواند با فروش وثيقه، حداصل بخشي از زيان وام را جبران كند دهنده مي وام

ر نتيجه آن ارزش وثيقه نيز كاه  يابد، آنگااه مشاك ت عادم تقاارن اط عاات      اصتداد كاه  يابد و د

 . شود تشديد مي

اگر بنگاهي داراي ارزش ويهه بااليي باشاد، در  . تواند نقشي مانند وثيقه ايفا كند مي  ارزش ويهه

بادهكار  ه ارزش وياهه بنگاا  از  هاايي  با تملي  بخ تواند  گيرنده مي صورت نكول در بازپرداخت وام، وام

گيرنادگان را   هاي وام مستقيم انگيزه طور بهارزش ويهه باالتر  ،همچنين. كند تأمينخشي از زيان وام را ب

گيرنادگان در بازپردخات    دهد، زيرا در چنين شرايطي اگار وام  براي ارتكاب مخاطره اخ صي كاه  مي

ارزش وياهه  . هناد گرفات  خواوام خود نكول كنند، در صورت ضرركردن در معرض خطر بيشتري صارار  

كاه  شديد . ثباتي مالي منجر شود تواند به بي دهد كه چگونه سقوط بازار سهام مي توضيح ميها  بنگاه

مخااطره   لتواند مشاك  مي ، در نتيجه،هاي بازار سهام باعث كاه  ارزش ويهه بازاري بنگاه شده شاخص

از آنجاا كاه كااه  ارزش باازار ساهام باعاث         .اخ صي و انتخاب نامساعد را در بازار مالي افزاي  دهد

در چناين  . دهاد  هااي مخااطره اخ صاي آنهاا را افازاي  ماي       شود، انگيازه  ميبنگاه كاه  ارزش ويهه 

______________________________________________________ 
1. Collateral  

 . Net Worth،" ها و مجموع بدهي آنها گفتاه   هاي شركت به تفاوت مجموع دارايي "حقوق صاحبان سهام"يا  "ارزش ويهه

 (.  م) شود يم
3. Bernanke and Gertler .(1989)., Calomiris and Hubbard .(1990).  
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برخوردارند  چارا كاه ارزش وياهه     ناسبگان از مدونيت كمتري در مقابل انتخاب نامدهند وام ، شرايطي

 . يابد دهي كاه  و فعاليت اصتدادي نيز تنزل مي شود و در نتيجه آن، وام هاي بنگاه كمتر مي دارايي

در . گيرندگان را تحات تاأثير صارار دهاد     تواند ترازنامه وام تغييرات ريرمنتظره نرخ تورم نيز مي

نرخ بهره اسمي  ،ه است، صراردادهاي بدهي بلندمدتطوالني م يم بود ياصتدادهايي كه تورم مدت زمان

مانناد  )بيني شاده صارار گيارد     تورم كمتر از ميزان پي سطح زماني كه . استگذاري شده  ارزشثابتي 

ارزش  آنگااه (  اپان  4991در آمريكاا و تجرباه اواخار دهاه      4911تجربه كاه  تورم در اوايال دهاه   

بنگااه  ارزش خاالص واصعاي    كند و بدين ترتيب پيدا مي اي بر حسب مقادير واصعي افز ي بنگاهها بدهي

 معكاوس خااطره اخ صاي و انتخااب    م كاه  ارزش خالص سبب افزاي  مشكل. شود مي كاه دچار 

 . شود گذاري و كندي فعاليت اصتدادي مي دهندگان و در نتيجه كاه  سرمايه براي وام

ه در تورم اثار مساتقيم ناامطلوبي بار     بيني نشد در اصتدادهاي با بازارهاي نوظهور، كاه  پي 

 بيشاتر در  هاا  بنگااه  زيارا صراردادهااي بادهي     ها همانند كشورهاي صنعتي نداشته اسات  ترازنامه بنگاه

پيوسته در واكن  باه تاورم    طور بهداشته و  مدت كوتاهكشورهاي با بازارهاي نوظهور دوره زماني خيلي 

داشاته  ها  بر ترازنامه بنگاهريرمنتظره تورم اثر واصعي اندكي كاه   ، بنابراين،انتظاري تعديل شده است

ثبااتي ماالي در    كاه  ريرمنتظره تورم يكي از سازوكارهايي اسات كاه در ايجااد باي     در نتيجه،. است

 . اين اثر صابل توجه نيستكشورهاي با بازار نوظهور  بيشتركند، ولي در  كشورهاي صنعتي نق  ايفا مي

اند كه بر روي ترازناماه ماؤثر باوده و     ادهاي با بازار نوظهور با عاملي مواجهاز سوي ديگر، اصتد 

كشاورهاي صانعتي    بيشاتر كه ايان عامال در    ثباتي مالي مهم باشد، در حالي بيني بي تواند در پي  مي

. سات باه پاول ملاي ايان كشورها    بيناي نشاده    پاي   كاه  ارزش يا تضاعيف اين عامل . اهميت ندارد

هاا در   و دولات  هاا  بانا  هاي ريرماالي،   بنگاه بيشترب ارزش آتي پول داخلي، براي نااطميناني درخدو

اي از بدهي آنها به پول خارجي است، به سرعت تباديل باه    كشورهاي با اصتداد نوظهور كه بخ  عمده

بيناي   پاي  ارزش در صراردادهاي بدهي با پاول خاارجي، زمااني كاه كااه       . شود ها مي مشكل بدهي

از آنجاا كاه   . ياباد  هاي داخلاي افازاي  ماي    آيد، مشكل بدهي بنگاه وجود مي هل داخلي باي در پو نشده

باا   ياباد،  و ارزش آنهاا افازاي  نماي    اند گذاري شده ارزشنوعاً بر حسب پول داخلي  ها ي بنگاهها دارايي
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هاا   ترازنامه بنگااه  تضعيف ،اين ترتيب به. كند پيدا ميارزش خالص بنگاه كاه   كاه  ارزش پول ملي

ثباتي مالي و كااه  ساريع    را افزاي  داده كه نتيجه آن بي معكوسمشكل مخاطره اخ صي و انتخاب 

 . هاي اصتدادي است گذاري و فعاليت سرمايه

 مالي  هاي بحران پويايي  .1

ترازناماه   ،در مرحلاه اول . كناد  چندين مرحله را طي ماي  با بازارهاي نوظهوربحران مالي در كشورهاي 

 بحاران دوم فااز  ايجااد  شود و اين مطلب موجاب   دچار تضعيف ميريرمالي هاي  بنگاهمالي و ات مؤسس

ريرمالي هاي  بنگاهمالي و  اتمؤسس وخامت ترازنامه فاز تشديد ،مرحله سوم. دشو مي پولييعني بحران 

دچار ي  بحران مالي تمام  كشوراين مرحله، اصتداد  در. است پولي و كمبود نقدينگيدر نتيجه بحران 

  4.كه نتايج مخربي به دنبال دارد شود ميعيار 

آرااز  آزادسازي مالي از فاز  ينوع بهمرحله اول ايجاد بحران مالي در كشورهاي با اصتداد نوظهور 

باا   در بيشاتر ماوارد   بوده كهدهي  كه شامل برداشتن محدوديت سقف نرخ بهره و نوع مجاز وام شود مي

كه رالباً با گساترش   ها سياستاجراي اين  در نتيجه .همراه استسازي سيستم مالي  خدوصيسياست 

همراه است، بازارهااي ماالي و داراياي    المللي  بين هاي جريان ورودي سرمايههمراه با تشديد اعطاي وام 

 . گيرند تحت فشار صرار مي

باه سامت    حركات يادي  بخ  مالي و ريرمالي عامال كل ات مؤسسها و  شركتوخامت ترازنامه 

موفقيت اجراي سياست سيستم بانكي ضعيف احتمال . است پولي، يعني بحران بحران دومو فاز مرحله 

______________________________________________________ 
مرحله اول بحران مالي باا آزادساازي ماالي ياا باا        دارد جداگانهبحران مالي سه مرحله نيز ( 114 )بر اساس ديدگاه آلن 4.

پياماد گساترش   . شاود  مشاابه شاروع ماي    هااي  سياستدهي، يا با برخي  گيران بان  مركزي براي افزاي  وام اجماع تدميم

مادت زمااني    يادشاده هاي  افزاي  صيمت. است در بورس  سهامصيمت هايي همچون ام ک و  اعتبارات، افزاي  صيمت دارايي

در مرحلاه دوم بحاران   . گيارد  كه حباب تاورمي شاكل ماي    طوري يابد، حتي ممكن است چند سال طول بكشد، به ادامه مي

چناد   دردهد، ماث ً   اين اتفاق ارلب در زمان كوتاهي رخ مي. كند ها سقوط مي تركيده و صيمت دارايي مالي، حباب ايجادشده

ويهگاي مرحلاه   . دهاد  ، اما گاهي اوصات نيز اين اتفاق در ي  دوره زماني بلندتر رخ ماي افتد اتفاق ميچند ماه حداكثر روز يا 

هااي متاورم شاده پاول صارض       ها با صيمت است كه براي خريد داراييي ديگر ها و كارگزاران سوم صدور تعداد زيادي از بنگاه

تواناد   كناد كاه ماي    ها و بحران بانكي و ارزي ارلب مشك تي در بخ  حقيقاي اصتدااد ايجااد ماي     مشك ت نكول. اند گرفته

 .(م) چندين سال تداوم داشته باشد
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را افازاي   ي بهاره  هاا  دهد، زيرا اگر بان  مركزي نرخ كاه  ميرا حمايت بان  مركزي از پول داخلي 

 . خواهد شدبا وخامت بيشتري مواجه  ها بان ترازنامه احتماالً دهد، 

بازي تمام عياار رخ بدهاد و باعاث كااه  ارزش      در مرحله سوم، هنگامي كه ي  هجوم سفته

، واكان  نشاان داده و   ملاي  تشديد كاه  ارزش پول هشود، ساختار نهادي بازارهاي بدهي بملي پول 

از آنجا كاه در كشاورهاي در حاال توساعه     . دهد سوق مي فراگيررا به سمت بحران مالي كشور اصتداد 

، كاه  ارزش پول ملي سبب افزاي  بدهي آنها به پاول ملاي   نددار ارزيها بدهي  ي از بنگاهزياد تعداد

هاا در   ترازناماه بنگااه   ،در نتيجاه . ماند باصي ميهاي آنها بدون تغيير  كه ارزش دارايي شود، در حالي مي

خااب  شاود مشاكل مخااطره اخ صاي و انت     باعاث ماي   و ايان دچار ي  ضربه منفي شده  بخ  حقيقي

 .افزاي  يابد معكوس

 هاي مالي  بحران پيشگيري ازهاي مالي و  سياست .1

يافتاه و درحاال توساعه     متداول در كشورهاي مختلف توسعه طور بههاي مالي  ي اخير، بحرانها سال در

هااي   نمونه، بحران طور به. اصتدادها بوده استاين ها همراه با آثار مخربي براي  اين بحران واتفاق افتاده 

درصادي نارخ رشاد تولياد      41باه كااه    ( 4991)و كشورهاي آسياي شرصي ( 4991)مالي مكزي  

( 4991)هاي مالي روسيه  بحران ،به همين ترتيب. ه استمنجر شدو مناطق  اين كشورناخالص داخلي 

ايان  توليد حقيقي  برنيز اثرات منفي مشابهي را ( 111 )، بحران مالي آمريكا در سال (4999)و اكوادر 

ثبااتي   شده، بلكه باي منجر هاي مالي نه نتها به افزاي  سريع فقر  بحران. كشورها برجاي گذاشته است

 4.سياسي را نيز در پي داشته است

ي اخيار در كشاورهاي باا    هاا  سال درهاي مالي  بار و افزاي  توالي بحران با توجه به اثرات زيان

شناساايي   وياهه  باه هاا،   ، جلوگيري از اين بحراناصتداديبازارهاي نوظهور، مسأله اساسي سياستگذاران 

پاس از درک داليال    ،بر همين اساس .هايي است كه بتواند احتمال ايجاد بحران را كاه  دهد سياست

صارار خواهاد گرفات كاه براسااس آن      بررسي  موردهايي  مالي و بانكي، سياست هاي نظري ايجاد بحران

______________________________________________________ 
1. Mishkin .(2001). 
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اساسي بخ  مالي باه   ياص حمورد سياست   4 ،در اين بخ . درها جلوگيري ك از وصوع بحران بتوان

صاورت   هماورد با    4ايان  . صارار خواهاد گرفات   بررسي  ها مورد حرانروز بجلوگيري از ب زير برايشرح 

صانوني و  نظام(  ، سازيافشا حسابداري واستانداردهاي (  نظارت احتياطي، ( 4: است از خ صه عبارت

كااه  نقا    ( 1كنترل حساب سرمايه، (  هاي خارجي،  ورود بان (  انضباط بازار محور، ( 1صضايي، 

كما  ماالي باه    لغاو سياسات   ( 9، هااي خاارجي   بادهي در ايجاد محدوديت ( 1نهادهاي مالي دولتي، 

تاوالي در   سياسات ( 41 ،ورشكساتگي هاي تجاري براي پيشاگيري از   ات بزرگ در بخ  شركتمؤسس

در اداماه   .ارز و ذخاير خارجينرخ  هاي ر يم(  4 ها و سياست پولي و ثبات صيمت( 44آزادسازي مالي، 

  .ها ارايه خواهد شد اين سياست طور كامل بهمقاله 

 نظارت احتياطي  .1-4

هااي ماالي    اي در سيساتم  ها نق  مهام و وياهه   م حظه شد، بان  پيشينهاي  طور كه در بخ  همان

كنند و مشك ت بخ  بانكي عامل مهمي در ايجاد بحران ماالي   كشورهاي با بازارهاي نوظهور بازي مي

منجار  تواند به بحاران باانكي    ها كه مي وخيم شدن وضعيت ترازنامه بان . ي اخير بوده استها سال در

افزون . تواند بحران مالي باشد دهد و نتيجه آن مي افزاي  مينيز اط عات را شود، مشك ت عدم تقارن 

از طريق آسايب زدن باه ترازناماه    ) ، مشكل بخ  بانكي احتمال بحران ارزي را نيز افزاي  دادهبر اين

 از آنجا كه سقوط بانكي داراي چنين آثاار . شود  ميمنجر و به بحران مالي تمام عيار ( نهادهاي ريرمالي

تاور  ، از ها به منظاور جلاوگيري از ورشكساتگي    بان نجات ها هميشه براي  اي است، دولت منفي بالقوه

افازاي   هااي باالقوه ناشاي از     زياان  سابب خاود  تور ايمني  وجود. كنند اي استفاده مي ايمني گسترده

شود كه نتيجه آن افزاي  احتمال وصاوع   ها مي پذيري زياد در بان  هاي مخاطره اخ صي و ريس  انگيزه

هاا نيازمندناد باه منظاور كااه        دولات  ،از بحاران  براي پيشگيري روي، بدين. بحران مالي خواهد بود

 . كنند نظارتي بانكي ايجاد/هاي مالي سيستم صوي مقرراتي پذيري باال در سيستم ريس 

نياز   ديگار  هاي ماالي  به دليل آنكه تور ايمني دولت در كشورهاي با بازارهاي نوظهور به واسطه

در واصاع،  . كنناد  پاذيري بااال پيادا ماي     ريسا   باراي هااي زياادي    يابد، اين نهادها انگيازه  گسترش مي

. ي كارده اسات  بازدر گذشته شدن ترازنامه نهادهاي مالي، نق  مهمي در بحران مالي شرق آسيا  وخيم
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. ثبات مالي ضاروري اسات   يارتقاضمن آنكه نظارت احتياطي كارا بر نهادهاي مالي ريربانكي نيز براي 

ويهگي اساساي   بايد داراي هفت ميمقرراتي صوي و مناسب براي سيستم مالي / در كل، سيستم نظارتي

 : به شرح زير باشد

  4اقدام اصالحي فوري .1-4-4

هااي ناامطلوب    متوصاف كاردن فعاليات    ،هاي احتيااطي  اص حي سريع از طريق نظارت اتاصداميكي از 

 ضاعيف اي كه نهادهاي مالي  مقررات بازدارنده. ستزا كردن نهادهاي مالي بحران نهادهاي مالي و تعطيل

ظاور  مخااطره اخ صاي باه من     انگيازه گونه مقررات  اينبار است، زيرا  فاجعه ،كند را رها در بازار اما فعال 

تمايال زياادي باراي     ات ماالي ضاعيف  مؤسسا . دهد هاي افراطي را به شدت افزاي  مي پذيرش ريس 

چرا كه نهادهاي درمانده چيزي ندارند كه باا پاذيرش ريسا  بااال از دسات      پذيرش ريس  باال دارند، 

رمانادگي  تواناد آنهاا را از د   گذاري ريسكي ماي  شانس باشند، بازده سرمايه نهادها خوش ايناگر . بدهند

گرفته بازدهي نداشته باشد، نهادهاي درماناده باا    گذاري ريسكي صورت اما اگر سرمايه مالي نجات دهد،

باه  له أمسا د كه در نتيجه آن سيستم مالي بيشتر تضاعيف شاده و ايان    نشو زيادي مواجه مي هاي زيان

در واصاع، ايان   . دشاو  ماي منجار  دچار بحاران  پرداخت ماليات باالتر در آينده براي نجات نهادهاي مالي 

كاه باا آنكاه ايان     انداز ايااالت متحاده آمريكاا اسات،      ات وام و پسمؤسسبحران  مدداق روشنمسأله 

. به فعاليت خود ادامه دهناد  4911اما اجازه يافتند در دهه  ،ات دچار مشك ت مالي عميق بودندمؤسس

 . يز مدداق دارددر كشورهاي مكزي ، آسياي شرصي و  اپن ن 4991اين موضوع در دهه 

تمسا  باه   دست آوردن اطمينان آن است كه ناظران باانكي باه جااي     ي  شيوه مهم براي به

نيازمناد  سياسات   اجاراي ايان   .به دنبال تدارک اصدام اص حي فوري باشاند   شكيبايي سياست صبر و

حي فوري باراي  اصدام اص . مشكل براي نهاد مالي است بروزمداخله اوليه و صوي از سوي ناظران هنگام 

ي فعاال  مشك ت بخ  مالي اصدامي صاطعانه است، زيرا اين صاطعيت براي نهادهاگسترش جلوگيري از 

______________________________________________________ 
1. Prompt Corrective Action  

2. Regulatory Forbearance  
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نه انگيزه منفي براي ريس  پذيري زياد  چرا كه نهادهاي خااطي  و كند  ايجاد انگيزه مثبت مي در بازار

 . دانند در صورت انجام عمل خ ف به احتمال زيادي جريمه خواهند شد مي

آن اسات كاه نااظران باانكي وجاوه      « اصدام اص حي فاوري »انجام سياست  برايعندر كليدي 

و سياساتمداران  اوصاات   رالاب . ه باشندداشتدر اختيار درمانده، مالي دولتي كافي براي بستن نهادهاي 

هاي بانكي آنها با مشكل مواجه است، تزريق زيااد   هنگامي كه سيستم صانونگذاران دچار اين تدورند كه

 . وجوه عمومي به سيستم بانكي ريرضروري خواهد بود

اماا در صاورت   بسته شوند، مالي الزم است نهادهاي ضعيف بايد گفت در اين موارد در مجموع، 

ات درسات فعاليات   مؤسسا شخيص ضرورت كم  مالي به آنها بايد اطميناان حاصال شاود كاه ايان      ت

نگاه   در وضعيت تعليقاي وجوه نبايد به نهادهاي بانكي ضعيف و درمانده عرضه شود تا آنها را . كنند مي

هاي ضعيف صرف ترميم ترازناماه سيساتم باانكي     زيرا در بلندمدت وجوه عمومي تزريقي به بان   دارد

 در پاذيرش خاود اداماه داده و   و پرريسا   ها همچنان به فعاليات ضاعيف    كه اين بان  شود، چرا نمي

افازاي    به ناوعي  پرداخت وجوه عمومي به آنها بنابراين، .مخاطره اخ صي صوي دارند  انگيزه باالريس  

 . شود دهندگان در آينده محسوب مي هزينه ماليات

 تمرکز بر مديريت ريسك  .1-4-2

اگرچه ايان تمركاز باراي    . رهيافت سنتي براي نظارت بانكي، تمركز بر كيفيت ترازنامه بان  بوده است

زيارا اوالً، سانج      ها اهميت دارد، اما ممكن است در بلندمدت كافي نباشد پذيري بان  كاه  ريس 

ازارهاا و ابزارهااي   هااي ماالي، ب   ثانياً، در دنياي امروزي، نوآوري. ميزان سرمايه بان  بسيار مشكل است

را براي نهادهاي مالي و كارمنادان  ( پذيري باال ريس ) هاي بزرگ بندي اند كه شرط جديدي توليد كرده

تواناد   در چنين محير مالي جديادي، نهااد ماالي ماي    . سازد پذير مي آنها به سادگي و به سرعت امكان

آن ورشكستگي بان  بارينگز آمريكا با ريس  درماندگي مالي در تجارت مواجه شود كه نمونه  عتسر به

كاافي   ديگار  هاا و نهادهااي ماالي    بنابراين، تنها تمركز بر وضعيت ترازناماه بانا   . است  499در سال 

باا مخااطرات جادي مواجاه     اي نزديا    پذيري باال در آينده نيست، چرا كه بان  ممكن است با ريس 

 . ب ارزيابي شوداي آن در زمان خاصي مناس چه وضعيت ترازنامه شود، اگر
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 محدودکردن ورشكستگي نهاد مالي بزرگ  .1-4-9

 طاور  باه دهد،  سيستمي را افزاي  مي شكست و شوکاز آنجا كه شكست ي  نهاد مالي بزرگ احتمال 

 راين سياست، انضباط بازا. شوند مالي بزرگ مي هايطبيعي ناظران مالي و بانكي مانع ورشكستگي نهاد

 بااال پاذيري   ريسا   باراي مخااطره اخ صاي را     انگيزه ، بنابراين،را در نهادهاي مالي بزرگ كاه  داده

كشاورهاي در حاال توساعه، مشاكل      ماالي  كاه  مخاطره اخ صي در نهادهاي بزرگ. دهد افزاي  مي

حتي  -ده بنابراين، ناظران بايد به دصت نهادهاي بزرگ را بازرسي كر. جدي براي نظارت احتياطي است

و ضاعف  تا در هنگام درمانادگي   -با شدت بيشتري صورت گيردنظارت آنها نسبت به نهادهاي كوچ  

 . دشوهاي بزرگ، زيان حداصلي متوجه سهامداران و مديران آنها مالي نهاد

 ناظران/ منابع و قدرت قانوني کافي براي مقررات احتياطي .1-4-1

در بيشتر كشورهاي با اصتدادهاي نوظهور، ناظران منابع يا صدرت صانوني كافي براي انجام كاراي وظايف 

به انادازه  ها را  بدون منابع و انگيزه كافي، ناظران نخواهند توانست بان . ندارنددر اختيار خود را محوله 

پاي  كافي نهادهااي   ضعف درصع، در وا. هاي ريسكي آنها را بگيرند و جلوي فعاليت نمودهپاي   كفايت

دهاد، بلكاه در    رخ نمي( آسياي شرصي و مانند مكزي ، اكوادر)بانكي تنها در كشورهاي در حال توسعه 

 . نيز اين ضعف صابل مشاهده استكشورهاي صنعتي 

  نظارتي/ مقام تنظيمياستقالل  .1-4-1

نظاارتي  / مقاام تنظيماي   بناابراين، اص حي فوري از اهميت بااليي برخوردار اسات،   اتاز آنجا كه اصدام

هااي مطما ن    يكي از شيوه. استق ل كافي داشته باشدحاكم بر كشور بانكي بايد از فرايندهاي سياسي 

استق ل سياسي بانا  مركازي    -ها بان پيشگيري و اجتناب از سياست شكيبايي و صبر در نظارت بر 

باشاند، باه انادازه كاافي اساتق ل      مالي ظر اگر محتاج منابع اات نمؤسسما مشكل آنجاست كه ا 4 است

 ضاعيف ماالي  نهادهااي   تعطيلاي ظر نيازمند منابع و وجوه دولتي براي اات نمؤسساگر . نخواهند داشت

______________________________________________________ 
1. Mishkin .(1991). 
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نااظران باياد    ،بناابراين . صرار خواهناد گرفات  ، تحت فشار سياسي براي سياست پيشگيرانهباشند، آنگاه 

 . به موصع مانع از بروز بحران شوندداشته باشند تا بتوانند  اختيارمنابع مالي كافي در 

 ناظران  حسابدهي .1-4-6

و  يدهنادگان از يا  ساو    موفقيت در نظارت بر سيستم مالي، ارتباط ميان مالياات  برايي  مانع مهم 

را 4كاارگزار -ناظران از سوي ديگر است كه نوع خاصي از مشكل مخاطره اخ صي به نام مشكل كارفرماا  

هااي يكساان    شداراي انگياز ( نااظر ) كاارگزار  كناد كاه   بروز ميدليل اين اين مشكل به . كند ايجاد مي

هااي   گياري  داميم ت بناابراين، نيسات،  ( كارفرماي اوستاي كه در نهايت  دهنده ماليات)همانند كارفرما 

 . (دهنده ماليات)شود تا منافع كارفرما  اساس منافع او انجام مي كارگران رالباً بر

مقام نااظر  . استداراي چندين وظيفه  اساس منافع كارفرما، مقام نظارتي گيري بر تدميمبراي 

كاافي   اي محدوديت ايجاد كند، ذخاير سرمايه ها بان باالي    ريس با هاي  ييدارابراي نگهداري  بايد مي

باه هار حاال، باه دليال      . نماياد را تعطيل مالي  ضعيف و درماندهنهادها تحميل و نهادهاي  هبااليي را ب

در اعمال نمايند و  يادشدهانگيزه دارند كه رفتاري خ ف رويه كارگزار، ناظران -كارفرما مخاطره اخ صي

باشاند تاا   و حساابده  پاذير   ناظران بايد مس وليت  .يي را دنبال كنندسياست صبر و شكيبابرخي موارد 

 . بتوانند وظيفه خود را به خوبي انجام دهند

  اعطاي تسهيالت به اشخاص وابستهايجاد محدوديت در  .1-4-0

اشاخاب  دهاي باه    وام -به خدوب در اصتدادهاي با بازارهاي نوظهور -ي  مشكل ويهه در بخ  مالي

باه  هااي داخلاي    در كنتارل نهادهاي مالي . مالكان و مديران نهادها يا همكاران هم صنف است وابسته،

و باه ايان ترتياب     هاي پرداختي به مالكان و مديران خود دارند هاي كمي براي پاي  وام وضوح، انگيزه

تشاديد   راپذيري بااالتر   ريس به اشخاب وابسته مخاطره اخ صي براي  ها بان اعطاي وام و تسهي ت 

دهي  در مجموع، وام. نتيجه آن مواجه ساختن نهاد مالي با زيان بالقوه در وام پرداختي است كند كه مي

______________________________________________________ 
1. Principal-agent Problem  

2. Kane .(1989). 
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ات در ي  حرفه ياا بخا    مؤسسها و  به شركتهاي بزرگ  به شكل اعطاي وام مث ً اشخاب وابسته به

را  دارايي ماالي بانا   پورتفوي دهي نهاد مالي شود و ريس   تنوع سبد وام كاه باعث تواند  مي خاب

را محدود كرده و ريس  بان  را كااه    به اشخاب وابستهدهي  نظارت احتياطي، وام. دده ميافزاي  

 . دهد مي

 سازيو افشاحسابداري استانداردهاي  .1-2

ارلاب در نهادهااي ماالي كشاورهاي در حاال گاذار و        ساازي فشالزاماات ا ا حسابداري واستانداردهاي 

بادون اط عاات مناساب، نااظران     . در برخي از كشورهاي صنعتي رايب اسات  حتيبازارهاي نوظهور و 

نموناه   4.نخواهندداشات را پذيري بااالي آنهاا    توانايي پاي  كافي نهادهاي مالي براي ممانعت از ريس 

دهاد   ها اجازه ماي  دهي و نظارتي در برخي كشورهاست كه به بان  برجسته در اين زمينه صواعد گزارش

طاور   هاي معوصه و پرهيز از سوخت شادن ايان مطالباات باه     هنگام نگهداشتن مطالبات بد و وام براي به

نتيجاه ايان كاار    . صارار دهناد   هاا  بانا  مستمر وام بيشتري در اختيار اين گونه بدهكاران و مشاتريان  

در باازار  مطالبات سوخت شده است كاه برصاراري انضاباط     رآورد بسيار پايينها و ب سازي حساب پنهان

را  و ضاعيف  و اتخاذ تدميم براي بستن نهادهااي ماالي درماناده    ساختهبسيار دشوار نهادهاي مالي را 

هااي   در برخي كشورها ارائاه گازارش دربااره داده   له أمسضمن آنكه اين  .كند تر مي براي ناظران سخت

هاا و   و باه ايان ترتياب تفكيا  و جداساازي بانا        كناد  دار را سخت مي ي مالي مشكلكليدي نهادها

هااي   اجاراي صاحيح اساتاندارد    ،بناابراين . ات سالم و ناسالم از يكديگر بسيار دشوار خواهد باود مؤسس

   .و اساسي در ارتقاي س مت سيستم مالي است نخستاط عات گام  سازيو الزامات افشا حسابداري

  قضايي و قانوني نظام .1-9

 هااي  زيارا نارساايي    صانوني و صضايي براي ارتقاي كارايي عملكرد سيستم مالي بسايار مهام اسات     نظام

صاوانين نااظر بار    اگر . كند ايجاد ميصانوني در برخي كشورها مشكل جدي براي بازارهاي مالي  سيستم

______________________________________________________ 
1. Garber and Lall .(1996). 

2. Goldstein and Turner .(1996). and Goldestein .(1997). 
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گاري ماالي    ه فرآيناد واساطه  ، آنگاا شاود  دچار مشاكل  اجراباشد و در مرحله حقوق مالكيت ريرشفاف 

تواند سازوكاري كاارا باراي كااه  مشاك ت انتخااب       وثيقه مي. رو شود هتواند به شدت با مانع روب مي

ه را در هنگام نكاول وام  دهند وامزيرا وثيقه زيان  ،نامناسب و مخاطره اخ صي در بازارهاي اعتباري باشد

اساتفاده   مانعي باراي به هر حال، در برخي از كشورهاي در حال توسعه سيستم صانوني . دهد كاه  مي

وثيقه  تملي  صانوني در بيشتر مواردو ده كرايجاد هاي حقيقي به عنوان وثيقه  دارايياص م خاصي از از 

را باراي حال مشاكل عادم تقاارن اط عاات        ثيقهكارايي و ،بنابراين. فرآيندي زمان بر و پرهزينه است

مشابه، رويه ورشكستگي بان  در كشورهاي در حال توسعه رالبااً پرزحمات    طور به 4.كاه  داده است

فيداله   در بيشاتر ماوارد  . هاي طوالني در حل اخت فات مربوط به مطالبات وجاود دارد  است، زيرا وصفه

تاأخير ايجااد كناد،    و رجعت رشد اصتداادي  حران مالي تواند در اص ح ب بان  مي تدريجي ورشكستگي

ماورد سا مت   اط عاات كاافي در    به اتمام رسيده باشدها  ورشكستگي بان فيدله زيرا تنها زماني كه 

  .شود گيرد و فاز تقويت بهبود اصتدادي شروع مي در اختيار صرار ميسيستم مالي 

 تشويق انضباط بازار محور  .1-1

اول، نهادهااي ماالي     پذيري نهادهاي مالي وجاود دارد  ناظران براي كنترل ريس  سر راه دو مشكل بر

هايشاان   خواهند بازرسان در فعاليات  كنند اط عات را از بازرسان بان  دور نگه دارند، زيرا نمي سعي مي

د باود  نا صاادر خواه باه دشاواري   شناس باشند،  حتي اگر ناظران وظيفه ،بنابراين. محدوديت ايجاد كنند

كاارگزار، ممكان اسات    -دوم، باه دليال مشاكل كارفرماا    . هاي ريسكي نهادهاي مالي شوند مانع فعاليت

 . وظيفه خود را به درستي انجام ندهند با ارماض و اعمال سياست صبر و شكيباييناظران 

ضارورت  . مشك ت، ايجاد انضباط بازارمحور باراي نهادهااي ماالي اسات    اين ي  راه حل براي 

تواند باه افازاي  انضاباط باازار      عات توسر نهادهاي مالي ضمن كم  به پاي  آنها مياط  سازيافشا

 . بندي اعتباري باشند براي اين منظور الزم است كه نهادهاي مالي داراي رتبه. كند كم  

______________________________________________________ 
1. Rojas-suares and Weisbrod .(1996). 
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ممتااز   هاي ريار   ها، الزام آنها به انتشار جزئيات بدهي شيوه ديگر تحميل انضباط بازاري بر بان 

اما  ،ه ريرممتاز استمؤسسهاي بيمه شده  هايي كه نسبت به سپرده بدهي)تحت نظرشان است ه مؤسس

هااي ريرممتااز بانا      جزئياات بادهي   (.شاود  نسبت به سرمايه و حقوق صاحبان سهام ممتاز تلقي مي

 ،باشاد داشاته  نارخ ساود اوراق دولتاي    اي زياد نسابت باه    ها حاشيه ويهه اگر نرخ بهره اينگونه بدهي هب

يي پذيرفته باال هاي ريس  ها روشاز اين  ياگر بانك. در بازار تلقي شود رآتواند ي  طرح انضباطي كا يم

 . هاي ريرممتاز خود را به فروش برساند يتواند بده آنگاه به دشواري مي، باشد

 هاي خارجي  ورود بانك .1-1

هاي خارجي باه   نگرش به بان به جاي . هاي خارجي محدوديت دارند كشورهاي زيادي براي ورود بان 

هاي خارجي را به عنوان فرصتي براي تقويات سيساتم باانكي در نظار      توان ورود بان  عنوان تهديد مي

دهاي   گرايي نيستند، زيرا وام هاي داخلي صادر به تنوع در برخي از كشورهاي بزرگ، بان  ،در كل. گرفت

 ي هستندتر ي خارجي داراي سبد دارايي متنوعها در مقابل، بان . آنها در كشور خودشان متمركز است

گراياي باه مفهاوم آن اسات كاه       اين نوع تنوع. عرصه جهاني دارندبه منابع مالي در بهتري و دسترسي 

 ثباات از آنجا كاه  . اند كشور مبدأ خود مواجه ي درهاي منفي كمتر هاي خارجي با ريس  و شوک بان 

كشاورهاي صانعتي    تر از ثبات اصتدادي در پايينحال گذار  با بازار نوظهور و دردر كشورهاي اصتدادي 

 يهاا  بانا  زيرا كه ارزشمند خواهد بود،  هاي خارجي اعطاي سهم باالتري از بخ  بانكي به بان ، است

هااي   بنابراين، تشويق بان . كند هاي داخلي كم  مي خارجي به پوش  سيستم بانكي در مقابل شوک

داري داخلي احتماالً به شكنندگي كمتار سيساتم ماالي و باانكي و     خارجي براي حضور در صنعت بانك

 . بحران كمتر آن منجر خواهد شد

تواناد باه تشاويق     مياين اصدام هاي خارجي آن است كه  تشويق ورود بان ضرورت دليل ديگر 

هااي خاارجي داراي كارشناساان     بانا  . عملكرد بهتر در صنعت بانكداري بيانجامد داخلي بهي ها بان 

هااي   آخرين تكني  امكان دسترسي بههاي خارجي  وجود بان  بنابراين،. خبره مديريت ريس  هستند
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تواند باعث ارتقاي كنترل ريس  در سيستم بانكداري داخلاي   كه مي سازد را فراهم ميمديريت ريس  

 . شود

 سرمايه  حساب  کنترل .1-6

اي كه  هزد كشورهاي بحران-هاي مالي كشور مكزي  و كشورهاي آسياي شرصي  شناسي بحران در آسيب

 -اناد  از بحران تجرباه كارده   پساز بحران و جريان عظيم خروج سرمايه را  پي جريان ورود سرمايه را 

ثبااتي ماالي    اصالي باي   يكي از داليال المللي به عنوان  هاي سرمايه بين ها بر موضوع جريان ارلب توجه

كناد كاه حركاات     استفاده از تحليل عدم تقارن اط عات براي تفسير بحران بيان مي. تمركز يافته است

اين مسأله به دليال   اگرچهثباتي مالي داشته باشد،  تواند نق  مهمي در ايجاد بي المللي سرمايه مي بين

ت ناكافي نهادهاي بانكي مشوق ورود سرمايه است كه باعث و نظاركشور ميزبان دولت  4تور ايمني نبود

و (  499)در تأيياد ايان ديادگاه، گااوين و هاسامن        .شاود  پذيري مي دهي و افزاي  ريس  رونق وام

كنناده   بيناي  پي عامل ي  تواند  ميدهي  كه رونق وام اند تحليل كرده  (4999)كامينسكي و رينهارت 

ايجادكنناده روناق   خود هنوز معلوم نيست كه جريان ورودي سرمايه  چهارزيابي شود، اگربحران بانكي 

خاروج   ،در ايان مطالعاات  . ها باشد دهي است يا خير كه نتيجه آن بدتر شدن وضعيت ترازنامه بان  وام

ثبااتي ماالي در كشاورهاي در     تواند سبب افزاي  بي سرمايه منبع بحران ارزي عنوان شده است كه مي

منجار  را خروج سرمايه توسر خارجيان از كشاور باه كااه  ارزش پاول داخلاي      زي ،حال توسعه شود

ضعف در نظام مالي و آزادساازي  دهد  نشان ميتري وجود دارد كه  بسيار وسيع هاي پهوه اما   دشو مي

  1.زودهنگام بخ  مالي ممكن است دليل صوي نسبت به جريان سرمايه در اين زمينه ارزيابي شود

ممكان  زيرا   دشو ميبراي جلوگيري از بحران تلقي سرمايه ابزار نامطلوبي   كنترل ،به هر صورت

گذاري مورد اساتفاده صارار    هاي مناسب سرمايه تواند براي فرصت اي شود كه مي است مانع ورود سرمايه

ي ها را از طريق جريانو اثرگذاري بر بحران مالي دهي  ها ممكن است رونق وام اگرچه اين كنترل. گيرد

______________________________________________________ 
1. Safety Net 

2. Calvo, Leiderman and Reinhart .(1994). 

3. Gavin and Hausman .(1996). and Kaminsky and Reinhart .(1999). 

4. Kaminsky, Lizondo and Reinhart .(1997). 
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كساب و  ي هاا  بنگاهسرمايه محدود كند، اما در طول زمان به تخديص نادرست منابع توسر خانوارها و 

هااي   جدي وجاود دارد كاه آياا كنتارل     يمباحث ،در واصع. شود ها منجر مي كار براي فرار از اين كنترل

هاا   ر از ايان كنتارل  تواند در شراير امروزي كه تجارت آزاد و ابزارهاي مالي زيادي براي فارا  سرمايه مي

  واصع شود؟وجود دارد، مؤثر 

مقاررات باانكي،   تنظيم بهتار  نظارت و امر وجود دارد كه با ارتقاي  روشنيموارد  ،به بيان ديگر

. پذيري نهادهااي ماالي خواهاد شاد     دهي و ريس  جريان سرمايه با احتمال كمي ايجادكننده رونق وام

هاي ارزي  هاي سرمايه اجرا كرد، اما اين شيوه با كنترل ترلتوان به شكل كن هاي احتياطي را مي كنترل

ضامن   ،هااي بحاران   هاي ارزي بر روي شكنندگي مالي متمركز هستند نه نشاانه  كنترل. متفاوت است

تواند به جاي ايجااد ماانع باراي سيساتم ماالي، كاارايي آن را        هاي نظارتي بدين شكل مي آنكه كنترل

 . افزاي  دهد

 کاهش نقش نهادهاي مالي دولتي  .1-0

كشورهاي باا بازارهااي نوظهاور و در حاال گاذار،       ويهه به، هاهاي مالي بسياري از كشور ويهگي سيستم

. هااي ريردولتاي در اصتدااد اسات     به نهادهاي دولتي يا افراد و بخا   بانكيمداخله دولت در اعتبارات 

هاا، خلاق نهادهااي ماالي      تن دستوري نرخ بهاره وام داش ها اين نوع مداخله را از طريق پايين نگه دولت

هااي   وجاوه باه بخا     باراي اعطااي  دهي، تأسيس بان  دولتي  نوع خاصي از وام ايجاداي براي  توسعه

ماالي و  نهادهااي  . دنا ده هاي خاب، انجاام ماي   دهي وام منظور به، يا هدايت نهادهاي خدوصي خارجي

دهاي باه    وام معكاوس باه دنباال   و انتخااب   خدوصي باراي حال مشاكل مخااطره اخ صاي     ي ها بان 

تخدايص  ها انگيازه كمتاري باراي     دولت. ور هستند گذاري بهره هاي سرمايه گيرندگان داراي فرصت وام

هااي اعطااي    برناماه  ،بناابراين  .هاي كسب سود نيستند دارند، زيرا به دنبال انگيزه اعتبار با اين سازوكار

كاه  دهاد   انتقال ميهايي  گيرنده هاي دولتي با احتمال كمتري وجوه را به وام مستقيم وام يا ايجاد بان 
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نتيجه اين شيوه مداخله دولات در بازارهااي اعتبااري، كاارايي     . كنند به رشد باالي اصتدادي كم  مي

  4.تر است كمتر سرمايه و رشد اصتدادي آهسته

 هاي دولتي به مفهوم احتمال كمتر ماديريت صاحيح ريسا  و    كسب سود در بان انگيزه  نبود

. تواناد سيساتم باانكي را تضاعيف نماياد      هاي دولتي ماي  بنابراين، وجود بان . كارايي كمتر است يقيناً

دولتاي را  سازي بخ  باانكي   آنها، بحث خدوصي دهي وامهاي باالتر  هاي دولتي و زيان بان  ناكارآمدي

باياد باه درساتي    در اين كشاورها  سازي نيز  به هر حال، حتي خدوصي. كند ميتقويت  شورهادر اين ك

هاا افارادي    اگر خرياداران بانا   . تواند ايجاد مشكل نمايد مديريت شود، چرا كه در رير اين صورت مي

باانكي  ساازي   خدوصيپذير يا حتي فريبكار باشند، ممكن است مشك ت  بسيار ريس  بدون ص حيت،

 . ر شودبيشت

  هاي خارجي بدهيدر ايجاد محدوديت  .1-8

اعطااي تساهي ت   ديدگاه عدم تقارن اط عات درباره بحران مالي آن است كه ساختار بدهي به صورت 

سيساتم   -شود مشاهده ميو كشورهاي درحال گذار كه در بسياري از اصتدادهاي با بازار نوظهور  -ارزي

 ،مليدر كشورهاي با بدهي عظيم خارجي بحران ارزي و كاه  ارزش پول . سازد تر مي مالي را شكننده

باه پاول   كه اين مورد در كشورهاي باا بادهي مسالر     ، در حاليكند ي ايجاد ميبحران مالي تمام عيار

خارجي اص ح بحاران   ي سنگينها وجود بدهي ،همچنين. داخلي با احتمال كمتري صابل مشاهده است

 گذاري شده به پول ملي ارزشكشورهاي صنعتي با بدهي مسلر . سازد تر مي مالي را براي كشور مشكل

سيساتم   -وسيله تزريق نقدينگي به سيستم مالي هب –توانند از طريق اجراي سياست پولي انبساطي  مي

   . مالي را بهبود بخشند

______________________________________________________ 
1. Gaprio and Honohan .(2000). 
2. Mishkin .(1996, b). 
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تعقياب سياسات   اجارا و  ارتقااي بهباود بحاران ماالي،      باراي دومين شيوه براي بان  مركازي  

د و باه  شو مينقدينگي به بخ  مالي انجام  تزريق و اعطاياين سياست از طريق . دهنده نهايي است وام

  4.كند بهبود ترازنامه سيستم مالي كم  مي

به هر حال، اگر سيستم مالي داراي بادهي خاارجي زياادي باشاد، ايان مساأله ممكان اسات         

سيساتم ماالي از بحاران ماالي     و رهايي ارتقاي بهبود  منظور بهك ت بيشتري را براي بان  مركزي مش

طاوالني از سياسات پاولي     باراي مادتي  تواناد   با چنين ساختار بدهي بان  مركازي نماي  . ايجاد نمايد

در كشاورهاي باا   . سيساتم ماالي از بحاران ماالي اساتفاده كناد      و رهايي انبساطي براي ارتقاي بهبود 

خارجي نتيجه خالص اجراي سياست پاولي انبسااطي    سنگينبا بدهي و درحال گذار بازارهاي نوظهور 

ه نهايي بان  دهند وامبه داليل مشابه فعاليت . هاست ها و بان  آسيب رساندن به ترازنامه خانوارها، بنگاه

 .ماهوي خواهد بودداراي مشك ت  هاي خارجي يا بار سنگين بدهب مركزي در اصتدادهاي

از سوي بان  مركزي به سيستم مالي در زماان بحاران ماالي كاه     و تزريق نقدينگي اعطاي وام 

شود،  ميباعث كاه  ارزش پول داخلي  دارد، در كشورهاي با بدهي سنگين ارزياعتبار داخلي  ماهيت

 رهاايي از دادن و  شاده و احتماال پوشا    منجار  هاا   بان رازنامه به بدتر شدن وضعيت تو اين موضوع 

تواند كمتر با بحران مالي مواجه شاود ياا آنكاه     در مجموع، اصتدادي مي. دهد بحران مالي را كاه  مي

ضمن آنكه كروگار  . خارجي نباشد سنگيناص ح و بهبود بخشد كه داراي بدهي تر  سريعبحران مالي را 

هاايي   محادوديت بايد يافته نيز  توسعهصنعتي و د كه نهادهاي مالي كشورهاي كن پيشنهاد مي  (111 )

كاه از پاول    حاال گاذار   و در دهي خود را به كشورهاي باا بازارهااي نوظهاور    تا ميزان وام اعمال كنند

 . نمايندكنند، محدود  كشورهاي صنعتي استفاده مي

 

 

______________________________________________________ 
1. Mishkin .(1991). 

2. Krueger .(2000). 
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هاي تجاري براي پيشگيري  شرکتات بزرگ در بخش مؤسسلغو سياست کمك مالي به  .1-3

 از ورشكستگي

چارا سياسات جلاوگيري از ورشكساتگي     مبناي بار اينكاه     ،توضيحاتي ارايه شد پيشينهاي  بخ در 

هااي يكسااني نياز در     انگيازه . شاود  پذيري نهادهاي مالي مي بزرگ باعث افزاي  ريس مالي نهادهاي 

وان نهااد بازرگ از ساوي دولات در نظار      آنكه به عن مشروط بروجود دارد،  ي بزرگها خدوب شركت

مواجاه شاود، بعياد    مالي دانند اگر شركت با مشكل  ميهاي بزرگ  به شركتدهندگان  وام. گرفته شوند

پاذيري بااالي    پاي  نكارده و در صاورت ريسا    به خوبي فعاليت شركت را  بنابراين،است زيان كنند، 

، و درحال گذار از كشورهاي با بازارهاي نوظهوردر بسياري . كنند مينشركت، وجوه خود را از آن خارج 

اند و هنگام بحاران ماالي باه     هاي بزرگ بوده و از نظر سياسي با آنها در ارتباط گاه شركت ها تكيه دولت

 . بوده است يادشدههاي  پذيري شركت اين مسأله منبع افزاي  ريس  در نتيجه،. كنند آنها كم  مي

كاه   بااال  پاذيري  اهرمي و ريس  نسبتهايي براي بخ  شركتي به منظور افزاي   وجود انگيزه

سياست جلوگيري از ورشكستگي  لغوشود،  مي معكوسهاي  شوک مواجهه باپذيري آنها در  سبب آسيب

اين سياست به مفهوم جدايي بزرگتر ميان دولت و بخا    اگرچه. سازد هاي بزرگ را ضروري مي شركت

است، گاهي اوصات براي اجراي آن به تغيير فرهنگ كسب و كاار در بساياري از كشاورهاي در     شركتي

 . حال توسعه احتياج است

 رعايت توالي در آزادسازي مالي  .1-47

اگار  . كشورها جريان داشاته اسات   بيشتردر  ي اخيرها سال درزدايي و آزادسازي سيستم مالي  مقررات

، اما اگر اين فرآينادها باه درساتي    رسند نظر مي هبزدايي و آزادسازي هر دو اهداف مطلوبي  چه مقررات

مقرراتاي  / اگار سااختار نظاارتي   . هاي جدي به نظام ماالي وارد كنناد   آسيبتوانند  مديريت نشوند، مي

هااي صضاايي و    دهي خويشااوندي و سيساتم   وام ، محدوديت برسازي، الزامات حسابداري و افشاها بان 

آنگاه با آزادسازي ماالي، فشاارهاي الزم باراي محادودكردن      به خوبي تعريف نشده باشند،صانوني كارا، 
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خواهاد  هااي باد وجاود     احتمال اعطااي وام  ،در نتيجه. شدپذير بسيار ضعيف خواهد  ريس  هايرفتار

 . در آينده خواهد بود كه پيامد آن فاجعه براي ترازنامه بان  داشت

اعطااي منطقاي  وام    هاي الزم براي ها مهارت از وصوع آزادسازي، ممكن است بان  پي ، مجموعدر 

گاذاري   سارمايه هااي جدياد    اعطااي وام باه فرصات    با گشاي  پس از آزادسازي و ،بنابراين ،را نداشته باشند

كاه آزادساازي ماالي و     تجرباه نشاان داده   ،همچناين . پرريس ، داراي پرتفوي دارايي با كيفيت پايين شوند

گارفتن   هااي الزم باا سارعت     تفاوتنبود و به اين ترتيب در شراير  شود ميدهي  زدايي باعث رونق وام مقررات

اگرچه در بلندمدت عمق مالي، ي  توساعه مثبات باراي    . شود ها دچار افول مي ي بان ، كيفيت داراييده وام

مناابع  باا تسااهل نسابت باه     دهاي،   مدت ممكان اسات روناق وام    در كوتاه شود، اما محسوب مي ملي اصتداد

زداياي و   خطارات مقاررات  . اط عاتي موجود در سيستم مالي به گسترش سقوط مالي در آينده كما  كناد  

آزادساازي ماالي    ،آزادسازي مالي به معني آن نيست كه كشورها استراتهي آزادسازي را دنبال نكنند، برعكس

تواناد وجاوه را باه سامت      آزادسازي مالي مي ،بنابراين. كاراي بازارهاي مالي استنالكرد عم نسبت بهواكنشي 

 . تر انتقال دهدي باالور بهرهبا گذاري  هاي سرمايه فرصت

و س مت و اص ح نظام  زدايي براي موفقيت به هر حال، توالي صحيح آزادسازي مالي و مقررات

از آزادساازي سيساتم ماالي باياد باراي       پاي  ساازي سااختار درسات نهاادي      فراهم. الزم است بانكي

وجوه ماالي   تأمينهايي براي نهادهاي مالي كه به دنبال  ويهه اگر محدوديت هسياستگذاران مهم باشد، ب

از آنكه بازارهاي مالي كام ً  پي . وجود نداشته باشد پيشتر، اند  ارزي هاي عمده از خارج يا داراي بدهي

ماواردي همچاون تادارک مناابع و صادرت       .شوند، الزم است كه ساختار نهادي مناسب آماده باشد آزاد

كافي براي ناظران بانكي، پذيرش تداركات اصدام اص حي فوري، تمركاز مناساب بار ماديريت ريسا ،      

پاذيري نااظران باانكي،     مادت، افازاي  مسا وليت    استق ل ناظران باانكي از فشاارهاي سياساي كوتااه    

كردن سياست جلوگيري از ورشكستگي نهادهاي مالي بزرگ، پذيرش استانداردهاي حساابداري  محدود

 يارتقاا ، اشاخاب وابساته  هااي   هاي كاافي بار اعطااي وام    كافي، ايجاد محدوديت سازيو الزامات افشا

ي را از جمله اصدامات هاي خارجي صانوني و صضايي، تشويق انضباط بازارمحور و تشويق ورود بان   سيستم

 .از آزادسازي بخ  مالي انجام شده باشد پي بايد  است كه مي
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 ها سياست پولي و ثبات قيمت. 1-44

ثباات ماالي داشاته     يارتقاا تواند نقا  مهماي در    ع وه بر سياست مالي ريرمستقيم، سياست پولي نيز مي 

نه تنها از ديدگاه عموم مردم تورم دشمن بزرگاي  . به خودي خود هدف ارزشمندي است ها ثبات صيمت. باشد

  4.دهد تورم براي اصتداد مضر است است، بلكه شواهد صوي اصتدادسنجي وجود دارد كه نشان مي

بياان   هاا  مالي داليل بيشتري براي اهميت ثبات صيمات  هاي تحليل عدم تقارن اط عات بحران

ماالي و اساناد   هاي ادتاريخي با تورم باال باشند، ارلب صرارد پيشينهكشورها داراي  كه هنگامي. كند مي

 ماالي و اساناد   هايادصرارددر انعقاد اين ويهگي . شوند مي منعقد، بر حسب پول خارجي در كشور بدهي

بحاران ماالي    ملاي، كشاور دچاار   كاه  ارزش پاول  با  كند، زيرا تر مي سيستم مالي را شكننده ،بدهي

اسات و باا سا مت پاول     ساالم  ، شرط الزم داشتن پول ملي ها دستيابي به ثبات صيمت. شود عميق مي

هاي ريرماالي و   ها، بنگاه بان  توسربه پول ملي  گذاري شده ارزش ملي، افزاي  سرمايه از طريق بدهي

خاارجي و   ماالي ، شيوه ديگر كاه  وابستگي اصتداد باه بادهي   بدين ترتيب. شود تر مي آسان ها دولت

 . است ها در اصتداد ملي افزاي  ثبات مالي، موفقيت در پيگيري سياست ثبات صيمت

اناد، داراي   موفق باوده  ها كه در پيگيري ثبات صيمتكشورهايي هاي مركزي  ، بان افزون بر اين

ه دهناد  وامسبب شده است اتخاذ سياست پاولي انبسااطي ياا عملياات      اعتباراين . اعتبار كافي هستند

ه با بحران مالي با احتمال كمتري باعث افازاي  انتظاارات تاورمي و    هدر مواج هاي مركزي بان  نهايي 

بناابراين، كشاورهايي كاه در    . شاود  -رسااند  كه به ترازنامه آسايب ماي  -پول ملي ارزش كاه  شديد 

  منظاور  باه پولي  اند، توانايي باالتري براي استفاده از ابزارهاي سياست موفق بوده ها پيگيري ثبات صيمت

 .اند همالي داشت هاي اصتدادي، پيشگيري و حل بحرانبهبود 

 هاي نرخ ارز و ذخاير ارزي رژيم. 1-42

را افازاي   اصتداد ملاي  تواند ثبات مالي  مي ها ثبات صيمتسياست طور كه م حظه شد، پيگيري  همان

ارزش پول ملاي باه پاول    و برابري ، تثبيت ها دستيابي به ثبات صيمت برايهاي رايج  يكي از شيوه. دهد

در برخي موارد، اين استراتهي شامل تثبيت نرخ ارز باا ارزش ثاابتي   . بزرگ با تورم پايين است يكشور

______________________________________________________ 
1. Anderson and Gruen .(1995). and Fischer .(1993). 
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صااحب ارز جهااني    كشور متناسب با تورمشود نرخ تورم  است كه سبب مي يديگر لنگر به پول كشور

گذاري بر روي پاول يا     ورت تثبيت خزنده يا هدفدر مواردي ديگر، اين استراتهي به ص. حركت كند

ديگر مجااز  كشور كه كاه  ارزش پول ملي در نرخ ثابتي در مقابل پول  يطور بهگيرد،  كشور انجام مي

 . تثبيت شده استكشور بوده كه در اين حالت نرخ تورم باالتر از كشوري است كه پول ملي به پول آن 

تواند استراتهي خاوبي باشاد، اماا     شده براي كنترل تورم مي اگرچه ر يم نرخ ارز ثابت يا تثبيت

تواند براي كشاورهاي در حاال توساعه باا ميازان بااالي بادهي خاارجي          ميدر عين حال اين سياست 

در عملياات ساوداگرانه   باازي   شده، هنگامي كه هجوم سافته  در ر يم ارزي تثبيت. تلقي شودخطرناک 

است و اين  زش پول ملي معموالً بسيار زياد، سريع و ريرمنتظرهافتد، كاه  ار اتفاق ميروي پول ملي 

شاده،   خطر بالقوه ديگر ر يم ارزي تثبيات . استبسيار باالتر ارزي شناور  هاي در صياس با ر يم نوسانات

گاذاران   كاه  ريسا  باراي سارمايه    و پول ملي گذاري بي  از حد متعادل روي ارزشآن است كه با 

ورود سرمايه ممكن است به سمت . شودخارجي به كشور وارد  مدت كوتاهايه حجم بزرگي سرم ،خارجي

منجار  ارزي دهاي   تواند به افزاي  وام و محرک رشد باشد، اما مي سوق داده شودور  گذاري بهره سرمايه

گاري ايان جرياان ورودي     هاا نقا  كليادي در واساطه     گران مالي داخلي مانند بان  شود، زيرا واسطه

كه ارلب در كشاورهاي در   -به ع وه، اگر فرايندهاي نظارت بانكي ضعيف باشد 4.كنند يسرمايه بازي م

ايجااد   و مالي تور ايمني دولت براي نهادهاي بانكي -حال گذار و با اصتدادهاي نوظهور اين چنين است

ورود احتماال اينكاه    بناابراين، كناد،   آنهاا ماي   گران ماالي  باالي واسطه پذيري هايي براي ريس  انگيزه

با نظارت بانكي ناكافي، پياماد احتماالي روناق    . شود، بسيار زياد استارزي دهي  سرمايه سبب رونق وام

   .بسيار باال خواهد بودشدن ترازنامه بان  و امكان وصوع بحران مالي  و وخيم ها ، زيان وامارزي دهي وام

ثبااتي ماالي را در كشاورهاي در حاال توساعه افازاي         شده باي  در مجموع، ر يم ارزي تثبيت

شاده باراي    گيري به مفهوم آن نيست كاه ر يام ارزي ثابات ياا تثبيات      به هر حال، اين نتيجه. دهد مي

 پاايين تاريخي هماراه باا تاورم     پيشينهبررسي تجربه كشورهاي با . كنترل تورم هميشه نامناسب است

______________________________________________________ 
1. Calvo, Leiderman and Reinhart .(1994). 
2. Gavin and Hausman .(1996). and Kaminshy and Reinhart .(1999). 
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ياا   4هياأت پاولي  سياسات  مانناد  )شاده   يار صوي به ر يم ارزي تثبيتدهد كه تنها با تعهد بس نشان مي

 دهاد  نشاان ماي  ايان تحليال    ،باه هار حاال     .توان تورم را كنترل كارد  مي( اصتداد دالري شدن كامل

هااي فعاالي را دنباال     كنند بايد سياسات  كنترل تورم استفاده مي برايكشورهايي كه از اين استراتهي 

، اگار كشاور سااختار نهاادي و سيساتم      افزون بر اين .دنس مت سيستم بانكي را بهبود بخش تا نمايند

در  وياهه  باه  -، استفاده از ر يم ارزي تثبيت شاده داشته باشدخارجي  باالي هاي بانكي شكننده و بدهي

   .شود ارزيابي ميخطرناكي  سياستبراي كنترل تورم -شراير سازوكار تعهد ضعيف

المللاي   ي اخير آن است كه كشورهاي با ميزان ذخااير باين  ها سالارزي / مالي ديگر بحران بعد

 هااي  پهوه . پذيري بيشتري به بحران دارند مدت زياد، آسيب كوتاه هاي ارزي و بدهي پايين و تعهدات

، كشور را از بحران ماالي مداون نگاه    ارزي و خارجيدهد كه افزاي  نگهداري ذخاير  نشان ميموجود 

. اناد  ماالي پذيرفتاه   وصوع بحاران بسياري از كشورهاي در حال توسعه اين پيشنهاد را پس از  1.دارد مي

پذيري كمتر به بحران ارزي شاود،   المللي ممكن است سبب آسيب اگرچه انباشت ميزان زياد ذخاير بين

ز صرف وجاود ذخااير ارزي كشاور را ا   بعيد است كه  ضعيف باشد، و بانكي آن كشوراما اگر بخ  مالي 

اي براي كشاورهاي در حاال    المللي آرام  بالقوه انباشت باالي ذخاير بين. بحران مالي مدون نگه دارد

و ساازي و سا مت سيساتم ماالي      كند تا با آسودگي خاطر مراحل اعتمادسازي، ايمن توسعه ايجاد مي

 . ه باشندبتوانند سيستم مالي با خطرات محدودي داشت در نتيجه،و  مودهنرا دنبال بانكي خود 

 گيري نتيجه . 6

در كشاورهاي باا بازارهااي    مالي بانكي و هاي  بحراناخبار بد مربوط به افزاي  وصوع ي اخير، ها سال در

هرحاال،   به. است همراه بوده يادشدههاي كشور براي اصتدادنوظهور و در حال گذار با وصوع آثار مخرب 

هاي مالي در كشورهاي با بازارهاي نوظهور و در  اخبار خوب نيز مربوط به درک بهتر داليل وصوع بحران

 حيمقالاه باه تشار    نايا . ها بوده است پيشگيري از وصوع بحران برايهاي بهتر  حال گذار و نيز طرح ايده

______________________________________________________ 
1. Currency Board 

2. Mishkin .(1998, b). and Mishkin and Savastano .(2000). 

3. Obstfeld and Rogoff .(1995). 

4. Radelet and Sachs .(1998). 
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در  يماال  يهاا  بحاران  وصاوع  احتماال تواناد   يكاه ما   ي و بانكي پرداختهمال يها استياز س يا مجموعه

ها در  استيس نياتخاذ ا يبرا ياسياگر اراده س .و در حال گذار را كاه  دهد ظهورنوبازار  با يكشورها

، كشاورها  نيدر ا تر سالم يمال ستميسشاهد  ندهيدر آ آنگاه، وجود آيد هبظهور نو هايبازار با  يكشورها

 .خواهيم بود تر، پايين يباالتر و نوسانات اصتداد يرشد اصتداد در صابل توجه يدستاوردهاهمراه با 
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 و نظام فيصله

 

  هاله نفريه: مترجم

 چکيده

اين در . ای دچار نارسايي بود کننده های مالي به نحو نگران مقررات ناظر بر مديريت ريسک نظام 2770-2773از بحران مالي  پيشتا 

حاصل از آن  اصليسه نتيجه در مورد  وده شپنج سال گذشته بررسي  درتغييرات انجام شده در مقررات مربوط به ريسک  ،مقاله

تر  ها، نظام مالي در شرايط فعلي بسيار سالم برای بانک IIIبال نخست آنکه در نتيجه اجرای استانداردهای جديد . بحث خواهد شد

ها در قالب  ای بيشتر برای بانک دوم آنکه، هزينه الزام سرمايه. شود، اما احتماالً نه در حد مطلوب و مورد نظر از گذشته ارزيابي مي

گيری است که در اين  مطلب سوم اين نتيجه ام،سرانجشد و  از سطحي بود که در ابتدا تصور ميتر  نييپابسيار  IIIمقررات بال 

 .متغير در طول زمان به شدت احتراز نمود مسير بايد از اجرای مقررات تنظيمي استصوابي

 JEL: G28, E58 بندی طبقه
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 دمهمق. 4

دهند  و دارا    اتي که کار نظارت و پايش را انجام ميمؤسس: نظام مالي دو بخش متمايز اما مرتبط دارد

ها هستن  و از کاندا  معدام ت و مبدادات ايدن      کنن ه قيمت ترازنامه هستن  و بازارها  مالي که تعيين

وجود هر دو اين مجموعه يا بخش از بابت کارکرد کدارا و بد و    . شود بازارها، تخصيص منابع محقق مي

برا  ثبات بادوام و پاي ار نظام مدالي و تديمين رشد  متدواز  اقتصداد ،      . تنش نظام مالي ضرور  است

 ،به عبارت بهتدر . ات و بازارها  مالي مقاوم و پويايي داشته باشن مؤسسکه کشورها نيازمن  آ  هستن  

ا  طراحي و معمار  شون  که قدادر باشدن  در برابدر     گونه ازم است مجموعه نهادها و بازارها  مالي به

بحد  نهادهدا و مقاومدت     ،مقالده ايدن  در . و به فعاليت خود ادامه دهند   ردهکها  بزرگ مقاومت  تنش

 .ها  مالي مورد بررسي قرار خواه  گرفت در مقابل بحرا نهادها 

ها  اقتصداد  مردرا اسدت،     نظام  تحليلي و بررسي مقررات ديگر ها  که در زمينه طور هما 

. شود با تنظيم مقررات مرتفع مي  در اين زمينه آ  است که روشن شود ک ام آثار بيروني گامين نخست

موضدو  الدلي آ  اسدت کده بدا توجده بده        . در زمينه نهادها  مالي بح  تا ح ود زياد  روشن اسدت 

هدا و   دارايدي ها در اعرا  اعتبار، ضعف در م يريت نقد ينگي و عد م تردابق سررسدي       رو  بانک زياده

هدم  )هدا  دولتدي    مح وديت ضمانت ها و نيز نظام مسئوليت مح ود سهام ارا  خصولي بانک و ب هي

هدا   باندک  ،ديگدر  بيدا  هدا را حفدک کدرده بده      ، چگونه باي  س مت مالي بانک(تصريحي و هم مضموني

کنن  که در قياس با يک مجموعده دارايدي مدالي بدا سداختار       هايي را در ترازنامه خود تجميع مي دارايي

ايدن امدر   . شون گي و بلن م ت است ت نق مرلوب اجتماعي دارا  ماهيتي به ش ت ريسکي، ب و  قابلي

هدا را از   شدون گي دارايدي   ها در شرايط بحرا  قرار گيرن  و نقد   از آ  جهت اهميت دارد که هرگاه بانک

 .کنن  مالي کشور وارد مي ديگر ها  دست ب هن  و ورشکسته شون ، ضايعات فراواني به بخش

هدا کنتدر  شدود و     پذير  باندک  که ريسکها آ  است  ه ف از تنظيم مقررات و نظارت بر بانک

هدا بدرا     ا  باندک  مقدررات الزامدات سدرمايه   . ه مالي کداهش يابد   مؤسسآثار ناشي از ورشکستگي يک 

______________________________________________________ 
1. Regulation  

2. Externality 



 

 مقررات سرمايه، مقررات نقدينگي و نظام فيصله

 

431 

ها در افراط در اعرا  تسهي ت و ايجاد شدکاف   پاسخگويي به آثار بيروني ناشي از انگيزش دروني بانک

گير   گزارش به سرح مناسب سرمايه اين رالبم الليبخش . شود تنظيم مي( ب هي/دارايي)سررسي  

هدا و   دهدي باندک   ها، آثار اين افزايش سرمايه بر اقتصاد ک   از طريدق تيثيرگدذار  بدر قد رت وام     بانک

اما در ابت ا ازم است مرالب  ؛ها  ناشي از تغيير مقررات سرمايه در طو  زما ، اختصاص دارد خسارت

 .ها بيا  شود و نظام فيصله در بانک ا  در خصوص الزامات نق ينگي خ له

 الزامات نقدينگي .2

دهند ه   وامين نخسدت هدا  تجدار  بده مندابع و وجدوه باندک مرکدز  بده عندوا            دسترسي آسا  بانک

زيداده از حد      اتکاکن  تا از طريق  ها ايجاد مي ا  برا  بانک بخش در شرايط بحرا  مالي، انگيزه نجات

خدود را   پدايين ها  مالي بلن م ت با درجه نق ينگي  داراييم ت،  ها و منابع نق  کوتاه مرلوب به سپرده

آ  اسدت کده    III بدا  ه ف از ت وين و اجرا  الزامات نق ينگي در قالدب مقدررات   . تيمين وجوه نماين 

. کنتر  شود( پايينها  بلن م ت و با درجه نق ينگي  دارايي)ها  دوگانه  تمهي ات ناشي از اين ريسک

(LCR) ت بير در قالب نسبت پوشش نق ينگيين نخست
ات مؤسسد برا  تح ي  آثار کمبدود نقد ينگي     

 که نسبت خالص تيمين وجوه پاي ار  حاليمالي توليه ش ه، در 
(NSFR)   به منظور مقابله با مخداطرات

ايدن دو راهکدار بده طدور      ،در اين بخش. طراحي ش ه است( ها ب هي/ها دارايي)سررسي  ناشي از شکاف 

 .خ له تشريح ش ه است

از مجموعده مقدررات    زيدر  ها  تعباربرا  درک بهتر نسبت پوشش نق ينگي مناسب است که 

  :مورد توجه قرار گيرد III با 

ر هدا د  ه ف از پيشنهاد نسبت پوشش نق ينگي آ  است که ظرفيت و توانايي باندک 

به اين منظور توليه ش ه اسدت  . مقابل مخاطرات ناشي از کمبود نق ينگي ارتقا ياب 

ها  باکيفيدت بداا     داراييا  تنظيم شود که  ها به گونه که م يريت نق ينگي بانک

______________________________________________________ 
1. Liquidity Coverage Ratio 

2  . Net Stable Funding Ratio 

3.Basle Committee on Banking Supervision .(2013). 
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  بددوده و قابليددت نق شددون گي نيددز دارندد     (توثيددق نشدد ه )هددا کدده آزاد   بانددک

قابدل نق شد   هسدتن ، بتوانند  نيداز      با سهولت و به فوريت در بازارها  خصولي 

روز کدار  بدرآورده    3 نق ينگي بانک در شرايط بحرا  و تدنش مدالي را بده مد ت     

پدذير    ها را در شوک حفک و نگه ار  نسبت پوشش نق ينگي، قابليت بانک. سازن 

و مدانع از   دادهافدزايش   ،ا  که اتفدا  بيافتد    ها  اقتصاد  از هر ناحيه مالي و تنش

 .ها از بخش مالي به بخش واقعي خواه  ش  وکسرريز ش

شود که اي ه تنظيم نسبت پوشدش نقد ينگي آ  اسدت کده      مي استفادهگونه  اين باااز عبارت 

در پورتفو  خود نگهد ار  نمايند    ( دار  آمريکا همانن  اورا  خزانه)نق   داراييها به ميزا  کافي  بانک

هد ف  . ها و اجرا  تعه ات اعتبار  باندک باشدن    پردهتا در شرايط بحرا  پاسخگو  جريا  خروجي س

خدود بده زيدر     ها  دارايي  ها بتوانن  ب و  اتکا به منابع و وجوه بانک مرکز  و فروش آ  است که بانک

 .قيمت بازار که آثار منفي و سرايتي بر بازارها بر جا  خواه  گذاشت، به تعه ات خود عمل کنن 

از تر  کاملها بسيار  بح  در زمينه توليف اجزا و چگونگي اجرا  نسبت پوشش نق ينگي بانک

تعريف و مصد ا    ،کن  گفته شود ق ر کفايت مي همين. آ  است که بتوا  در اين خ له ب ا  پرداخت

نيداز  "ج و نيدز بدرآورد اسدتخرا    "قابليت نق شدون گي دارند   ها که  ها  باکيفيت باا  بانک دارايي"عبارت 

هد ف الدلي از تعريدف و پيشدنهاد      .بسيار پيچي ه است "روز کار  در شرايط تنش و بحرا  3 نق ينگي 

مد ت   کوتداه ( هدا   سدپرده )ها از اتکا به منابع و تعه ات نقد    نسبت پوشش نق ينگي آ  است که بانک

 .ها  غيرنق  پرهيز نماين  داراييتيمين مالي  منظور به

 بدا  از مجموعه مقدررات   زير، عبارت (NSFR)الص تيمين وجوه پاي ار مفهوم نسبت خ مورددر 

III شود نقل مي:  

______________________________________________________ 
1. Unencumbered 
2. HQLA-High Quality Liquid Assets 
3  . Fire Sales  
4. Basle Committee on Banking Supervision. (2014). 
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سدازد تدا متناسدب بدا ترکيدب       ها را ملدزم مدي   نسبت خالص تيمين وجوه پاي ار، بانک

ها و عمليات زيرخط ترازنامه خود، ساختار و ترکيب تديمين وجدوه پايد ار  را     دارايي

ه ف از اتکا به ساختار منابع تيمين وجوه پاي ار آ  است کده احتمدا    . رعايت نماين 

قرع يا فرسايش منابع تيمين وجوه معمدو  بلن مد ت باندک کده باعد  مخداطره در       

حدرا  و تبد يل آ  بده بحدرا      وضعيت نقد ينگي، توقدف عمليدات باندک و سدرايت ب     

رعايت نسبت خالص تيمين وجوه پايد ار  . شود، تا ح  مق ور کاهش ياب  مي سيستمي

بيش از ح  معمو  بانک به تيمين وجوه در بدازار عمد ه، تشدويق      اتکا کاهشباع  

ا   اق م ترازنامه تمامتر از ريسک، تيمين وجوه با در نظر داشتن  بانک به ارزيابي دقيق

 .زيرخط و بهبود ثبات تيمين وجوه برا  بانک خواه  ش و 

شددکاف سررسددي  د  کددرهدد ف از تعريددف و معرفددي نسددبت خددالص تدديمين وجددوه پايدد ار محدد ود 

هدا    دارايدي ان  کده متناسدب بدا سداختار      ها ملزم بانک ،بر اين اساس. هاست ترازنامه بانک( ها ب هي/ها دارايي)

مد ت موظدف و    هدا  کوتداه   داراييها  با  فقط بانک. م ت داشته باشن بلن م ت خود منابع تيمين وجوه بلن 

ازم اسدت   بدار ديگدر  . مد ت نمايند    ها اق ام به ايجاد ب هي و تعه  کوتداه  داراييگونه  مجازن  متناسب با اين

تيکي  شود که جزئيات و تفصيل محاسبات مربوط به نسبت خالص تديمين وجدوه پايد ار پيچيد ه، امدا ايد ه       

از بحدرا  مدالي اخيدر     پديش هدا    ها باي  از رفتارها  مالي مشابه سا  بانک: سيار ساده و روشن استاللي ب

باندک مرکدز  بدرا  خلدق       م ت تيمين وجوه بين بانکي و عمليات ريپو يا بازخريد   يعني اتکا به منابع کوتاه

 .ها  حجيم با سررسي  طواني ج اً پرهيز نماين  دارايي

 فيصله. 9

نظام مالي بازارمحور، احتما  و اطمينا  کسب موفقيت به هما  ان ازه احتما  و اطمينا  شکسدت  هر در 

تنظيم قواع  و مقررات مربوط به کسب و لغو مجوزهدا و ورود   ،به همين دليل. به اه اف استدستيابي در 

ريسدک در فعاليدت،    ها به سو  حوزه فعاليت همراه با ترکيب و تناسب متعادلي از بازدهي و خروج بنگاه و

______________________________________________________ 
1. Repo-repurchase Operation 
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به معنا  آ  است که فعاا  اقتصاد  به عنوا  پذيرن گا  ريسک به هما  ان ازه از احتمدا  موفقيدت در   

الو  کارکرد  متغيرها  حاکم بدر نظدام   . فعاليت برخوردارن  که از احتما  شکست در فعاليت اقتصاد 

ور  وجدود دارد  اها  فند   رستورا  يا شرکتبازار و ريسک فعاليت به هما  ان ازه که در حوزه فعاليت مث ً

. باي  در حوزه بانک ار  مورد عمدل قدرار گيدرد    گذارد، به هما  شيوه نيز مي و بر فعاا  اقتصاد  تيثير مي

توان  کدل حدوزه    ها  بخش واقعي نمي طور که شکست و خروج يک بنگاه اقتصاد  در حوزه فعاليت هما 

ا  باشد  کده    ه قرار ده ، در حوزه بانک ار  نيز باي  مقررات به گونهفعاليت آ  بخش را در معرض مخاطر

 .ه مالي شکست خورده موجب ته ي  کل نظام مالي نباش مؤسسخروج يک بانک يا 

عمومي مورد اشتراک برا  فعاليت بانکي   ب و  شک اقتصاد جها  تا برقرار  يک نظام فيصله

وسيعي در زمينده اسدتقرار يدک نظدام فيصدله در فعاليدت       ها   اما به هر حا  ت ش ؛فالله زياد  دارد

ها  حقوقي اقتصاد ملي کشورها لورت گرفته و دستاوردها  قابل توجهي در فضا   بانک ار  در حوزه

 ثبات ماليت يهي"ها   فعاليت. اقتصاد ملي حالل ش ه است
ابعداد کليد     "انتشدار گدزارش    ويژه به "

 ليات مامؤسسبرا   مؤثريک نظام فيصله 
المللدي روشدني را    که اسدتان اردها  بدين     3 در سا   "

. ه مالي تحت بحرا  تعريف نمدوده، در ايدن زمينده قابدل توجده اسدت      مؤسسبرا  فيصله و خروج يک 

ها در جهدت افدزايش تدوا      توا  مکمل و نه جايگزين برا  مقررات سرمايه بانک گونه اق امات را مي اين

 .بي نمودها ارزيا ظرفيت جذب زيا  بانک

ات مؤسسد هدا و   توانايي در فيصله مشک ت  مالي بانکنارس  راه حل مشکل  به نظر مي ،در اين راستا

هدا    در زمدا  ( متکي بر قاعد ه و نظدارت قدو    ) خودکارتوا  در قاع ه تج ي  سرمايه  المللي را مي مالي بين

 بدا   هدولتز  نگارن ه همراه با آقا  کيم شا متع د و مشترک اين  ها  همقالاين مرلب در . بحرا  جستجو کرد

در ترتيبات پيشنهاد  مورد نظر ساختار سرمايه با توجده  . معرفي و بررسي ش ه است  عنوا  برنامه فونيکس

و اجرا و عملياتي نمدود  آ  نظدارت    ش هه مالي باي  به دقت تعريف مؤسسها  بلن م ت  به تعه ات و ب هي

______________________________________________________ 
1.Resolution Regime 

2. Financial Stability Board (FSB)  
3.  Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions 

4. Kim Schoenholtz 

5.  Phoenix Plan 
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ها  بلن م ت يدک باندک را از سدرح ممتدازترين ايده بد هي        توا  ب هي در اين ترتيبات مي. شودو کنتر  

(  يدا اورا  بدي ارزش زامبدي    Zايده غيرممتداز   )تا غيرممتازترين قلم بد هي  ( نامي  Aتوا  آ  را ترانش  مي)

ل عيندي و ملمدوس   هر زما  که وضعيت سرمايه بانک به شدک . بن   مقرراتي قرار داد بن   و ايه مورد طبقه

تواند  بده    نظارتي مي/ آنگاه مقام تنظيمي ،(به شاخص قيمت سهام بانک در بازاراتکا با  مث ً)دچار ضعف شود 

قلدم   اق ام به تب يل ب هي به سرمايه نماي  و در اين کدار از غيرممتدازترين ايده بد هي مدث ً      خودکارلورت 

سرمايه تنظيمي ح اقل مدوردنظر باندک هد ف بدا حرکدت از      ر کرد  کن  و اين عمل را تا پُ آغاز مي Z ب هي

اگر بانک مورد نظارت به ان ازه کفايت ب هي بلن م ت داشته باش ، ايدن شديوه   . ده  به باا ادامه مي Zترانش 

بايد  همزمدا  مد يريت     ب يهي است مقدام فيصدله   . توان  به عنوا  يک اق ام مستمر ادامه داشته باش  کار مي

هدا  پرخردر را متوقدف سدازد و نيدز اقد ام بده تسدويه و پاکسداز  بخشدي از            ر ده  و فعاليدت بانک را تغيي

 .ها  متوالي جلوگير  شود ها  بانک نماي  تا از بروز ناکامي داراييترين  پرريسک

مراقبت و حفاظت از س مت نظام مالي کشور قرعاً به قوانين و قواع  محکم و اعما  آنهدا نيداز   

مهدم تشدخيص داده    گر  که به لحاظ سيسدتمي  الي واسرهه ممؤسسازم است هر  ،آ بر  افزو . دارد

ها  رونق اقتصاد  به ان ازه کفايت ب هي بلن م ت خلق نموده و به مقدام نظدارتي    ش ه است، در زما 

ه مؤسسد اگدر  . عرضه کرده باش  تا اين اق م ب هي به لورت بالقوه بتوان  در زما  بحرا  استفاده شدود 

گر مالي قادر به ايجاد و تجهيز منابع بلن م ت نباش  يا بده عدوض آ  اقد ام بده خلدق و تجهيدز        هواسر

مقابدل احتمدا  هجمده خدروج      ه موردنظر بده شد ت در  مؤسسم ت کرده باش ، آنگاه  ها  کوتاه ب هي

کده  ا  تنظديم شد ه باشد      گونه ازم است که مقررات به ،در عين حا . پذير خواه  بود ها آسيب سپرده

ها  بلن مد ت ريسدکي کده جدايگزين      با نسبت اهرمي باا از امکا  خلق ب هي مالي ديگرگرا   واسره

ها  وارده به تدراز مدالي    ممکن است زيا  ،در غير اين لورت. شود، منع شون  مناسب سرمايه تلقي مي

گر دارا  ب هي قابل تب يل به سرمايه که در معرض شوک واقدع شد ه، بده سدرعت      ه واسرهمؤسسيک 

 .مالي را در معرض مخاطره قرار ده  ديگر اتمؤسسوضعيت مالي 

 

______________________________________________________ 
1. Zombie 
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 مقررات سرمايه. 1

ها ازم است که مقررات سرمايه پاسخگو  سه پرسش اللي به شرا زير  مقررات سرمايه بانک مورددر 

 :باش 

 ها چيسته سرمايه بانک  تعادلي و وضعيت پاي ارسرح (   - 

تغييدر در  اما قابل ( ل ح ي  )  الزامات سرمايه استصوابي ا  توا  مجموعه چگونه مي(  - 

 عملياتي نموده طو  زما  را اجرايي و

 چنانچه سرح پاي ار و قابل دفا  سرمايه تعيين شود، چگونه باي  آ  را اجرايي کرده(   - 

 سطح سرمايه .1-4

هدا  مدوزو     دارايدي ها معمواً به لورت کمترين نسبت سرمايه بده   سرح نياز به سرمايه ح اقلي بانک

هرگونه تغيير مقرراتدي در سدرح حد اقلي سدرمايه مدورد نيداز، مسدتلزم        . شود ش ه به ريسک بيا  مي

هدا  مشدمو     دارايدي محاسبات مربدوط بده   )، يا مخرج کسر (تعريف سرمايه)اثرگذار  بر لورت کسر 

، سده تغييدر در ايدن حدوزه      IIIبا مقررات . و يا نسبت متغير لورت و مخرج کسر خواه  بود( ريسک

در محاسبات لورت کسر ايجدادکرده بده    III با تغييراتي است که  ،نخستين موضو . ايجاد کرده است

بده مفهدوم تعريدف    ) نحو  که اطمينا  حالل شود در تعريف سرمايه الل اساسي قابليت جذب زيا 

عمليدات   تمدام تغييرات مربوط به مخرج کسر است که  ،دومين مرلب. رعايت ش ه باش ( اللي سرمايه

سومين موضو ، افدزايش   سرانجامگيرد و  ها  نسبي را در بر مي بانک و همچنين ارزيابي واقعي ريسک

ها  بدزرگ و مشدمو     بانک. درل  بوده است 7به   ها  غيرعم ه از سرح  نسبت موردنظر برا  بانک

   .درل  خواهن  بود 7و عم ه، مشمو  سرح اضافي بااتر از ي ات مالي سيستممؤسستعريف 

______________________________________________________ 
1. Steady State  
2. Discretionary 

در بسديار  کشدورها    نظدارتي  هدا   مقدام عمد ه،   يها  بزرگ و سيستم بر موضو  سرح اضافي سرمايه برا  بانک ع وه.  

هدا    مث ً در انگلستا ، در گزارش ويکرز تيکي  ش ه است که فعاليت. ان  ها  اضافي برا  عمليات بانکي قائل ش ه مح وديت

هدا  جد   بدر     زارش والکر در آمريکا تيکي  دارد که محد وديت يا گ شود؛ حصاربن  تجار  در حوزه بانک ار  خرد سنتي 

گدذار    هدا  سدرمايه   هدا در لدن و    گدذار  باندک   سدرمايه  و (Prop-trading)هدا   ها  تجار  به حساب خود بانک فعاليت
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ها  موزو  به ريسک در قالدب مقدررات    دارايياز آنجا که تعريف سرمايه و محاسبات مربوط به 

شبهه انگيز  ها  سرمايه پيشنهاد  تا ح ود  تج ي  نظر ش ه، مقايسه مستقيم نسبت III با و   IIبا 

 پدذيرش مدورد   III بدا  که اگر تعاريف و اوزا  ريسدک  د کرمررا  گونه اينتوا  پرسش را  اما مي است؛

چده   III بدا   ،ديگدر  بيدا  چگونه استه بده   III با  ش هباش ، مقايسه سرح سرمايه و اضافات پيشنهاد

،  استه پاسخ بده ايدن پرسدش در جد و     ده کرپيشنهاد  II با ا  ج ي  نسبت به  ميزا  الزام سرمايه

 .ارائه ش ه است

برای  (های موزون شده به ريسک دارايي سهم) II و بال III مقايسه الزام سرمايه بال .4جدول 

 IIIتعريف سرمايه در بال های بزرگ و عمده به مفهوم سيستمي و اثر  بانک

 درل  3 تا  III 8با دامنه 

 درل    IIبا  ( کف)رقم پايه 

 درل   منفي  (Hybrid)تع يل بابت سرمايه مختلط 

 درل   منفي  ها  غيرملموس، مرالبات معو  مالياتي و امثا  آ  داراييتع يل بابت سرقفلي، 

 درل  3/  منفي  تع يل بابت تغيير در اوزا  ريسک

 درل  3/ 7کوچکتر از منفي  IIIبا  به  IIبا  انتقا  از پايه مفاهيم و تعاريف سرمايه از 

 .و محاسبات نگارن ه (b  3 3) با  بانکي نظارت کميته: ميخذ

عبدارت    IIبدا  آنکه بر اساس مقررات  نخست. توضيحات زير ضرور  است ، در تفسير ج و  

شود که دارا  دو ويژگدي   مح ود نش ه بود و شامل اق مي مي  (متعارف)سرمايه در ح  سرمايه عاد  

تفاوت اين دو مفهوم از آ  جهت است که ب هي مشمو  ماليات قدرار ند ارد و   . ب هي و سرمايه هستن 

تر  قابل ت ارک است، اما در عين حدا  نسدبت بده     پاييناز اين بابت نسبت به سرمايه عاد  در هزينه 

ايدن تفداوت مفهدومي در سدرمايه     . تر  برخوردار اسدت  پايينذب زيا  بسيار سرمايه عاد  از قابليت ج

 .ده  مي کاهشرا در ح  نصف  II با به يکباره رقم نسبت الزام سرمايه  II با و  III با مقررات 

                                                                                                                  
(Hedge-funds)  گزارش ليکانن . شود اعما(Liikanen) هدا    اليتنظام نظارتي اتحاديه باي  فع که کن  مياروپا تيکي   در

 .ده  قرار حصاربن   مشمو را  خود (Subsidiaries)ها  اقمار   ها در شرکت ريسکي بانک

1. Common Equity 
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در مقدررات  . ارتبداط دارد  III بدا  و شموليت تعريف آ  در  داراييمقوله بع   به تغيير مفهوم 

ها  غيرملموس و مرالبات معو  ماليداتي   داراييها اجازه داشتن  که اق مي نظير سرقفلي،  بانک II با 

مرالبات معو  مالياتي است ا  آ  است که اگر  مورددر . را در محاسبات خود از سرمايه منظور نماين 

هدا  آتدي    رداخدت تواند  در پ  بانکي زياني از بابت پرداخت ماليات متحمل ش ه باش ، اين زيدا  را مدي  

اما اين اسدت ا  زمداني اعتبدار دارد کده      ؛مالياتي کسر نموده و ماليات کمتر  در آين ه پرداخت نماي 

را  II بدا  بخشي از اق م مشمو  سرمايه در  بار ديگراين موضو  . بانک موردنظر در آين ه سودده باش 

 .ده  و آ  را به سرح نصف کاهش مي دادهکاهش 

کميتده بدا  در امدور    . مربوط اسدت   IIIبا و  بع   به تغيير اوزا  ريسک در موض سرانجام،و 

 نظارت 
BCBS   ا   برآورد نموده که تغيير اوزا  ريسک ح وداً به ميزا  يک واح  درل  الدزام سدرمايه

يک واحد  درلد   سدرمايه مدوزو  شد ه بده        کاهشباع   ،ديگر بيا به )را کاهش داده است  IIبا  

 (.ش ه است IIريسک در با  

شدود کده اگدر تعداريف دارايدي و مفداهيم        مي استفاده گونه اين گفته، پيشبن   مرالب  از جمع

  / حد ود    IIبا درل     ا   در محاسبات موردنظر قرار گيرد، آنگاه الزام سرمايه IIIا  با   سرمايه

اين برآوردها با اين گفتده  . ده  درل  نسبت سرمايه موردنظر را پوشش مي( سه چهارم)  / تا ( نصف)

. درل  افدزايش داده، منربدق اسدت    واح  3 ها را ح ود  ا  بانک الزام سرمايه IIIبانکي که با    اناظر

اللي  پرسشحا  . رگتر استها  بزرگ و عم ه از نظر سيستماتيک اين افزايش حتي بز در مورد بانک

 ،کن ه به طدور قردع   آ  است که اين ان ازه سرمايه برا  تضمين س مت مالي سيستم مالي کفايت مي

  .خير

______________________________________________________ 
1. The Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) 

ها  نق ينگي انجدام   در زمينه نسبت سرمايه با نظر به الزام تيمين نسبت III با قابل توجه است که کاليبراسيو  مقررات .  

نتيجده تلدويحي ايدن    . نسبت به هم تعامدل دارند   ( ا  و نق ينگي سرمايه)نشا  داده است که اين دو الزام  پيرات. ش ه است

 .م نظر قرار دادتر  را  ينيتوا  نسبت سرمايه پا بيا  آ  است که در شعا  رعايت نسبت نق ينگي بااتر مي
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گروهدي از   ،اساسدي چيسدته در يدک قردب     پرسدش به اين ترتيب باي  دي  که پاسخ به ايدن  

 ات مدالي مؤسسد   به مفهوم مضديق پردازا  بانکي بر اين اعتقادن  که بانک ارا  در عمليات بانکي  نظريه

. ل  سرمايه عاد  خود فقط دارايي ب و  ريسک خريد ار  نمايند   باي  به ميزا  ل در پذير مي سپرده

بايد  بده    هدا مدي   ان  کده باندک   بن   رسي ه ها  خود به اين جمع در بررسي(   3 )  آدماتي و هلويگ

 .سرمايه پرداخت ش ه نگه ارن  ها  تع يل نش ه به ريسک، داراييدرل  کل  3 تا  3 ميزا  

از تد وين و پيشدنهاد    پديش ضرورتي به تيکي  وجود ن ارد که کميته با  در امور نظارت بانکي 

. ها دسدت يافتده باشد     باي  به برآوردهايي در زمينه ميزا  و سرح سرمايه مناسب بانک اين مقررات مي

بين کاهش تواتر و شد ت بحدرا  مدالي     ها  طواني در زمينه تعاد  مرلوب کميته با  پس از بررسي

ات، بده ايدن   مؤسس گونه اينگير   گر  ناشي از سرمايه گر و افزايش هزينه واسره ات مالي واسرهمؤسس

ها  مدوزو  شد ه بده ريسدک،      داراييدرل   سرمايه نسبت به    تا  3 بن   رسي  که نسبت  جمع

ف نتدايک کميتده بدا ، بررسدي کلدرک و      بدرخ  . ات استمؤسس گونه اينسرح مناسبي از سرمايه برا  

که سرح سدرمايه   ده  نشا  ميش ه،  در قالب يک م   تعاد  عمومي پويا  کاليبره(   3 )  ديگرا 

ها  موزو  نش ه به ريسک، يعني سرحي ح ود نصف سرح زيدرين   داراييدرل  نسبت به  3 ح وداً 

بدرا  درک بهتدر پراکند گي وسديع     . اسدت هدا مناسدب    پيشنهاد  آدماتي و هلويگ برا  سرمايه بانک

هدا    دارايدي ها  موزو  ش ه بده   داراييازم است نگاه دقيقي به نسبت  يادش ه،  ها  پيشنهاد نسبت

دهد  کده نسدبت     هايي که در اين زمينه انجام ش ه نشا  مي بررسي. ها ان اخته شود موزو  نش ه بانک

درلد ،   3 ها  اروپايي حد ود   برا  بانک( نش ه ها  موزو  داراييها  موزو  ش ه به  دارايي) يادش ه

هدا  انگليسدي و پاپندي در حد   بدين ايدن دو        درل  و بدرا  باندک   03ها  آمريکايي ح ود  در بانک

هدا  مدوزو  شد ه بده      دارايدي به معيدار   هاپيشنهاداين  تمامبا برگردا   ،به اين ترتيب  .مح وده است

______________________________________________________ 
1 .Narrow Banking 

2 .Admati and Hellwig 
3 .Clrec, et al. 

 .نگاه کني    ، لفحه  .  ، نمودار   BIS ، 3در اين مورد به گزارش .  
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درل  کميته با  تا ح اکثر  7از ع د ح اقل پيشنهاد   يوسيع  دامنه ش ه مررا ها پيشنهادريسک، 

 .شود درل   گزارش آدماتي و هلويگ را شامل مي 33 

را به ش ت دشوار  هاپيشنهادها  سرمايه اجرا   بسيار روشن است که اين پراکن گي در نسبت

تگدو   هدا  برقدرار  ديدالوگ و گف    ها  دي گاهي تا حد ود زيداد  دشدوار     تفاوت ،همچنين. کن  مي

اللي آ  است که چه بايد  کدرده    پرسشحا  . ده  ها  درگير را  نشا  مي سازن ه و مثبت بين طرف

آ  است که نسبت بهينه  اين پرسش،يک پاسخ روشن به . چن  مرلب اساسي در اين زمينه وجود دارد

( مدوزو  نشد ه   دارايدي برپايه )درل  قين نه ع د لفر درل  و نه ع د ل ي بهها  و مناسب سرمايه بانک

ها و تنو  و کثرت عمليات  توجه به تنو  و کثرت بانک اين مرلب نيز روشن است که با ،به ع وه. است

ناپذير  موزو  ش ه به ريسک اجتناب دارايينتيجه استفاده از معيار  ها و در داراييبانکي توجه به ريسک 

  .است

  شدبيه پيشدنهاد اورفانيد ز و ويليدامز     بست استفاده از راهبدرد   يک راه برا  خروج از اين بن

هدا  عمد ه در زمينده سدرح      توجه به ابهامدات و نااطمينداني   با. در زمينه سياست پولي است(  33 )

ان  که قواع  سياست پولي نه  توليه کرده پژوهشگرا تعادلي نرخ بهره واقعي و ان ازه شکاف تولي ، اين 

، بلکه بر پايده تغييدرات ايدن دو    (واقعي و شکاف تولي  نرخ بهره) گفته پيشبر اساس سروا متغيرها  

سدرح مرلدوب سدرمايه    )در قياس بين وضعيت سياستگذار  پولي و موضو  حاضر . متغير تعريف شود

و   يد فوادر زمينده داد و سدت    ( کامدل  اط عات نبود)گونه اط عاتي  ، باتوجه به نبود هيچ(ها برا  بانک

ا  نيست جز آنکه مقام تنظيم مقدررات   ها، چاره ها  نسبي ناشي از الزام سرمايه بااتر برا  بانک هزينه

تا زماني کده داد و   ،به عبارت بهتر. ها را در سرح متغيرها  موردنظر ارزيابي نماي  و هزينه  يفواتعاد  

ات در مؤسسد و سد مت مدالي   ( تبه مفهوم هزينه کمتر تسهي )ست  و تعامل بين کارآيي نظام بانکي 

______________________________________________________ 
 :درخصوص مرالب اين بخش به مآخذ زير مراجعه کني   .

 هولتز  ي و شا تمورد نگاه مضيق به بانک و بانک ار ، سچ در(d  3  ) 

 لتزوه اي و شتموزو  ش ه به ريسک، سچي يدارامورد ضرورت استفاده از  در (a  3  ) 

 هولتز اي و شتمورد سرح مرلوب الزام سرمايه، سچ در (c  3  ) 

2. Orphanides and Williams .(2002). 
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ناپدذير   ات تغيير نکرده است، ادامه اين راه حل اجتنداب مؤسسبازارها  مالي به نفع تيمين س مت مالي 

هدا،   توجه به اين مرلب حائز اهميت است کده بده مدوازات افدزايش سدرمايه باندک       ،در اين راستا. است

هدا و انتقدا     دهدي باندک   هدا، کداهش حجدم وام    دهي بانک وام  ها به شکل افزايش حاشيه افزايش هزينه

بده    .گيدر  اسدت   ات مالي کمتر تحت پوشش مقررات، قابل ان ازهمؤسسها به  دهي از بانک عمليات وام

تر  در زمينه هزينه و فاي ه اين عمليات در اختيار خواه   اين ترتيب در طو  زما ، ارقام و اع اد دقيق

گذار تدا زمدا    دورا   در. ه سرح مرلوب سرمايه بهتر ه ايت نماي گرفت تا ما را در محاسبات مربوط ب

او    ناپذير است و اولويدت  ات اجتنابمؤسسحصو  اط عات مورد نياز در اين خصوص، توجه به س مت مالي 

 .شود تلقي مي

 ای متغير در طول زمان الزام سرمايه .1-2

 "هدا  کد   احتيداطي    سياسدت "عنداوين   زيدر در (   3 ) ديگرا در ارتباط با موضو  دوم، کلرک و 

ا  متغيدر در طدو  زمدا  را مدورد       الدزام سدرمايه  ( تشخيصدي )ها  استصوابي  ميزا  اثربخشي سياست

آور سرمايه تغييرپذير در طو  زما  به لحداظ نظدر  و    ها  استصوابي الزام سياست. ان  بررسي قرار داده

ا  متغيدر   سدرمايه   ظر ، سازوکار اثرگذار  الدزام در چارچوب ن. ها  وسيعي است عملي دچار گرفتار 

ها  بخش واقعي مشابه هما  وضعيتي است که در حدوزه سياسدت پدولي از     بر فعاليت( در طو  زما )

ها بر وضعيت مالي، تغيير در سرح و ميدزا  وام   اين سياست. شود انتقالي ياد مي  سازوکارآ  به عنوا  

بدا توجده بده مقدررات      بنابراين،. گذارد ها اثر مي گيرن گا  و قيمت دارايي و اعتبار، ميزا  ارزش ويژه وام

خواهد  از   اساسي همواره مررا خواه  بود که سياستگذار تا چده حد  مدي    پرسشاحتياطي ک  ، اين 

در )ها  بخدش حقيقدي    ها  الزام سرمايه تغييرپذير بر همسويي سيستم مالي و فعاليت طريق سياست

______________________________________________________ 
1. Spread 

 .کني  نگاه( 3 3 ) ديگرا اين خصوص نيز در مورد بانک ار  سايه به پوزسار و  در . 

و ( در طدو  زمدا   )ا  تغييرپدذير   هدا  الدزام سدرمايه    موضدو  تشدابه و ارتبداط بدين سياسدت     (   3 )سچتي و کدوهلر   . 

 .ان  دهکرها  سنتي تعيين نرخ بهره را در يک م   ک   اقتصاد  ساده بح   سياست
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دار  ها  پولي را خ شده  ها سازوکار اثرگذار  سياست ثرگذار باش  يا با اين سياستا( همسويي با سيکل

 .نماي 

مسائل و مشدک ت حدوزه    تمامها  استصوابي احتياطي ک    در حوزه عمليات و اجرا، سياست

تمدام  . دهد   در معدرض قضداوت قدرار مدي     بار ديگرقاع ه در مقابل استصواب را  موردسياست پولي در 

ها  استصوابي پولي نظير تيخير اط عات و تحليل در اين زمينده نيدز مردرا     تبط با سياستمسائل مر

توان  به لورت دقيق بگوي  چه زماني نظام مدالي در معدرض مخداطره     مقام نظارت چگونه مي. شود مي

 واکدنش زما  اق ام احتياطي فرارسي ه اسدته موضدو  تيخيرهدا  مربدوط بده       در نتيجه،قرار گرفته و 

آيا سياسدتگذار قدادر   . ها  استصوابي است گير  سياستي از جمله مشک ت سياست ستي و تصميمسيا

ازم را در زما  مقتضي اتخاذ نماي  و اق ام فور  در مقابل ته يد ات بده عمدل     ها  تصميمخواه  بود 

 الدلي ت طور تيخيرها  مربوط به اجرا و عمليات و نيز سازوکار اثرگذار  از جمله مشدک   آورده همين

اين مرلب که زما  ازم برا  اجرايي نمود  سياست افزايش . آي  ها  استصوابي به حساب مي سياست

هدا و امثدا  آ  در چده     ها، قيمت دارايي دهي بانک سرمايه چق ر است و آثار عملياتي اين افزايش بر وام

 .زماني ظاهر خواه  ش ، بر مقام ناظر بانکي پوشي ه است

گذار  استصوابي شدناخته شد ه    ها  متعارف نظام سياست به عنوا  ضعف گفته پيشمشک ت 

پدذيرش مقدررات    نبودها  ک   احتياطي مشک ت مضاعف مقاومت سياسي و  در حوزه سياست. است

تصور وضعيتي که در آ  مقام نظارتي به . سرمايه در نظام حاکميتي و ساختار زمام ار  نيز وجود دارد

ها  مربوط به الزام سدرمايه بدانکي را تغييدر داده يدا افدزايش       الل کوتاه سياستلورت روزانه يا در فو

ها  حقوقي خاص نظير بريتانيا بده   مشک ت مربوط به اين امر در بعضي حوزه. ده ، بسيار دشوار است

هدا و   هدا  نظدارتي بدا مسدئوليت     امدا در آمريکدا بده دليدل تکثدر و تعد د دسدتگاه        ؛خوبي روشن است

تا آنجا کده بده     .شود ها  سياسي مواجه مي تغييرات معمواً با مقاومت گونه اينهمپوش،  ها  ميموريت

همواره غيبت جناا بزرگ سياسي حدامي و   الليشود يک مشکل  مي ابعاد سياسي اين موضو  مربوط 

 .هاست هوادار سياست افزايش سرمايه بانک

______________________________________________________ 
 .نگاه کني (   f 3)هولتز به سچتي و شا .  
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حدل آ  اسدت کده نظدام مدالي بايد         ها فائق آم ه يک پاسدخ و راه  چالش گونه اينتوا  به  چگونه مي

کد    هدا    دوراقتصداد  و   فدرود و  فدراز همواره و هميشه به ان ازه ازم سالم و مقاوم باش  تا توا  مقابله بدا  

و  بد  )شدرايط اقتصداد     تمدام باي  در  ها مي اين رهيافت به معنا  آ  است که بانک. اقتصاد  را داشته باش 

نسبت باا  سرمايه را حفک نماين  و توا  مقاومتي آنهدا بده لدورت واقعدي از بابدت پاسدخگويي بده        ( خوب

   .من  راستي آزمايي شود استرس در يک فضا  سياستي قاع ه( تست)ها   آزمو 

 عمليات و اجرا .1-9

، 339 -337 هدا    سدا  ت مالي پس از بحدرا  مدالي   امؤسسدر زما  طرا فرآين  ال ا مقررات تنظيمي 

دهدي   ها بده کداهش وام   ها  قابل درکي وجود داشت که مقررات و استان ارد و سرمايه بااتر برا  بانک نگراني

ها  معکوسدي را ايجداب    ها منجر خواه  ش ، آ  هم در شرايري که ضعف اقتصاد ملي کشورها سياست بانک

تصدميم   سدرانجام  ضدعيت اقتصداد کد   کشدورها    براساس يک گزارش تحليلي از و ،به همين دليل. کرد مي

 .ها به لورت ت ريجي به مرحله اجرا گذاشته شود گرفته ش  که مقررات ج ي  در زمينه سرمايه بااتر بانک

المللدي هدم در ايدن زمينده گزارشدي       بين  و لن و   شکشور تهيه  8 برا  اقتصاد  يادش هگزارش 

  و بهبود اقتصاد جها  در لورت اجدرا  الدزام سدرمايه بدااتر     که همگي دالت بر کاهش رون  رشد کرتهيه 

درلد    هدر يدک واحد    ( MAGموسوم بده  )گزارش گروه ارزيابي اقتصاد ک    اساسبر . ها داشت برا  بانک

دهدي   م ت چهار سا  و نيم به مرحلده اجدرا گدذارده شدود، بده کداهش وام       درها که  افزايش در سرمايه بانک

 .خواه  ش منجر درل   واح ( چهارم يک)  / اجرا به ميزا   ددوره موردر ها  بانک

هدا    به بررسي آثار سياست افزايش سرمايه بانک(   3 )  گزارش مسونير و مانکز ،در همين زمينه

به لدورت ناگهداني اعد م      (EBA)که توسط مقام نظارت بانکي اروپايي )   3 -  3 ها   اروپايي در سا 

چارچوب بررسي در اين مرالعه بر اين مبنا لورت گرفته اسدت  . ها پرداخته است دهي بانک ، بر حجم وام(ش 

______________________________________________________ 
 .کني نگاه (   e 3)هولتز به سچتي و شا .  

2 .Macroeconomic Assessment Group. (2010)., (MAG) 

3 .Mésonnier and Monks  

4 .European Banking Authority 
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اند  و در   نشا  داده واکنشچگونه نسبت به الزام سرمايه بااتر  ،هايي که دچار کمبود سرمايه هستن  که بانک

نتدايک ايدن مرالعده نشدا      . داشت ها در چه سرحي قرار مي بانک دهي اين الزام سرمايه حجم وام نبودلورت 

هدا در يدک دوره    هدا  ريسدکي باندک    که هريک واح  درل  الزام افزايش سرمايه نسبت بده دارايدي   ده  مي

واحد  درلد  کداهش      / اند ، بده کداهش    هايي که مشمو  افزايش سدرمايه نبدوده   ماهه، در قياس با بانک نه

 .ش ه استمنجر ها  مشمو  افزايش سرمايه  دهي توسط بانک وام

 ،رسن ، اما در واقدع  سازگار به نظر مي يادش ه،ش ه از هر دو مرالعه  اللدر يک ارزيابي اوليه نتايک ح

که نتايک گزارش مسونير و مدانکز   ده  مي نشا مرالعات اين تر  بررسي دقيق. تفاوت در نتايک قابل توجه است

  بده سده   ده  و ايدن موضدو   ها ارائه مي دهي بانک تر  از تيثير سياست افزايش سرمايه بر وام بيني پايين پيش

دوم آنکده، دوره  . باره و غيرمنتظره بدوده اسدت   يک EBAتوسط  يادش هاو  آنکه اجرا  سياست  ؛دليل است

مرلب سوم آنکه گزارش مسدونير و مدانکز محد ود بده      سرانجامنه ماه اع م ش ه بود و  EBAاجرا  سياست 

ريدز  دقيدق بدرا  اجدرا  الدزام       برنامه رس   نظر مي  هب. ان  هايي بوده است که دچار کمبود سرمايه بوده بانک

بدر قد رت    ناچيز تر مث ً در ح ود چن سا ، تيثير بسيار  بيني يک دوره اجرا  طواني سرمايه بااتر با پيش

ي پدايين نيدز از طريدق يدک سياسدت پدولي تدا حد ود          ها برجا  خواه  گذاشت و اين اثدر کدم   دهي بانک وام

 .انبساطي قابل جبرا  خواه  بود

 بندی جمع. 1

نهداد مدالي مقداوم    . نظام مالي با ثبات به نهادها و بازارها  مقاوم و پاي ار نياز دارد هر ،طور که گفته ش  هما 

باي  از پشتوانه سرمايه قو  و برنامه تيمين نق ينگي دقيدق برخدوردار باشد  و ايدن الزامدات       نخستدر درجه 

آ  اسدت کده   گدزارش  ايدن  ه ف اللي از ارائه . ي شودپشتيبان مؤثرباي  توسط يک نظام فيصله روشن و  مي

تر  از چگونگي تنظيم و اجرا  يک چارچوب سياستي معروف به تيمين ه ف ثبات مدالي   درک عميق

 .که قادر به تيمين رش  پاي ار و متواز  اقتصاد باش ، حالل شود

ش ه، در سده زمينده    گزارش بررسياين ا  که در  ها  سياستگذار  پولي و مالي به گونه چالش

نخست آنکه برا  برخوردار  از يک نظام مالي سالم و ق رتمن  ازم است نسبت . بن   است قابل جمع

هدايي بده مراتدب     تولديه   IIIبا مقررات . ها در قياس با وضعيت موجود افزايش داده شود سرمايه بانک
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در ايدن   II با قرع مقررات طور  بهينه ارائه نموده و در اين زم II با تر نسبت به مقررات  بااتر و کيفي

هندوز تصدوير دقيقدي از هزينده و فايد ه       ،طدور کده اشداره شد      اما هما  ؛خصوص نارسا و ناکافي است

ها در دست ن اريم و ابهامات مربوط به ان ازه و نسدبت مرلدوب    اجتماعي سياست افزايش سرمايه بانک

بينانده و   يدک روش واقدع  . هايشا  برجا  خود بداقي اسدت   ي فعاليتها در تيمين مال سرمايه عاد  بانک

هدا و کداهش    پذير  بيش از ح  بانک گرايانه برا  سياستگذارا  آ  است که برا  مقابله با ريسک عمل

ها را به ميزا  قابل توجهي افزايش دهن ، امدا دوره اجدرا  ايدن افدزايش بايد        آ ، نسبت سرمايه بانک

 پوشدي  چشدم ازم است که اين سياست ب و  هرگونه  ،در عين حا .  ريجي باش طواني و تحقق آ  ت

 .نظارت دقيق باش  بااجرا و اجرا  آ  

الدزام سدرمايه بدااتر بدرا      )م حظه و يافته دوم گزارش آ  است که هزينه اجرا  ايدن طدرا   

شد ه   تصدور   پيشدتر ها، بسيار کمتر از ح ود  است کده   دهي بانک به مفهوم کاهش سرح وام( ها بانک

نظارتي به شد ت از سياسدت تنظيمدي استصدوابي      ها  مقامتوليه سوم آ  است که  سرانجام،است و 

. قائل شون   تغييرپذير در طو  زما  پرهيز نماين  و برا  اجرا  سياست مبتني بر قاع ه سخت اولويت

در مدورد پيامد ها  رفداه    دليدل او  آ  اسدت کده مقدام نداظر      . است ه شدو دليل در اين زمينه ارائه 

ها در قياس با سدرح مرلدوب و    اجتماعي و آثار اقتصاد  ناشي از کاهش يا افزايش نسبت سرمايه بانک

موضدو  هزينده اجتمداعي و     ،دليدل ديگدر در ايدن زمينده    . به ش ت کم اط   اسدت   وضعيت متعاد 

 پدايين پذير   ها و نيز کشش کاقتصاد  نسبتاً پايين دورا  گذار پس از افزايش سرح سرمايه عاد  بان

، طور کده اشداره شد     البته هما . ها بوده است ها  تولي   نسبت به افزايش سرمايه بانک سرح فعاليت

اين موضدو   . بانکي در چنين شرايري غافل بود ات شبهمؤسسها   نباي  نسبت به احتما  رونق فعاليت

  استصدوابي تغييرپدذير افدزايش سدرمايه     هدا  ده  که به ظن قو  آثار مثبت اجرا  سياسدت  مي  نشا 

 .   و کاهن ه خواه  بود پايينها در طو  زما   بانک

______________________________________________________ 
1. Steady State 
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