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 نگاهي به اقتصاد
 

 

 سردبير

 
 

به ميزان قابل  4939، عملکرد رشد اقتصادی کشور در سال 4932و  4934های  سالدر پس از هشت فصل پياپي رکود و رشد منفي 

. درصد رسيد 0/9طوری که رشد اقتصادی در تمامي فصول سال مثبت شد و رشد اقتصادی کل سال نيز به  توجهي بهبود يافت، به

آن کناه  درآمندها و   دنبنال  و تشديد آن در فصل چهارم اينن سنال و بنه     4939ليکن به دنبال افت قيمت نفت از اواسط سال 

در مقايسه با فصول اول تا سوم، به ميزان قابنل تنوجهي کناه      4939اقتصادی فصل چهارم سال  دولت، رشد های عمراني هزينه

 4931در سنال   افت توليدهايي را در خصوص  نگراني 4939کاه  رشد اقتصادی در فصل چهارم سال . درصد رسيد 6/0يافت و به 

های اقتصادی دولنت   سياست"عنوان  با، مجموعه سياستي را 4931راستا، تيم اقتصادی دولت در مهرماه سال ين ادر . ايجاد نمود

 اقتصاد و رفنع  بر نفت قيمت شديد کاه  آثار تخفيف. طراحي نمود "ها های اقتصادی تا پي  از رفع تحريم برای مواجهه با چال 

وج از رکود و تحريک تقاضنای  طور کلي تالش در زمينه خر ها و به تحريم رفع زمان تا اقتصادی های فعاليت بر انتظاری حاکم فضای

، موارد منرتبط بنا حنوزه    يادشدهپس از تنظيم مجموعه سياستي . بوديادشده تنظيم مجموعه سياستي کل اقتصاد از داليل اصلي 

، خريند اسنناد   های تجناری  بانک سپرده قانوني سبتکاه  ن .رسيد ی پول و اعتباربه تصويب شوراهای پولي و اعتباری  سياست

آالت  ماشنين کنننده   و توليند خودروسناز   هنای   شنرکت دار محصوالت  ها در ارتباط با فروش مدت شده از سوی بانک ارايهتجاری 

رد در قالنب کنارت اعتبناری    خريد دين، اعطای تسهيالت خ ن  در چارچوب عقدهای توليدی  اعطای تسهيالت به بنگاهکشاورزی، 

رود  انتظار مي .ندهست اين زمينهدر مرکزی بانک  و اقدامات ها رئوس سياستاز  خريد کاالهای مصرفي بادوام توليد داخل منظور به

تدريج شاهد تقويت رشد اقتصادی   به، شدن برجامبه دنبال اثربخشي اقدامات صورت گرفته و نيز بروز آثار مثبت ناشي از اجرايي 

به عننوان   ؛نيز انعکاس داشته است  4935المللي از رشد اقتصادی ايران در سال  بيني نهادهای بين بيني در پي  اين خوش .باشيم

 .بيني نموده است پي  درصد 0/1را سال اين اقتصاد ايران در رشد المللي پول  صندوق بينمثال، 

ادامه داشت و با توجنه  نيز  4931در سال بود، ده شآغاز  4932که از نيمه دوم سال روند کاهشي نرخ تورم بر اين، افزون 

کننده و نيز ثبات نسبي حناکم بنر بنازار     قيمت توليدکننده، تغييرات نقطه به نقطه شاخص قيمت مصرف  شاخص به روند تحوالت

با توجه به روند کاهشي نرخ  .داشته باشدتداوم نيز  ای آتيه در ماهرود روند کاهشي نرخ تورم  ويژه بازار ارز، انتظار مي ها به دارايي

، نرخ سود بنانکي را در  های غيردستوری اتکا به روشتحليل دقيق و مستمر شرايط و با با خواهد نمود تا تالش تورم، بانک مرکزی 

  .هدايت نمايد کاهشيمناسب در مسير  ،شرايط کلي شبکه بانکيمتناسب با کشور و اقتصاد به بخشي  رونقراستای 
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 4931هاي پولي در سال  تبيين سياست

وانتظاراتموجودمبني بيرتيماومکياهش3131کاهشقابلمالحظهنرختورمدرپايانسالرغمبه

دليلاصل اينامررابيشازهيريييبباييم.مشنهايسودبانک ازکاهشمتناسببرخوردارآن،نرخ

هايسيودمنجيرجستجونمودکهدرنهايتبهيسبنمگ روبهپاييننرخهابانکدرتنگناياعتباري

،بياببودنمطالبياتازهيابانيکوجودحجمقابلتوجه ازمطالباتغيرجاريدرپورتفوي.شمهاست

بازپرداختآنهياوهمننيينانجميادبخشي ازدارايي انمازيمشخصبرايبخشدولت ونبوديشم

موجببروزپميمهتنگنياياعتبياريدرشيبکه،بهدليلرکودحاکمبربازارامالکومستغالتهابانک

کهاينامرعوارضمنف خودرابيهصيورتبياببودننيرخسيودهشمهابانکبانک وتخريبترازنامه

،ديگيربييانبيه.هايسودتسهيالتبانک نشاندادهاسيتببودننرخهايبانک ودرنهايتباسپرده

معلولشيرايطحياکمبيرشيبکهبيانک دربيشترمواردهايسودبانک درشرايطکنون باببودننرخ

هايسودبيانک ودرينينوضعيت ،رويکردبانکمرکبيبرکاهشغيردستوريوتمريج نرخ.است

.مشهايبازاربينبانک دراينزمينه،متمرکباستفادهازظرفيت

گيااريپيول رامتناسيببياهيايسياسيتمؤلفيه3131بانکمرکبيدربهارسال دراينارتباط،

ويژهکاهشنرختورموباتوجهبهنيازهيايبخيشتولييميميوردبيازبين اقتضائاتکالناقتصاديکشوربه

هايسياستپول رابهشيورايخوددرزمينهاصالحمؤلفههايپيشنهادراستا،بانکمرکبيينادر.قرارداد

درتياري )وايينشيورانييبدريکهيبارويکصيمونيودوهشيتمينجلسيهخيوددکيرهئياراپولواعتبيار

،(درصيم22درصيمبيه22از)هيايبيانک کاهشسقفنرخسودسيپردهتصميمات همنون،(8/2/3131

سودقابيلدر نرخ،تعيينسقف(درصم23درصمبه22از)کاهشنرخسودتسهيالتعقودغيرمشارکت 

يهيابانيکوهمننينکياهشنسيبتسيپردهقيانون (درصم21)درقراردادهايتسهيالتعقودمشارکت 

هايسيودبيانک ،دراصالحنرخيادشمهبراساسمصوبه.رااتخاذنمود(درصم31درصمبه5/31از)تجاري

هايبخشحقيق اقتصاد،رويکرديتمريج وغيردستورياتخياذوازسازيآنبابازده فعاليتومتناسب

.مشحترازهايسودبانک ادرمان وتغييرناگهان وشميمنرخشوک
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مصيوبه1مياده2هايسودبانک ،مطابقباتبصيرهراستاياتخاذرويکردغيردستوريتعييننرخ رد

،بانکمرکبيمجموعيهاقيماماتجيانب رابيهمنظيوررفي 3131شورايپولواعتباردرارديبهشتسال

ردادکيهدرايينهايسودبانک دردستورکارقراسازيبرايکاهشنرخوزمينههابانکمشکالتنقمينگ 

بيهخطيوطهابانکبهبانکمرکبيازطريقتبميلاضافهبرداشتهابانکتوانبهسامانمه بمه زمينهم 

وتعميقبازاربيينبيانک ازطرييقتممييمو(هايمناسببانرخ)اعتباريوقرارداداعتباردرحسابجاري

شيورايپيولو28/7/3131ادامهوبراساسمصيوبهميورخدر.دکرگااريدراينبازاراشارهافبايشسپرده

متناسيببيارعاييت)درصيم32تيا31درصمبهدامنيه31يتجاريازهابانکاعتبار،نسبتسپردهقانون 

ازسيويديگير،اقيماماتمناسيب نييببيراي.،کياهشيافيت(ضوابطابالغ بانکمرکبيازسويهربانک

اقيماماتسيببايينمجموع.مال غيرمجازصورتگرفتسساتؤمسامانمه متخلفويهابانکبرخوردبا

درصيم8/38بيه3131درصمدراوايلسال23شمکهميانگيننرخسودمعامالتبازاربينبانک ازحمود

.اينسالکاهشيابمماهدراسفنم

بيانک وابيالببخشينامهبانيکمرکيبيکاهشمناسبنرخسوددربازاربيينتوفيقدرپساز

،بيهايينيادشمهدراجرايبخشنامههابانکهايبانک ،الحسابسپردهدرخصوصتعييننرخسودعل 

هيايسيودبنميمنطق رسيمنمکهدرشرايطکنون بزماستدرجهتتعيميلوکياهشنيرخجم 

هايدولت بههميراهبرايناساسشورايهماهنگ بانک.نبدخوداقمامکننمهايالحسابسپردهعل 

هيايسيپردهالحسياباتاعتباريخصوص درتوافقبايکميگر،نرخسيودعلي مؤسسهاوکانونبانک

سيالههيايييکهايبانک بيرايسيپردهنرخسودسپرده،برايناساس.نمودنمميلگااريراتعسرمايه

درنظيردرصم32ممتکمترازسهماهنيبايننرخحماکثرهکوتايهاسپردهيدرصموبرا38حماکثر

مييورخدرشييورايپييولواعتبييارنيييبدريکهييبارودويسييتوپييانبدهمينجلسييهخييود.شييمگرفتييه

هيايبيانک ،کياهشدرزمينهکاهشنرخسودسيپردههابانکتفاهموتصويبييمأتبا،27/33/3131

حماکثرنرخسودتسهيالتعقوديادشمهبراساسمصوبه.تسهيالتبانک رابهتصويبرسانمنرخسود

منمر )درصموسقفنرخسودتسهيالتموردانتظارعقودمشارکت 22درصمبه23غيرمشارکت از

 .يافتدرصمکاهش22درصمبه21نيباز(ومشتريانهابانکدرقراردادميان
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 اقتصاد تحوالت بخش اسمي

 وضعيت متغيرهاي حوزه پولي و اعتباري( الف

هيبارميلييارد1/3753به3131آمارموجود،حجمنقمينگ درپايانبهمنماهسالبراساسآخرين

همننيين،.درصمبرخورداربود7/21ازرشميبرابر3131ريالرسيمکهدرمقايسهبااسفنمماهسال

رشيمنقيمينگ در.درصيمرشيمداشيت3131،7/28هبهمنسيالماههمنته بنقمينگ دردوازده

درصيمي8/13واحيمدرصيمازرشيم3/32درصمبودکيه3131،8/13دوازدهماههمنته بهبهمن

قوامين و موسسات اعتبااري واو و و     به افزايش پوشش آماري و شمول بانک،نقمينگ دردورهمببور

هيايمقايسيهرشيم.شيودواقع نقمينگ دراقتصادتلق نم وبهمعن افبايشعسکويه موبوط بوده

7/23)3131ودورهمشابهسال(درصم7/28)3131ماههمنته بهبهمنهمگننقمينگ دردوازده

نسيبتبيهرشيم3131ماههمنته بهبهمينسيالدهمکهرشمنقمينگ دردوازدهنشانم (درصم

.واحمدرصمافبايشداشتهاست2/7دورهمشابهسالپيشازآن،معادل

هيبارميليياردرييال3/357)درصم2/32بارشميبرابر3131پايهپول درپايانبهمنسال

هبارميلياردريالرسييمکيهنسيبتبيهرشيمدوره6/3168به3131نسبتبهپاياناسفنم(افبايش

هيايخيالصدارايي .دهيمنشيانمي واحمدرصمافيبايش2/6،برابر(درصم8/5)3131مشابهسال

3/31وسهم فباينيمهبرابير(هبارميلياردريال8/381)درصمافبايش7/33خارج بانکمرکبيبا

بيوده3131ماههسيالترينعاملفباينمهرشمپايهپول دريازدهواحمدرصمدررشمپايهپول ،مهم

.است

بيمينترتييب،ضيريب.رسييم615/6نگ بيه،ضريبفباينمهنقمي3131درپايانبهمنسال

درصمافبايشيافتکيهدرمقايسيهبيارشيمدوره3131،1/33فباينمهنقمينگ نسبتبهپايانسال

.دهمواحمدرصمکاهشنشانم 6/2،(درصم2/32)3131مشابهسال
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تحوالت بخش خارجي اقتصاد( ب

13هاباکياهشجاريترازپرداختمازادحساب3131ماههسالبراساسبرآوردهايمقممات ،درنه

کياهشقابيلتوجيهميازاد.ميليارددبررسييم32به،درصمينسبتبهدورهمشابهسالپيشازآن

لافتقيمتجهان دليبيشتربه،3131رس نسبتبهدورهمشابهسالحسابجاريدردورهموردبر

ميباندرمقابل،حسابسرمايهومال درايندورهبه. بودکاهشارزشصادراتنفتنفتودرنتيجه

.درصمکاهشيافيت8/86درحمود،3131مکهنسبتبهرقممشابهسالميليارددبربمهکارش7/3

هايارزيبينافرادونهادهياياقتصياديمقييمهاوپرداختدريافت،درنتيجه3131ماههسالدرنه

ميليارددبرنسبت8/1بهميبانخارج بانکمرکبيهاي ارزشناخالصداراي،ايرانبادنيايخار 

.افبايشيافت3131بهپايانسال

درصيمکياهشدرمقايسيهبيادوره3/27فوبصادراتکياببياارزش،3131سالماههنهدر

6/18کاهشبهرقمدرصم1/22ابکابوارداتفوبارزشميليارددبرو1/52به3131متناظرسال

دليلاصل کاهشصادراتکابي کشيوربيوده نفت صادراتدرصمي13کاهش.ميليارددبررسيم

.است

ميليارددبررسييمکيه1/33بهرقم3131نيبدرپايانآذرماهکشورخارج تعهماتمجموع

سيهم.دادتشکيلمي (هابمه )درصمآنراتعهماتبالفعل1/23درصمآنراتعهماتبالقوهو7/72

3131درپاييانآذرمياه(تعهيماتبالفعيل)هايخارج ممتوبلنمممتازکلبمه هايکوتاهبمه 

،هيايخيارج ميمتازکيلبيمه هايکوتياهسهمناييببمه .درصمبود3/31و3/5ترتيببرابربه

هايخارج کشوروثباتوپايماريبخشخارج ازايندهنمهشرايطمناسببازپرداختبمه نشان

.منظراست



______________________________________________________ 
و2723،2732کيمهايتعرفيه)هاينفت ،گازطبيع ،مايعاتوميعانياتگيازينفتخام،فرآوردهارزشصادرات. 3

هايپتروشييم وهاينفت ايران،شرکتهايمل نفت،گازوپابيشوپخشفرآوردهوسطشرکتتصادرشمه(2733

(.گمرک وغيرگمرک )سايرين



 

 4931زمستان، 27، شماره دومسال بيست و فصلنامه روند،   

 

 

01 

تحوالت بازارهاي دارايي (ج

وييژهکياهشقيميتنفيتونييبتقوييتدبردررغمشرايطنامساعممتغيرهايبخشخيارج بيهبه

متوسيطنيرخاسيم دبردر.برخورداربيودمناسب ازثبات3131بازارهايجهان ،بازارارزدرسال

.درصيمرشيمداشيت2/5،پييشازآنريالبودکهنسبتبيهسيال11523دربازارآزاد3131سال

رييالدراختييار23582بانيرخمتوسيطدربازاربينبانک 3131مننين،هردبرآمريکادرساله

در.دهمدرصمافبايشنشانم 6/33حمود3131متقاضيانقرارگرفتکهدرمقايسهباعملکردسال

ايکهگونه؛بهمشداريتقويتامعنطوربه3رواجهانديگرنرخدبرآمريکادربرابرارزهاي،3131سال

درصيمافيبايش7/35درحيمود،3131متوسطنرخبرابريدبرآمريکادربرابريورونسيبتبيهسيال

 .داشت

گييريهمفاصل بانکمرکبيدربازارارز،برقراريآرامشوثبياتومراقبيتازعيممشيکل

مناسيببياعواميلهايسوداگريدربازارودرعينحيالهيمايتنيرخارزدرمسييرصيحي وزمينه

درنتيجهمميريتمناسببانکمرکبيدربازارارز،ضريبتغييراتنرخ.کننمهآناستبنيادينتعيين

قيرار37/1تيا28/2دردامنيه3131درسيالدرمقابلريالدربازاررسيم روابرابريارزهايجهان

بيودکيه33/5تا63/2ودودرفاصلهضريبتغييراتايناسعاردربازارآزادنيبمحمهمننين،.داشت

.دهمم رانشان3131سالثباتمناسببازارارزدر

،سيالدرايين.،قيمتقطعاتمختلفسکهطالدربازارباکياهشهميراهبيود3131سالدر

هبارريالرسيمکهدرمقايسهباسيال3113قيمتهرقطعهسکهبهارآزاديطرحجميمبهميانگين

رب سيکهبهيارآزاديبياميانگينقيمت،3131درسال.دهمدرصمکاهشنشانم 1/1،ازآنپيش

ترتييببيشيترينوکمتيرينبه،درصمکاهش1/2نيمسکهبهارآزاديباميانگينقيمتدرصمو8/1

کاهش.بهخوداختصاصدادنم،3131کاهشقيمترادربينقطعاتمختلفسکهدرمقايسهباسال

طيالدريک ازعواملتأثيرگااربرکاهشقيمتقطعاتمختليفسيکهبازارهايجهان يمتطالدرق

.بازارداخل بودهاست

______________________________________________________ 
.سوئيسفرانکوژاپنين،انگليسپونمو،يورآمريکا،دبر:شاملرواجهانيارزها. 3
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درصمرشمهميراه1/28با3131نسبتبهپايانسال3131شاخصکلبورسدرپايانسال

تغييراتسهمتغير3131دهمکهدرسالهايکليميبورساوراقبهادارنشانم بررس شاخص.بود

،1/28،بهترتيب3131شاخصکل،ارزشبازاروارزشمعامالتنسبتبهسال:اصل اينبازارشامل

باتوجهبهمثبتشمنتغيييراتشياخصکيلوارزشبيازاردردوره.درصمبودهاست-7/32و1/22

نبخشتوليموخيمماتودرموردبررس وانتظاراتخوشبينانهناش ازشرايطپسابرجام،رونقگرفت

.استنهايترونقبيشتربازارسرمايهموردانتظار

 بندي جمع( د

هاودستاوردهاياقتصاديدولتتمبيرواميم،باآغازکاهششيميمقيميتجهيان نفيتتالشرغمبه

درصيم،6/2بيه3131ماهيهآخيرسيالدرسيهرشيماقتصياديکياهشو3131خامازاواسطسيال

وقرارگيرفتن3131وکاهشرشماقتصياديدرسيالگفتهپيشهاي مبن براستمرارشرايطنگران 

تعيميلبيهمنظيور3131ماهدرارديبهشتبانکمرکبيرو،ازاين.اقتصاددرشرايطرکوديايجادشم

نيرخسيودهايبخشواقع اقتصاد،سازيآنبابازده فعاليتهايسودبانک ومتناسبتمريج نرخ

5/31ازهايتجيارينسبتسپردهقانون بانکعالوهبراين،.راکاهشدادبانک هاوتسهيالتسپرده

مهرماهدرکمرکبيبان،تحريکرشماقتصاديهايسياستدرادامة.يافتکاهشدرصم31درصمبه

،اقيمامات ازجمليهکياهشتسيري رونيقاقتصياديباهمفتيماقتصاديدولتهمراه بادر3131

،اجيازهدرصم32-31درصمبهدامنه31اتاعتباريازمؤسسيتجاريوهابانکنسبتسپردهقانون 

وآبتکشياورزيماشيينکننيمهسازداخلوتوليمخريماسنادتجاريارايهشمهتوسطشرکتخودرو

.نميوديي مصوبواجرادينراهايتوليميازطريقاعطايتسهيالتخريماعطايتسهيالتبهبنگاه

ميوردنيياز،مناب سهيالتخرددرقالبکارتاعتباريدرراستاياجراياعطايتاينبانک،همننين

درنظيررابيانک رييال بيازاربيينگااريدريياريوبمال اينطرحازطريقسپردهمنظورتأمينبه

در.يعامل،بانرخروزبازاربينبانک دراختييارآنهياقيراردهيمهابانکگرفتهاستتادرصورتنياز

نيرخکياهشبيرهابانکتفاهمبانک وپسازکاهشمناسبنرخسوددربازاربيننيب3131ماهبهمن

بيهدنبيالشيودبيني مي پييشلياا،.کاهشيافيتوتسهيالتبانک هانرخسودسپردهمجمداًسود،
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هاياقتصياديعلييهکشيوربياتحريمرف تمثبتناش ازانتظاراگرفتهواقماماتوتصميماتصورت

اسيت،گفتني .بهتريبرخوردارباشيمبهمراتبازوضعيت3135اجرايبرجام،رشماقتصاديدرسال

درصيم2/1المللي پيولالملل نظيرصنموقبيينسالازسوينهادهايبيناينرشماقتصادايراندر

 .برآوردشمهاست

رودبياتوجيهبيهرونيمتحيوبتادامهداشتهوانتظارم 3131رونمکاهشنرختورمدرسال

بانيکمرکيبيدراقمامات.داشتهباشمتماومهمنناننيبهايآت درماههايقيمت اينرونمشاخص

بيرکياهشنيرخداريمعنياتأثيربينبانک وتعميقبازاراتاعتباريمؤسسوهابانکسامانمه بمه 

وضيعيت،باايينوجيود.هايسودبانک داشتهاستسوددربازاربينبانک وکاهشغيردستورينرخ

وهيابانيکايتنگناهيايترازناميهبخشدولت بهنظيامبيانک ،بمه بابي،هابانکنامناسبترازنامه

وهيابانکوهمننينسهمبابيبازارغيرمتشکلپول وآثارتخريب آنبرعملکردمؤسساتاعتباري

هيايحقيقي وجبشمهکهکاراي نظامبانک کشوردرتأمينميال بخيشاتاعتباريمجازممؤسس

ميال اقتصياد،اصيالحسياختاريتأمينپولدرباتوجهبهسهمبابيبازار.تضعيفشودقمرياقتصاد

زمانباايينهم.اولويتدارداتاعتباريمؤسسوهابانکنظامبانک ورف مشکالتموجوددرترازنامه

تيأمينبخش بهمناب مال اقتصادبايمباتنوعتأمينمنظورتحريکرشماقتصاديوبهبود،بهتاقماما

مناب ميال اقتصيادکشيوردرمال خارج تأمينبازارسرمايهوويژهبهمناب سايرمال اقتصاد،سهم

.افبايشيابم

3135سيالهايمهمبانيکمرکيبيدريک ازبرنامهسازينرخارزيکساننيب،درحوزهارزي

تصادونييبعواملدرون وبيرون اقازأثرمت،دستياب بهيکنظامنرخارزواحمپايمار.آيمشمارم به

،کارامؤثربهمنظوراجراي.هايهماهنگپول ،مال ،ارزيوتجارياستايازسياستاتخاذمجموعه

ايازوتوسيطمجموعيهصيورتگرفتيهطراح دقيقي ريبيوبرنامه،بزماستراهبردمببوروپايمار

 .شودتادواموبقاءآنتضمين،موردحمايتقرارگيرداقتصاديهايکالنسياست
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 (SCP رهيافت) ایران بانکی نظام در سودآوری ضریب و بازار ساختار ميان ارتباط بررسی

 

  مهال نایينیو   کامران محمودپور  ،دکتر محمدنبی شهيکی تاش

 

 چکيده
( SCP) عملکرد و رفتار ساختار، میپارادا اساس بر بازار عملکرد و ساختار یرهايمتغ انيم ارتباط یبررس پژوهش، این هدف

-ییدارا بُعد در هابانک یبازار سهم یثباتیب و یبانک یهاسپرده تمرکز بیضر انيم ارتباط پژوهش نیا در گر،ید  بيان به است،

 یآمار نمونه. است شده یبررس 4932 –4934 دوره در پول بازار در یخصوص و یدولت یهابانک یسودآور بیضر با ها

 یهاهيفرض آزمون و یبررس منظور به. است( یدولت بانک 6 و یخصوص بانک 44) بانک 42 شامل پژوهش، نیا در شده یبررس

 دهد می نشان مدل برآورد جینتا. است شده استفاده کیپارامتر یآمار یهاآزمون و ییتابلو یهاداده روش از پژوهش نیا

 t آماره از حاصل جینتا ن،يهمچن. ابدییم شیافزا هابانک یسودآور باشد، شتريب هاییدارا بُعد در هابانک یبازار سهم هرچه

 جامع تیریمد عوامل، نیا از یکی و بوده یدولت یهابانک از شتريب یخصوص یهابانک یسودآور بیضر دهد،یم نشان

 یريگيپ و یبانک نظام در یاقتصاد یآزادساز یريگيپ رو نیازا. است یدولت به نسبت یخصوص یهابانک در هانهیهز

 دست به جهينت نیا یانمونه تک t آماره جینتا به توجه با این، بر افزون. رديگ قرار تیاولو در دیبا محور رقابت یساز یخصوص

 اسيمق با هابانک ویژه به) ینسب ثبات یدارا 4932 –4934 دوره در ییدارا بُعد در هابانک یبازار سهم بیضر که آید می

 .است شده منجر پول بازار در رقابت ینهاد یها مؤلفه از یکیمخدوش شدن  به که بوده( اندک تيفعال

 .های تابلویی داده بازاری، سهم ثباتیبی بازاری، سهم تمرکز، عملکرد، -رفتار -ساختار سودآوری، :کليــدیواژگان 

 .JEL  , G21, L1 F36:بندی طبقه
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 بلوچستان و سیستان دانشگاه دکتری اقتصاد دانشجوی                                  kamran_mahmodpour@pgs.usb.ac.ir 

 مدیرت بازرگانی ارشد کارشناس                                                                         mnaeeny91@gmail.com 
 

 

 

mailto:mohammad_tash@eco.usb.ac.ir


 

 4931 زمستان، 27، شماره دومسال بيست و فصلنامه روند،   
 

 

41 

 مقدمه. 4

 سمت به هادر تجهیز سپرده کلیدي نقش سرمایه، بازار نقایص دلیل اقتصاد ایران، به در بانکداري صنعت

 میان ارتباطی پل ترینمهم توانرا می در اقتصاد ایران بانکی بخش واقع، در. دارد گذاريسرمایه مصارف

 ناکارآمدي و بخش این ساختار در نقصان هرگونه که اي گونه به دانست، پولی منابع تقاضاي و عرضه

 نقش مالی و پولی سیستم  .آوردمی فراهم را نیز ي دیگرهادر بخش بروز اختالل هايزمینه آن عملکرد

 حوزه این مشکالت و مسائل گرفتن نادیده و توجهی بی که نحوي به ،کنندمی بازي اقتصاد در را کلیدي

 و وريبهره به آن، علمی دهی سازمان و توجه عکسردارد و ب همراه به اقتصاد براي ناپذیري جبران ضربات

 و هابانک. کندمی کمک اقتصاد کلی شکوفایی و رشد به خود این که شودمی منجر سیستم این کارایی

 در هستند، مطرح مالی و پولی سیستم در موجود اقتصادي نهادهاي عنوان به که اعتباري مؤسسات

 وجوه هدایت و جذب جمله، از متعددي وظایف داراي و مهم ینقش دار عهده اقتصادي هايفعالیت جریان

 خدماتی بازرگانی، مثل اقتصاد فعال هايبخش سمت به آن( نقدینگی تأمین) دادن سوق و گذاران سپرده

 .اندبوده تولیدي و

 صنعت این تحول ترینمهم. است بوده بزرگی تحوالت شاهد 08دهه در ایران بانکداري صنعت

 دهه ابتداي از ایران بانکداري صنعت به هابانک این ورود و خصوصی هايبانک تأسیس اجازه شکل به

 از برخی سازيخصوصی شروع و اساسی قانون 44 اصل کلی هايسیاست ابالغ بحث آن پیرو و 08

 شدت به را بانکداري صنعت ساختار موضوع این. دارد جریان انهمچن و شده نمایان دولتی هايبانک

 هاي پژوهش حوزه در اساسی مسائل از کیی سودآوري و ساختار بین ارتباط. است داده قرار تأثیر تحت

 فرضیه اساس بر. شودمی شناخته عملکرد-رفتار-ساختار فرضیه عنوان با که است صنعتی اقتصاد

 و دهدمی شکل بازار در رقابتی رفتارهاي( تمرکز درجهویژه  به) صنعت ساختار عملکرد -رفتار-ساختار

 و تمرکز درجه مستقیم رابطه ،بنابراین گذارد،می تأثیر( سودآوري ویژه به) هابنگاه عملکرد بر رفتار این

______________________________________________________ 
 .(804 .) زاده یکابل.   

2. Structure – Conduct – Performance (SCP) 
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 دیگري وکارکسب هر مشابه بانکی، مدیریت اصلی هدف  .است فرضیه این اصلی هسته سودآوري

 منفی هايتکانه مقابل در تواندمی بهتر قوي و سودآور نظام یک کالن سطح در .است سود به دستیابی

 8.ببخشد ثبات اقتصاد کی مالی نظام به و کند مقاومت بازار

 مقابل در توانندمی بهتر سودآور هاينظام کالن سطح در اینکه به توجه با افزون بر این، 

 است، ایجادشده صنعت این در تازگی به که فراوانی ساختاري تغییرات و کنند مقاومت بازار هاي تکانه

 این در منظور بدین .است سودآوري بر تمرکز سنجه تأثیر از آگاهی ،پژوهش این محوري هدف

بررسی شده  (SCPافتیره) ایران بانکی نظام در سودآوري ضریب و بازار ساختار میان ارتباط پژوهش،

در نظام  يب سودآوریان ساختار بازار و ضریارتباط م یاین مقاله، بررس هدف محوري روي، بدین .است

 شده ینپنج بخش تدو پرسش،ن اساس در راستاي پاسخ به این یبر ا. است (SCPافتیره)ران یا یبانک

در بخش سوم مبانی نظري مدل برسنان و . است شده یبررس پژوهشدر بخش دوم ادبیات . است

 روش مورد برآوردها و  در بخش چهارم به توصیف دادهشده و  یکاربرد تجربی آن در بازار سپرده بررس

در بخش پنجم، به خالصه و . آمده استدست  هب پولبراي بازار  برآوردو نتایج  پرداخته شدهاستفاده 

 .یافته استاختصاص  گیري یجهنت

 پژوهشبيات دا. 7

 کارکرد روي مطالعات بیشتر. است گرفته انجام کمتر ایران در که است ايمقوله بازار خصوص در مطالعات

 خرد و اقتصادي کالن گذاريسیاست بین ارتباط که صورتی در ؛است بوده اقتصادي کالن هايسیاست

 که معنی این به ؛است دوسویه ارتباطی ،کندمی پیدا نمود فردي هايبنگاه رفتار در که اقتصادي

 اقتصادي کالن هايسیاست و سازندمی را متأثر اقتصاد کالن عملکرد اقتصادي، خرد ساختارهاي

 یابدمی اهمیت بازار شناسایی ،راستا این در. سازندمی را متأثر ساختار و استوار اقتصادي خرد هاي سرمایه

 بحث صنعتی اقتصاد در برانگیز بحث مباحث از یکی. کندمی فراهم را چارچوب این صنعتی اقتصاد نظریه که

______________________________________________________ 
 (.838 .) همکاران و يدهنو .  

2. Berger,et al. (1997). 

3. Asnalogu. (2005). 
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 متغیرهاي ساختاري شناسایی و معموالً هر بازاري براي بررسی ماهیت رقابت و انحصار در. است بازار ساختار

 خیر، یا شود بازار بهتر عملکرد باعث تواندمی بازار ساختار شناخت آیا در خصوص اینکه .شوندارزیابی می

 ساختار .عملکرد و رفتار -ساختار: از اند عبارت عنصر سه این اند، پرداخته بازار عنصر سه بیان به پژوهشگران

 و دارانیخر نیب روابط .است به معناي ترتیب قرارگرفته اجزاي مختلف یک کل در کنار هم یک بازار

ساختار بازار  کنندهنییتع عوامل جمله از بازار به ورود طیشرا و اسیمق هايصرفه کاال، تفاوت فروشندگان،

گیري انحصار در شکل تواند بههاي جدید، میمقابل ورود بنگاه مرتفع در درجه باالي تمرکز و موانع .هستند

 وري بازارعملکرد بازار قیمت، سود، کارایی و بهره که برساختار بازار به دلیل تأثیري  .دشوآن بازار منجر 

که  شود هاي مختلفی استفاده می شاخص از بازار، براي بررسی ساختار. برخوردار استاهمیت فراوانی  از دارد

-جنبه. است بازار گانهسه عناصر دیگر رفتار بازار از 8.هستندآن جمله  از  و موانع ورود هاي تمرکزشاخص

 و محصول طراحی گذاري،قیمت سیاست تجارت، اهداف: از است عبارت بازار در هابنگاه رفتار مختلف هاي

 بازار یک در یکدیگر با هابنگاه رفتار همچنین ،ادغام و تبانی توسعه، و تحقیق بازاریابی، و تبلیغات ،برندسازي

 قیمت مانند مواردي تعیین به راجع هابنگاه شرایط این در که باشد همکاري و ائتالف اساس بر است ممکن

 فضاي کاهش موجب هابنگاه میان همکاري. رسند می ضمنی یا آشکار توافقی به یکدیگر با تولید میزان و

 ،بازار عنصر سوم حلقه سه گانه 4.دهدمی کاهش را کننده مصرف رفاه اضافه و شودمی بازار در رقابتی

 بدون و است اقتصادي مباحث در بحث مورد هايسازه ترینمهم از کیی سازمانی عملکرد .عملکرد است

 ،طورکلی به. آیدمی حساب به بانکی بازار و تجاري هايشرکت در موفقیت سنجش معیار ترینمهم شک

 سازمانی، عملکرد عینی هايشاخص. است تقسیم  قابل عینی و ذهنی دسته دو به عملکرد هايشاخص

شاخص جمله از. شودمی گیرياندازه عینی هايداده اساس بر و واقعی کامالً صورت به که است هاییشاخص

 صاحبان حقوق بازده دارایی، بازده نظیر سودآوري هايشاخص به توانمی سازمانی عملکرد عینی هاي

 بیشتر عملکرد، ذهنی هاي شاخص. کرد اشاره سهام بازده و سهم هر سود گذاري،سرمایه بازده سهام،

______________________________________________________ 
1. Concentration 

2. Barriers to Entry 

 (. 83 .) البیل يجعفر و یکاش خداداد.  8

 .(838 .)یصدرائ.  4
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 این از جمله. گیردمی شکل سازمان نفع ذي هايگروه قضاوت بر مبناي که شودمی شامل را هاییشاخص

  .کرد اشاره جدید محصوالت ارائه در موفقیت کارکنان، مشتریان، منديرضایت به توانمی هاشاخص

 نخست نظریه. گیرد  بازار در ادامه مورد بررسی قرار می گانهسه علیت جهت مختلف هاي نظریه از بخشی

 معتقدند ساختارگرایان. گرفت شکل شاگردانش و توسط میسن مکتب این اساسی ساختارگرایی، اصول

 و هابنگاه رفتار مکتب این ازنظر. شودمی ختم عملکرد به سپس و رفتار به بازار ساختار از علیت جهت

 مکتببخش دوم  8.است بازار ساختار از متأثر یکدیگر، با رقابت ای همکاري و ائتالف بر مبنی آنها تصمیم

 از مکتب این. دارند قرار شیکاگو مکتب طرفداران ساختارگرایی، مکتب مقابل در .اي .ال .سی .و شیکاگوي

 به 0پوزنر و9دمستز،  گی،مک  برازن، 4استیگلر، مانند اقتصاددانانی کوشش به بعد به میالدي398  دهه

 مکتب، این از نظر. دانندمی سازمان و رفتار به عملکرد از را علیت جهت مکتب این طرفداران. رسید شهرت

  3.است مرتبط بنگاه( عملکرد هايجنبه از کیی) نسبی کارایی به هابنگاه رفتار نحوه و بازار ساختار

 پژوهش پيشينه. 9

 درجه به توجه با بازار، هر ساختار. است بازار ساختار بحث صنعتی، اقتصاد در برانگیز بحث مباحث از

 ویژه به اقتصاددانان از گروهی. شودمی گیرياندازه مقیاس هايصرفه و بازار به خروج و ورود موانع تمرکز،

 ارزیابی و سنجش. است بازار هر در بازاري قدرت از شاخصی تمرکز، اندازه که معتقدند یاناساختارگر

 مطالعه مورد مسائل جمله از بازار ساختار تعیین و بازارها در انحصار و رقابت درجه انحصاري، قدرت

 براي معیارهایی و هاشاخص ارائه براي هاییتالش زیادي اقتصاددانان. است بوده پژوهشگران از بسیاري

 واترسن، و کالین به توانمی پژوهشگران این ترین مهم از. اندنموده بازارها انحصار و رقابت درجه محاسبه

______________________________________________________ 
 (.800 .) همکاران و يابزر.   

2. Missen,et al. 

 .(838 .) ملکان.  8
4. Stigler 

5. Berazen 

6. Makgi 

7. Demestz 

8. Poozner 

  .(838 .)ملکان . 3
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 این کردن کمی جهت در توجهی قابل مطالعات که دکر اشاره شورد و آدلمن بن، هرفیندال، هیرشمن،

 و رقابت درجه سنجش و بازارها ساختار درباره محدودي کاربردي مطالعات ایران در .اند داده انجام مسأله

 مورد بررسی بازار مورد در بیشتري توضیحات   جدول در. است گرفته صورت بانکداري حوزه در انحصار

پژوهش خود گروهی از کشورهاي نفتی و در ( 803 )ي و سعدرضایی  .است آمده آنها مطالعات نتایج و

. دادند بررسی قرار مورد ،تعدادي از کشورهاي غیرنفتی را که ساختاري شبیه به اقتصاد ایران داشتند

صورت اثرات  روش برآورد به .تشده اس هاي تابلویی استفادهداده چارچوببراي برآورد مدل موردنظر از 

فرضیه توان  دهد که مینتایج این پژوهش نشان . یافته است ثابت و تصادفی و روش گشتاورهاي تعمیم

بررسی، آشکارا مورد تأیید قرار  بازار و تا حدودي فرضیه قدرت نسبی بازار، در بازار پول کشورهاي مورد

 ترین مهم از یکیبیان کردند  اند، انجام دادهتحقیقی که در ( 838 )دهنوي و همکاران  .گیرد یم

 و رقابت از وضعیت شاخصی تواند می است که صنعت آن در تمرکز درجه صنعت، هر ساختار خصوصیات

 بنگاه هر درونیهاي  ویژگی ترین مهم از یکی نیز کارایی ،همچنین. باشد صنعت آن هاي بنگاه بازاري قدرت

 در سودآوري و درجه تمرکز بین ارتباط بررسی .دهد می قرار تأثیر تحت را آن عملکرد که است اقتصادي

 عنوان با با سودآوري رابطه کارایی نیز و عملکرد-رفتار-ساختار فرضیه قالب در ایران بانکداري صنعت

 مالی هاي صورت از پژوهش این در مطالعه مورد هايداده. استپژوهش  این اصلی هدف کارایی فرضیه

 دوره در و( خصوصی بانک 9 و دولتی بانک    شامل ایران بانک 0 ) زیان و سود حساب صورت و ترازنامه

فرضیه  ،800  -808   دوره درنشان داد که  ها آننتایج برآورد مدل . است شده استخراج 800 -808 

یر مثبت قالب تأثکه ارتباط ساختار و عملکرد در  اي  گونه به عملکرد تأییدشده است؛ -رفتار -ساختار

 کارایی مثبت ارتباط دوره، این در همچنین. دشي در روابط برآورد شده تأیید بر سودآوردرجه تمرکز 

 .شدند تأیید کارایی فرضیه از شواهدي عنوان به نیز بازار با سهم کارایی مثبت ارتباط و سودآوري با هزینه

را به دو گروه، عوامل  ها بانککننده سودآوري  عوامل تعییندر پژوهش خود، ( 838 )باقري 

براي  آنها. اند کردهکنترل مدیریت بانک و عوامل بیرونی فراتر از مدیریت بانک تفکیک  داخلی قابل

ترکیب عوامل یادشده و مطابقت آن با ادبیات سودآوري، شکل تابعی مناسب براي تحلیل سودآوري 

   8 -808   دورههاي مورد استفاده در  در این پژوهش داده. بانک را شکل خطی آن پیشنهاد کردند
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هاي پژوهش یافته. وتحلیل قرارگرفته است در سودآوري، مورد تجزیه به منظور تعیین عوامل مؤثر

بانک  يباال يسودآور کننده نییتع عواملاز  یکی ها نهیهز يکارا تیریکه مددهد  یمنشان  مذکور

در میان . در سودآوري دارند معناداري ریتأثتعهدات  و مدیریت هاي کنترلی ییداراافزون بر این، . است

نرخ تورم با یک  ،دیگر سويو از  شتهاقتصادي نیز اثر مثبتی بر سودآوري بانک دا رشدعوامل بیرونی 

 .داري پایین اثر معکوسی بر سودآوري داردامعن

امري  ها بانکسودآوري  ،کند یمخود بیان  مطالعهدر ( 838 )نوري بروجردي و همکاران 

 هاي خرد و کالن اقتصادي موردتواند از جنبه یکه مکننده بر ثبات اقتصادي است  ضروري و تعیین

ها، تسهیالت اعطایی  ییدارابعد  از سهتمرکز در صنعت بانکداري  پژوهش،در این آنها . توجه قرار گیرد

 -898 ي ها سال در بانک دولتی 8 هیرشمن براي  -با استفاده از شاخص هرفیندالرا  ها سپردهو 

معکوس و معناداري بین تمرکز و   رابطه دهد مینشان ل نتایج برآورد این مد. کردندگیري  اندازه 809 

جمله کارایی، سرمایه، سطح درآمد ملی و  نیز از دیگر در خصوص عوامل. وجود دارد ها بانکي سودآور

معکوسی با   رابطهکه اندازه بانک  درحالی ؛ي دولتی دارندها بانکمستقیمی با سودآوري   رابطهنرخ بهره 

ي اخیر، صنعت بانکداري ها سالکند در  یمدر پژوهش خود بیان (  88 )  زمانییت. سودآوري دارد

قرار  تحت تأثیراي شده است که هم ساختار بازار و هم ماهیت رقابتی را  سابقه خوش تغییرات بیدست

هدف . کرده است مجبور به تغییر استراتژي رقابتی خود ي مالی راها همؤسسکه  طوري هب ؛داده است

نتایج . است بوده سنجش عملکرد و میزان تمرکز سیستم بانکی یونان و ارتباط آن دو وي، مطالعه

 .دارد ها بانکاثر ضعیفی در سودآوري  ،دهد که تمرکز یمنشان  وي برآورد مدل

و  ها بانککننده عملکرد  عامل تعیینکنند  یمدر پژوهش خود بیان ( 889 )  نو همکارا وانگ

در میان رویکردهاي متفاوت . گیرند یمیر ساختار بازار قرار تحت تأثچگونگی سودآوري و رفتار قیمتی 

عملکرد و فرضیه کارایی -رفتار-عملکرد این پژوهش از فرضیه ساختار-براي مطالعه بر روي ساختار

این مقاله به بررسی شناسایی عوامل کلیدي مؤثر در عملکرد صنعت بانکداري . شده است استفاده

______________________________________________________ 
1. Maniyetz  
2. Wang,et al.  
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 80از  تابلوییهاي و با کمک داده( 338 )  و هانانشده توسط برگر  ، بر اساس روش ارائهکنگ هنگ

دهد  یمنتایج این مطالعه نشان  ،طورکلی به. پرداخته است  88 - 33  رهدو درفروشی  خردهک بان

 ،همچنین یست؛کننده عملکرد ن ساختار بازار عامل اصلی تعیین کنگ هنگکه در صنعت بانکداري 

تري  یینپاهاي  هزینه معموالًبا مقیاس عملکرد باالتر  ها بانکو  شتهیر داتأثبر سودآوري   کارایی هزینه

و در این عرصه  شدهدهند که باعث ایجاد فضاي رقابتی  یمتري هم ارائه  یینپاقیمت  ،نتیجه رد ،ددارن

 .برند یمسود بیشتري  تر کوچکي ها بانکنسبت به  آن

عملکرد در صنعت بانکداري -رفتار-به بررسی ساختار بازار ايدر مطالعه( 880 )  ابداس سمد

دو فرضیه رقیب وجود دارد که این  ها بانککنند در ادبیات عملکرد  یمبیان  آنها. بنگالدش پرداختند

 عملکرد و فرضیه-رفتار-این دو فرضیه عبارتند از فرضیه ساختار .گردد یمبر   سال پیش 48بحث به 

هاي داده پژوهش،در این . هدف این پژوهش بسط و گسترش ادبیات موجود در این زمینه است .کارایی

  یهفرضاز  پژوهشنتایج این  ،طورکلی به. شده است ک تجاري فعال در این صنعت استفادهبان 44مربوط به 

کارایی به سودآوري  ،دیگر بیان   به. و توضیحی براي عملکرد بانکی در بنگالدش است کردهکارایی حمایت 

 .یابد افزایش میکه با افزایش سودآوري سهم بانک در بازار بانکی  شدهبانک منجر 

بین تمرکز و سودآوري در   رابطه خصوصدر پژوهشی در ( 880 ) 8ناو همکار اگوستین

یم ا بودهکنند به دنبال افزایش چشمگیر رشد جهانی شاهد آزادسازي روزافزون  یمبیان  ،آمریکاي التین

 پژوهش،هدف این . عنوان واسطه گسترش داده است را به ها بانکهاي مالی و همؤسسو این امر نقش 

ي خارجی به بهبود بازار ها بانکمعتقد است افزایش  کالسن .است(  88 ) 4نکالسبررسی فرضیه 

فرضیه کالسن  پژوهش،نتایج این  ،طورکلی به .شود یم بانکی کشور و پیامدهاي رفاهی مثبت منجر

ت ي خارجی نه باعث ایجاد پیامدهاي رفاهی مثبها بانکدهد که ورود  یمو نشان  کردهرا رد   88 

 .گذاردشود و نه بر عملکرد بانک تأثیر می یم

______________________________________________________ 
1. Berger and Hanan  
2. Abdus Samad  
3. Agostin,et al.  
4. kelasen  
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توان با نرخ تمرکز  یمساختار بازار را  ،کند بیان می در پژوهش خود( 8 8 )  آرجان

گیري تمرکز و آرجان معتقد است اندازه. عملکرد بررسی کرد-رفتار-یم ساختارپاراداشده توسط  توصیف

تمرکز در این بازار  ،دهد یمنشان  پژوهشنتایج این . رقابت براي صنعت بانکداري امري ضروري است

اما این  ؛شود یمهاي پولی  یاستس کاهش تأثیریابد و موجب  یمدهی بانکی کاهش  افزایش و کانال وام

ات خود را باال ببرند و به روشی نرخ بهره اعتبار آنهاافزایش تمرکز براي چند بانک برتر باعث شد که 

 .به سودآوري برسند تر مطمئن

گري براي توسعه اقتصادي امري واسطه دریافتند کهدر پژوهش خود (   8 )ن میرزایی و همکارا

توجهی را در دو دهه گذشته متحمل  المللی اصالحات ساختاري قابل ینبصنعت بانکداري . ضروري است

براي سودآوري بیشتر و مدیریت جامع  ها بانک در رفتارغییرات اساسی شده که بر همین اساس شاهد ت

آنان در پژوهش خود از . امري مهم است رنوظهو با بازارهاي ویژه در اقتصادهاي این امر به. ایمها بوده ییدارا

د بانک تا چه حد عملکر بررسی کنند کهعملکرد و قدرت بازاري استفاده کردند تا  -رفتار -دو فرضیه ساختار

قدرت بیشتر در (  : دهد یمنتایج نشان . گذاري باشدتواند تحت شرایط بازار غیررقابتی و رفتار قیمت یم

. کند یمکه فرضیه قدرت بازاري را در اقتصادهاي پیشرفته تأیید  شود یم بازار به عملکرد باالتر بانک منجر

پذیري اقتصاد  ثباتی مالی و آسیباست به بیتمرکز بیشتر سیستم بانکی در اقتصادهاي پیشرفته ممکن (  

گسترش نرخ ( 4. کنند ینمنوظهور حمایت  با بازارهاي کدام از دو فرضیه از اقتصادهاي هیچ( 8. منجر شود

 .شود یم باال در هر دو اقتصاد به سودآوري بیشتر منجر بهره

بانکی آمریکاي التین  کنند که ساختار یمخود بیان   مطالعهدر (   8 )  جورجیوس و همکاران

آن آزادسازي مالی و ادغام   یجهنتکه  سال گذشته بیشتر تحت تغییرات چشمگیري قرارگرفته    در

 -رفتار -قدرت بازار با استفاده از دو فرضیه ساختار آزمون مطالعه مذکورهدف . المللی بوده است ینب

. است  88  -339  دوره طیکشور آمریکاي التین  3بانک در  88  عملکرد و قدرت نسبی بازار براي 

تواند توضیح خوبی براي سودآوري  ینمدهد افزایش قدرت بانک و افزایش تمرکز بازار  یمنتایج نشان 

______________________________________________________ 
1. Arjan  
2. Jorjus 
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رسد عامل اصلی و  یمبه نظر  (سویژه کارایی مقیا به)در مقابل بازده . بخش بانکی آمریکاي التین باشد

 . محرکه بانک در سودآوري باشدي نیرو

سیستم بانکی چین از تک بانکی به سمت دریافتند که خود   مطالعهدر (   8 )  نیه و همکارا

 ساختار و سودآوري موردموجود در ادبیات   یهفرض  در این مطالعه . رقابتی در حال تغییر است  عرصه

 – 330   دوره دربانک بزرگ چین  4 هاي این پژوهش از نوع پانل و براي  دهدا. گیردبررسی قرار می

کدام از دو فرضیه دهد هیچ یمنتایج برآورد مدل نشان . گیرد یموتحلیل قرار  مورد تجزیه 889 

اي که از ین فرضیهتر مهم. شود ینممایت عملکرد و ساختار کارایی در بازار بانکی چین ح-رفتار-ساختار

با ارائه خدمات و  ها بانکدهد  یمفرضیه قدرت نسبی بازار است که نشان  ،کند یماین صنعت حمایت 

 .آورند یمدست  همحصوالت متمایزتر سهم بازاري بیشتري ب

 پژوهش شناسیروش. 9

 مدل شناسی روش .9-4

 از یکی عنوان به بازار تمرکز درباره نظري ادبیات معرفی به ، واترسن -کالین مدل معرفی با بخش این در

 انحصار بازار در گذاريقیمت الگوي از استفاده با قسمت، این در. پردازیممی بازار ساختی متغیرهاي

 اساس بر را بازار گانهسه عناصر بین رابطه توانیممی آن کمک به که یابیممی دست الگویی به چندجانبه

 و ماهیت. کنیم بیان آید،می دست به خرد اقتصاد سازي بهینه فرآیند از که قوي نظري رابطه کی

. است تشخیص  قابل عملکرد و رفتار ساختار، عنصر سه وسیله به ،SCP مدل قالب در بازار هر هاي ویژگی

 نظري دیدگاه از که است ساختاري متغیرهاي این از یکی بازار به ورود شرایط عبارتی، به یا ورود مانع

 8.دارد غیرمتعارف سود کسب و بازاري قدرت بروز در مؤثري نقش

______________________________________________________ 
1. Ye,et al.  
2. Kalin and Vaterson 

 (.899 .) یکاشادخداد.  8
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 دشوارتر شرایط یعنی بیشتر، تمرکز که است امر این بر ناظر چندجانبه انحصار سنتی نظریه

 منجر بیشتر سوددهی به است صنعت در موجود هايبنگاه باالي سهم از ناشی که بازار به ورود

 کنند ائتالف و همکاري بیشتري سهولت با تا دهدمی را امکان این هابنگاه به بازار تمرکز زیرا شود، یم

 حداکثر سودشان که بگیرند تصمیم نحوي به تولید و قیمت مورد در ورود مانع ایجاد با واقع، در و

 در و اندداشته بازار عملکردي و ساختاري عناصر بین ارتباط درک براي زیادي تالش اقتصاددانان. شود

 و( عملکرد از شاخصی عنوان به) سود نرخ بین رابطه که اندبوده آن دنبال به تجربی کارهاي بیشتر

 یکهیچ واترسن و کالین اي پایه مدل ارائه از پیش تا. دریابند را( ساختاري متغیر عنوان به) بازار تمرکز

 هايمدل پایه بر بیشتر شده انجام مطالعات و نبودند قوي استداللی هايپایه داراي مطالعات این از

 کنار را مهم متغیرهاي از بعضی پژوهشگران آن در که اندگرفته صورت آماري هايتحلیل و  ادهاک

 و بازار ساختاري متغیر عنوان به تمرکز بین نظري رابطه بیان براي مطالعه این در. گذاشتندمی

 یک مدل این در. شودمی استفاده واترسن-کالین ايپایه مدل از عملکردي، متغیر مثابه به سودآوري

 هستند، مشابه ايهزینه شرایط داراي که بنگاه N آن، در که گیریممی نظر در را جانبه همه انحصار بازار

  .شود می ارائه معکوس تقاضاي تابع توسط قیمت بازاري چنین در کنند،می تولید همگن کاالهاي

iiii f - )c(q - pq =                                                                                              ( )  

i بنگاه سود i،ام )q(c i بنگاه متغیر هزینه iو ام if بنگاه ثابت هزینه هم iشترایط . استت  ام 

 استت،  ستود  حتداکثر  کننده تضمین که بوده ايبهینه تولید سطح تعیین سود، حداکثرسازي براي اولیه

 .دهیممی قرار صفر برابر و آورده دست هب راiq به نسبت i مشتق

(                                                                    )0)()(  ii
i

i
i

i qMC
dq

dQ
Qfqp

dq

d 

(8                                                              ) 
i

i

ii dq

dq

dq

dQ

dq

dp

dq

dQ
QfQfp 


 )()( 

(4                                )                                                     1
i

r

i

i

i dq

dQ

dq

dq

dq

dQ 

______________________________________________________ 
1. Adhoc 

2. Cowling and waterson. (1976). 
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dq
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 :رسیممی نتیجه این به عملیاتی انجام با

(                                                                                      )


)1()( 


 iii S

p

qMCp
 

Si بنگاه بازار سهم i،ام ε و بازار تقاضاي کشش  برابر که
i

r

dq

dQ بنگاه گمان و است حدس i واکتنش  از 

 بتین  شتکاف  ایجاد در بنگاه توانایی   رابطه چپ طرف است خودش تولید تغییر به نسبت دیگر هاي بنگاه

 بنگتاه،  بتازار  ستهم  از تتابعی  i بنگاه بازاري قدرت این اساس، بر .دهدمی نشان را اشنهایی هزینه و قیمت

 :بود خواهد زیر صورت به نهایی نتیجه جبري عملیات انجام با. است  و بازار تقاضاي کشش

(9                                                                                                   ))1( 





H

R
 

 

   
    

  
 

μ هریشمن و -، همان شاخص هرفیندال   
     

    
 در صتنعت  هتاي بنگتاه  واکتنش  از شاخصی

 . است یکدیگر قبال

 
 کته  طتور همان. هستند صنعت درآمد و سود ترتیب به R و صنعت،  بازده نرخ هم 

 و H تمرکتز  ستاختاري  متغیتر  بته  عملکتردي  متغیتر  عنوان به صنعت سودآوري است، مشخص   رابطه از

 باشتد  متمرکزتر بازار هرچه که گرفت نتیجه توانمی پس. است شده مرتبط μ رفتاري  متغیر به همچنین

  .باشد انحصاري عملکرد از نمودي تواندمی خود که بود، خواهد بیشتر نیز صنعت در سودآوري نرخ

 ها داده توصيف .9-7

 مسکن، ملت، ملی،) بانک 9  ساالنه شده حسابرسی مالی هايصورت هايداده از مطالعه این در

 سینا، سرمایه، سپه، سامان، پاسارگاد، پارسیان، کارگران، رفاه نوین، اقتصاد صادرات، تجارت، کشاورزي،

 ،منتشرشده 83 -809  دردوره ایران مرکزي بانک توسط که( بانک پست و کارآفرین معدن، و صنعت

 .شده است استفاده

______________________________________________________ 
 .(899 .)خداداد کاشی .   
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 تمرکز سنجش شاخص کشور، بانکداري هاي سپرده بازار ساختار بررسی براي پژوهش این در

K از شاخص این. است تمرکز سنجش آماري معیار یک شاخص این. شده است محاسبه نیز برتر بانک 

∑ = CRk رابطه
k
i=1 Si که آیدمی دست به K بانک هر سهم تقسیم حاصل از پژوهش این در برتر بانک 

 .است آمده دست به بانکی هايسپرده بازار در ها بانک سهم مجموع بر

 مدل برآورد. 1

 و داخلی عوامل بارهدر مختصري بحث است ضروري ،پرداخته شود مدل برآورد به که این از پیش

 .مطرح شود ،بگذارد تأثیر بانک سودآوري بر است ممکن که خارجی

 در. شوندمی تقسیم خارجی و داخلی عوامل  دسته دو به هابانک سودآوري بر تأثیرگذار عوامل

. داشت خواهند بانک سودآوري در سزایی به تأثیر که گفت باید بانک مدیریت کنترل داخلی عوامل  زمینه

 تأثیر تحت را بانک سودآوري که رودمی انتظار سپرده مختلف هايشکل و هاوام کارمزد بهره، هاينرخ

 مثال براي. پذیردمی تأثیر بیرونی عوامل وسیله به بانک سودآوري داخلی، عوامل این بر عالوه. دهند قرار

 بانک سودآوري بر اساساً این و پذیرد تأثیر اقتصادي رشد کاهش  وسیله به است ممکن سپرده و وام بازار

 ؛هستند مرتبط بازار شرایط تغییرات این با مالی دیگر هايگريواسطه و هابانک که آنجا تا. گذاردمی تأثیر

 بیرونی عوامل از یکی. شوند گیرياندازه تواندمی هابدهی طرف از هم و هادارایی طرف از هم که طوري به

 در تغییر یک پس. است کشور بانکی شبکه کل از بازار سهم ،بگذارد تأثیر بانک سودآوري در تواندمی که

 تواندمی هابانک دارایی کل از بانک هر دارایی معیار. باشد مؤثر بانک بالقوه سود در تواندمی بازار سهم

 عوامل میان از توانندمی منتخب مستقل متغیرهاي ،بنابراین .شود بیان هابانک بازاري سهم معیار عنوان به

 عوامل مستقل، متغیرهاي در ادامه با تعیین .باشند ها بانک سودآوري بر تأثیرگذار خارجی و داخلی

 کل هايدارایی از درصدي عنوان به پرداختی تسهیالت و وام داخلی از جمله نسبت  کننده تعیین

(LOTA)دارایی  کل از درصدي عنوان به مشارکت اوراق و بهادار اوراق در گذاري ، سرمایه(INTA) ،

بانک  هاي سپرده کل از درصدي عنوان به دیداري دیگر هايسپرده و جاري الحسنهقرض سپرده
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(CATD)بانک  هاي سپرده از درصدي عنوان به پرداختی تسهیالت و هاوام ، نسبت(LIQ) عوامل  .ندهست 

 ساختاري متغیري که بوده (MSA)ها  دارایی بازار در هابانک بازاري خارجی عبارتند از سهم  کننده تعیین

 .است بانکی سپرده بازار  دهنده نشان b که سپرده بازار در (CRb4)برتر  بانک 4 تمرکز شاخص .است

 در ایرانی مورد بررسی بانک 9  ترکیبی هايداده مجموعه از مدل برآورد براي پژوهشاین  در

 هاي ترکیبی یا داده نظر نوع مدل ازبایستی  ابتدا ،روش این در. است شده استفاده  83 -809  دوره

استفاده ( N.T-K-N)آزادي  لیمر با درجه Fآزمون از منظور بدین. هاي تابلویی بررسی شود داده

 کل تعداد NT و زمانی دوره T و مقاطع تعداد N مدل، توضیحی متغیرهاي تعداد K آن در که شود یم

 . است مشاهدات

(0                                  )  

            
     

 

    
         

                                                              

 و شتده  رد H0 باشد، بزرگتر( N.T-K-N)و ( N-1) آزادي درجه با جدول F از F شده محاسبه مقدار اگر

 .شودمی پذیرفته H0 صورت این غیر در

H0:  a1= a     (Pool data) 
H1:  a1           (Panel data) 

 از عرض يا دوره هر یا مقطعی و هر آیا که شود داده می پاسخ پرسش این به آزمون این در

 انجام را ها دوره و مقاطع میان همگنی آزمون بایستی پرسش این به پاسخ دارد؟ براي يا جداگانه مبدأ

با توجه به که  دادهرا مورد آزمون قرار ( هایا همان تعداد بانک و)مقطع  9 در ابتدا  رو  نیا از .داد

 .استنتایج آن به شرح جدول زیر  پیشین،توضیحات 

 ليمر F آزمون .7جدول

 احتمال درجه آزادی آماره آزمون

 F 88 0/0   /   888/8 لیمر

 .پژوهش این يهاافتهی: مأخذ     

______________________________________________________ 
 (. 80 .) يباقر.   
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لیمر  F که در مقایسه با بوده 8/0 عدد شده محاسبه لیمر F مقدار دهد می نشان   جدول نتایج

در . استفاده شتود  هاي تابلویی دادهدر این آزمون بایستی از مدل  ،بنابراین ؛بزرگتر است(  / 8)جدول 

 ایتن  نتتایج  اگتر که  کردهارتباط با انتخاب روش اثرات ثابت یا اثرات تصادفی از آزمون هاسمن استفاده 

 و شتود می انتخاب ثابت اثرات و شده رد( تصادفی اثرات) صفر فرضیه باشد، درصد   از کوچکتر آزمون

خالصته  . شتد  نخواهتد  رد صتفر  فرضتیه  باشد، درصد   از بزرگتر هاسمن آزمون احتمال که صورتی در

 .نتایج آزمون هاسمن در جدول زیر آمده است

 آزمون هاسمن .9جدول 

 آزمون اثرات تصادفی

 احتمال درجه آزادی آماره کای دو خالصه نتایج آزمون

 4/8  8 9 9 /48   اثرات تصادفی

 .هاي این پژوهشیافته: مأخذ

 مقتدار  هاستمن  آزمتون  بتراي  احتمتال  مقتدار  کته  دهتد متی  نشان 8 جدول در شده ارائه نتایج

 شده برآورد هايآماره مقایسه. شودمی رد( تصادفی اثرات) صفر فرضیه دهدمی نشان که است 4/8  8

 بته  کته  زمتانی  دوم، و (وزن بدون) بدهیم کسانی وزنی مقاطع تمام به که زمانی حالت، نخست، در دو

 مقاطع از هریک به دهی وزن اساس بر برازش بودن مناسب دهنده نشان( دهی وزن) بدهیم وزن مقاطع

 و دارند هم با زیادي اختالف متغیرها از هریک واریانس و میانگین که دهد موضوع نشان می این. است

 بهبتود  واقعتی  دنیتاي  در را مدل نتایج تواندمی مختلف مقاطع میان در متغیرها از هریک به دهی وزن

 مربعتات  حتداقل  رگرسیونی مدل گفته، پیش مطالب اساس بر پژوهش، این نهایی مدل ،بنابراین .بخشد

 :است زیر جدول صورت به آن متغیرهاي که است شده برآورد( GLS) یافته تعمیم
 

 (3)                                                                    
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 9 تعریف متغيرهای رابطه .1جدول 

 .هاي این پژوهشیافته: مأخذ   

 

 

 

 

______________________________________________________ 
 کل به دریافتی بهره خالص تقسیم از که است سودآوري درجه بررسی هابانک عملکرد کارایی هايشاخص از دیگر کیی . 

 بانکداري اجراي و اعمال علت به ایرانی، هايبانک در نسبت این محاسبه منظور به حال، این با. آیدمی دست به هادارایی

 بانک سهم) تقسیم از ها،بانک مالی هايصورت در سود نشدن تفکیک و آن جاي به سود جایگزینی و بهره حذف ربا، بدون

 .(809  جمشیدي، و پژویان) است شده استفاده بانک هر هايدارایی به( الوکالهحق درآمد و مشاع درآمدهاي از

 

 محاسبه ینحوه تعریف توضيحی متغير ردیف

  LOTA 
 از درصدي عنوان به پرداختی تسهیالت و وام

 کل هاي دارایی
 هادارایی مجموع بر پرداختی تسهیالت و وام

  INTA 
 مشارکت اوراق و بهادار اوراق در گذاري سرمایه

 دارایی کل از درصدي عنوان به
 هادارایی مجموع بر گذاريسرمایه میزان

8 CATD 
 هايسپرده سایر و جاري الحسنهقرض سپرده

 بانک هايسپرده کل از درصدي عنوان به دیداري

 بر دیداري و جاري الحسنه قرض يسپرده

 هاسپرده مجموع

4 LIQ 
 عنوان به پرداختی تسهیالت و هاوام نسبت

 بانک هاي سپرده از درصدي
 هاسپرده مجموع بر پرداختی تسهیالت و وام

  CRb4 برتر بانک 4 سپرده مجموع بر بانک هر سپرده سپرده بازار در برتر بانک 4 تمرکز شاخص 

  MSA صنعت کل بر بانک هر سهم هابانک بازاري سهم 

9 NIM خالص سود حاشیه 

 درآمد و مشاع درآمدهاي از بانک سهم

 بانک هر هاي دارایی به الوکاله حق

  .است شده استفاده
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 :است زیر صورت به 809 - 83  دوره براي رگرسیون نتایج

 مدل برآورد جینتا .1 جدول

 احتمال آماره انحراف معيار ضرایب رهامتغي

C 84080 /8- 8003 /8 48084 / - 8888/8 

CRB 88 8 0/8 8883  /8  89 08/    38/8 

MSA   0333/8 8  83 /8  004 3/4 88 9/8 

LOTA 899484/8 8894  /8 80   / 8 8888/8 

INTA  8 83/  8 0 9 /8  309  /     8/8 

CATD 8  8 4/8 8 898 /8   989 /  8 88/8 

LIQ 88   9/8 88 08 /8 8  8 8/  8 88/8 

 های  موزونآماره

 93/8 883 میانگین و متغیر وابسته 083803/8 ضریب تعیین

F  008   دوربین واتسون 9 /8 0 9 آماره /  

 8888/8 (Fآزمون) احتمال

 های غير موزونآماره

 8/  9 88 میانگین و متغیر وابسته 8/8   90 ضریب تعیین

 ءجز مجموع مجذور

 اخالل

  /0 9 8 دوربین واتسون 8/ 88440

 .پژوهش اینهاي یافته: مأخذ

 لحاظ به سپرده بازار در تمرکز شاخص ضریب دهدمی نشان باال جدول در شده ارائه نتایج

 باعث ایران بانکداري صنعت سپرده بازار در تمرکز کندمی بیان و است غیرمعنادار مثبت و آماري

 یابد افزایش درصد کی (NIM) خالص سود حاشیه اگر ،دیگر بیان به. شودنمی صنعت این در سودآوري

 سهم ضریب با ارتباط در. بود خواهد واحد هزارم   هاسپرده سهم شرایط سایر بودن ثابت فرض با

 سهم هرچه کندمی بیان که یمهست داريامعن و مثبت ضریب شاهد دارایی، عدبُ در هابانک بازاري

 ازاي به یعنی ،یابدمی افزایش مثبت طور به بانک سودآوري ،باشد بیشتر هادارایی عدبُ در هابانک بازاري
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 سودآوري ضریب شرایط سایر بودن ثابت فرض با ها،بانک بازاري سهم متغیر در درصدي یک افزایش

 . یافت خواهد افزایش واحد صدم   

 متغيرهای توضيحی در تشریح متغير وابستهسهم . 4 نمودار

 
 
 
 
 
 
 

 پژوهش اینهاي یافته: مأخذ

 هتا دارایتی  کتل  بته  پرداختتی  تستهیالت  و وام نستبت  توضیحی، متغیرهاي ضرایب با ارتباط در

(LOTA)، و متغیتر  ایتن  میان دارامعن و مثبت ارتباطی آماري لحاظ به شودمی مالحظه که گونههمان 

 ختالص  ايحاشیه سود نسبت یابد افزایش نسبت این هرچه دهدمی نشان که. دارد وجود وابسته متغیر

 توضتیحی دیگتر   متغیرهتاي  ضترایب  ،شتد  مالحظته  باال جدول در که گونههمان. یافت خواهد افزایش

 تستهیالت  و وام نسبت و ها،سپرده کل به دیداري هاي سپرده سایر و جاري الحسنهقرض سپرده نسبت)

 تتأثیر   کننتده  بیان که بوده دار امعن و مثبت آماري لحاظ به اول متغیر همانند( هاسپرده کل به پرداختی

 بهادار اوراق در گذاريسرمایه و مشارکت نسبت متغیر ،INTA .است سودآوري بر آنها( مستقیم) مثبت

 متغیر این گفت توانمی ،دیگر  بیان به. نیست دار امعن آماري لحاظ به اما مثبت که بوده هاسپرده کل به

 داريامعنت  سطح با LOTAو  CATDو   MSA طورکلی به. ندارد تأثیري خالص سود حاشیه افزایش در

 مستقل، متغیر چهار میان از که ،است تأیید مورد درصد  3 داريامعن سطح با LIQ متغیر و درصد 33

 متغیتر  متغیرها سایر به نسبت t آماره باالبودن دلیل به هادارایی کل به پرداختی تسهیالت و وام نسبت

 طتور  همتان  و   جدول در ضرایب به مربوط مقادیر به توجه با ،همچنین. کندمی تبیین بهتر را وابسته

 فترض  بتا  وابسته متغیر در درصدي یک افزایش ازاي به گفت توانمی ،شود مشاهده می   نمودار در که

-0.1 
-0.05 

0 
0.05 

0.1 
0.15 

0.2 

C CRB MSA LOTA INTA CATD LIQ 
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 ،89/8 ترتیتب  بته  LIQو  LOTA ،INTA ،CATD توضتیحی  متغیرهاي سهم شرایط، سایر بودن ثابت

 متدل  صتحیح  بترازش  از جدول، دوم قسمت در ذکرشده مقادیر. بود خواهد درصد 8/ 88 ،8/ 8 ،8/ 

R تشخیص ضریب طورکلی به .دارد حکایت
 در شتده  استتفاده  هايمتغیر که معناست بدان درصد 2،08

 ضتریب  مقتدار  بتاالبودن  همچنتین . دهنتد می توضیح را سودآوري تغییرات درصد 08 از بیش تابع این

 .کندمی تصدیق را رگرسیون کل داريامعن و استبرآوردي  تابع خوب برازش دهنده نشان F آماره

 توستعه  نظیتر ) فناورانته  تغییترات  همچنین و 808  دهه در شدید ساختاري تغییرات دلیل به

 صنعت این در کارایی بهبود به تواندمی که( ایران بانکداري صنعت در الکترونیکی بانکداري هايفناوري

 ،استاس  همتین  بتر . سازدمی اي مطالعه چنین براي مناسبی نمونه را ایران بانکداري صنعت منجر شود،

 :شود می آزمون زیر هاي هفرضی

 دارد دوجو رانیا یبانک نظام در يسودآور و بازار تمرکز بیضر انیم مثبت ارتباط. 

 است یدولت يهابانک از شیب یخصوص يهابانک يسودآور بیضر. 

 است بوده ثباتیب 809 - 83  يهاسال در هابانک ییدارا يبازار سهم بیضر. 

 اول هیفرض یتجرب جینتا 

 ستودآوري  و بانکتداري  بازار ساختاري متغیر عنوان به تمرکز سطح بین ارتباط تعیین فرضیه این هدف

 ارتبتاط  نبتود  شتاهد  دهتد، متی  نشان نتایج جدول که طورهمان. هاستبانک يعملکرد متغیر عنوان به

 ایتن  آمتاري  لحتاظ  بته  ،دیگتر بیتان   به هستیم، هاسپرده عدبُ در سودآوري و تمرکز درجه بین دارامعن

 بتانکی  نظتام  در سودآوري و بازار تمرکز ضریب میان ارتباط بر مبنی اول فرضیه و بودهن دارامعن ارتباط

 .شودمی رد درصد  3 اطمینان ضریب با ایران

H0: B1 =0 

H1: B1≠ 0 

 دوم فرضیه تجربی نتایج 

 بتا . استت  دولتتی  و خصوصتی  هايبانک سودآوري ضریب میان خالصه ايمقایسه ،دوم فرضیه از هدف

 و 809  ستال  از خصوصتی  هتاي بانک ورود و سازيخصوصی جهت در اساسی قانون 44 اصل به توجه
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 متؤثرتر  متالی  و پولی هايسیاست تدوین دلیل به و بررسی مورد دوره در دولتی بانک چندین واگذاري

 .شودمی رد یا تأیید اي نمونه دو t آماره از استفاده با فرضیه این. است يضرور فرضیه این کردن حمطر

 نتایج فرضيه دوم .6جدول 

 بحرانی t  آزادی درجه شده محاسبه t نمونه تعداد آماری هایشاخص

 خصوصی هايبانک سودآوري ضریب

 .است دولتی هايبانک از بیش

 9 3 (% 79 )     /  

 9 33(% 79 )    3/  

 .هاي این پژوهشیافته: مأخذ

 
H0: B1 ≥ B2 

H1: B1< B2 

 آزادي درجته  با(  / 9) برآوردشده t چون گفت توانمی   جدول در شده ارائه نتایج به توجه با

 t ،همچنتین  شتود، متی  تأییتد  درصتد   3 احتمتال  با صفر فرضیه ،است کوچکتر(  / ) جدول t از   

 کتوچکتر (  / ) جدول t از که بوده(  / 9) با برابر    آزادي درجه با درصد 33 سطح در شده محاسبه

 دو ستودآوري  ضتریب  هتاي میتانگین  میتان  شتده  مشاهده تفاوت ،دیگر بیان به است؛ دارامعن نتیجه در و

 ضتریب  یعنتی  پذیرفتته،  ستطح  دو هر در را صفر فرضیه بنابراین، ،است دار امعن آماري لحاظ به جامعه

 .است بیشتر دولتی هايبانک از خصوصی هايبانک سودآوري

 سوم فرضیه نتایج 

 میزان از آگاهی دوم هدف و است ایران بانکداري صنعت در ثبات میزان بررسی ،پژوهش این اول هدف

 ایتن  تأییتد  بتا . استت  کامل رقابت بازار با بانکداري صنعت بر حاکم شرایط بودن نزدیک و رقابت سطح

 ورود بتا  و است بوده ثباتبی هادارایی عدبُ در بررسی مورد هايبانک بازاري سهم برد پی توانمی فرضیه

 موضتوع  ایتن  .شتد  خواهد تغییر خوشدست ي دیگرهابانک بازاري سهم عرصه، این به جدید هايبانک

 شتود  رد فرضتیه  اگتر  و استت  شتده  نزدیکتر کامل رقابت بازار به ایران بانکداري بازار که دهد نشان می

 .شودمی ثابت باال مطالب خالف
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 در هتا بانتک  بازاري سهم ضریب دهدمی نشان که بوده سوم فرضیه رد از حاکی 9نتایج جدول 

 نتتایج  بته  توجته  بتا  ،دیگتر  بیتان  بته . استت  بوده نسبی ثبات داراي بررسی مورد دوره در هادارایی بعد

 و درصتد   3 احتمتال  بتا  است، جدول بحرانی مقدار از بزرگتر که t آماره مقدار و 9 جدول در شده ارائه

 از حتاکی  فرضتیه  ایتن  درصتد  33 احتمال سطح در ،همچنین. شودمی رد H0 فرضیه    آزادي درجه

 هتا بانک بازاري سهم ضریب بودن باثبات. است دارایی بعد در هابانک بازاري سهم در نسبی ثبات وجود

 ي دیگتر هتا بانتک  بتازاري  ستهم  رقابتت،  عرصته  بته  جدید هايبانک ورود با دهدمی نشان دوره این در

 هتاي ستال  در صتنعت  این در رقابت وضعیت اگرچه کند،می بیان امر این و نشده تغییرات خوش دست

 رونتد  تتداوم  استت  بتدیهی . دارد فاصتله  کامل رقابت بازار شرایط با همچنان اما ،است یافته بهبود اخیر

 ستال  از خصوصتی  بخش به دولتی هايبانک سهام واگذاري آغاز و صنعت این به جدید هايبانک ورود

 .باشد بلندمدت در صنعت این در رقابت تشدید ساز زمینه تواندمی 809 

 سوم فرضيه نتایج .2 جدول

 .هاي این پژوهشیافته: مأخذ

 

H1: a1≠a2 
H0: a1=a2 

 پيشنهادها ارائه و گيرینتيجه. 1

 و داخلتی  عوامتل   دستته  دو بته  هتا بانتک  ستودآوري  بر تأثیرگذار عوامل ،شد گفته پیشتر که طورهمان

 خواهنتد  بانک سودآوري در سزایی به تأثیر بانک مدیریت کنترل داخلی عوامل. شوندمی تقسیم خارجی

 را بانتک  ستودآوري  کته  رودمتی  انتظار سپرده، مختلف هايشکل و هاوام کارمزد بهره، هاينرخ. داشت

 تتأثیر  بیرونتی  عوامتل  وستیله  بته  بانتک  ستودآوري  داخلتی،  عوامتل  این بر عالوه. دهند قرار تأثیر تحت

 معناداری سطح آزادی درجه t آماره تعداد آماری های شاخص

 بعد در هابانک بازاري سهم ضریب

  83 -809  هايسال در هادارایی

 است بوده ثبات بی

 9  /4    (3 )% 

 9  /4    (33)% 
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 ایتن  و پتذیرد  تتأثیر  اقتصادي رشد کاهش  وسیله به است ممکن سپرده و وام بازار مثال براي. پذیرد می

 تغییترات  بتا  متالی  دیگتر  هايگريواسطه و هابانک که آنجا تا. گذاردمی تأثیر بانک سودآوري بر اساساً

 طترف  از هتم  و هتا دارایتی  طترف  از هتم  را تتأثیر  توان اینکه می طوري به ؛هستند مرتبط بازار شرایط

 هتر  بتازار  ستهم  ،گتذارد  تأثیر بانک سودآوري در تواندمی که بیرونی عوامل از. کرد گیرياندازه ها بدهی

 ثرؤمت  بانتک  بتالقوه  ستود  در تواندمی بازار سهم در تغییر یک پس. است کشور بانکی شبکه کل از بانک

 بتازار  ستهم  معیار عنوان به تواندمی هابانک سپرده و دارایی کل از بانک هر سپرده و دارایی معیار. باشد

 صتنعت  در رقابتت،  ستطح  افتزایش  و تمرکتز  کتاهش  هتا داده تحلیتل  و تجزیه نتایج. شود بیان هابانک

 رقتابتی  بته  بیشتتر  بتازاري  ستهم  آوردن دستت  به براي هابانک که طوري به ؛دهدمی نشان را بانکداري

 رقابت بر دلیلی هابانک هايدارایی بازاري سهم کنواختیی یک سوي، از .اندپرداخته یکدیگر با تنگاتنگ

 از( بررستی  متورد  دوره در) هتا دارایتی  بعتد  در هابانک بازاري سهم چون ،دیگر سوي از. آنهاست شدید

 شترایط  به هنوز بانکداري صنعت بر حاکم شرایط گفت باید است، برخوردار اندک نسبی ثبات با روندي

 ،800 شتهر  و تتات ماننتد  ) جدیتد  هايبانک ورود با زیرا ؛است نشده نزدیک کامل رقابت بازار بر حاکم

 بتازاري  ستهم  در تغییتري  هتیچ  دوره، ایتن  در( 838  زمتین  ایتران  و 803  گردشتگري  ،803 انصار

 هتاي بانتک  ستودآوري  ضتریب  ،همچنتین . استت  نشتده  ایجتاد  هادارایی بعد در بررسی مورد هاي بانک

 هتاي بانتک  در هتا هزینته  جتامع  متدیریت  عوامل این از یکی و است دولتی هايبانک از بیش خصوصی

 پیگیتري  و بتانکی  نظتام  در اقتصتادي  آزادستازي  پیگیتري  روایتن  از. استت  دولتتی  به نسبت خصوصی

 درنتیجته  و بتانکی  نظتام  بیشتر هرچه موفقیت تا گیرد قرار اولویت در باید محور رقابت سازيخصوصی

 .کند تضمین را کشور اقتصاد
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 بانکداری اسالمی  مطلوبساختار عملياتی بررسی 

 (هایی در راستای اصالح قانون عمليات بانکی بدون ربا داللت)

 

  میثحسين ميدکتر  ،موسویانسيد عباس دکتر 
 

 چکيده
نقد الگوهای نظری با و گرفته طراحی ساختار عملياتی در نظام بانکی مورد کاوش قرار مسأله تا شود  می تالش پژوهش نیادر 

اضافه برای های سياستی مشخصی  بر این، توصيهافزون . شودپيشنهادی و همچنين تجربه ایران، ساختار پيشنهادی جایگزینی ارائه 

شدن به قانون عمليات بانکی بدون ربا در راستای بازطراحی ساختار نظام بانکی به منظور اجرای صحيح بانکداری اسالمی، پيشنهاد 

نشان دهنده آن است که تجربه سه دهه اخير شبکه آمده، دست  هتوصيفی ب -که بر اساس روش تحليلیپژوهش های  یافته. شود می

برای ها بدون لحاظ تناسب و به صورت یکسان از عقود اسالمی  تمامی بانک ای بانکداری بدون ربا که در آن تقریباًبانکی کشور در اجر

اعتباری غيربانکی و اختصاص مؤسسات ها و  ، چندان موفق نبوده و تفکيک بين انواع بانکاند کردهتجهيز و تخصيص منابع استفاده 

 .   دیکمک نما، در عمل یاسالم یبهتر بانکدار یاجرا تخصّصی شدن شبکه بانکی و به دتوان ی، میادشده کيعقود متناسب با تفک

 

 .ساختار نظام بانکی، شبکه بانکی، قانون عمليات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی، بانکداری اسالمی :کليــدیواژگان 

 .JEL  , E52 D53 :بندی طبقه
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 مقدمه. 4

تجهیز و  منظور بهبانکداری اسالمی در دوره اخیر انواع گوناگونی از ابزارهای اسالمی را  پژوهشگران

رسد  اما به نظر می است؛كه گام مهمی در اجرای این نوع از بانکداری اند  دهكرتخصیص منابع طراحی 

یکی از مسائل اساسی كه الزم است در كنار طراحی ابزارهای منطبق با شریعت مورد توجه قرار گیرد، 

 . ابزارهاستاین در راستای استفاده از « 4ساختار نظام بانکی»طراحی صحیح 

ات اعتباری غیربانکی، مؤسسها و  یافتن انواع بانک منظور از ساختار نظام بانکی، چارچوب سامان

« تقسیم كار و تقسیم بازار»نوعی  ساختار نظام بانکی عمالً. استدر راستای اجرای بانکداری بدون ربا 

دیگر، با  بیانبه . استات اعتباری در راستای پاسخگویی به نیازهای گوناگون مشتریان مؤسسبین انواع 

زمان به تمامی نیازهای پاسخ دهند، نیاز به توانند به صورت هم ات نمیمؤسستوجه به اینکه تمامی 

   .رسد ات گوناگون، ضروری به نظر میمؤسسبین  آنهاتجزیه نیازها و توزیع 

است  این ه شود،دادبه آن پاسخ تا  شود میتالش  در این پژوهشكه  پرسشی ،بر این اساس

اجرای بانکداری اسالمی، از  برایهای الگوهای نظری و الگوی تجربه شده در كشور ایران  ضعف»: كه

بازطراحی ساختار عملیاتی نظام بانکی كدام  منظور بهمنظر طراحی ساختار چیست؟ الگوی مناسب 

 . «است؟

اده دپاسخ  های یادشده پرسشتوصیفی به  -تا به روش تحلیلی شود میتالش  پژوهشاین در 

از الگوهای نظری پیشنهادی ساختار پژوهش بدین صورت است كه پس از مقدمه، چهار مورد . شود

در . شود از منظر طراحی ساختار، مورد نقد واقع می ،اجرای بانکداری اسالمی تبیین شده، سپس برای

از منظر طراحی ساختار  بار دیگرادامه تجربه كشور ایران در اجرای بانکداری بدون ربا تبیین شده و 

دو . دشو میی ساختار عملیاتی شبکه بانکی ارائه بازطراح برایالگویی جایگزین  پس از آن،. دشو مینقد 

های سیاستی در راستای اصالح قانون  بندی مباحث مطرح شده و ارائه توصیه بخش آخر نیز به جمع

 . یابد عملیات بانکی بدون ربا اختصاص می

______________________________________________________ 
1. Structure of the Banking System 

2. Iqbal and Mirakhor .(2011).  
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 الگوهای نظری .2

 پژوهشگراناز زمان طرح ایده بانکداری اسالمی در كشورهای اسالمی در نیمه دوم قرن بیستم، 

هر . اند اجرای این نوع خاص از بانکداری در عمل نموده منظور بهطرح انواعی از الگوها  برایهایی  تالش

واند نکات مهمی به ت می آنهااند، اما مطالعه  الگوها به مرحله عملیاتی شدن نرسیده از این چند برخی

این الگوها اشاره شده و پس از آن نیز ارزیابی و نقد  ترین مهمدر ادامه به برخی از . همراه داشته باشد

 .شود میارائه ( ساختار عملیاتی از منظر طراحی) آنهامختصری در رابطه با 

 الگوی شهيد صدر .2-4

الگوهای  ترین مهمین و تباقر صدر، از نخستوان گفت الگوی طراحی شده توسط شهید محمد  ت میأبه جر

 تأثیر، اما دشی نیاجراهر چند این الگو هرگز در عمل . استاجرای بانکداری بدون ربا  برایطراحی شده 

  .طراحی شده داشته است دیگر جدّی بر توسعه الگوهای

در این مدل،  .كرده است مطرح، «بانک بدون ربا در اسالم»كتاب الگوی خود را در  شهید صدر

 دیگر، بیانبه  .گذاران در قرارداد مضاربه است گذاران و سرمایه گر مالی میان سپرده بانک در واقع واسطه

گذاران  را بر اساس مضاربه در اختیار سرمایه آنهاگذاران را جذب كرده و سپس  بانک وجوه مازاد سپرده

 . شود پرداخته میهای تجهیز و تخصیص منابع در این الگو  تر روش به بررسی دقیق ،در ادامه  .گذارد می

 های تجهيز منابع روش (الف

   های جاری را بر اساس  مطابق الگوی شهید صدر، بانک سپرده :(قرض بدون بهره)سپرده جاری

كسی كه حواله گذاران دریافت كرده و عندالمطالبه به آنان یا به هر  قرض بدون بهره از سپرده

 .پردازد می ،(نویسند چک به نام او می)دهند  می

 اندازهای مردم را بر اساس عقد وكالت تحویل  در این روش، بانک پس :(وکالت)انداز  سپرده پس

در پایان سال مالی نیز متناسب با مانده و مدّت . پردازد به عملیات مضاربه می آنهاگرفته و با 

______________________________________________________ 
 .  ، ص (831 .) موسویان.   

 .  ، ص (833 .)صدر .   
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گذاران حق دارند هر زمان كه بخواهند،  سپرده. دهد سود می گذاران ها به سپرده سپرده

هایی بر اساس قراردادهای وكالت  است كه سود چنین سپرده گفتنی. هایشان را پس بگیرند سپرده

 .و مضاربه، انتظاری و متغیّر است

 گذار،  سپردهانداز است؛ با این تفاوت كه  ماهیت این سپرده، همانند سپرده پس :(وکالت)دار  سپرده مدّت

 . ، حق برداشت از حساب را دارد(و نه هر زمانی كه اراده كند)بندی مشخص  طبق زمان

انداز و  های پس كارگیری سپرده  مطابق الگوی شهید صدر، بانک بخشی از سود حاصل از به

 . نماید گذاران تقسیم می الوكاله برداشته و بقیه را میان سپرده دار را به عنوان حق مدّت

 های تخصيص منابع روش (ب

 های جاری را بر  دار و بخشی از سپرده انداز و مدّت های پس بانک منابع حاصل از سپرده :مضاربه

د و در سود فعالیت اقتصادی آنان كن می گذار اساس قرارداد مضاربه به متقاضیان تسهیالت بانکی وا

بر اساس فتوای شهید صدر، قرارداد مضاربه به بخش بازرگانی اختصاص نداشته و . شود شریک می

ذكر  شایان. ستصنعت، معدن، كشاورزی و خدمات قابل اجرا مانندهای اقتصادی  بخش تمامدر 

های  مضاربه است و روشترین روش تخصیص منابع، روش  است كه به اعتقاد شهید صدر، مهم

توان  و در جایی كه نمی)صورت مکمّل  ، فقط به(شود كه در ادامه ذكر می)قرض و تنزیل با كارمزد 

 .روند كار می به( از مضاربه استفاده كرد

 صورت قرض بدون بهره در  های جاری را به در این روش، بانک بخشی از سپرده :قرض با کارمزد

 .گیرد از آنان در مقابل ارائه خدمات اعطای قرض، كارمزد می اختیار متقاضیان گذاشته و

 خرد  مطابق این شیوه، بانک بخشی از اسناد مالی مشتریان خود را به قیمت اسمی می :تنزيل با کارمزد

 (. كند از مبلغ سند مالی كسر می)گیرد  و فقط در مقابل ارائه خدمات كارمزد می( بیع دین)

 ای الگوی استفاده از عقود مبادله .2-2

های اجرای عقود مشاركتی بهه لحهام مهاهیّتی     بانکداری بدون ربا با مطالعه آسیب پژوهشگرانبرخی از 

در نظام بانکی كشور ایران، پیشنهاد استفاده صرف از عقهود  ( تجربه سه دهه اخیر)و كاركردی ( نظریه)
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های پهولی و   و انواع مؤسسه یتفکیک بین قراردادها از یک سوه با گرواین   .اند كردهای را مطرح  مبادله

را بهه  ( الحسهنه  ماننهد قهرض  )مالی از سهوی دیگهر، اعتقهاد دارنهد كهه بایهد قراردادههای خیرخواهانهه         

های سهامی  گذاری و شركت های سرمایه الحسنه و قراردادهای مشاركتی را به شركت های قرض صندوق

، در (اسهت ین یپها مهدت بها ریسهک     كهه بهازاری كوتهاه   )اهیّت بازار پول واگذاشت و بانک را به تناسب م

ترین قراردادهای مشهروع بهه    مدّعی هستند كه نزدیک گروهاین  ،در واقع. ای متمركز نمود قراردادهای مبادله

های كشهور در تخصهیص    بهتر است كه بانک ، بنابراین،ای هستند های متعارف، عقود مبادله های بانک فعالیت

را  زیهر ههای تجهیهز و تخصهیص     بهر ایهن اسهاس، روش   . از این دسته از عقود استفاده كننهد  بع، صرفاًمنا

 : كنند میپیشنهاد 

 های تجهيز منابع روش (الف

  صورت قرض بدون بهره بوده و صاحب حسهاب حهق    این سپرده به :(قرض بدون بهره)سپرده جاری

 .كندحواله  یدیگر فردیا به دارد وجوه خود را هر زمان كه بخواهد، برداشت 

 ها را با اسهتفاده از عقهد وكالهت عهام، دریافهت نمهوده و در        بانک این سپرده (:وکالت عام)انداز  سپرده پس

ههای اقتصهادی،    در پایان دوره مالی، سود حاصهل از فعالیهت  . گیرد میكار  اعطای تسهیالت سودآور به 

 . دشو پرداخت میگذاران  الوكاله، به سپرده پس از كسر حق

 خهاص   هها را بها اسهتفاده از عقهد وكالهت      بانهک ایهن سهپرده    (:وکالت خاص)گذاری خاص  سپرده سرمايه

گیرد و در نهایت سهود حاصهل از آن را پهس از     كار می  های مشخّصی به گردآوری نموده و در پروژه

 . پردازد گذاران می الوكاله به سپرده كسر حق

 گهذاران   بانک بر اساس عقد وكالت عام منهابع را از سهپرده   (:کالت عامو)گذاری عام  سپرده سرمايه

سهود  . گیهرد  كار می های سودده اقتصادی به منابع حاصل را در عموم طرح ،سپس ،آوری نموده جمع

 . شود میگذاران توزیع  الوكاله، بین سپرده ها نیز پس از كسر حق حاصل از این فعالیت

______________________________________________________ 
 .  ، ص (831 .)؛ عقیلی كرمانی 4، ص ( 83 .)طالبی و كیائی .   
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 های تخصيص منابع روش (ب

  ها، كاالهای مورد نیاز مشتریان را به صهورت نقهد خریهداری كهرده و      در این روش بانک :اقساطیفروش

 . فروشند می آنهاشده به  تعیین پیشصورت اقساطی با نرخ سود مشخص و از  هب

 ههای ثابهت و كاالههای بهادوام مهورد نیهاز مشهتریان را         ها، سرمایه در این شیوه بانک :اجاره به شرط تمليک

 . نمایند صورت اجاره به شرط تملیک، به آنان واگذار می صورت نقد خریداری نموده و به  به

 ها خدمات مورد نیاز مشتریان را به صهورت نقهدی خریهداری نمهوده و      در روش جعاله، بانک :جعاله

 . كنند واگذار می آنهاای به  صورت جعاله نسیّه به

 را پهس از   آنهها و مبلهغ   كهرده دار مشتریان را تنزیل  ها اسناد مالی مدّت در این شیوه، بانک :خريد دين

 .پردازند صورت نقد می كسر سود بانکی، به

 صهورت سهلف از     ههای اقتصهادی را بهه    های بنگاه ، بانک بخشی از محصول(پیش خرید)در روش سلف  :سلف

 . پردازد خرید كرده و هزینه آن را می آنان پیش

 الگوی استفاده از عقود مشارکتی .2-9

بانکداری اسالمی معتقدند كه بنیان اصلی بانکهداری اسهالمی را عقهود مشهاركتی      پژوهشگرانبرخی از 

در   .دهد و باید در تجهیز و تخصیص منابع به طور عمده از این دسته از عقود اسهتفاده نمهود   شکل می

براین، بانکهداری  بنا  .«كننده سرمایه است ، بلکه عرضهبودهگر وجوه ن بانک اسالمی واسطه»: این دیدگاه

ای نقش قابهل تهوجهی    شود و عقود مبادله خالصه می« 8بانکداری مشاركت در سود و زیان»اسالمی به 

 . ندارنددر آن 

های هشتاد و نود میالدی، در بین اقتصادانان مسلمان دیدگاه غالهب بهوده و    این دیدگاه در دهه

البتهه هنهوز ههم برخهی از     . انجام شده اسهت گوناگونی در رابطه با تبیین ابعاد مختلف آن  های پژوهش

 تأكیهد نمهوده و بهر اجهرای بانکهداری مشهاركت در سهود و زیهان         پهژوهش در این رابطهه   پژوهشگران

______________________________________________________ 
 . 8، ص (831 .)؛ اكبریان و استدالل   ، ص (831 .)لو  شعبانی و سیف.   

 .1 1، ص (813 .)توتونچیان .   
3. Profit And Loss Sharing (PLS)  
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ههای   توانهد حالهت   های تجهیز و تخصیص منابع در این نهوع از بانکهداری مهی    هر چند شیوه  .ورزند می

های بانکهداری مشهاركت در    مدلر بیشتدر  ی داشته باشد، اما در ادامه به عقود اصلی كه تقریباًگوناگون

 . شود سود و زیان وجود دارند، اشاره می

 های تجهيز منابع روش (الف

 های سپرده عام، دارای ماهیت وكالت عام بهوده و بهرای مشهتریانی كهه قصهد       گواهی :گواهی سپرده عام

های سهپرده عهام بهه     ماهیت گواهی. استگذاری و استفاده از سود بانک اسالمی را دارند، مناسب  سرمایه

بانک بها اسهتفاده از   . از مدّتی به دیگری واگذارد پستواند سپرده خود را  گذار می ای است كه سپرده گونه 

ههای گونهاگون اقتصهادی تسههیالت اعطها       گذاران، به طرح ها و به وكالت از طرف سپرده منابع این سپرده

 . نماید گذاران توزیع می الوكاله، میان سپرده نموده و سود حاصل را پس از كسر حق

 ت وكالت خاص دارند و برای مشتریانی مناسب های سپرده خاص، ماهی گواهی :گواهی سپرده خاص

 بُعهد ها نیهز كهه از    این گواهی. های خاص اقتصادی را دارند گذاری در پروژه هستند كه قصد سرمایه

بانک اسهالمی منهابع   . ندنیستشوند، قابل واگذاری به غیر  زمانی متناسب با پروژه خاص طراحی می

گهذاری   ای مشهخّص سهرمایه   ههای اقتصهادی در پهروژه    هها را مستقیم یا با مشاركت بنگا این سپرده

 .پردازد گذاران می الوكاله، به سپرده از كسر حق پسنموده و سود حاصل از آن پروژه را 

 های تخصيص منابع روش (ب

 ههای   در این روش بانک اسالمی بخشی از منابع خود را بهه خریهد سههام شهركت     :مشارکت حقوقی

 در پایان سال مالی نیهز هماننهد سههامداران   . شود سهامداران شریک میسهامی اختصاص داده و با 

 . كند گذاران تقسیم می ، به سود سهامداری خود دست یافته و آن را بین سپردهدیگر

 ههای   در این شیوه بانک اسالمی بخشی از منابع خود را با قرارداد شركت در اختیار بنگهاه : مشارکت مدنی

الشركه بانهک، از سهود    در پایان سال مالی نیز متناسب با سهم. شود اقتصادی قرار داده و با آنها شریک می

 . كند میگذاران تقسیم  ها سهم برده و پس از كسر نمودن كارمزد بانک، آن را بین سپرده بنگاه

______________________________________________________ 
 . 8، ص (111 .)؛ میرآخور و اقبال 14 ، ص (  1 .)؛ اقبال و دیگران  8، ص (  1 .)اقبال و میرآخور .   
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 تجهارت را در اختیهار    بهرای در این روش بانک اسالمی به عنوان صاحب سرمایه، منابع الزم : مضاربه

ایهن سهود نیهز    . یابد مند قرار داده و پس از اتمام عملیات تجارت، به سود خود دست می تجّار عالقه

 . ودش تقسیم می آنهاگذاران، بین  پس از كسر كارمزد بانک به عنوان وكیل سپرده

 مسهتقیم در  طهور   به، (به جای اعطای تسهیالت)در این روش بانک اسالمی : گذاری مستقيم سرمايه

گذاری و كسب سود  یک یا چند پروژه اقتصادی وارد شده و به عنوان یک فعال اقتصادی، به سرمایه

 . شود میگذاران تقسیم  پردازد؛ سود حاصل نیز بین سپرده می

 ات اعتباری غيربانکیمؤسسو  ها الگوی تفکيک بانک .2-1

الگهوی  »، هبانکهداری اسهالمی مطهرح شهد     پژوهشهگران توسط برخی از  دفعاتیکی از الگوهایی كه به 

بهه  (  83 )نیها   در این رابطهه محقّهق    .استهای مختلفی كه دارند،  بر اساس فعالیت« ها تفکیک بانک

ر كشور و ارائة الگوی تفکیک متناسب با نیازهای نظهام بهانکی   بررسی ساختار فعلی بانکداری اسالمی د

های خاص و  ها، به برخی از جنبه ضمن طرح اصل ایده تفکیک بانک( 833 )عیسوی . پردازد كشور می

تهری از   ابعاد دقیق( 831 )و داودی و بیدار ( 833 )داوودی و صمصامی . نماید فواید تفکیک اشاره می

 هها  پژوهشدر این . نماید تری از آن ارائه می نمایند و جزئیات كامل برجسته می ها را شیوه تفکیک بانک

است كهه در ادامهه   ده ش تأكیدهای لیزینگ  گذاری و شركت الحسنه، سرمایه ها به قرض بر تفکیک بانک

 .شود پرداخته می آنهاهای تجهیز و تخصیص در هر یک از  به توضیح روش

 الحسنه های قرض بانک (الف

به تجهیز منهابع پرداختهه و   « انداز الحسنه پس قرض»و « جاری»های  الحسنه از طریق حساب های قرض بانک

ها تمامی منهابع خهود را پهس از كسهر ذخهایر قهانونی و        این بانک. كنند پذیری از مشتریان می اقدام به سپرده

بهه  . از به دریافهت كهارمزد هسهتند   الحسنه در اختیار متقاضیان قرار داده و تنها مج احتیاطی، به صورت قرض

، تنهها  آنهها هایی هستند كه هم در تجهیز منابع و هم در تخصهیص   الحسنه بانک های قرض تر، بانک بیان ساده

 . برداری از دیگر عقود اسالمی را ندارند الحسنه استفاده نموده و حق بهره از عقد قرض

______________________________________________________ 
 .1  ص ،( 83 .) یبازمحمد ؛  ، ص (838 .)میرجلیلی .   
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 گذاری های سرمايه بانک (ب

گذاری مؤسساتی هستند كه امکان انتقال منابع مازاد در اقتصاد به افهرادی كهه دارای    های سرمایه بانک

توانایی یا دانش فنی بوده و خواهان حضور فعّال در عرصة اقتصاد هستند، ولهی منهابع مهالی الزم را در    

ههای   ی الزم را بهرای طهرح  ها واسطه وجهوه بهوده و منهابع مهال     این بانک. سازند اختیار ندارند، میسّر می

هها و   ها پس از مراجعهه شهركت   در واقع، این دسته از بانک. كنند آوری می ها جمع گذاری شركت سرمایه

های خهاص   نویسی، فروش سهام، پذیرش سپرده پذیره مانندهایی  اطالعات الزم، بر اساس روش دریافت

ها نموده و بابت ارائهه ایهن خهدمات، كهارمزد      مالی شركت تأمیناقدام به  و انتشار اوراق بهادار اسالمی،

گههذاری صههرفاً بههرای سههرمایه در گههردش و  هههای سههرمایه اسههت كههه بانههک گفتنههی. كننههد دریافههت مههی

مالی خواهند نمود؛ چرا كه پرداخت تسهیالت خرد از طریهق   تأمینهای متوسط و بزرگ  گذاری سرمایه

 . الحسنه باید انجام شود های قرض بانک

 ليزينگ های شرکت (ج

نوع خاصی از قرارداد اجاره است كه بین دو یا چند شخصیت حقیقی یها حقهوقی   «  لیزینگ»منظور از 

ای كهه در   شود؛ به گونه ای یا مصرفی بادوام، منعقد می برداری از منفعت كاالهای سرمایه به منظور بهره

كار بهدین صهورت خواههد بهود كهه      ی یاجراشیوه . شود پایان قرارداد، مستأجر، مالک عین مستأجره می

اعتبهار   دریافهت گذاری و نیز از طریق  الحسنه و سرمایه های قرض های لیزینگ با مراجعه به بانک شركت

، آنهها المللی، وجوه نقد و سرمایه الزم را دریافت نموده و با استفاده از  های بین از مؤسسات مالی یا بانک

به صورت نقد خریهداری كهرده و بهه صهورت اجهاره بهه شهرط        كاالهای گوناگون مورد نیاز مشتریان را 

كاالههایی را كهه شهركت لیزینهگ     . نماینهد  واگذار مهی  آنهاتملیک و با در نظر گرفتن سود مشخّص، به 

دههد، ممکهن اسهت     كند و به صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار متقاضیان قرار مهی  خریداری می

تمامی اموال منقول و غیرمنقهولی   ،در واقع. باشد جزاینهاای و  نهزمین، خودرو، نیروگاه، تجهیزات كارخا

______________________________________________________ 
1. Leasing  
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كه متقاضیان تسهیالت توان مالی الزم برای خرید نقدی آن را نداشته و از طرفی امکان اجاره دادن آن 

   .مالی كرد تأمینتوان با استفاده از لیزینگ  نیز فراهم باشد، می

  نقد الگوهای نظری از منظر طراحی ساختار 

توان الگوهای نظری پیشنهادی را بر اساس معیارهای گوناگونی مورد ارزیابی و تحلیل قهرار   هر چند می

الگوها تا چه اندازه بهه طراحهی سهاختار    این آن است كه  پرسش، پژوهشداد، اما با توجه به هدف این 

توان مهدّعی بهود كهه     می پرسشاند؟ در پاسخ به این  فعالیت نظام بانکی پرداخته برایعملیاتی مناسب 

ای، چندان به تفکیهک انهواع    الگوی شهید صدر، الگوی استفاده صرف از عقود مشاركتی و الگوی مبادله

ها نیهز   الگوی تفکیک بانک. اند دهکرنات مالی اسالمی در استفاده از عقود اسالمی توجه مؤسسها و  بانک

ه است، اما طراحی انجام شده بسیار محدود ضرورت تفکیک را مورد توجه قرار داد مسألههر چند اصل 

 . یستپاسخ به نیازهای گوناگون برخوردار ن برایبوده و از تنوّع كافی 

 تجربه کشور ايران. 9

شناخت الگوهای اجرا شده در ایهن  است، بنابراین، ایران از جمله كشورهای پیشرو در حوزه بانکداری اسالمی 

ایران از معدود كشهورهایی اسهت كهه در آن قهانون عملیهات       ،در واقع .كشور از اهمیّت زیادی برخوردار است

بانکهداری  »به تصویب رسیده و بر خهالف بسهیاری از جوامهع، نظهام      ی دیگربانکی بدون ربا زودتر از كشورها

المللهی، بزرگتهرین    ات بهین مؤسسه از طرفهی بهر اسهاس آمهار     . شود در كل كشور اجرا می« اسالمی سراسری

   .اسالم نیز در این كشور مشغول به فعالیت هستندهای جهان  بانک

  83 كه در سهال  )اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا   از سوی دیگر، بررسی تجربه سه دهه

كهه مبنهای آن   -دهد كه در كنار الگوی رسمی و اصلی بانکداری بدون ربها   ، نشان می(به تصویب رسید

انهد كهه    ه از تعداد مشخصی از عقود بهه اجهرا گذاشهته شهده    الگوهای دیگری نیز با استفاد -استقانون 

تهرین   دو مهورد از مههم  « الحسهنه  بانهک قهرض  »و « بانکداری مشاركت در سود و زیان راستین»: الگوی

______________________________________________________ 
 . باشند مالی كشور مشغول به فعالیت می -در حال حاضر چندین شركت لیزینگ به صورتی مشابه در نظام پولی.  

2. The Banker Magazine. (2013). P 6. 
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های تجهیز و تخصیص مورد اشاره در قانون عملیات بهانکی بهدون    در ادامه ابتدا به بیان شیوه. ستآنها

 .شود ، به دو الگوی دیگر نیز پرداخته میطور خالصهبه ربا  اشاره شده و پس از آن، 

 قانون عمليات بانکی بدون ربا .9-4

های تجهاری، تخصّصهی    بانک شامل)های عامل  های اصلی بانک قانون عملیات بانکی بدون ربای ایران، فعالیت

را در سه قسمت تجهیز منابع پولی، تخصیص منابع پهولی و خهدمات   ( اعتباری غیر بانکی دیگر های همؤسسو 

 .شود های تجهیز و تخصیص منابع پرداخته می به تبیین روش دهد؛ در ادامه صرفاً بانکی قرار می

 های تجهيز منابع روش (الف

 گهذار، وجهوه    این سپرده براساس قرارداد قرض بدون بهره بهوده و سهپرده   :الحسنه جاری سپرده قرض

گذار حق دارد هر زمان كهه بخواههد منهابع     سپرده سوی دیگر،از . گذارد مازاد خود را در آن سپرده می

هها   به این نوع از سهپرده . برداشت كند( وسیله دیگری طور شخصی یا به   به)وسیله چک  خودش را به 

( ماننهد دسهته چهک   )گذار از خدمات رایگان حسهاب جهاری    نشده و در مقابل، سپردهسودی پرداخت 

 .كند استفاده می

 گهذار،   این سپرده نیز بر اساس قرارداد قرض بدون بهره بوده و سپرده: انداز الحسنه پس سپرده قرض

نیاز به بانک  هنگامگذار حق دارد در  در اینجا هم سپرده. گذارد وجوه مازاد خود را در آن سپرده می

هها سهودی پرداخهت نشهده و      هر چند به این نوع سپرده. مراجعه كرده، منابع خود را برداشت كند

شهود كهه مانهده     گذاران، اعهالم مهی   خدماتی مانند دسته چک را نیز ندارند، اما برای تشویق سپرده

وی آن شهریک  شهود و آنهان در پهاداش معنه     الحسنه داده می موجودی آنان در امور خیر، وام قرض

های جنسی یها نقهدی    گذاران جایزه كشی، به برخی از سپرده صورت قرعه افزون بر این، به. شوند می

 . شود پرداخت می

 و ( كمتهر از یهک سهال   )مهدّت   هها كهه بهه دو نهوع كوتهاه      این دسته از سپرده: گذاری سپرده سرمايه

بانک در  ،در واقع. ندهستشوند، بر اساس قرارداد وكالت عام  تقسیم می( سال یک تا پنج)بلندمدّت 
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در . گیهرد  كار مهی  گذاران را دریافت كرده و در معامالت سودآور به جایگاه وكیل، وجوه نقدی سپرده

 .پردازد گذاران می الوكاله، به سپرده پایان سال مالی نیز سود حاصل از معامالت را پس از كسر حق

 های تخصيص منابع شرو (ب

 انهداز را   الحسنه جاری و پهس  های قرض ها منابع سپرده در این شیوه، بانک :الحسنه اعطای وام قرض

ای  در امهور خیرخواهانهه  )الحسنه  صورت وام قرض پس از كسر سپرده قانونی و ذخیره احتیاطی، به 

انهد   ها بدون بهره این وام. دهند در اختیار متقاضیان قرار می( ازدواج، درمان، تحصیل و اشتغال مانند

سقف كهارمزد  )شود  و از گیرنده تسهیالت فقط درصد ناچیزی به عنوان كارمزد عملیات دریافت می

ای خیریهه و غیرانتفهاعی عمهل     در این شیوه، بانک در جایگهاه مؤسسهه واسهطه   (. استچهار درصد 

 .رساند را به دست متقاضیان نیازمند می رخواهنموده و وجوه مازاد افراد خی

 گهذاری و منهابع    های سهرمایه  ها با استفاده از منابع سپرده در این شیوه، بانک: ای قراردادهای مبادله

مرابحه، فروش اقسهاطی، اجهاره    مانندای  دیگر بانک، با متقاضیان تسهیالت وارد قراردادهای مبادله

ایهن قراردادهها ماهیهت تملیکهی داشهته و      . شهوند  شرط تملیک، سلف، خرید دین و جعالهه مهی   به

در ایهن شهیوه، بانهک در    . شهود  های سود معین به متقاضیان، تسهیالت بانکی داده می براساس نرخ

شود و حاصل آن، بهدهی   جایگاه مؤسسه انتفاعی با سود معین، با متقاضی تسهیالت وارد معامله می

 .بندی مشخصی باید پرداخت شود ار مشتری است كه طبق زماند مدّت

 گهذاری و منهابع    ههای سهرمایه   در این شیوه، بانک با استفاده از منابع سپرده: قراردادهای مشارکتی

دیگر بانک، تمام یا بخشی از سرمایه مهورد نیهاز فعهاالن اقتصهادی را از راه قراردادههای مشهاركتی       

كرده و با آنان در سود حاصل  تأمین( مشاركت مدنی، مشاركت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات)

در برابهر سههمی از   )این قراردادها ماهیت اذنهی دارنهد و بانهک    . شود صادی شریک میاز فعالیت اقت

در . دههد  به متقاضی تسهیالت، اذن تصرّف در سرمایه متعلق به بانک و استفاده از آن را مهی ( سود

شهرعی و  گهذار بهوده و مطهابق مهوازین      این شیوه، بانک در جایگاه صاحب سرمایه یا شریک سرمایه

 .گیرد میعهده   گذاری را به های فعالیت اقتصادی و سرمایه مدها و مخاطرهقانونی پیا
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 ماننهد های مسهتقیم اقتصهادی    ها بخشی از منابع را در فعالیت در این شیوه، بانک: گذاری مستقيم سرمايه 

هها و   گهذاری و ارزش افهزوده طهرح    های دیگر بهزرگ زیربنهایی سهرمایه    ها و پروژه ها، تونل ساخت بزرگراه

در این روش نیز بانهک در جایگهاه صهاحب    . كنند گذاران لحام می ها را به عنوان سود بانک و سپرده روژهپ

 .شود دار می های فعالیت اقتصادی را عهده ها و مخاطره گذار، مسؤولیت سرمایه و سرمایه

 بانکداری مشارکت در سود و زيان راستين .9-2

اسهت،  ده شه  اجرایهی هایی مرتبط با بانکداری اسالمی كه به طور خاص در بانک ملی ایران  یکی از طرح

شود تا بهه   در این نوع از بانکداری، تالش می. است« بانکداری مشاركت در سود و زیان راستین»الگوی 

یالت گیرنهدگان  گذاران و تسه طور عمده از عقود مشاركتی استفاده شده و رابطه مستقیمی بین سپرده

   .دشوایجاد 

ای نظری در پژوهشکده پولی و بانکی  به عنوان ایده 831 طرح بانکداری راستین از اوایل دهه 

مورد استقبال بانهک ملهی ایهران     833 و پس از چندین سال مطالعه، در سال د شمطرح بانک مركزی 

شعبه بانکداری مشاركت در سود و زیان راستین در یکی ین نخست، 833 در سال  سرانجام. قرار گرفت

از آن زمان به بعد، این طرح در چندین شعبه بانک ملهی مهورد اسهتفاده    . دشاز شعب بانک ملی افتتاح 

  8و  .واقع شده است

به لحام ماهیّت، در بانکداری مشاركت در سود و زیان راسهتین، بانهک واحهدی اسهت كهه بهه       

مجریهان  )ایهی را بهه متقاضهیان تسههیالت مشهاركتی       گهذاران منهابع سهپرده    سپرده سوینمایندگی از 

دهد و طبق قراردادهای مشخّصهی، سهود یها زیهان حاصهله بهین        تخصیص می( گذاری های سرمایه طرح

تواند  از طرفین می یک هرقراردادهای تنظیمی بانک با . شود گذار تقسیم می گذار، بانک و سرمایه سپرده

های دیگهری   این نوع از بانکداری ویژگی. رمزد و یا بر مبنای مشاركت در سود یا زیان باشدبر مبنای كا

الحسهاب در نظهر گرفتهه نشهده و      ؛ به عنوان نمونه، در بانکداری راستین به هیچ وجه سود علینیز دارد

______________________________________________________ 
 .  ، ص ( 83 .)بیدآباد .  

 . در حال حاضر به دلیل برخی از مشکالت، اجرای پروژه بانکداری مشاركت در سود و زیان در بانک ملی متوقف است.  

 .  ، ص (831 .)بیدآباد . 8
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ه بهه سهود   از این رو، در صورتی كهه پهروژ   . هایی كه مایل باشد، شریک خواهد شد گذار در پروژه سپرده

گذار نیز منتقل  شود و اگر سود نهایی كم باشد، به سپرده گذار از آن منتفع می دست یابد، سپردهی یباال

شود، بهه صهورت جداگانهه     بر این، در این ساختار هرگونه عملیاتی كه در بانک انجام می افزون. شود می

   .شوند ها با یکدیگر مخلوط نمی بررسی و حسابداری شده و حساب

 های تجهيز منابع روش (الف

تواننهد متناسهب بها     ها مواجه هستند كهه مهی   ای از طرح گذاران با مجموعه در بانکداری راستین، سپرده

بانک پس از دریافت منهابع  . گذاری كنند سپرده آنهاسلیقه، تجربه و سابقه خود، در یک یا چند مورد از 

بع را بهه متقاضهیان تسههیالت مشهاركتی اختصهاص      ، منها آنهها  سویگذاران و به نمایندگی از  از سپرده

شوند كه این خود  های بانک شریک می گذاران در فعالیت در این نوع بانکداری، سپرده ،بنابراین. دهد می

مشاركت در سود و زیان طرح خاص، مشاركت در سهود و زیهان بسهته    : تواند سه حالت داشته باشد می

 . مشاركت در سود و زیان شعبه ،نهایتدر ها و  طرح

گهذاری، بانهک اقهدام بهه تحویهل گهواهی مشهاركت یها پهذیره بهه            پس از انجام عملیات سپرده

گهذاری،   پروژه سهرمایه  پایانتواند گواهی خود را زودتر از زمان  گذار می نماید و سپرده گذاران می سپرده

اسهت كهه گهواهی     گفتنی. فروش برسانده ی بدر بازار ثانویه گواهی مشاركت به باالترین قیمت پیشنهاد

نامی هستند كه به قیمت اسمی مشخص و برای مدت زمان اجرای طرح، توسهط   های بی مشاركت برگه

ها به نسبت قیمت اسهمی و مهدت زمهان مشهاركت، در سهود       دارندگان این برگه. شود شعبه منتشر می

یری از ههر نهوع زیهان احتمهالی     در ایهن الگهو بهرای جلهوگ    . ندشهو  مهی اجهرای طهرح مربوطهه شهریک     

از  بنهابراین، . شهود  توسط مجری طرح، بیمه مهی ق یوثاهای مورد مشاركت و  دارایی تمامگذاران،  سپرده

   .گذاری در پروژه مجری، مصون از زیان خواهد بود گذار در ارتباط با سرمایه این طریق منافع سپرده

 

______________________________________________________ 
 .1 ، ص (834 .)بیدآباد و الهیاری فرد .   

 .  ، ص (113 .)بیدآباد و الهیاری فرد .   
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 های تخصيص منابع روش (ب

گذاران، بر اساس عقد مشهاركت مهدنی بها متقاضهیان      آوری وجوه سپرده در این مدل بانک پس از جمع

یهد  أیتهای الزم و  پس از انجام بررسی)ای را  وارد معامله شده و منابع سپرده( گذاران سرمایه)تسهیالت 

بها  ( گهذاران  ایهبهه عنهوان شهریک سهرم    )بر این، بانک  افزون. دهد تخصیص می آنهابه (  سوددهی پروژه

 . نماید واحدی به نام امین، امور نظارتی فرآیند مشاركت در سود و زیان را اعمال میسیس أت

 الحسنه بانکداری قرض .9-9

در ایهن نهوع   . اسهت الحسهنه   یکی دیگر از الگوهای اجراشده بانکداری اسالمی در كشور، بانکداری قرض

را تجهیز نموده و بهر اسهاس همهین عقهد، منهابع را بهه       الحسنه  های قرض سپرده بانکداری، بانک صرفاً

 یهها  انعنهو  ادولتی و یک بانک خصوصی به شبه در حال حاضر یک بانک . دهد متقاضیان تخصیص می

 . در كشور فعّال هستند« الحسنه رسالت بانک قرض»و « الحسنه مهر ایران بانک قرض»

 های تجهيز منابع روش( الف

ههای جهاری،    مانند سهپرده )الحسنه  های مبتنی بر عقد قرض ارائه انواع سپردهالحسنه با  های قرض بانک

 . نمایند آوری می ، منابع را از افراد حقیقی و حقوقی خیرخواه جمع(وجوه اداره شده و انداز پس

 های تخصيص منابع روش (ب

در اختیهار   الحسهنه  آوری شهده را تنهها بها اسهتفاده از عقهد قهرض       الحسنه منهابع جمهع   های قرض بانک

اشهتغال،  الحسنه برای نیازهای مختلفهی ماننهد    در حال حاضر تسهیالت قرض. دهند نیازمندان قرار می

 .  شود ، پرداخت می درمان، ازدواج، تعمیر مسکن، اجاره و رهن مسکن و شهریه دانشگاه

  نقد الگوهای اجراشده از منظر طراحی ساختار 

به عنوان الگوی اصلی مورد استفاده در نظام بانکی كشور در سهه  )در نقد قانون عملیات بانکی بدون ربا 

بهه   در متن قهانون صهرفاً  سفانه أمت، اوالً .توان به چند نکته اشاره نمود از منظر ساختاری می( دهه اخیر

بیان انواع گوناگون عقود قابل استفاده در تجهیز و تخصیص منابع اشاره شده، اما به ساختار نظام بانکی 
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توانند از تمامی این عقود استفاده كنند یا خیهر، اشهاره نشهده     ات میمؤسسها و  که آیا تمامی بانکو این

های كشور در یهک سهطح و    بانک تمام ، باعث شده،(دیگر در كنار عوامل)سکوت قانونی این ، اًیثان. است

غیربهانکی زمهین    ههای اعتبهاری   همؤسسه هها و   های هر یک از بانک كارویژه ،در نتیجه ،الیه تعریف شده

دار با انتفاعی بدون ریسهک   انتفاعی ریسکو عملیات  عملیات غیرانتفاعی با عملیات انتفاعی، ثالثاً .بماند

های گوناگونی مانند استفاده از منابع  در شبکه بانکی در هم آمیخته شده و این در عمل به ایجاد چالش

، به دلیل استفاده رابعاً. است شدهمنجر ملیاتی های ع غیرانتفاعی در راستای كسب سود و افزایش هزینه

در  مسهأله ایهن   دستاورد. استده شدر شبکه بانکی كمرنگ ی یگرا تخصّصها از اكثر عقود،  بانکر بیشت

بهه علهت   ، خامسهاً . اسهت ات مهالی  مؤسسه هها و   و صهوری عقهود در برخهی بانهک     درستناعمل، اجرای 

بر نهادهای بانکی و پولی،  مؤثرهای بانکی در نظام فعلی، امکان نظارت  های موجود در فعالیت پیچیدگی

و همچنهین نظهارت بهر حسهن     ها  بانک های مختلف اعمال مقررات احتیاطی متفاوت به تناسب فعالیت

 . ، برای بانک مركزی فراهم نیستها اجرای دقیق عقود اسالمی توسط بانک

 بازطراحی ساختار نظام بانکی کشور منظور بهگوی پيشنهادی ال. 1

اجهرای بانکهداری اسهالمی و همچنهین      بهرای همان طور كه مالحظه شد، الگوهای نظری طراحی شده 

در رابطهه  ( به عنوان تجربه غالب در سه دهه اخیر در نظام بانکی كشهور )قانون عملیات بانکی بدون ربا 

های مختلفی انجامیده و از  اند و این در عمل به چالش با ساختار نظام بانکی ایده خاصّی را مطرح نکرده

متناسب با )از عقود  درستانکی به صورت تخصّصی و استفاده ات اعتباری غیربمؤسسها و  فعالیت بانک

طراحهی الگهوی جهایگزین ضهرورتی      ،بر این اساس. جلوگیری نموده است( همؤسسنیازهای هر بانک یا 

   .رسد غیرقابل انکار به نظر می

ات اعتبهاری  مؤسسه هها و   بانهک «  مهندسيی ميالی مجيدّد   »در واقع، نظام بانکی كشور نیازمنهد  

. و تخصّصی به اجرای بانکداری بدون ربا اقدام كننهد  درستاست كه بتوانند به صورتی  ای گونه غیربانکی به

______________________________________________________ 
 . 3 ، ص(834 . )موسویان و میثمی.   

2. Financial Reengineering 
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ات مؤسسه هها و   ههای بانهک   منظور از مهندسی مالی مجدّد، ارائه طرّاحهی جدیهدی از عملکهرد و كهارویژه    

 . ی بدون ربا ارتقا یابدبانکدار درستنظام بانکی در اجرای ی یكارااعتباری غیربانکی به نحوی است كه 

شود كه در  آید، الگوی جدیدی برای نظام بانکی كشور ارائه می بر این اساس در آنچه در پی می

ههای تخصّصهی و    ههای تجهاری، بانهک    الحسهنه، بانهک   های قرض بانکهای  وانعن با)آن چهار نوع بانک 

ههای مهالی و    همؤسسهای  وانعن با)ه اعتباری غیربانکی مؤسسو چهار نوع ( های جامع ای و بانک توسعه

مختلف و های  یتمأموربا ( الحسنه های قرض همؤسسهای واسپاری و  های اعتبار، شركت اعتباری، تعاونی

البته پیش از (. مالحظه شود  نمودار )های مناسب در عرصه تجهیز و تخصیص منابع، وجود دارد  روش

از ارائه الگو نیز بهه نتهایج    پسی الگو پرداخته شده و ورود در الگوی پیشنهادی، به برخی از مبانی نظر

 .  شود میاحتمالی مورد انتظار از آن اشاره 

 های اعتباری غيربانکی در الگوی جديد همؤسسها و  بندی بانک تقسيم. 4نمودار 

 

 

 

 

 

 

 الگو یطراح یها فرض شيپ .1-4

 . شود اشاره می آنهانیز چند فرض وجود دارد كه در ادامه به  پژوهشدر طراحی الگوی مورد نظر این 

كار رفته در قانون عملیات بانکی بهدون ربها بهه سهه گهروه       در الگوی پیشنهادی، عقود به  (الف

مشاركت )و مشاركتی ( مرابحه، اجاره، سلف، خرید دین، استصناع و صلح)ای  الحسنه، عقود مبادله قرض

ی شوند كهه اجهرا   های متفاوت تقسیم می با ویژگی( حقوقی، مشاركت مدنی، مضاربه، مزارعه و مساقات

 .، مستلزم مالحظات و راهکارهای مخصوص خود استآنهاهر یک از  درست
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شوند كه از جهت حوزه  الحسنه، تجاری، تخصّصی و جامع تقسیم می ها به چهار گروه قرض بانک (ب

ههای تجهاری،    به طور مشهخص، ههر یهک از بانهک    . متفاوت هستند های نظارتی، كامالً فعالیت و توانایی

 . یت خود از عقود اسالمی استفاده كنندمأمورتخصّصی و جامع، باید متناسب با ماهیت و 

ههای   ههای مهالی و اعتبهاری، تعهاونی     همؤسسه های اعتباری غیربانکی به چهار گروه  همؤسس (ج

شوند كه هر یک اهداف و  الحسنه تقسیم می ای قرضه همؤسسو ( لیزینگ)های واسپاری  اعتبار، شركت

 . های خاص خود را دارد كارویژه

گذاری و اعطای تسهیالت مفید است، اما تعدّد بهیش از انهدازه    های سپرده گرچه تنوع روش (د

در نتیجه تا جهایی كهه بهه    . مشتری را به همراه دارد، پیچیدگی عملیات بانکی و مشکل آموزش و تفهیم آنها

 .شودها كاسته  ه اعتباری غیر بانکی لطمه وارد نیاید، باید از تعدد عقود و روشمؤسسایی بانک و كار

هها و چهه در زمینهه     چه در زمینه جذب سپرده)ه اعتباری مؤسسو  باید نوع معامالت هر بانک ( ه

متناسهب   اعتبهاری ه مؤسسه و  های مشتریان و با توان اجرایهی بانهک   با اهداف و انگیزه( اعطای تسهیالت

 های اعتبهاری  همؤسسو  ها ها و عقود مرتبط به تسهیالت اعطایی در انواع بانک در نتیجه، نوع سپرده. باشد

 .هم از جهت مشتریان و هم از جهت ماهیت متفاوت هستند آنهامتفاوت خواهد بود؛ چرا كه 

هها و   نامهه  ون ربا و آییناجرای الگوی پیشنهادی نیازمند بازنگری در قانون عملیات بانکی بد (و

های اجرایی آن است؛ هر چند كه درجاتی از آن در قالب قانون فعلی نیز قابل تحقّق اسهت   دستورالعمل

 (.شود اصالح قانون فعلی ارائه می برایهایی  توصیه مقالهاین  پایانیدر قسمت )

های اعتباری دولتی، خصوصهی، داخلهی،    همؤسسها و  الگوی پیشنهادی، قابلیت اجرا در بانک (ز

 ههای اعتبهاری   همؤسسو ها  آزادی عمل بانکخارجی و مشترک را دارد و بهترین وضعیت برای تحقّق آن، 

 .استبر اساس سازوكار بازار و وضعیت رقابت سالم اقتصادی 
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 های اعتباری غيربانکی  همؤسسو ها  انواع بانک .1-2

 ها بانک .1-2-4

ای  الحسنه، تجاری، تخصّصی و توسعه های قرض ، در الگوی جدید بانکدشذكر  پیشتر نیزطور كه  همان

پرداختهه شهده و بهه طهور خهاص بهر        آنهها هر یک از  كوتاهو جامع وجود دارند كه در ادامه به توضیح 

 . شود می تأكیدهای تجهیز و تخصیص منابع  شیوه

 الحسنه هاى قرض بانک. 1-2-4-4

در . اسهت الحسنه  قرض آنهاها آن است كه عقد محوری مورد استفاده در  از بانک گروهویژگی اصلی این 

(  جهدول  )شود  ها پرداخته می های تجهیز و تخصیص منابع در این دسته از بانک ادامه به تبیین شیوه

 . شود و پس از آن به چند نکته تکمیلی نیز اشاره می

  تجهيز منابع 

ند كهه بهه قصهد مشهاركت در ثهواب معنهوى اعطهاى        هستگروه از مردم  ها، آن این بانک گذاران سپرده

ها سه نوع حساب سهپرده خواهنهد داشهت كهه      این بانک. كنند گذارى مى الحسنه، در بانک سپرده قرض

به مشتریانى اختصهاص دارد  سپرده جاری . انداز و سپرده تعاونی سپرده جاری، سپرده پس: اند از عبارت

در امور خیر و رفهع مشهکل   خود را افزون بر استفاده از خدمات حساب جارى، مانده سپرده ند ا یلما كه

به مشهتریانى اختصهاص دارد كهه    انداز  سپرده پس. كار گیرند الحسنه به مالى نیازمندان به صورت قرض

ر امهور  اندازشهان د  قصد دارند افزون بر حفظ و نگهدارى وجوهشان در یک مؤسّسه مطمئن، مانده پهس 

الحسهنه تعهاونی    الحسنه مصرف شود و سپرده قهرض  خیر و رفع مشکل مالى نیازمندان به صورت قرض

الحسهنه تعهاون داشهته و در مواقهع نیهاز       برای اشخاصی است كه قصد دارند در امر خیر اعطهای قهرض  

 .  الحسنه بانک استفاده كنند خودشان هم از تسهیالت قرض

وكهالتی تحویهل   پرده مشتریان را بهه صهورت   ها، س حساباین اح الحسنه با افتت هاى قرض بانک

، بهه  بازگرداننهد و ثانیهاً   آنها، عندالمطالبه، موجودى حساب را به صاحبان اوالً ؛شوند گرفته و متعّهد مى
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به متقاضیان واجد ( پس از كسر ذخایر قانونی و احتیاطی)آوری شده را  وكالت از طرف آنان وجوه جمع

ها سودی پرداخت نشده و در واقع صاحبان حساب، ارزش  این حساب به. ن بهره دهندشرایط قرض بدو

الحسهنه را بهه دسهت     بخشهند و در مقابهل، ثهواب اخهروی قهرض      زمانى منابع خود را به نیازمندان مهى 

 .آورند مى

 تخصيص منابع 

كسهر ذخهایر    پهس از را  و تعهاونی  نهداز ا هاى جارى، پهس  الحسنه منابع حاصل از سپرده هاى قرض بانک

دهند و به صورت اقساط ماهانهه،   الحسنه دراختیار نیازمندان قرار مى قانونى و احتیاطى، به صورت قرض

تواننهد كهل    ههاى جهارى خهود مهى     هزینهه  تهأمین هها بهراى    این دسته از بانک. گیرند را بازپس مى آنها

 .الت، كارمزد دریافت كنندسب مبالغ تسهیالحسنه را محاسبه و به تنا هاى اجراى عملیات قرض هزینه

 الحسنه در الگوی جديد های قرض های بانک فعاليت. 4جدول 

 تخصيص منابع تجهيز منابع

 سود رابطه حقوقی نوع تسهیالت سود رابطه حقوقی نوع سپرده

 صفر قرض بدون بهره جاریسپرده .  

 صفر اعطای قرض وكالت برای  انداز سپرده پس.   كارمزد قرض بدون بهره الحسنه وام قرض

 صفر وكالت برای اعطای قرض امتیازی  سپرده تعاونی.  

 نکات تکميلی 

 :ها اشاره شود در اینجا الزم است به چند نکته در رابطه با عملکرد این دسته از بانک

ههاى   ورتهاى دولتى و خصوصى كه به ص هایى، بسیاری از مؤسّسه با گشایش چنین بانک (الف

ها منتقل  دهند، وجوهشان را به این بانک الحسنه مى كنندگان خود وام قرض اعضا و مراجعهگوناگون به 

، دولهت نیهز   سوی دیگراز . كنند عرّفى مىالحسنه م نموده و افراد مورد نظرشان را براى گرفتن وام قرض

ههاى   ، فعّالیتگیرد پذیر و حوادث غیرمترقبه در نظر مى تواند با انتقال وجوهى كه براى اقشار آسیب مى

 .ریزى كند ها برنامه خیرخواهانه خود را در قالب این بانک
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 هاى جهارى و  ان خدمات حسابتوان افزون بر ارائه رایگ گذاران، مى تشویق سپرده ه منظورب (ب

معرّفى افهراد نیازمنهد    برایرا نیز در نظر گرفت؛ از جمله اجازه به مشتری  ای ویژهامتیازهاى   ،انداز پس

 برخهوردارى از جهوایز معنهوى   و ( عملکهرد حسهاب  متناسب بها  )الحسنه  بانک براى گرفتن وام قرضبه 

از محهل   نبایهد  جوایزالبته . گیرد كشى تعلّق مى قرعهصورت  كه به (چون سفرهاى زیارتى) غیرمشروط

ود و شه  سبب باالرفتن هزینه كارمزد مى سوی،از یک  را كهچمین شود؛ أالحسنه ت قرضهاى  كارمزد وام

ههاى خیریهه    این جهوایز، دولهت و مؤسّسهه    تأمینبهترین منبع براى . دیگر، شبهه شرعى دارد سویاز 

الحسنه افزایش  های قرض چرا كه هر چه حجم سپرده ؛هستند( مانند كمیته امداد و سازمان بهزیستى)

ههاى   دولت و مؤسّسه از مسؤولیت تر خواهد شد و طبعاًزمندان جامعه بیشنیا تأمینیابد، منابع بانک در 

 .شود میخیریه در برابر اقشار محروم كاسته 

ی، ازیه امت  یتعهاون الحسنه  ض گذاران سپرده قر توانند برای سپرده الحسنه می های قرض بانک (ج

   .الحسنه متقابل ارائه كنند متناسب با عملکرد حسابشان امتیاز استفاده از تسهیالت قرض

 

 

______________________________________________________ 
در اینجا ممکن است این شبهه مطرح شود كه ارائه خدمات حساب جاری، نوعی شرط اضافه در عقد قرض محسهوب  .  

توان این طور مطرح نمود كهه ارائهه خهدمت دسهت چهک بهر        در پاسخ به این شبهه می. آید شود كه ربا به حساب می می

بهه بیهان   . آید ای برای برداشت از حساب محسوب شده و مازاد به حساب نمی هروی حساب جاری توسط بانک، صرفاً شیو

توانهد دسهت چهک در اختیهار وی      تواند به مشتری كارت برداشت نقدی اختصاص دهد، می طور كه بانک می دیگر، همان

 . شود آیند كه چالش ربا مطرح بگذارد و هیچکدام از این دو شیوه برداشت، عرفاً شرط مازاد به حساب نمی

هها رابطهه    سهپرده  نیه ، در ااوالً ؛الزم است به سه نکته اشهاره شهود   امتیازی  تعاونی یها سپرده یفقه لیدر رابطه با تحل.  

« ربها  لهیح» وهیش نیا ،اًیثان. ستیربا قابل تصوّر ن ، بنابراین،گذار و بانک وجود ندارد سپرده نیدهنده ب قرض-رندهیگ قرض

گهذار،   بلکهه سهپرده  . پرداخهت ربها دارد   تیّه دارد و نه بانک ن یخوارگذار قصد ربا چرا كه نه سپرده ؛دیآ یبه حساب نم زین

وكالهت،   نینموده و از محل ا( الحسنه پرداخت قرض) ریخ یامر یسپرده خود در راستا تیریمد برایخود  لیبانک را وك

صهورت   نیبهد  بنهابراین،  نهد، ینما یها را افتتاح مه  سپرده نوع نیا یآنکه افراد متعدد لی، به دلثالثاً. كند یم افتیدر ازیامت

بهه   بفهرد   نهده یدر آ نکهه یالحسنه دهد، مشروط بهر ا  قرض بكرده و به فرد  افتیدر الفكه بانک پول را از فرد  ستین

هها نفهر ماننهد     ، به دهالفبلکه بانک در زمان حال با استفاده از منابع صدها نفر مانند فرد . الحسنه بپردازد قرض الففرد 

 ایه  جها نفر مانند فرد  ، از منابع ده(كرد دایپ ازین التیبه تسه الفكه  یزمان) ندهیآ زمانو در  دهد یم التیتسه بفرد 

 .صورت نیو به هم كند یاستفاده م التیپرداخت تسه برای، دال
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 های تجاری بانک. 1-2-4-2

ههای   همؤسسه ها و  را از بانک آنهادارند كه  یهای های تجاری ویژگی های بانکی در جهان، بانک نظامتمام در 

ههای تجهاری،    ، بانکعبارتند از اینکه اوالً آنهاهای  ترین ویژگی برخی از مهم. سازد متمایز می دیگر اعتباری

، تخصص اصلی نیهروی  ثانیاً. هستند های اقتصادی فعال بخشتمام اختصاص به حوزه خاصی نداشته و در 

ات، ابهزار الزم و نیهروی   مؤسسه ایهن دسهته از    ، بنهابراین، های تجاری، بانکداری عمومی است انسانی بانک

بیشهتر  ، ثالثهاً  .ههای تخصّصهی را در اختیهار ندارنهد     ها و پروژه انسانی متخصّص برای نظارت و كنترل طرح

دهنهد بها قراردادههای بها      تهرجیح مهی  ( متقاضهیان تسههیالت   گذاران و سپرده)های تجاری  مشتریان بانک

رسد بهترین گزینه برای ایهن   ها، به نظر می با توجه به این ویژگی. های معین و بدون ریسک كار كنند نرخ

در ادامه بهه تبیهین   . ای در تجهیز و تخصیص منابع است ها تمركز بر روی قراردادهای مبادله دسته از بانک

 (. جدول)شود  ها پرداخته می و تخصیص منابع در این دسته از بانک های تجهیز شیوه

 تجهيز منابع 

گذاران، از سه نوع سپرده برای تجهیز  های سپرده توانند متناسب با اهداف و سلیقه های تجاری می بانک

گهذاری   سپرده سرمایه و گذاری عادی سپرده سرمایه ،سپرده جارى: اند از منابع استفاده كنند كه عبارت

بر اساس قرارداد قرض بدون بهره طراحی شده و مخصوص كه  بودهاولین نوع حساب، سپرده جاری . دار مدّت

براسهاس  گذاری عادی  سپرده سرمایه ،در مقابل. مشتریانی است كه قصد استفاده از خدمات حساب جاری را دارند

است كه افزون بر حفظ و نگهداری وجهوه، قصهد   قرارداد وكالت عام طراحی شده و مخصوص مشتریانی 

بر اساس قهرارداد وكالهت عهام     دار گذاری مدّت سپرده سرمایه ،نهایتدر . استفاده از سود بانکی را دارند

وسیله بانهک و اسهتفاده از سهود      گذاری به طراحی شده و برای مشتریانی مناسب است كه قصد سرمایه

 . آن را دارند

به صورت قطعی در ابتهدای معاملهه    آنهاویژگی اصلی دو سپرده اخیر در آن است كه نرخ سود 

ای پرداخهت   تسههیالت مبادلهه   داند كه از این منهابع صهرفاً   ؛ چرا كه بانک میشود میبه مشتریان اعالم 

 تمهام دانهد كهه در سهال جهاری      به عنهوان مثهال، بانهک مهی    . خواهد نمود كه نرخ سود مشخصی دارند
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ای  درصد پرداخت خواهد كرد و با توجه به اینکه در عقود مبادلهه    ای خود را با نرخ  تسهیالت مبادله

بهه عنهوان نمونهه،    . گهذاران اعهالم كنهد    تواند نرخ قطعی را بهه سهپرده   ، بانک میاستریسک بسیار كم 

و  درصهد 1 عهادی  گهذاری   سهرمایه  ههای  دارندگان سهپرده  تمامتواند اعالم كند كه در این سال، به  می

 .درصد سود پرداخت خواهد كرد 1  دار گذاری مدّت سرمایه های سپرده

 تخصيص منابع 

كنندگانی كه برای خرید  های تجاری، دو گروه هستند؛ مصرف طور معمول متقاضیان تسهیالت بانک به 

ههای تولیهدی و خهدماتی كهه بهرای       كنند و مؤسسهه  انواع كاالها و خدمات تقاضای تسهیالت بانکی می

از ههای اقتصهادی خهود، تقاضهای تسههیالت       مهدّت و سهرمایه در گهردش فعالیهت     نیازهای كوتاه تأمین

ای  توانند از پنج عقهد مبادلهه   های تجاری برای هر دو گروه از مشتریان می بانک. های تجاری دارند بانک

ههای تجهاری    بانهک  ،در واقع. استصناعو  خرید دین، سلف، اجارهمرابحه، : اند از استفاده كنند كه عبارت

پهول نقهد را    تهأمین ها، خهدمات و  توانند فقط با پنج قرارداد، تمام نیازهای مشتریان برای خرید كاال می

   .پاسخ دهند

 الگوی جديد در های تجاری های بانک فعاليت. 2جدول 

 تخصيص منابع تجهيز منابع

 سود رابطه حقوقی نوع تسهیالت سود رابطه حقوقی نوع سپرده

 معین مرابحه مرابحه.   صفر قرض بدون بهره سپرده جاری.  

 معین اجاره اجاره .   معین وكالت عام گذاری عادی سپرده سرمایه.  

 معین وكالت عام دار مدّت گذاری سرمایه سپرده.8

 معین بیع سلف سلف. 8

 معین بیع دین خرید دین. 4

 معین استصناع استصناع. 1

______________________________________________________ 
تواننهد خهدمات    گهری، مهی   عالوه بر عملیهات واسهطه  ( های دیگر و حتی برخی بانک)های تجاری  است كه بانک گفتنی.  

؛ امها  (هها  نامهه  ماننهد اعتبهارات اسهنادی و صهدور ضهمانت     )گوناگونی نیز به مشتریان ارائه نموده و كارمزد دریافت نمایند 

 . شود ای تجهیز و تخصیص تأكید میه منظور سادگی، در این پژوهش صرفاً بر روی روش به
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 ای های تخصّصی و توسعه بانک. 1-2-4-9

هها و   را از بانهک  آنهها دارند كه ی های ویژگی المللی، های پولی بین ای در نظام تخصّصی و توسعههای  بانک

، این عبارتند از اینکه اوالً آنهاهای  ترین ویژگی برخی از مهم. سازد متمایز می دیگر های اعتباری همؤسس

 دلیهل ، بهه  ثانیهاً . كننهد  و تنهها در آن بخهش فعالیهت مهی     مربوط بودهها به حوزه خاصی  دسته از بانک

های تخصّصهی را   ها و پروژه متخصّص، ابزار الزم برای نظارت و كنترل طرحبرخورداری از نیروی انسانی 

، افهراد  (گهذاران و چهه متقاضهیان تسههیالت     چهه سهپرده  ) آنهها مشهتریان   بیشتر، ثالثاً. در اختیار دارند

با توجه به این . پذیر بوده و برای كسب سود انتظاری باالتر، حاضرند مراتبی از ریسک را بپذیرند ریسک

هها، تركیهب هدفمنهد قراردادههای مشهاركتی و       رسد بهترین گزینه برای این بانک ها، به نظر می گیویژ

شهود   پرداخته مهی  ها های تجهیز و تخصیص منابع در این بانک در ادامه به تبیین شیوه. ای است مبادله

 (.مالحظه شود 8جدول )

 تجهيز منابع 

مهدّت و   ههای میهان   گهذاری در طهرح   ههای سهرمایه   شركتای در واقع نقش  های تخصّصی و توسعه بانک

تواننهد از   تجهیز منابع مهی  برایاز این رو، . دار نیاز دارند به منابع مالی مدّتو  كنند بلندمدّت را ایفا می

بخشی از بودجه عمرانی )منابع دولت ، انواع صکوک، گواهی سپرده خاص، گواهی سپرده عامپنج شیوه 

های سپرده عهام، دارای ماهیهت وكالهت عهام      گواهی. های تجاری استفاده كنند و تسهیالت بانک (دولت

را  ای و توسهعه  گذاری و اسهتفاده از سهود بانهک تخصّصهی     بوده و برای مشتریانی است كه قصد سرمایه

ههای سهپرده عهام     ماهیهت گهواهی  . سهاله طراحهی شهوند    ساله تا پهنج  توانند یک ها می این گواهی. دارند

بانک، منابع این . از مدّتی به دیگری واگذارد پستواند سپرده خود را  گذار می است كه سپردهای  گونه  به

اعطای تسهیالت مهورد اسهتفاده قهرار داده و سهود      برای( گذاران سپرده سویبه وكالت از )ها را  سپرده

 .پردازد  الوكاله، به آنان می حاصل را پس از كسر حق

لت خاص داشته و برای مشتریانی مناسب اسهت كهه قصهد    های سپرده خاص ماهیت وكا گواهی

زمانی متناسهب بها پهروژه     نظرها كه از  این گواهی. های خاص اقتصادی را دارند گذاری در پروژه سرمایه
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منابع  ای و توسعه های تخصّصی بانک. ندهستشوند، دارای قابلیّت واگذاری به غیر  مشخّصی طراحی می

گهذاری كهرده و    در پهروژه خاصّهی سهرمایه   ( های اقتصادی یا با مشاركت بنگاه)ها را مستقیم  این سپرده

 .پردازند گذاران می الوكاله، به سپرده از كسر حق پسسود حاصل از آن پروژه را 

 ،در واقهع . اسهت ( صکوک)انتشار انواع مختلف اوراق بهادار اسالمی  ،سومین شیوه تجهیز منابع

های اقتصادی سودده بوده و نیازمند دریافهت منهابع    برای برخی از مشتریان خاص كه دارای طرحبانک 

بانهک بهه جهای آنکهه از منهابع حاصهل از        ،دیگهر  بیانبه  .كند قابل توجّهی هستند، صکوک منتشر می

مین مالی مشهتری نمایهد، بهر روی طهرح اقتصهادی مشهتری صهکوک منتشهر         أپذیری اقدام به ت سپرده

مالی  تأمیننقش واسط را دارد و مدیریت فرآیند انتشار صکوک و  صرفاًدر این حالت نیز بانک . كند می

 .گیرد مشتری را بر عهده می

، این مطلب كه چه نوع صکوكی باید برای مشتری در نظر گرفته شود، بستگی اجراییبه لحام 

 یمهال  تهأمین  یبهرا  توانهد  یمه  ینک اسالمبه عنوان نمونه، با. به نوع طرح و اهداف مشتری و بانک دارد

مرابحهه   وراقفعّال از ا یهای اقتصاد بنگاه یمال تأمین یالحسنه، برا از اوراق قرض رخواهانهیهای خ طرح

و در بخهش  ( یها مشهاركت  )از اوراق استصناع ( ها پروژه)ها  احداث طرح یمال تأمین یاوراق اجاره، برا ای

  .استفاده كند( یا مساقات)از اوراق مزارعه  یكشاورز

یک كارخانهه تولیهد پوشهاک،    سیس أتای برای  توان فرض نمود كه تولیدكننده می طور مثال، به

بانک به جهای آنکهه    ،در این شرایط. استماه  3 میلیون تومان تسهیالت بانکی به مدت  111نیازمند 

اقدام  ی، برای مشتر(ها تسهیالت دهد با استفاده از سپرده)منابع خود را درگیر این طرح كند  مستقیماً

نکته مهمی كه در رابطه . شود میمالی  تأمینبه انتشار صکوک استصناع نموده و به این ترتیب مشتری 

 نهد یفرآ تیریبودن مهد  دهیچیتوجه به پ بابا انتشار صکوک الزم است مورد توجه واقع شود آن است كه 

ی با نرخ سهود ثابهت و   ا با عقود مبادله تیاوراق، اولو یها، بهتر است در طراح بانک یبرا یعقود مشاركت

 .باشد از پیش تعیین شده

تواند بخشهی از بودجهه عمرانهی     دولت می. استها، دولت  مالی این بانک تأمینچهارمین منبع 

. گذاری شهود  های گوناگون اقتصادی سرمایه د تا در بخشها قرار ده خود را در اختیار این دسته از بانک
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. تواند قرض بدون بهره، وكالت عام یا وكالت خهاص باشهد   ها می گذاری دولت در این بانک ماهیت سپرده

ههای   ، از بانهک (كمبهود منهابع  )توانند در مواقهع نیهاز    می ای و توسعه های تخصّصی اینکه بانکسرانجام 

تجاری تسهیالت بانکی دریافت كنند؛ البته این تسهیالت باید بر اساس قراردادهای مجاز شرعی صورت 

 .پذیرد

ههای    ، سهپرده ای و توسهعه  ههای تخصّصهی   به دو دلیل برای بانهک ذكر است كه  شایاندر پایان 

داشهتن شهعب فهراوان و     ها مسهتلزم   ، وجود این سپردهاوّالً. ته نشده استانداز در نظر گرف جاری و پس

، داشتن سهپرده جهاری و   ، اقتصادی نیست و ثانیاًآنهاهای سنگین است كه در برابر منافع  تحمّل هزینه

را از اههداف   آنهاهای روزمرّه بانکی شده و ممکن است  های تخصّصی به فعالیت اشتغال بانکانداز، باعث  پس

 . اصلی خود باز دارد

 تخصيص منابع 

ای بها محوریهت قراردادههای مشهاركتی انجهام       های تخصّصی و توسعه هر چند تخصیص منابع در بانک

ای بهه   د، امکان استفاده از عقود مبادلهنده نمی نتیجهشود، امّا در مواردی كه قراردادهای مشاركتی  می

: ها عبهارت خواههد بهود از    ترین عقود مورد استفاده در این بانک مهم ،براینبنا. صورت مکمّل وجود دارد  

 .گذاری مستقیم ، اجاره، سلف، استصناع و سرمایهمرابحهمشاركت حقوقی، مشاركت مدنی، 

ای در بخش تجهیز منابع، فقهط بها    های تخصّصی و توسعه شود، بانک طور كه مالحظه می همان

ههای تجهاری و بهازار بهورس      ریهد و فهروش از راه بانهک   كه قابهل خ )دو نوع گواهی سپرده عام و خاص 

پذیرند و در بخهش تخصهیص منهابع نیهز فقهط بهه رشهته خهاص اقتصهادی           منابع مردم را می( هستند

بر ایهن،   افزون. ندارندهای غیرضروری  نیازی به گسترش شعب و صرف هزینه ،دهند؛ در نتیجه تسهیالت می

ههای   مضاربه به بخش بازرگهانی اختصهاص داشهته و در بخهش     جا كه بر اساس فقه شیعه، قرارداد از آن

های تخصّصی از این قهرارداد اسهتفاده نشهده     بانکاقتصادی جریان ندارد، در الگوی پیشنهادی برای دیگر 

. تواند از قرارداد مضاربه نیز استفاده نمایهد  فعالیت كند، میاست؛ اما اگر بانک تخصّصی در بخش بازرگانی 

تواند از عقود مزارعه و مساقات به صهورت واقعهی و تخصّصهی     تخصصی كشاورزی می كه بانکهمچنان 

 .استفاده كند
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 ای در الگوی جديد های تخصّصی و توسعه های بانک فعاليت. 9جدول 

 تخصيص منابع تجهيز منابع

 سود رابطه حقوقی نوع تسهیالت سود رابطه حقوقی نوع سپرده

 متغیر شركت مشاركت مدنی.   متغیر وكالت عام گواهی سپرده عام.  

 متغیر وكالت خاص گواهی سپرده خاص.  
 متغیر شركت مشاركت حقوقی.  

 معین مرابحه مرابحه. 8
 (صکوک)اوراق بهادار اسالمی . 8

بر اساس نوع 

 صکوک

ثابت یا 

 متغیر

 منابع دولت. 8
های  شکل

 متفاوت
 متفاوت

 معین اجاره اجاره . 4

 معین بیع سلف سلف. 1

 تسهیالت بانکی. 4
 معین استصناع استصناع. 3

 متغیر ---- گذاری مستقیم سرمایه. 1

 های جامع بانک. 1-2-4-1

ههای خیرخواهانهه و    های بسیار بهزرگ هسهتند كهه افهزون بهر فعالیهت       های جامع، بانک از بانک منظور

ههای تخصّصهی را ههم     های بانک های گوناگون اقتصادی فعالیت های تجاری، در عرصه های بانک فعالیت

بخهش  : كهه عبارتنهد از   جداگانهه دارنهد  عمهل سهه بخهش    در هها   از این رو، ایهن بانهک  . دهند انجام می

مانهده  تواننهد   ههای جهامع مهی    در بخش غیرانتفاعی، بانک. انتفاعی، بخش تجاری و بخش تخصّصیغیر

های قانونی و ذخیره احتیاطی، فقط از  انداز و تعاونی را پس از كسر سپرده الحسنه پس های قرض سپرده

هههای  مشههابه بانههک)الحسههنه بههه مصههرف برسههانند و در مقابههل كههارمزد دریافههت كننههد   راه وام قههرض

گذاری عادی  های سرمایه های جاری و سپرده توانند مانده سپرده اما در بخش تجاری، می ؛(الحسنه قرض

ای  های قانونی و ذخیره احتیاطی، فقط از راه عقود مبادله دار با سود معین را پس از كسر سپرده و مدّت

 ،نهایهت در . (های تجهاری  مشابه بانک)به مصرف برسانند ( مرابحه، اجاره، سلف، خرید دین و استصناع)

ههای قهانونی و ذخیهره     های سپرده عام را پس از كسر سپرده توانند مانده گواهی در بخش تخصّصی می

بهه مصهرف   ( گهذاری مسهتقیم   مشاركت مدنی، مشاركت حقوقی و سهرمایه )مشاركتی احتیاطی، از راه عقود

 . خاص مصرف نمایند های های سپرده خاص را نیز از راه پروژه مانده گواهیبرسانند و 
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ههای خیرخواهانهه،    توانند برخی از شهعب خهود را بهه فعالیهت     های جامع می است كه بانک گفتنی

تواننهد   چنانکه مهی . های تخصّصی اختصاص دهند های تجاری و برخی را نیز به فعالیت برخی را به فعالیت

تواننهد برخهی شهعب را بهه      مهی به عنوان مثال، های اقتصادی تقسیم كنند؛  شعب خود را به تناسب بخش

 . های كشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و بازرگانی اختصاص دهند های مرتبط با بخش فعالیت

در شهرایط   صهرفاً های جامع نباید در اولویت باشد و  سیس بانکأباید توجه شود كه ت ،نهایتدر 

اجازه داده خواهد شد تها بهه عنهوان بانهک     ید بانک مركزی أیهای مشخص و با ت خاص به برخی از بانک

ها نه به عنوان بانک جهامع، بلکهه تحهت     دیگر، اصل آن است كه تمامی بانک بیانبه . جامع فعّال باشند

بهه فعالیهت    الحسهنه  قهرض  یهها  بانهک ی و تجار یها بانکی، ا و توسعه یتخصص یها بانکیکی از انواع 

 . بانک مركزی خواهد بودید أیتمشغول شوند و جامع بودن مشروط به شرایط خاص و 

 اعتباری غيربانکیهای  همؤسس .1-2-2

های مالی و اعتبهاری،   همؤسس: ه اعتباری غیربانکی نیز تعریف شده استمؤسسدر الگوی پیشنهادی چهار نوع 

ههر  كوتهاه  در ادامه به توضهیح  . الحسنه های قرض همؤسسو ( لیزینگ)های واسپاری  های اعتبار، شركت تعاونی

 .شود می تأكیدهای تجهیز و تخصیص منابع  پرداخته شده و به طور خاص بر شیوه آنهایک از 

 های مالی و اعتباری همؤسس. 1-2-2-4

ات را مؤسسمشتریان این نوع  بیشتر، اوالً ؛ندداری یها های مالی و اعتباری ویژگی همؤسسطور معمول  به

ها و تسهیالت با مبالغ كم و متوسط و  ، حجم سپردهثانیاً. دهند خانوارها و تسهیالت مصرفی تشکیل می

در  .انهد  ات از داشتن سپرده جاری منع شدهمؤسس، مطابق قانون، این نوع ثالثاً. مدت است كوتاه معموالً

 (.4جدول )شود  پرداخته میات مؤسسهای تجهیز و تخصیص منابع در این  ادامه به تبیین شیوه

 تجهيز منابع 

گذاران، چهار نوع سپرده را  های سپرده توانند متناسب با اهداف و سلیقه های مالی و اعتباری می همؤسس

و تعهاونی،   انهداز  پهس الحسهنه   قهرض سهپرده  : تجهیز منابع مورد استفاده قرار دهند كه عبارتند از برای
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انهداز و تعهاونی بهه     حسهاب سهپرده پهس   . دار گذاری مهدّت  گذاری عادی و سپرده سرمایه سرمایهسپرده 

مشتریانى اختصاص دارد كه قصد دارنهد افهزون بهر حفهظ و نگههدارى وجوهشهان در مؤّسسهه، مانهده         

در . الحسنه به كار گرفته شهود  خیر و رفع مشکل مالى نیازمندان به صورت قرضاندازشان در امور  پس

شده و بهرای مشهتریانی مناسهب     گذاری عادی، بر اساس قرارداد وكالت عام تدوین بل، سپرده سرمایهمقا

سهپرده   ،نهایهت در . است كه افزون بر حفظ و نگهداری وجوه، قصهد اسهتفاده از سهود بهانکی را دارنهد     

ت كهه  بر اساس قرارداد وكالت عام طراحی شده و برای مشهتریانی مناسهب اسه    دار گذاری مدّت سرمایه

ههای   دار، بهه سهپرده   های مدّت است كه سپرده گفتنی. گذاری و استفاده از سود آن را دارند قصد سرمایه

 .شوند های قابل انتقال تقسیم می مدّت، بلندمدّت و سپرده مدّت، میان كوتاه

 تخصيص منابع 

كننهدگانی هسهتند كهه بهرای      مصهرف های مالی و اعتباری،  همؤسسطور معمول متقاضیان تسهیالت  به 

ههای تولیهدی و    كننهد و در مهواردی مؤسسهه    خرید انواع كاالها و خدمات، تقاضای تسهیالت بانکی می

ات مؤسسه مدّت و سرمایه در گردش، تقاضای تسههیالت از ایهن    نیازهای كوتاه تأمینخدماتی نیز برای 

الحسنه، مرابحه، اجهاره   انند از چهار عقد قرضتو های مالی و اعتباری می همؤسسبرای این منظور، . دارند

شود  بنابراین، مالحظه می(. استهای تجاری  شیوه استفاده نیز مشابه بانک)دین استفاده كنند  و خرید

تخصیص منهابع، تمهام    برایتوانند با سه نوع سپرده و چهار قرارداد  می های مالی و اعتباری همؤسسكه 

 . الها و خدمات را پاسخ دهندنیازهای مشتریان برای خرید كا
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 در الگوی جديد های مالی و اعتباری همؤسسهای  فعاليت .1جدول 

 تخصيص منابع تجهيز منابع

 سود رابطه حقوقی نوع تسهیالت سود رابطه حقوقی نوع سپرده

 صفر قرض بدون بهره انداز سپرده پس.  
 كارمزد قرض بدون بهره الحسنه وام قرض.  

 صفر وكالت برای اعطای قرض  امتیازی   تعاونیسپرده .  

 معین وكالت عام گذاری عادی سپرده سرمایه. 8
 معین مرابحه مرابحه.  

 معین اجاره اجاره. 8

 معین دین خرید دینخرید . 4 معین وكالت عام دار مدّت گذاری  سرمایه  سپرده.4

 های اعتبار تعاونی. 1-2-2-2

هها دارای   این تعاونی. دهند های اعتبار شکل می های اعتباری غیربانکی را تعاونی همؤسسدومین گروه از 

كننهدگان عضهو تعهاونی     های اعتبار خانوارها و مصهرف  مشتریان تعاونی بیشتر، اوالً. ندهست یهای ویژگی

ههای   ونی، تعها ثالثهاً . های اعتبار خرد تا متوسط هستند ها و تسهیالت تعاونی ، حجم سپردهثانیاً. هستند

های اعتبار به قصهد   اعضای تعاونی بیشتر، رابعاً. اند اعتبار مطابق قانون، از داشتن سپرده جاری منع شده

های تجهیز و تخصیص منهابع در ایهن    در ادامه به تبیین شیوه. كنند گذاری می گرفتن تسهیالت سپرده

 (.1جدول )شود  ات پرداخته میمؤسس

 تجهيز منابع 

گذاران، از سه نوع سپرده برای تجهیز  های سپرده توانند متناسب با اهداف و سلیقه های اعتبار می تعاونی

گهذاری   سهرمایه  سپرده ،، سپرده تعاونیانداز پسالحسنه  قرضسپرده : منابع استفاده كنند كه عبارتند از

 نیه ا بها  است یاعتبار یمال سهمؤسها، مشابه  توضیح این سپرده. دار گذاری مدّت عادی و سپرده سرمایه

  .دارد یتعاون یاعضا به اختصاص و است محور عضو اعتبار یها یتعاون تیفعال كه تفاوت
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 تخصيص منابع 

كنندگانی هستند كهه بهرای خریهد انهواع      مصرفهای اعتبار،  تعاونیطور معمول متقاضیان تسهیالت  به 

از . انهد  گهذاری كهرده   كنند و به همین منظهور نیهز سهپرده    كاالها و خدمات تقاضای تسهیالت بانکی می

دیهن   الحسهنه، مرابحهه، اجهاره و خریهد     توانند از چهار عقد قهرض  ات میمؤسسهمین رو، این دسته از 

توانند با چهار نوع سهپرده و چههار    های اعتبار نیز می عاونیشود كه ت استفاده كنند بنابراین، مالحظه می

 . تخصیص منابع، تمام نیازهای مشتریان برای خرید كاالها و خدمات را پاسخ دهند برایقرارداد 

 در الگوی جديد های اعتبار تعاونیهای  فعاليت .4جدول 

 تخصيص منابع تجهيز منابع

 سود رابطه حقوقی نوع تسهیالت سود رابطه حقوقی نوع سپرده

 صفر قرض بدون بهره انداز سپرده پس.  

 صفر وكالت برای اعطای قرض  امتیازی   سپرده تعاونی.   كارمزد قرض بدون بهره الحسنه وام قرض.  

 معین مرابحه مرابحه.   معین وكالت عام گذاری عادی سپرده سرمایه. 8

 معین اجاره اجاره. 8

 معین وكالت عام دار مدّت گذاری سرمایه سپرده. 4
 معین خریددین خریددین. 4

 (ليزينگ) واسپاریهای   شرکت. 1-2-2-9

گذرد، امّا در این فرصت كوتهاه رشهد    نمی  گرچه مدت زمان زیادی از ابداع و گسترش صنعت واسپاری

. گیری داشته و جایگاه مهمی در اقتصاد كشورهای پیشرفته و در حال توسهعه پیهدا كهرده اسهت     چشم

 تهأمین كنندگان  های واسپاری افزون بر كاالهای بادوام مصرفی كه برای خانوارها و مصرف امروزه شركت

______________________________________________________ 
1. Leasing   
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انهد   های بزرگ اقتصادی نیز سهم مهمهی دارنهد و توانسهته    ای بنگاه كاالهای سرمایه تأمینكنند، در  می

  .دست آورند ههای اعتباری را ب از نظام بانکی، دومین جایگاه مؤسسه پس

 813 با تأسیس شركت واسپاری ایران و سهال   814 شروع فعالیت واسپاری در ایران به سال 

، 831 رشد ایهن صهنعت تها حهدود سهال       ولی. شود میبا تأسیس شركت واسپاری صنعت و معدن باز 

، صنعت واسپاری (با توجه به شرایط اقتصادی كشور)بسیار كند و نامحسوس بود؛ اما از آن سال به بعد 

این روند رو به رشد به سهرعت ادامهه دارد   . دندشهای زیادی در این راستا تأسیس  تر شد و شركت فعال

( ماننهد خهودرو  )دار كاالهای مصهرفی   ه واگذاری مدتهای واسپاری در كشور از محدود و امروزه شركت

ایهن  . كنند های مختلف و متنوع صنعتی، كشاورزی، مسکن و خدمات فعالیت می فراتر رفته و در عرصه

ات اعتبهاری اسهت؛   مؤسسه از نهوع معهامالت    آنهانوع فعالیت  ولیات گرچه عنوان شركت دارند، مؤسس

ها افزون بر فعالیت اعتبهاری در اعطهای تسههیالت، اقهدام بهه جهذب        ویژه اینکه برخی از این شركت به

در ادامهه بهه   . ات اعتباری غیربهانکی قهرار گیرنهد   مؤسسبنابراین، جا دارد در گروه . كنند سپرده نیز می

 (.3جدول )شود  ات پرداخته میمؤسسهای تجهیز و تخصیص منابع در این  تبیین شیوه

 يز منابعتجه 

دار در  ای بادوام را تهیهه و بهه صهورت مهدت     های واسپاری كاالهای مصرفی و سرمایه از آنجا كه شركت

دهند، احتیاج به منابع مالی دارند تا كاالهای مورد درخواست را به صورت نقد  اختیار متقاضیان قرار می

ش، منابع مهالی مهورد نیهاز خهود را     توانند با استفاده از پنج رو های واسپاری می شركت. خریداری كنند

سرمایه سههامداران، گهرفتن تسههیالت از شهبکه بهانکی، انتشهار       : اند از ها عبارت این روش. كنند تأمین

 . صکوک، همکاری با تولیدكنندگان و قراردادهای سه جانبه

ههای   بهه طهور معمهول شهركت     ،در واقهع . مالی، سرمایه سهامداران است تأمینمنبع ین نخست

كه بخش مهمی از منابع مالی خود را از طریق ند هستهای سهامی خاص یا عام  اری از نوع شركتواسپ

دومهین منبهع، دریافهت    . كننهد  می تأمینسرمایه اولیه سهامداران خاص یا فروش سهام به صورت عام، 

______________________________________________________ 
 .8  ص ،(833 .) موسویان.   
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عملیهات  هها، اقهدام بهه     های واسپاری با گرفتن تسهیالت از بانک شركت. تسهیالت از شبکه بانکی است

 .كنند واسپاری اعتباری می

بهر اسهاس عقهود    ( صهکوک )مالی، انتشار انواع اوراق بههادار اسهالمی    تأمین برایسومین شیوه 

. آن توضهیح داده شهد   مهورد در  پیشتركه  استهای سود ثابت  با نرخ( ویژه اجاره و مرابحه به)ای  مبادله

در ایهن روش بهر   . استری با تولیدكنندگان همکا ،های واسپاری مالی در شركت تأمینچهارمین شیوه 

ههای   ، كارخانجات و بنگاهشود میهای واسپاری و تولیدكنندگان منعقد  اساس قراردادی كه بین شركت

را بهه   آنهادهند؛ تا  های واسپاری قرار می تولیدی بخشی از محصوالت تولیدی خود را در اختیار شركت

 . شندروش واسپاری اعتباری، به متقاضیان بفرو

. دهد های واسپاری را شکل می مالی شركت تأمین، آخرین شیوه قراردادهای سه جانبهورود در 

هها، هواپیماهها،    ماننهد كشهتی  )ای بها قیمهت بسهیار بهاال      در این روش كه بیشتر برای كاالهای سهرمایه 

استفاده از منهابع  های واسپاری با  شود، شركت به كار گرفته می( تأسیسات عظیم نفت و گاز و ها ماهواره

به این صورت كه یک قهرارداد سهه جانبهه    . كنند مالی می تأمینمالی اقدام به  دیگر ها و مؤسسات بانک

ای و شركت واسپاری منعقد شده و بر اساس آن،  ، متقاضی كاالی سرمایه(كننده مالی تأمین)بین بانک 

خریهداری كهرده و    ینقهد صهورت   بهر را شركت واسپاری با استفاده از منابع پولی بانک، كاالی مورد نظ

را دریافت كرده و ( اجاره بها)اقساط  ،دهد؛ سپس صورت واسپاری اعتباری در اختیار متقاضی قرار می به

 .كند به حساب بانک طرف قرارداد واریز می

 تخصيص منابع 

 ای گونهه  است؛ بهده شنیز متنوع  آنهاهای عملیاتی  های واسپاری، روش با گسترش دامنه فعالیت شركت

تهرین   شوند كه مهم بندی می های واسپاری در انواع گوناگون طبقه های عملیاتی شركت كه امروزه، روش

كهه  )در روش اجهاره سهاده     .عبارتنهد از اجهاره سهاده، اجهاره اعتبهاری و فهروش و اجهاره مجهدّد         آنها

 ینقهد صورت  بهالی بادوامی را ، شركت واسپاری كا(ترین روش عملیاتی اجاره است ترین و ساده قدیمی

______________________________________________________ 
1. Sale and Leaseback  
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در ( برداری و انتفاع از منهافع كهاال   و صرفاً به قصد بهره)خریداری نموده و بر اساس قرارداد اجاره ساده 

شود افزون بر پرداخت اجاره بهای ماهانهه،   متعهد میجر أمستدهد و  قرار میجر أمستاختیار متقاضی یا 

 .مسترد نماید( موجر)به شركت كاالی مورد اجاره را در پایان قرارداد 

، در (ههای واسهپاری اسهت    ترین روش عملیاتی شهركت  كه امروزه رایج)در روش اجاره اعتباری 

كنهد و در   واسپاری اعهالم مهی    اجاره كاالی خاصی را به شركت برایابتدا مشتری تقاضای مکتوب خود 

. كنهد  را مشهخص مهی  ( تعهداد  از جههت مبلهغ و  )آن فرم، میزان پیش پرداخت و نحوه پرداخت اقساط 

خریداری نموده و بهر اسهاس قهرارداد     ینقدصورت  بهشركت واسپاری كاالی مورد درخواست را  ،سپس

متقاضهی نیهز متعههد    . كنهد  اجاره به شرط تملیک یا اجاره به شرط حق خرید به متقاضی واگهذار مهی  

یهان قهرارداد، كهاال را بهه تملیهک      شهود در پا  شود، اجاره بهای آن را بپردازد و شركت نیز متعهد می می

 .مستاجر درآورد و یا در صورت درخواست، كاال را به وی بفروشد

های واسهپاری، فهروش و اجهاره مجهدد      مالی در شركت تأمین برایآخرین شیوه مورد استفاده 

ای خهود را   نقدینگی مورد نیاز، كاالی سرمایه تأمینگاهی واحدهای اقتصادی به منظور  ،در واقع. است

همان كاال را در قالب قرارداد اجاره اعتبهاری   ،سپس ،(بیع نقد)فروشند  های واسپاری می ابتدا به شركت

نقدینگی مورد  تأمینبه این ترتیب واحدهای اقتصادی ضمن . كنند دریافت می( اجاره به شرط تملیک)

 . كنند تملیک می بار دیگرای خود را نیز  سرمایهنیاز، در پایان قرارداد كاالی 
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 های واسپاری در الگوی جديد های شرکت فعاليت .1 جدول

 تخصيص منابع تجهيز منابع

 سود رابطه حقوقی نوع تسهیالت سود رابطه حقوقی نوع منبع

 معین اجاره ساده اجاره.   متغیر شركت سرمایه سهامداران.  

 معین اجاره به شرط تملیک اعتباری اجاره.   متغیر مشاركت مدنی تسهیالت بانکی.  

 یانتشار اوراق بهادار اسالم. 8

 (و مرابحه صکوک اجارهبا تاكید بر ) 
 معین وكالت عام

 معین بیع نقد و اجاره به شرط تملیک مجدد اجاره. 8
 معین وكالت عام همکاری با تولید كنندگان. 4

 متغیر شركت جانبهقراردادهای سه . 1

 الحسنه های قرض  صندوق. 1-2-2-1

سنه كه مورد ترغيب و تشويق جدّى اسالم است،   الح بر اساس قرارداد قرض الحسنه هاي قرض  صندوق

ستررده  منابع را بر اساس سوي  چرا كه از يك ؛ كنند و عمليات ساده و روانى خواهند داش، فعّالي، مى

الحستنه   به اعطاي تسهيالت قترض  صرفاًالحسنه درياف، نموده و از سوي ديگر   قرض یانداز و تعاونپس

پس از كستر  را  یتعاون و ندازا پس هاى سرردهمنابع   الحسنه قرض هاي  صندوق  در واقع. نمايند اقدام می

دهنتد و بته صتورت اقستا       الحسنه در اختيار نيازمندان قرار مى   به صورت قرارداد قرضمرتبط ذخاير

تواننتد   هاى جارى خود متى  هزينه تأمينبراى  الحسنه هاي قرض  صندوق. گيرند را بازپس مى آنهاماهانه  

ستب مبتالت تستهيالت  كتارمزد     الحسنه را محاسبه نموده و بته تنا  هاى اجراى عمليات قرض كل هزينه

  .(7جدول ) درياف، كنند

 

 

 

 

 



 

 4931 زمستان، 72، شماره دومسال بيست و فصلنامه روند،   
 

 

00 

 در الگوی جديد الحسنه های قرض  صندوقهای  فعاليت .7جدول 

 تخصيص منابع تجهيز منابع

 سود رابطه حقوقی نوع تسهیالت سود رابطه حقوقی نوع سپرده

 صفر وكالت برای اعطای قرض الحسنه قرض  انداز سپرده پس.  
 كارمزد قرض بدون بهره الحسنه وام قرض

 صفر وكالت برای اعطای قرض  سپرده تعاونی.  

 مزايای اجرای الگو در عمل .1-9

منافع مشخصی مانند موارد زیر، تواند  رسد اجرای الگوی پیشنهادی در نظام بانکی كشور، می به نظر می

 . غافل بود آنهاتوان از  مدت و بلندمدت به همراه داشته باشد كه نمی در میان

 ات اعتباری غيربانکی و تقسيم بازارمؤسسها و  تخصّصی شدن عمليات بانک (الف

ات مؤسسه ها و  شدن عملیات بانک شده، تخصّصی منفعت مورد انتظار از الگوی ارائه ترین مهمین و نخست

عنهوان   بها بانک ر بیشت بدین معنا كه بر خالف رویّه فعلی نظام بانکی كه تقریباً. استاعتباری غیربانکی 

 صرفاًات اعتباری غیربانکی مؤسسها و  هستند، در الگوی پیشنهادی بانک  بانک جامع به فعالیت مشغول

شهدن ههر چهه بیشهتر      ای مشخص به فعالیت بپردازند كه این خهود بهه تخصّصهی    اجازه دارند در حوزه

هها و   بهین بانهک  بهازار   درسهت خود به تقسیم  مسألهاین . انجامد ات در اجرای عملیات بانکی میمؤسس

ای شهدن   انجامد كه خود به اجرای بهتهر بانکهداری بهدون ربها و حرفهه      ات اعتباری غیربانکی میمؤسس

 . كند صنعت بانکداری كمک می

 اجرای بهتر عقود اسالمی   (ب

بهه عنهوان   . ات اختصاص یابنهد مؤسسدر الگوی پیشنهادی تالش شده است تا عقود، با توجه به ماهیت 

ای با نرخ سهود معهین    مدت دارند، بیشتر عقود مبادله های كوتاه های تجاری كه فعالیت مثال، برای بانک

و شرعی عقود اسهالمی كمهک شهایانی     درستوجود چنین تناسبی به اجرای . در نظر گرفته شده است

هها و   با هر یک از بانهک  آنهاتناسب ماهیت بر این، كاهش چشمگیر تعداد عقود و رعایت  افزون. كند می
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شهدن فراینهد فههم     گذاران و گیرندگان تسهیالت، باعث آسان  های اعتباری و نیاز واقعی سپرده همؤسس

 . شدن قراردادها از بین خواهد رفت عقود شده و از این طریق، یکی از عوامل مهم صوری  درست

 امکان نظارت بهتر بانک مرکزی    (ج

تواند به بانک مركزی ایهن   ات اعتباری غیربانکی بر اساس الگوی پیشنهادی، میمؤسسها و  نکتفکیک با

دیگهر، در الگهوی    بیانبه . ات ضوابط خاصّی طراحی كندمؤسسامکان را بدهد كه برای هر گروه از این 

حهداقل   ماننهد در رابطهه مبهاحثی   )جدید دیگر نیاز نیست كه تمامی ضوابط و مقرّرات بانهک مركهزی   

هها   به صورت مشابه در رابطه با تمامی بانک( تسهیالت و تعهدات مرتبط نسبت كفایت سرمایه، سرمایه،

ات، ضهوابط احتیهاطی و   مؤسسه توان برای هر گروه از  د، بلکه میشوات اعتباری غیربانکی اجرا مؤسسو 

 . ای در نظر گرفت نظارتی خاص و جداگانه

 خاص    های  گذاری در بخش امکان سياست (د

گذاری و یا مداخله در بخش خاصهی   قصد سیاست در الگوی پیشنهادی اگر دولت یا بانک مركزی احیاناً

ات اعمهال  مؤسسه در رابطه با نهوع خاصهی از    صرفاًتواند تغییرات مورد نظر خود را  را داشته باشند، می

گذاری آسیب كمتهری   سیاستاین از  دیگرغیربانکی  ات اعتباریمؤسسها و  كنند و در این شرایط بانک

 . خواهند دید

 اجرای بهتر حسابداری عقود ( ه

به ایهن بیهان   . شوند عملیات حسابداری بر اساس روش بدهکار و بستانکار تنظیم می نظرای از  عقود مبادله

شود؛ در حالی كهه عقهود    ای، بانک بستانکار و گیرنده تسهیالت، بدهکار می از انعقاد قرارداد مبادله پسكه 

از انعقاد قرارداد، بانهک   پسبه این معنا كه . شوند ها تنظیم می مشاركتی بر اساس روش حسابداری شركت

اختصهاص عقهود   . وندبا متقاضی تسهیالت تشکیل شركت داده و اسناد مالی باید بر اسهاس آن تنظهیم شه   

ههای   های اعتباری غیربانکی و اختصاص عقود مشاركتی بهه بانهک   همؤسسهای تجاری و  ای به بانک مبادله

 .شود  ها می شدن عملیات حسابداری و محاسبه سود بانک  تخصّصی، باعث آسان و روان
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 های عملياتی کاهش هزينه (و

شدن فرایند آموزش و تفههیم مشهتریان، تناسهب عقهود بها ماهیهت و         كاهش منطقی تعداد عقود، آسان

ههای   شدن عملیات حسابداری، همگی در نهایت به كاهش هزینه  ه و آسانمؤسسساختار نیروی انسانی 

 . انجامد ات اعتباری غیربانکی میمؤسسها و  عملیاتی بانک

 گذاران پاسخ به نيازهای سپرده (ز

الحسنه، تجاری، تخصّصی و جامع و انهواعی   های قرض با مجموع عناصر بانکدر الگوی جدید، شبکه بانکی 

الحسهنه،   انهداز قهرض   ههای جهاری، پهس    ههای متنهوعی از سهپرده    های اعتباری غیربانکی، شیوه همؤسساز 

كنهد كهه    گهذاری بها سهود متغیهر را ارائهه مهی       گذاری با سود معین و سرمایه گذاری عادی، سرمایه سرمایه

 .هایشان، بانک و سپرده موردنظر خود را برگزینند توانند متناسب با اهداف و سلیقه میصاحبان وجوه 

 متقاضيان تسهيالتپاسخ به نيازهای  (ح

های اعتباری غیربانکی ههر   همؤسسالحسنه، تجاری، تخصّصی و جامع و  های قرض در الگوی جدید، بانک

از ایهن رو، متقاضهیان   . كننهد  را اعطها مهی  ها و عقود مناسب خود، انهواع تسههیالت بهانکی     یک با روش

مهدّت و بلندمهدّت    مدّت، میان برای نیازهای كوتاه( كنندگان و فعاالن اقتصادی مصرفشامل )تسهیالت 

اعتباری غیربهانکی مناسهب خهود را      همؤسستوانند عقد مناسب را یافته و به دنبال آن بانک یا  خود می

گذاری یا توسعه خط تولیهد، از   اصل سرمایه تأمینتواند برای  یبرای مثال، یک تولیدكننده م. برگزینند

مهدّت   بانک تخصّصی و با عقود مشاركتی تسهیالت دریافهت نمهوده و بهرای نیازههای مقطعهی و كوتهاه      

های اعتبهاری غیربهانکی بها عقهود      همؤسسهای تجاری یا  سراغ بانک( سرمایه در گردش عنوان مثال، به)

 . ای برود مبادله

 گيری بندی و نتيجه جمع. 4

 مسهأله تا مقوله ضرورت توجه به ساختار عملیاتی نظام بانکی و اهمیت ایهن  د شتالش  پژوهشاین در 

در ابتهدا چنهدین الگهوی نظهری پیشهنهادی      . گیرددر اجرای صحیح بانکداری اسالمی مورد توجه قرار 
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ادامهه بهه ارزیهابی و نقهد الگهوی      بانکداری اسالمی مورد بررسهی قهرار گرفهت و در     پژوهشگرانتوسط 

تها الگهوی   د شه تهالش   ،همچنهین . اجراشده در نظام بانکی كشور ایران در سه دهه اخیر پرداخته شهد 

دههد   نشهان مهی   پژوهشهای این  یافته. دشواصالح ساختار فعلی شبکه بانکی پیشنهاد  برایجایگزینی 

ات اعتبهاری  مؤسسه هها و   بانهک ر بیشهت  كه الگوی فعلی مورد استفاده در شبکه بانکی كشور كهه در آن 

 درستمشکالتی ایجاد نموده است و تفکیک  ،كنند، در عمل غیربانکی از اكثر عقود اسالمی استفاده می

توانهد بهه اجهرای     ، مهی گفته پیشات از یکدیگر و اختصاص عقود متناسب با تفکیک مؤسسهای  فعالیت

  .  بهتر بانکداری اسالمی در عمل كمک شایانی نماید

 اصالح قانون عمليات بانکی بدون ربا برایهای سياستی  توصيه.  1

اجرای بانکهداری  برای مقوله طراحی ساختار مالی مناسب مورد نسخه فعلی قانون عملیات بانکی بدون، در 

رسهد صهرف بیهان عقهود مجهاز در تجهیهز و        در حالی كه بهه نظهر مهی    ؛است الگویی ارائه نکردهاسالمی، 

كهه  است نیازهای گوناگونی  نیازمند پیشدرست نخواهد انجامید و اجرای درست تخصیص منابع به اجرای 

با توجه بهه ایهن توضهیحات، آنچهه در پهی      . مقوله وجود ساختار عملیاتی مناسب است آنهایکی از یقین  به

 :شود میاضافه شدن به قانون فعلی پیشنهاد برای  است كه آید فصل مستقلی می

 ساختار عملياتی نظام بانکی: فصل ششم

ها و نظارت سیسهتمی، ههر یهک از     یتمأمورای و تقسیم  در راستای حركت به سمت بانکداری حرفه -4 ماده

بانک مركزی، سهاختار  های  های اعتباری بانکی و غیربانکی در چارچوب این قانون و با رعایت سیاست همؤسس

 یادشهده های تجهیز و تخصیص منهابع   عملیاتی متناسب با اهداف و ماهیت خود طراحی كرده و از انواع روش

 . گذارد  از موافقت بانک مركزی به اجرا می پسو  ، انتخاب كردهزیردر این قانون با رعایت ترجیحات 

 ای های تخصصی و توسعه بانک (الف

مدت و بلندمدت تمركز داشهته از طریهق انتشهار     روی ابزارهای میانبر ها در بخش تجهیز منابع  این بانک

گذاری عام و خاص و استفاده از منابع مالی دولت تجهیهز منهابع    های سپرده سرمایه انواع صکوک و گواهی
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، مشاركت مهدنی  مانندمین مالی بلندمدت أهای ت با استفاده از شیوه نیز در بخش تخصیص منابع. كنند می

های اقتصهادی   ها و فعالیت ها و پروژه مالی احداث و توسعه طرح تأمینحقوقی، استصناع و اجاره،  مشاركت

 .گیرند های تخصصی خود را به عهده می در بخش

 های تجاری بانک (ب

از طریهق انهواع    و مدت تمركز داشته مدت و میان ها در بخش تجهیز منابع روی ابزارهای كوتاه این بانک

در بخهش تخصهیص    .كننهد  گذاری عام، تجهیز منهابع مهی   انداز و سپرده سرمایه های جاری، پس سپرده

مرابحه، اجاره، سلف و خریهد   مانندمدت  مدت و میان مالی كوتاه تأمینهای  با استفاده از شیوه نیز منابع

ههای اقتصهادی را بهه     مالی تسهیالت مصرفی خانوارها و سرمایه در گردش مورد نیاز بنگهاه  تأمین ،دین

 .گیرند عهده می

 الحسنه های قرض بانک (ج

  یتعهاون  ههای  و سهپرده  الحسهنه جهاری   ههای قهرض   ها در بخش تجهیز منابع از طریق سهپرده  این بانک

دارند وجوه آنان به اشخاص نیازمند و اهداف كه قصد را ، منابع مازاد اشخاص حقیقی و حقوقی یازیامت

 به صورت انحصهاری  نیز در بخش تخصیص منابع. كنند الحسنه داده شود، تجهیز می خیرخواهانه قرض

 .پردازند الحسنه می به اشخاص نیازمند و اهداف خیرخواهانه قرض

 های مالی اعتباری همؤسس (د

از طریهق   و مدت تمركز داشته مدت و میان ابزارهای كوتاهروی بر ها در بخش تجهیز منابع  همؤسساین 

گهذاری عهام، تجهیهز منهابع      و سهپرده سهرمایه   یازیه امت  یتعهاون های  ، سپردهانداز های پس انواع سپرده

 ماننهد مدت  مدت و میان مالی كوتاه تأمینهای  با استفاده از شیوه نیز در بخش تخصیص منابع. كنند می

مالی تسهیالت مصهرفی خانوارهها و سهرمایه در گهردش مهورد نیهاز        تأمین ،دینو خرید  مرابحه، اجاره

 . گیرند یهای اقتصادی را به عهده م بنگاه

 



 
 ... بانکداری اسالمی مطلوبساختار عملياتی بررسی 

 

 

73 

 های اعتبار تعاونی ( ه

مدت تمركز  مدت و میان در بخش تجهیز منابع روی ابزارهای كوتاهو های اعتبار عضو محور بوده  تعاونی

در . كننهد  گذاری، تجهیز منابع می و سرمایه یازیامت  یانداز، تعاون های پس از طریق انواع سپرده و داشته

 ماننهد مهدت   مهدت و میهان   مهالی كوتهاه   تهأمین ههای   بها اسهتفاده از شهیوه    نیهز  بخش تخصیص منهابع 

 شهامل مهالی تسههیالت مهورد نیهاز اعضهای تعهاونی        تهأمین  ،الحسنه، مرابحه، اجاره، و خرید دین قرض

 .گیرند اقتصادی را به عهده میهای  خانوارها و بنگاه

 های ليزينگ شرکت (و

های تجهاری،   های لیزینگ با استفاده از سرمایه داخلی شركت و انتشار صکوک و تسهیالت بانک شركت

 مرابحهه، اجهاره عملیهاتی و     قراردادههای  انهواع  مالی اشخاص حقیقی و حقوقی را از طریق انعقاد تأمین

 .گیرند ای و بادوام مصرفی به عهده می سرمایههای  اجاره برای تملک دارایی

بانک مركزی بایستی ساختار عملیاتی نظام بهانکی را چنهان ههدایت كنهد كهه نظهام بهانکی در        : تبصره

افهراد خیّهر،    شاملگذاران و متقاضیان تسهیالت،  های سپرده اهداف و سلیقه تمامدهنده  مجموع پوشش

ههای   گذاری بنگاه سخگوی نیازهای مصرفی خانوارها و سرمایهپذیر جامعه بوده و پا گریز و ریسک ریسک

 .خرد و متوسط و بزرگ برای احداث، توسعه و استمرار فعالیت اقتصادی باشد
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 ود اقتصادی در ایرانرکبررسی تأثير بحران مالی جهانی بر طول دوران 

 (ایهای دورهرهيافت مدل) 

 

 سيد قاسم سيد احمدی ،حميدرضا فعالجودکتر 
 

 چکيده
های اخيرر مرورد توجره    اقتصاد کالن بوده و در سالمتون مهم در  موضوعاتبررسی عوامل مؤثر بر طول دوران رکود اقتصادی یکی از 

بحران مالی جهانی به عنوان یکی از متغيرهای تأثيرگذار بر طرول دوره رکرود اقتصرادی از     ،در این ميان. اقتصاددانان قرار گرفته است

ای به بررسی ترأثير بحرران مرالی    های دورهگيری از رهيافت مدلبرای این منظور در این مطالعه با بهره. ای برخوردار استاهميت ویژه

گذاری بر طول دوران رکود اقتصرادی در  مدهای نفتی، نرخ تورم و سرمایهتوضيحی مانند متغيرهای درآ دیگر جهانی در کنار متغيرهای

گرذاری ترأثير   متغيرهای درآمد نفتی و سررمایه  دهد نتایج برآورد مدل نشان می. پرداخته شده است 4930-4937های سال طیایران 

 . ه رکود اقتصادی در ایران دارندبر طول دوردار معنامنفی و متغيرهای نرخ تورم و بحران مالی جهانی تأثير مثبت و 

 

 .ایهای دورهاقتصادی، رهيافت مدلبحران مالی جهانی، طول دوره رکود  :کليرردیواژگان 

 .JEL  , E32 C22 :بندی طبقه
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 مقدمه .4

ی اقتصادی، بدون درک چگونگی نوسانات تولید ریز برنامهکه  داردجهت اهمیت از آن  تجاری ادواربررسی 

بیکاری و فقر رکود اقتصادی به معنای افزایش . ناخالص داخلی و علت و ریشه این نوسانات، مفهومی ندارد

در . ی و رشد اقتصادی را کاهش دهدگذار سرمایهتواند ی میثبات بیافزایش نوسانات و فضای  ،همچنین. است

با مخارج بهداشتی، آموزشی و عمرانی  تأمیندر کشورهای در حال توسعه در  ها دولت اقتصادی شرایط رکود

های ایجاد شده در  و سیکل ها نوسانساختار باید با شناخت  بنابراین،. شوندمشکالت متعددی مواجه می

ین نخست، تجاری ادوارشناخت و درک  طبق نظر لوکاس. اقتصاد سعی در کنترل و کاهش شدت آن نمود

کردن  ، مشخصتجاری ادواراز علت ایجاد  صرف نظر. ی تثبیت استها سیاستگام در طراحی مناسب 

های اقتصادی و ارائه  یریز برنامهتواند برای  می( نظایر آنمدت، گستردگی، شدت و ) تجاری ادوارهای  ویژگی

 .باشد مؤثرسیاستگذاران اقتصادی  رایمناسب ب گاهدید

از دهه . های کالن اقتصادی کشورهاست نوعی نوسانات منظم در فعالیت تجاری ادوار ،کلی صورتبه 

 .را کاهش دهند تجاریادوار ی منسجم، نوسانات ها سیاستاین بوده است که با اتخاذ  ها دولتسیاست  0391

 9رکود  ،نقطه اوج 0،خالصه به صورت رونق و بهبود طور به توان میرا  های تجاری دورهچهار مرحله  

آغاز به  حقیقید که تولید ناخالص داخلی شو میاطالق  ایرونق و بهبود به دوره. بیان کرد  و نقطه حضیض

ای است که در آن روند افزایش تولید ناخالص داخلی متوقف و سیر نزولی آن  نقطه اوج نقطه. دکن میرشد 

رکود یا . رسد گان و تولید به باالترین سطح خود میکنند مصرفدر نقطه اوج، اشتغال، مخارج . دشو میآغاز 

ه همراه بوده و طی آن ب حقیقید که با کاهش مقدار تولید ناخالص داخلی شو می گفتهای  کسادی به دوره

بر کاهش تعداد کارگران، خرید کمتر مواد اولیه و توقف  هایی ها تصمیم دلیل افت میزان فروش، بنگاه

 گفتهنقطه حضیض یا بحران به موقعیتی . ندکن میاتخاذ  خود به منظور کاهش مخارج را ای های توسعه طرح

 بیانبه . دشو مید که در آن اقتصاد با نرخ باالی بیکاری و نزول درآمد ساالنه و مازاد عرضه مواجه شو می

______________________________________________________ 
1  . Expansion and Recovery  

2. Prosperity  

3. Recession 

4. Trough or Depression  



 
 ...بررسی تأثير بحران مالی جهانی بر طول دوران رکود اقتصادی در ایران 

 

 

58 

بایست در انتظار آغاز دوره  متوقف شده و می حقیقی دیگر، زمانی است که روند نزولی تولید ناخالص داخلی

 0.رونق و بهبود اقتصادی بود

دی بر طول دوران رکود اقتصادی در کشورها مطالعات متغیرهای کالن اقتصا تأثیردر زمینه بررسی 

گذاری تأثیرچگونگی در خصوص دهد مروری بر مطالعات پیشین نشان می. متعددی صورت گرفته است

ای صورت بر طول دوره رکود اقتصادی در ایران مطالعه 112 متغیر بحران مالی جهانی رخ داده در سال 

گذاری متغیر بحران مالی جهانی در تأثیریا چالش اصلی این مطالعه بررسی  بنابراین، مسأله. نگرفته است

، مخارج مصرفی نهایی دولت، تشکیل سرمایه ثابت توضیحی مانند درآمدهای نفتیدیگر کنار متغیرهای 

پرسش  ،دیگربیان به  .است 0931- 093های سالدر رکود اقتصادی در ایران ناخالص بر روی طول مدت 

. استگذاری بحران مالی جهانی بر طول دوران رکود اقتصادی در ایران تأثیرچگونگی ژوهش پاصلی این 

بر طول دوران دار معنامثبت و  تأثیرآن است که بحران مالی جهانی پژوهش فرضیه اصلی این  ،بنابراین

 :شده است برای آزمون این فرضیه، ادامه مقاله به صورت زیر سازماندهی. رکود اقتصادی در ایران دارد

در قالب مبانی نظری و مطالعات تجربی پرداخته شده و در ادامه پژوهش دوم به ادبیات بخش در 

های در قسمت چهارم، نتایج تجربی برآورد مدل و تجزیه و تحلیل یافته. شودبیان میپژوهش شناسی  روش

 . شودپرداخته میگیری و ارائه پیشنهادهای سیاستی به نتیجهپایان، ارائه شده و در پژوهش 

 پژوهشادبيات  .2

ابتدا به بیان عوامل مؤثر برر طرول مردت رکرود و رونرق اقتصرادی پرداختره و در ادامره          ،در این بخش

 .شود میگرفته در خارج و داخل کشور بررسی  ترین مطالعات تجربی صورت مهم

 رکود و رونق اقتصادی  دورانبر طول  مؤثرعوامل  .2-4

 درآمدهای نفتیقيمت نفت و ( الف

از جنگ جهانی  پس آمریکا د که اکثر رکودهای ایاالت متحدهکن میبیان ( 113 و 0329) 0همیلتون

د توسط توان میطول مدت رونق  دهد مینشان موضوع  این  .ستا هدوم با افزایش قیمت نفت ایجاد شد

______________________________________________________ 
 .82 ص ،(0921. )کالهید جمال و ادزادهیص.  0
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دالیلی مبنی بر یک ارتباط (  11 ) 9بارسکای و کیلیان. تحت تأثیر قرار گیردهای قیمت نفت  شوک

رود احتمال های آنها انتظار می با توجه به استدالل. اند کردهمنفی بین قیمت نفت و رشد تولید ارائه 

   .همراه باشد با افزایش قیمت نفتپایان رونق 

 شاخص پيشرو  (ب

. کردبندی  ی طبقهتأخیرگروه متغیرهای پیشرو، همزمان و  9به  توان را می متغیرهای اقتصادی بیشتر

از تحوالت شاخص وضعیت کلی اقتصاد تغییر  پیشد که شو میبه متغیرهایی گفته  پیشرومتغیرهای 

متغیرهای . تجاری حرکت کنند ادواراین متغیرها ممکن است در جهت موافق یا مخالف . جهت دهند

خص وضعیت کلی اقتصاد همزمان با تحوالت شا طور بهد که شو میهایی اطالق  همزمان به آن سری

و  تأخیری اقتصادی هستند که با ها سریی شامل آن دسته از تأخیردهند و متغیرهای  تغییر جهت می

 3.دهند پس از تحوالت شاخص وضعیت کلی اقتصاد، از خود واکنش نشان می

تجاری در طول دهه  ادوار یها نوسانهای پیشرو با تغییرات سطوح تولید، در قالب  رابطه شاخص

وضعیت موجود  یی پیشرو از یک سوها شاخص. پایانی قرن بیستم مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت

 . نماید یتحوالت آتی اشتغال و تولید را تبیین م ،، و از سوی دیگرکرده های خود را معرفی بخش

 مخارج مصرفی دولت( ج

البته برخی مطالعات . استکننده تولید و رشد اقتصادی  از عوامل تحریکمخارج دولت  معتقدندها  کینزین

 کاسترو. مثبت ندارند تأثیراجزای مخارج دولت  تمامیرشد اقتصادی نشان داده است که  در خصوصاخیر 

های اقتصادی را تحریک کند،  ی دولتی قادر است تا فعالیتگذار سرمایهکه  در حالی دهد مینشان ( 111 )

 8.استدارای ارتباط معکوس  انند مصرف جاری دولت با رشد تولیدمخارج غیرمولد دولتی م

 

                                                                                                                  
1. Hamilton 

2 .Castro. (2010). P349 
3. Barsky and Kilian 

4 .Ibid 

 .10  ص ،(0921.) انیآزاده و کاغذ فیشر.  3
6 .Castro. (2010). P352 
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 یگذار سرمایه (د

کننده رشد اقتصادی در نظر  تعیین عوامل ی ازی را به عنوان یکگذار سرمایه ،رشد اقتصادی های نظریه

در رشد تولید ناخالص داخلی  یمثبت تأثیری خصوصی و دولتی گذار سرمایه بخش هر دو. دنگیر می

تجاری کمک  دورهاین متغیرها به خوبی بتوانند به توضیح طول مدت  رود میانتظار  ،بنابراین. دارد

داری در رشد امعنو مثبت  تأثیری خصوصی گذار سرمایهدهد که  نشان میتجربی ادبیات  0.کنند

ی گذار سرمایهعالیت اقتصادی کند باشد، اگر یک عامل اقتصادی انتظار داشته باشد که ف. اقتصادی دارد

ی خصوصی گذار سرمایه، زمانی که رود میانتظار  ،بنابراین. دکن می حقیقیکاهش سرعت رونق را 

  .طول دوره رونق افزایش یابد، یابدافزایش می

 تورم(   ه

مانند تورم و نرخ ی پولی و اعتباری، متغیرهایی ها سیاستعالوه بر ( 119 ) 9جسپر لیند دیدگاهبر اساس 

انتخاب این  نظریمبنای  ،در واقع. تجاری تأثیرگذار باشند ادوارگیری  توانند بر چگونگی شکل بهره نیز می

در . های نئوکینزی مبتنی بر اقتصادهای باز و کوچک است ، مدل(119 )ها در مدل جسپر لیند رمتغی

تجاری در  ادواری پولی بر ها سیاستنیز در مطالعه خود برای بررسی اثر ( 110 )  این ارتباط، کاسارس

ی، تورم، نرخ بهره اسمی گذار سرمایههای چسبنده، متغیرهایی مانند مصرف،  یک مدل ساختاری با قیمت

 نرخ بهره اسمی متغیرمدت و تعریف محدود پول را وارد نمود که از بین متغیرهای یادشده  کوتاه

های دیگر از جمله مصرف، متغیرتجاری است در حالی که  ادواری با وقفه ها شاخص ءجزمدت  هکوتا

  3.تجاری هستند ادواری همزمان ها شاخصتورم نمایانگر  و یگذار سرمایه

 بحران مالی جهانی( و

صورتی در . های مالی و پولی جهانی استبحران ،مؤثر بر طول دوره رکود اقتصادیدیگر از متغیرهای 

های زیادی ادامه داشته باشد، انتظار بر این است که اقتصاد مدت های مالی و پولی برای دورهکه بحران

______________________________________________________ 
1 .Ibid 
2 .Ibid 
3. Jesper Linde 

4. Casares 

 .19، ص (0931.) ینینائ یرهاشمیم و انیگوگردچ.  3
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توان می درنتیجه،. طول دوره رکود اقتصادی افزایش یابد ، بنابراین،زمان بیشتری در رکود قرار داشته

 .برقرار باشد یانتظار داشت که بین این متغیر رابطه مثبت و مستقیم

 مطالعات تجربی .2-2

صورت گرفته است  متعددیدر خارج و داخل از کشور مطالعات  آن های ویژگیو تجاری  ادوار زمینهدر 

 .شودمی اشارهترین این مطالعات  در این بخش به مهمکه 

در  یتجار ادوارو  یخارج یها بدهی نیرابطه ب یخود به بررس پژوهشدر ( 119 ) 0لئونگ

 -111  یها سال یهااز داده وی. پرداخته است یجنوب یکایو آمر ایآس افتهی کمتر توسعه یکشورها

 یروش حداقل مربعات معمول یریکارگبه با و ینزیک ساده یالگو کیده و در قالب کراستفاده  0311

کشورها و بروز  نیدر ا یخارج یها بدهی شیافزا انیم یداراده است که رابطه معنکرعنوان  نیچن

 ستیبا ینم افتهی کمترتوسعه ید که کشورهاکن یم یریگجهینت سرانجام،وجود دارد و  یتجار ادوار

صورت آثار  نیدر ا رایز ؛حرکت و رشد اقتصاد استفاده کنند یبرا یخارج یها بدهیاز اندازه از  شیب

 .  منابع استفاده نکرده باشند نیخواهد بود که از ا یتر از زمانمیوخ اریبلندمدت آن بس

تجاری در کشورهای حوزه  ادوارهای  ویژگی"در مقاله خود با عنوان (  11 )  گالگاتی و همکاران

تجاری با  ادوارای، پس از تعیین و شناسایی  کشور مدیترانه  0برای  0331-0332برای دوره  "مدیترانه

جزء روند از سری زمانی مورد نظر را استخراج کرده و ( 0331)پرسکات  -استفاده از فیلتر آماری هودریک

-این مطالعه نشان می نتایج. اند پرداخته تجاری ادوارهای  یی به بررسی ویژگیها شاخصآنگاه با معرفی 

تجاری برای  ادوارت و میانگین طول ثابت اس ی تولید فقط در ترکیه و اردن تقریباًها نوسانکه  دهد

 .یافتگی آن کشورها مرتبط است کشورهای مختلف، متفاوت بوده و به سطح توسعه

در این . ی اقتصاد ونزوئال پرداخته استها نوساندر مطالعه خود به بررسی (  11 ) 9آرزا

نتیجه گرفته شده که   032-119 مطالعه در قالب یک مدل خودرگرسیون برداری و برای دوره 

______________________________________________________ 
1. Leung   
2. Gallegati, et al 

3. Arreaza 
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های عرضه نیروی کار و تغییرات  شوکآورانه،  تغییرات فن)های عرضه  شوکویژه  های داخلی به  شوک

ون نفت را در دوره مورد بررسی توضیح درصد تغییرات در نرخ رشد محصول بد 11حدود ( ساختاری

 .دشو میی درآمدهای نفتی توضیح داده ها نوساندرصد این تغییرات توسط  3 و فقط  داده

در اقتصاد نفتی ونزوئال در طول دوره  تجاری ادواری مالی و ها سیاستبا بررسی ( 113 ) 0بالدینی

های  در این مطالعه از روش. سه ساله دارندحدود دو تا  ها زمانی در این دورهدریافت که  119-0330 

و فیلتر پرسکات و هودریک تعدیل  ARMAاقتصادسنجی فیلتر هودریک پرسکات، روش مبتنی بر مدل 

بخش غیرنفتی تولید  ای دوره های نوسانکند که اشاره می، وی بر این افزون. یافته استفاده شده است

 . بخش نفتی تولید ناخالص داخلی است ای دوره های نوساندو برابر  در حدودناخالص داخلی، 

ی مالی ها سیاستهای چین با برای بررسی اینکه تا چه اندازه استان( 101 )  الن و سیلوستر

. استفاده کردند( 0332) 9همزمان هستند، از مدل همبستگی فرانکل و رز تجاری ادوارمشابه دارای 

 .تجاری مشابه دارند ادوارهای دارای وضعیت مالی مشابه تمایل به حرکات که استان داد نشان های آنها یافته

 تأثیرهای تابلویی به بررسی در مطالعه خود با استفاده از رهیافت داده (101 )  کاسترو

های سالدر کشور صنعتی  09متغیرهای شاخص پیشرو و قیمت نفت بر طول مدت رکود و رونق در 

 تأثیرگذاری دهد که شاخص پیشرو و سرمایهنتایج این مطالعه نشان می. پرداخته است 118-0383 

لیتمی . بر طول دوره رونق در کشورهای مورد بررسی دارندداری معنامنفی و  تأثیرمثبت و قیمت نفت 

کند؟ تجزیه و تحلیل را ایجاد می تجاری ادوارچه چیزی " ای با عنوان در مطالعه( 100 ) 3و همکاران

در ژاپن را با استفاده از نظریه ماتریس تصادفی  تجاری ادوارعلت ایجاد  "میزان تولیدات صنعتی ژاپن

 ادواردهد که عامل اصلی ایجاد نشان می آنهاهای  یافته. ندکن میبررسی  0312-111  های برای سال

 .های تقاضای واقعی است شوک ،تجاری

______________________________________________________ 
1. Baldini 

2. Sylwester and Lan 

3. Frenkel and Rose 

4. Castro 

5. lyetomi, et al 
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 و بحران اقتصادی در یونان تجاری ادوار" ای با عنوان در مقاله( 109 )  میچالیدز و همکاران

خاص از  طور بهالمللی،  ات بینتأثیر "تجزیه و تحلیل بلندمدت تعادل در منطقه یورو( 100 -0381)

در . ندکن میو اتحادیه اروپا را بر روی چرخه کسب و کار یونان تجزیه و تحلیل  آمریکا ایاالت متحده

 نتایج. مطالعه تعادل بلندمدت اقتصاد یونان توسط مدل تصحیح خطای برداری ارزیابی شده استاین 

در تعادل بلندمدت اقتصاد یونان به طرف افزایش  یدارامعنتغییر جهت  دهد کهنشان می این مطالعه

از  پسا و کشورهای غیر مرکزی اتحادیه پولی اروپ آمریکا های همگرایی با اقتصاد ایاالت متحده نرخ

 . برقرار استاجرای سیاست پولی مشترک 

مستقیم به بررسی  طور بهپژوهشی که ، پژوهشگرانهای انجام شده توسط بر اساس بررسی

در  ،بنابراین. یافت نشده استپرداخته باشد، در ایران رکود و رونق اقتصادی  انبر طول دور مؤثرعوامل 

 . پرداخته خواهد شد تجاری ادواربرخی مطالعات مرتبط با موضوع  ارائهاین بخش به 

در اقتصاد ایران با  تجاری ادوارتحلیل " ای با عنوان در مطالعه( 0921)هوشمند و همکاران 

 0992- 092دوره  دردر اقتصاد ایران  تجاری ادواربه  بررسی  "استفاده از فیلتر هادریک پرسکات

متغیرهای . ای غیر پولی است اقتصاد ایران پدیده تجاری ادوارکه  دهد مینشان  آنهاهای  یافته. اند پرداخته

بوده  ها دورهدر جهتی موافق با  حقیقیاند و دستمزد  نوسان داشته های تجاری دورهقیمتی مخالف جهت 

ی در ارگذ سرمایههای دولت،  متغیرهایی نظیر واردات، صادرات نفت و گاز، صادرات غیرنفتی، هزینه. است

در این . اند آالت و تجهیزات و مصرف کاالهای بادوام متغیرهای پیشرو برای اقتصاد ایران بوده ماشین

 .معرفی شده است تجاری ادوارصادرات نفت و گاز به عنوان محرک اصلی  های نوسان ،مطالعه

در اقتصاد  تجاری ادوارهای  ای به بررسی ویژگی در مطالعه( 0921)صیادزاده و جمال دیکاله 

ایران از  تجاری ادوارهای  هدف از این مطالعه بررسی ویژگی. اند پرداخته 0992-0923ایران در دوره 

کارگیری فیتلر آماری هادریک و  به همین منظور با به. نظر طول دوره، وسعت و شدت آن بوده است

هار دوره تجاری در این ، چحقیقیروند از سری زمانی تولید ناخالص داخلی  ءپرسکات و جداسازی جز

سال و متوسط طول   /8 برابرهای رونق  متوسط دوره. فاصله زمانی مورد شناسایی قرار گرفته است

______________________________________________________ 
1. Michaelides, et al  
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های رونق نسبت به  تر بودن متوسط طول دوره سال بوده که این امر طوالنی  /8 برابرهای رکود،  دوره

 .دهد میهای رکود را نشان  هدور

بررسی میزان اثرپذیری متغیرهای کالن در مطالعه خود به ( 0922)شفیعی و صبوری دیلمی 

در افزایش  توان میها را  آثار بحران بر تراز پرداخت. اندی پرداختهاقتصاد ایران از بحران مالی جهان

ها به دلیل کاهش درآمد حاصل از صادرات نفت، کاهش صادرات غیرنفتی به دلیل  کسری تراز پرداخت

کاهش  های نفتی و نیز کاهش تقاضا برای صادرات کشور به دلیل رکود جهانی، کاهش قیمت فرآورده

های خارجی کشور، احتمال افزایش نرخ ارز و کاهش صادرات غیرنفتی، کاهش مالیات بر  خالص دارایی

  .کردخالصه  جزاینهاواردات و 

فصلی و ساالنه به های  گیری از داده و با بهره HBبا استفاده از روش ( 0923) نیا و قاسمی طیب

نشان  آنها های پژوهش یافته. اند پرداخته 0931- 092دوره  درتجاری در تولید  ادوارگیری  اندازه

ها، رونق  سالاین سال از  01اقتصاد ایران هفت دوره تجاری را پشت سر گذاشته است که در  ،دهد می

نفت از میان عوامل متعدد  ،همچنین. های اقتصادی حاکم بوده است سال، رکود بر فعالیت 03و در 

 .تری داشته استمؤثرگذار در ایجاد رونق و رکود در اقتصاد ایران نقش تأثیر

به بررسی نقش سیاست مالی در تثبیت اقتصادی  ای مطالعهدر ( 0931) صمدی و اوجی مهر

سیاست مالی ایران در دوره  دده مینشان  آنها نتایج. اند پرداخته 0939-0928دوره  درایران، 

این نتایج نشان . اعمال شده است تجاری ادوارشده، ماهیت کینزی داشته، اما همواره موافق  بررسی

بلکه عاملی در جهت افزایش  ،ی در تثبیت اقتصادی نداشتهمؤثرداده که سیاست مالی نه تنها نقش 

 .ای اقتصادی بوده استه  نوسان

تجاری در اقتصاد ایران با  ادواربه بررسی تعیین نقاط چرخش در  (0931) هژبر کیانی و مرادی

دست آمده حکایت از آن دارد که  هنتایج ب. اند پرداخته ،0981:0- :0921های فصلی در دوره  استفاده از داده

ترین این رکودها با تداوم هفت  در دوره یادشده در سه مقطع زمانی، چهار رکود اتفاق افتاده است، طوالنی

آمده بر این داللت دارد که در دوره مورد بررسی هر بار وقوع رکود،  دست بهنتایج . فصل ظهور کرده است
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این در حالی است که بروز هر دوره رونق در دوره مورد . فصل تداوم داشته است 0/ 1طور متوسط  هب

 .استفصل ادامه یافته  88/8 بررسی در اقتصاد ایران

 یرهایبر متغ یبحران اقتصاد جهان ریتأث یبررس بهای در مطالعه( 0930)موسوی و شیخیانی 

متغیرها همانند صادرات نفتی، برخی از  دهدن مینشا پژوهش نیا جینتا. اندپرداخته رانیا یاقتصاد

 .اند داشته ی دیگرنسبت به متغیرها از بحران مالی پذیری بیشتریتأثیربودجه و نرخ ارز  یکسر

 بیشترتوان بیان کرد که در ویژه مطالعات داخلی می شده به بندی مطالعات انجامدر جمع

بحران مالی جهانی  تأثیرشده و به بررسی  های رکود و رونق اقتصادی پرداختهمطالعات به تبیین دوره

. ای پرداخته نشده استی دورهها مدلگیری از رهیافت بر طول مدت رکود اقتصادی در ایران با بهره

گذاری بحران تأثیرای برای تبیین چگونگی ی دورهها مدلاستفاده از  پژوهشوجه تمایز این  بنابراین،

 . است 0931- 093های سال طیمالی جهانی بر طول مدت رکود اقتصادی در ایران 

 مروری بر مطالعات تجربی .9

بحران مالی جهانی بر طول مدت رکود اقتصادی در ایران با  تأثیر، بررسی پژوهشهدف اصلی این 

در این مطالعه  منظور بدین. است 0931- 093های سال درای ی دورهها مدلگیری از رهیافت بهره

تجاری استخراج شده و با  ادوار( HP) پرسکات –ابتدا، با استفاده از روش آماری فیلتر هودریک 

تجاری بررسی  ادوارمتغیرهای مورد نظر بر طول مدت  تأثیر( تحلیل بقا) ای  های دوره استفاده از مدل

 .دشو می

کاسترو در مطالعه خود . دشو میاستفاده ( 101 )در این مطالعه از مدلی مشابه مدل کاسترو 

د توان میپارامتری ( بقا)مدل مدت زمان . پارامتری استفاده کرده است( تحلیل بقا) ای دورهاز یک مدل 

 .به صورت زیر تحلیل شود

*اگر
iT رخداد درستزمان n,...,2,1i  و)C,Tmin(T i

*

ii 
  زمان بقای مشاهده شده باشد، که

 وگرفته را تعریف کنیم که ارزش یک  idاگر یک شاخص پیشامد  ؛زمان سانسور شده استiCدر آن 

iاگر 
*
i CT  تابع چگالی احتمال  ،ارزش صفر گیرد ،و در غیر این صورت*

iT  به شکل زیر تعریف

 :دشو می

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/914992/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%aa%d8%ba%db%8c%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/914992/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%aa%d8%ba%db%8c%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86
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tf                                                                           (0)   

)t,t(احتمال غیرشرطی یک رخداد است که در فاصله  f)t( ،که در آن   افترد  اتفاق مری .

 :دشو میتابع مخاطره و بقا به شکل زیر تعریف 

 (                 )                                                  





)|(
lim)(

*

0

tTtTtp
th


   

)()( * tTPtS                                                            

احتمرال براقی مانردن بیشرتر از      t(S(و  t آنی در زمان فقیتومیا عدم  نرخ شکست h)t(که

 :دشو میمنجر این به تساوی زیر  .است t زمان

 (9  )                                                                                          )(*)()( tSthtf      

 :توان نوشتمی ،عالوه بر آن


t

o
duuhtH )()( 

 ( )                                                                                            )}(exp{)( tHtS   

شود، از راه تجزیه محاسبه نمی   رابطهزمانی که انتگرال . تابع مخاطره فزاینده است t(H(که 

گیری عددی استفاده کرد و بدین طریق ترابع   توان از تکنیک انتگرالبرای استنباط مخاطره فزاینده می

مدل مخراطرات   ،دشو میکردن تابع مخاطره استفاده  تابعی که برای پارامتریشکل . بقا را محاسبه نمود

 :نسبی به شکل زیر است

 (3     )                                      ),,,( DUifivgOrXX     و        X
0 e)t(h)X,t(h   

 : استشامل متغیرهای زیر  X  که

 Or : تولید ناخالص داخلی از یدرآمد حاصل از صادرات نفت که به صورت درصد (GDP) 

 .استکشور به نفت  شتریب یوابستگ انگرینما ،بزرگ باشد ریمتغ نیا مقدار قدرهر چ. شده است ارائه

 Inf  : است( بر حسب درصد)نرخ تورم. 

 Invg  :اسرت دولرت   یینهرا  یبر مخارج مصرف میثابت ناخالص تقس هیسرما لیتشک ریمتغ .

 .دکن یم یریگ طول مدت رونق را اندازه یو مخارج دولت بر رو هیسرما ریتأث ریمتغ نیا
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 DU :گررفتن بر طول مدت قرار یجهان یبحران مال ریتأثدرنظر گرفتن  یبرا یمجاز ریمتغ 

برابرر برا   ( 112 -101 ) یجهان یوقوع بحران مال یهاسال یبرا آن مقدار که است یاقتصاد رکود در

 .صفر در نظر گرفته شده است ی دیگر،هاسال یو برا کی

 )t(h0 اسرت،   هیر تابع مخاطره پا بررآورد اسرت کره    ییاز پارامترهرا      برردار  کیر 

 یشرکل ترابع   چید بدون قبول هر توان یمدل م نیا. است یحیتوض یرهایبردار از متغ کی Xد و شو یم

مردل   کیر قبرول   نیگزیبررآورد جرا   کیر . دشرو  یشود که به مدل کاکس منجر مر  برآورد t(h( یبرا

 . است     تابع  یخاص برا یپارامتر

 از فیلترر آمراری هودریرک پرسرکات    تجاری  ادوارمنظور تعیین و شناسایی  ، بهاین پژوهشدر 

 .برای استخراج جزء روند از سری زمانی مورد نظر استفاده شده است( 0331)

 :  بر اساس این روش رکود و رونق اقتصاد به شکل زیر استخراج شده است

 .  شودبه عنوان رونق درنظر گرفته می ،خود باشد بلندمدتبزرگتر از روند  GDPاگر  .0

 .  شودبه عنوان رکود درنظر گرفته می ،خود باشد بلندمدتکوچکتر از روند  GDPاگر  . 

 .  شودبه عنوان حالت نرمال درنظر گرفته می ،خود باشد بلندمدتروی روند  GDPاگر  .9

 تجربی نتایج .1

عوامرل مرؤثر برر آن     بنرابراین، ، رکود استدر دوره  کشورقرارگرفتن  انطول دور ،از آنجا که متغیر وابسته

بره عنروان متغیرر    GDP (OR )شامل متغیرهای درآمد حاصرل از صرادرات نفرت برر اسراس درصردی از       

مخرارج مصررفی نهرایی دولرت      جایگزین برای شاخص پیشرو، تشکیل سرمایه ثابت ناخرالص تقسریم برر   

(invg) ،Du و نرخ تورم  برای در نظرگرفتن اثر بحران مالی جهانی(inf ) شاخص جرایگزین بررای   به عنوان

شایان ذکرر اسرت کره بررای بررآورد طرول دوره        0.شودسازی میثباتی و نا اطمینانی اقتصاد کالن مدلبی

برآوردشرده و برر اسراس آن دوران     تجراری  ادوار، (HP)پرسکات  -، ابتدا با استفاده از فیلتر هودریکرکود

______________________________________________________ 
صورت خطی بوده و متغیرهای مرورد اسرتفاده در ایرن پرژوهش      است که مدل مورد استفاده در این مطالعه به گفتنی. 0

 . صورت لگاریتمی نیستند به
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فیلترر  نترایج فیلترر تولیرد ناخرالص داخلری حقیقری بره روش         .شرود رونق و رکود اقتصادی مشخص مری 

 .تجاری در نمودار زیر ارائه شده است ادوارو استخراج روند بلندمدت و  پرسکات -هودریک

 پرسکات -فيلتر توليد ناخالص داخلی حقيقی به روش هودریک .4 نمودار
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 .این پژوهش یهاافتهی: مأخذ

هرای  که تولید ناخالص داخلی حقیقی روند صرعودی را در سرال   دهد نشان می باالنتایج نمودار 

، 0981، 0988، 0983، 0980، 0981، 0933،  093، 0930هرای  طی نموده و در سال 0931- 093

مقدار تولیرد ناخرالص داخلری حقیقری کمترر از مقردار         093و  0930، 0922، 0929-0918، 0982

 ،دیگرر  بیران بره  . این مقدار از روند بلندمدت بزرگتر بوده است ی دیگرهابوده و در سالبلندمدت خود 

هرای رونرق   ، سرال ی دیگرر هرا های رکود در نظر گرفته شده و سرال ، به عنوان سالگفته پیشهای سال

هرای دوران رکرود   توان بیان کرد که برخی سرال های رکود و رونق میدر تحلیل سال. ندهستاقتصادی 

و  0988، 0983، 0980، 0981، 0933هرای  تصادی مربوط به دوران جنگ تحمیلی بروده کره سرال   اق

ها، کاهش تقاضا برای کاالها و خردمات بروده   دلیل رکود اقتصادی در این سال. گیردرا در بر می 0981

آن کراهش   دنبرال دلیل دیگر رکود اقتصادی مربوط به کاهش قیمت نفت اوپک و بره   ،همچنین. است

، بره دلیرل تشردید     093و  0930هرای  برای سال. است 0918-0929های آمدهای نفتی برای سالدر

 .بودن نرخ رشد اقتصادی، اقتصاد ایران با رکود مواجه بوده است های اقتصادی و منفیتحریم

بررای  . شرده اسرت  دوره مورد بررسی محاسربه   در رکود، طول دوره تجاری ادوارپس از برآورد 

هایی که اقتصاد از دوره رونق وارد دوره رکود شده بره عنروان   طول دوران رکود، تعداد دورهگیری اندازه



 

 4931 زمستان، 72، شماره دومسال بيست و فصلنامه روند،   
 

 

08 

متغیرهای نررخ ترورم، تشرکیل     تأثیر در مرحله بعد،. های رکود اقتصادی در نظر گرفته شده استدوره

سرمایه ثابت ناخالص تقسیم بر مخارج مصرفی نهایی دولت، نسبت درآمدهای حاصل از صرادرات نفرت   

مردل   بررآورد بررای  . شرود بررسی می رکودبر طول دوره  و بحران مالی جهانی به تولید ناخالص داخلی

 . ده استاستفاده ش 0های پارامتریک و توزیع ویبولاز روش پژوهشتجربی 

مدل مخاطره متناسب : دو نوع مدل رگرسیونی برای تجزیه و تحلیل بقا وجود دارد ،کلی طور به

و   نمایی ،از قبیل مدل ویبول 9دار زمان شکست به عنوان یک روش نیمه پارامتری و مدل شتاب  کاکس

ه است، شدوسیع در آنالیز بقا استفاده  طور بهمدل کاکس . های پارامتری به عنوان روش 3نرمال اریتملگ

ها به  رغم داشتن برخی محدودیت بهمدل کاکس . ندهستی پارامتری دارای مزایای بیشتری ها مدلولی 

الزامی نبودن یک توزیع احتمالی . رود میبر بقا به کار  مؤثرسازی عوامل  به منظور مدل ،ترین عنوان رایج

فرض اساسی و مهم  ولی یک پیش است،های بقا، یکی از مزایای مدل مخاطره متناسب کاکس  برای زمان

بودن خطر برای تمامی متغیرهای مستقل موجود در مدل  متناسب ،در این مدل وجود دارد و آن فرض

ی پارامتری خواهد ها مدلتر از  دست آمده ساده در صورت برقراری این فرض، تفسیر مدل به. استنهایی 

تری نسبت به  ی پارامتری برقرار باشند، تجزیه و تحلیل قویها مدلهای  فرض اما چنانچه پیش ؛بود

شدن برخی مفروضات و انتخاب یک توزیع احتمال فرضی  قائل. های  نیمه پارامتری قابل انجام است روش

نسبت به زمانی که چنین تر نموده، انحراف معیار برآوردها را  های بقا، استنباط آماری را دقیق برای زمان

 برآوردی پارامتری ها مدلهای مشخص،  موقعیت در. کوچکتر خواهد کرد ،مفروضاتی وجود نداشته باشند

ی برای برآورد ینما از روش حداکثر درست های پارامتری معموالً در روش. کاراتری از مدل کاکس دارند

 در. استد که این تکنیک و تفاسیر آن برای پژوهشگران آشناتر شو میپارامترهای مجهول استفاده 

های  به بررسی اثر مستقیم متغیرهای مورد بررسی بر روی بقا و نه احتمال توان میهای پارامتری  مدل

______________________________________________________ 
1. Weibull 
2. Cox Proportional Hazard Model  

3. Accelerated Failure Time  

4. Exponential 

5. Log-Normal  
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مدل به روش پارامتریک و با فرض توزیع  برآوردنتایج . پرداخت( چنانچه در مدل کاکس است) شرطی

 .ائه شده استویبول در جدول زیر ار

 ولنتایج برآورد مدل با فرض توزیع ویب .4 جدول

 (PV)ارزش احتمال  zمقدار آماره  ضریب متغيرهای توضيحی و عرض از مبدأ

C 10/0 -19/1 -92/1 

Inf 13/1 9 /  19/1 

Invg 21/0- 23/ - 111/1 

Or  1/1- 83/9- 11 /1 

DU 1 /1  3/9 11 /1 

 .پژوهش این یهاافتهی: مأخذ 

 تأثیردارای  و بحران مالی جهانی نرخ تورم هایدهد که متغیرمدل نشان می برآوردنتایج 

، طول دوره درصدی نرخ تورمکه با افزایش یک  یطور به ،بوده رکودبر طول دوره  یدارامعنمثبت و 

. یابدواحد افزایش یا ریسک خروج از این دوران به این میزان کاهش می 13/1به میزان  رکود

دهد با وقوع بحران مالی، طول دوره بوده که نشان می 1/ 1ضریب متغیر مجازی برابر با  ،همچنین

بر طول  منفی تأثیرحاصل از صادرات نفت خام  هایدرآمدنسبت متغیر . یابدرکود اقتصادی افزایش می

با افزایش یک واحدی  ،بنابراین. است -1/1 که ضریب این متغیر برابر با  یطور به ،داشته رکوددوره 

 1/1 نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی، از میزان طول دوره رکود اقتصادی به اندازه 

بر این، متغیر نسبت تشکیل سرمایه ناخالص به مخارج مصرفی نهایی  افزون .شودواحد کاسته می

آن، طول  واحدیافزایش یک  کشورها داشته و با رکودبر طول دوران  یدارامعنو  منفی تأثیردولت 

گذاری به افزایش تقاضای افزایش سرمایه ،بنابراین. یابدمی کاهشدوره  21/0در حدود  رکوددوران 

به . کنددوره کاهش پیدا می 21/0در نتیجه آن ریسک خروج از دوران رونق در حدود  ،دهشمنجر کل 

توان استدالل نمود که وقوع بحران مالی جهانی و گیری کلی از نتایج برآورد مدل میعنوان نتیجه

که  در حالی ،شدهمنجر افزایش نرخ رشد تورم به تشدید دوران رکود و افزایش طول دوران رکود 
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تواند زمینه کاهش طول دوران رکود و قرارگرفتن گذاری میافزایش نسبت درآمدهای نفتی و سرمایه

 .را فراهم نمایداقتصاد در دوره رونق و شکوفایی اقتصادی 

صورت  ولمدل بقا با فرض توزیع ویب برآوردآزمون خوبی برازش در خصوص  ،در ادامه

میزان ریسک و مقدار جمالت اختالل  0آلن -برای این منظور با استفاده از تابع ریسک نلسون. گیرد یم

 -اختالل کاکسبر اساس این نمودار هر چقدر میزان ریسک به جمله . شوندترسیم می  اسنل -کاکس

در نمودار زیر آزمون خوبی . استتر باشد، بیانگر خوبی برازش مدل با فرض توزیع ویبول  اسنل نزدیک

 .برازش نشان داده شده است

 ولآزمون خوبی برازش با فرض توزیع ویب .2نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .پژوهش این یهاافتهی: مأخذ         

 -کرد که میزان ریسک در حوالی جمالت اختالل کاکس توان بیانمی باالبا توجه به نمودار 

توانسته است  ولمدل برآوردشده به روش پارامتریک و با فرض توزیع ویب ، بنابراین،اسنل قرار داشته

مدل برآوردشده دارای خطای  ،دیگر بیانبه . را توضیح دهد رکود اقتصادیتغییرات متغیر طول دوره 

______________________________________________________ 
1. Nelson- Alen 

2. Cox-Snell 

0
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2
3

4
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Cox-Snell residual

H Cox-Snell residual
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گیری در خصوص خوبی برازش با معیارهای لگاریتم این نتیجه. ستاتری کمتر و قدرت برازش مناسب

بودن  نتایج مربوط به مناسب .استسازگار ول توزیع ویب دربارهراستنمایی و نیز معیار اطالعاتی آکائیک 

همانند توزیع لگاریتم نرمال در جدول زیر   ی دیگرهاتوزیع ویبول برای برآورد مدل در مقایسه با توزیع

 .ده استش ارائه

 نتایج آماره لگاریتم راستنمایی و معيار آکائيک برای دو توزیع ویبول و لگاریتم نرمال .2جدول 

 (AIC)معيار آکائيک  LLآماره  نوع توزیع

 18/0 - 1/91 (Weibul)ویبول 

 23/0 - 10/93 (Lognormal)لگاریتم نرمال 

 .پژوهش این یهاافتهی: مأخذ 

برای توزیع ویبول  LLتوان بیان کرد که مقدار جبری آماره می باالبا توجه به نتایج جدول 

. بزرگتر و نیز معیار اطالعاتی آکائیک برای این توزیع در مقایسه با توزیع لگاریتم نرمال کوچکتر است

 برآوردبودن توزیع ویبول نسبت به توزیع لگاریتم نرمال برای  این معیارها نیز داللت بر مناسب ،بنابراین

 .طول دوره رکود در ایران دارند

مدل و نیز خوبی برازش آن این است که معموالً توزیع ویبال و  برآوردنکته قابل توجه در 

دارای خوبی برازش باالتر و بهتری هستند که   و توزیع نمایی 0لگاریتم نرمال نسبت به توزیع گومپیتز

میر  -با استفاده از برآوردکننده کاپالن پایانیدر بخش . یافته، تأییدشده استدر این مطالعه نیز این 

 .شده که نتایج به صورت نمودار زیر است هنمایش داد رکوداحتمال بقای طول دوران 

 

 

 

 

______________________________________________________ 
1. Gompitz Distribution  

2. Exponential Distribution 
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 مير -نتایج برآوردکننده کاپالن. 9 نمودار

 
 .پژوهش این یها افتهی: مأخذ 

تدریج  دهد که بهنشان می رکودمیر برای احتمال بقای طول دوران  -نتایج برآوردکننده کاپالن

 1/ 1به  1/1کاسته شده و احتمال بقا از  0931- 093های رکود در سالاز احتمال بقای طول دوران 

های پایانی مورد توان بیان کرد که احتمال بقا دوران رکود در سالمی ،بنابراین .یابد کاهش میدرصد 

 .یابدمطالعه کاهش می

 و ارائه پيشنهادهای سياستی گيری جهنتي .8

در دوره  ایران دراقتصادی  رکود بر طول دوره  بحران مالی جهانی تأثیربا هدف بررسی  پژوهشاین 

پرسکات دوران رونق و  -برای این منظور با استفاده از فیلتر هودریک. انجام شده است 0931- 093

پس از محاسبه طول دوره . اقتصادی محاسبه شده است رکودطول دوره  ،سپس ،رکود استخراج شده

 رکودیا ریسک خروج از دوره رونق اقتصادی بر خالف متغیر  رکوداقتصادی، متغیر طول دوره  رکود

به تولید ناخالص  درآمد نفت خامنسبت متغیرهای  تأثیرشده و  عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته به

و بحران مالی  مایه ثابت ناخالص به مخارج مصرفی نهایی دولت، نرخ تورم و نسبت تشکیل سرداخلی

که اوالً توزیع  دهد نشان مینتایج برآورد مدل . اقتصادی بررسی شده است رکودبر طول دوره  جهانی
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Kaplan-Meier survival estimate



 
 ...بررسی تأثير بحران مالی جهانی بر طول دوران رکود اقتصادی در ایران 

 

 

404 

بوده که این انتخاب بر اساس معیارهای  ولی بقا، توزیع ویبها مدلهای پارامتریک مناسب در مورد روش

با  پژوهشمدل تجربی  افزون بر این،. خوبی برازش مدل در این شرایط صورت گرفته است نیزاطالعاتی و 

متغیرهای نسبت درآمدهای نفتی به تولید  منفی تأثیرداللت بر  ها یافتهکه د شبرآورد  ولفرض توزیع ویب

مالی متغیرهای بحران  تأثیرکه  در حالی ،گذاری بر طول دوره رکود داشتهناخالص داخلی و سرمایه

 .بوده استدار معناجهانی و نرخ تورم بر طول دوران رکود اقتصادی در ایران مثبت و 

 بقای احتمال( میر –کاپالن )ضرب حدی  گیری از برآوردکننده حاصلدر بخش پایانی با بهره

دهنده کاهش احتمال  های مورد بررسی آزمون شد که نتایج نشاناقتصادی در سال رکودل دوره طو

 . است 0931- 093های در سال 1/ 1به حدود  1/1اقتصادی از  رکودبقای طول دوره 

مثبت بحران مالی جهانی بر طول  تأثیراز آنجا که این مطالعه در پی آزمون فرضیه مبنی بر 

ه رد نشده و مدل این فرضی برآوردبر اساس نتایج  ، بنابراین،دوران رکود اقتصادی در ایران بوده است

 .بر طول دوران رکود اقتصادی در ایران داشته است یدارامعنبحران مالی جهانی اثر مثبت و 

های سیاستی به ترین توصیه عنوان مهم به زیر، موارد این پژوهش های یافتهبا توجه به 

 :شودریزان اقتصادی کشور ارائه میسیاستگذاران و برنامه

  بر طول دوران رکود اقتصادی  یدارامعنمثبت و  تأثیراز آنجا که متغیر بحران مالی جهانی

سازی اقتصاد در شود سیاستگذاران اقتصادی با مصونپیشنهاد می روی، ، بدیندر ایران داشته است

مینه داخلی و خارجی به افزایش ظرفیت تولید داخلی مبادرت ورزیده و ز های نوسانو  هاتهدیدبرابر 

 .کاهش طول دوران رکود اقتصادی را فراهم نمایند

  بنابراین،بر طول دوره رکود اقتصادی داشته است،  یدارامعنمثبت و  تأثیرمتغیر نرخ تورم 

ها و کنترل نرخ تورم به افزایش شود، سیاستگذاران اقتصادی با کاهش نرخ رشد قیمتتوصیه می

مبادرت ورزیده و زمینه خروج اقتصاد از رکود و کاهش  پذیری کاالها و خدمات داخلیت رقابترقد

 .طول مدت رکود را فراهم نمایند

  در این مطالعه نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به مخارج مصرفی نهایی دولت، دارای

شود پیشنهاد می روی، بدینطول دوره رکود اقتصادی بوده است،  ی بردارامعنگذاری منفی و تأثیر
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گذاری مبادرت ورزیده و ی مالی مناسب به افزایش سرمایهها سیاستاقتصادی با اعمال  سیاستگذاران

 .از این طریق زمینه افزایش سطح تولید و رونق و شکوفایی اقتصادی را فراهم نمایند

  متغیر درآمدهای حاصل از صادرات نفت بر طول دار امعنگذاری منفی و تأثیربا توجه به

شود سیاستگذاران اقتصادی با تخصیص درآمدهای نفتی به پیشنهاد می ،دوره رکود اقتصادی

و از این  اقدام نمودهتقویت بخش خصوصی، به افزایش سطح تولید  نیزهای زیربنایی و  گذاری سرمایه

 .طریق موجبات ارتقای رشد اقتصادی و قرارگرفتن در دوره رونق اقتصادی را فراهم کنند
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 مقدمه. 4

 ي محرک وتوسعه مال ي،توسعه اقتصاد يهدر مراحل اول ،(611  ،يکپاتر) عرضه يرهبرطبق نظريه 

عرضه  يشبه افزا يمال ينهادها و بازارها يشو افزا يسسأت است؛ به اين ترتيب که يرشد اقتصاد موتور

کار توسط حرکت  ينا. دشو يمنجر ماقتصاد  حقيقيرشد افزايش آن موجب  دنبالو به  يخدمات مال

نتايج ، همچنين. پذيرد يصورت م بزرگ هاي يگذار يهاندازکنندگان کوچک به سرما از پس يابمنابع کم

 1ينلو و ينگک ،(691 )  يفرا ،( 69 )شاو  ،( 69 )  نينوک مک ،(616 )يت گلداسم مطالعات

 .نظريه پاتريک مبني بر تأثير مثبت و علي توسعه مالي بر رشد اقتصادي دارد تأييدحاکي از  ،( 69 )

است که  يتواقع ينکننده ا يانبيز ن ينهزم ينمتعدد در ا يمختلف و مطالعات تجرب يتجارب کشورها

بر يک سوي، از . دارد يدو رشد اقتصا يهسرما يلانداز، تشک بر پس ياثر خالص و مثبت يتوسعه بخش مال

هاي اخير تعدادي از مطالعات تجربي بر روي تغيير رفتار يا شکست گرفته، در سال اساس مطالعات صورت

واملي هستند هاي اقتصادي و بروز جنگ از ع بحران. اند ساختاري در متغيرهاي اقتصاد کالن تمرکز يافته

. شوندهاي تغيير رژيم ميي و انگيزه استفاده از مدلهاي زماني مالسريپوياي يند که موجب تغيير در فرا

بيني رشد توليد ناخالص داخلي، به وسيله گزيني مارکف براي پيشيک مدل راه( 696 )هميلتون 

ن، به منظور رفع عيب موجود در هاي رشد باال و پاييدادن تغييرات گسسته در ميانگين بين رژيم نشان

 هاي تغيير رژيم براي ارائهشده از مدل در اين مطالعه سعي ،ين اساسبر ا. کرديندهاي خطي معرفي فرا

اين . اثرگذاري بازارهاي خارجي بر بورس اوراق بهادار تهران استفاده شود بررسي نحوهمنظور  بهمدلي 

شوک بازار نفت بر روي رفتار پوياي اول اينکه اثر ؛ مطالعه از دو جنبه از مطالعات گذشته متمايز است

دو رژيمه مشخص شده و ثانياً يک مدل  MS-EGARCHبازده بازار سهام، با استفاده از يک مدل 

EGARCH  تقارن در نبود مورد استفاده قرار گرفته که امکان استفاده از تغييرات زماني و پژوهش در اين

______________________________________________________ 
1. Supply Leading  

2. Patrick 

3.Mackinon 

4. Fry   

5. King and Levine 
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در . شده استتنظيم بخش  1مقاله در اين   .کند واريانس شرطي را در نوسانات بازار سهام فراهم مي

مدل و در برآورد شناسي و  ، در بخش چهارم روشپژوهشبخش دوم مباني نظري، در بخش سوم پيشينه 

 .ارائه شده است هاي پژوهش يافتهاي از  بندي و خالصه بخش پنجم جمع

 مبانی نظری. 7

اثر  کانال عرضه و تقاضا روي اقتصادخام از طريق دو  هاي اقتصادي تغيير در قيمت نفت طبق نظريه

 باشد که نفت ماده اوليه بسياري از توليداتله أمس تواند گوياي اين تأثير طرف عرضه مي. گذارد مي

طرف تقاضا نيز از طريق مصرف . دهد را کاهش مي بنابراين، افزايش قيمت نفت تقاضا براي نفت. است

 مصرف به واسطه رابطه مثبت خود با درآمد قابل. دگذار گذاري بر روي اقتصاد تأثير مي سرمايه و

 با افزايش قيمت نفت شاهد يک. پذيرد نفت تأثير مي تصرف، به صورت غيرمستقيم از تغييرات قيمت

 کشورهاي صادرکننده هستيم، از اين رو، مصرف در انتقال درآمد از کشورهاي واردکننده نفت به

افزايش قيمت نفت از طريق افزايش هزينه ، چنينهم. يابد کشورهاي واردکننده نفت کاهش مي

بر تأثيراتي که تغيير در قيمت نفت خام از  عالوه. گذارد گذاري مي تأثير معکوسي روي سرمايه ها شرکت

 .گذارد تورم نيز بر اقتصاد تأثير مي عرضه و تقاضا به همراه دارد، از طريق نرخ ارز و طريق

 وقتي که قيمت نفت. کمي پيچيده است ،اقتصاد نرژي وتحليل ارتباط ميان تغيير در قيمت ا

استفاده  (يليگازواز جمله بنزين و )هاي نفتي  فرآورده هايي که از کند، خانوارها و بنگاه افزايش پيدا مي

صرف  کنند که مقدار کمتري از درآمد قابل تصرف خود را کنند، مصرف خود را طوري تعيين مي مي

طريق  کشورهاي توليدکننده نفت نيز اثر مثبت ثروت را از ديگر، سوياز . هاي نفتي کنند فرآورده

  .کنند درآمد حاصل از فروش نفت تجربه مي

انداز آينده و همچنين شرايط  در مورد چشم قيمت دارايي در بازار سهام با توجه به اطالعات

چه تغيير در قيمت نفت خام عامل  اگر ،طور کلي هب. شود ها تعيين مي اقتصاد پيشروي شرکت کنوني

بين اقتصاددانان يک نتيجه کلي مبني  اما در ،شود نوسان در قيمت سهام در نظر گرفته مي مهمي براي

______________________________________________________ 
1. Aloui and Jammazi.(2009). 

2. Kiliaan.(2009). 
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خارجي و داخلي  هاي پژوهشدر بخش سوم نتايج  .قيمت سهام و قيمت نفت وجود ندارد بر رابطه بين

 .شده است مرتبط بررسي

 پژوهشپيشينه . 9

ارتباط منفي را بين بازده بازار سهام و (  00 )  و سنر( 666 )  ، سادروسکي(661 )  کال جونس و

و ( 691 )  در حالي که چن و همکاران ؛اندهاي قيمت نفت در سهام آمريکا را به دست آوردهشوک

 .صاد نشدنددر اين اقتگفته  پيشبين دو متغير داري معناقادر به تعيين ارتباط ( 661 ) 1هانگ و همکاران

به اين نتيجه  9،و چند متغيره 9هاي تک متغيره، با استفاده از روش(009 ) 1الوي و همکاران

يافته  ي بازده بازار سهام شش کشور توسعهدار معنااند که تغيير در قيمت نفت خام، به صورت دست يافته

داري معناهاي قيمت نفت اثر ، شوک(009 ) 6بر اساس مطالعه پارک و راتي. دهدرا تحت تأثير قرار مي

 . گذارد يبر روي بازده بازار سهام انگليس و سيزده کشور اروپايي واردکننده نفت خام بر جاي م

، افزايش بزرگ در قيمت نفت و ريسک جنگ، اثر نامتقارني را بر روي (001 )0 بتلينگمير

 . گذارندرفتار قيمت سهام در انگلستان به جاي مي

گزارش کردند که تنها افزايش قيمت نفت ايجادشده به علت تقاضاي ( 009 )   کيالن و پارک

، (006 )   ميلر و راتي. دهدانسه را تحت تأثير قرار مياحتياطي نفت، به صورت منفي قيمت سهام فر

دريافتند که ارتباط منفي بلندمدت بين شاخص بازده    (ECM)با استفاده از يک مدل تصحيح خطا 

______________________________________________________ 
1. Jones and Kaul 

2.Sadorsky 
3. Ciner 

4. Chen, et al 
5.Huang, et al 
6.Aloui, et al 

7. Multivariate 

8. Univariate 

9. Park and Ratti 

10 Bittlingmayer 

11. Kilian and Park 

12. Miller and Ratti 

13. Vector Error Correction Model 
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آنها استدالل نمودند اين رابطه ايش در قيمت نفت در بازار سهام آمريکا وجود دارد، بازار سهام و افز

 .تواند، به علت وجود حباب قيمت نفت در اواخر قرن گذشته بوده است مي

هاي توسعه داده شده با  سري MS-VARمدل  برآورد، با استفاده از (006 )  جامازي و آلوي

هاي قيمت  بر اساس نتايج آنها، شوک .اندنوسانات بازار سهام پرداختهفيلترشده موجک، به تعيين رفتار 

هاي قيمت نفت به عالوه شوک(. بجز براي ژاپن)دهند نفت، فاز رکود بازار سهام را تحت تأثير قرار نمي

اين ارتباط منفي . دهد يبه صورت موقت بازده بازار سهام را در فاز رونق و معتدل بازار سهام کاهش م

 . رسدتر به نظر ميمشخص 666 از دوره  پيش

دو رژيمه ارتباط بين  MS-EGARCH، با استفاده از يک مدل (0 0 )  آلوي و جمازي

 009 -696  نوسانات بازار نفت و قيمت سهام را براي کشورهاي فرانسه، انگليس و ژاپن، براي دوره

را بر روي هر دوي داري امعننفت تأثير  ، افزايش قيمتها آنبر اساس نتايج  .مورد بررسي قرار دادند

هاي اثرات شوک مورددر . گذاردها به جاي مينوسانات بازده سهام و احتمال انتقال در سراسر رژيم

، MS-GARCHهاي  بازار سهام، بايد توجه داشت که ادبيات تجربي بر روي مدل پويايينفت بر روي 

MS-AR  وMS-EGARCH محدود شده است. 

با مدل ناهمساني   غيرقابل مشاهده ياجزا، با استفاده از يک مدل (009 )  هاموده و چوي 

بازار سهام شوراي همکاري خليج  9و ناپايدار 1حساسيت بازده پايدار 1،گزيني مارکفواريانس راه

ضيح ، بازار نفت نقش مهمي را در توها آن بر اساس نتايج. به نفت را مورد بررسي قرار دادند9فارس

، بازده بازار سهام يادشدهمطالعه هاي  يافتهکند؛ طبق بازي مي يادشدهرفتار بازار سهام کشورهاي 

توان گفت که تغييرات رژيم در رفتار به طور خالصه مي. مسير حرکت يکساني دارند يادشدهکشورهاي 

______________________________________________________ 
1. Jammaziand Aloui 

2. Aloui and Jammazi 

3. Hammoudeh and Choi 

4. Unobserved-component 

5. Markov-switching heteroskedasticity 

6. Permanent 

7. Transitory 
8. Gulf Cooperation Council 
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يم در بازار سهام ايران و ود تغييرات رژنبيا ود باست، اين امر ما را به بررسي  بازار سهام اثبات شده

 .کندنقش عوامل برونزا در تعيين مسير حرکت بازده سهام در ايران تشويق مي

 001 تا  669  ماهانههاي ، با استفاده از داده(91  )در مطالعات داخلي، صمدي و همکاران 

رس هاي قيمت جهاني طال و نفت بر شاخص قيمت بوو مدل اقتصادسنجي گارچ، به بررسي شاخص

ها، تأثير شاخص قيمت جهاني طال بر شاخص قيمت  براساس نتايج آن. انداوراق بهادار تهران پرداخته

که نتايج  سهام بورس تهران، نسبت به تأثير شاخص قيمت جهاني نفت بيشتر است؛ به طوري

 .دهنده اثر منفي شاخص قيمت جهاني نفت بر شاخص قيمت سهام بورس تهران دارد نشان

 مدل برآوردشناسی و  شرو. 1

 (MS-EGARCH)گزينی مارکوف نمائی راه GARCHمدل  .1-4

تعريف    براي   و    به صورت رابطه(  66 )  معرفي شده توسط نلسون EGARCH (1,1)يک مدل 

 :دشو مي

(                               )                                                                  

(               )                                     
    

     
                   

    

     
 

متغير توضيحي است که ممکن است شاامل   Mيک بردار از    ميانگين شرطي،         ،  در رابطه 

  
 تماام مجموعاه اطالعااتي اسات کاه شاامل           از پاارامتر،   (M×1)يک باردار    وقفه باشد،     

،   که طباق رابطاه   هنگامي. ستعبارت خطا   و در نهايت  بوده (t 1)اطالعات در دسترس در زمان 

معرفاي شاده باه     tاز توزياع   عموماً Dکند، پيروي مي EGARCH(1,1) واريانس شرطي از يک فرآيند

مثبت بوده و  شده، اکيداًبرآوردبه عنوان واريانس شرطي      .نمايد تبعيت مي( 699 )  برولسلو وسيله

______________________________________________________ 
1. Nelson 

2. Bollerslev 

شاوند؛ در نتيجاه نيااز باه ياک       در نظر گرفته ماي  يمنف و مثبت ها شوک مارکف ينيگز راه روش در نکهيا علت به.  

هااي مختلاف    از سوي ديگر، چون واريانس و ميانگين جامعه مورد بررسي در پاژوهش . است tو  zتوزيع متقارن مانند 

 .استفاده شود tمجهول است، الزم است از توزيع 
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ياک اثار    ،  رابطاه . نادارد  GARCHمدل  برآوردهاي غير منفي استفاده شده در و نيازي به محدوديت

 ،( 66 )و نلساون  ( 691 )  نظر بلک اساسبر . دهدنامتقارن اخبار منفي را بر روي واريانس نشان مي

اثار   .گيارد نامتقاارن تحات تاأثير قارار ماي     افزايش و کاهش قيمت سهام  نوسانات بازار سهم به وسيله

شود، به حساب آوردن اين ضريب براي رفع مشاکل  تفسير مي γضريب  نامتقارن در نوسانات به وسيله

 درجاه  طبق مطالعاه آنهاا،   .معرفي شد( 660 )  الماورکس و الستراپس به وسيله GARCHهاي مدل

استاندارد، ممکن است در صورت وجود شکست  GARCHباالتر ثبات نشان داده شده به وسيله فرآيند 

گزيناي  راه ARCHکار بساتن مادل    ، با به( 66 )  هميلتون و ساسمل. دشساختاري تقلبي و اشتباه با

هاي هفتگي بازده سهام انگليس، مشاهدات قوي را از تغييرات رژيم در براي داده (SWARCH)مارکف 

ها ادعا کردند که باه حسااب آوردن تغييارات رژيام، باه       آن افزون بر اين،. کردند تأييد ARCHفرآيند 

هميلتاون و   ،بار ايان اسااس    .شاود ميمنجر کاهش قابل مالحظه در درجه پايداري نوسانات جزء خطا 

رچوب مدل تغييرات رژيم، تابع واريانس شارطي را باا فارا وارياانس شارطي      در چا(  66 )ساسمل 

 MS-EGARCH(1,1)، مادل  (006 )نظر هنري  اساسبر . هاي اقتصاد اصالح کردندوابسته به وضعيت

 :اصالح شود  و   هاي  تواند به صورت رابطهاوليه مي

( )                                                                                                      

( )                                               
    

       
                       

    

       
   

 

که واريانس شرطي، بادون اساتفاده    کندتضمين مي MS-EGARCH، مدل SWARCHبر خالف مدل 

هاا باه وسايله متغيار پنهاان نشاان داده       ، رژيام با فرا وجاود دو رژيام  . از قيد غيرمنفي، مثبت باشد

هااي رکاود مقادار صافر و در     وابسته به وضعيت اقتصااد باوده کاه در دوره      شوند، به طوري که  مي

يند ماارکف مرتباه اول   يک فرا ها به وسيلهانتقال بين رژيم .کند هاي رونق مقدار يک را اختيار مي هدور

 :است 1 شود و به صورت رابطهکنترل مي( 696 )هميلتون  معرفي شده به وسيله

______________________________________________________ 
1. Black 

2. Lamoureaux and Lastrappes 

3. Hamilton and Susmel 
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 (1 )                                                                                 

                  

                    

                    

                  

   

احتمال آنکه اقتصاد در  pبه عالوه  ؛وابسته است     گذشته  به رژيم دوره   ، رژيم رايج 1 در رابطه

مااالت  ايان احت . دهاد نشاان ماي   ،تغيير کند( يا يک)به وضعيت صفر ( يا صفر)، از وضعيت يک tزمان 

 به صاورت        توان در يک ماتريس انتقال را مي
        

        
خالصاه کارد کاه در آن      

و هناري  (  66 )  ، کااي ( 66 )طباق نظار هميلتاون و ساسامل     . مجموع احتماالت برابر يک است

 :است 1تابعي آنها به صورت رابطه  شکل، با فرا اينکه احتماالت انتقال اوليه ثابت باشد، (006 )

(1)                                                                           
     

       
              

     

       
 

تواند با اساتفاده از  مي MS-EGARCH، مدل (661 )و گري ( 696 )نظر هميلتون  اساسبر 

-MSهااي  طاور کاه رکار شاد، بار عکاس مادل        هماان . شود برآورد  يينماراستهاي حداکثر تکنيک

GARCH هااي گذشاته،   ، به علت اينکه واريانس شارطي باه شاوک   پژوهش، مدل انتخاب شده در اين

نامتقارن باه   پاسخو   ثبات  ،حال و وضعيت گذشته اقتصاد وابسته است، در تسخير رژيم وابسته به اثر

  1.استپذير  فکامالَ انعطا يک شوک

کاه ناه   باوده  هاي بازار نفات  ، متغير اطالعات شوک(006 )هنري  مانند مطالعهپژوهش اين تحليل در 

دهد، بلکه بار روي احتمااالت انتقاال رژيام نياز ما ثر       تنها ميانگين و واريانس بازده سهام را تحت تأثير قرار مي

 :شودسي ميبازنوي 9و  9ي ها به صورت رابطه MS-EGARCH(1,1)مدل  ،بر اين اساس. است

(9)                                                                                                

(6)                           
    

       
                       

    

       
        

 . است      تغييرات قيمت نفت در دوره     ، 6و  9ي ها در رابطه

______________________________________________________ 
1. Cai 

2. Maximum Likelihood 
3. Impact 

4. Persistence 

5. Henry. (2009) 
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 پژوهشهای داده .1-7

 و شاخص قيمت بورس اوراق بهادار تهران   قيمت نفت  ماهانههاي در اين مقاله از داده
(TEPIX) در

متغيرها به ترتيب از بانک اين . استفاده شده است  TSMافزار با استفاده از نرم   0 -000 هاي  سال

، به پيشينتغييرات قيمت نفت هر دوره نسبت به دوره . اندالمللي پول تهيه شدهمرکزي و صندوق بين

، لگاريتم نسبت شاخص 0 به عالوه با استفاده از رابطه  ؛عنوان شوک قيمت نفت در نظر گرفته شده است

و به عنوان بازده سهام شده  در صد ضرب پيشينقيمت بورس اوراق بهادار تهران در هر دوره نسبت به دوره 

  .ماهانه بورس اوراق بهادار تهران در نظر گرفته شده است

( 0    )                                                                                            
      

        
  

به  1والد آزمونيا  1يي عمومينما آزمون نرخ راستي مارکوف از طريق ها مدلهاي  يمرژتشخيص تعداد 

براي حل اين مشکل از . پذير نيست امکان ،غيراستاندارد است 9شان به اين دليل که توزيع مجانب

 ،اساسن بر اي. شده استاستفاده ( 661 ) 9گارسيا و پرون  يلهوسبه ه نمايي معرفي شد نرخ راست آزمون

در مقابل ( يک رژيمه) EGARCH(1,1)تغيير در نوسانات بازده سهام به وسيله يک فرآيند نبود فرا صفر 

مورد آزمون قرار ( دو رژيمه)که شامل تغيير در نوسانات بازده سهام است  MS-EGARCHيک ساختار 

قادير با استفاده از م. شده است برآورداست که ميانگين و واريانس به صورت جداگانه   گفتني. گرفته است

شده و  نيرتبه خودرگرسيون در تابع ميانگين، صفر تعي( 696 ) 0 ، حنان کوئين( 69 ) 6ي آکائيکرانحب

______________________________________________________ 
هاي ماهانه ميانگين روزهاي کاري بازار نفت و بازار بورس اوراق بهاادار تهاران در ياک مااه اساتفاده شاده        براي محاسبه داده.  

 .است

بهادار بوده و از طرفي باه علات برونازا باودن     چون در اين پژوهش، هدف بررسي نوسانات قيمت نفت بر شاخص بورس اوراق .  

شود، از متغير قيمات نفات اساتفاده     ريزي مي قيمت نفت تنها عاملي که موجب نوسان در درآمدهاي نفتي به صورت غير برنامه

 .ريزي کرد توان بر روي ثبات حجم صادرات نفتي برنامه هاي پي در پي نمي است به علت تحريم گفتني. شده است
3. Tehran Exchange Price Index 
4. Aloui and Jammazi . (2008). 

5. Usual Likelihood Ratio 
6. Wald Tests 

7.Asymptotic Distributions 
8. Garcia and Perron 

9. Akaike 

10. Hannan and Quinn  
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به  LRآزمون آماره . کند يمسري بازده سهام را خوب توصيف  EGARCH(1,1)براي تابع واريانس مدل

  داويس Pمبتني بر ارزششده و ارزش بحراني  تعيين |LR=2|ln LMS-EGARCH−ln LEGARCH  رابطهوسيله 

بر . قابل مشاهده است  نتايج در جدول . استه که به وسيله گارسيا و پرون پيشنهاد شداست ( 699 )

با احتماالت انتقال ثابت شده و شامل دو رژيم،  MSيي مدل نما نرخ راست ، آزمون اساس نتايج جدول 

نبود قادر به رد فرا صفر مبني بر  ،بنابراين. استبراي بازده بازار سهام  EGARCH(1,1)باالتر از مدل 

است که نتايج قوي از تغيير رژيم در روشن  ،بنابراين. هستيمدرصد   داري  امعنتغيير در رژيم با سطح 

دو رژيمه بهتر  MS-EGARCHنوسانات بازار سهام به وسيله مدل در نتيجه، نوسانات بازار سهام وجود دارد؛ 

 . سازگار است( 006 )و آلوي و جمازي ( 006 )  با نتايج مطالعات هنرينتايج اين . شود يمتوصيف 

 بودن بازده بازده سهام بررسی حال خطی LR آزمون .4جدول 

LR lnL  

            
91/  6 EGARCH(1,1) خطي 

 1/ 10 MS-EGARCH(1,1) 

 .استدار امعن درصد  در سطح ***: 

 .اين پژوهش هاي يافته: مأخذ 

 شده تاحتماالت انتقال ثابا ب MS-EGARCHمدل  .1-9

شده، براي  با احتماالت انتقال ثابت  تک متغيره MS-EGARCH(1,1)مدل  برآورددر اين بخش نتايج 

پارامترها در توابع ميانگين و واريانس وابسته به  تمام. استه بازار بورس اوراق بهادار تهران ارائه شد

ي تغيير ها مدلهاي  يژگيواز (. هاي مختلف تغيير کنند يمرژاست که در ه داده شده اجاز)رژيم بوده 

______________________________________________________ 
1. Davies 
2. Henry 

 آزماون خاود از   پژوهشدر (  6  )، رسولي (60  )، مهرآرا ( 6  )، خضري (006 )الوي و جمازي  ،است گفتني . 

LR  از  يتار  هاي غيرخطي حالات عماومي   قابل رکر است مدل ،همچنين. اند دهکربراي آزمودن يک يا دو رژيم استفاده

 .گيرند هاي خطي را نيز در بر مي که مدل بوده ها مدل
4. Univariate 
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ي تغيير ها مدلويژگي ديگر . استدر مدل  ARCHو اثرات   اثرات عدم تقارن زمان همرژيم، بررسي 

. هاي مختلف تأثيرگذارند اما بر وقوع رژيم ؛عواملي است که قابل مشاهده نيستند در نظر گرفتن ،رژيم

نتايج  ؛بر اين اساس  ؛تشخيص داده شد معنيبي δ1مدل، ضرايب اثرات عدم تقارن  برآوردپس از 

 .قابل مشاهده است ، با حذف ضرايب اثرات نامتقارن در جدول  برآورد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________ 
1. Asymmetry Effects 

بدين معني که اثرات متغير شوک نفت بر باازده ساهام   . تغييرات رژيم ارتباطي با تأثيرات نامتقارن ارتباطي ندارد ،است گفتني.  

 .(هر دو تأثير مثبت يا منفي)اما تأثيرات در هر دو رژيم متقارن باشد  ؛تواند در دو رژيم قرار داشته باشد مي
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 بازده سهام تک متغيره MS-EGARCH(1,1) مدلبرآورد نتايج  .7جدول 
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هر يک از دو رژيم تشخيص داده شده براي بازده بازار سهام تفسير اقتصادي مشخصي دارد، 

 :ارائه شده، به شرح زير است  که در جدول  برآوردبراي اين اساس شرح نتايج 

با بازده انتظاري پايين و نوسان پايين و رژيم   دو نوع از رژيم، وضعيت رکود برآوردبر اساس نتايج  . 

جمله  ،بر اساس نتايج. بازده انتظاري باال و نوسان باال تشخيص داده شدا ب  دوم، وضعيت رونق

ميانگين بازدهي در طول . ثابت ميانگين و واريانس شرطي رژيم يک باالتر از رژيم صفر است

متفاوت از صفر داري  امعنبه صورت  وشده دبرآور -1/0  00براي هر ماه  (μ0)وضعيت رکود 

 . افزايش يافته است 6/0  0به  (μ1)است، به عالوه در رژيم يک، مقدار آن 

بر . شده است برآوردرژيم پايدارتر است، نياز به تفسير احتماالت م به منظور تشخيص اينکه کدا . 

بر اساس   .معنادارند کامالً، هر دو براي بازده سهام p11و  p00احتماالت انتقال  برآورداساس نتايج 

از احتمال ماندن در  کوچکتر( است 9/0 61در حدود  p00)ماندن در رژيم صفر  ،نتايج احتماالت

و بزرگي مقدار آنها داللت بر اين دارد که تنها يک حادثه ( است6999/0در حدود  p11)رژيم يک 

يک به رژيم م سانات بازده سهام بورس اوراق بهادار را از رژيتواند بازده سهام يا سري نو يمشديد 

   .و برعکس صفر انتقال دهد

کند، براي  يمکه پايداري در واريانس شرطي را تسخير  ،EGARCH مدل β1 و β0پارامترهاي  . 

بازده بازار سهام  δ0و  δ1ضرايب اثرات نامتقارن  ،طور که رکر شد همان. است دار امعنسهام بازده 

دهد که بازده بازار سهام  ينشان مضرايب  اين بودنامعن بيبوده و از مدل حذف شده است،  امعن بي

 . دهد يمنشان  واکنشمنفي  بورس اوراق بهادار تهران به صورت متقارن به تغييرات مثبت و

هاي شرطي در رژيم صفر و يک را در  يمرژاين است که احتماالت  مارکوفي ها مدلمزيت ديگر  . 

شده، دو احتمال شرطي متفاوت برآوردير رژيم يي تغها مدلدر ادبيات . کند يمفراهم  tزمان 

______________________________________________________ 
1. Recession 

2. Expansion 

 .است 1/0هاي هر رژيم تفاوت آنها از احتمال  منظور از معناداري احتمال . 

. هاي هر رژيم بسيار پايين اسات  با توجه به اينکه سطح احتمال وقوع هر رژيم بسيار باالست، امکان تغيير در احتمال . 

 . ربرد نداردها در طي زمان کا براي محاسبه تغييرات احتمال TVMSبه همين دليل از روش 
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و گيرد  يمبيني مورد استفاده قرار  يشپکه بيشتر در زمان   احتماالت فيلترشده. مورد توجه است

 ،دهد يمکه تغييرات رژيم رخ  زمانيگيري در  يمتصمکه بيشتر به منظور   شده احتماالت صاف

احتماالت فيلترشده مبتني بر اطالعات موجود در زمان  که يبه طورگيرد؛  يممورد استفاده قرار 

t بوده (Pr[St=1/Φt−1]) ند هست مبتني بر نمونه کامل شده که  و احتماالت صاف(Pr[St=1/Φt]) ،

شده به منظور درک بيشتر تفسير اقتصادي که با استفاده از  که احتماالت صاف طوري به

   .استشده ايجاد شده، سودمند برآوردپارامترهاي 

-MSشده براي مدل  ، احتماالت صاف تفسير بهتر دو رژيم، در نمودار  منظور به

EGARCH(1,1) به منظور آناليز . با دو رژيم بازده بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران ارائه شده است

که احتماالت  يهنگام، tدر زمان ( رونق)، يک رکود (006 )فازهاي نوسانات، در مقاله آلوي و جمازي 

 طوري بههستند تفسير شده، ( درصد 10تر از  يينپا) درصد 10باالتر از ( يا يک)شرطي در رژيم صفر 

 :که

  که  يهنگاماقتصاد در رژيم صفر خواهد بودPi(st=0)>0. 5 . 

  که  يهنگاماقتصاد در رژيم يک خواهد بودPi(st=1)<0. 5.   

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________ 
1. Filter Probability 

2. Smoothed Probability 

3. Aloui and Jommazi. (2009). 
4. Ibid 
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 بازده سهام تک متغيره MS-EGARCH(1,1) شده و فيلترشده مدل احتماالت صاف .4نمودار 

 
 .اين پژوهش هاي يافته: مأخذ

، هر چه احتمال وقوع رژيم در يک دوره زماني به يک نزديکتر باشد، احتمال  اساس نمودار  بر

 . قرار گرفتن بازده بازار سهام در آن رژيم، در آن دوره زماني بيشتر است

دهد که واريانس در بين دو رژيم، مطابق با وضعيت واريانس باال و  يمنشان  ، به عالوه نمودار 

   .کند يمتغيير ( يا فاز رکود)و وضعيت واريانس پايين و بازده پايين ( فاز رونقيا )ميانگين باال 

 های رکود و رونق يمرژی بازار نفت خام و رفتار نوسانات بازده سهام در ها شوکاثر  .1-9

. کنيم يموارد  MS-EGARCHنفت را در تابع ميانگين و واريانس مدل ک متغير شو ،در اين بخش

است و آيا ط ي قيمت نفت به بازده سهام مرتبها شوکآيا  شود،هدف اصلي اين است که بررسي 

 MS-EGARCHسهام را توضيح دهد يا خير؟ براي اين منظور مدل  بازدهتواند تغييرات رفتاري در  يم

______________________________________________________ 
باشد، در آن دوره اقتصاد در رژيم صفر خواهاد باود و     1/0اي که احتمال وقوع رژيم کمتر از  در هر دوره ،است گفتني . 

هايي  شکست ساختاري در زمان. اقتصاد در رژيم يک خواهد بود ،باشد 1/0اي که احتمال وقوع رژيم بيش از  در هر دوره

دوره در ايان  اگار در   بيان ديگر،به . باشد 1/0و يکي کمتر از  1/0رخ داده است که احتمال دو دوره متوالي يکي بيش از 

 .عکسردر دوره آينده در رژيم يک باشيم و يا ب ،ايم رژيم صفر بوده
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قيمت نفت بر هاي به منظور تعيين اينکه شوک. بسط داده شده است  ،شده انتقال ثابتبا احتماالت 

ود شوک نبيا ود بيي دو مدل در حالت نما روي بازده بازار سهام تأثيرگذار است يا خير، ارزش راست

 .نفت مورد مقايسه قرار گرفته است

 تأثير متغير وقفه اول شوک قيمت نفت بر روی بازده سهامنبود بررسی تأثير يا  LRآزمون  .9جدول 

LR lnL  

            
 1/ 10  MS-EGARCH(1,1)يک متغيره 

 9 / 9   MS-EGARCH(1,1)با شمول وقفه اول متغير قيمت نفت 

 .استدار امعن درصد  در سطح ***               

 .اين پژوهش هاي يافته: خذأم       

با شمول متغير شوک نفت و  MS-EGARCH(1,1)کند که مدل  يمآشکار  آزموننتايج  

تک  MS-EGARCH(1,1)يي باالتري در مقايسه به مدل نما شده، نرخ راست تاحتماالت انتقال ثاب

اين . شود يمدرصد رد   داري  امعنتک متغيره در سطح  MS-EGARCH(1,1)متغيره دارد و مدل 

ي نفت خام بر روي بازده سهام بورس اوراق ها شوکدار  امعنها مشاهداتي را مبني بر اثرگذاري  يافته

با احتماالت انتقال  MS-EGARCH(1,1) مدل برآورد، نتايج  در جدول . کند يمبهادار تهران فراهم 

بودن شوک بازار نفت در مدل نرکر است که به علت معنادار  شايان. محاسبه شده است ،شده ثابت

 .واريانس شرطي، از آن حذف شده است

 

 

 

 

 

______________________________________________________ 
1. Fixed Transition Probabilities 
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 با شمول وقفه اول متغير شوک قيمت نفت MS-EGARCH(1,1)مدلبرآورد نتايج  .1جدول 
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 .پژوهشاين  هاي يافته: مأخذ
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براي مدل صفر مرتبط با رژيم واريانس و ميانگين پايين و رژيم يک مرتبط با  برآوردنتايج 

شده شوک نفت به صورت برآوردضرايب  ، بر اساس نتايج جدول . ستواريانس و ميانگين باال

بر اساس . اين اثرات در رژيم صفر منفي و در رژيم يک مثبت است. داري متفاوت از صفر است امعن

بر   هاي قيمت نفت اثر منفي، شوک(رژيم رکود)در رژيم ميانگين و واريانس پايين  برآوردنتايج 

، بر (قرژيم رون)، اما در رژيم ميانگين و واريانس باال (           )ميانگين بازده سهام داشته 

نتايج اين .           ))داري بر بازده سهام دارد اسطح ميانگين بازده سهام اثر مثبت و معن

در نمودار . استاثرات نامتقارن نفت خام بر روي بازده سهام در دو رژيم رکود و رونق آن   دهنده نشان

سهام بورس اوراق بهادار با دو رژيم بازده بازار  MS-EGARCH(1,1)شده براي مدل  ، احتماالت صاف 

 .تهران و شمول وقفه اول متغير قيمت نفت ارائه شده است

با دو رژيم بازده بازار سهام بورس اوراق  MS-EGARCH(1,1)شده برای مدل  احتماالت صاف .7نمودار 

 بهادار تهران و شمول وقفه اول متغير قيمت نفت

 
 .اين پژوهش هاي يافته: خذأم

______________________________________________________ 
يافته به علت افزايش درآمدهاي نفتي به علت پديده بيماري هلندي در اقتصاد کشاور موجاب    حجم نقدينگي افزايش.  

جريان يافتن نقدينگي به اين بازارها شده است که اين امر با افزايش تقاضا در اين بخاش موجاب افازايش شاديد تاورم      

 .دست آمده با افزايش تورم کاهش خواهد يافت همدهاي نفتي بآرد و مزيت نسبي که به علت افزايش دشو  مي

بازده بورس اوراق بهادار تهران  ارزش تخمینی 

2000 2005 2010
-0.1

0.0

0.1

0.2

(رفص میژر) (کی میژر)

بازده بورس اوراق بهادار تهران  ارزش تخمینی  واریانس شرطی 

2000 2005 2010

0.002

0.004

0.006 واریانس شرطی 

احتماالت فیلتر شده  احتماالت صاف شده 

2000 2005 2010

0.25

0.50

0.75

1.00 احتماالت فیلتر شده  احتماالت صاف شده  احتماالت فیلتر شده  احتماالت صاف شده 
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، هرچه احتمال رژيم در يک دوره زماني به يک نزديکتر باشد، احتمال  نمودار اساس  بر

دهد  يمنشان   به عالوه شکل . قرارگرفتن بازده بازار سهام در آن رژيم، در آن دوره زماني بيشتر است

و وضعيت ( رژيم رکود)که واريانس در بين دو رژيم، مطابق با وضعيت ميانگين و واريانس پايين 

 . کند يمتغيير ( رژيم رونق)ريانس باال ميانگين و وا

 گيری هنتيج. 1

ماهانه  يها با استفاده ازدادهسهام،  بازارنقش نوسانات بازار نفت در توضيح رفتار  ،در اين مطالعه

-MSمبتني بر مدل  اين پژوهش،روش تجربي . استه بررسي شد   0 تا  000 هاي  لسا

EGARCH(1,1)  مدل با توجه به اينکه . استدو رژيمهMS-EGARCH(1,1)  تغييراتتوانايي بررسي 

با شمول  پژوهشنتايج . است در تحقيق حاضر از اين مدل بهره گرفته شده ،دارددر بازار سهام  رژيم را

 :نفت، به شرح زير استت متغير نوسانات قيم

يني در ميانگين و واريانس، يک تقريب آماري گز راهشده با  ارائه MS-EGARCH(1,1)مدل 

نتايج مشاهداتي قوي را از وابستگي بازده بازار سهام به تغييرات . دهد يمنشان  ها دادهبهتري را در 

با  دوم مرتبط يمو رژرژيم اول مرتبط با رژيم واريانس و ميانگين پايين بوده . دهد يمرژيم نشان 

 . ستواريانس و ميانگين باال

اين اثرات در رژيم . داري متفاوت از صفر است امعنشده شوک نفت به صورت برآوردضرايب 

رژيم )در رژيم ميانگين و واريانس پايين  برآوردبر اساس نتايج . صفر منفي و در رژيم يک مثبت است

 ، اما در(           )گذارد هاي قيمت نفت، اثر منفي بر ميانگين بازده سهام مي، شوک(رکود

، متغير قيمت نفت بر سطح ميانگين بازده سهام اثر مثبت و (رژيم رونق)رژيم ميانگين و واريانس باال 

اثرات نامتقارن نفت خام بر روي بازده  دهنده نتايج نشاناين .            )گذارد داري ميامعن

 .استسهام در دو رژيم رکود و رونق 

دار افزايش قيمت نفت، اتأثير معن پذيرشت است که در صورشود، اين  پرسشي که مطرح مي

دليل تغيير نحوه تأثيرگذاري تغييرات قيمت نفت بر بازده بازار سهام در اين دوره چه بوده است؟ به 

گذاري در بخش زمين و ، افزايش فزاينده بازده سرمايهپاسخ به اين پرسشعنوان تحليلي منطقي براي 
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توان دريافت  ، همچنين ثبات نسبي عرضه آن مي91  مسکن به علت افزايش قيمت آن پس از سال 

توان مي ،، بنابرايناستاي مسکن  دليل اصلي رکود بازار سهام در اين دوره باالبودن بازدهي سرمايه

هاي هاي رقيب داراييدر دارايينتيجه گرفت که افزايش قيمت نفت با افزايش بيشتر بازدهي اقتصادي 

ده شمنجر ها در اين دوره، به انتقال سرمايه از بازار سهام به اين بخش( مانند زمين و مسکن)مالي 

به عنوان )که اثرات مثبت افزايش قيمت نفت در افزايش سرمايه پولي در دسترس مردم  طوري است، به

، با افزايش بيشتر بازدهي در (ي مالي انبساطيهاهاي اعطايي يا سياستمثال به علت افزايش وام

روند خروج سرمايه از بازار سهام و   ها،هاي رقيب به علت تقاضاي سوداگري در اين داراييدارايي

هاي توان به بررسي سياستدر مطالعات آتي مي. هاي رقيب را افزايش داده استانتقال آن به بخش

 .زمان پرداخت صورت هم هاي رقيب بهاراييمختلف بر بازده بازار سهام و بازار د

______________________________________________________ 
 .990ص (. 99  ). شاکري.   
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 فرصت یا تهدید: صنعت نفت و گاز شيل

 

  نصيری سميرا ، محمد نادعليدکتر 
 

 چکيده
های اخير، توجه بسياری را به این صننعت معونو     امنيت انرژی جهان در سالمين أتتوسعه صنعت نفت و گاز شيل و نقش آن در 

درصد به مجمنو  ذخنایر ااتنات شنده نفنت و گناز جهنان         37ذخایر نفت و گاز شيل حدود  دهد نشان ميها  بررسي. کرده است

د، ميزان استحصال از منابع موجود را بهتود برداری از منابع جدی نوین عالوه بر ایجاد امکان بهرههای   فناوریاستفاده از . اند افزوده

توسعه صننعت نفنت و گناز شنيل     . شده استمنجر بخشيده که این امر به افزایش عرضه نفت و گاز نامتعار  از ذخایر جهاني آن 

ه هنای جدیند شن لي و توسنع    هایي همچون افزایش ذخایر نفت و گاز، باالبردن امنيت انرژی، خلق فرصنت  همراه با ایجاد فرصت

توسعه این صنعت که با کاهش قيمت جهاني نفت و نوسانات قيمت آن . های جدی نيز به دنتال دارد حوزه انرژی، چالشهای  فناوری

هنای   هایي مانند ت يير آرایش قندرت بنازیاران حنوزه اننرژی، افنزایش آلنودگي       ای در دنيا احساس شد، چالش به طور گسترده

معرفني صننعت    بادر این مقاله . آب شيرین و افزایش احتمال وقو  زلزله را در پي داردمحيوي، کاهش دسترسي به منابع  زیست

 .های گسترش این صنعت پيشرو پرداخته شده است نفت و گاز شيل به بررسي تهدیدها و فرصت

 

 

 .نفت شيل، گاز شيل، نفت نامتعار ، امنيت انرژی، ذخایر انرژی :کلينندیواژگان 

 .JEL: Q53 , Q33 , Q41بندی طتقه
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 مقدمه .4

 هوا  نوآیا اخوتجرا  و کشوا منوا       صنعت نفت متکی بر جریان پایدار اکتشاف و نوآوور  رر رو  

کشوا میواریا جدیود     بورا  ا  را ها  تازهها  جدید زمینهمتناوب، فناور  آر  به. جدید نفتی اخت

کوه   شدهمنجر ها  نآیا به اختجرا  بهتر و بیشتر از منابع نفتی ها و فناور رو . کنندنفتی خل  می

تآلیدکنندگان جدید . شآرایا امر رر نهایت خبب فزونی عرضه نسبت به تقاضا رر بازار جهانی نفت می

اموا وجوآر    ؛رر بوازار هسوتند  ( آلید خآرها  تمتناخب با میزان هزینه)ها  مناخب نفت نیازمند قیمت

رر   تآلیود نفوت شوی    گستر  خوریع  . رهدمازار عرضه، قیمت نفت رر بازارها  جهانی را کاهش می

روند افزایش بها  نفت خوا   . اخت همیا پدیده نمآنه بارز  از ها  اخیر،خال رر ایاالت متحده ومریکا

رالر رر هور بشوکه، باعود شود کوه       22 و رخیدن قیموت ون بوه بویش از      به ایا خآ 0222  از رهه

هوا  تآلیود نفوت شوی  بواالتر از      کوه هزینوه   چورا بررار  از منابع نفت و گاز شی  رونو  بییورر؛    بهره

ها  اختجرا  خنتی نفت رر منا قی همچآن غرب تیزاس، شبه جزیوره عربسوتان و خاورمیانوه     هزینه

  0.اخت

فرصوتی    عنآان بجشوی از نفوت نامتعوارف    به  ا  جهان، نفت و گاز شی رر بسیار  از کشآره

رر حال حاضر . اند ها  فسیلی به وجآر ووررهامنیت انرژ  رر صآرت کاهش عرضه خآخت  برا  ارتقا

رر چآن به عنآان خآخت فسیلی، ممکوا اخوت    ،شآر زیار  می ها  نفتی و گاز  تآجه نسبتاً به شی 

گوران   از تحلیو  برخوی   .شوآند ( رور که انتظار اتما  ون موی )گاز نفت و تعارف ر میجاییزیا ذخاوینده 

صنعت نفت و گاز شی  رر خطح جهان تآخعه و گستر  یافتوه و خوهب بزرگوی از    کنند  بینی می  پیش

ایا امر به تغییر ورایش خریوداران و  . ها  انرژ  را رر وینده به خآر اختصاص خآاهند رار عرضه حام 

______________________________________________________ 
1. Shale Oil 

2. Vanderbruck  .(2015). 

3. Shale Oil/Gas 

  . Unconventional Oil بسویار   . دنشآ اختجرا  می ها  غیرمرخآ  رو شآر که با  گفته می نفت خا به انآاعی از

کواهش منوابع   اصولی ون  رلیو   ند که هستنفت  از گذار  بر رو  اختجرا  ایا نآع ها رر حال خرمایه صنایع و رولتاز 

 .متعارف هستندناها   از انآاع نفت نفت شی و  ها  نفتی ماخه، فت فآق خنییان .نفت متعارف رر خراخر جهان اخت

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AA_%D8%AE%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%A7%D9%87_%D9%86%D9%81%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AA_%D9%81%D9%88%D9%82_%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AA_%D9%81%D9%88%D9%82_%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AA_%D8%B4%DB%8C%D9%84
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شوده و باعود رقابوت بیشوتر میوان ایوا رخوته از تآلیدکننودگان بوا          منجر فروشندگان نفت رر جهان 

تآلیدکنندگان خنتی ون خآاهد شد که رر نتیجه ایا رقابت، قیمت جهانی نفت و گواز تعیویا خآاهود    

و  گذار  و اخوتجرا  نفوت   تر خرمایه ها  پاییا هرچند که تآلیدکنندگان خنتی نفت خا  از هزینه. شد

ها  مدرنی هستند که توآان تآلیود    رر مقاب ، تآلیدکنندگان شی  نیز مجهز به فناور  ،گاز برخآررارند

 . رهد ونان را افزایش می

 ه تآخط اراره انرژ  ومریکا، ذخایر شناخته شده نفت شوی  حودور  شدبراخاس ا العات منتشر

شده  ررصد به ذخایر اثبات 2  ور ی  حدشده نفت خا  جهان و ذخایر گاز ش ررصد به ذخایر اثبات 02

هوا  کلیود  ایوا     ها و چوالش  ها و افرار فعال رر ایا حآزه باید به فرصت اند، اما رولت گاز جهان افزوره

هوا و   فرصوت  بررخی ،مقاله ایا بر همیا اخاس هدف. صنعت تآجه کرره و خعی رر مدیریت ون نمایند

ا مقالوه ابتودا بوه معرفوی نفوت و گواز شوی  و        رر ایو . تهدیدها  تآخعه صنعت نفت و گاز شی  اخوت 

هوا و   فرصوت  خرانجا ،ها  اختجرا  ون بررخی شده و  فنآن و رو  ،تاریجچه ون پرراخته شده، خپس

 . شآر میتهدیدها  اصلی ایا صنعت بررخی 

 نفت شيل. 7

 تعریف. 7-4

از . هوا  زیرزمینوی اخوت   الیوه ( زا خنگ نفوت )ها  رخی  نفت شی ، ماره ارگانیک نهان رر پلمه خنگ

نفوت شوی  را نبایود بوا     . وید می رخت بهفروور  ایا ماره ارگانیک جامد، هیدروکربنی به نا  نفت شی  

 نفت شی  یک جاییزیا بورا  اگرچه . اشتباه کرر( خنتی)ها  نفتی نفت خا  اختحصال شده از میدان

تر از تآلید نفت خا  متعوارف   رهزینهپ ،با ایا حال، اختجرا  نفت از خنگ نفت. معمآلی اخت نفت خا 

 0ایالت کلراروبیشتر منابع نفت شی  رر  .لحاظ اثرات زیست محیطی ون اخت بههب از نظر مالی و هب 

 .کنند بروورر میتریلیآن تا   /  کارشناخان میزان ون را حدورومریکا واقع شده که 

______________________________________________________ 
 .5، ص (30  .) شهر ره.  

2. Colorado 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA_%DA%A9%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%88
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 تاریخچه . 7-7

رر  "بریتانیا  2 مجآز خلطنتی شماره "عنآان  بابررار  از نفت شی   نجستیا مجآز صاررشده برا  بهره

 0رر ناحیوه اوتوا   1 6 نآیا رر خال  فناور اختجرا  نفت شی  با . اعطا شد  به بکر و خرل  86 خال 

جهوان وغواز    رییر فرانسه صآرت گرفت و رر پی ون اختحصال نفت شی  رر اخکاتلند، ولمان و کشآرها 

پویش از وغواز جنوگ      .بررار  از نفت شی  رر قرن نآزرهب بر تآلید کروژن متمرکز بآر عملیات بهره. شد

خریع رو به تآخعه و گستر  نهار که رخترخی محودور  ا   جهانی اول، صنعت نفت شی  اروپایی به گآنه

ها  خآار  و کامیآن کوه بوه شودت    و تآلید انبآه اتآمبی ( هیدروکربآرها  فسیلی)به منابع نفتی خنتی 

اگرچه صنایع نفت شی  رر چویا و  . ا  راشت کننده رارند، رر ون نقش تعییا مصرف بنزیا را افزایش می

هوا   ی رو  نیز به کار خآر اراموه رارنود، اموا بسویار  از کشوآرها  ور       اختآنی پس از پایان جنگ جهان

تور   ها  زیار تآلید و رخترخی وخان به نفت خوا  خونتی ارزان   اختحصال نفت شی  خآر را به علت هزینه

، تآلید جهانی نفت شی  به باالتریا میزان خوآر، یعنوی    31 رر پی شآک رو  نفتی رر خال . رها کررند

هوا   رخید، اما به خبب رخترخی وخان و ارزان به نفت خا  خنتی رر خال 362 رر خال  میلیآن تا 8 

 .یافت کاهشمیلیآن تا رر خال  8 ، تآلید ون به 0222منتهی به خال 

هوا  بواال  گواز    کوه قیموت   زموانی  ؛وغاز شود  پیشاز حدور یک رهه احیا  روباره ایا صنعت 

هوا  جدیود بورا  اخوتجرا       تکنیوک  بوه وزموآرن  را  بیعی، فعاالن رر بجوش نفوت و گواز باالرخوت     

فنواور   . تشوآی  کورر   ،العاره کوب  شده خازندها  شی  با نفآذپذیر  فآق هیدروکربا از منابع شناخته

شکاف هیدرولیکی مجصآص منابع شی ، به منظآر افزایش نفآذپذیر  رر منابع نفت و گاز، بوا حفوار    

. پوذیر شوآر   لحاظ فنی و تجار  امکان  بهرر خازندها  شی   و گاز افقی ترکیب شد تا تآلید منابع نفت

بوآر، اموا نشوان رار کوه      تآخعه یافتوه منابع گاز  بیعی با هدف اختجرا  رر ابتدا  رو که ایا  ررحالی

   .وغاز شدشی  گآنه انقالب نفت و ایا بآرهاز شی  نیز مآف   رییر برا  اختجرا  نفت و میعانات

______________________________________________________ 
1. Beker and Serle 

2. Autun 

 .6پیشیا، ص  .شهر ره . 
4. Cane. (2009), P 56. 
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، صنعت نفت شی  رر کشآرها  برزی ، چیا، اختآنی و تا حودور    به ایا خآ 0226از خال 

ذخایر نفوت شوی     برووررنیز با وغاز ارزیابی و    رییرکشآرها. ولمان و روخیه گستر  پیدا کرره اخت

برخی از کشآرها تآلیود نفوت   . اند ها  تجربی، وارر عرصه تآلید نفت شی  شده خآر و یا برپایی کارخانه

. انود  ا  اختصواص راره  د  کرره و هر کدا  نفت شی  تآلید  خآر را به مصوارف ویو ه  بن خآر را مرحله

خان، گروه کشآرها  اختآنی، برزی  و چیا به منظآر تآلید نفت، گروه کشآرها  اختآنی، چیا و  بدیا

 بوررار   ولمان برا  تآلید برق و گروه کشآرها  اختآنی، ولمان و چیا به منظآر تآلید خیمان، به بهره

 .اند از منابع شی  رو  وورره

 ، رشود مالیوب اقتصوار    . رر ومریکا بوآر  شی طه عطا کلید  برا  تآلید نفت نق 2 02خال 

گوذار  حفوار  رر    تآلید گواز، مآجوب کواهش خوآررهی خورمایه     افزایش تقاضا  گاز را کاهش رار و 

تآلیود از  خومت  ه گاز، تآلیدکنندگان ب  با کاهش قیمت. مقایسه با روره او  فعالیت رر رو خال قب  شد

 بوه شودت  نفوت    به ایا رلی  بآر که قیموت  عمدتاً مسألهمنابع غنی میعانات تمای  پیدا کررند که ایا 

گاز کاهش پیدا نکرره بآر؛ رر نتیجه، تآلید نفت خا  ومریکا پوس از چهوار رهوه کواهش از روره      قیمت

ایش تآلید نفوت نوه تنهوا واررات نفوت خوا  خوارجی را       افز. کرر ش، شروع به افزای312 او  رر خال 

 .نمآر، بلکه افزایش ظرفیت پاالیش رر ومریکا را نیز تضمیا کاهش رار

 وآر کلوی هزینوه     بررار  از منابع نفت شی  را که بوه  ها  اخیر، بهره قیمت باال  نفت رر خال

هوا  نوآیا اخوتجرا  نیوز بوه       رو . اختجراجی بیش از منابع خنتی رارند، مقرون به صرفه کرره اخت

ور  از  یی بیشوتر رر بهوره  ها  اختجرا  یا کارا شتر رر هزینهکمک ایا صنعت ومده و مآجب کاهش بی

 .ها شده، از ایا رو تآلید نفت شی  از منابع شی  رر رنیا رو به گستر  اخت چاه

 های استخراج و فرآوری نفت شيل روش. 7-9

هوا  مرخوآ    از رو . اند اختجرا  شی  هر روزه رر حال پیشرفتها  فناور : روش معدن کاوی (الف

بررار  اخوت،  ها  بهرهتریا شیآهکه یکی از رایج 0تآان به معدن کاو  خطحیاختجرا  نفت شی  می

______________________________________________________ 
1. Moderate Economic Growth 

2. Surface Mining 
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هر رو شویآه،   رر. اخت  ا رو  رییر، معدن کاو  الیه. شآرصآرت خر باز انجا  میاشاره نمآر که به 

شوآر کوه   شآر و اختحصال معدن هنیامی بهتر انجا  میکررن معدن برراشته میپآشش رویی برا  باز

رر صآرتی که کوانی شوی  رر ژرفوا  زمویا قورار      . ذخیره کانی رر الیه خطحی معدن قرار گرفته باشد

هوا  افقوی و   و به جا  ون از ایجوار تآنو    شدهراشته باشد، از برراشتا پآشش رویی معدن خآررار  

بیشتریا میزان اخوتجرا  و برراشوت از منوابع شوی  بور رو       . رشآن اختفاره میعمآر  و نصب ختآ

هایی برا  فروور  شی  رر زیور زمویا نیوز وجوآر     فناور گیرر، ایا رر حالی اخت که زمیا انجا  می

  0.رارر

تآاند رر یک فرویند شیمیایی هموراه بوا   ها  نفتی میکروژن مآجآر رر شی   :روش فرآوری درجا (ب

ررجه خانتییرار بودون حضوآر    52 -522حرارت به نفت تبدی  شآر که رر ایا فرویند، شی  تا رما  

فروور  ررجا رارا  . شآرایا فرویند کروژن به نفت تبدی  شده و جدا می ررشآر، هآا حرارت راره می

نفت بیشوتر    زیرا با اختفاره از ایا نآع تکنآلآژ ، ؛رهی کانی شی  رر زیر زمیا اخت خاصیت حرارت

هوا   شورکت  بیشوتر . وید می رخت بهبررار  از ناحیه مآرر بهره  رر مقایسه با رو  فروور  رو  زمیا

انود، زیورا اختحصوال نفوت رر ژرفوا       فعال رر ایا زمینه اقدا  به صدور مجآزها  فروور  ررجا کورره 

تآان از ایا  ری  اختجرا  کرر از حدور  مقدار نفتی که می. تر اختصرفهمعدن، با ایا رو  مقرون به

گالا نفت رر هور   52 تا  2 ررصد وزن خنگ متغیر اخت، یعنی به  آر متآخط بیا  52تا بیش از   

هوا  نفتوی مرغوآب بوه  وآر میوانییا رر        از شی . لیتر رر هر هزار کیلآگر  512تا  62 تا خنگ یا 

 . وید می رخت بهر تا خنگ با ایا رو  لیتر نفت از ه 2  حدور 

گوذار  بسویار  را بورا      بسیار  از فعاالن رر حآزه خدمات نفتوی خورمایه   5:دی اچ روش فرک بی (ج

. انود  لحاظ هزینه، نظارت هآشمند و رو  اکتشاف کارومدتر باشند، انجا  راره بههایی که  یافتا فناور 

______________________________________________________ 
1. Stripe Mining 

 .2 ره شهر، پیشیا، ص  .0
3. In-Situ 

4. Ex-Situ 

5. Frac BHD 
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ثبت کورره کوه رر ون هزینوه اخوتجرا       "ر اچفرک بی" روشی را با نا   مثالً شرکت رکآن تکنآلآژ 

ا  از رو  شوام  مجمآعوه   ایوا  .ها  افقی به شودت کواهش یافتوه اخوت    نفت شی  از  ری  حفار 

، هآشومند  ها  کنترلخیستب. شآرمیمنجر ور  ها  خآرکار اخت که به افزایش تآلید و بهرهخیستب

منجور  ها  نفوت و گواز مآجوآر    چاه عملکرر و بهبآر کمتر خرابیبه  را کاهش راره و نیرو  کاربه  نیاز

  0.اندشده

اخوتفاره از مجلوآ     که شام رارر،  "و  ها "شرکت شلآمبرگر رو  رییر  به نا    :وی های روش (د

ترکیوب الیواف و شوا    . گاز شوی  اخوت   نفت و منابع رر زمان انفجار رر( خنیریزه)شا  با (فیبر)الیاف 

ها  نفت و گاز شی  پس از انفجار باز باقی مانده و نیواز  ها  ایجار شده رر چاهکانال شآر تامآجب می

هوا   مآجوآر بورا  پواییا فرخوتارن توآ       فنواور  شورکت بیکور هواگز،      .انفجار مجدر ونها نباشدبه 

( هماننود رو  شورکت شولآمبرگر   )ها  اختجرا  راشتا راه پالختیکی از لآله اختجرا  را برا  باز نیه

 .ها را بر  رف کرره اختها و بازیابی چاهایا رو  مشکالت مربآ  به باال کشیدن تآ . کام  بجشیدت

نیاز به وب برا  اخوتجرا    "شکست خریع"به نا   8بآرتآنرو  شرکت هالی 5:روش شکست سریع (ه

 وآر   بوه  هایی اخوت کوه اموروزه   تر از رو ها را به نصا کاهش راره و بسیار خریعنفت از راخ  صجره

ها  محلوی بوه جوا  وب    ایا شرکت از خیستب پمپاژ وب زمیا. شآر میوخیع رر ایا صنعت اختفاره 

. کشی به محو  وجوآر نودارر   کند که رییر نیاز به حم  وب با تانکر یا از  ری  لآلهشیریا اختفاره می

و خطورات کواهش    منجر شدهها نیاز کمتر به وب به کاهش تعدار تانکرها  حم  وب به مح  ایا چاه

  1.محیطی رر منطقه را تقلی  راره اخت خطح وب مآجآر و اثرات زیست

______________________________________________________ 
1. Recon Technology 

2. Vandebruck. (2015). 

3. HIWAY 

4. Vandebruck. (2015). 

5. RapidFrac 

6. Halliburton 

7. Vandebruck. (2015). 
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اختفاره از وب رر فرویند اختجرا  را به صآرت  0،شرکت کانارایی گس فرک  :روش شکست برودتی (و

رانشکده معدن . کندایا شرکت از ژلی بر پایه پروپان برا  ایا کار اختفاره می. کام  حذف کرره اخت

ها و خنیریزهها صجره شکافتا ایا رو  از  ری . اخت "برورتیشکست " رر حال تآخعه رو لرارو ک

کننودگان نفوت و گواز شوی      برخوی از اخوتجرا    ،همچنیا. پذیررصآرت می نیتروژن مایع رر تماس با

بورا   )هوا  فسویلی   گیر  از انرژ  گاز و انرژ  خآرشید  به جوا  خوآخت  ها  خآر را با بهرههزینه

   .اندکاهش راره( ها و تجلیه نفت ونهاشکافتا صجره

 توليد و ميزان ذخایر نفت شيل .7-1

انود، بوا ایوا     ، کب و بیش رر تما  نقا  جهوان پراکنوده  (فسیلی)ذخایر نفت شی  نیز همانند نفت خا  

ونهوا رر شورایط و   بوررار  از  ها رر ژرفا  زمیا قرار راشته و اختجرا  و بهرهتفاوت که برخی از ذخیره

اختحصال نفوت شوی  از ذخوایر عموده ون، بوه لحواظ توراکب و        . یستکنآنی مقرون به صرفه ن فناور 

 فناور از ونجا که . ها  پیشرفته کنآنی صرفه اقتصار  رارر فناور انباشت مآار مآجآر و با اختفاره از 

تآانند میزان کروژن ریزان تنها میبرنامه بنابرایا،ایا صنعت به صآرت پیآخته رر حال پیشرفت اخت، 

 .مآجآر قاب  اختحصال از ایا ذخایر را مالک محاخبه قرار رهند

میلیوارر   15حدور روخیه با  المللی انرژ ، بیا وژانسشده تآخط  اخاس وخریا ومارها  منتشر بر

خایر نفوت شوی    میلیارر بشکه ذ 56 ومریکا با و پس از ون، شتهبشکه، رتبه نجست ذخایر نفتی شی  را را

میلیارر بشوکه بوروورر    5  حجب ک  ذخایر نفت شی  جهان، . ترومیا رارنده ایا گآنه ذخایر رر رنیاخ

 .رهد کشآر رارا  بیشتریا ذخایر نفت شی  جهان را نشان می 2 ،  جدول . شده اخت

 

 

 

______________________________________________________ 
1. Cryogenic Fracturing  

2. GasFrac 

3. Vandebruck .(2015).  
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 نفت متعارف آنهاده کشور دارای بيشترین ميزان ذخایر نفت شيل و ميزان ذخایر اثبات شده . 4 جدول

 کشور رتبه
 ميزان ذخایر نفت شيل

 (میلیارر بشکه)

ميزان ذخایر اثبات شده نفت 

 (میلیارر بشکه) متعارف

  2  15 روخیه  

 6  56 ومریکا 0

 6  0  چیا  

 0 01 ورژانتیا  

 6  08 لیبی 5

   6  اخترالیا 8

 036    ونزوئال 1

       مکزیک 6

 - 3 پاکستان 3

  1  3 کانارا 2 

 122  5   جمع ک  جهان 

 .(  02.) المللی انرژ  وژانس بیا: مأخذ      

رر رنیوا بوا   ( رهود  ا  از ون را نفت شی  تشکی  موی  که بجش عمده)روند تآلید نفت نامتعارف 

میزان تآلید نفوت   ،0جدول . ها  نآیا رر خالیان گذشته همآاره صعآر  بآره اخت  فناور اختفاره از 

نیوز مشوجا اخوت، خوهب      0جودول  رر  آر که  همان. رهد نامتعارف و عرضه جهانی نفت را نشان می

بوه   2 02ررصود رر خوال     /8که از  به  آر  ؛تآلید نفت نامتعارف از تآلید نفت رر حال افزایش اخت

یعنوی رر  . صود برخود  رر 1/5به  5 02شآر که رر خال  رخیده و  بروورر می   02ررصد رر خال  5/ 

 .شش خال حدور یک واحد ررصد خهب نفت شی  از تآلید جهانی نفت افزایش یافته اخت

 (ميليون بشکه در روز)           توليد نفت متعارف و نامتعارف در جهان. 7 جدول                                           
 *7241 7241 7249 7247 7244 7242 سال

 2/5  /1  /5  /   /   /6 نامتعارفتوليد نفت 

 8/61 1/61 1/65 65/   5/6  6/6 توليد نفت متعارف

 1/5 5/  0/5 2/5  /3  /8 درصد

 0و اراره ا العات انرژ  ومریکا  اوپک: مأخذ          
 .، بروورر  اخت5 02اعدار برا  خال  *        

______________________________________________________ 
1. OPEC Monthly Oil Report. 

2. Annual Energy Outlook 2015 with Projection to 2040. 
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بوه حودور    0202و رر خال  دهشرشد زیار  مآاجه  رر جهان با شی تآلید نفت شآر که  بینی می پیش

جهوان را   عرضوه نفوت  ک  از ررصد  3نفت شی ،  براخاس ایا بروورر، رر ایا خال .برخدمیلیآن بشکه رر روز  3

 0202از خوال  پوس تآلید نفت شی  رر ومریکا  شمالی    صآرت گرفته،بر اخاس برووررها  .خآاهد کرر تأمیا

خآاهود   0202 از خوال  پوس جهش بعد  تآلید از منابع شوی    ایا رر حالی اخت که، با افت مآاجه خآاهد شد

جهوان و بوه  وآر خواص کشوآرها  روخویه و چویا گسوتر          رییر چرا که تآلید از منابع شی ، به نقا   ؛بآر

 دهیارشو شآر که تآلید ایا رو کشوآر از منوابع    بروورر می. یابد و ایا کشآرها نیز نفت شی  تآلید خآاهند کرر می

 .میلیآن بشکه رر روز برخد 2/5و   / ، به ترتیب به 2 02رر خال 

 حداقل قيمت اقتصادی برای توليد نفت شيل .7-1

میلیوآن بشوکه از ایوا     5که روزانه حودور    آر  به ؛نفت شی  امروزه گستر  چشمییر  یافته اخت

با تآجه به . رجهان را رارررصد از عرضه ک  نفت خا   5ر و خهمی حدور شآمی تآلیدماره رر جهان 

اهمیت برنامه تآلید نفت شی  برا  خآرکفایی ومریکا، رانستا اینکه ایا برنامه بوا چوه کوا قیمتوی     

گران ایا حآزه، بینی تحلی اخاس پیش بر. رخدتآاند به حیات خآر ارامه رهد، ضرور  به نظر میمی

ها و امکانات ایا رو پروژه تآخعه و زیرخاخت ها گذشتهبا تآجه به اینکه چند خالی از شروع ایا پروژه

وخوتانه تحمو  کواهش قیموت      ،بنابرایا ،ها  اولیه کاهش یافتهشآر که هزینهمی بروورریافته اخت، 

شآر، هزینوه  از ونجا که نفت شی  از منابع مجتلا حاص  می. ها افزایش یافته اختنفت رر ایا پروژه

بینوی نقطوه    پویش   اما همان  آر که رر جدول  ؛متفاوت اخت تما  شده ون بسته به چاه و مکان ون

المللی و نیز چند نمآنه از میواریا بوزرن نامتعوارف وورره شوده      خسات بیاؤخر تآلید از خآ  م خربه

 0.رالر برا  اکثر ایا منابع خآروور اخت 12-62اخت، قیمت حدور 

 

 

______________________________________________________ 
1. Previous. 

رالر برا  هر بشکه نفت خا  نامتعوارف   12-62روزنامه واشنیتا پست و مجله اکآنآمیست نیز حداق  قیمت حدور  .0

 .اند را بروورر کرره
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 سر توليد هربشکه نفت خام نامتعارف نقطه سربه .9جدول 

 (رالر)حداقل قيمت  منبع

 4 62(HAL)شرکت هالی بارتا 

 15 7ه گروه خا  گلدمامؤخس

 12 9بانک راتچ

 82 المللی انرژ وژانس بیا

 12 1شرکت راند

 IHS 12شرکت 

 82 1ه خیتی گرو مؤخس

 12 بلآمبرن

 15  شرکت اختانفآرر برنستیا

 (رالر)حداقل قيمت  ميادین نفتی توليدکنندگان نفت شيل

 86 2ایی  فآرر

 81  بیکا

 85 3پرمیان

 22  42کانا وورفآرر

 13 44ونارارکآ 

 .بلآمبرن و رویترز ژورنال، اختریت وال: مأخذ                              

رهد هزینه تآلید هر بشکه نفت خا  نامتعارف به میدان نفتی ون بسیار وابسته  ها نشان می بررخی

نقطه  ، رر نمآرار (.  نمآرار)خر تآلید رر میاریا مجتلا بسیار متنآع اخت  نقطه خربه ، بنابرایا،بآره

ررصد از تآلید نفت  82که بیش از )خر تآلید هر بشکه نفت خا  نامتعارف از میاریا نفتی ومریکا  خربه

______________________________________________________ 
1. Halliburton co.(HAL) 

2. Goldman Sash Group Inc 

3. Deutsche Bank AG 

4. RAND Corporation 

5. Citigroup Inc 

6. Stanford c. Bernstein & co 

7. Eagle Ford 

8. Bakken 

9. Permain 

10. Cana Woodford 

11. Anadarko 
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شواهده   آر که رر ایوا نموآرار م   همان. نمایش راره شده اخت   02رر خال ( رنامتعارف جهان را رار

 .رالر اخت 62 تا 2 بشکه نفت خا  نامتعارف رر ومریکا رر رامنه  خر تآلید هر شآر، نقطه خربه می

 (رالر به ازا  هر بشکه)    7241در سال  آمریکا نفتی ميادین از نامتعارف خام نفت بشکه هر سر توليد نقطه سربه. 4نمودار      

 
 .ها  نآیا بلآمبرن گروه انرژ : مأخذ  

 گاز شيل. 9

 تعریف .9-4

شوناختی ریرینوه رر   اخت که رر فرویند تشکی  زمویا ( غیر فسیلی)ها  گاز  بیعی گاز شی ، از گآنه

وخویله   هتآان ب میها را  متان مآجآر رر ایا گروه از خنگ. ها  رخی زمیا به را  افتاره اختمیان الیه

ها پیش به  انسان از مدت .ونها اختجرا  کرر و یا ایجار شکاف هیدرولیکی، از رل( تقطیر)حرارت رارن 

ها بر خالف میواریا معموآلی گواز،     ایا صجرهاز ونجا که اما  ؛ه بآربرر ها  شی  پی وجآر گاز رر صجره

، ایوا  اختجرا  گاز به راحتی از ونها قاب  انجوا  نیسوت   ،بنابرایا ،حالت متجلج  و شبکه مآئینه ندارند

هوا  نوآیا اخوتجرا  اموروزه      اما پیشرفت علوب و ابوداع رو    ؛بررار  نبآر بهرهها قاب   اکتشاف تا خال

براخاس فناور  جدید بوا فشوار وب یوا شوا، رهانوه      . ها را ممکا خاخته اخت بررار  از ایا صجره بهره

برا  اختجرا  تجار  متوان   ،رر همیا حال. رشآ شآر و امکان جریان گاز فراهب می ذخایر گاز  باز می

  .نمآررلی  فشار پاییا گاز حفر  هها  متعدر  ب هباید چا
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 تاریخچه  .9-7

واقع رر نیآیآرک که ذخیره ون رر عم  کمتر   ،رر فررنیا  60 برا  نجستیا بار، گاز شی  رر خال 

اموا   ،دشو ها  نفت و گواز ابوداع    ، حفار  افقی چاه2 3 رر رهه . شدبررار   از زمیا مدفآن بآر، بهره

رغب تحقیو  بسویار تحقو      به 312   ها  رهه بررار  از منابع گاز شی  رر مقیاس صنعتی تا خال بهره

هوا    فنواور  ها  اخیر و با تآجه به روند کاهش ذخایر گاز  بیعی رر ومریکا و ابداع  رر رهه. پیدا نکرر

گذار  بسویار  کورره    ایهها  جاییزیا، از جمله گاز شی  خرم جدید، رولت ایا کشآر رر زمینه انرژ 

بوررار  تجوار  از منوابع گواز شوی        حفار  افقی رر بهره فناور که به پدر   میچ . جآر  پی 0.اخت

، از فرویند  مآخآ  به شکست مآلکوآلی  336 شهرت یافته، تآانست برا  اختحصال ایا گاز رر خال 

به گاز شی  به عنوآان حامو  انورژ     از ون پس، رر ایاالت متحده ومریکا، رختیابی . اختفاره نماید  وب

نیز نسوبت بوه      رییرتحق  ایا رختاورر بزرن مآجب شد که کشآرها. پذیر شد کمکی کارومد، امکان

بررار  از ذخایر گاز   المللی انرژ ، بهره به نظر وژانس بیا. بررار  از ذخایر گاز شی  تشآی  شآند بهره

بور اخواس وموار    . ررصد افزایش رهد 2  ن را تا حدور تآاند ظرفیت بازیافت منابع گاز  جها شی  می

، گاز تآلید  از منابع شی  تنها محدور به 0222ه تآخط اراره ا العات انرژ  ومریکا رر خال شدمنتشر

ررصود افوزایش    02بوه بویش از    2 02یک ررصد از تآلید گاز  بیعی ومریکا بآر، اما ایا رقب رر خال 

، خهب گاز شی  تآلید  از کو  گواز   5 02العات انرژ  ومریکا، تا خال بینی اراره ا  یافته و  ب  پیش

کشآر چیا نیز منابع عظیمی از گاز شوی  رارر و بوه   . ررصد افزایش خآاهد یافت 8  بیعی ومریکا به 

 . تآان رر زمره بزرگتریا منابع شی  جهان قرار رار گمان بعضی کارشناخان، ذخایر گاز  چیا را می

 

 

 

______________________________________________________ 
1. Fredonia 

 .61ص ره شهر، پیشین،  . 

3 . George P.Mitchell 

4. Slick Water Fractioning 



 

 4931 پایيز، 27، شماره دومسال بيست و فصلنامه روند،   
 

 

011 

 راج و فرآوری گاز شيل روش استخ .9-9

رهد که محلآل کافی به راخ  چواه حفور شوده جریوان      ناپذیر  اجازه نمی کانی گاز شی ، به علت نفآذ

از ونجوا کوه مواتریس    . انود  بهره ها  تجار  بی ها  شی  از وی گی پیدا کند و به همیا رلی  اغلب کانی

تآلیود گواز رر مقیواس تجوار  مسوتلز  ایجوار        بنوابرایا، نفآذپذیر  ذخایر خوا  شوی  پواییا اخوت،     

متموار    هوا   خالگاز شی  برا  . ها  گسترره رر معدن، برا  افزایش قابلیت نفآذپذیر  اخت شکاف

ها  اخیور بوا    از  ری  شکافتا فیزیکی معارن تآلید شده اخت، اما رون  یافتا تآلید گاز شی  رر خال

هوا  مصونآعی پیراموآن رهلیوز      و با ایجوار شوکاف  ( یکیشکست هیدرول)ها  نآیا  فناور اختفاره از 

 . ها، عملیاتی شده اخت چاه

 توليد و ميزان ذخایر گاز شيل .9-1

گواز   که رهد نشان می "قآاعد   الیی برا  عصر  الیی گاز"المللی انرژ  با عنآان  گزار  وژانس بیا

ز فشرره، گاز شی  و متان بسوتر   بیعی وارر یک عصر  الیی خآاهد شد؛ اگر منابع نامتعارف شام  گا

بر اخواس گوزار  وژانوس    . دنمحیطی تآلید شآ خنگ، به صآرت خآروور و با رعایت مسائ  زیست زغال

ها  باالرختی صنعت نفت، تآلیود گواز از منوابع نامتعوارف رر      المللی انرژ ، به رلی  بهبآر فناور  بیا

تآلید گواز از ایوا   . ز همیا روند  ی خآاهد شدجهان نیرییر ومریکا  شمالی افزایش یافته و رر نقا  

بور اخواس   . را افوزایش خآاهود رار  جهوان  و امنیت انورژ   شده  انرژ  تأمیامنابع، مآجب تنآع منابع 

، که به لحاظ فنی قابو  برراشوت هسوتند   برووررها  ایا گزار ، ذخایر باقیمانده نامتعارف گاز  بیعی 

تریلیوآن فوآت مکعوب     8828 بیعی متعارف رر جهان حدور و ذخایر گاز مکعب  فآتتریلیآن  1033

 .ررا راررر جهوان  بیشتریا ذخایر گاز شی   ،فآت مکعب میلیارر 5   یا با راشتا چ. شآر بروورر می

ومریکوا رر ذخوایر گواز  شوی      . قرار راررفآت مکعب رر اختیار ورژانتیا  تریلیآن 620رتبه رو  هب با 

، ره کشآر رارا  بیشتریا میزان ذخیوره گواز    جدول  .قرار گرفته اخت از الجزایر رر رتبه چهار  پس

 .رهد شی  را نشان می
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 ده کشور دارای بيشترین ميزان ذخایر گاز شيل و ميزان ذخایر اثبات شده گاز طبيعی آنها. 1دول ج

 کشور رتبه
 ميزان ذخایر گاز شيل

 (تریلیآن فآت مکعب)

 ميزان ذخایر اثبات شده گاز طبيعی

 (تریلیآن فآت مکعب)

 00  5    چیا  

 0  620 ورژانتیا 0

 53  121 الجزیره  

 10 885 ومریکا  

 5    51 کانارا 5

 0  5 5 مکزیک 8

 0   1   اخترالیا 1

 - 32  وفریقا  جنآبی 6

  5   061 روخیه 3

 8  5 0 برزی  2 

 8828 1033 جمع ک  جهان 

 (.  02.)المللی انرژ وژانس بیا : مأخذ        

میلیوارر    1روزانوه   2 02با افزایش تآلید گاز شی  رر جهان، رر خوال  شآر که  بینی می پیش

خآاهود   توأمیا را جهوان  ررصد تآلید گواز   1  که ایا میزان شآرفآت مکعب گاز از منابع شی  تآلید 

تآلیود گواز رر ایوا    شآر که  یبروورر م .مرکز اصلی ایا افزایش تآلید، ومریکا  شمالی خآاهد بآر. کرر

رشود تآلیود از منوابع شوی ، افوت      . برخدمیلیارر فآت مکعب رر روز   5 حدور به 2 02رر خال قاره 

ومریکا  شومالی رر خوال    شآر، بینی می پیش چنانکه. تآلید از منابع متعارف گاز را جبران خآاهد کرر

رر اروپوا  شوی   گواز  تآلیود  کوه   رهود  نشان موی اما ایا برووررها  ،رشآ  یبدتبه صاررکننده گاز  1 02

. خآاهد رخوید  2 02میلیارر فآت مکعب رر روز رر خال  0/  به حدورچندان افزایش نجآاهد یافت و 

شآر واررات گواز اروپوا    ایا میزان، کاهش تآلید گاز از منابع متعارف را جبران نجآاهد کرر و مآجب می

چیا به خآبی ذخوایر گواز   شآر که  بینی می پیشخالف اروپا،  بر. ررصد افزایش یابد 6 ، یارشدهتا خال 

، حدور شش میلیارر فآت مکعب 2 02ایا کشآر رر خال شآر که  بروورر می. رهدشی  خآر را تآخعه 

 .ررصد تآلید گاز ایا کشآر از منابع شی  خآاهد بآر 02گاز از منابع شی  تآلید خآاهد کرر و 
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  از شيلهای توسعه صنعت نفت و گ فرصت .1

هوایی کوه رر نهایوت بوه      فرصوت . ها  جدید  خل  شده اخت با تآخعه صنعت نفت و گاز شی  فرصت

رر ایوا بجوش   . خآاهود شود  منجور  ها  نآیا و امنیت انورژ    تآلید و اشتغال بیشتر، گستر  فناور 

 . شآر ها  تآخعه ایا صنعت بررخی می فرصت  آر خالصه به

 افزایش امنيت انرژی .1-4

با رر نظر گرفتا ذخایر متعارف نفتی رر ابتدا  قرن بیست و یکوب   و ها  انجا  شده بینی پیشبراخاس 

ومریکوا،   ماننود کشآر از تآلیدکنندگان کنآنی نفت و گاز خونتی   2 رفت، ذخایر نفتی حدور  انتظار می

هوا    و رر پوی ون نیرانوی    فتوه خاتمه یا 2 02مکزیک، وذربایجان، نروژ، روخیه، برزی  و چیا تا خال 

امنیت انرژ  ایا کشآرها به وجآر وید؛ اموا بوا کشوا منوابع نامتعوارف نفتوی و        تأمیاجد  رر زمینه 

ور  تآلید از ایا منابع، به لحاظ فنی حجب ذخوایر نفتوی قابو     اگذار  گسترره برا  ارتقا  فن خرمایه

ذخوایر نفوت شوی  حودور      رهد نشان می ها پ وهشنتایج ایا . برراشت افزایش قاب  تآجهی یافته اخت

ررصد بوه ذخوایر اثبوات     2  ررصد به ذخایر اثبات شده نفت خا  جهان و ذخایر گاز شی  حدور  02

کنندگان و خیاخوتیذاران ایوا حوآزه     ایا امر مآجب ورامش خا ر رر مصرف. اند شده گاز جهان افزوره

 . ی جهان کاهش راره اختها  فسیل شده و نیرانی ونان را بابت پایان یافتا خآخت

 های نوین استخراج افزایش توليد، ایجاد اشتغال و گسترش فناوری .1-7

ایا صنعت با وجوآر پیآنودها  پسویا و    . اشتغال شده اختافزایش رشد و تآخعه صنعت شی  مآجب 

کوار   شمار، نه تنها به رشد رانش رر ایا زمینه کمک کرره بلکه مآجوب جوذب تعودار نیورو      پشیا بی

ها  نآیا مآجوب جوذب نیورو      ور انیاز ایا صنعت به اختفاره از فن. سیار رر ایا صنعت شده اختب

منوابع نفوت و گواز     رر گذشوته تحصیلکرره شده که ایا امر به خصآص رر کشآرهایی مشهآر اخت که 

ها  نآیا به تآلیدکنندگان خآخت نامتعوارف رر رنیوا تبودی      فناور خنتی نداشته و امروزه به کمک 

هوا  کآچوک بوا     رر منا قی که ایا صنعت رشد یافته شهرها  جدید ایجوار شوده و شوهرک   . اند شده

______________________________________________________ 
1. BP Statistical Review of World Energy .(2014). 
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بوه  رییور  راران، معلمان، کارگران شهر  و صاحبان مشاغ   رختآران. اند خرعت بسیار زیار تآخعه یافته

نیوز خوبب    رشد ایا صنعت رر وینده. اند اند و رییر به شهرها  قدیمی خآر باز نیشته ایا منا   رفته

رو  رییور خوکه ون اخوت کوه رر     . مهاجرت افرار رر جستجآ  کار بسیار  به ایا منا   خآاهد شد

صآرت تآقا تآلید یا به خبب وقآع ورشکستیی صاحبان ایا صنایع وثار ون فراتر از مشواغ  فعوال رر   

 .بجش نفت خآاهد بآر

 تهدیدهای توسعه صنعت نفت و گاز شيل  .1

منجور  هایی نیوز   با تآخعه خآر عالوه بر خل  فرصت به ایجار تهدیدها و چالشصنعت نفت و گاز شی  

محیطی، رخترخی به منابع وب شیریا، افزایش ایجار مجا رات  بیعی و  ها  زیست چالش. شده اخت

 . ها  کلید  تآخعه ایا صنعت اخت که رر ارامه بررخی خآاهند شد نظایر ون چالش

 حيطیهای زیست م افزایش آلودگی .1-4

البتوه بوا تآجوه بوه تفواوت      . محیطی شوده اخوت   ها  زیست شی  مآجب ایجار نیرانینفت و گاز تآلید 

یکوی از  . ها  مرخآ  خنتی اخوت  از رو نیز متفاوت ون محیطی  فرویند تآلید نفت شی ، اثرات زیست

رر . یور اخوت  ، حرارت رارن خنگ و اختفاره از فرویند تقطها  اختجرا  نفت و گاز شی  تریا راه اصلی

مآجوب  ایوا امور   شآر کوه   نتیجه حرارت رارن خنگ مجزن، مقاریر زیار  از گازها  والینده تآلید می

اکسوید کوربا،    اکسیدها  خآلفآر و نیتروژن، ر : تریا ایا گازها عبارتند از اصلی. شآر ولآرگی هآا می

توآان   از ون جمله می ؛ه اختبینی شد هایی برا  کنترل ایا ولآرگی پیش راه. ذرات معل  و بجارات وب

حو    راه. روند، اشاره کورر  ها به کار می ها و پاالیشیاه ها  تصفیه گاز که رر نیروگاه فناور به اختفاره از 

. کربا پیشنهار شده، تزری  ون به مجازن نفتی برا  ازریار برراشت اخوت  اکسید رییر که برا  رفع ر 

هوا حجوب    گیرند کوه رر ایوا زمویا    ها  زیار  را به کار می خیسات تآلید نفت شی ، همچنیا زمیاأت

کوه باعود    شوآند  انبآهی از خاکستر شی  و پسماندها  ناشی از فرویند تآلید نفت شوی  انباشوته موی   

رهنود حجوب نهوایی ضوایعات، بوه رلیو  انجوا          هوا نشوان موی    بررخی. ندشآ ولآرگی محیط زیست می

امکان بازگررانودن ونهوا بوه  وآر      بنابرایا، ،شده اخت  اختجرا  مآارها  پاالیش، بیش از حجب فرویند
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ایوا  . مانود  الزامواً بجشوی از ون رر رو  خوطح بواقی موی      ،رر نتیجوه ، ررکام  به راخ  زمیا وجآر ندا

ینود  رییور، از ونجوا کوه رر فرو    خآ از  .خمی اخترییر ضایعات شام  خآلفات، فلزات خنییا و مآار 

به همراه وب صدها هزار لیتر از موآار شویمیایی    رر نتیجه،شآر،  ها لیتر وب مصرف می اختجرا  میلیآن

ررصود از حجوب وب ولوآره قابو  بازیافوت و       12تا  52رر ایا فرویند، تنها . شآر نیز به خاک تزری  می

وب   یمانوده باق. شوآر  ها  خطح زمیا اخت کوه تآخوط تانکرهوا برراشوت موی      ذخیره شدن رر حآضچه

رر . هوا  وب زیرزمینوی شوآر    تآاند مآجب ولآرگی خفره ماند و می مصرف شده رر زیر زمیا مدفآن می

تآاننود منوابع وب    بررار  با ایجار بآها  زننده و فلزات خنییا، می هر صآرت پسماندها  ناشی از بهره

. لید نفت و گاز از شی  هسوتند ها  ناشی از تآ مآارر، بجشی از ولآرگی ایا .خطحی را نیز ولآره خازند

ویند که هر چند مستقیماً مرتبط با  ها  رییر  نیز رر اثر تآلید نفت و گاز از شی  به وجآر می ولآرگی

بوه عنوآان مثوال،    . انود  ها  تآلید از شی ، افزایش یافته تآلید از شی  نیستند، به رلی  گستر  فعالیت

خیسوات گواز   أبه وجآر غلظوت بواال  بنوزیا رر ت    زیست تیزاس رر گزارشی، کمیسیآن کیفیت محیط

تآلیود گازهوا  ناشوی از فعالیوت تجهیزاتوی      . ها رر ایا ایالت اشاره کرره اخت متعل  به یکی از شرکت

هسوتند کوه   رییر  نیز از عآام   ها ها  ناشی از فآران احتمالی چاه همچآن مآتآرها  ریزل و ولآرگی

انود و ممکوا اخوت رر     آلید نفت و گاز از شی  را تیره خاختهمحیطی ت انداز زیست چشب ،شآر گفته می

 .زیست، تآلید از ایا منابع با مآانع بیشتر  مآاجه شآر ها  حامی محیط وینده و با اعتراض گروه

 افزایش زمين لرزه .1-7

نتوایج منفوی رییور  نیوز بورا        فارغ از مباحد مربآ  بوه ولوآرگی ناخآاخوته، شکسوت هیودرولیکی     

شناخوی ومریکوا، شکسوت هیودرولیکی      بر اخاس برووررها  خازمان زمویا . زیست به همراه رارر محیط

تر از ون هستند که به لحاظ ایمنی مآجوب   شآر که البته کآچک ها  کآچک می لرزه مآجب ایجار زمیا

گذشته از فرویند شکست هیدرولیکی، رور ریجتا پسماند ناشوی از عملیوات نیوز ممکوا     . نیرانی باشند

، مآجوب ایجوار   خیاالت رر فرویند شکست هیودرولیکی  عم  تزری . لرزه شآر ت مآجب ایجار زمیااخ

______________________________________________________ 
1. Griswol. (2012). 
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شآند و ممکوا اخوت مآجوب ایجوار      ها حس می لرزه شآر که ایا زمیا هایی ونچنان بزرن می لرزه زمیا

بر ایجوار  ثیر تآلید از منابع شی  أالمللی انرژ  نیز بروورر  مشابه از ت گزار  وژانس بیا .خسارت شآند

رر خازندها  هایی  مآجب ایجار گس بر اخاس ایا گزار ، فرویند شکست هیدرولیکی . لرزه رارر زمیا

ایا ارتعاشات که تآخط مهندخان نفت برا  رصد فرویند انجوا   . شآر ایجار ارتعاشات می وعمی  زمیا 

ارتعاشوات  . حوس شوآند   شآر، عمآماً کآچکتر از ون هستند که رر خطح زمیا عملیات به کار گرفته می

وجوآر راشوته    پیشوتر را کوه   گسولی شآند و  ، رچار تالقی میگس رهند که چاه یا  بزرن زمانی رخ می

لورزه رر   ، گزارشی از ایجار زمیا  02شناخی ومریکا رر خال  خازمان زمیا. کنند اخت، روباره فعال می

ا  کآتواه پوس از وغواز شکسوت      بوا فاصوله   کوه  رر ایا گزار  گفتوه شوده اخوت   . اکالهاما منتشر کرر

مآرر از ونهوا     لرزه شناخایی شد که  زمیا 52 بیش از. ها  کآچکی وغاز شدند لرزه هیدرولیکی، زمیا

  0ها، رر یک بوازه زموانی    لرزه اغلب ایا زمیا. ا  بزرن بآرند که مح  ونها قاب  شناخایی بآر به اندازه

رییور  لورزه و مشوکالت    بوروز زمویا  .   رارنود خاعته پوس از پایوان عملیوات شکسوت هیودرولیکی رو     

برا  مثال، پس از ونکوه  . محیطی مآجب شده اخت مآانعی بر خر تآخعه منابع شی  به وجآر وید زیست

ریا تو پوآل رر شومال غربوی انیلسوتان بوه وجوآر ومود، ایوا کشوآر کوه بزرگ           هوایی رر بلوک   لرزه زمیا

فرویند شکست هیدرولیکی بورا  تآلیود      02 الخ میماه رور، رر  کننده گاز اروپا به شمار می مصرف

هوا مآظوا شودند تحوت      ایا ممنآعیت مدتی پیش لغآ شد، اموا شورکت  . کرراعال  گاز شی  را ممنآع 

  .را ارامه رهندخآر قآانیا نظارتی خجتی فعالیت 

 ایجاد تنش در دسترسی به منابع آب شيرین .1-9

اختجرا  نفت و گاز  بیعی از ذخایر شی  ضما ایجار خطرات زیست محیطی، نیازمند وجوآر مقواریر   

 هاها و خنیریزهوب برا  تزری  به راخ  صجره اصلیبجش . زیار  وب رر نزریکی مح  اختجرا  اخت

. رشوآ را  ها به خطح صجره ومده و قاب  اختجال  صجرهتا هیدورکربا مآجآر رر البه شآر میاختفاره 

هایی قرار ندارند که رخترخی وخوان بوه وب   ایا رر حالی اخت که منابع نفت و گاز شی  لزوماً رر مح 

برا  مثال، رر کشآرها  چیا، هند، وفریقا  جنآبی و مکزیک مقاریر بسیار زیار  . فراوان مقدور باشد
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ررصود   6 نزریک به  ،همچنیا. اخت ناچیزاز نفت و گاز شی  وجآر رارر، اما منابع وبی رر ایا منا   

 توأمیا اند، یا منا   خشکی هستند یا به  آر معنارار  مشک  از منا قی که ذخایر رر ونجا واقع شده

هوا   ایوا عآامو  چوالش   . کننود میلیآن نفر نیز رر ایا منا   زنودگی موی   68 وب رارند؛ ضما ونکه 

تآانود  ترخوی بوه وب قورار راره و موی    اجتماعی، زیست محیطی و مالی قاب  توآجهی را بور خور راه رخ   

  .جد  برا  تآخعه صنعت شی  ایجار کند محدوریت

 ،کوه رچوار مشوک  وب هسوتند    را هایی رر جهان رر گزارشی رشته قنات 0ه منابع جهانمؤخس

که اختجرا  نفوت و گواز شوی  رر ونهوا بوا      را کشآر     شناخایی منا   حساس،  بابررخی نمآره تا 

ها  رولت رر زمینه خیاخت ،رر ایا منا  . ندکاحتمال زیار با چالش وب مآاجه خآاهد شد، مشجا 

 ،5جدول . بایست منطب  بر تضمیا امنیت وب و حفاظت از محیط زیست باشدتآخعه صنعت شی  می

کوه رارا   را کشوآر    02عیت وب رر ه منوابع جهوان را رر خصوآص وضو    مؤخسو ها   به اختصار یافته

 .رهد نشان می ،ندهستبیشتریا ذخایر نفت و یا گاز شی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________ 
1. Regig, Tianyiluo, N.Proctor .(2015). 

2. World Resources Institute (WRI) 



 
 فرصت یا تهدید: صنعت نفت و گاز شيل

 

 

413 

 کشورهایی با ذخایر باالی نفت و گاز شيل در دنيا .1 جدول

رتبه در ذخایر گاز 

 شيل

رتبه در ذخایر 

 نفت شيل
 کشور

ميانگين مواجه با تنش آبی در مناطق 

 نفت و گاز شيل

 باال چیا    

 کب و متآخط ورژانتیا   0

 کب و اختفاره اندک وب الجزایر     

 کب و متآخط کانارا 2   

 متآخط و باال ومریکا 0 5

 باال مکزیک 6 8

 کب اخترالیا 8 1

 باال وفریقا  جنآبی - 6

 کب روخیه   3

 کب برزی     2 

 کب ونزوئال 1   

 کب و متآخط هلند 02 0 

 متآخطکب و  فرانسه -   

 متآخط کب و اکرایا -   

 کب و اختفاره اندک وب لیبی 5 5 

 خیلی باال پاکستان 3 8 

 کب و اختفاره اندک وب مصر 8  1 

 باال هند 1  6 

 متآخط و باال پاراگآئه 6  3 

 کب کلمبیا 0  02

 کب اندونز     -

 متآخط و باال ترکیه 5  -

 خیلی باال مغآلستان 3  -

 .(  02.) ه منابع جهانمؤخس: مأخذ         

  کشآر با بیشتریا ذخایر نفت شی  رر معرض خطر خشکسالی و یا تونش وبوی    02هشت کشآر از

 (.شام  چیا، لیبی، مکزیک، پاکستان، الجزایر، مصر، هند و مغآلستان)قرار رارند 

  رر معورض خطور   نود،  را رارکشآر  کوه بیشوتریا ذخوایر گواز شوی  جهوان        02هشت کشآر از

چویا، الجزایور، مکزیوک، وفریقوا      : کشآرها عبارتنود از ایا )خشکسالی و یا تنش وبی قرار رارند 

  .(جنآبی، لیبی، پاکستان، مصر و هند
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رر  جود   چوالش  المللی رر حال تآخوعه شوی ، بوه احتموال زیوار بوا      ها  بیاشرکت ،بنابرایا

ها  مهمی، تعامو   چالش چنیا. مآاجه خآاهند شدنقا  جهان  بسیار  از رر وب شیریا رخترخی به

خازر که خآر ایا امر ا  را با رشآار  مآاجه میمحلی و منطقه رر خطآ  وب پایدار راهبرر  مدیریت

 .رشآتآاند مانعی جد  رر برابر تآخعه اختجرا  از منابع نفت و گاز شی  رر جهان محسآب  می

 يلاقتصاد سياسی توسعه صنعت نفت و گاز ش . 

ها  فسویلی و محودوریت    وی ه انرژ  از ریر باز کشآرها  صنعتی که با رشد تدریجی تقاضا  انرژ  به

انرژ  مآرر نیاز خآر اقودا  بوه واررات    تأمیارو به اتما  بآرن ذخایر هیدروکربآر  مآاجه بآرند، برا  

روخویه، خاورمیانوه و شومال و غورب     )ها  نفتی از تآلیدکنندگان اصولی و خونتی    نفت، گاز و فروورره

هوا  خیاخوی و    مویالر  و بوروز تونش    12اما رر پی وقآع شآک نفتی ابتدا  رهوه   ؛کررند می( وفریقا

کننودگان،   ها  فراوان تآخط مصرف تحم  هزینه ها  ژئآپلتیکی و افزایش ناگهانی قیمت نفت و ریسک

رر چنیا شورایطی راهبررهوا    . اقتصارها  صنعتی اقدا  به بازنیر  رر راهبررها  انرژ  خآر کررند

هوا  تجدیدپوذیر،    ها  جاییزیا ماننود انورژ    گذار  رر انرژ  مجتلفی از قبی  مدیریت تقاضا، خرمایه

گذار  برا  تآخعه میاریا و افزایش تآلید نفت و گاز  ی، خرمایهافزایش تآلید نفت و گاز از ذخایر راخل

رارنده ذخایر قاب  تآجه، به منظآر کاهش وابستیی به منوابع نفوت تآلیدکننودگان    رییر رر کشآرها  

 ماننود خبب تآخعه صونایعی   مآضآعیا ا  .خنتی از خآ  اقتصارها  صنعتی رر رختآر کار قرار گرفت

 .صنعت شی  شد

بوررار    ررصد از ذخایر متعارف نفت جهوان، بهوره   2 ارها  مآجآر، تاکنآن حدور بر اخاس وم

ررصد ون رر منطقه  6 که  بآرهمیلیارر بشکه  122 میزان ذخایر متعارف باقیمانده حدور . ه اختشد

ا ومریکا  جنآبی و ومریکا  التیا، ومریکا  شمالی، اروپا و اوراخیا، وفریقوا و وخوی  . قرار راررخاورمیانه 

ها  بعود    ررصد ذخایر متعارف جهان رر جاییاه 5/0و  5/1، 3/ ،   /6، 3 پاخفیک نیز به ترتیب با 

 . قرار رارند

______________________________________________________ 
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با رر نظر گرفتا منابع نامتعارف، ترتیب و ورایش ذخایر نفت جهان رختجآ  تغییراتی خآاهد 

  86ومریکوا بوا بویش از    هزار میلیارر بشکه ذخایر نفتی جهوان، قواره     /3که از مجمآع  د؛ به  آر ش

قورار خآاهود   ( ررصود  2 )رر رتبه رو  جهان و ررخوت پوس از خاورمیانوه    ( ررصد   )میلیارر بشکه 

رر ( ررصود   /2)و وخویا پاخوفیک   ( ررصود  5 )، وفریقوا  (ررصود   0)اروپا  شورقی و اوراخویا   . گرفت

 . ها  بعد  قرار رارند رتبه

بررار   گذار  رر زمینه تآخعه و بهره روند خرمایه کارشناخان بر ایا باورند که رر صآرت ارامه

لحاظ تآلید رر مقایسه بوا منوا      بهاز منابع نفتی نامتعارف، حآزه ومریکا  شمالی که رر حال حاضر 

 شک افوزایش میوزان ذخوایر نفوت     بی. پیشیا  اخت، به قطب تآلید نفت جهان تبدی  خآاهد شدرییر 

برزی  رر کنار روخویه و خاورمیانوه    و ترالیا، چیا، کشآرها  اروپاییومریکا، کانارا، اخ کشآرهایی مانند

تغییراتی اخاخی رر ترکیب بازییران اصلی بازار جهوانی نفوت و مآازنوه کنوآنی قودرت تآلیدکننودگان       

کننوده و اقتصوارها  نآظهوآر بوه      یافته مصورف  خنتی نظیر اوپک و روخیه رر مقاب  اقتصارها  تآخعه

 .وثار و پیامدها  ژئآپلتیکی بسیار  رر پی خآاهد راشتوجآر خآاهد وورر که 

عنآان برتوریا اقتصوار جهوان توا خوال       بند  جدید ذخایر نفت، مآقعیت وی ه ومریکا به رر رتبه

کنندگان انرژ  جهوان رر وینوده    تریا مصرف و یکی از مهب 0252، رومیا اقتصار جهان رر اف  5 02

ا  رر وینوده برخوآررار    از منابع نفتی قاب  برراشت قاب  مالحظوه ها  نامتعارف،  که رر پی انقالب نفت

بوا نیواهی بوه     ،همچنویا . امنیت انرژ  ایا کشآر خآاهود راشوت   تأمیاخزایی رر  ثیر بهأخآاهد شد، ت

شوآر کوه زیرمجمآعوه حوآزه      مشوجا موی   روشونی  ترکیب منا   برتر رارا  ذخایر نفتی جهوان، بوه  

 ،بنوابرایا . مریکا، حدور نیمی از ذخایر نفت جهان را رر اختیار رارندوتالنتیک یا کشآرها  متمای  به و

بجش قاب  تآجهی از نفت خوا  موآرر نیواز کشوآرها بوه       تأمیاتآاند با  انقالب منابع نفتی نامتعارف می

پیمانانش رر مدیریت بازار جهانی نفت خا  و خاز و کار حواکب بور    کننده ومریکا و هب ایفا  نقش تعییا

   .ها  وتی بیانجامد ههون رر ر

______________________________________________________ 
 .8 ، ص (30  .) قاخمیان .  
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شوآر کوه بوه انحصوار فعلوی       اهمیت تغییر مآازنه قدرت رر بازار جهانی نفت هنیامی بیشتر می

هوا  ومریکوایی تآجوه     بررار  از منابع نفتی نامتعارف تآخط شورکت  تآخعه و بهره منظآر بهرانش فنی 

 و کشآرها  هب خآ با ایاالت متحدهتآخعه منابع نفتی نامتعارف رر حآزه وتالنتیک  ،بنابرایا. وی ه شآر

خوآیی   اخترالیا، کانارا و عربستان که هب مانندتر  رشد خآاهد کرر و کشآرهایی  با وهنگ خریع ومریکا

تور    مسوتق  راه وخوان   رییور  بیشتر  با مآاضع ومریکا رارند، رر مقایسه با روخیه و چیا و کشآرها 

ایوا عآامو  مجوا رات ژئآپلتیوک رر     . خآر رر پیش رارند بررار  از منابع نامتعارف برا  تآخعه و بهره

جهان را افزایش خآاهد رار و کشآرها  خنتی تآلیدکننده نفت خا  را رر معورض رقابوت شودید قورار     

رو خآاهند شود و امکوان تنوآع رر     به کنندگان بیشتر  رو مشتریان نفتی با عرضه ،رر مقاب . خآاهد رار

ند که ایا امر خبب امنیت بیشتر عرضه انورژ  رر جهوان خآاهود    هرچ. خبد نفتی خآر خآاهند راشت

اما تآلیدکنندگان خنتی نفت را رر معرض خطر از رخت رارن بازار و مشوتریان خوآر قورار راره و     ،شد

 . ونان را به رقابت با یکدییر برا  حفظ بازار و یافتا مشتریان جدید خآق خآاهد رار

 سياستیهای  توصيهارائه گيری و  نتيجه .1

هوا  جواییزیا را افوزایش     گذار  رر انرژ  نیاز روز افزون به انرژ  رر جهان، تمای  کشآرها به خرمایه

رر همیا راختا، تآخعه صنعت نفت و گاز شی  و رقابت ون با منابع خنتی، تآجه بسیار  از . راره اخت

افزایش منوابع  . نفت را رر رهه اخیر به خمت ایا صنعت معطآف کرره اخت  ن و کارشناخان حآزهفعاال

 توأمیا بررار  از منابع نامتعارف به افزایش ا مینان نسوبت بوه    نفت و گاز جهان با کشا و امکان بهره

ییور رر  امکان برراشوت از ایوا منوابع خوبب تغ     ،رییر خآ شده اخت، اما از منجر امنیت انرژ  جهان 

 ماننود که قودرت تآلیدکننودگان خونتی     ا  گآنهبه  ،ورایش قدرت بازییران حآزه انرژ  رر جهان شده

کننده ونها رر تعییا قیمت جهانی کاهش یافته و رقابوت   اوپک بر بازار جهانی نفت و گاز و نقش تعییا

کوا از بزرگتوریا   ومری. رر میان اعضا برا  حفظ بازارهوا و یوافتا مشوتریان جدیود شودت یافتوه اخوت       

نیاز راخلی خآر رر وینده قارر بوه   تأمیاکنندگان انرژ  جهان با تآلید نفت و گاز شی  عالوه بر  مصرف

کنندگان محصوآالت نفتوی،    صاررات محصآالت نفتی خآاهد بآر و چیا یکی رییر از بزرگتریا مصرف

مور بوه تغییور چیونش     رور کوه همویا ا   تریا رارنده ذخوایر گواز شوی  رر جهوان بوه شومار موی        اصلی



 
 فرصت یا تهدید: صنعت نفت و گاز شيل
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تآانود مجوا رات    خآاهد شود کوه موی   منجر ها  فسیلی رر رنیا  کنندگان انرژ  تآلیدکنندگان و مصرف

 .ژئآپلتیکی به همراه راشته باشد

محیطوی،   هوا  زیسوت   ها  جود  نظیور ولوآرگی    گستر  ایا صنعت با چالش ،از خآ  رییر

زلزله همراه اخت که ایا عآام  گستر   کاهش رخترخی به منابع وب شیریا و افزایش احتمال وقآع

تآاند بوه موانعی   محدوریت رخترخی به وب شیریا می. ایا صنعت را با ترریدهایی همراه خاخته اخت

هوا  رر  هوا و قنوات  اختفاره از ا العات نقشوه چواه  . جد  برا  تآخعه خریع صنعت شی  تبدی  شآر

ه شده، برا  ارزیابی میزان وب رر رخترس معرض خطر کمبآر وب که تآخط خازمان منابع جهانی تهی

کند تا از ایا  ری  ریسک تجار  ناشوی گسوتر    ایا صنعت، به ذینفعان رر خراخر جهان کمک می

 . وب رر ایا منا   راشته باشند رییر کسب و کار خآر را کاهش راره و تعام  مناخبی با متقاضیان

بایست نیاه عمیو  و منطقوی بوه جریوان      میعنآان یکی از کشآرها  تآلیدکننده نفت  ایران، به

بینوی   شی  رر رنیا راشته باشد تا بتآاند بر ایا اخاس، جریان وینده انرژ  رر رنیا را بوه ررخوتی پویش   

معرفوی صونعت نفوت و گواز شوی ،       بوا رر ایا مقاله توال  شود توا    . ریز  نماید کرره و برا  ون برنامه

 العوات جوامعی را رر اختیوار    بحد قورار گیورر توا ا    رو  ایا صنعت مآرر ها  پیش ها و چالش فرصت

 .گیرریذاران و فعاالن ایا حآزه قرار خیاخت
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 1گذاری تورم منطق هدف

 

 و امين اکبرزاده رضا بوستانیدکتر 

 

 7چکيده

گذاری تورم  منطق هدف. هاست پولی در بلندمدت، ثبات قيمتهدف سياست ين نخستگذاری تورم این است که  ایده اصلی هدف

حفظ تورم در سطحی پایين و ( 7گذارد؛  سياست پولی در بلندمدت تنها بر نرخ تورم تأثير می( 4: بر سه استدالل بنا شده است

دهد  اران امکان میگذاری تورم به سياستگذ  چارچوب هدف( 9پایدار برای دستيابی به اهداف کالن اقتصادی ضروری است و 

گذاری تورم یک  هدف .مقاصدشان را به مردم اعالم کنند و تا حدودی پاسخگویی و انضباط را بر بانک مرکزی و دولت اعمال نمایند

« استصواب محدود»گذاری است که در آن  گذاری تورم یک چارچوب مفيد برای سياست هدف. قاعده سياستی در مفهوم کالسيکی نيست

و در عين حال به آن  کردهاقتصاد را در بلندمدت در دامنه مورد نظر حفظ  ،میاهداف تورمی به عنوان یک لنگر اس. عمال شودتواند ا می

 .بينی پاسخ دهد مدت به تحوالت غيرقابل پيش دهد در کوتاه اجازه می

 

  .استصواب گذاری تورم، قاعده، سياست پولی، هدف :واژگان کليــدی

 .JEL: E31، E52، E58 بندی طبقه

______________________________________________________ 
 .است« هایی از تجربه جهانی درس: گذاری تورم هدف»ترجمه فصل دوم از کتاب این متن . 1

Bernanke, Ben S., Thomas Laubach, Frederic S. Mishkin, and Adam S. Posen. (1999). Inflation 

Targeting: Lessons from the International Experience, Princeton University Press, Princeton. 
 بانک مرکزی پژوهشگر.                                                                                                             r.boostani@cbi.ir 

 دانشگاه سیستان و بلوچستان  ،اقتصاد ایدانشجوی دکتر. 
 

 

 .چکیده توسط مترجمین تدوین شده است.   
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 مقدمه. 4

بسیاری شاال  رشاد یقیقای    اهداف  ،پايینهای کالن اقتصادی، عالوه بر تورم  به طور کلی در سیاست

ايده اصلی در  ،با وجود اين. وجود دارد جزاينهاو لتعارف باال، بیکاری پايین، ثبات لالی، کسری تجاری 

ايان  . هاا باشاد   هدف بلندلدت سیاست پولی بايد ثبات قیمات ین نخستگذاری تورم اين است که  هدف

 نیازلند توضایاات ( که لمکن است به صورت یذف اهداف ديگر به نظر برسد)ها  بر ثبات قیمت تأکید

ين سیاسات پاولی و   در تادو  هاا  بر ثبات بلندلدت قیمت تأکیدگذاری تورم با  لسأله هدف. است بیشتر

 :بر سه استدالل استوار است ،اعالم اهداف سیاستی به عموم

  ،و لشاکالت   یکاار ینسبت باه ب  ها ینگران کاهشاز  یبر کنترل تورم ناش دوچندان تأکیداول

گذاران نسبت به استیاست که الروزه اقتصاددانان و س  یدل نيبلکه به ا نیست،لربوطه به آن 

 اقتصااد،  در لدت کوتاه نوسانات  يتعد یبرا یپول استیس کارآلد یاثرگذار به شیسال پ 03

 ،لقابا   در. دارناد  ناان یکمتار اطم  باشد، دار اداله و ديشد اریکه نوسانات بس یجز در لواردب

 کاالن  اقتصااد  ریا ر اقتصاددانان یوزه کالن توافق دارند در بلندلدت نرخ تورم، تنها لتغبیشت

 ینيینرخ پا ،یگذاران یوزه پولاستیکه س یزلان. گذارد یل ریتأث آن بر یپول استیس که است

را  تیواقع نيا یبه سادگ کنند، یل نییتع( شان هدف بلندلدت یننخستبه عنوان )تورم  یبرا

 .انجام دهد تواند ینم چه و تواند یل چه یپول استیس که اند رفتهيپذ

  های لاليم تورم هم بارای کاارايی و    وجود دارد که یتی نرخاتفاق نظری دوم، در یال یاضر

ديگار  و یفظ آن در سطای پايین و پايدار برای دستیابی به اهداف  بودهرشد اقتصادی لضر 

 .کالن اقتصادی لهم و شايد ضروری است

 هادف   یننخسات  باه عناوان   هاا  ثباات قیمات  بار   تأکیاد ترين لورد،  از نگاه لا ضروری و سوم

ايان  . کناد  کلیدی در چارچوب کلی سیاستگذاری فراهم لی یعنصر ،سیاست پولیبلندلدت 

ی وددهد لقاصدشان را به لاردم اعاالم کنناد و تاا یاد      لی الکان چارچوب به سیاستگذاران

بارای لااال، در لاواقعی کاه     . دنو انضباط را بر بانک لرکزی و دولت اعمال نماي  پاسخگويی

______________________________________________________ 
1. Accountability 
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، ايان لاادوديت کاه    شاود  لیلدت استفاده  ثبات کوتاهسیاست پولی برای رسیدن به اهداف 

ان را لجبور به در نظرگرفتن پیالدهای سیاستگذاراهداف بلندلدت تورم نبايد به خطر افتد و 

کناد   شان اعمال لی های سیاستی عقالنیتی بر انتخاب کند، لیلدت  تر اقدالات کوتاه بلندلدت

طاور کاه در ادالاه توضاید داده      هماان . نداشات که در غیر اين صورت الکان بروز آنها وجود 

گذاری تورم به عنوان لنگری اسمی برای سیاست پاولی   اقتصاد پولی، هدف لتون، در شود لی

برای انتظارات بازارهای لالی و عموم لاردم  ، بستری گذاری تورم هدف. شود گرفته لی در نظر

دهاد   اين الکان را به آنها لای  که استهای لرکزی  لرجعی برای لقالات بانک و هآورد فراهم 

در ادالاه ايان ساه اساتدالل باا       .لدت قضاوت کنند های کوتاه لطلوب سیاست  شرايط بارهدر

 .شود داده لیجزئیات بیشتر توضید 

 انجام دهد؟ [تواند و چه نمی]تواند  سياست پولی چه می. 7

شان یفاظ دائمای    های پولی فعال که هدف ان و اغلب اقتصاددانان از سیاستسیاستگذارسال پیش  03

بار ايان بااور    ها،  یالیان اين سیاست. کردند بود، یمايت لی« اشتغال کال »تولید و بیکاری نزديک به 

ای بلندلدت وجاود دارد کاه باه لنانای فیلیارو لعاروف اسات         که بین تورم و بیکاری لبادله بودند

توانساتند باا    بر اساس اين ديدگاه، لقالات پاولی لای  (. 593 ،  ؛ سالوئلسون و سولو591 ،  فیلیرو)

، دوراندر هماان  . بارعکو لقداری تورم، بیکاری را دائماً در ياک نارخ پاايین یفاظ کنناد و       پذيرش

در دسترس قرار گرفت که نويد اطالعاات   آلريکا های اقتصادسنجی زيادی از اقتصاد اياالت لتاده لدل

برای بسایاری  . داد ان لیسیاستگذارهای تابیت اقتصادی را به  سازی سیاست پیاده برایکمّی لورد نیاز 

فعاال  ( ای و بودجاه )پاولی  هاای    رساید کاه سیاسات    ان لمکن به نظر لای سیاستگذاراز اقتصاددانان و 

 .اده قرار گیردشده برای یفظ اشتغال کال  لورد استف لديريت

هاای   بین سیاسات  طور که توسط بیشتر طرفداران خوش  آن. عملی نشدبینانه  خوشاين نتیجه 

، رکودهاای  عما  در . لرگای آرام نداشات   593 های تجاری در دهاه   بینی شده بود، چرخه پولی پیش

______________________________________________________ 
1. Phillips  

2. Samuelson and Solow 
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. پاو از جناج جهاانی دوم باود     هاای  در ساال  شديدترين رکودهاا   51 - 1و  540 -47های  سال

، در آننوساانات  و  تاورم   نارخ  باا افازايش   543 و دهاه   593 اواخر دهه : تورم ناپديد نشد ،همچنین

به عالوه، از نظر بیشتر اقتصاددانان، رکاود  . و بسیاری از کشورهای ديگر همراه بود آلريکا اياالت لتاده

دلیا  تاورم فزايناده    ه نقباضی بود که خاود با  نتیجه سیاست پولی ا بیشتر  51 - 1های  سالشديد 

نه تنها در رسایدن   543 تا  593 های  سال فعالپولی های  به طور خالصه، سیاست. نمود ضروری لی

صارف  تنهاا باا   کاه  لنجر شاد  وعده داده شده شکست خورد، بلکه به ايجاد فشارهای تورلی اهداف به 

 .برطرف شودتوانست  های گزاف اقتصادی لی هزينه

ساه  . های به شدت فعاال کماک کارد    تاوالت فکری به از بین رفتن شهرت سیاستديگر،  سویز ا

لشااهداتش   وياژه باه   و  نقد لیلتاون فريادلن  (  : اند، عبارتند از که به طور ويژه تأثیرگذار بوده فکری تاول

که هیچ لبادلاه  اين يافته (  کنند؛  لی  عم « وقفه لتغیر و طوالنی»های پولی فقط با  لبنی بر اينکه سیاست

( 0باه آن دسات يافتناد و      بار فريدلن و ادلوند فلروین نخست و بلندلدتی بین تورم و بیکاری وجود ندارد

 .اثربخشی سیاست پولی دراهمیت بالقوه اعتبار بانک لرکزی  نسبت بهافزايش درک 

دربااره ايان   گرايای، هرگاز    فريدلن، به عنوان بنیانگذار لکتب کالن اقتصادی لعاروف باه پاول   

را  ياده او ايان ا . تواند اثرات نیرولندی بر اقتصاد داشته باشد، تردياد نکارد   سیاست پولی لیلوضوع که 

-593 های  ، در سال«آلريکا تاريخ پولی اياالت لتاده»طور گسترده در کتاب انقالبی خود با عنوان  به

ريادلن اساتدالل کارد کاه ايان اثارات فقاط باا         الاا ف  ؛لستند کرد 0، با همکاری آنا جی شوارتز194 

ديگار و باه صاورتی غیرقابا        ای باه دوره  بدين لعنا که از دوره)هايی که هم طوالنی و هم لتغیر  وقفه

فريادلن اساتدالل کارد کاه      ،در نتیجاه . گذارناد  هستند، بر اقتصاد اثار لای  ( کنند بینی تغییر لی پیش

 .زاری نیست که بتواند با دقت لورد استفاده قرار گیردسیاست پولی، اگر چه قدرتمند است، الا اب

طور که فريادلن ادعاا    های سیاستی یتی اگر آن نشان کردند که وقفه لنتقدان فريدلن خاطر

کناد؛ آنهاا فقاط     های پولی فعال را نفی نمای  طوالنی و لتغیر باشند، الکان لوفقیت سیاست ،کرده بود
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 -  «کنتارل بهیناه  »هاای   آنهاا تکنیاک   ،بارای لااال  . کنناد  لای تر  فنی سخت نظرکنترل اقتصاد را از 

تواناد بارای    که لیکردند  را پیشنهاد -ها  های رياضی و لهندسی لورد استفاده در هدايت لوشک روش

لنتقدان فريدلن لشاهده . لورد استفاده قرار گیردآن  سیاستی لعین و اثر جرایبین ا یها جبران وقفه

لدت  ن شرايط اثر سیاست کمتر شود، الا پیگیری فعال ثبات اقتصادی کوتاهاي باکردند که لمکن است 

 .دارد برتریهنوز نسبت به یالت انفعالی 

پارادايم کنترل بهینه بارای سیاسات پاولی لطاره شاده       علیههای لختلفی  ، استدالللقاب در 

کاه خااطر    ،اسات  559 برنده جايزه نوب  سال   ،لوکاس ترين استدالل لربوط به رابرت برجسته. است

تفااوت  وجاود دارد و   ،دهند ها و لردلی که اقتصاد را تشکی  لی کند تفاوتی لهم بین لوشک نشان لی

بینای   را درک و پایش ( انسیاستگذار)يشان  «ها کننده کنترل»کنند اقدالات  است که لردم سعی لی آن

هاای کنتارل بهیناه     به ويژه، لوکاس نشان داد که روش. ندها اين گونه نیست کنند، در یالی که لوشک

را لاد نظار قارار ندهناد،      (هاا  به دلی  تغییر در سیاسات )اگر تغییر در انتظارات لردم نسبت به آينده 

انتظارات عماوم نسابت باه آيناده، شاال  انتظااراتی       . فايده باشند لمکن است برای هدايت سیاست بی

در نتیجه . گذارند اثر لی در زلان یالزيرا روی رفتار اقتصادی  ؛هم است، لتیدرباره اقدالات سیاستی آ

ان و لردم را در سیاستگذاری بايد عناصر يک بازی استراتژيک بین سیاستگذارلوکاس استدالل کرد که 

به عالوه، استدالل لوکاس نشاان  . است لوشکتر از هدايت  تالی  اين بازی به لراتب سخت. نظر گیرد

ان قادر باشند سیاستگذاربینی تغییر انتظارات عمولی، بعید است که  پیشلشکالت دهد، با توجه به  لی

 .ای از دقت کنترل کنند اقتصاد را با هر درجه

ی اقتصاد کالن داشته است، سیاستگذاراستدالل لوکاس تأثیر زيادی در ناوه فکر کردن درباره 

در هار صاورت، تفسایر ديگاری در     . هايی دربااره ارتبااط تجربای آن وجاود دارد     چه هنوز اختالف راگ

به نظر لاا،   .وجود دارد ،سازد ثمر لی های طوالنی و لتغیر، سیاست فعال را بی خصوص اين که چرا وقفه

بر ايان  يگزين، اين تفسیر  جا. است( نظیر تفسیر لوکاس)تر از توضیاات فنی  اين تفسیر ایتماالً لرتبط
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لوضاوعات سیاسات    در رابطاه باا  هاای لادرن    لداران در دلوکراسی و سیاستديدگاه بناشده که لردم 

های  انتشار گزارشانتخابات لکرر و  ناشی از برگزاری با توجه به فشارهای. لدت دارند ديد کوتاهعمولی 

هتارين سیاسات اسات، بارای     ب  مندانه، درک اين که بعضی اوقات انتظار هوشا ها آنی نتايج نظرسنجی

 . لداران دشوار است سیاست

در عم  به ( و لقالات بانک لرکزی که تات تأثیر سیاسیون هستند)لداران  ، سیاستلقاب در 

به طور لاال، لمکن است . های سیاست پولی با هدف کنترل اقتصاد تماي  دارند استفاده بیشتر از اهرم

هند و ايان ایتماال را در نظار     نشان د واکنشهای بهره،  کاهش شديد نرخه وسیله به افزايش بیکاری ب

در نتیجاه،  . نگیرند که لمکن است بیکاری دوباره کاهش يابد و ایتیاجی به کااهش نارخ بهاره نباشاد    

شود يا تغییر سیاساتی تناد را باه دنباال     لنجر اقتصاد لمکن است بیش از ید تاريک شود و به تورم 

باه دلیا     ،بناابراين . ثباتی اقتصاد را کمتار کناد، آن را بیشاتر نماياد     ی آن که بیداشته باشد و به جا

های فعال لمکن است نسابت   ، سیاستلدت های سیاسی کوتاه و افق طوالنی های سیاستی وقفه واکنش

 .به نتايج بدتری لنجر شودغیرفعال به سیاست 

 رئایو  باه عناوان  رانی ساخن جلسه ، در 594 همچنین دولین ضربه، توسط فريدلن در سال 

هايی شابیه باه اساتدالل     استدالل)، به سیاست فعال زده شد (594 فريدلن، )لريکا آانجمن اقتصادی 

او در سخنرانی خود ايان  [(. 591 فلرو، ]فريدلن در همان زلان توسط ادلوند فلرو لطره شده بود 

لورد انتقاد قارار   ،«شود یاص  لیسطد باالتری از تورم  پذيرشکاهش دائمی بیکاری، با »که را فرض 

که تورم باال لمکن است اقتصاد را تارياک کناد و بارای دوره کوتااهی بیکااری را       رااين لطلب  وداد 

ها به صاورت   های دستمزد طبق قرارداد ثابت باشند و قیمت برای لاال، اگر نرخ. تأيید کرد ،پايین آورد

ای  و باه آنهاا انگیازه    ها افزايش خواهد يافات  سود بنگاهبینی نشده باال رود، در اين صورت یاشیه  پیش

اسات کاه در راساتای    هاايی   ديادگاه اين تنها يکای از  )دهد  شان لی تولید بیشتر کاالها و خدلات برای

هاا   در نتیجاه، بنگااه  (. ، ارائه شده اسات «چرا تورم لمکن است اقتصاد را تاريک کند» توضید اين که
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بینای نشاده در    بینی نشده به طور ضمنی کاهش پایش  زيرا تورم پیش ؛ندکن تولید بیشتر را انتخاب لی

 .به دنبال خواهد داشتهای واقعی تولید را  هزينه

هاا لنااف     ، بعیاد اسات کاارگران بیشاتر از بنگااه     کناد  لای با اين یال، فريدلن خااطر نشاان   

رفته، باه لنظاور جباران     به لاض اينکه لتوجه شوند تورم باالکارگران . شان را ناديده گیرند اقتصادی

 هاچنانکه افزايش دساتمزد . د شدندستمزد خواه  يش سري اشان خواستار افز رفته قدرت خريد از دست

آن تولیدشاان، باه   دنباال  ها و باه   ها شروع شود، یاشیه سود بنگاه تطابق با نرخ افزايش در قیمت برای

هاای   تنها نرخ تورم است که از سیاستنتیجه نهايی اين که در بلندلدت . سطد عادی باز خواهد گشت

از ايان  . گردناد  لای  شان باز «طبیعی»های عادی و  شود؛ تولید و بیکاری به نرخ پولی انبساطی لتأثر لی

تواناد کااهش    گیری کرد که اين تصور که با افازايش در تاورم، کشاور لای     طور نتیجه رو، فريدلن اين

بلندلادتی باین تاورم و بیکااری وجاود        هایچ لبادلاه  » :دست آورد، اشتباه است هبلندلدت بیکاری را ب

ای  اضافه کرد اگر چناین رابطاه   544 جايزه نوب  در سال دريافت سخنرانی   جلسهفريدلن در . «ندارد

زيرا تورم لان  رشاد و کاارايی اقتصاادی    : رود لی« خطا»، به لسیر (544 فريدلن، )وجود داشته باشد 

 .در بلندلدت لنجر شود( جای کمتر هب)بیکاری نسبتاً باالتر  افزايش تورم لمکن است بهو  بوده

باه  هر رابطه بلندلدت بین تورم و بیکاری کاربردهای لهمای بارای سیاسات پاولی فعاال       نبود

بیکااری   لانناد )های انبسااطی   رسد لناف  سیاست سال پیش، به نظر لی  03بر خالف باور . داردهمراه 

در درجاه اول  )هاای انبسااطی    هاای سیاسات   اسات، در یاالی کاه هزيناه    تا ید زيادی ناپايدار ( کمتر

. دن داردشا  در غیاب هرگونه سیاست جبرانای، تمايا  باه دائمای    ( های لرتبط با تورم باالتر ناکارآلدی

ان لجباور خواهناد باود باین     سیاساتگذار های انبسااطی،   ها پو از اتمام لناف  سیاست لدت ،بنابراين

هاای   و لهاار اقتصااد باا سیاسات    ( اش بر اقتصااد  با آثار لنفی)طور دائمی ه بسطد تورم باالتر  پذيرش

های پولی و لاالی انقباضای، لوجاب کااهش      لهار اقتصاد با سیاست. لادودکننده يکی را انتخاب کنند

آن  تماام غالباً  ،بنابراين. لاو نمايدشود، الا لمکن است بسیاری از دستاوردهای اشتغال را نیز  تورم لی

ديادگاه فريادلن از   . ی اقتصاادی باوده اسات   ثباات  بای عم  افزايش در ه در بلندلدت انجام شده، چه ک

روی  لناد  نظاام تواند به طاور   لنظری ديگر اين است که تنها لتغیری که بانک لرکزی در بلندلدت لی
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ان بعید است سیاست پولی بتواند باه طاور لتوساط در هار دوره از زلا     . نرخ تورم استد، ر گذاریاثتآن 

 .کاهش نرخ بیکاری لورد استفاده قرار گیردبرای 

فنی نیاز   لتوندر ) گیرد لیت أنشسیاست   اعتبارلسأله سولین چالش برای سیاست فعال، از 

لهام کیدلناد و    هاای اعتباار در کار لساأله  . (شاود  لای شاناخته    «ناسازگاری زلانی لسأله»به صورت 

و بسیاری از پژوهشاگران بعادی تالیا     ( 510 ) 9، بارو و گوردون(514 ) 7، کالوو(544 ) 0پرسکات

شود، که یتی اگر يک باناک لرکازی فعاال     اعتبار سیاست به اين ایتمال لربوط لی لسأله. شده است

 به سطای باالتر از ساطد لاورد انتظاار   )بخواهد تورم را پايین نگه دارد، اغلب برای باال بردن نرخ تورم 

ديگار   یهاا  نهااد هاای    لدت دستمزدها و هزيناه  کوتاهدر دلی  اين است که . ای قوی دارد هانگیز (عموم

طبق قرارداد يا هر توافق غیررسمی ثابت هستند؛ از اين رو بانک لرکزی با ايجاد تورم بیشاتر از ساطد   

بااالتر اشاتغال و   های  از آنجا که نرخ. تواند تولید، اشتغال و سودها را لوقتاً تاريک کند لورد انتظار، لی

 .باالبردن نرخ تورم وسوسه خواهد شد رای، بانک لرکزی بطرفداران بیشتری دارندسود 

لادت دسات يابادی کیدلناد و      هاای کوتااه   الا آيا واقعاً بانک لرکزی قادر است به اين لوفقیات 

شااره  ا لوضاوع  ايان  باه پرسکات و پژوهشگران پیرو آنها، در استداللی که يادآور نقد اولیه فريدلن بود، 

تورم انتظااری کمتار از آنچاه     اها را ب  داشتند که بعید است بانک لرکزی بتواند همواره کارگران و بنگاه

و  کنناد  را درک لای های بانک لرکازی   ها انگیزه  سرانجام، کارگران و بنگاه. دهد، فريب دهد بعداً رخ لی

لنجار  ( 9تعیین دستمزد گذاری و آن رفتار قیمت دنبالو به )شان  لتعاقباً به تعدي  انتظارات تورلیاين 

، (به طور لتوساط )به لاض درک رفتار بانک لرکزی توسط عموم، تولید و اشتغال  ،نتیجهدر . شود لی

 بارای توانست باشد، نخواهد شد؛ الا تورم بادون هایچ ساودی     بیشتر از آنچه که در غیر اين صورت لی

 . توانست باشد، بیشتر خواهد شد جبران، از آنچه که در غیر اين صورت لی

______________________________________________________ 
1. Credibility Problem 

2. Time Inconsistency Problem 

3. Kydland and Prescott 

4. Calvo 

5. Barro and Gordon 

6. Wage-Setting 



 
  گذاری تورم منطق هدف

 

 

469 

از اينکاه تاا چاه لیازان      جدای -باث اعتبار سیاست به اين اشاره دارد که بانک لرکزی فعال 

طلباناه و در نتیجاه    در عما ، بایش از یاد توساعه     - قصدش برای پايین نگهداشتن تورم را اعالم کند

بینای ايان رفتاار باشاند، بادون هایچ        فهم و پایش  به دنباللادالی که عموم . لستعد تورم خواهد بود

يکای    «تاورش تاورم  »اين . کند ايجاد لیافزايش جبرانی در تولید يا اشتغال، تورم باالتری در سیستم 

گرفتاه کاه نگااه     برخای تااوالت صاورت    ،بناابراين . ديگر از لوان  لاتم  سیاست پاولی فعاال اسات   

خاواهیم   البته نمی. شدرايج  593 در دهه  ،کرد های پولی را تضعیف لی توانايی سیاستبینانه به  خوش

تواناد   کاه سیاسات پاولی لای     توان انکار کرد نمیهمه آن چه گفتیم، رغم   به. در اين زلینه اغراق کنیم

اناد  تو وجود دارد کاه سیاسات پاولی لای     هايی زلاناثرات قوی بر تولید و اشتغال داشته باشد، يا یتی 

، با توجاه باه فشاارهای سیاسای     افزون بر اين. طور سازنده برای تابیت تولید و اشتغال استفاده شود به

ان سیاساتگذار در شرايط رکود اقتصادی، اين که فکر کنیم سیاساتمداران و    «انجام دادن کاری»برای 

در واقا ، خاواهیم   . ستهای فعال ترغیب شوند، غیرواقعی ا توانند به التناع کال  از سیاست همیشه لی

هاا   گذاری تورم در چارچوب یفظ ثبات قیمت های لرکزی لجری هدف ترين بانک ديد که یتی لشتاق

لدت استفاده کنند و اين  توانند از سیاست پولی برای رسیدن به اهداف سیاستی کوتاه در بلندلدت، لی

 .دهند کار را هم انجام لی

عال لبتنی بر یفظ دائمی اقتصاد در اشاتغال کالا ،   شود که سیاست ف لی تأکیددر عین یال، 

های طوالنی و لتغیر بین اقدالات و اثرات سیاسات   اول، به دلی  وقفه :با سه هشدار اساسی همراه است

ها  در واق ، اگر اين سیاست. طور جدی کاسته شوده های فعال ب پولی، لمکن است از اثرگذاری سیاست

و ناه  ]کنناده   ثباات  کنتارل شاود، لمکان اسات بای      لادت  انی کوتااه ی با افق زلا لداران توسط سیاست

دوم، فقدان آشاکار هار گوناه لبادلاه بلندلادت باین بیکااری و تاورم، جاذابیت          . باشند [کننده تابیت

تاا یاد   ( تولیاد و اشاتغال بااالتر   )هايی  دهد، زيرا لناف  چنین سیاست های فعال را کاهش لی سیاست

در واقا ، باناک لرکازی در    . دائمای اسات  ( تاورم بااالتر  )هاای آن   نهزيادی گذراست، در یالی که هزي
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، داليلای  سارانجام . لا  تولید اثرگاذار باشاد   یقیقیتواند بر تورم و نه بر لتغیرهای  لدت فقط لی بلند

های فعال هساتند، لمکان اسات تمايا  باه رفتاار        های لرکزی که درگیر سیاست وجود دارد که بانک

و ناه تولیاد ياا    ا به تورم بااالتر   ( رفتار آنها را درک کنندزلانی که لردم ) و باشندطلبانه داشته  فرصت

که سیاست پولی آگاهی يافتن نسبت به اين لوضوع (. اعتبار سیاست لسأله)د نشولنجر ا اشتغال باالتر

یشاتر  ان یوزه پولی را به سمت تمرکاز ب سیاستگذارتواند انجام دهد، بسیاری از  تواند و چه نمی چه لی

 .ها، به ويژه در بلندلدت، سوق داده است بر ثبات قیمت

بادين لعناا   « فعال بودن سیاست»انتقادهای لا از کنیم که  لی تأکید ،برای پیشگیری از اشتباه

لی  باشند، بلکه بدين لعناسات   های سیاستی بی ان بايد نسبت به استفاده از اهرمسیاستگذارنیست که 

هاا،   تمرکز بر ثبات قیمات  ،در واق . ثمر باشد یفظ دائمی اشتغال کال  بی که ایتمال دارد تالش برای

گذاری تورم به آن اشااره شاد، لمکان اسات لساتلزم دساتکاری ابزارهاای         چنانکه در رويکرد هدف آن

تر به عنوان سیاستی که به طور یساس باه   فعال بودن سیاستی، در لفهوم گسترده. سیاست پولی باشد

 .شود ها رد نمی دهد، با اين استدالل آيد واکنش نشان لی دست لی هب اطالعات جديدی که

 فواید تورم پایين. 9

 گساترش ايان بااور لیاان    ها به عنوان هدف اولیه سیاسات پاولی،    قیمتتعیین ثبات دلی  ديگر برای 

اقتصاددانان و بانکداران لرکزی است که تورم پايین به ارتقای کاارايی و رشاد اقتصاادی در بلندلادت     

 .کند کمک لی

در لاوارد شاديد،   )بااال   هاای  کشورهايی که تاورم . تورم باال برای اقتصاد لضر است بدون ترديد

عملکارد اقتصاادی    اند، لعماوالً  را تجربه کرده( درصد يا بیشتر در سال 333 تا  933  «تورم شتابان»

گسترش بیش از ید سیستم لالی، به طوری (   :های تورم باال عبارتند از برخی از هزينه. دارند ضعیفی

هاای   یدارايا  باه  (برای اجتناب از آثار تورم)شان را  که اشخاص و کسب و کارها لقدار بیشتری از لناب 

افزايش یساسیت نسبت به باران لالی، به طوری که لشاکالت تطبیاق باا    (   دهند؛ اختصاص لی نقد
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عملکارد ضاعیف بازارهاای لاصاول و نیاروی کاار،       ( 0نماياد؛   تر لی تورم باال سیستم لالی را شکننده

( 7 شاوند؛  های اقتصادی نسبی کاالهاا و خادلات لای    ها لعیارهای پرابهالی از ارزش طوری که قیمت به

کننادگان و   های عرضه های نظارت بر قیمت ، همراه با هزينهبه طور لکرر گذاری لجدد های قیمت هزينه

اندازهايشاان   بسایاری از پاو  )شاود   غالباً شال  تخرياب طبقاه لتوساط لای     که آثار توزيعی( 9و  رقبا

و ديگاران  ( 550 )  فیشار  .هماراه دارد باه   ديگاری را نیاز   و پیالادهای اجتمااعی  ( شاود  ارزش لی بی

شرط لهم بارای رشاد اقتصاادی     ن، شال  کنترل تورم پیشاند که ثبات اقتصاد کال شواهدی ارائه کرده

 .است

درصاد   3 کمتار از  ) تر که تورم لاليم  الا اين ؛اند ی بسیار سري  لخربها است که تورم روشن

اناد کاه انزجاار     الل کارده برخای اقتصااددانان اساتد   . داردبااث  جاای  لضر است، بیشتر هم ( در سال

ناشای از   نخسات در درجاه  ( از عموم یاص  شاده  ها نظرسنجیدر که )عموم نسبت به تورم همیشگی 

، تاورم افازايش عماولی در     به طور دقیق. سردرگمی در خصوص اين لسأله است که واقعاً تورم چیست

های نسبی را تغییر  ها، قیمت از آنجا که افزايش عمولی قیمت. ها، دستمزدها و درآلدهاست قیمت تمام

هاای اقتصاادی اشاخاص     ياا انگیازه   یقیقیاين لسأله يا بايد اثر کمی روی قدرت خريد  پودهد،  نمی

کنناد، غالبااً بار     تورم صابت لی لردم در خصوص با وجود اين، زلانی که عاله .اثر باشد بگذارد و يا بی

. کنناد  لای  تأکیدشان  بر استاندارد زندگی( به طور لاال، غذا يا انرژی)های نسبی  تغییر در قیمت اثرات

ايان  به عالوه، . لستق  از نرخ تورم استها عمولاً  اين نگرانیالا  ؛استدرست ها بجا و  نگرانی  البته، اين

اناد کاه    هايی پیشانهاد داده  رهاقتصاددانان در دو. ندپولی هست  ها خارج از توان اصالیی سیاست نگرانی

 کاالهاا و خادلات بار    تماام گاذاری   قیمت ، نبايد ضررش برای اقتصاد بیشتر از تصمیم «صاید»تورم 

 .یسب سکه به جای دالر باشد

هاای تاورم    های لرکزی تماي  دارند یتی با نارخ  بانکلقالات های اخیر، اقتصاددانان و  در سال

ان در دو دهه اخیار در  سیاستگذارهای جسورانه  نسبتاً پايین به عنوان يک لشک  برخورد کنند، تالش

______________________________________________________ 
1. Fischer 

2. True Inflation 



 

 4931 زمستان، 27، شماره دومسال بيست و فصلنامه روند،   
 

 

611 

گرچاه لتنااقض باه نظار     ا. داردايان الار   کايات از  کشورهای صانعتی ی  تمامدر  ،راستای کاهش تورم

ساردرگمی  شاود، زيارا    تلقای لای  لشک  جادی اقتصاادی    به صورت يک یدودیرسد، الا تورم تا  لی

لااا    ،باه طاور لااال   . وجود دارداينکه تورم چیست و چگونه بايد آن را تعدي  کرد،  لورد دری عمول

اينکاه چقادر بارای     لانندتصمیمات بلندلدت ويژه  به –کردن تورم در بسیاری از تصمیمات عاله لردم

نسابت باه زلاانی کاه      -گذاری کنند شان را سرلايه گونه سرلايهانداز کنند يا اين که چ بازنشستگی پو

ياا   03زيرا با وجود بهره لرکب، در يک دوره  ؛است درست لوضوعاين . ستزا تورم وجود ندارد، لشک 

خواهاد   پاول های جزئی در نرخ تورم ساالنه، اثر قاب  توجهی روی قادرت خرياد    ساله، یتی تفاوت 73

های نسبی جاری و سطد قیمت آيناده را باا لشاک      که اين الر، ارزيابی قیمتاز آنجا  بنابراين،. اشتد

 .گذاری را دچار اخالل کند ها درباره تولید و سرلايه بنگاه  تواند تصمیم کند، تورم لی رو لی هروب

 خود در برابر اثراتیفاظت از هايی برای  تر، راه گذاران و لديران خبره ، سرلايه گان اندازکنند پو

 هاا  از جمله اين هزيناه  .نیست خود لیسر های اقتصادی خاص  الا اين تالش بدون هزينه ؛يابند م لیتور

توساعه  ( لااالً )داده شاده باه     لااسبه و همچنین هزينه لناب  اختصااص  وجه،های ت توان به هزينه لی

ارزش ت بتوانناد  و لهارت کمتری دارند، بعید اس تجربه افرادی که . اشاره کرد ابزارهای لالی جايگزين

توانايی اين افراد در انجام چنین کااری، باه   نا؛ یفظ نماينددر برابر تورم را شان  اندازهای و پو هادرآلد

. شاود، اشااره دارد   هاا لای   گاروه  لیاان  در ثاروت  لجادد  توزيا   لوجب تورم که عاللی چندين از يکی

از نگرش لاردم نسابت باه تاورم، در یاالی کاه ساوصظن اقتصااددانان باه          ( 559 )  نظرسنجی شیلر

دهد لردم بر ايان باورناد کاه تاورم در      کند، نشان لی سردرگمی لردم درباره چیستی تورم را تأيید لی

 . اثر اجتماعی است شدت لتغیر و در نتیجه نابودگر هاثرات توزيعی خود ب

باه لعناای واقعای در هماه     ( تاورم  ای تنظایم خودکاار  بر)کال    بندی شاخص نبود ،همچنین

را در  بنادی  بسیاری از لشکالت فنای لارتبط باا شااخص     به نوبه خودکه )ترتیبات قانونی و قراردادی 

دهد یتی در سطوه نسبتاً پايین، آثار اقتصادی لضری  به تورم اجازه لی( کند دنیای واقعی لنعکو لی

لتوسط از تعال  تورم با نظام  های تورم در سطوه پايین تا ترين هزينه لهمرسد  به نظر لی. داشته باشد
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ناشای   -افتاد  بندی شده باشد، که به ندرت اتفااق لای   یتی اگر به طور کال  با تورم شاخص - لالیاتی

دادن اسااتهالک ساارلايه باار پايااه لخااارج تاااريخی  باارای لاااال، روش لعمااول  لبنااا قاارار. شااود لاای

درآلاد لالیااتی    اصلیبخش  ،تورم شود باعث لی های فعلی لبنا قراردادن ارزشجای به گذاری،  سرلايه

هاای   به دلی  تفااوت )دهد و شايد  گذاری را کاهش  کند، انگیزه سرلايه سرلايه را نابود ناشی از تشکی  

هاا   بخاش  گذاری لیان سرلايه به تخصیص نادرست( استهالک های و روش سرلايه بخشی در طول عمر

 3 های اجتماعی لارتبط باا لالیاات را در ياک نارخ تاورم        هزينه اختالالت( 557 )فیشر . شودلنجر 

 اساتدالل ( 554 )  و فلداشاتاين  کارده ااسابه  ل تولید ناخاالص داخلای   درصد 0تا   یدود  یدرصد

 تاورم  کااهش  یاصا  از  اجتمااعی  است، دساتاوردهای  پايینیتی زلانی که تورم اولیه بسیار  کند لی

هاای یساابداری،    دی در سیستمختالالتی جتواند ا لیهم  یتی تورم لاليم. ه باشدداشت وجود تواند لی

 .های ابزارهای لالی ايجاد کند ها و بازدهی قراردادهای نیروی کار و در ريسک

تورم و عملکرد کلی اقتصاد  لستقیم لیان به دست آوردن تأيید تجربی يک رابطه یتم،به طور 

به نادرت تغییراتای در   . شود نیروهای بسیاری تعیین لی تعال وجود اين، تورم از  با. بسیار دشوار است

در نتیجاه،  . ثباتی سیاسی لرتبط نباشاد  های عرضه يا بی تکانهنظیر عواللی که با شود  لشاهده لیتورم 

اقتصاد غیارلمکن   یقیقیاثرات لستقیم تورم بر عملکرد   «دقیق»های کالالً  لمکن است انجام آزلون

 .باشد

تار و باا    وری پاايین  با بهرهرا تورم باالتر  دارد کهلطالعات اقتصادسنجی وجود برخی  ،نیمچنه

در (. لراجعه کنیاد [  55 ] 0بررسی به اندرسون و گروئن برای) دانند لیتر رشد لرتبط  پايین های نرخ

های رشاد در ساطد للای انجاام شاده اسات،        ترين لقاالتی که در خصوص لقايسه نرخ يکی از لستند

تواناد بیشاتر از ياک     که به طور لتوسط، افزايش يک درصدی در نرخ تورم لای  يافتدر( 550 ) فیشر

بر نارخ رشاد   تورم جربی، اثر بر اساس لطالعات ت. دهم درصد نرخ رشد برای اقتصاد هزينه داشته باشد
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 های آثار لنفی تورم در نرخ دريافت که( 559 )  به طور لاال، سارل. کند نرخ تورم تغییر لی با لعموالً

  درصد اهمیت چندانی ندارد؛ برنو و ايسترلی 1های زير  يابد، الا در نرخ باالتر تورم به شدت افزايش لی

رساد،   زلانی که تورم به سطوه بسیار باال لی يعنی« تورم های باران»کنند که صرفاً  لی باث( 551 )

بااال  کاه   دهد نشان لی، برخی لطالعات اخیر اين وجود  با. ددار اقتصادی توجهی بر رشد آثار لنفی قاب 

توجهی رشد اقتصادی  لمکن است به طور قاب  ،لرتبط با تورم تغییرات قیمتیناپذيری  بینی پیشی بودن 

(. 559  ،7هاو و لاوريو   ؛559  ،0زجادساون و اورفنیاد  ) لخت  نمايد پايین تورم را یتی در سطوه

لدت تورم بر روی رشد اقتصادی بیشتر باشد، لقالات پولی دلی  بیشتری بارای تمرکاز    هرچه آثار بلند

 .دارند به عنوان يک هدف سیاستی ها بر روی تابیت بلندلدت قیمت

 نياز به یک لنگر اسمی. 1

يکای  گیارد؛   لیلورد باث قرار  ها ثبات قیمت برزياد  تأکیدبرای پولی، دو دلی  کلی  یسیاستگذاردر 

آثار لضر تاورم یتای    و ديگری افزايش نگرانی در خصوصفعال های  سیاست بهنسبت کاهش اطمینان 

گذاری تورم به عناوان ياک    هدف که اين تاوالت، قدرت پذيرش در عین یال. است  لاليم های در نرخ

 ردکا  توان استدالل ، لیاست های لرکزی افزايش داده بانک قالاتل ی را نزدسیاستگذاراستراتژی برای 

، لقابا  در . نیست لطلق برای توجیه اين رويکرد سیاستی ضروریطور  بهيک از اين دو دلی ،  که هیچ

تواند به ارائاه سیاسات    رويکرد سیاستی لیگذاری تورم اين است که اين  ترين استدالل برای هدف قوی

 .کمک کند ،نالند لی 9«لنگر اسمی»پولی همراه با آنچه که اقتصاددانان آن را يک 

کاار گرفتاه    هعناوان پاول با   ه وایدی از آنچه در جالعه ب انان، ببه طور لاال قیمت هر کااليی، 

 4،کااال   استاندارد پول  ديگر های نظام همانند 9،استاندارد طالدر نظام لاالً . دشو لیگیری  شود، اندازه لی
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استاندارد طال، فهام چگاونگی تعیاین قیمات ناان       در. شود گیری لی های طال اندازه قیمت نان با اونو

طال  قیمت نان بریسب ،کاالهای لفیدی هستند ذاتاًاز آنجا که نان و طال هر دو : چندان لشک  نیست

. اشاته باشاد  دشاان   کنندگان زش نهايی نسبی دو کاال در نظر لصرفتواند تفاوت بسیار زيادی از ار نمی

؛ الاا  يابد لی طال افزايش شود و قیمت آن بریسب تر لی با ارزش ، نان نسبتاًپديدار شوداگر قاطی  لاالً

 .خواهد کرد افتیسب طال  و قیمت نان بر رفتهد شوند، تقاضا برای طال باال اگر جواهرات طال لُ

الگاوی جهاانی    استاندارد پول کاغذی بادون پشاتوانه، کاه تقريبااً     درها  قیمت گی تعیینچگون

با در نظر گرفتن پول کاغذی که به لااا  ذاتای   . یال یاضر است، کمتر آشکار استدر سیستم پولی 

کنادی پاساخ    تعیین لی ارزش است، چه چیزی ارزش يک قرص نان را به يک دالر يا سه دالر تقريباً بی

اين است کاه در سیساتم    ،کند های لرتبط با اين لوضوع را لرتف  لی یاری از پیچیدگیکوتاهی که بس

شاود، نیااز اسات     لازاد بر سیاست پولی، که لنگر اسمی نالیده لی های لادوديت پول کاغذی به برخی

شاک   باه  تواناد   لنگار اسامی لای   . تا سطد قیمت را در يک زلان لعین به لقدار خاصی لاادود کناد  

لاادوديت قیمتای   به شاک   لقدار پول کاغذی در گردش يا  بر لانند سقفی باشد،لادوديت لقداری 

( طاال ياا ياک پاول خاارجی      لانند)که از نظر قانونی ارزش پول کاغذی را در قالب کاال يا دارايی باشد 

ناد تضامین کنناد    توان اند و هر دو لی استفاده شدهدر عم   ها لادوديت اين هر دو نوع. ثابت نگه دارد

اين واقعیت که پاول  رغم  بهلشخصی داشته باشد،   و ارزششود اقتصاد به خوبی تعیین در سطد قیمت 

 .ارزش است کاغذی به خودی خود تقريباً بی

 ،برای لاال. پذير الا خطرناک است پولی بدون لنگر اسمی لستاکم، الکان  های اجرای سیاست

و باه داليلای لاردم    شاته  یمتی روی سیاست پاولی وجاود ندا  فرض کنید هیچ لادوديت لقداری يا ق

هاای   هاراس »چناین یاوادثی را   [ 550 ]  گودفرناد )لنتظر افزايش ناگهانی و زياد نرخ تورم هساتند  

جهاانی  از جنج  پو آلريکا در تاريخ پولی اياالت لتاده کند اين یوادث نالیده و استدالل لی  «تورم

را بارای لقالاات پاولی باه      چنین تغییراتی در انتظارات تورلی لعضالی  ،(است  هرخ داد به دفعاتدوم 

______________________________________________________ 
1. Goodfriend 

2. Inflation Scares 
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ای که انتظارات درسات باشاند،    فرض کنید آنها تغییر را با اجرای سیاست پولی به گونه: آورد وجود لی

ای  اند، بلکه با لردم به گوناه  با انجام چنین کاری، آنها نه تنها افزايش تورم را لجاز دانسته. اصاله کنند

 ساوی از . اند که هنوز چیزی وجود ندارد که از افزايش بیشتر تاورم جلاوگیری کناد    رتباط برقرار کردها

ديگر، چنانچه لقالات پولی با اجرای سفت و سخت سیاست پاولی در برابار افازايش انتظاارات تاورلی      

نباود لنگار    اين ایتمال وجود دارد که در. دهند لقاولت کنند، اقتصاد را در لعرض خطر رکود قرار لی

بینای و کنتارل اقتصااد     اسمی، تغییرات در انتظارات تورلی توسط عوال  لختلفی تاريک شود و پیش

 .دنماي لشک العاده  کالن را فوق

چقادر ايان    اسات و هار   تراثرگذار ،لنگر اسمی لستاکمبا وجود است که سیاست پولی روشن 

لادت، درسات    در بلناد  هاا  لؤثر برای ثباات قیمات  تعهد . تر باشد، بهتر است لنگر برای لردم قاب  فهم

نرخ تورم هدف، ارتباط لردم را با ( ها با توجه به سطد کنونی قیمت)يک لنگر اسمی است، زيرا  همانند

های لشخصای در آيناده باه آن دسات ياباد، برقارار        سطد قیمتی که بانک لرکزی قصد دارد در زلان

های ديگر بارای   مکن ايجاد لنگر اسمی، با در نظر گرفتن گزينهلديگر های  ، درباره راهادالهدر . کند لی

 .د شدگذاری تورم، باث خواه هدف

لنگر اسمی برای سیاست پولی باشد،  ايجاد ثرؤلابزار  تواند لی گذاری تورم واقعیت که هدف اين

 اهاداف تاورلی  گذاری تورم، یتی اگر  ، هدفويژهبه  .به اين رويکرد است بیشتر کافی برای توجه دلی 

لفیاد بارای    یارچوبچا توانناد باه صاورت     تنظیم شده باشاند، لای   در ید لاليم پايینجای سطوه  هب

اند کاه نارخ تاورم بسایار      به اين دلی  تعیین شدهلاليم اهداف تورلی شايد  .باقی بمانند یسیاستگذار

ی ايجاد نخواهاد  تسیاس اقدالاتگذاری تورم لانعی برای برخی از  هدف. پايین برای اقتصاد لفید نیست

ای  شایوه  را به ها از ثبات قیمت غیر کند که اجازه دستیابی به اهدافی ، چارچوبی ارائه لیلقاب کرد، در 

لدت اولیاه   از سه استداللی که برای کنترل تورم، به عنوان هدف بلند. کند تر و سازگارتر لهیا لی لنظم

داف تورلی برای کمک به ايجااد لنگار اسامی بارای     رسد توانايی اه ، به نظر لیشدسیاست پولی باث 

 .را داشته باشدبیشترين ضرورت و اهمیت  ها قیمت سطد
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 یک چارچوب، نه یک قاعده: گذاری تورم هدف. 5

لوضاوع اصالی تااريخ اقتصااد       «صالیديد»يا « قواعد»سیاست پولی به عنوان  بندی راهبردهای طبقه

ايان  انتقادهای اخیار  در . گذاری تورم، بازتابی از همان سنت است هدف دربارهپولی بوده و باث کنونی 

بارای لااال،   )قارار گیارد   دوگانگی اين « قاعده» در طرف گذاری تورم شود که هدف تماي  لشاهده لی

 اعتقاد داريام ، شديادآوری  پیشترطور که  همان(. را لالیظه کنید[ 559 ]  فريدلن و کاتنر[ بنیالین]

 .گذاری تورم نیست برای انديشیدن درباره هدف که اين بهترين راه

شاود   يک قاعده سیاستی در لفهوم کالسایکی برخاورد   گذاری تورم به صورت با هدف چنانچه

اول، اين اياده کاه    ؛بايد پذيرای انتقادهای جدی باشد ،، در واق (گونه باشد کنیم بايد اين که فکر نمی)

از ساوی عالاه لاردم،     کنترل تورم ندارد، یمايت اندکی سیاست پولی به لعنای واقعی کلمه هدفی جز

هاا و   ، با فرض اينکه دولات دوم ؛های لرکزی و يا از جانب اقتصاددانان پولی خواهد داشت بانکلقالات 

اساتفاده از  باشاند،  ديگر  یهای ارز و لتغیرها های لرکزی در کنار تورم نگران تولید، اشتغال، نرخ بانک

تواند به نتايج بسیار ضعیف اقتصاادی   ان يک قاعده سیاستی سفت و سخت لیگذاری تورم به عنو هدف

وقتای  تورم  برسیاست  کال که تمرکز  کنند لی تأکید( 559 )برای لاال، فريدلن و کاتنر . لنجر شود

ای به اقتصاد جهاانی   های بزرگ طرف عرضه لانند افزايش شديد قیمت نفت که هر از گاهی ضربه تکانه

 .لنجر شود اقتصاددر شديد   یناپايداربه تواند  د، لینک لیوارد 

را باه عناوان ياک قاعاده توصایف       گذاری تورم که اين رويکارد  در نهايت اينکه لنتقدان هدف

چنین راهی چاه دساتاوردی    بهکه لتعهد شدن سیاست پولی  بررسنددرستی ه اند، لمکن است ب کرده

ان سیاساتگذار  0«بستن دستان»کند که  ونه استدالل لیگ تواند داشته باشدی ادبیات دانشگاهی اين لی

. سیاسات را کااهش دهاد   اعتباار  له ألستورلی لتصور با تورش طلبی و در نتیجه  فرصت تواند پولی لی

های کاهش تاورم را تقلیا     هزينه تواند های لبتنی بر قاعده لی کند که سیاست استدالل لی ،همچنین

 باا وجاود  . تر تعدي  کنناد  شان را سري  شود لردم انتظارات تورلی لیباعث اعتبار ارتقای دهد، چرا که 

______________________________________________________ 
1. Discretion 

2. [Benjamin] Friedman and Kuttner 

3. Tying the Hands 
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لجاری   اگر چاه کشاورهای  ( های لا هم تأيید خواهد کرد و تالی )کنند  ، لنتقدان خاطر نشان لیاين

 اناد، الاا شاواهد انادکی     های پايین تورم دست يافته و آن را یفظ کرده عمولاً به نرخ تورم یگذار هدف

هاای واقعای رسایدن باه تاورم پاايین را        گذاری تورم به طور قاب  توجهی هزينه هدفلبنی بر اين که 

 یتی بانک لرکزی آلمان و بانک لرکزی سوئیو کاه پیگیاری لستمرشاان   . وجود دارد دهد لیکاهش 

یداکار اعتبار را برای آنها به ارلغان آورده، با صارف   دو دهه گذشته برای پايین آوردن تورم ایتماالً در

هاايی در تاورم نائا  آلدناد      شد، به کاهشلنجر ه به از دست رفتن تولید و اشتغال ک های بااليی هزينه

و ساطد نارخ بهاره     نظرسانجی بر اساس لشاهدات لبتنی بر (. 559a  ، نسپو ؛557 ،  دب  و فیشر)

رد که لعرفی اهداف تورلی به خودی خود و به طور قاب  توجهی بر شواهدی وجود ندا لدت، اسمی بلند

تاورم،  ی گذار هدفلجری  های لرکزی لوارد، صرفاً زلانی که بانک بیشتردر . انتظارات تورلی اثر گذارد

انتظارات تورلی پاايین آلاده    توانند به تورم پايین دست يابند و آن را یفظ کنند، اند که لی نشان داده

 .(را ببینید[ 554a ] 0نسالوباچ و پو) است

پیشتر . استاين ايرادات لعتبر  ،باشدعنوان قاعده لطره  بهگذاری تورم  تا زلانی که باث هدف

عیار کالسایک  ل، است هر استراتژی سیاست پولی که استفاده شدهاين ترديد باث شد که  در خصوص

در لاورد   وياژه  باه همان طور که خواهیم ديد، اين تردياد کاه    .با خود داردبرای يک قاعده سیاستی را 

های لرکزی لعاصر انجام  توسط بانک عم آن چیزی است که در  یداق ، وجود داردگذاری تورم  هدف

باه عناوان ياک     آن يک قاعده سیاستی نیست و تالی  کالسیکی لعنای در گذاری تورم هدف. شود لی

 .شود لیلنجر برداشت سوص گیرانه، به  قاعده سیاستی سخت

، استی اول نادرستن يک قاعده سیاستی گذاری تورم به عنوا هدف چرا فکر کردن در خصوص

های عملیااتی لکاانیکی و سااده باه باناک لرکازی ارائاه         دستورالعم  گذاری تورم به لاا  فنی، هدف

هاای سااختاری و    لستلزم اين است کاه باناک لرکازی از لادل     گذاری تورم، ، هدفلقاب در . دهد نمی

 هاا  رسیدن به هدف ثباات قیمات   برایاقتصاد، در رابطه با هر اطالعاتی که آن را لرتبط بداند، قضاوتی 

______________________________________________________ 
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2. Posen 

3. Laubach and Posen 
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کند، الا در یقیقات   گرچه يک هدف لتمرکز را دنبال لی گذاری تورم ديگر، هدف بیانبه . استفاده کند

 .است  «نگاه همه جانبه»يک استراتژی 

شود، لیزان قاب  تاوجهی از   اجرا لی عم گونه که در  آن گذاری تورم ، هدف تر اينکه لهم و دوم

، لتصاديان  کنند لیگونه که لطالعات لوردی لستند  آن. کند ان تفويض لیسیاستگذاررا به  استصواب

به دلیا  اهاداف    شده اعمال های لادوديت چارچوب در لرکزی های در بانک گذاری تورم اجرای هدف

گويی به شارايط بیکااری، نوساانات     پاسخ برایلدت تا بلندلدت، برای خود ییطه وسیعی  تورلی کوتاه

 .اند باقی گذاشته ديگر لدت های کوتاه نرخ ارز و پديده

 لناساب گذاری تورم يک قاعده در لفهوم کالسیکی نیست، پو چیسات و چقادر    الا اگر هدف

قاعاده سیاساتی، بلکاه باه عناوان ياک        گذاری تورم البته نه به عناوان ياک   استی فکر کردن به هدف

اينجاست  .تواند اعمال شود، لفید است لی«  لادود استصواب»ی که در آن سیاستگذارچارچوب برای 

 شبیه يک لنگار واقعای،   اهداف تورم، ؛لاوريت دارد لنگر اسمی به عنوان گذاری تورم هدف کارکردکه 

دهد  که به آن اجازه لی کند، در عین یالی لی لدت در لنطقه لورد نظر یفظ کشتی اقتصاد را در بلند

پاردازی کمتار، لاا چاارچوب      با خیال. بینی پاسخ دهد غیرقاب  پیش تاوالتها و  لدت به تورم در کوتاه

و  انسیاساتگذار بهبود ارتباطات بین  ( : دانیم لفید لیو کارکرد لهم رای انجام دگذاری تورم را ب هدف

تاألین انضاباط و    (  و ست که اين دو هیچ ارتباطی باا يکاديگر ندارناد   عموم لردم و اين بدان لعنا نی

 .های پولی سیاست جرایپاسخگويی در ا

کند  اعالم اهداف تورلی، ارتباط لیان لقاصد بانک لرکزی با بازارهای لالی و لردم را برقرار لی

بسایاری از   .نماياد  و در اين راستا به کااهش نااطمیناانی در خصاوص لسایر آيناده تاورم کماک لای        

شود تا از سطد آن؛ بارای لااال، نااطمیناانی     های تورم از نااطمینانی يا تغییرپذيری آن ناشی لی هزينه

هاا   که همزلان لاتوای اطالعاتی قیمت)کند  های نسبی را تشديد لی در خصوص تورم، نوسانات قیمت

اسامی را   یقراردادهاا  نشاده و تنظایم   بنادی  ابزارهای لالی شاخصدرجه ريسک و ( دهد را کاهش لی

______________________________________________________ 
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بر اين، نااطمینانی در خصوص لقاصد بانک لرکزی نوساناتی در بازارهاای لاالی    افزون. دهد افزايش لی

که بر زبان را گران بازار سهام هر جمله  که تالی  آلريکا ای رايج در اياالت لتاده پديده-کند  ايجاد لی

با تصاريد لقاصاد   . کنند با هدف درک لعانی پنهان آن تالی  لی ،شود فدرال رزرو جاری لی ک  رئیو

هاای عماولی    ريزی در بخش خصوصی و باث ، برناله(اهداف تورلی) لدت بانک لرکزی سیاستی  لیان

. دهاد  را افازايش لای   و پاساخگويی باناک لرکازی    يافتاه های پولی بهبود  در خصوص هدايت سیاست

ی نیاز  تسیاسا ديگر های  برای استراتژی -سط عموم لردمقدرت تشخیص و سهولت درک تو - شفافیت

 بینای شاده تغییار    لطالبه شده است، الا بعید است کاه عماوم لاردم قاادر باه درک لااالً نارخ پایش        

 .باشند M1کننده از نرخ رشد ذخیره پول  های لصرف قیمت

صااد، دولات را   رو يا بهباود آرام اقت  سناريوی آشنايی را در نظر بگیريد که در آن انتخابات پیش

لدت در اقتصااد تاات فشاار قارار      های کوتاه کند تا بانک لرکزی را برای اجرای برخی لارک وادار لی

کاه   -در واق  للزم خواهد باود  -گذاری تورم، بانک لرکزی اين توانايی را دارد  در يک نظام هدف. دهد

قیمات هزيناه تاورم بااالتر در     که لمکان اسات باه    را اقدالی  (تر سري  یقیقیرشد )لدت  لناف  کوتاه

های تورلی بانک لرکزی  بینی توان دقت پیش لی بنابراين،. روشن کند ،لدت و بلندلدت تمام شود لیان

لوضاوع تاورم   . ر عمولی به باث و تباادل نظار گذاشات   ظو تماي  دولت به پذيرش تورم باالتر را از لن

ن باه عناوان ياک وزناه تعاادل بارای لنااف         تاوان باه آ   ای که لی گونه هبلندلدت قاب  لذاکره است، ب

لادت   سازی ارتباط بین تعديالت کوتاه شفاف. شده يک لارک اقتصادی نگريست ريزی لدت برناله کوتاه

دادن و نادادن   تواند آنچه را که سیاست پولی قادر به انجاام  سیاست پولی و پیالدهای بلندلدت آن، لی

گارفتن پیالادهای    یداق  اينکه، نیاز به در نظر. شن کندان روسیاستگذارآن است، برای عموم و برای 

شاان بارای دساتکاری     ان کمک کند و آلاادگی سیاستگذارنظری  بلندلدت لمکن است به غلبه بر کوته

 .تعدي  کند ،شود لیلنجر ی در اقتصاد ثبات بیکه به  را یهای سیاست بیش از ید اهرم

گاذاران تاورلی    لشک  یاادتری بارای هادف   های قیمت نفت،  تکانههای عرضه ک ، لا   تکانه

 تکاناه هنگاالی کاه ياک    (. اسات  شاده  تأکیدبر آن [ 559 ]که توسط فريدلن و کاتنر )کند  ايجاد لی

 شود، نزديک نگهداشتن تورم به هدف، لمکن اسات باه قیمات از باین     شديد عرضه به اقتصاد وارد لی
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باا ايان یاال، نظاام     . هماراه داشاته باشاد   ه بسایاری را بارای اقتصااد با      رفتن تولید و اشتغال، هزينه 

. هاای عرضاه برآياد    تکاناه تواند به خوبی از عهده  لی ،باشدطرایی شده  یخوبکه به گذاری تورم  هدف

شود که یداق  لان  از اثرات دور اول  ای طرایی لی برای لاال، در بیشتر کشورها هدف تورلی به گونه

لاواد  . های غذا و انارژی ياا لالیاات بار ارزش افازوده شاود       افزايش قیمت لانندهای قطعی عرضه  تکانه

بینای نشاده    را در پاساخ باه تااوالت پایش      لدت دهد اهداف لیان که به بانک لرکزی اجازه لیقانونی 

نفتای ساال    تکانه، در پی به طور لاال. های عرضه است تکانههای لقابله با  تغییر دهد، يکی ديگر از راه

اش را  تعريف لسیر انتقال جديد برای تورم، هادف تاورلی يکسااله    با هدف ، بانک لرکزی آلمان545 

ای تنظایم کارد کاه در گاذر زلاان،       را باه گوناه    لادت  بانک لرکزی آلمان اهداف تورلی کوتاه. باال برد

. هدف تورلی بلندلدت بار ديگر یاصا  شاد  و سرانجام عرضه از بین رفت  تکانهتدريج تورم ناشی از  هب

هاای   های لرکزی صرفاً با تکیه بار تواناايی   بانکقالات رويکرد کالالً ایتیاطی که در آن لخالف يک  بر

گذاری تورم شانو بهتری را برای لتقاعد کردن  کنند، چارچوب هدف های عرضه لقاب  لی تکانهخود با 

 هاا  یمات سطد ق باره در يکعرضه به افزايش  تکانهاثرات که دهد  لردم در اختیار بانک لرکزی قرار لی

 .لادود خواهد شد تا اينکه لوجب افزايش دائمی در نرخ تورم شود

گويی به عموم در لورد نتاايج بلندلادت    نیازلند پاسخگذاری تورم  اين ايده که هدف ،همچنین

تواناد باه انضاباط سیاسات      گذاری تورم لی لدت است، برای اين باث که هدف اقدالات سیاستی کوتاه

دارند، لمکن است از کشوری باه  « انضباط»آنهايی که نیاز به تنها . همیت داردبسیار ا ،پولی کمک کند

هاا لتفااوت    ها، ترتیبات نهادی و شخصیت بسته به نوع سیاست( ای به دوره ديگر و از دوره)کشور ديگر 

شود که اين بانک لرکزی  فرض لی در ادبیات دانشگاهی در خصوص اعتبار بانک لرکزی، عمولاً. باشند

اين . تر از نرخ طبیعی آن است نرخ بیکاری پايین ،که به انضباط نیاز دارد، زيرا تماي  بانک لرکزیاست 

« غافلگیراناه »هاای   ريازی و ايجااد تاورم    برای طره تاکند  ای برای بانک لرکزی ايجاد لی تماي  انگیزه

اعتباار سیاسات را توضاید    له ألسا با اين یال، زلانی کاه  . تالش کند تاريک تولید و اشتغال لنظور به

فريب داد، عواقب بلندلدت  به دفعاتتوان  داديم، اين باث لطره شد که از آنجا که عموم لردم را نمی
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بااالتر از یاد   تاورم   ضارورتاً  هايی، بدون در نظر گرفتن عوايد پايدار در تولید و اشتغال،  چنین سیاست

 . است

گاذاری تاورم باه طاور      صاورت چاارچوب هادف    اگر اين داستان نظری قاب  اجرا باشد، در اين

لادت   هاای کوتااه   کاارگیری لاارک   ههای لخرب بانک لرکزی در جهات با   لستقیم لانعی برای تالش

ای باه طاور همیشاگی قابا  اجارا باشاد،        در اين خصوص، با فارض اينکاه چناین قاعاده    . نخواهد بود

باا ايان وجاود، بار     . قرار دارد تری پايینگذاری تورم نسبت به يک قاعده سفت و سخت در درجه  هدف

گاذاری   ياک نظاام هادف    درایتیاطی بدون اهداف صريد و روشن، بانک لرکزی  خالف لوقعیت کالالً

را لااسبه و به اطالع عموم برساند، که   لدت تورم لجبور خواهد شد اثرات آتی و لاتم  اقدالات کوتاه

به بررسی و نظارت عمولی خواهند باود تاا   کند که آن اقدالات لنوط  به واسطه آن اطمینان یاص  لی

ف تاورلی  اکه رؤسای بانک لرکزی از اعتراف علنی نفرت دارند، تا یدی کاه لمکان اسات اهاد     جايی

شاان باه طاور     هاای تاورلی   ريازی  يا به شک  ديگر، از اينکاه برنالاه  )شان را به انجام نرسانند  بلندلدت

گذاری تورم  يا تا یدی که وجود يک چارچوب هدف( رندگیرد لتنف لغرضانه يا لاهرانه لورد انتقاد قرار

 .لدتش را لادود کند های کوتاه طلبی کند که فرصت لشوقی برای بانک لرکزی فراهم لی

 گيری نتيجه. 6

به طاور  که اند که بانک لرکزی نهادی است  فرض کرده ینوع بهپردازان اقتصادی  اگر چه نظريه

زند، قوای لجريه و لقننه به ایتماال زيااد در عما ، انگیازه      لی ست به انتخاب تورمدای  طلبانه فرصت

های لرکزی تمايا  دارناد    بانکقالات در واق ، ل. چنین رفتاری دارند (يا تهییج)بیشتری برای ارتکاب 

اين ديدگاه لمکن است در نتیجاه انتصااب   . کنند لعرفیخودشان را به عنوان لدافعان پول رايج کشور 

، ياا  (شره داده شده[ 519 ]  به داليلی که توسط روگوف)بانک لرکزی باشد « پذيرنا انعطاف»قالات ل

های لرکزی باشد که لیا    بانکلقالات ای و اجتماعی  های یرفه زلینه لمکن است صرفاً به دلی  پیش

تواناد باه    در هر صورت، وجود اهداف تورلی لی. د آنها را نسبت به تورم جنگنده و لبارز نشان دهدندار

______________________________________________________ 
1. Rogoff 
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شاود،   انک لرکزی کمک کند که خودش را از فشارهای طرفداران تورم که توساط دولات اعماال لای    ب

اينکه برای بانک لرکزی اين الکان وجود دارد کاه باا در نظار گارفتن آثاار آتای و        ويژه به. لصون دارد

ه لدت، بتواند یمايت عموم لاردم و جالعا   بلندلدت و کوتاه انبساطیهای بیش از ید  لاتم  سیاست

اينکاه لطالعاات لاوردی، ايان      باارديگر . هايی جلب کناد  لالی را برای لقاولت در برابر چنین سیاست

 .نمايد لیسناريو را لجسم 

گذاری تورم به عنوان يک لنگر اسمی و به  های هدف ای نزديک بین نقش به طور خالصه، رابطه

 یسیاستگذاربا ايجاد ارتباط بین . بینیم ی پولی لیسیاستگذارعنوان رکن اصلی در يک چارچوب برای 

لدت، بدون از کار اناداختن تواناايی باناک لرکازی در پاساخ باه تااوالت         و بلند لدت های لیان و افق

پاذيری   انضباط و پاساخگويی قاوانین ساخت و انعطااف    لیان  استاکالیگذاری تورم  لدت، هدف کوتاه

ادعا، هر چقدر هم باورش سطای باشد، لستلزم یمايت توسط البته اين . کند روش ایتیاطی ايجاد لی

و اجارای لوفاق    دانستن بیشاتر در خصاوص طرایای   به عالوه، تا یدود زيادی . شواهدی لیدانی است

هايی از تجرباه   درس: گذاری تورم هدف» ای از کتاب بخش عمده. گذاری تورم لهم است های هدف نظام

 .شده است به اين لوضوعات اختصاص داده «جهانی
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  هاها و چالشموفقيت: لي جهانياگذاري تورم و بحران مهدف

 

   ساالريان محمد: مترجم

 
 چکيده

 همه"به مفهوم واقعي، . رويکرد غالب پولي در سراسر جهان مطرح و تبديل شده استگذاري تورم به عنوان يک هدف

خواه صريح يا –گذاري تورم هاي مرکزي با دنبال کردن رويکرد هدفهمه بانک. "ها در حال حاضر بر مبناي تورم استگذاري هدف

اما وقايع  ؛اندبحران مالي تقريباً بسيار موفق بوده از پس، حين و پيشدر دستيابي به ثبات قيمت و مهار انتظارات تورمي  -ضمني

بهره  هاي تر از صفر بر روي نرخ کرانه پاييناول، قيد : گذاري تورم را برجسته نمودند اخير دو موضوع مهم در چارچوب تداوم هدف

گذاري تورم زين براي هدفاين امر به توسعه رويکردهاي جايگ. و دوم، نقش سياست پولي مناسب در حمايت از ثبات مالي اسمي

 . کندتر از صفر و ثبات مالي پيشنهاد ميهاي بهره پاييناي را با توجه به محدوده نرخمنجر شده است که در عمل مزاياي بالقوه

 

 .گذاري تورم، ثبات قيمت، بحران مالي جهانيسياست پولي، هدف :کليــديواژگان 

 .JEL: E52، E31،G15بندي طبقه

______________________________________________________ 
 :اي است از هترجم.  

John C. Williams. (2014). Inflation Targeting and the Global Financial Crisis: Successes and 

Challenges. Federal Reserve Bank of San Francisco. 
  ،ا.ا.هاي اقتصادي بانک مرکزي ج حساب ادارهپژوهشگر کارشناس ارشد اقتصاد.                      
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 مقدمه. 4

 هایسیاست برای جدیدی را چارچوب در یک اقدام شجاعانه نیوزیلند مرکزی بانک پیش، سال 52

نماینده اقتصادهای کوچک تا  –مرکزی جهان  بانک 52امروزه  .گذاری تورمهدف: کرد آغاز پولی

هرچند رویکرد   .کنندگذاری تورم را تهیه میهای هدفنسخه -بازارهای نوظهور تا پیشرفتهبزرگ، 

گذاری تورم های مرکزی در جزئیات متفاوت است، اما نکته قابل توجه آن است که چگونه هدفبانک

ا از اگرچه سه ت. اندازهای متمایز اقتصادی و نهادی مشابه بوده استدر بین کشورهای مختلف با چشم

 -بانک مرکزی ژاپن، بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو–های مرکزی بزرگترین اقتصادهای پیشرفته بانک

که - شناسند، اما هر سه کشور اهداف تورمی بلندمدتگذاری تورم نمیخود را به عنوان مجریان هدف

در حال حاضر "، به قول فریدمن. اند را برای خود ترسیم نموده -گذاری تورم استسنگ بنای هدف

"گذاران تورم هستیمهمه ما هدف
5. 

مرکزی  بانک پولی دیگر هایسیاست و تورم گذاریهدف اقتصادی عملکرد ارزیابی به مقاله این

را مورد  آینده در مرکزی هایبانک مهم چالش دو پس از آن پرداخته و و جهانی مالی در حین بحران

گذاری تورم و رویکردهای مرتبط دهد که نتیجه اصلی هدفهشدار می  اسپویلر. دهدبررسی قرار می

در ایجاد یک لنگر اسمی و حفظ تورم پایین و نسبتاً  های قابل مالحظههای پولی، موفقیتبا سیاست

با این وجود، وقایع اخیر مشکالتی را در قابلیت پوشش . پایدار در طول دوره تالطم شدید بوده است

اند  ثباتی مالی آشکار کردههای بهره و بیتر از صفر برای نرخپایین کرانهط با گذاری تورم در ارتباهدف

-نتیجه این خواهد بود که برخی رویکردهای جایگزین از جمله هدف. که در ادامه بررسی خواهد شد

گذاری تورم را در گذاری تورم در سطح دو درصد، به عنوان رویکردهایی که پتانسیل بهبود هدف

 .اند، معرفی خواهند شد شته و تاکنون مورد آزمون قرار نگرفتهاختیار دا

______________________________________________________ 
تورم و گسترش آن در سراسر جهان  گذاریهدف خیاز تار یاخالصهرا که ( 5222)برای بررسی بیشتر، مقاله کاتنر .  

 .دیمشاهده کن ،است

 .مشهور شده است "همه ما در حال حاضر کینزی هستیم"با بیان عبارت  692 میلتون فریدمن در دهه . 5
3. Spoiler 
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گذاری تورم هدف ؛پیش از پرداختن به این مسأله، الزم است به دو پرسش اساسی پاسخ داد

که از صورت پرسش بر  طورهمانچیست و چرا دارای ادبیات بسیار گسترده و فراگیر بوده است؟ 

یعنی ایجاد : ترین مسأله سیاست پولی استترین و مشکلیمیگذاری تورم پاسخی به قدآید، هدف می

از جمله نظام استاندارد طال، نظام نرخ ارز  پیشینهای نظام تمام. یک لنگر اسمی برای اقتصاد

اما انعطاف  ؛اند گذاری مصالح پولی، به دنبال ایجاد یک لنگر قابل اتکا در اقتصاد بودهو هدف  کوب میخ

خالصه،  طور به. اند ی مالی از خود نشان ندادهها انهای اقتصادی و بحر چندانی در برابر چرخه

های مرکزی برای دستیابی به ثبات گذاری تورم برای مهار انتظارات تورمی، توانمندسازی بانک هدف

 . ده استمدت و اطمینان از ثبات قیمت در بلندمدت طراحی ش اقتصادی بیشتر در کوتاه

اما سه عنصر، مرکزی و کلیدی در  ،گذاری تورم بین کشورها متفاوت استهرچند اجرای هدف

 پذیرشضمنی درکنار  کمّی و تورمی هدف اعالم ترین عنصر، مهم و یننخست 5.این میان وجود دارند

منطق و  شفاف استراتژی ارتباط دومین عنصر،. است مرکزی بانک قیمت توسط ثبات حفظ مسئولیت

و  مرکزی اقدامات بانک بینیپیش قابلیت که بودهتصمیمات خود  برای مرکزی بانک سیاستی

 رو به جلو با سیاست گیریجهت سومین عنصر، .دهدافزایش می را عموم به پاسخگویی این بانک

 تورم، کانونی برای نقطه یک ایجاد بادر کنار هم  عناصر این. است تورمی انتظارات بر ویژه تمرکز

باید خاطر . کنندقیمت را تسهیل می ثبات ایجاد برای شفاف چارچوب یک و تورمی انتظارات تشکیل

های گذاری بانکهدف مرکزی دارد، و عناصر نقش پیشرو این از یک هر در تورم گرچه که نشان کرد

 اقتصادی متون این چیزی است که در -بر عهده دارند های اقتصادی رافعالیت ثبات نقش نیز مرکزی

 .شودشناخته می "پذیر انعطاف تورمی گذاریهدف" اغلب به عنوان

 و چه صریح چه به صورت) گذاری تورمگسترده هدف باعث پذیرش تورم، مهار در موفقیت

  وودز برتن المللیبین پولی سیستم با شکست که آنجا از. است شده گذشته سال 52 طول در( ضمنی

______________________________________________________ 
1. Pegged: متصل به ارزش دالر آمریکا 

و  ی، برنانک(662 )و اسونسون  مثال لیدرمنبرای . گذاری تورم نوشته شده استهای زیادی در مورد هدفرساله .5

 .را مشاهده کنید (666 )و همکاران  ی، برنانک(661 ) نیشکیم
3. Bretton Woods 
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 لنگر یک دنبال شدند، به رو روبه پرنوسان و باال تورم با هجوم کشورها از بسیاری ،612  اوایل دهه در

 تمام با تورمی را گذاریهدف یک چارچوب تحاصربه کشورها  از برخی .ندهست مناسب اسمی

 با .کشورهای دیگر حاضر به این کار نشدند که حالی در پذیرفتند، های آنها و عدم جذابیتجذابیت

دیگر  یو کشورها اندکرده اتخاذ گذاری تورم راصراحت هدف به که ادامه بین کشورهایی در حال، این

 ولی چنین تعهد ،است گذاری تورممشابه هدف از جهات بسیاری آنهارفتار  که متحده، ایاالت مانند

 .ایمتمایزی قائل نشده ،اندمشخصی را نپذیرفته

 بوده پایدار نسبتاً کشورها این در تورم شابه،م رویکردهای و گذاری تورمهدف پذیرش زمان از

 مالی بحران از پیش دهه در کشورها از تعدادی را در تورم نرخ متوسط ،  جدول اول ستون .است

 تا گذاری تورماجرای هدف از زمان کشورها این تمام تقریباً .دهدمی نشان (661 -5221) جهانی

 هایدوره رقمی دو تورم هاینرخ با مقایسه در پایینی رانسبتاً  تورم هاینرخ شروع بحران جهانی،

در طول این دوره  کشور هر تورم در هاینرخ معیار جدول، انحراف   ستون در .کردند تجربه پیشین

 .ثبات نسبی تمایل دارد همچنان به دهد تورمآمده است که نشان می

 کنندهتورم قيمت مصرف .4جدول 
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 واقعی اما آزمون شد، بزرگ تلقی می دستاورد یک کشورها از بسیاری در تورم نرخ ثبات چه اگر

 برای بزرگ چالش یک به رکود اقتصادی و جهانی مالی بحران. بود راه در هنوز گذاری تورمهدف برای

را  گذاری شدههدف تورم نرخ مرکزی هایبانک بارها بیان شد، طور که همان. منجر شدند پولی سیاست

 مالی هایسیستم باعث انفجار نهایت در که ایگونهحباب خطرات از یا و نکرده بینی پیش کلی طور به

بحران  کامل اثرات سرریز از بین بردن به قادر مرکزی هایبانک این، بر افزون. شدند، ممانعت نکردند

 زیاد بسیار بحران از اقتصادی ناشی هایهزینه ،نتیجه در ،نبودند اقتصادی هایفعالیت مالی جهانی به

 .رجوع خواهد شد بار دیگردر این مقاله به این موارد . شد

مشخص شد  سنجیده شد، بحران مالی جهانی زمان وقوع از تورمی رفتار که زمانی حال، این با

 هایترتیب نرخ به ،  جدول 2 و 5 هایستون. بسیار خوب عمل کرده است گذاری تورمکه هدف

طول  در تورم هاینرخ. دهندنشان می 5221 سال آغاز از را آنها با مرتبط معیار انحراف و متوسط تورم

 اقتصادی رکود و بحران. است بوده باثبات و ای پایینمالحظه قابل طور بهدوره به شدت پرتالطم و  این

امر نه  این .برجای نگذاشته است قیمت ثبات در حفظ مرکزی هایبانک توانایی بر اثری هیچ تقریباً

 هایبانک از فضایی برای بسیاری تورم، نرخ ثبات دلیل به بلکه است، مهم دستاورد تنها خود یک

 .فراهم شده است تا برای بهبود اقتصاد اقداماتی ضربتی به عمل آورند مرکزی

(تغييرات از زمان شروع بحران مالي جهاني) انتظارات تورمي بلندمدت .4شکل 
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 پاسخ آن، مهار دهد؟می را توضیح چشمگیر عملکرد این چیزی قیمت چه ثبات به توجه با

 داشتننگه ،نتیجه در قیمت، ثبات حفظ برای گرفته صورت اقدامات و بحران از پیش تورمی انتظارات

 بررسی معیارهای در خالص تغییر ،  شکل .آن است از پس بحران و طول در محل خود، تورم در لنگر

 اغلب در. دهدمی نشان امروز به تا بحران آغاز از کشورها از تعدادی برایتر را بلندمدت تورمی انتظارات

 معموالً تورم اهداف انداز، چشم در اعداد این قراردادن برای)نگه داشته شد  محکم و پایدار لنگر، موارد،

 سمت به حرکت تمایل توانمی نیوزیلند، و ژاپن جمله از مورد چند در(. درصد هستند   و 5 بین

 با اما کوچک تغییر یک انگلستان، و نروژ دیگر، مورد دو در تنها. را مشاهده کرد اعالم شده هدف

بعداً بیشتر مورد بررسی قرار خواهد  مورد کشور نروژ. شودمیده مشاه تورمی انتظارات در اهمیتی

 .گرفت

از طریق مردم  اطمینان ظاهری عموم و تورمی مهار سختگیرانه انتظارات مرکزی با هایبانک

 تورم. خواهند کرد قیمتی را حفظ ثبات مسیر تورم پایدار، به سمت دستیابی به اقتصادی تالطم انتقال

 .گیردگاز نمی که شودبه مانند سگی تشبیه می( قیمت کاهش نزولی و حرکت)

 مهم چالش دو. 7

 و پایین تورم حفظ در گذاری تورماز طریق هدف مرکزی هایبانک توجه قابل هایموفقیت وجود با

. است رو روبه مهم چالش با دو گذاری تورمهدف آن، از پس بحران و طول در تورمی انتظارات مهار

 اقدامات گذشته، سال شش در که است اسمی بهره هاینرخ در تر از صفرپایین کرانه چالش، یننخست

 مناسب نقش چالش،دومین . را محدود کرده است عمده مرکزی هایبیشتر بانک متعارف سیاستی

 .است مالی ثبات حفظ در پولی هایسیاست
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 هاي بهره کوتاه مدتنرخ .7شکل 

 

 هاي بهره اسمي بر روي نرخ صفر تر ازپایين کرانه. 7-4

 در مرکزی هایبانک از بسیاری برای مهمی محدودیت ،های بهره بر روی نرخ صفر تر ازپایین کرانه

 662  سال از عمده پیشرفته اقتصاد چهار را برای سیاستی هاینرخ ،5 شکل. است جهان بوده سراسر

 خود بهره نرخ راکد، یک اقتصاد و قیمت کاهش با ضمن مقابله مداوم ژاپن مرکزی بانک. دهدمی نشان

 انگلیس، مرکزی بانک مالی، بحران آن، به دنبال از پس. به صفر تعیین کرد نزدیک 662 دهه  در را

 خود را سیاستی های بهرهدر اقدامی یکپارچه نرخ  رزرو، فدرال و اروپا مرکزی بانک ژاپن، مرکزی بانک

 بر افزون. تغییر دادند 5226 سال اوایل یا 5221 سال اواخر از سطح نسبتاً مؤثرِ ترپایین های کرانه به

 از دیگر اقتصادهای از بسیاری مرکزی در هایشود، بانکمی دهمشاه   شکل در که طور همان این،

 نزدیک بحران به از پس دوران در خود را سیاستی هاینرخ سوئیس، سوئد و دانمارک، کانادا، جمله

 .کاهش دادند صفر
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هاي بهره کوتاه مدتنرخ .9شکل 

 
 

 عمده بوده، محدودیت یک های بهره بر روی نرخ صفر تر ازپایین های کرانه که کشورهایی در

زیر  به تورم نرخ کاهشی هایشوک. است بدل شده یک چالش جدی به تورمی اهداف به دستیابی

تر پایینکرانه  تورم نتیجه در و اقتصاد تحریک مدت و بهره کوتاه هاینرخ هدف، به واکنش کمتر سطح

قیمت تالش کرده به  برای کاهش طوالنی بسیار دوره که یک ژاپن امر برای این .شدندمنجر  از صفر

های بهره  نرخ کرانه محدودیتِ کاهش با مرکزی هایبانک .مشکل همیشگی تبدیل شده استیک 

تورم  مداخالت، باز هم وجود این با حتی اما ،اندغیرمتعارف روی آورده هایسیاست صفر، به تر ازپایین

 .است رانده شده هدف سطوح زیر به مداوم طور به بحران از دوره پس در کشور چندین در

 منابع از سرشار پیشرفته اقتصادهای و نوظهور اقتصادهای در مرکزی هایبانک بیشتر هرچند

با این وجود در  اند،مواجه نشده های بهره بر روی نرخ صفر تر ازپایین کرانه دوره اخیر با در طبیعی،

 های بااقتصاد تاریخی، لحاظ به .پایین رسیدند خیلی سطوح به بهره هایمشاهده شده که نرخ مواردی

 تورم کننده منعکس اند کهباالیی را تجربه کرده نسبتاً اسمی بهره هاینرخ معموالً نوظهور بازارهای

 هاینرخ باالی سطح این یکسان، در شرایط. پیشرفته است اقتصادهای از باالتر واقعی های نرخ  و باالتر

 .دهدمی را کاهشهای بهره  بر روی نرخ صفر تر ازپایین کرانه با برخورد احتمال متوسط طور به بهره
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 مورد در. دهدمی نشان جنوبی کره و نروژ مکزیک، شیلی، استرالیا، برای سیاستی را های، نرخ2 شکل

 .کاهش یافتند درصد 5 از ای به کمتردر دوره مدت ههای بهره کوتانرخ نروژ، و شیلی

هاي بهره کوتاه مدتنرخ .1شکل 

 
 صفر تر ازهای بهره پایین این باشد که محدوده نرخ آینده موضوع بحث در احتماالًبنابراین، 

های بهره  محدوده نرخ های آتی در موردپیشگام کشمکش گذشته دهه وقایع آیا چقدر با اهمیت است؟

تر به  نگاه دقیق شد؟ نخواهند تکرار دیگر که ای هستندموارد حاشیه صفر هستند یا تر ازپایین

 .در برابر رویدادهای اخیر خواهد داد پرسشادهای گذشته پاسخ بهتری برای این روید

وقوع  احتمال صفر، تر ازهای بهره پایین محدوده نرخ ای با دستیابی به نقطه احتمال توجه به با

کشورها با تجربه تأثیرپذیری  بسیاری دیگر از و آمریکا متحده رکود ایاالت نوع دیگر از شدید رکود یک

 آمریکا متحده ایاالت هایبه داده نگاه با که کسی در پی آن باشد اگر .دهد از بحران اخیر را افزایش می

 ،نتایجی که به آن خواهد رسید از یکی دهد، پاسخ پرسش این مالی به بحران از پیشو  جنگ از پس

سالی  هیچ بحران، از پیش سال 22 در مثال، عنوان به. است بعید بسیار پیامدی چنین که این است

، که بدترین سال از نظر 5226 سال به اندازه واقعی سرانه داخلی ناخالص تولید وجود نداشت که در آن

 سال 22 طول در آمریکا هایداده آماری تحلیل و با تجزیه .کاهش یافته باشد ،رکود اقتصادی بود
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بر  تنها محاسبات این اگر  .داشت انتظاررا  ساله 2 2 از تواتر بزرگتر باید یک رکود بحران از گذشته

های کمی  بود، تحلیل داده (بزرگ تعدیل دوره اصطالح بهیا ) بحران به منتهی سال 52 اساس

بخشی از یک فرایند تولید،  مانند مورد، این در. داد مندی بیشتری را از وضع موجود نشان می رضایت

-خوش بسیار بینیپیش این! سال اتفاق بیافتد 222  بار در هر  داشت که تنها یک انتظار توانمی

 .دهدمی جهانی را نشان مالی بحران از پیش قرن ربع شرایط آرام غیرطبیعی بینانه،

 نتیجهبه  گیرند،را در نظر می تاریخی تجربه از تری وسیع اندازچشم آحاد جامعه که وقتی

 در متعدد کشورهای تاریخ آمریکا، جنگ از پس ربهتج بر تمرکز جای به اگر. رسندی میمتفاوت بسیار

 طور به. کم تعداد نبودند عمیق هایرکود شود کهمالحظه می ،بررسی شود قرن یک از بیش طول

(  11 -5 52) گذشته سال 22  از بیش در پیشرفته کشور 1  هایداده تحلیل و تجزیه مشخص،

 آمریکا متحده ایاالت در تجربه شده واقعی سرانه داخلی ناخالص تولید کاهشکه مقدار  دهدمی نشان 

 استفاده با. است سال 52 هر در بار یک حدوددر  متوسط طور به است، اتفاق افتاده 5226 سال درکه 

 ما به تاریخ تر به وسیع نگاه .سابقه نیستبی آمریکا متحده ایاالت اخیر اقتصادی رکود ،عیارم این از

 .است رایج ، بلکهممکن تنها نه بزرگ بسیار هایرکود که آموزدمی

 وقوع نتیجه در و ممتد خطرات ارزیابی که است آن ،نهفته است مثال این ای که در نکته

 ،گیرندآحاد جامعه در نظر می که اقتصادی تجارب گستردگی به صفر تر ازهای بهره پایین محدوده نرخ

این امر محتمل است که  ،طوالنی دوره یک در المللیبین گسترده تجربه به نگاهی با. بستگی دارد

 که "است متفاوت بار این"المللی، نگاهِ تجربه بین. اکنون کاهش یابد اعتماد بیش از حد در گذشته، 

 از وسیعی طیف رفتارِآن به حفظ  جای به و مردود دانسته ،دهدمی جلوه اهمیت کموقایع دوردست را 

  .پردازدمی ،آموزنده است آتی هایریسک عانوا توصیف در بالقوه طور بهکه  تاریخی تجربیات

 یا معمول سطح صفر، تر ازهای بهره پایین های نرخمحدوده وقوع در ثرؤم دومین عامل

این امر . فرما خواهد بود حکم بینیپیش قابل آینده دراست که  واقعی مورد انتظار بهره نرخ "طبیعی"

 نیاز برای سیاستگذاری مورد حداقل نرخ بهره طبیعی، از نرخ ترپایین بهره نرخ که است دلیلبه این 

______________________________________________________ 
 . گرفته شده است( 2 52)این محاسبات از مطالعه ویلیامز  . 
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 گذاریقیمت شناسی، جمعیت وری،بهره رشد در مداوم تغییرات جمله از عوامل، از تعدادی .است

امکان  که آماری مدل یک. دنگذارمی ثیرأت طبیعی بهره نرخبر  بالقوه طور به، مالی سیاست و ریسک

 توماس با مشترک پژوهش کند، درمی ایجاد آمریکا متحده ایاالت برایرا  طبیعی بهره نرخ برآورد

 نرخ مدتمیان هایبینیپیش بادهد را نشان می برآوردها این ،2 شکل .است بسط داده شده  الباخ

 .اندمقایسه شده 2 52 سالدر  5سهام ممتاز مالی گزارش برگرفته از فدرال وجوه واقعی

 طبيعي ایاالت متحده برآورد نرخ بهره -1شکل 

 
 بر مبتنیچه  و و مطالعه بررسی بر مبتنیچه  مدت میان طبیعی بهره نرخ از برآورد دو هر

 آیا که قضاوت در مورد این. دندهمی نشان جهانی مالی بحران شروع زمان از را داریامعن کاهش ،مدل

تغییر رو به  اگر حال، این با. استخواهد بود، زود  تحمل قابل طبیعی نرخ در پایین به رو تغییر این

صفر  تر ازهای بهره پایین که محدوده نرخ دهدمی افزایشاین تصور را  ،پایین نرخ طبیعی انجام شود

 .بود باالتر طبیعی بهره در آن نرخ باشد که گذشته هایدهه از ترشایع مشکلیک 

______________________________________________________ 
1. Thomas Laubach 

2. Blue Chip Financial Forecasts  
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 سطوح های بهره براینرخ پتانسیلِ و ترگسترده تاریخی تجربه اساس بر خالصه، طور به

 مشخص موضوع یک زیاد احتمال به صفر تر ازهای بهره پایین محدوده نرخ طبیعی، بهره نرخ از تر پایین

 بر تحلیل و تجزیه این. باشد مرکزی هایبانک تورمی برای پایین هدف قرار دادن سطوح برای زمانی

 با اقتصادهای از بسیاری چه اگر .است شده متمرکز آمریکا متحده ایاالت ویژه به پیشرفته، اقتصادهای

 وضعیت این ،اندشدهن محدود صفر تر ازهای بهره پایین محدوده نرخ توسط هنوز نوظهور هایبازار

ند تواننمی کاالها قیمت باشد، متفاوت است ممکن شرایط آینده، به نگاهی با .کند تغییر است ممکن

 بهره هاینرخ و جهانی رشد روند و باشند، پررونق ،هستند جهانی مالی بحران طول در چهآن همانند

 است ممکنصفر  تر ازهای بهره پایین محدوده نرخ نتیجه کمتر باشند و در است ممکن واقعی

 .باشد نوظهور هایبازار اقتصادهای در حتی پولی هایسیاست در تری سملمومحدودیت 

 مالي؟ ثبات جهت دستيابي به در پولي سياست کارکرد. 7-7

 رویکرد. است ثبات با مالی سیستم یک حفظ در پولی سیاست مناسب نقش مورددر  چالش،ین دوم

 .ثبات قیمت: است شده متمرکزفرد  همنحصر ب نتیجه یک روی بر آغاز همان از، تورم گذاریهدف

 بوده عیار تمام موفقیت یک معیار ثبات قیمت، بر اساس تورم گذاریهدفشد،  گفته که طورهمان

 ثبات روی بر فرد هب منحصر تمرکز آیا کهوجود آورده  را به پرسش این جهانی مالی بحران اما ؛است

 سازیحداقلسمت  بهستی بای پولی سیاست که ای بر این استنظر عده و است یا خیر، کافی قیمت

 .هدایت شود مالی ثبات برای هاریسک

 عنوان به اصل در اسمی لنگر مورد در تفکر واحد است که یادآوری این نکته مهم راستا، این در

خطرناک  بالقوه طور به انحراف یک مالی ثبات برای نگرانی افزایش .عیب نه شد ومی دیده حُسن یک

است که با به خطر انداختن توجه و اعتبار سیاستگذاران در حفظ ثبات قیمتی به عنوان ابزاری برای 

دیدگاه در تعدادی از  این واقع، در .رودکار می هسردرگمی در اقتصاد بکردن آب و ایجاد  آلود گل

های مرکزی گنجانده شد که در مواردی عواقب ناشی از عدم تحقق هدف تورمی را منشورهای بانک

 .شدندمتذکر می



 
 هاها و چالشموفقيت: گذاري تورم و بحران مالي جهانيهدف

 

 

439 

ی نظارت گرید یهاو سازمان یمرکز هایدر بانک یثبات مالهایی که در بحث ینگران ،شکبی

اقتصاد موجب سرنگونی  باًیاز کشورها تقر یاریدر بس یمال یهاستمیکه بحران س یزمان در ،داردوجود 

و  کیاقدامات درامات با وجود .ی استجهان یبحران مال وقایعو مناسب به  یعیواکنش طب شده، یجهان

 ترمدت یو طوالن شتریب یعواقب بحران مال ،یمرکز یهاها و بانکدولت هسابقیب از موارد یاریسدر ب

دهنده نشاننسل جدید از تفکر  بیشتر یثبات مال یبرا ینگران تجدید ،در واقع. ودتجربه شده ب پیشاز 

خاکستر  ازفدرال رزرو  اُم،52قرن  لیو اوا اُم6 در اواخر قرن . ی استبانک مرکز یهاشهیبازگشت به ر

 .بود شده تشکیل آمریکا متحده االتیاقتصاد امشکالت  از یناش در نتیجه رکودهراس و 

های سیاستکالن و خرد و محتاطانه  یقانون یهااستیس تقویتنکه ای یمرکز داریدر بانک

 رسالت کیبه  لیتبد، فراهم کندرا  یثبات مالبه  دستیابی یخطوط اول و دوم دفاع برا یدبا ینظارت

 یهدف ثبات مالاز جمله و  ستین یکاف هااین سیاست که ها وجود داردینگران یبرخ هنوز. شده است

ها، بر اهمیتِ سیاست نیا اجرای ،حال نیبا ا. قرار بگیرد یپول یهااستیس بایستی در شرح وظایف

 اگر. افزایدی میحفظ لنگر اسمبا به طور همزمان  یثبات مالحفظ تعهد به  گی ایجادچگونموضوعِ 

ی متیثبات قهدف که  این ریسک وجود دارد ،باشنددر تضاد  با هم متیو ثبات ق یثبات مال اهداف

 .خواهد شد یعملکرد اقتصاد یبرا یبلندمدت یعواقب جدباعث  بشود که یهدف ثبات مال تابع

اهداف  ابالقوه ب نهیهز ی در سطحدر رشد ثبات مال یپول یهااستیمناسب س کارکردله أمس

نروژ و  ی یعنیناویاسکاندمنطقه در دو کشور  یریگمیو تصم یاسیدر مباحث سنقش مهمی را  ی،تورم

در مورد دلیل این قضاوت  هدف،که  شودروشن  بایستی این موارددر  .بازی کرده است سوئد

ی ارائه و تورم مالی ثباتاهداف  نیاز مبادالت ب یدیمف ی، مطالعات موردجای آن هب. ستنی ماتیتصم

 .فتگر ادآنها چیزی یاز  دیتوان و بایکه م شودمی

 زمان هم که یاقتصاد سوئد در حال باید گفت که نهیزم یشبه عنوان پ .سوئد موردبه  ينگاه

کرده تجربه را  زیر سطح هدفتورم مداوم  طور بهاند، داشته العادهرشد فوق هاخانه متیخانوار و ق یبده

، متعاقبِ آن یو خطرات بالقوه ثبات مال یبه سطح رو به رشد بده واکنشدر  وئدس یبانک مرکز. است

 در پیشاقتصاد کالن  ویژه طیدر شرا صرفاً و ی معمولپول یهااستیس تر ازسخت یموضع تا حدود
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به طور مشابه در نروژ،   .بود یکاریتورم و باهداف به  یجیبازگشت تدرشده،  ینیبشیپ جهینت. گرفت

تورم قیمتی هدف حفظ  دو هر": تنظیم کرد ریشرح ز بهرا  تیاسیس میتصم کیتازگی  به یرکزبانک م

به تواند یرو مشیپ یهاسال در تکارگیری حداکثر ظرفی هتقویت ب درصد و 2/5 به کیکننده نزدمصرف

نرخ  گر،ید یاز سو. ی باشدنیبشیپاز تر نییپا یتا حدود یدیکل یاستینشانگر وجود نرخ س تنهایی

 5."دهد شیرا افزا یمال هایعدم تعادل شترِیاست خطر تجمع بتر ممکن نییپا یدیکل یاستیس

 یاز سو ی را، و اهداف ثبات مالیسو کیاز  یو اقتصاد یمتیاهداف ق نیب تبادلها مثال نیا

به عنوان . دهدی نشان میکاهش خطرات ثبات مال یبرا یپول استیدر هنگام استفاده از سو  گرید

 یپول یاستیدهد که اقدامات سیمدل نشان م یسازهیبا استفاده از شب(   52)  اِسونسونمثال، الرس 

 به تورم نسبت داریپا کاهشِو  یکاریب ی بوده است تاثبات مال با تأکید بیشتر برسوئد،  یبانک مرکز

به درآمد  ینسبت بده با کاهش درآمد، عمالً است،یس نیکند که ایم بیاندر ادامه  وی. آن هدف

 .کرده است دیتشدرا  یبه طور بالقوه خطرات ثبات مال داده و شیافزا کنونی راباالی 

است  نیا تر موضوع مهم است؛ تمرکزم هااستیس نیمدت اکوتاه یهانهیهز برمحاسبات  نیا

با هدف  یاگر اقدامات بانک مرکز. یا خیر کندیم فیتضعرا  یلنگر اسم ی،ثبات مال یبرا ینگران ایکه آ

 خود از هدفها در بسیاری از سالنرخ تورم  احتماالً، باشد پایداربزرگ و  یمقابله با خطرات ثبات مال

 دستیابی یبرااین بانک را تواند اعتبار یم ی،بانک مرکز یهدف تورم نیافتن تحقق. خواهد شد منحرف

 .بردی مدنظر زیر سؤال و انتظارات تورم یتورم هدف به

 ، بر اساس9شکل . در نروژ و سوئد آموزنده است یرفتار انتظارات تورم یراستا، بررس نیا در

 متحده االتیا یبرارا  بلندمدت یاقدامات انتظارات تورم بررسی یها، داده(2 52) 2نیلو مطالعه

 یاهویبلندمدت با وجود جنجال و ه یانتظارات تورم .دهدینروژ و سوئد نشان م ورو،ی، منطقه آمریکا

توسط فدرال رزرو که  متعاقب آن یتهاجم یپول یهااستیو س ورویو  یجهان یمال هایبحران ناشی از

در  .مانده است یباق داریپا اریبس ورویو منطقه  آمریکا متحده االتیدر ا ،اروپا انجام شده یمرکزو بانک 

______________________________________________________ 
1. Sveriges Riksbank .(2014a). p17. 

2. Norges Bank .(2014). P 16. 

3. Lars Svensson 

4. Levin 
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به نرخ تورم بلندمدت  در انتظاراتِ یمتیق اتنروژ و سوئد شاهد نوسان بر اساس این مطالعه، مقابل،

در سطوح ی تورم یدوره طوالن کبه دنبال بررسی متوسط ی ،پژوهش نیا .اندبوده کمتر از سطح هدف

جالب توجه . ی استاستیس اتمیتصم ی برثبات مال ی باارتباط بانک مرکزتأثیر و  هدفسطح  رزی

تواند به انتظارات یم زین یانبساط یپول استیس"استدالل که  نیسوئد، با ا یبانک مرکز که است

ی، پول استیکه س شفاف پیام اینبا ارسال کمک کند درصد  5 سطح مانده در اطراف یباقی تورم

نرخ  ،"خواهد کرد نیتضم نزدیک ندهیآ در یهدف تورم کینزدمنطقی  طور بهرا  یتورم رویکردهای

بلندمدت،  یتورم ارات، انتظبه دنبال آن  .کاهش داد 2 52سال  یرا در ماه جوالسیاستی بهره 

 .به عقب برخواهد گشت ،شودیم مشاهدهدر جدول  طور کههمان

 انتظارات تورمي بلندمدت .6شکل 

 

______________________________________________________ 
1. Sveriges Riksbank. (2014b). 
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ی ثبات مال یهایاز تمرکز بر نگران یناش یدر انتظارات تورم پایداری و دوامِ کاهش، اینجا تا

 بلندمدت یهانهیاز هز یمناسب یادآورتورمی، یاین کاهش در انتظارات  ،حال نیبا ا .ستین مشخص

 یاقتصادها زا یاریدر بس یلنگر اسم پایداری .است متیثبات ق وظیفه دیدگاهاز دست دادن  بالقوه

 یبرا یمرکز یها از بانک یاریبس برای یدیعامل کل کیو همچنان به صورت  وجود داشته شرفتهیپ

پایداری . است یجهان یاز بحران مال پسدر طول و  داریو پا نییحفظ تورم پاتوانمندسازی آنها در 

را رام کرده  تورم یاژدها تیو با موفقپیش رفته  متیثبات ق پایدار برتعهد  یهاسال درلنگر اسمی 

بانک ی اقتصاد یهاتیفعالهم تورم و  همکنترل  یبرا یداریپا بی، آساشتباه باشداگر لنگر  .است

امر به همان اندازه در  نیا. کندوارد میبه اقتصاد  یقابل توجه یهانهیهز ی شکل خواهد گرفت ومرکز

 .انحراف ایجاد خواهد کرد هدفسطح  نییباال و پا

 دوم در سطح تورم يگذارهدف. 9

در  یپول استیو نقش س صفر تر ازهای بهره پایین یعنی محدوده نرخ -انداشاره شدهکه  یچالش دو

 یآن را برا تیاما حوادث هفت سال گذشته اهم ،ندستین یدیجد پدیده -یاز ثبات مال تیحما

اند که متمرکز شده بر این نکته هاو بحث ها پژوهشاز  یاریبس. اندنمودهبرجسته  یمرکز یها بانک

به  .اثرات منفی این موضوع منطبق شودو کاهش  محاسبه اموجود ب یپول استیچارچوب سطور چ

به توسعه و استفاده از  صفر، تر ازهای بهره پایین محدوده نرخ یواقع جهانیعنوان مثال، تجربه 

در استفاده از  راتییرو به جلو و تغ استیس تیمانند هدامتعددی متعارف ریغ یاستیسهای رهیافت

 به رسمیت شناختنبه طور مشابه،  .گذاردی منجرشده که بر شرایط مالی اثر میترازنامه بانک مرکز

تر و یقومحتاطانه خرد و کالن  مقررات و نظارت یبه معرف یرتر،انعطاف پذ یمال ستمیس برای ازین

 .تر منجر شده استجامع

 ایکه آ باقی است پرسش همچنان نیتورم اگذاری هدف پذیرش ماورای ها،تیواقع نیاوجود  با

 تر ازپایینهای بهره  محدوده نرخمقابله با  یبرا ایو شود اصالح  خودش باید تورمگذاری هدفچارچوب 

ها و تیبا توجه به محدود. جایگزین شودبهتر و  دیجد نظام کی بایستی یثبات مال هایینگرانو  صفر

 میبا تنظ یحت یمال ستمیس رایمانده ب یمتعارف و خطرات باقریغ یهااستیاستفاده از س یهانهیهز



 
 هاها و چالشموفقيت: گذاري تورم و بحران مالي جهانيهدف

 

 

432 

وجود  ،کند جادیا یترمبادالت مطلوب بتواندکه  یپول استیس نیگزیروش جا کآیا یتر، یقومقررات 

در  تورم گذاریهدف یانداز راه زمانبار دیگر  آیاتورم، گذاری سال هدف 52پس از  گر،ید بیانبه  ؟دارد

در  ها پژوهش یبرخ بلکه ست،ین یخاص تیموقع یچدفاع از ه هدف ،ادامه؟ در سطح دوم رسیده است

های بهره  محدوده نرخرا نسبت به  ایاییمزبتوانند  تورم که گذاریهدف یبرا نیگزیجا یهاروش

 .اندمعرفی شده داشته باشند، یو ثبات مال صفر تر ازپایین

و  یمتیح قوسط گذاریهدف: ارائه شده است تورم گذاریهدف تبط بامر و کینزد نهیگز دو

 متیحفظ سطح ق یبانک مرکزهدف  ،یمتیح قوسط گذاریهدفشرایط  در. یدرآمد اسم گذاریهدف

آن که در  یتورم گذاریاین شرایط با هدف. است شده نییتع شیرو به رشد از پ ریمس کیدر 

متفاوت  ،انحرافات جبرانی در جهت دیگر ایجاد شودتوسط  دیبا ،نرخ تورم هدفاز گذشته  اتانحراف

ی به ابیدست ی،بانک مرکزبا این فرض که هدف مشابه است، اما نیز  اسمی درآمد گذاریهدف .است

مزایای بار  نینخست یبرا ،ادامهدر . ی اسمی استناخالص داخل دیتول یرو به رشد قطع ریمس کی

 .شودی بیان میدرآمد اسمگذاری هدفبه  گذاری سطح قیمتی و سپس برگشت هدف

از  آنها صیتشخو هستند بسیار نزدیک به هم و تورم  متیسطح قگذاری هدف ،نظریهدر 

به طور متوسط  کردیهر دو رو  .مشکل است "یعاد" هایاقتصاد کالن در زمان جینظر نتاماز  یکدیگر

ی مدنظر قرار پول استیساصلی به عنوان هدف قیمت را هدف قرار داده و ثبات را تورم  ننرخ پایی

در کاهش  همتورم گذاری هدفاز  شیب ایبالقوه یایمزا ،متیسطح قگذاری هدف اما ؛دهند می

 .ی داردخطرات ثبات مالهم و  صفر تر ازهای بهره پایین محدوده نرخ یاقتصاد یامدهایپ

را به اقتصاد  یمنف یهاشوک وضعیت در واقع ،و تورم متیسطح قگذاری هدف نیب تفاوت

تورم، گذاری با هدف. گیردقرار میتر از سطح هدف نییپاکامالً که تورم یعنی زمانی  ؛دهدینشان م

 ها، گذشتهیعنی: بازخواهد گرداند به سطح هدف ی بدون توجه به شرایط گذشته، تورم راپول استیس

انتظار که  دارد ازینی پول استیتر سیبه اقدام تهاجم متیسطح ق گذاریدر مقابل، هدف. است گذشته

باثبات  یپول کمحر نیا .برگرداندمورد نظر  ریباال و به مس متِیرا به سطح ق ازینرخ تورم مورد نرود می

______________________________________________________ 
1. Williams, John. (2003). 
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در  .کند یماز صفر وارد تر نییپاهای بهره  نرخ محدوده بااقتصاد  بر بدون تورم را دوچندان فشار آتی،

 متیسطح ق گذاریبا هدفتواند یم نظریهدر  یبر مدل، بانک مرکز یمبتن های اساس پژوهشبر واقع 

 ثبات اقتصاد کالنِ ی برحسبکم اریبس نهیبا هزرا  پایین ارینرخ تورم بسآمیزی روند  تیموفق طور به

  .گذاری کندهدف صفر تر ازهای بهره پایین محدوده نرخ از یناش

ی ثبات مال ای در ارتباط بامثبت بالقوه یهایژگیو یدارا نیهمچن متیسطح قگذاری هدف

کاهشی  دوره تورم کی، شوندمینوشته  یاسم هایبه قیمت معموالً یبده یقراردادهاچون  ؛است

 یماننسبت به ز ،انتظارات ی بهبده یشود که ارزش واقعیباعث م متیقکاهش  یحت ایمنتظره و ریغ

، کسب و کار و رهاخانوا هایترازنامه فیتواند به تضعیمامر  نیا .افزایش یابد ،که قرارداد امضا شد

ی مال سیستمدر  یشتریو استرس ب یاقتصاد یهاتیکاهش فعالموجب  ،جهیو در نت نجامدبیها بانک

در مقابل، . شودمین یبده یدر ارزش واقع شیافزاشدن  هموجب وارون تورم گذاریهدفشرایط  .شود

های تورم پایدار تالش کند، آنگاه دورهرشد  ریمس کیدر  یکل یهامتیحفظ ق یبرا یاگر بانک مرکز

بدهی ناشی از تورم منفی و ضررهای شوند و مشکل بسیار پایین و یا تورم منفی در نهایت معکوس می

گذاری هدف مسیردر  .یابندها و ورشکستگی کاهش میسنگین و اثرات مخرب ناشی از ضبط وثیقه

 رونقطریق از  به اقتصاد زیسرراثرات و  یمال ستمیس به تحمیل ریسککاهش  لیپتانس ،متیسطح ق

 .دارد ی وجودبده ناشی از

که  یمتیق ریمس کی یبه جا .بردجلوتر میگام  کرا یل استدال نیا یدرآمد اسمگذاری هدف

ناخالص  دیتولگذاری هدف. یناخالص داخل دیتول یبرا ی استریمس ،تعیین کند استیس یهدف را برا

را تسهیم  متیسطح ق گذاریهدف صفر تر ازهای بهره پایین محدوده نرخی، بر اساس اسم یداخل

کند ایجاد می نییدوره تورم پا کی و به دنبال ندهیدر آرا  یباالتر تورمانتظار ، ویژه اینکهبه  ؛کند می

 یدرآمد اسمگذاری هدف ،یثبات مال در مقابلِ. کندیکمک م یضد تورم یکاهش فشارها که به

 کل یاگر درآمد اسم. ی باشدبده های ناشی ازتر از عامل بازدارنده سقوطیقو یممکن است حت

به  یرکود اقتصاد انیدر جرها ، پس از آن در کل، درآمدشودگه داشته ن پایداررشد  ریبه مس کینزد

______________________________________________________ 
1. Reifschneider and Williams .(2000) and Svensson .(2001) and Eggertsson Woodford .(2003) 

and Williams, John. (2006). 
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خود و اجتناب  هایبازپرداخت وامبه  کهدهد یاجازه مبه مردم  سقوط نخواهند کرد و این همان اندازه

  .ادامه دهند یاز ورشکستگ

را  شتریو بحث ب قیمطالعه دق ارزش ی،و درآمد اسم متیسطح قگذاری هدفبالقوه  زایایم

بهتر از  یچارچوب توانندمی گرید یرویکردها ایو  رویکرد کی ایکه آاین قضاوت در مورد .دارد

این نکته بسیار حیاتی و ضروری است که در بررسی . فراهم کنند، خیلی زود استتورم  گذاری هدف

عنوان مثال، به . گذاری تورم، به عواقب منفی ناخواسته این رویکردها توجه شوددقیق انتقال از هدف

تورمی، باعث بیان نادرست هدف  از هدف پایدارانحراف با ایجاد تواند یم یدرآمد اسمگذاری هدف

ها و اهداف یریگمیتصممربوط به  یمالحظات عمل لیو تحل هیتجز ،نیهمچن. ثبات قیمتی شود

 گرید یهارویکردو رویکرد  نیاز ا یناش هایریسک و بی، معاایمزاسنجش  سیاستی به همراه

در ویژه  بهی، انتظارات تورم مهار و متیثبات ق به یابیدستدر راستای  هاکردیاصالح رو ن،یگزیجا

 .است یضرورامری  ریاخ یچالش اقتصادشرایط 

  

______________________________________________________ 
1. Koenig .(2013) and Sheedy. (2014).  
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