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 نگاهي به اقتصاد
 

 

 سردبير

 

بررز  وروم مي ري ق نرت ن رت ز      رغم  بهدهد،  نشان مي 4931بررسي تحوالت اقتصاد کشور در سال 

آن بر رود اقتصادي، دستازردهاي مثبت ز قابل توجهي ن ز در اين سرال االرل    محدزدکييدهث رات أت

 ار ي ن ا هرراي موقرر  برره تررأم ن ز ار  ا  طريررک کيترررل نوسررانات آن بررا ار ثبررات ا رر . وررده اسررت

افززن بر . تورمي ز تدازم کاهش نرخ تورم، ا  جنله اين دستازردها بود انتظارات زاردکييدگان ز مديريت

 تحروالت  انردا   چشرم  اقتصرادي،  ز مالي ظالنانه هاي تحريم النللي ز رف  فصل مياقشات ب ناين، ال ز 

 مرالي را در ايرن سرال    ترأم ن  هراي  فعال ت ارتقاي ز بهبود ز النللي ب ن بانکي تعامالت او ه در مثبتي

 سرنت  بره  کشرور  خرارجي  تجارت هدايت بانکي، نظام در سوئ  ت ارتباط مجدد برقراري. ننود ترس م

 جرب   ميظرور  بره النللي  مالي ب ن با ارهاي هاي ظرف ت ا  گ ري النللي، بهره ب ن تسويه متدازل عنل ات

اقتصراد   بره  هرا  بانر   رساني خدمت توان ارتقاي ز بانکي کارگزاري رزابط سطح افزايش خارجي، سرمايه

  .آييد به ونار ميها  ها ز موفق ت اي ا  اين فرلت ننونه کشور، به عيوان

هراي سرود برانکي در سرال      رزيکرد بان  مرکزي در  م يه کاهش تدريجي ز غ ردسرتوري نررخ  

هاي برا ار بر ن برانکي تردازم يافرت کره ايرن         با تنرکز بر ظرف ت 4931هاي ابتدايي سال  ز ماه 4931

 بان  مرکزي در  م يه سراماندهي پ ش ن در نت جه اقدامات . اقدامات با توف قات مياسبي ن ز هنراه بود

هراي   گرباري   هاي مياسر،، تنديرد سرهرده    ها ز تبديل آن به خطوط اعتباري با نرخ اضافه برداوت بان 

هراي تجراري،    گباري جديد در اين با ار ز ن ز تعديل نسبت سهرده قرانوني بانر    ز انجام سهردهپ ش ن 

 جريران   وررايط بهترري برراي مرديريت     سرانجام،ها تا ادزدي کاهش يافت ز  مشکالت نقدييگي بان 
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 92 بااليبانکي از سطوح  در نتيجه اين مجموعه اقدامات، نرخ سود بازار بين. ها فراهم شد نقدينگي بانک

 اقدامات، اين با زمان هم .درصد در پايان اين سال کاهش يافت 41به حدود  4921درصد در ابتداي سال 

 تعديل به نسبت مرحله چندين در اعتبار و پول شوراي ها و مصوبات توافق بانک چارچوب مرکزي در بانک

ها از  ساله بانک هاي يک هاي سود سپرده که سقف نرخ طوري هنمود، ب اقدام ها بانک عمل مورد سود هاي نرخ

 ،در همين دوره. کاهش يافت 4921درصد در تيرماه سال  41به  4921درصد در ارديبهشت سال  92

 در درج قابل مشارکتي عقود تسهيالت براي سود حداکثر نرخ سود تسهيالت عقود غيرمشارکتي و سقف

 . کاهش يافتدرصد  41درصد به  91و  94ترتيب از  بهمشتري نيز  و بانک ميان قرارداد

و  4921در ساال   در زمينه افت رشد اقتصاادي   با توجه به بروز شوک منفي نفتي و تشديد نگراني

، اين بانک در سال جاري نيز پيشيننقش فعال بانک مرکزي در زمينه مساعدت به رشد اقتصادي در سال 

راساتا، باناک   يان  ادر . ويژه واحدهاي کوچک و متوسط حمايات نماياد   ليدي بهتالش نمود از واحدهاي تو

 هاي ظرفيت برداري از جهت افزايش بهره در توليدي واحدهاي گردش در سرمايه تأمين بر مرکزي با تمرکز

بار   تأکياد باا   –در ايان زميناه    متعادد  و مختلاف  هاي دستورالعمل و ها بخشنامه اقتصاد و نيز ابالغ خالي

هاي موجود و نياز   بيني بر اساس پيش. توليد اقدام نمود از حمايت راستاي در -هاي کوچک و متوسط بنگاه

 4921المللي، وضعيت رشد اقتصادي اياران در ساال    بين معتبر شده از سوي نهادهاي هاي ارايه بيني پيش

 . درصد خواهد رسيد 1/1اي خواهد يافت و به سطوح باالي  بهبود قابل مالحظه

در  شاده  هاد  تعياين   در نظر گارفتن با توجه به مشکالت موجود در نظام بانکي کشور و نيز با 

درصاد و لازوم بهباود     1به متوسط رشد اقتصادي سااالنه   دستيابيمبني بر  برنامه ششم توسعه کشور،

مالي اقتصاد در اين خصوص، اصالح و تقويت نظام ماالي، تجدياد سااختار باازار پاول و       تأمينوضعيت 

ساازي ترکياب  ن در دساتور کاار باناک       هاي کشور و سالم اي بانک بازنگري اساسي در ساختار ترازنامه

اصالح نظاام  "طرح  ،راستاين ادر . هاي اقتصادي ذيربط در مجموعه دولت قرار گرفت ه مرکزي و دستگا

 «دولات  هاي بدهي دهي سامان» ،«ها دارايي انجماد و نقد جريان معضل حل»قالب سه بسته  در "انکيب

که با  «ها دارايي انجماد و نقد جريان معضل حل»بسته . طراحي و ابالغ شد «ها بانک سرمايه افزايش» و

 42 در قالاب  ،به اجارا در خواهاد  ماد    هاي ذيربط و مشارکت دستگاه مسئوليت مستقيم بانک مرکزي
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 و تجهياز  باانکي،  باين  باازار  فعاالناه  ماديريت  مانناد  هاايي  موضاو  با  (Action Plan) عملياتي برنامه

 غيار  اتمؤسسا  سااماندهي  باا  پول بازار بخشي انتظام ها، بانک  بندي دسته بانکي، شبکه منابع تخصيص

 فعاليات  بار  نظاارت  تقويات  و هاا  باناک  غيرجااري  مطالبات فصل و  حل ها، بانک سرمايه افزايش مجاز،

 معضال  حال » گاناه  ساه  هاي بسته از يک هر عملياتي ، برنامهنخست فاز در. ها، تنظيم شده است بانک

 جزئياات  باا  «ها بانک سرمايه افزايش» و «دولت هاي بدهي دهي سامان» ،«ها دارايي انجماد و نقد جريان

 . است شده ريزي برنامه فصلي مقاطع در کامل

 5731هاي پولي در سال  سياستتبيين 

هااي ساود    با توجه به تداوم روند کاهشي نرخ تورم، کاهش تدريجي و غير دستوري نرخ 4921در سال 

 بر ايان اسااس،  . هاي بازار بين بانکي در دستور کار بانک مرکزي قرار گرفت بانکي با استفاده از ظرفيت

وط هاا باه خطا    برداشات باناک   تبديل اضاافه ريق ها به بانک مرکزي از ط در کنار ساماندهي بدهي بانک

انادازي ساامانه الکترونيکاي چکااوک و تکميال پوشاش  ن در        راه باا ، هاي سود مناسب اعتباري با نرخ

با هد  جلوگيري از بروز مخااطرات اخالقاي و افازايش اضاافه برداشات       -4921هاي ابتدايي سال  ماه

تحات   هاا  باناک و دريچه اضافه برداشت شد حاکم  ها بانکنظم مناسبي در مديريت وجوه نقد  -ها بانک

 تعاديل جاانبي ايان باناک در خصاوص      هاي اقدامرويکرد بانک مرکزي در اين زمينه، با . کنترل در مد

گاااري جدياد در    ي تجاري، تعميق بازار بين بانکي، تمديد و انجام ساپرده ها بانکقانوني   نسبت سپرده

. فاراهم شاد   هاا  باناک شارايط بهتاري باراي ماديريت نقادينگي در       ، و در مجمود شاين بازار تکميل 

درصاد در فاروردين مااه     92به کاهش قابل مالحظه نرخ سود بازار بين باانکي از   ها اقداممجموعه اين 

رويکرد باناک مرکازي در زميناه کااهش     . دشمنجر  4921سال  سفنددرصد در ا 1/41به  4921سال 

هااي باازار باين     ظرفيتگيري از  بهرها ب نيز 4921هاي سود بانکي در سال  تدريجي و غيردستوري نرخ

ساال   خارداد در  2/41باه   خاود  در استمرار روند کاهشيبين بانکي بازار نرخ سود و  بانکي تداوم يافت

، در چارچوب مصوبات شوراي پول و اعتبار در ها اقدامزمان با اين  بانک مرکزي هم. کاهش يافت 4921

 .اقدام نمود ها بانکسود مورد عمل  هاي نرخ تعديلچندين مرحله نسبت به 
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هاي سياست پولي را به شوراي  خود در زمينه اصالح مؤلفه هايپيشنهادراستا، بانک مرکزي ين ادر 

در تاريخ )و اين شورا نيز در يکهزار و يکصد و نود و هشتمين جلسه خود د کره ئاراپول و اعتبار 

، (درصد 92درصد به  99از )هاي بانکي  کاهش سقف نرخ سود سپرده همچون هايي تصميم، (1/9/4921

سود نرخ ، تعيين سقف (درصد 94درصد به  99از )نرخ سود تسهيالت عقود غيرمشارکتي  حداکثر کاهش

ي ها بانککاهش نسبت سپرده قانوني  نيزو ( درصد 91)ادهاي تسهيالت عقود مشارکتي قابل درج در قرارد

هاي سود بانکي  ، در اصالح نرخيادشدهبر اساس مصوبه . را اتخاذ نمود( درصد 49درصد به  1/49از )تجاري 

خاذ و از هاي بخش حقيقي اقتصاد، رويکردي تدريجي و غيردستوري ات سازي  ن با بازدهي فعاليت و متناسب

 .دش پرهيزهاي سود بانکي  درماني و تغيير ناگهاني و شديد نرخ شوک

انجام گرفته از سوي بانک مرکزي و کاهش قابل  هاي اقدامبا توجه به نتايج مثبت  ،در ادامه

بهمن  91اعتبار در  مالحظه نرخ سود بازار بين بانکي، با پيشنهاد بانک مرکزي و تصويب شوراي پول و

حداکثر نرخ . درصد کاهش يافت 41درصد به  92ساله از  هاي يک سقف نرخ سود سپرده، 4921 سال

درصد و سقف نرخ سود تسهيالت مورد انتظار  92درصد به  94سود تسهيالت عقود غيرمشارکتي از 

 .درصد کاهش يافت 99درصد به  91نيز از ( ها و مشتريان مندرج در قرارداد ميان بانک)عقود مشارکتي 

بر کاهش تدريجي و غيردستوري ان همچننيز  4921هاي پولي در سال  رويکرد سياست

در  ،بر اين اساس. استهاي سود بانکي متناسب با تحوالت نرخ تورم و اقتضائات کالن کشور استوار  نرخ

بر قوت  4921هاي مصوب شوراي پول و اعتبار در بهمن ماه سال  نيز نرخ 4921سه ماهه نخست سال 

هاي بانک مرکزي مبني بر حمايت از توليد و کمک به  توجه به سياستلي با و ،خود باقي ماند

د در خردا درصدي 1/2 دستيابي به نرخ تورم نيزو  4921واحدهاي توليدي کوچک و متوسط در سال 

 ،(1/1/4921 در تاريخ)شوراي پول و اعتبار  جلسه نيستميو ب ستيهزار و دو کدر ي ،ماه سال جاري

 41ساله بانکي از  هاي يک سپردهنرخ سود بر اين اساس، . بانکي مورد بازنگري قرار گرفتهاي سود  نرخ

براي  مورد انتظار سود نرخنرخ سود تسهيالت عقود غيرمشارکتي و و  درصد کاهش يافت 41به 

 .درصد کاهش يافت 41به  نيز رج در قرارداد ميان بانک و مشتريتسهيالت عقود مشارکتي قابل د
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به مشکل  توجه، با گفته هاي پيش اقدامزمان با اجراي مجموعه  هم 4921در سال بانک مرکزي 

برنامه اصالح نظام اجراي ، مشکالت بازار پول هاي اصلي ريشه و رفعدر جهت کاهش  تنگناي اعتباري و

 .در دستور کار خود قرار دادرا  کشور بانکي

 تحوالت بخش اسمي اقتصاد

 وضعيت متغيرهاي حوزه پولي و اعتباري( الف

هازار ميلياارد رياال     2/42121به  4921بر اساس  خرين  مار موجود، حجم نقدينگي در پايان خرداد 

 49رشاد نقادينگي در   . داشت رشد درصد 1/92يزان به م 4921پايان خرداد سال  رسيد که نسبت به

 4921ماهه منتهي باه خارداد ساال     49در مقايسه با رشد اين متغير در  4921ماهه منتهي به خرداد 

 4921سال  نخستماهه  نقدينگي در سه ،همچنين .داشت واحد درصد افزايش 2/1 برابر( درصد 1/99)

، (درصاد  1/1) 4921مقايسه با رشد دوره مشاابه ساال    که درد شدرصد برخوردار  9/1 برابراز رشدي 

 .دهد واحد درصد کاهش نشان مي 9/2

 4921درصد نسبت به پاياان اسافند    1/9 برابربا رشدي  4921پايه پولي در پايان خرداد سال 

هزار ميليارد ريال رسيد که نسبت به رشاد دوره مشاابه    9/4111به ( هزار ميليارد ريال افزايش 6/14)

هااي خاارجي    خالص داراياي . دهد واحد درصد افزايش نشان مي 2/9، (درصد1/2 برابر) 4921ال در س

واحاد   2/9 برابار و باا ساهمي کاهناده     4921درصد کاهش نسبت به پاياان ساال    4/9بانک مرکزي با 

افزون بر ايان،  . است بوده  4921سال  نخستماهه  ترين عامل کاهنده رشد پايه پولي در سه درصد، مهم

هازار   4/121باه   4921درصد افزايش نسابت باه پاياان ساال      2/1با  ها بانکطالبات بانک مرکزي از م

زاينده رشد پاياه پاولي   ترين عامل ف واحد درصد، مهم 1/9 برابرسهمي فزاينده  که با ميليارد ريال رسيد

 4/94باا   بخش دولتي نياز مطالبات بانک مرکزي از خالص  .بوده است 4921سال  نخست در سه ماهه

 برابرسهمي فزاينده  که با هزار ميليارد ريال رسيد 2/991به  4921درصد افزايش نسبت به پايان سال 

باوده   4921ساال   نخسات فزاينده رشد پايه پولي در ساه ماهاه    يکي ديگر از عوامل واحد درصد، 1/9

 .است
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ضريب فزايناده   ،يببدين ترت. رسيد 611/6، ضريب فزاينده نقدينگي به 4921در پايان خرداد 

درصد افزايش يافت که در مقايسه با رشد دوره مشاابه ساال    1/2، 4921نقدينگي نسبت به پايان سال 

 .دهد واحد درصد کاهش نشان مي 4/9، (درصد 2/9) 4921

 تحوالت بخش خارجي اقتصاد( ب

هاا باا    جاري تراز پرداخات   مازاد حساب 4921سال  نخستبر اساس بر وردهاي مقدماتي، در سه ماهه 

افزايش قابل توجه . ميليارد دالر رسيد 6/6، به پيشيندرصدي نسبت به دوره مشابه سال  2/66افزايش 

ناشي از رشد ارزش صادرات نفتاي و  عمدتاً ، 4921سال  نخستمازاد حساب جاري نسبت به سه ماهه 

 .غيرنفتي و کاهش ارزش واردات بود

درصد افازايش در مقايساه باا     1/2فوب صادرات کاال با  ارزش ،4921 سال نخسته ماهه س در

درصد کاهش باه رقام    1/44ا ب کاال واردات فوب ارزشميليارد دالر و  9/42به  4921دوره مشابه سال 

 . ميليارد دالر رسيد 1/44

ارد دالر رسايد  ميلي 2/99به رقم  4921در پايان خردادماه سال  کشور خارجي تعهدات مجمو 

. داد تشاکيل ماي  ( هاا  بادهي )درصد  ن را تعهدات بالفعل  4/99درصد  ن را تعهدات بالقوه و  2/66که 

در مقطاع زمااني   ( تعهادات بالفعال  )هااي خاارجي    مدت و بلندمدت از کل بدهي هاي کوتاه سهم بدهي

 . درصد بود 6/12و  1/92ترتيب برابر  به يادشده

 يتحوالت بازارهاي داراي( ج

ويژه کاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني، باازار ارز   رغم شرايط نامساعد متغيرهاي بخش خارجي به به

دوره در اين متوسط نرخ اسمي دالر در . از ثبات مناسبي برخوردار بود 4921سال  نخستدر سه ماهه 

. درصاد رشاد داشات    1/1، 4921ريال بود که نسابت باه دوره مشاابه ساال      91199 معادل بازار  زاد

 92911در بازار بين بانکي باا نارخ متوساط     4921سال  نخستهمچنين، هر دالر  مريکا در سه ماهه 

درصاد   1/6حادود   قبلريال در اختيار متقاضيان قرارگرفت که در مقايسه با عملکرد دوره مشابه سال 

، نرخ دالر  مريکا در برابر يورو در بازارهااي جهااني   4921سال  نخستدر فصل . دهد افزايش نشان مي
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سال  نخستاي که متوسط نرخ برابري دالر  مريکا در برابر يورو نسبت به سه ماهه  گونه تضعيف شد؛ به

ساه ماهاه    دربازار  زاد توسط نرخ يورو در مقابل ريال در م. درصد کاهش داشت 1/9، در حدود 4921

 .ش داشته استافزايدرصد  2/6 قبلسال  دوره مشابه نسبت به 4921سال  نخست

گياري   هد  اصلي بانک مرکزي در بازار ارز، برقراري  رامش و ثباات و مراقبات از عادم شاکل    

در نتيجه مديريت . سازي نرخ ارز بوده است يکسان سازي براي زمينههاي سوداگري در بازار و نيز  زمينه

 درانحرا  معيار نرخ براباري دالر  مريکاا مقابال رياال در باازار  زاد      زي در بازار ارز، مناسب بانک مرک

. درصد کاهش پيدا کارد  1/92 در حدود پيشيننسبت به دوره مشابه سال  4921سال  نخستماهه  سه

ساال   نخسات در مقابل ريال در بازار رسمي در ساه ماهاه    روا ضريب تغييرات نرخ برابري ارزهاي جهان

همچنين، ضريب تغييرات اين اسعار در بازار  زاد نيز محادود و  . قرار داشت 9/9تا  9/2در دامنه  4921

 .دهد مي  دوره را نشاناين بود که ثبات مناسب بازار ارز در  2/4تا  6/2در فاصله 

. ، قيمت قطعات مختلف سکه طال در بازار با افزايش همراه باود 4921سال  نخستدر سه ماهه 

هزار ريال رسيد کاه در   42991اين مدت، ميانگين قيمت هر قطعه سکه بهار  زادي طرح جديد به  رد

ساال   نخسات در ساه ماهاه   . دهد درصد رشد نشان مي 1/1 بيش از، 4921مقايسه با دوره مشابه سال 

 1/1درصد و مياانگين قيمات ساکه بهاار  زادي باا       1/1، ميانگين قيمت ربع سکه بهار  زادي با 4921

ترتيب کمترين و بيشترين افزايش قيمت را در بين قطعات مختلف سکه در مقايسه با  درصد افزايش، به

افزايش قيمت طال در بازارهاي جهاني يکي از عوامال  . ، به خود اختصاص دادند4921دوره مشابه سال 

 . تأثيرگاار بر رشد قيمت قطعات مختلف سکه طال در بازار داخلي بوده است

 1/2باا   4921نسبت باه پاياان ساال     4921سال  نخستبورس در پايان سه ماهه شاخص کل 

دهد که در پايان ساه   هاي کليدي بورس اوراق بهادار نشان مي بررسي شاخص. درصد کاهش همراه بود

شااخص کال، ارزش باازار و ارزش    : تغييرات سه متغير اصلي اين بازار شاامل  4921سال  نخستماهه 

. درصاد باوده اسات    -9/91و  -6/42، -1/2، باه ترتياب   4921ماهه پاياني سال معامالت نسبت به سه 

اناداز روشان در    ود چشام نبا هاي يادشده، نزديکي به فصل مجامع و  ترين دليل رشد منفي شاخص مهم

ن فعااال تر شدن ارزيابي  ها، تعديل هيجانات ناشي از اجراي برجام و منطقي خصوص تقسيم سود شرکت



 

 5731بهار ، 37، شماره سومسال بيست و فصلنامه روند،   

 

01 

ها و ادامه رکود در بازار جهاني کاالهاا   هاي مالي شرکت ها بر صورت اثرگااري لغو تحريمبازار سرمايه از 

 .بوده است

 5731هاي بانک مرکزي در سال  برنامه

بروز تنگنااي اعتبااري در شابکه باانکي،     مالي اقتصاد،  تأمينمحوري بازار پول در غالب و نقش رغم  به

ماالي اقتصااد را دچاار اخاتالل نماوده و ايان امار تحقاق رشاد           تأمينعملکرد مناسب نظام بانکي در 

روي  اقدام عاجل پايش در چنين شرايطي، . گااري شده را با مخاطراتي همراه کرده است اقتصادي هد 

هاا و ايجااد تناو  در مناابع      ترازناماه باناک  ساختار سازي  در جهت سالم مالي نظاماصالح  ،سياستگاار

مقام محترم رياست جمهوري به معااون   4921تيرماه سال  در نامهاين مهم مالي اقتصاد بود که  تأمين

باه ماواردي   رئوس کلي برناماه جاامع اصاالح نظاام باانکي،      يافت که در  ن عالوه بر نمود  محترماول 

 . شده است تأکيدهاي دولت  توسعه بازار اوليه سرمايه و سامان بخشي به بدهيهمچون 

عاجل در جهات کااهش تنگنااي اعتبااري      هاي اقداماي از  جموعهبانک مرکزي همگام با اجراي م

برنامه اصالح نظام بانکي کشور را در چاارچوب ناماه مقاام محتارم رياسات      از ابتداي سال جاري ها،  بانک

و تادوين  له أمسا شاناخت دقياق   پا  از   ،اسااس يان  ا بار . ه اسات جمهوري در دستور کار خود قرار داد

اراياه   "طرح اصالح نظام باانکي "اصالحي بانک مرکزي در اين زمينه در قالب هاي  ، برنامهثرؤمراهکارهاي 

، از ساوي رئاي    کارگروه تخصصي ستاد همااهنگي اماور اقتصاادي   در تصويب  طرح نيز پ اين که د ش

در قالاب   برنامه اصالح نظام باانکي طرح، اين در چارچوب . دشهاي اجرايي ابالغ  محترم جمهور به دستگاه

 هيسارما  شيافازا "و  "دولت يها يبده يده سامان" ،"ها يينقد و انجماد دارا انيمعضل جر حل"سه بسته 

کاه باا مسائوليت     "هاا  يينقد و انجماد دارا انيحل معضل جر"بسته . پيگيري و اجرا خواهد شد "ها بانک

ي هااي  موضاو  برنامه عملياتي و با پارداختن باه    42در قالب  ،مستقيم بانک مرکزي به اجرا در خواهد  مد

ها، انتظاام   بانک  بندي همچون مديريت فعاالنه بازار بين بانکي، تجهيز و تخصيص منابع شبکه بانکي، دسته

و  حال   و ي غيردولتاي هاا  ات غيرمجاز، افزايش سرمايه بانکمؤسسساماندهي  از طريقبازار پول  به بخشي

 . دنبال خواهد شدها  فصل مطالبات غيرجاري بانک
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مالي بخاش مساکن و بهباود قادرت خرياد       تأمينبانک مرکزي در سال جاري با هد  تقويت 

مالي در اين حوزه را در دستور کار خاود   تأمينخانوارها در اين بخش، توسعه و معرفي ابزارهاي جديد 

توان باه موافقات شاوراي پاول و اعتباار باا ايجااد حسااب ساپرده           ر اين خصوص ميد. قرار داده است

و تنظايم و اباالغ   هاي تجااري باا هاد  اساتفاده از امتيااز تساهيالت مساکن         گااري در بانک سرمايه

بار   افازون . دکار انداز و تسهيالت مسکن در کشور اشااره   ات پ مؤسسو فعاليت سي  أتدستورالعمل 

ماالي، کااهش نارخ ساود      تاأمين هااي   راستا با رويکرد بانک مرکزي در زميناه کااهش هزيناه    اين، هم

تاوان   به عنوان يک اقدام مشخص در اين زمينه ماي . دشپيگيري  تتسهيالت در اين بخش نيز با جدي

درصاد   1/2و  2/1انداز مسکن يکم بانک مسکن باه   به کاهش نرخ سود تسهيالت از محل صندوق پ 

هااي   با گشايشکه  اين استانتظار بر . دکرشهري اشاره  ديگر هاي فرسوده و مناطق به ترتيب در بافت

هااي سااختماني    مالي مسکن، زمينه رونق بخش مسکن و تحرک فعاليت تأمينگرفته در زمينه  صورت

 . دشودر کشور بيش از گاشته فراهم 

. همچنين در سال جاري، حمايت نظام بانکي از صنايع توليدي کشور نياز اداماه داشاته اسات    

هااي   سازي ظرفيت مبني بر ضرورت فعال( العالي مدظله)رهبري  ات مقام معظمتأکيدويژه با توجه به  به

هاي کوچک و متوسط توسط اين بانک  مالي بنگاه تأمينتوليدي صنايع کوچک و متوسط، دستورالعمل 

دساتورالعمل، درخواسات واحادهاي توليادي     ايان  در اجاراي  . دشا تهيه و به شبکه بانکي کشور ابالغ 

پ  از بررساي   ،در ادامه. دشو ميبه همين منظور ايجاد شده، ثبت  اي که متقاضي تسهيالت در سامانه

باانکي معرفاي    بکههاي استاني، واحدهاي واجاد شارايط باه شا     شده در کارگروه تقاضاهاي ارايهييد أتو 

انجام شاده در خصاوص باازبيني     هاي ديگر نظام بانکي در اين زمينه به همراه اقدام هاي اقدام. شوند مي

هاي نظارتي، شرايط بهتري را براي دسترسي واحدهاي توليدي به منابع مالي فراهم  برخي دستورالعمل

   .استده کر

، باناک  "اقتصااد مقااومتي، اقادام و عمال    " باه عناوان ساال    4921گااري سال  با توجه به نام 

هاي خود به رويکردهاي اساسي  و سياست ها ماقدامرکزي در سال جاري نيز همچون گاشته در تنظيم 

بر اين، در سال جاري و در راساتاي   افزون. هاي ابالغي اقتصاد مقاومتي توجه ويژه داشته است سياست
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پاروهه باه باناک     2هاي اقتصاد مقاومتي، توسط ستاد فرماندهي اقتصاد مقااومتي اجاراي    اجراي برنامه

در ساال جااري    ايان باناک   اجراياي  هاي عنوان اولويت به هپروه 1 ،که در اين مياند شمرکزي محول 

شده با جديّت در  هاي اقتصاد مقاومتي در چارچوب برنامه اجرايي تعيين فرايند اجراي پروهه. شد تعيين

 . شود کميته اقتصاد مقاومتي بانک مرکزي پيگيري مي

هااي ايجادشاده    ظرفيات بارداري از   ، بانک مرکزي به بهره، در فضاي پ  از برجامبر اين افزون

هااي کشاور، بهباود     نماودن شاعب باناک    پ  از اين توافقات در جهت تقويت روابط کاارگزاري، فعاال  

مالي خارجي توجه ويژه داشته که جملگاي   تأمينهاي  دسترسي به منابع مالي خارجي و کاهش هزينه

 . ثار مثبتي را براي نظام بانکي و کل اقتصاد کشور به ارمغان خواهند  ورد
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 تقاضای اسکناس و مسکوک و حجم پولهای الکترونيکي بر  اثر حجم تراکنشبررسي 

 
  راعي دهقيمجتبي   ،دکتر جاوید بهرامي ، د دانش جعفریودکتر دا

 

 چکيده

هنای الکترونيند داده و سنب      های سننتي جنای خنود را بنه پرداخنت      پرداخت، پرداخت یها با ورود فناوری اطالعات به حوزه نظام

اینن مقالنه بنا    در . باشند  اثرگذارهای پولي نيز  تواند بر سياست که این تغييرات مي راتي در متغيرهای پولي شده استيگيری تغي شکل

حجنم تنراکنش   افنزایش  تنثثير   يهای اقتصادسننج  و با استفاده از روش 9312تا  9333های سری زماني فصلي از سال  استفاده از داده

افنزایش حجنم    دهد مينشان  ها یافته. است شده يبررس پولحجم و مسکوک و بر روی اسکناس  پایانه فروشو  خودپرداز های دستگاه

افنزایش حجنم تنراکنش     ،همچننين . شده است پولو کاهش حجم  و مسکوک عث افزایش اسکناسبا های خودپرداز دستگاهتراکنش 

با توجه به افنزایش   سوی دیگر،از  .شده است پولو افزایش حجم و مسکوک باعث کاهش چشمگير اسکناس  پایانه فروشهای  دستگاه

حرکت بنه سنمت    توان متوجه شد که خودپرداز ميهای  های پایانه فروش نسبت به حجم تراکنش دستگاه نسبي حجم تراکنش دستگاه

 .شده استمنجربه افزایش حجم پول و کاهش حجم اسکناس و مسکوک  های الکترونيکي نظام پرداخت

 

 .ی پرداختها نظامي، های الکترونيک ، حجم تراکنشاسکناس و مسکوک، حجم پول :کلينندیواژگان 

 .,JEL  , E41 E42 E51 :بندی طبقه
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 مقدمه. 5

از . گذاری پوولی دارد  یاستسبر آن نقش حائز اهمیتی در چگونگی  مؤثرتغییر متغیرهای پولی و عوامل 

و توسوهه باندوراری الدترونیدوی و    پرداخت  یها به حوزه نظامو ارتباطات ورود فناوری اطالعات طرفی 

و باعو  افوزایش    بواببرده ی سونتی را بیویار   هوا  پرداختپرداخت الدترونیدی هزینه فرصت  های روش

های پرداخت الدترونیدوی  نیوبت    ماهیت متفاوت روش .های الدترونیدی شره است استفاده از پرداخت

 توثثیر اهمیت بررسوی   .ی نیز شره استگیری تغییراتی در متغیرهای پول های سنتی باع  شدل به روش

از ایو    گرفتوه  نشوثت توسهه و گیترش استفاده از ابزارهای پرداخت الدترونیدوی بور متغیرهوای پوولی     

هوای پوولی    عنوان یک قررت غالب برای بانک مرکزی در اجورای سیاسوت   پول رایج به موضوع بوده که

رات پارامترهوای  یو تشخیص صحیح تغی بهبیته های پولی  سیاستو چگونگی اجرای   شود محیوب می

   ی اعتبواری هوا  کوارت    ی برهیها کارتماننر پرداختی ابزارهای جریر  توسههکه به دلیل  است یپول

کوه ممدو     تا جایی  گیرنر قرار می تثثیرتحت  دپرداز و پایانه فروشوخ های پول الدترونیدی و دستگاه

  .قرار گیرد تثثیرو قررت سیاستی بانک مرکزی نیز تحت  حجم نقرینگیاست توانایی کنترل 

سانتومروسیتر نشان داده شره اسوت کوه    یدر ای  مطالهه  ابترا با مهرفی مرل تقاضای پول الدترونید 

در سپس با استفاده از الگوهای اقتصادسونجی  . مقرار تقاضا برای پول الدترونیدی تابع چه عواملی است

بوده است که تاثیر افزایش حجم تراکنش های انجام شره با ابزارهای نووی  بواندی    پی یافت  پاسخ ای  سوال

 چه تاثیری روی حجم پول و مانره پولی نزد افراد داشته است؟

 پژوهشمبانی نظری . 2

مهیارهوای تحلیول کوالن اقتصوادی     . سوت اعناصور تحلیول اقتصواد کوالن      توری   یوادی مفهوم پول یدی از بن

هوای   توانور اثرگوذاری سیاسوت    های تابع تقاضای پوول  موی   که برخی از ویژگی استدهنره ای  موضوع  نشان

______________________________________________________ 
1. Columba .(2009). 

2. Debit Card 

3  . Credit Card 

4. Teles and Zhou .(2005).  

5. Tanaka .(1996).  
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. شوروع شور   هجورهم مویالدی  نظریوات نووی  تقاضوای پوول از اواسو  قورن       . قرار دهور  تثثیرپولی را تحت 

بیوان کردنور کوه نگهوراری پوول       اسوت  وسویله مبادلوه    اقتصاددانان در ای  دوره با ای  توجیه که پول صرفاً

. توانر نگهراری پول را توضیح دهور  تحلیل حراکثر مطلوبیت نمی جهت  ی ا کنر و از مطلوبیتی را حاصل نمی

تقاضوا  ( نظریوه مقوراری  )نظریاتی که منحصراً روی کارکرد واسطه مبادله بودن پول تثکیور داشوتنر    بنابرای  

طرفرار اصولی  . کننر گیرنر و تنها روی سرعت گردش پول تمرکز می یک کاب را نادیره میعنوان  برای پول به

 M.V = P.Tیک رابطه اتحادی به شودل   وی  بود(   1 ) یشرروش سرعت مهامالتی تقاضای پول اروینگ ف

می کول  ارزش اسو  ضرب انباره پول در سرعت گردش مهامالتی بایر برابور بوا   کرد حاصل ارائه داد که بیان می

در مدتوب کمبوریج روی   . شوره اسوت   سرعت گردش پول ثابت در نظور گرفتوه    در ای  رابطه. مهامالت باشر

شور کوه نگهوراری آن را    منجور  از پوول   هوایی  ویژگیارتباط پول با محصول نهایی تمرکز شر که به توجه به 

 : مقراری فیشر به ای  شدل بازنوییی شره رابطدر اینجا . ساخت مطلوب می

M = (1/V).P.Y  1که نیبت/V صورت پول نگهوراری   نیبتی از درآمر جامهه است که افراد به

را ثابوت در   V/1در مدتوب کمبوریج نیوبت    . دادای  رابطه ای  تفییر یک ماهیت رفتاری به . کننر می

هوای پوولی بور قیموت      قووی سیاسوت   گوذاری تثثیرگیرنر که باع  پایراری تابع تقاضای پول و  نظر می

قیومت تقاضوای    دومدتوب کینوز تقاضوای پوول را بوه       1 1 از مدتب کمبریج در سال  پس. شود می

ماننور   احتیواطی -تفییر تقاضای مهوامالتی در ای  مدتب . بازی تقییم کرد و سفته احتیاطی-مهامالتی

تابهی از نرخ بهره در نظر  بود ان عرم اطمین  ییرهولی تقاضای سوداگری که زا  رشمدتب کمبریج بیان 

ای تقاضوای     کشوش بهوره  ای  مدتب در شرای  رکوود   همچنی . بودتقاضای پول ناپایرار  ه شر وگرفت

 .کرده بودهای پولی را با مشدل مواجه  اثرگذاری سیاست یادشرهکه هردو مورد  کردپول را باب ارزیابی 

انتظوارات    طبو  نظریوه  ؛ ای کل پول وجوود دارد های مختلفی در مورد نظریه تابع تقاض دیرگاه

بیوان  ای عمل کنر که عایری بوابتری کیوب نمایور  بوه      گونه قرضه و پول بایر بهاوراق کننره  بازگشت

به همی  دلیل  .داشته باشر نیزای  بایر جایگزی  مناسبی برای پول نگهراری کرد که عایری بهره دیگر 

هوای مربووط بوه     که به حیواب موضوع امروزه با توجه به ای   .استه بود جایگزی  مناسبیاوراق قرضه 

 (ی اعتباری نمادی از پول الدترونیدی استها کارتی برهی و ها کارتدر کشور ایران ) پول الدترونیدی
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ای که در ای  موورد وجوود    ندته. توانر جایگزی  مناسبی برای پول فیزیدی باشر می  گیرد بهره تهل  می

 دیرگاه بهری مربوط به روش سبر دارایی توبی . ستانرخ بهره به مقرار بلنرمرت خود همگرایی   دارد

وی با تحلیول مطلوبیوت   . ساخت  توبی  در نظریه خود نااطمینانی را در تحلیل تقاضای پول وارد است

و محرودیت تخصیص ثروت بی  پول و اوراق قرضوه  مورلی از تقاضوای پوول     ( تابهی از رییک و بازده)

البته تقاضای توبی  عمرتاً مهطوف به تقاضای سوداگری پول است و بوا  . نوان یک دارایی را ارائه دادع به

کوه بوه    است( 1 1 ) ی و توب(   1 )دیرگاه بهری مربوط به بامول . تقاضای مهامالتی ارتباطی نرارد

مبوادبتی بوا توجوه بوه      زهیانگ آنها تقاضای پول را با. انر عنوان وسیله مبادله توجه کرده تقاضای پول به

با توجه به هزینه فرصت نگهراری پول نقور و    همچنی   زمانی بی  زمان دریافت و پرداخت پول یرتثخ

تقاضوای پوول را    رابطوه سوی کردنور و   رو بر یول نیز هزینه مبادبتی تبریل اوراق قرضه به پول نقر تحل

 :صورت زیر محاسبه کردنر به

                     .p                                                                            (1) 

سووطح  pنورخ بهوره و    rدرآمور     yهزینوه مبادلوه تبووریل اوراق بوه پوول نقور        αتقاضوای پوول       

کشش تقاضای پول نیبت به هزینه تبریل اوراق به پوول    شود یکه مالحظه م طور همان. ستها یمتق

بوا  . بیانی مجرد و تبینی دیگر از نظریه مقراری پول اسوت ( 1 1 )نظریه فریرم   .خواهر بود 0/ نقر 

  یو نه نظریه سوطح درآمور پوول    دانیت یای  توضیح که وی نظریه مقراری را نظریه تقاضا برای پول م

ت وی برخالف نظر مدتب کمبریج و کالسیک که سرعت گردش پول را ثابو . سطح تولیر و سطح قیمت

مرت سرعت گردش پول ثابت نبوده و تابهی از نرخ تورم  ثروت   کردنر  بیان نمود که در کوتاه فرض می

ولی در بلنرمرت به سمت نظریه مقوراری پوول     استنرخ بهره  نرخ بازده سهام  نرخ بازده اوراق قرضه 

  ز نامیره شره اسوت گیری نوع جریر پول که همان پول الدترونیدی نی بهر از شدل  سپس. کنر یمیل م

های خود قادر اسوت از   انر که برای انجام پرداخت   رفتار فردی را مطالهه کرده(111 ) سیتر-سانتومرو

ای  مرل نیوز هماننور مورل تقاضوای پوول بوامول و       . بی  وسایل پرداخت گوناگون یدی را انتخاب کنر

تووبی   کوه   -اما در ای  مرل برخالف مورل بوامول   ؛شره است ها بنا توبی  بر اساس نگرش سبر دارایی

______________________________________________________ 
1. Santomero, Anthony M and John J. Seater  
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کننور    هوا نگهوراری موی    صورت ترکیبی از پول نقر و سوایر دارایوی   کنر  افراد ثروت خود را به فرض می

زموان   طوور هوم   قبول موردم  بوه   فرض شره است که افراد قادرنر تا از بی  چنری  وسیله پرداخت مورد

را در ابتورای یوک دوره   ( Y) ت که فرد مهموبً درآمور خوود  فرض شره اس  در ای  مرل. استفاده کننر

کوابی   Gزمانی ثابت دریافت کرده و در طول ای  دوره ثابت  تمام درآمر خود را برای خریر و مصورف  

(   )وسوویله مبادلوووه  Lدر ایووو  دوره   همچنووی   .(g=1,2,3,4,…,G) کنوور  متفوواوت هزینووه موووی  

(i=1,2,3,4,…,L )از ای  وسایل را برای انجام پرداخت انتخاب نمایور  ییدانر تو وجود دارد که فرد می .

سفر کوتاه     هرکرام نیازمنر انجام یک سفر کوتاه خریر جراگانه هیتنر  در طول دوره فرد  بنابرای  

     دهر که فرض شره است که هر سفر کوتواه خریور    انجام می   با پول  gخریر  برای خریر کابی 

. کنور  فرد در یک سفر کوتاه خریر تنها بخشی از درآمور خوود را هزینوه موی    . هزینه خریر را در بردارد

   انراز  نرخ بازده پس. شود و موجودی پول نگهراری می( s) انراز مانره به شدل پس رو درآمر باقی ازای 

بیشتر از بوازده هور یوک از     انراز بوده و فرض شره است که بازده پس    و نرخ بازده انواع مختلف پول 

سوفر کوتواه تبوریل بورای        با توجه به انواع مختلف پول   بنابرای  (.     <   ) های پولی است دارایی

سفرهای کوتاه تبریل و خریور در  . ستا     گیرد و هزینه هر تبریل انجام می (  )دست آوردن پول  به

فرد در پی حراکثرکردن سود حاصل . گیرنر میطی دوره فرض شره است که به فواصل یدیانی صورت 

سفرهای کوتاه تبوریل و خریور    تمامکه  آنجا از .هایش در طول یک دوره مهی  است از مریریت دارایی

توانور    شود  تابع سود فورد موی   گرفته و مصرف نیز با یک نرخ ثابتی انجام می در فواصل یدیانی صورت

 :صورت زیر  نوشته شود های مربوط به برحیب ارزش متوس  دارایی

(             )                                  
 
     

          
 
           

 
   

 
    

 

   و         تابع  مقادیر بهینه ای  فرد از طری  حراکثر نمودن 
   اگور  . آورد را به دست می  

نشوان   

خریوراری شوره باشور        یوک سوفر کوتواه خریور و بوا پوول        درکوه   gدهنره میزان مخارج کوابی   

       
 
توابع     یبنوابرا   بووده  (EM)شره با پوول الدترونیدوی    دهنره کل مخارج انجام نشان     

 :تقاضای پول الدترونیدی  به شدل زیر خواهر بود 
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(                     )                                        
        

     

           
   

           

    

 
    

 

تقاضای پول الدترونیدی تابهی است از هزینوه تبوریل وجووه بوه پوول الدترونیدوی بوا          طب  ای  رابطه

  کل (    )هزینه هر سفر کوتاه خریر ، (   )استفاده از یک کارت هوشمنر یا دییدت سخت رایانه 

انوراز و نورخ بوازده پوول      و تفاوت بی  نرخ بازده پس( A) شود رونیدی انجام میمخارجی که با پول الدت

 .نشان داده شره است(         )الدترونیدی با 

طوور   توان بوه    نمیشرهیادبرای ارزیابی چگونگی رابطه تبهی تقاضای پول الدترونیدی با عوامل  

حالت افزایش هزینه   مثال طور به. ساده از رابطه تقاضای پول نیبت به آنها مشت  گرفت و تحلیل کرد

توانور دو   ای  امر موی . شود در نظر گرفته می(    )مهامالتی یا هزینه تبریل وجوه به پول الدترونیدی 

م مهینی از خریرهایی که با پول الدترونیدوی    برای حجسویاز یک : اثر متضاد را به همراه داشته باشر

 سووی اموا از   ؛شوود    فرد ترغیب به نگهراری حجم بابتری از پول الدترونیدی موی (A) گیرد صورت می

. یابور  با افزایش هزینه مهامله با پول الدترونیدی میزان استفاده از پوول الدترونیدوی کواهش موی      دیگر

اساسواً  (     )  یهنی هزینه هر سفر کوتاه خریر gای خریر کابی هزینه استفاده از پول الدترونیدی بر

دار یوا ناشور کوارت هوشومنر بوه       ای کوه در هور خریور از سووی مغوازه      عبارت است از کوارمزد بوالقوه  

اگر هزینه هر سفرکوتاه خریر  صوفر فورض     بنابرای . شود کننرگان پول الدترونیدی تحمیل می استفاده

   )تقاضای پول الدترونیدی ه رابط  (0=    ) شود
 -به همان شودل ریشوه دوم اسوتانرارد بوامول    (       

 :توبی  تبریل خواهر شر

(                           )                                                               
     

           
  =    

       

در  ی دیگور رابطه تقاضای پول الدترونیدوی بوا متغیرهوا     شر نیز نشان داده بابکه در رابطه  طور همان

 :به طور خالصه بیان شره است   جرول 
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 جهت رابطه تقاضای پول الکترونيکی با متغيرهای اثرگذار بر آن در مدل سانتومرو سيتر .5جدول 

 رابطه مستقيم    

 رابطه مستقيم  

 رابطه عکس         

 پژوهشپيشينه . 7

 مطالعات داخلی .7-5

انجام گرفت  اثر تغییر روش پرداخت از روش کاغوذی  (  1  )ای که توس  تاری و شاپوری  در مطالهه

و بوا   31  - 3  دوره ی توابلویی در  هوا  دادهبر تابع تقاضای پول بوا اسوتفاده از    یبه سمت الدترونید

افوزایش تهوراد ابزارهوای پرداخوت       نتوایج نشوان داد  . رشو بررسوی   اقتصادسنجیهای  استفاده از روش

 .اثر منفی بر مقرار تقاضای پول داشته است یالدترونید

ی هوا  کوارت تغییر تهوراد   تثثیرانجام گرفت  (  1  )در پژوهش دیگری که توس  همتی و همداران 

ی بواندی  هوا  کوارت باندی بر ضریب فزاینره نقرینگی و عرضه پول بررسی شر و نتایج نشان داد افزایش تهراد 

ی بر ضریب فزاینوره نقورینگی نراشوته اسوت و تهوراد      تثثیرد که شو میمنجر درحالی به افزایش عرضه پول 

 .قرار دهر تثثیری باندی نیز نتوانیته است سرعت گردش پول را تحت ها کارت

 را بر برخی از متغیرهای پولی ماننور حجوم نقورینگی    یاثر پول الدترونید(  1  )راعی دهقی 

(M2)  در بلنرمورت    دهور  های وی نشان موی  یافته. ه استضریب فزاینره پولی و پایه پولی بررسی کرد

افزایش حجم نقورینگی  کواهش پایوه پوولی و     باع  های الدترونیدی در مجموع  افزایش حجم تراکنش

 .شره استمنجر شرن ترکیب نقرینگی  هبه بهین در نتیجه  و افزایش ضریب فزاینره پولی شره

 مطالعات خارجی .7-2

نشان داده شور کوه    های تابلویی دادهمقطهی و  یها با استفاده از دو روش داده (001 )کلومبا   در مقاله

منفوی بور حجوم تقاضوای      توثثیر  پایانه فروشو  های خودپرداز دستگاههای جریر ماننر  ابراع تدنولوژی

در ایو   . مثبت ارزیابی شور  حجم پولآن بر  رتثثی که یدارد  درحال در کشور ایتالیا مانره پولی نزد افراد
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عنوان هزینه فرصت نگهراری اسدناس و میودو  در نظور    ی دیراری نیز بهها سپردهنرخ بهره   مطالهه

گرفته شر و نشان داده شر ای  متغیر رابطه مهدوسی با حجم نگهراری اسدناس و میودو  در دسوت   

عنووان   خزانه از نرخ بازده حجوم محورود پوول بوه     ماهه سهتفاضل نرخ بهره اوراق   همچنی . مردم دارد

دهنره رابطه منفی میوان   ینه فرصت برای حجم محرود پول در نظر گرفته شر که نتایج نشانهز یرمتغ

 توثثیر  یا در مطالهوه  ( 00 ) و همدواران   درهمو     .اسوت متغیر هزینه فرصوت و حجوم پوول بووده     

سوابنه   یها با استفاده از داده آنها. سی کردنررای پول نقر برنوی  پرداخت را روی تقاض های یتدنولوژ

اثور منفوی    پایانوه فوروش  هوای   دسوتگاه  نور نشوان داد  113 تا  130 از سال  OECD عضو کشور 3 

تقاضوا بورای اسودناس را     خوودپرداز هوای   دسوتگاه  که یمهناداری روی تقاضای اسدناس داشته  درحال

افوراد   یپرداختو  رفتارتحلیل    بهخرد با استفاده از تحلیل اقتصاد (110 )  بوشتون. افزایش داده است

و چک الدترونیدوی   پایانه فروش خودپرداز های  وجود دستگاه نشان داد که با پرداخت و در کشور هلنر

در مطالهوه دیگوری کوه     .کمتر از قبل شره است درصر 0 میزان نگهراری پول نقر توس  افراد حرود 

بوه صوورت    111 -131 هوای   سوال  دربرای ده کشوور اروپوایی    (000 )داران و هم  توس  اسنلم 

اسوتفاده از پوول    پایانه فوروش و خودپرداز های  نشان داده شر دستگاه  مقطهی و سری زمانی انجام شر

برای   انجام گرفت (111 )و همداران   دیگری که توس  هامفری پژوهشدر . داده استنقر را کاهش 

 هوای  نشان داده شر که گیترش و توسهه دسوتگاه   11 تا  131 های  یافته در سال کشور توسهه   

بوا   ( 11 ) 1دوکوا و وایوت سول   . تقاضا برای پوول نقور را کواهش داده اسوت     پایانه فروشو  خودپرداز

 هکردسی ری اعتباری بر تقاضای پول نقر در کشور آمریدا را برها کارتهای مقطهی  اثر  استفاده از داده

 طوری که به  ی اعتباری بر پول نگهراری شره دست افراد اثر منفی خواهر داشتها کارتان دادنر و نش

 .کاهش خواهر داد درصر  /  کارت اعتباری  حجم پول نگهراری شره راتهراد افزایش  درصر  

______________________________________________________ 
1. Francesco Columba 

2. Drehmann, et al 

3. Boeschoten  

4. Snellman, et al 

5. Humphrey 

6. Duca and Whitesell  
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ول پو مانوره    ی الدترونیدوی ها کارتدر کشور مصر نشان داد با ورود  (001 )  القوادی پژوهش

 به افزایش ضوریب فزاینوره پوولی     نهایتدر یابر که  ها افزایش می یافته و میزان سپرده افراد کاهشنزد 

برای کشور اتریش نشان داد افوزایش   ( 00 )  استیدس های پژوهش   یافتههمچنی . شره استمنجر 

 و همدواران   رامیوامی . دهر تمایل افراد به نگهراری وجه نقر را کاهش می خودپردازهای  دستگاهتهراد 

جایگزی  پرداخت را روی حجم اسودناس و میودو    های  سازوکارمرت و بلنرمرت    اثرات کوتاه(001 )

جوای سوده اسودناس هوم در      و نشان دادنر تمایل جایگزینی پول الدترونیدوی بوه   هکرددر گردش آزمون 

ی اعتبواری و  هوا  کارتاثر ( 0 0 )  رامالل  دیگری پژوهشدر  .مرت و هم در بلنرمرت صادق است کوتاه

در کشوور   111 -003  هوای  سوال  دری برهی را روی حجوم اسودناس و میودو  در گوردش     ها کارت

ی هوا  کوارت ی اعتباری و ها کارتموریس با استفاده از یک الگوی خودرگرسیونی بررسی کرده و نشان داد 

مختلوف   توثثیر دهنره  نشان پژوهشپیشینه . بوده است تثثیر یبرهی روی اسدناس و میدو  در گردش ب

 .ی الدترونیدی بر متغیرهای پولی در کشورهای مختلف استها پرداختگیترش استفاده از نظام 

 فرضيات پژوهش. 4

 :ازاست اساسی ای  پژوهش عبارت  های فرضیه

مرت به کاهش حجم اسدناس نش دستگاه های خود پرداز در بلنرافزایش حجم تراک -فرضیه اول

 .خواهر شرمنجر و میدو  در دست افراد 

مرت منجر به افزایش حجم های خودپرداز در بلنر افزایش حجم تراکنش دستگاه -ه دومفرضی

 .پول خواهر شر

مرت به کاهش حجم نه فروش در بلنرهای پایا افزایش حجم تراکنش دستگاه -ه سومفرضی

 .خواهر شرمنجر اسدناس و میدو  در دست افراد 

مرت به افزایش حجم پول های پایانه فروش در بلنر افزایش حجم تراکنش دستگاه -فرضیه چهارم

 .خواهر شرمنجر 

______________________________________________________ 
1. EL-gawady  

2. Stix 

3. Ramasamy, et al 

4. Ramlall 
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 پژوهشروش . 1

ی الدترونیدوی بور ترکیوب پوول  از روش     هوا  توراکنش افزایش حجم  تثثیردر ای  پژوهش برای بررسی 

شره الگوهوای   زیر فرم تصریح قیمت شره که درهای آماری استفاده  و تحلیل اقتصادسنجیسازی  مرل

 :بیان شره است اقتصادسنجی

 :مرل برآوردو تصریح شره  یاقتصادسنجی ها مرل

    اول مرل
 

 
  =         

   

 
                

   

 
         

   

 
        

 

    دوم مرل
 

 
  =         

   

 
                   

   

 
        

   

 
      

 

هوای   تابهی از متغیر مقیاس بورای فهالیوت   (C) در مرل اول  تقاضا برای اسدناس و میدو 

از متغیر تولیر ناخالص داخلی به عنوان متغیور مقیواس   پژوهش شره که در ای   گرفتهاقتصادی در نظر 

 10  متغیرهای بدار رفتوه در تحقیو   بوه قیموت ثابوت سوال         همچنی . (GDP) است استفاده شره

و میدو  نیز متغیر هزینه فرصت نگهوراری اسودناس و    برای بررسی میزان تقاضای اسدناس .هیتنر

چرا کوه افوراد بوه     ؛به مرل وارد شره است  بوده   مرت  های کوتاه سپرده سودنرخ که همان  میدو 

نر بازده بوابتری را کیوب   توان می مرت کوتاهی ها سپردهجای نگهراری اسدناس و میدو  با نگهراری 

به عنوان متغیر هزینه فرصت برای نگهراری پول فیزیدوی   ها سپرده مرت کوتاهنرخ سود  بنابرای  کننر  

ی هوا  دسوتگاه زمینوه  از تهوراد    گرفتوه در ایو    صورت های بیشتر پژوهشدر . در نظر گرفته شره است

ایو    ؛ی باندی به عنوان متغیرهای توضیحی استفاده شره استها کارتخوان و خودپرداز یا تهراد  کارت

در حالی است که با وجود تهراد زیاد ای  نوع از وسایل باندراری الدترونیدی در کشور هنوز شواهر بواب   

ی هوا  توراکنش شوره  از تهوراد    انجوام  هوای  پوژوهش  در برخی از. های فیزیدی هیتیم حجم تبادل نبود

ر نشوانگر خووبی از   توانو  میگرفته به عنوان متغیرهای توضیحی یادشره است که ای  متغیر نیز ن صورت

  شامل مبالغ بیویار نواچیزی   ها تراکنشچرا که بییاری از ای   ؛توسهه باندراری الدترونیدی بوده باشر

ی هوا  توراکنش از متغیور حجوم    پوژوهش در ایو    دلیول  به همی  . هماننر خریر کارت شارژ بوده است
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به عنوان متغیرهای توضویحی اسوتفاده شوره کوه نشوانگر بهتوری از        ها دستگاهوسیله ای   هشره ب انجام

 یهوا  توراکنش ریوالی  حجوم       رمتغیو  بنوابرای   . ی الدترونیدی استها پرداختگیری کار بهتوسهه 

صوورت گرفتوه   ی هوا  توراکنش ریوالی   نیز حجوم      بوده وهای خودپرداز  دستگاه یلهوس شره به انجام

 متغیور  .در نظر گرفته شره است اخالل رگرسیوننیز جمله    . است پایانه فروشهای  دستگاه یلهوس به

M عنوان هزینه فرصوت  نیز به        و  بودهسود اوراق مشارکت     بوده و پولدهنره حجم  نشان 

دلیل که حجم پول با توجه بوه نووع ترکیوب آن از قوررت     به ای    ؛شود در نظر گرفته میتقاضای پول 

ر هزینه فرصوت آن  توان میبازدهی که  بنابرای  نقرینگی کمتری نیبت به پول فیزیدی برخوردار است  

ی هوا  سوپرده ر گرفتوه شوره اسوت کوه البتوه نورخ سوود        نرخ سود اوراق مشارکت در نظ  را نشان دهر

بوه   پوژوهش های موورد اسوتفاده در ایو      داده. به عنوان نرخ بازده پول بایر از آن کیر شود مرت کوتاه

از  پویش  بوده وو برگرفته از آمار و اطالعات بانک مرکزی ایران (  1  - 3  )های فصلی  صورت داده

هوا از آزموون دیدوی فوولر      شره و برای بررسی مانایی داده فصلی مرتبها به شدل  مرل ابترا داده برآورد

زمانی اقتصاد کالن وجود دارد کوه   های یچراکه ای  تمایل در اغلب سر ؛استفاده شره است یافته یمتهم

. وجود رونری است که در تموامی آنهوا مشوتر  اسوت      علت ای  امر. جهت با یدریگر حرکت کننر هم

  گیرنور  اسوتفاده قورار   در برآورد ضرایب الگووی موورد    زمانی که ناپایا هیتنر چنانچه متغیرهای سری

  ممد  است نتیجه به یک رگرسیون کاذب بینجامر  زیرا در متغیرهایی که از وجود رونور برخوردارنور  

بوی  آنهوا وجوود    داری  امهنو که حتی در مواردی که یک رابطه اقتصوادی   شود یمره مشاهای  گرایش 

مرتبه  اگر متغیرهای مرل دارای یک  برای اجتناب از ای  امر. یتگی شریری را نشان دهنرنرارنر  همب

باشور  دیگور وجوود رگرسویون سواختگی منتفوی        I(0)ترکیب خطی میان آنهوا نیوز    نیزجمهی بوده و 

 ستاود مانایی در متغیرهای الگو نبدهنره  در سطح نشاننتایج آزمون دیدی فولر تهمیم یافته . دشو می

 (. جرول )

 

 

______________________________________________________ 
1. Francesco Columba. (2009).  
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 در سطح یافته يمنتایج آزمون دیکی فولر تعم .2جدول 

Variable t-statistic Prob 

Ln(POS/P) -1/583688 0/48 

Ln(ATM/P)  -0/69 0/84 

Ln(M/P)                    -2/9 0/05 

Ln(C/P)                  -1/08 0/71 

IB-ID                -1/3 0/62 

Ln(GDP/P)                  -0/95 0/75 

ID                              -2/68 0/09 

 .ای  پژوهشمحاسبات : خذثم

گیوری از   تفاضلبا یک مرتبه یافته  آزمون دیدی فولر تهمیم  متغیرها بررسی مرتبه جمهیبرای 

گیوری   تفاضول  مرتبه یکبا  یرهامتغ  نشان داد(  جرول ) نتایج که طور همانشره است و  انجام متغیرها

 .انر مانا شره درصر  همگی در سطح 

 با تفاضل مرتبه اول یافته يمنتایج آزمون دیکی فولر تعم .7جدول 

Variable t-statistic Prob 

d(Ln(POS/P)) -8/88 0 

d(Ln(ATM/P)) -4/65 0/0007 

d(Ln(M/P)) -3 0 

d(Ln(C/P)) -3/02 0/043 

d)IB-ID ( -5/46 0/0001 

d(Ln(GDP/P)) -5/73 0 

d(ID) -6/183325 0 

 .ای  پژوهشمحاسبات : خذثم

کوه  اسوتفاده شور   کووئی   -و هنان شوارتز  یکئبرای تهیی  وقفه بهینه از مهیارهای آکا  سپس

 .نتایج آن در جرول زیر نشان داده شره است
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 کوئين-هنانتعيين وقفه بهينه با استفاده از معيارهای آکائيک، شوارتز،  .4جدول 

 مدل وقفه اول وقفه دوم وقفه سوم

 اول کوئی -آکائیک  شوارتز  هنان - -

کوئی  -شوارتز  هنان - آکائیک  دوم 

 .ای  پژوهشمحاسبات : خذثم               

کوئی  وقفه بهینه برای مرل اول یک -لذا با توجه به نتایج بر مبنای مهیارهای آکائیک  شوارتز و هنان

 .یک انتخاب شره استنیز کوئی  وقفه بهینه مرل دوم -بوده و بر مبنای مهیارهای شوارتز و هنان

مجمهی که از قیمت قبل محاسبه شر  ه ای ینهبا استفاده از آزمون جوهانی  و وقفه بهسپس 

 .قرار گرفت که نتایج آن در جرول زیر بیان شره استبررسی مورد زمانی  های یسر

 Max-Eigو  Traceنتایج آزمون همجمعی بر اساس آزمون  .1جدول 

 مدل نوع آزمون تعداد بردار همجمعی

بردار همجمهی    Trace 
 اول

بردار همجمهی    Max-Eig 

بردار همجمهی     Trace 
 دوم

بردار همجمهی     Max-Eig 

 .ای  پژوهشمحاسبات : خذثم        

همانطور که از نتایج آزمون همجمهی جوهانی  مشخص شر  بورای هور کورام از مورل هوا بوا       

  .انر شر  دارای دو بردار همجمهی بوده نشان داده Max-Eigو  Traceاستفاده از دو آزمون 

 از روش سپس با استفاده 
VECM  همجمهی بلنور مورت بورآورد شور  کوه نتوایج آن در       بردار

 :آورده شره است 1و  1جراول شماره 

 

 

 

______________________________________________________ 
4. Vector Error Correction Model 
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 VECMبا استفاده از روش مدل اقتصاد سنجی اول جمعی بلندمدت  نتایج برآورد هم. 6جدول 

 

ID 

 

Ln(POS/P) 

 

Ln(ATM/P)  

 

 متغير توضيحی

 

 متغير وابسته

بلند مدت ضریب 0/811681 0/510841- 0/536067-   
 

 

 

Ln(C/P) 

 

 

 

 انحراف معيار 0/06325 0/05719 0/33712

 tآماره  *12/8326 *8/93157- ***1/59015-

کوتاه مدت ضریب 0/598495- 0/458645- 0/055761-  

 انحراف معيار 0/63303 0/42516 0/22011

 tآماره  0/94545- 1/07877- 0/25333-

%0 آزمون در سطح ***     % آزمون در سطح **     % آزمون در سطح *  

Jarque-Bera = 4/301082    Prob = 0/6360                 جمالت خطای رگرسیون دارای توزیع نرمال هیتنر: فرض صفر  

Chi-sq = 232/0476            Prob = 0/1417     واریانس جمالت خطای رگرسیون همیان است: فرض صفر                

Lags LM-Stat Prob جمالت خطای رگرسیون همبیتگی سریالی نرارنر: فرض صفر. 
1 23/57083 0/5443  

2 35/04374 0/0874  

3 23/69152 0/5372  

4 25/97085 0/4092  

5 37/62574 0/0503  

6 30/01200 0/2238  

7 13/08681 0/9754  

  .محاسبات ای  پژوهش: مثخذ                
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 VECMجمعی بلندمدت مدل اقتصاد سنجی دوم با استفاده از روش  نتایج برآورد هم. 3جدول 

 

ID 

 

Ln(POS/P) 

 

Ln(ATM/P)  

 

 متغير توضيحی

 

 متغير وابسته

بلند مدت ضریب 4/055209- 1/997968 1/70182-   
 

 

 

Ln(C/P) 

 

 

 

 انحراف معيار 1/89496 0/98301 0/43846

-3/88135* 2/03251* -2/14* 
 tآماره 

کوتاه مدت ضریب 1/112477- 0/153774 0/2208  

 انحراف معيار 0/66304 0/26056 0/14555

 tآماره  **1/67785- 0/59016 1/51704

%0 آزمون در سطح ***     % آزمون در سطح **     % آزمون در سطح *  

Jarque-Bera = 4/441253    Prob = 0/6172                 جمالت خطای رگرسیون دارای توزیع نرمال هیتنر: صفرفرض  

Chi-sq = 336/2509            Prob = 0/8107     واریانس جمالت خطای رگرسیون همیان است: فرض صفر                

Lags LM-Stat Prob جمالت خطای رگرسیون همبیتگی سریالی نرارنر: فرض صفر. 
1 27/25903 0/3431  

2 14/89527 0/9438  

3 26/67055 0/3725  

4 36/18437 0/0688  

5 28/01539 0/3071  

6 15/66014 0/9246  

7 27/72689 0/3206  

  .محاسبات ای  پژوهش: مثخذ           

بهر از برآورد الگوهای اقتصاد سنجی برای بررسی اعتبار هر کرام  آزمونهای نرمال بودن باقی 

واریانس ناهمیانی و همبیتگی سریالی انجام شر که نتایج به ترتیب همانطور  مانره های رگرسیون 

که در جرول فوق مشخص است  نشان دهنره نرمال بودن جمالت خطای رگرسیون  همیان بودن 

واریانس جمالت خطای رگرسیون و عرم وجود همبیتگی سریالی در بی  جمالت خطای رگرسیون 

 .بوده است
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مشخص است  نتایج  1و  1سنجی در جراول برآورد الگوهای اقتصاد همانطور که از نتایج

زایش یک درصری حجم برآورد بردار الگوی اقتصادسنجی برای اسدناس و میدو  نشان داد  اف

اسدناس و میدو  شره  درصر 0/ 3مرت منجر به افزایشهای خودپرداز در بلنر تراکنش دستگاه

%  چنی  منجر به کاهش هم. رد کرد%  1 نان بابیسطح اطمیاست که فرضیه اول تحقی  را در 

مرت  اما در کوتاه. کنر می تائیر%  1 ازحجم پول شره است که فرضیه دوم را در سطح اطمینان بیش 

. خواهر شر و بر اسدناس و میدو  اثر مهناداری نراردمنجر در حجم پول  درصر  /  تنها به کاهش

مرت به وش در بلنرهای پایانه فر حجم تراکنش دستگاهزایش یک درصری ای  درحالی است که اف

سطح اطمینان  شره است که فرضیه سوم تحقی  را در منجر اسدناس و میدو  درصر 0/  کاهش 

شود که فرضیه  می منجر در حجم پول درصر  /11همچنی  به افزایش  کنر  تائیر می % 1بیش از 

مرت اثر مهناداری  در حالی که در کوتاه. کنر تائیر می%  1بابتر از  چهارم تحقی  را در سطح اطمینان

 .بر هیچدرام نرارد

تقاضا  درصر 0/  مرت  به کاهش  های کوتاه ی افزایش یک درصری نرخ سود سپردهاز طرف

نراشته  آنمرت اثر مهناداری بر  خواهر شر و در کوتاهمنجر مرت اسدناس و میدو  در بلنربرای 

 . است

  /1مرت به کاهش غیر هزینه فرصت حجم پول  در بلنردرصری متهمچنی  افزایش یک 

 . مرت اثر مهناداری بر آن نراشته است شره است ولی در کوتاه منجر حجم پولدرصر 

ی گذاراز ای  میئله است که فراینر اثر مرت  ناشی لیل عرم مهناداری ضرایب در کوتاهد

یک فرآینر زمان بر  ل  نقرینگی بانک ها عمالًگذاری آن بر قررت خالدترونیدی شرن پرداختها و اثر

و میدو   در اثر تغییر نرخ همچنی  تغییر رفتار افراد به نگهراری کمتر یا بیشتر اسدناس . است

بر بوده و افراد مرت زمان بیشتری نیاز هیت تا  باندراری الدترونیک فراینری زمانها و رشر  سپرده

الی است که افزایش ای  درح. تری  حالت انتخاب کننر ر نقرینگی خود را به شدل اقتصادیسب

باشر  توس  بانک  میبه مهنای خروج پول از فراینر خل  پول  های خودپرداز  که عمالً تراکنش دستگاه

 .مرت نیز بر حجم پول اثر منفی خواهر داشت حتی در کوتاه
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(  نمودار شماره)در سالیان اخیر  یهای الدترونید مربوط به حجم پرداختبررسی آمار و ارقام 

های پایانه  ی رشر و توسهه کمی و کیفی دستگاههای بزم برا می  زیرساختن داد  با توجه به تثنشا

را طی کرده  صهودی رونر خودپردازهانیبت به حجم تراکنش ها  ای  دستگاهحجم تراکنش فروش  

بیشتر شره است  به مرورس و میدو  حجم پول و کاهش اسدنااست  به عبارتی فشار روی افزایش 

و  حجم پول در کشورهای الدترونیدی به افزایش  توان انتظار داشت در کل حجم تراکنش که می

 .شودمنجر  اسدناس و میدو کاهش 

 

 های خودپرداز به حجم تراکنش دستگاههای پایانه فروش  حجم تراکنش دستگاه نسبت. 5 نمودار

 
 بانک مرکزی: مثخذ                     

توراکنش انجوام شوره     های پایانه فروش به حجوم  دهنره نیبت حجم تراکنش دستگاه نمودار فوق نشان

 . های خودپرداز است بوسیله دستگاه

 ارائه راهکار و  گيری يجهنت. 6

بر حجم پول و اسدناس و میدو  در  یهای الدترونید مطالهه تاثیر افزایش حجم تراکنش در ای 

های خودپرداز حجم پول را کاهش و  ج نشان داد افزایش تراکنش دستگاهنتای. ایران بررسی شره است

له همچنی  افزایش حجم تراکنش انجام شره بوسی. مقرار اسدناس و میدو  را افزایش داده است
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از طرفی نتایج . و  را کاهش داده استهای فروش  حجم پول را افزایش و حجم اسدناس و مید پایانه

میدو  اثر مرت روی حجم اسدناس و مرت تنها در بلنر های دیراری کوتاه نشان داد نرخ بهره سپرده

هزینه فرصت حجم پول تنها در همچنی  متغیر . مرت اثر مهناداری نرارد منفی داشته و در کوتاه

 . رت اثر مهناداری نراردم م پول اثر منفی داشته و در کوتاهمرت روی حجبلنر

توان متوجوه شور کوه بوه      ول الدترونیدی سانتومر و سیتر میاکنون با نگاهی به مرل تقاضای پ

هوای قابول    دوی و بوابتر بوودن نورخ بوازده حیواب      الدترونی  های فزایش حجم استفاده از پرداختدلیل ا

هوای   بورای اسوتفاده از توراکنش   ی  تقاضوا  های باندی نیبت به نگهوراری پوول فیزیدو    ت با کارتبرداش

بابیی که  هزینهبا توجه به  بنابرای . به عنوان پول الدترونیدی در کشور رو به افزایش است یالدترونید

  نمایور  موی و نشور اسودناس جریور    های فرسوده  اسدناسامحاء  و یآور سابنه بانک مرکزی برای جمع

ی اسدناس و میدو  در دست افراد را کاهش دهور  میزان تقاضا برا قادر استکه  هایی ینهتوجه به گز

را فراگیر کرده  های فروش پایانهبانک مرکزی بایر امدان استفاده از . شود میبرخوردار اهمیت خاصی از 

ام از طرفوی بزم اسوت بورای انجو    فوراهم آورد   را هوای بزم بورای توسوهه و گیوترش آن      و زیرساخت

 ایجواد شوره توا انگیوزه     یبرای استفاده از کیوف پوول الدترونیدو   های بزم  های خرد زیرساخت پرداخت

بزم اسوت بوا اضوافه    همچنوی   . های خرد به حراقل ممد  برسور  نگهراری پول فیزیدی برای پرداخت

غالوب  هوا را از حالوت    ای  دسوتگاه   خودپردازهای  کردن امدانات پرداخت الدترونیدی جریر به دستگاه

خوالف انتظوارات افوزایش    یر چرا کوه بور   نماخارج ( برای دریافت وجه نقرای صرفاً  یلهوس) عملیاتی تک

های خودپرداز باع  افزایش حجم اسدناس و میدو  در دست  های الدترونیدی دستگاه حجم تراکنش

پرداز های خوود  هپیشنهاد دیگر در رابطه با دستگا .مردم شره است و حجم پول را نیز کاهش داده است

 مورت شوود در بلنر  پیشنهاد میاز طرف دیگر   استها  ز روزانه از ای  دستگاهرداشت مجاکاهش سقف ب

افوراد  که بورای   یابرای افزایش  گونه بههای باندی  برداشت با کارت های قابل به حیابنرخ سود پرداختی 

ه نتوایج تحقیو  ممدو  اسوت در     هر چنر انجام ای  کار با توجه بو  شود ترانگیزه نگهراری پول نقر کم

مرت ایو  اقورام   و میدو  نراشته باشر اما در بلنرمرت اثر مهناداری بر حجم نگهراری اسدناس  هکوتا

بهوور از ایجوواد . ثیر منفووی و مهنوواداری بوور میووزان نگهووراری اسوودناس و میوودو  خواهوور داشووت تووث
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شوود   پیشنهاد موی ...( ی و کیف پول الدترونید) یهای خرد الدترونید های بزم برای پرداخت زیرساخت

د برای دریافت وجوه  برای تشوی  و ترغیب افراد به استفاده از باندراری الدترونیدی  اقرام به اخذ کارمز

د حیاسویت نیوبت   ای ای  کار صورت پذیرد که باع  ایجا های خودپرداز شود و به گونه نقر از دستگاه

روش های فو  ارمزد از پایانهگر قرار به اخذ کهای سنتی انتقال وجه شود  و در نهایت ا به استفاده از روش

اده از روشوهای  سونتی بورای    ای انجام پذیرد کوه افوراد تحریوک بوه اسوتف      باشر ای  اقرام بایر به گونه

 .   های خود نشونر پرداخت

  



 

 5731بهار، 37، شماره سومسال بيست و فصلنامه روند،   
 

02 

 منابع 

. اثر توسهه ابزارهوای پرداخوت الدترونیدوی بور تقاضوای پوول      . ( 1  ). تاری  فتح اله و عبرالرضا شاپوری -

 . 1    تابیتان   پژوهش های اقتصادی ایران  سال هفرهم  شماره فصلنامه 

 .پول الدترونیک بر ضریب فزاینره پولی و عرضه پول تثثیربررسی  .( 1  ) .راعی دهقی  مجتبی -

  .دانشدره اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی. نامه کارشناسی ارشر پایان

 توسوهه  اثور  ارزیوابی  (. 1  .) مهورزاد   ذاکوری  و علی  آبادی ؛مهری  قاسمی عبرالناصر؛ همتی  -

 هموایش  سوومی   و بییت .کشور نقرینگی فزاینره ضریب و پولی پایه بر الدترونیک باندراری

 .ایران باندراری آموزش عالی سیهؤم تهران  اسالمی  باندراری

- Attanasio O., Jappelli T. and Guiso, L.(1998). The Demand for Money, 

Financial Innovation, and the Welfare Cost of Inflation: An Analysis with 

Households Data; NBER Working Papers, No. 6593. 

- Berentsen, Aleksander .(1998). Monetary Policy Implication of Digital 

Money, Kyklos, 51: PP 89-117. 

- Boeschoten ,Willem .(1992). Currency Used and Payment Patterns, Financial 

and Monetary Policy Studies. 23, Kluwer Academic Publishers, 

Norwell,MA,the US, PP 85-91. 

- Columba  , Francesco .(2009). Narrow Money and Transaction Technology: 

New Disaggregated Evidence. Journal of Economics and Business, 61: PP 

312–325. 

- Duca, J. V., and Van Hoose, D. D. (2004). Recent Developments in understanding 

the demand for Money. Journal of Economics and Business, 56: PP 247–272. 

- Duca J.V.and Whitesell, W.C .(1995). Credit Cards and Money Demand: A 

Crosssectional Study. Journal of Money, Credit, and Banking, 27 (2): pp 

604-623. 

- Duca, J. V. (2000). Financial Technology Shocks and the Case of the Missing 

M2. Journal of Money, Credit and Banking, 32 (4): PP 820–839. 

- Humphrey, D., Pully, L., and Vesalla , J. (1996). Cash, Paper, and Electronic 

Payments: A Cross-Country Analysis. Journal of Money, Credit and 

Banking, 25 (4): PP 914-932. 



 
 های الکترونيکی بر تقاضای اسکناس و مسکوک و حجم پول اثر حجم تراکنشبررسی 

 

71 

- Ramasamy, Sockalingam R. and et al. (2006). Development of E-Money in 

Malaysia; Paper resented at the National Statistics Conference, Putrajaya 

International Convention Centre. Putrajaya, Malaysia. 

- Ramlall, Indranarain. (2010). Do Credit and Debit Cards Induce an 

Evaporation of Cash in Mauritius?, International Research Journal of 

Finance and Economics, 36: PP 16-24. 

- Rinaldi, L .(2001). Payment Cards and Money Demand in Belgium, 

Katholieke Universiteit Leuven, International Economics in its Series 

International Economics Working Papers Series with Number ces 0116. 

- Snellman, J., Vesala, J.,.Humphrey , D .(2001). Substiution of Non Cash 

Payment Instruments for Cash in Europe. Journal of Financial Services 

- Stix, H. (2003). How Do Debit Cards Affect Cash Demand? Survey Data 

Evidence, Austrian Central Bank, Working Paper, No. 82. 

- Tanaka, T., (1996). Possible Consequences of Digital Cash, First Monday, 

Peer Reviewed Journal on the Internet, Available at: 

http://www.firstmonday.dk. 

- Teles, P., and Zhou, R. (2005). A Stable Money Demand: Looking for the 

Right Monetary Aggregate. Economic Perspectives, Federal Reserve Bank 

of Chicago., PP. 50–63. 

research, 19 (2/3): PP 131-145. 

- www.cbi.ir/datedlist/2546.aspx 

  

http://www.firstmonday.dk/


 

 5731بهار، 37، شماره سومسال بيست و فصلنامه روند،   
 

01 

 

 

 

 



 

 37-58، صفحات 9315بهار، 73، شماره سومسال بيست و فصلنامه روند، 

 

 تهران شهر شعب بانک ملی وری بهرهميزان  بررسی

 
 

  کورش اعظمی،  سعيد کریمی پتانالردکتر  ، احمد جعفری صميمیدکتر  

 

 چکيده

با استفاده از تابع توليد ترانسلوگ و روش  9313تهران در سال  شهروری شعب بانک ملی در ، بررسی ميزان بهرهپژوهشهدف این 

از محاسبه کارایی فنی و بازده به مقياس برای شععب متتلع     پژوهشوری در این  گيری ميزان بهره برای اندازه. مرز تصادفی است

از ) اجتمعاعی مين أتو شعبه ( از شعبه شمال) دهد از بين شعب مورد بررسی، شعبه سيدخندان مینتایج نشان . استفاده شده است

دارای کمترین ميعزان  ( از شعبه جنوب) شعبه ميدان شوش. برخوردارند 19/0از باالترین ميزان کارایی فنی به ميزان ( شعبه غرب

و  85/0ميزان کارایی شعب شعمال تهعران برابعر بعا      دهد یم نشانمشاهدات پژوهش  ،همچنين. است 88/0کارایی فنی به ميزان 

دسعت ممعده    هبع  88/0 به طور کلی، ميانگين کارایی تمام شعب بانک ملی برابر با. است 78/0 ميانگين کارایی شعب جنوب برابر با

 90/0بعاالتر برابعر بعا     ش جزئی تابع توليد نسبت به نيروی کار با تحصيالت ليسانس وشدهد که ک نشان میدیگر  های یافته. است

 .توليد دارای بيشترین مقدار است دیگر های دست ممده که نسبت به نهاده هب

 

 .وری، روش مرز تصادفی، بانک ملی بهره :واژگان کليععدی

 .JEL: H21، H23 بندی طبقه
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 مقدمه. 5

از  یکتی  اتارایی . است  وری استفااهه از اتارایی ی تی و بتازهه بتا    تا         های بررسی بهره یکی از راه

 آن از تعاریف  فعتدهی  چ د هر .اس  اقفصاهی واحدهای به  ا عملکره ارزیابی های شاخص ترین  هم

  عت ن  هتای  ترا ت  هاهه  از اتا  بوهه اارا ب گاهی اا اس  این آنها تمام اشفراک وجا ا ا هاره، وجوه

 ارزیتابی  با زیاهی امک ز ان طی آن تغ  رات و اارایی یگ ر اندازه  .آوره هس  با را سفاهه ب شفرین

 از انحترا   هتا،  نارستایی  و ها ضعف ها، بازههی یعال   سطح   ابع، گ ریاار با ا ا   همچون  وارهی

 .هاره لزوم  وره اصالحات  عریی و وری بهره بهبوه یها روش اشف شده، تدوین های برنا ا

بخش  این های س اس  بازتاب سرع  هل ل با و اقفصاه پولی بخش  فصدیان ع وان با ها بانک

هتا   بانتک   دیری  اصوالً .هارند اقفصاهی پایدار رشد حاظ و ایجاه هر ی ؤثر بس ار ن ش جا عا ال هر

 بتانکی،  ختد ات  تول تد  یهتا  روش بهبتوه  و اصتال   بتا   جبتور  اقفصتاهی  شترای   با توجا با همواره

 و وری بهتره  ایزایش سرانجام، و ی هیگرها بانک با رقاب  و انسانی   ابع  دیری  ب دی، بازاریابی، بوهجا

 طریق از ها بانک اا اساسی راهکارهای از یکی   ان، این هر و بوهه سرپرسفی شع  تح    ان اارایی

 از ،آورنتد   تی  هست   بتا  را ی هیگرها بانک با رقاب  توان ایزایش و تول د های برنا ا با اصال   ویق آن

 .اس  خوه شع  اارای شبکا طریق

از  یتک  هتر  اتا  اس  الزم بانکی نظام هر هر اارا شع  از ای شبکا برخورهاری برای رو، این از

نااتارا   واحدهای ش اسایی با و هآوره عمل با خوه سرپرسفی تح  شع  از  داو ی های ارزیابی ها بانک

 را ختوه  ستاز ان  هر وری بهتره  و اتارایی    تزان  طریتق  این از و گمارند هم  آنان هدای  و اصال  با

 و یاهشتده    اصتد  بتا  هسف ابی ضمن نااارا واحدهای اارایی ایزایش با اا اس  بدیهی .هه د ایزایش

 اتا  هاشت   انفظار توان  ی اقفصاهی  حدوه   ابع اتال  از جلوگ ری و شده ارائا خد ات ااهش بهای

 ن ز اشور بانکی س سفم و یایفا ااهش  مکن حداقل با بانک یک سطح هر اارایینا از های ناشی زیان

 .هشو ااراتر ،هر جموع

______________________________________________________ 
 .(831 .) یصار س رئ و یر ا .   
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 تتابع  روش از استفااهه  بتا  838  ستا   هر تهران شهر بانک  لی شع  اارایی پژوهش این هر

 . اس  قرارگریفا بررسی  وره  (SFA)  رزی تصاهیی

 های پژوهش همبانی نظری و فرضي. 2

 ها ستاده و ها نهاده گيریکار به درخصوص موجود های نگرش .2-5

تشتک ل   را اارایی تحل ل  وی    اسا  ص ع  هر هر ها سفاهه و ها هاهه هق ق  اه   ش اخ  اگرچا

ایتن   ای واستطا  خد ات و ااالها از برخی زیرا ؛اس   شکل آن انجام خد اتی  ؤسسات هر ا ا د،هه  ی

 بترای  .شتوند   حستوب  ستفاهه  هتم  و هاهه هتم  توان تد   تی  اا ای گونا با هارند، هوگانا  اه   ص ایع

 رو، ایتن  از بتوهه،  نتا لمو   ستفاهه  و هاهه  اه ت   ن تز  بانتک  و ب متا   ان تد   الی ات خد ات ؤسس

 هربتاره  اسفانداره تعریف یک هرخصوص همواره اقفصاههانان ،ب ابراین .اس  ساز  شکلآن  یگ ر اندازه

 اتا  آنجا از  واره ب شفر هر همچ  ن، .ندارند نظر اتااق  الی خد ات های یعال   هر ها سفاهه و ها نهاهه

 برای   اسبی جانش ن اا هشو  ی تالش ،ن س  هسفر  هر اا ل طور با و سفاهه هاهه با  ربوط آ ار

  .شوه تعریف آن

8شمارشتی  صتورت  بتا  آنهتا  سفاهه اا غ ر الی ات ؤسس اارایی  طالعات برخال 
 هر است ،  

1ارزشی  بلغ بر ب ای سفاهه  الی ات ؤسس
 اتا  است   صتورت  ایتن  هر ت ها زیرا ه،شو  ی یگ ر اندازه 

 ها هاهه گ ری اندازه ز   ا هر الی طور با .اره یگ ر اندازه را  الی ات ؤسس شده ارائا خد ات توان  ی

 .هاره وجوه زیر  فااوت های نگرش بانکداری های ص ع  سفاهه و

 توليدی نگرش .2-2

بتا   ن تروی اتار   و سر ایا از اسفااهه با اا ندشو  ی  حسوب خد اتی ات ؤسس ها بانک نگرش، این هر

 ن تروی   ان د ی زیکی  فغ رهای ،روش این هر .پرهازند  ی تسه الت و ها سپرهه از  خفلای انواع تول د

______________________________________________________ 
1. Stochastic Frontier Analysis 

 .(838 .) یااظم و ییرا پ .  
3. Unit-Based. 

4. Value-Based.  
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 همچ ت ن،  .ندشتو   ی  حسوب نهاهه ع وان با اطالعات های س سفم و یضا اول ا،  واه انسانی، سر ایا،

 گ ریاتار  با و ها سپرهه انواع وجوه نگهداری و تسه الت ارائا صورت با  شفریان با ارائا شده خد ات

 هها تا نگرش این .ندشو  ی نظرگریفا هر بانک های سفاهه ع وان با  خفلف های گذاری سر ایاهر  آنها

 .بوه حاام بانکداری هر اهب ات 331 

  ای واسطه نگرش. 2-3

بتا   هتا  بانک روش، این اسا  بر .شوند  ی  حسوب وجوه ا  دگان جمع ع وان با ها بانک ،روش این هر

هتای   پتروهه  هر  ترهم  از واالت   بتا  را شده گرهآوری های سپرهه خوه اار ن روی و سر ایا گ ریاار با

 نظتر  هر  تالی  ختد ات  واستطا  ا ؤسس یک ع وان با ها بانک واقع، هر .ا  د  ی گذاری سر ایا  خفلف

  ،هرآ تدی  نظریتا  :از عبارت د اا اس  نظریا سا شا ل ای واسطا نگرش طورالی، با .شوند  ی گریفا

 ا  ده  صر  هزی ا نظریا
  .8ایزوهه ارزش نظریا و 

 درآمدی نظریه. 2-3-5

 ها نهاهه .هاره توجا ها بانک قانون با طور انحصاری با اا اس  بانکداری یعال   از ای شده خالصا قال 

 ستر ایا  و اتار  ن تروی ) واقعتی    ابع و (بانکی هیون) هیگر یها  وجوهی و هیداری یها سپرههشا ل 

 هر . دهستف  هتا  گتذاری  سر ایا و ها وام قب ل از آ ده هس  با های هارایی شا ل ها سفاهه .اس  (ی زیکی

 ها نهاهه ای واسطا نگرش هر ب ابراین، .شوه  ی تل ی هاهه یک ع وان با ن ز  شفریان نظریا، سپرهه این

 هتا  ستفاهه  و ستر ایا  و اتار  ن تروی  ،(وام صورت با پرهاخ  قابل وجوه ع وان با) ها سپرههاز  عبارت د

 (.ها  شارا  و ها وام  انده  جموع)  خفلف های وام از عبارت د

 کننده مصرف هزینه نظریه. 2-3-2

 تول تد  هتر  اتا  ا تد   ی تع  ن بانک هرآ د با  الی تول د هر خالص ت س م نسب  براسا  نظریا این

 آن جانشت ن  یا وجوه یرص  هزی ا از هارایی یک  الی بازههی اگر .سفاهه یک یا اس  نهاهه  الی یک

______________________________________________________ 
1. Asset  Approach 

2. User Cost 

3. Value Added 
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 جزء ،باشد آن یرص  هزی ا از امفر (هیون)بانکی   وجوهی یک  الی های هزی ا ،همچ  ن ،ا دتجاوز 

 .هشو  ی گریفا نظر هر نهاهه صورت این غ ر هر هشو  ی سفاهه  حسوب

 افزوده ارزش نظریه. 2-3-3

ستفاهه   صتورت  بتا  ،هه د  ی شکل ها سپرهه را ایزوهه ارزش از ای عمده سهم ای کا هل ل با نظریا این

 هتا بترای   بانتک    تان  رقاب  با گذاران سپرهه وجوه آوریگره هد  ،واقع هر .گ ره  ی قرار توجا وره 

  .هاهند ارائا ( 33 ) ها اری و برگر را نظریا این .هشو  ی  جر  ب شفر  شفریان جذب

 عملياتی نگرش. 2-3-1

 فحمتل   هرآ د اس  تح ق برای تجاری واحدهای  ان د ها بانک اا اس  آن بر ع  ده ،نگرش این هر

و  ای بهتره ) ال  خارج و بانک سفاهه (ای بهره غ ر یا ای بهره) ال هرآ د اسا ، این بر .ندشو  ی هزی ا

 .شوند  ی گریفا نظر هر بانک نهاهه (عمل اتی  خارج

 پژوهش در استفاده مورد نگرش. 2-3-1

انفختاب   برای ایزوهه ارزش نگرش از(  33 ) ها اری و برگر از تبع   با پژوهش این هر ،الی طور با

شا ل )بانکی  یها سپرهه از بخشی بانکی شبکا هر  عموالً .ا  م  ی اسفااهه پژوهش یها نهاهه و سفاهه

بانک  توس  قانونی ذخ ره صورت با (بل د دت و  دت اوتاه یها سپرهه انداز، پس و جاری الحس ا قرض

  شتفریان  تشویق برای انداز پس الحس ا قرض از بخشی همچ  ن، .ندشو  ی نگهداری  رازی بانک نزه

از  بخشتی  ایتن،  بتر  ایتزون  .شتوند   ی هزی ا اشی قرعا صورت با ها حساب از نوع این یگذار سپرههبا 

 .شتوند  پرهاخ  ها حساب از نوع این صاحبان با سوه با صورت باید بل د دت و  دت اوتاه یها سپرهه

 سوههای همراه با قانونی ذخایر اس  الزم ایزوهه ارزش ح   ی و خالص   دار  حاسبا برای ب ابراین،

 استر  بل د تدت  و  تدت  اوتتاه  هتای  سپرهه و جاری انداز، پس الحس ا قرض های حساب جمع بانکی از

 انتداز  پتس  الحس ا قرض های حساب از هرصد     زان با اشی قرعا هزی ا بایس   ی همچ  ن،. شوند

 :ا  م  ی عمل زیر صورت با ایزوهه ارزش  حاسبا برای پژوهش این هر ب ابراین، .شوه اسر

______________________________________________________ 
 (.831 .) ر گ چمانا و یدان   یناج ،ی یبحر زاههن حس .  
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 ایزوهه ارزش = (جاری الحس ا قرض – قانونی ذخ ره) + (انداز پس الحس ا قرض - قانونی ذخ ره -

 الحس ا قرض یها سپرهه هرصد ) + (بل د دت سپرهه - قانونی ذخ ره - بانکی سوه +(

 ( دت اوتاه سپرهه – قانونی ذخ ره - بانکی سوه)

 (انتد  انفختاب شتده   ها هاهه با هسفرسی  حدوهی  با باتوجا ها نهاهه)  ورهاسفااهه های نهاهه و

 :از عبارت د

 و (ا توا   ریسا و وتر اا پ ،یص دل ز،   شا ل) ا وا  ارزش  جموع از اا ی  ح  ایسر ا 

 بتا  ستالا  همتا  ا توا   ارزش .دیت آ ی  هس  با (نظر  وره  لک ارزش شا ل) ا الک ارزش

 یبترا  .هشتو  ی ت  ثبت   و بترآوره  ی لت  بانتک  ساخفمان و تداراات اهاره توس  بازار م  ق

 د ت تول ا  تده  لیت ت ز شتاخص  بر را آن ا وا  و ا الک ارزش ی  ح    دار آورهن هس  با

 .میاره م ت س یهاخل ناخالص

 زیرهیپلم و هیپلم تحص الت با اار ن روی، 

  هیپلم یوق تحص الت با اار ن روی، 

  باالتر و ل سانس تحص الت با اار ن روی. 

 هرجتا هو،  شع  از یک هرجا و  مفاز هرجا شع  اارایی تاک ک برای  جازی  فغ ر از همچ  ن،

 و یتک   مفتاز  هرجا با شع  آیا اا هسف م آز ون این هرصده ،ب ان هیگر با .اس  شده اسفااهه چهار و سا

 خ ر؟ یا هسف د چهار و سا هو، هرجا با شع  با نسب  باالتری ایزوهه ارزش هارای  ع اهاری طور با

 شتده و    جتر  ها هزی ا ااهش و ها سفاهه ایزایش با اارا ان باالتر تحص الت سطح رسد  ی نظر با

سترع    و ا ا ت   بهبتوه   وجت   توانتد   تی  بتاالتر  تحصت الت  سطح .روه  ی باال اارایی   زان طریق آن از

  ظتور   بتا  پتژوهش  ایتن  هر طتورالی،  بتا  .شوه سفاهه ایزایش نهای هر  و خالق   و نوآوری گ ری، تصم م

 گذاره، ن تروی   ی اثر براارایی آن هرپی و ایزوهه ارزش بر چگونا تاک ک با تحص الت اا  طل  این آز ون

  لتی  بانتک   خفلف شع  نظر  وره اطالعات و آ ار .ایم نظرگریفا هر نهاهه ع وان با تحص الت انواع با را اار

 .اس  شده آوریگره بانک این  دیری  حوزه از 838  سا  برای شهر تهران
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 :از های پژوهش عبارتند هفرضي

 .برخورهارند    ا  با نسب  ثاب  بازههی از شهر تهران  لی بانک شع   . 

 .برخورهارندهیگر شع   نسب  با باالتری اارایی  مفاز از هرجا هارای شع  . 

 .وری ب شفری اس  و باالتر هارای بهرهن روی اار با تحص الت ل سانس  .8

 مطالعات پيشين. 3

ایتران   هر  خفلف رویکرههای با ها بانک اارایی گ ری اندازه خصوص هر ای گسفرهه های پژوهش تاا ون

 .ا  م  ی  رور را  طالعات این از برخی اها ا هر اا شده انجام ی هیگراشورها و

 را اروپتا  اتحاهیتا  عضتو  اشور، 4  از بانک 143  اارایی ،(111  ) ناگی  ارتون و هولو هان ل

 رزی  تحل ل روش گروه، این اسفااهه  وره روش .هاهند قرار بررسی  وره 333 -118 های  ب ن سا 

 و   ایستا  یاهشتده  اشتورهای  قالت   هر هتا  بانک این برای آ ده هس  با نفایج و بوهه (SFA)تصاهیی 

 هتد   .است   تخصصی بوهه و انداز پس تجاری، های بانک شا ل  وره نظر های بانک .اس  هشد تحل ل

 بت ن  هتای  تاتاوت  علتل  یتایفن  اروپتا  اتحاهیتا  های بانک اارایی  حاسبا برای گروه این پژوهش اصلی

 پ شت ن  اتارایی اعضتای   آیتا  اا یرض ا این آز ون و اروپا اتحاهیا اشورهای ی ی های اارایی   انگ ن

 .اس  بوهه ،خ ر یا اس  ب شفر جدید اعضای اارایی با نسب  اروپا اتحاهیا

بهتره،   بدون های یعال   از حاصل هرآ دهای ها، وام   زان از حاصل هرآ د پژوهش این هرآنها 

ستر ایا   هتا،  بانتک  اتار  ن تروی    تزان  و ها خروجی ع وان با بانکی هیگر خد ات از حاصل هرآ دهای

 .اند گریفا قرار اسفااهه  وره  د  هر ها وروهی ع وان با ها بانک هریایفی های سپرهه و ها بانک ی زیکی

 تا شدند جمع یکدیگر با ها خروجی اس ، دهش اسفااهه SFA د   از پژوهش این هر اا ازآنجا 

 (هتا  خروجتی  از هریتک  بترای  اهم ت   ضرای  اعما  با) اس  بانک هرآ دهای شا ل اا وابسفا  فغ ر

 .هس  آید با

علتل   و  حاستبا  اشتور  هتر  هر ها این اارایی   انگ ن ها، بانک های اارایی   زان برآوره از پس

تتورم   تااوت هل ل با عمدتاً اشورها اارایی تااوت علل .اس  شده تب  ن اشور 4  هر ها اارایی تااوت

ستاخفار   و اتالن  های س اس  ثبات تر اهم   ام هالیل و اشورها خارجی تجارت   زان و اشورها هر
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 هارای اتحاهیتا  قتدیمی  اعضتای  ههتد   تی  نشتان  این پتژوهش  از آ ده هس  با هیگر نف جا .س بازارها

اعضتای    تالی  ب شفر ارتباط ا ر، این هل ل اا هسف د جدید اعضای با نسب  ب شفری اارایی   انگ ن

 .س اشورها از هسفا این تر   سجم  الی ارتباطات و  الی ساخفار و قدیمی

 اقفصاهی، اارایی ها، هاهه یراگ ر تحل ل روش از اسفااهه با (838 )عظ می حس  ی  و هاهیان

 و ستفاهه  ع وان با هرآ د ،پژوهش این هر .ارهند  حاسبا ایران اقفصاه هر را ها بانک و تخص صی ی ی

بانتک   1  اارایی وضع   آنها .اند شده لحاظ ها نهاهه ع وان با ها بانک هارایی و انسانی ، ن رویها سپرهه

 هر ستا  دههت   تی  نشان آ ده هس  با نفایج .هاهند قرار بررسی  وره 811 -813  هوره برایرا  اشور

 و صت ع   و اشتاورزی   لتی،  بانتک  ستا     ا ، با نسب   فغ ر بازههی وجوه یرض با یاهشده، سا 

 .اس  بوهه اارا ی ی نظر از ت ها صاهرات توسعا بانک و اارا اقفصاهی و تخص صی ی ی، لحاظ با عدن 

هرصتد و اتارایی    1/31تخص صتی   هرصتد، اتارایی   31/  ی تی  اارایی   انگ ن  طالعا،  وره هوره هر

 . اس  شده هرصد  حاسبا 8/11اقفصاهی 

شتع    از شتعبا   1  اتارایی  هتا  هاهه پوششی تحل ل روش از اسفااهه با (838 ) نص ری و ح    

 و  فغ تر  ثابت   بازههی یرض با ارهب ل، و غربی آذربایجان شرقی، آذربایجان های اسفان هر را اشاورزی بانک

 حتوزه   ان تد  یهتای  ویژگتی  با توجا با بررسی  وره شع  .هاهند قرار ارزیابی  وره  83  سا  هر    ا  با

 واحتدها     تا   و ی ی   زان اارایی و ب دی طب ا همگن های گروه هر شعبا اندازه و یعال   ها  ا عملکره،

 .شدند  عریی ع وان الگو با شعبی ن ز نااارا واحدهای برای نهای ، هر .اس  شده  حاسبا

 هتا  هاهه پوششی تحل ل روش از اسفااهه با تجاری های بانک اارایی، (833 ) بابایی  طالعا هر

 اشور اسفان 3  هر  لی بانک شع  اارایی گ ری اندازه هرخصوص ( لی بانک  وره  طالعا) ایران هر

  وجت   شع  ایزایش تعداه ههد های وی نشان  ی یایفا .اس  گریفا قرار بررسی  وره 834  هر سا 

 ایتن  از   تدی  بهتره  و انتداز  پس   زان بهبوه ا کان و دهش   ا   از جویی صریا  زایای از   دی بهره

 .اس  آورهه یراهم بانکی شبکا برای را ها سپرهه

 بحرین، ان د )  خفلف اشورهای هر ربا بدون بانکداری اارایی ،(833 )ازج  ناهری  طالعا هر

ابفتدا   ،  ظور این برای .اس  شده بررسی ها هاهه پوششی تحل ل روش از اسفااهه با (قطر و ارهن، ایران
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ستطح   هر ربتوی  هتای  بانک با غ رربوی های بانک اارایی ،سپس و یکدیگر با غ رربوی های بانک اارایی

 نفتایج نشتان  . هاست   هاهه پوششتی  تحل تل  روش ،پتژوهش  این اصلی روش .اس  هشد   ایسا جهان

 شرای  اا هر های غ رربوی بانک طورالی اارایی اب و قطر و بحرین غ رربوی های بانک اارایی  دهه  ی

 لتوای نظتام   تحت   اتا  اس  هایی بانک ازاارایی باالتر ،ا  د  ی یعال   ربوی های هرا ار بانک رقابفی

ایتن   هیگتر   هتم  نف جتا  .هه تد   ی اها ا خوه یعال   با (پااسفان و سوهان ایران،) غ رربوی بانکداری

 .اس  جهان سطح هر ربوی های بانک اارایی از تر پای ن غ رربوی های بانک اارایی اا اس 

 ههار بررسی 813 -834  هوره هر را تهران شهر  سکن بانک شع  ی ی اارایی ،(831 )طاهری 

 روش بر  بف ی( 334 ) واولی بف س ی ی اارایی اثرات  د  و تصاهیی  رزی تابع از   ظور این برای .اس 

 بتا  تهتران  هر  ستکن  بانک شع  ی ی اارایی  دهه  ی نشان نفایج .اس  شده اسفااهه نمایی هرس  حدااثر

 بتا  اارا ان نسب  ایزایش  عوق،  طالبات ایزایش نسب  و یایفا ایزایش ز ان گذش  و شع  هرجا ایزایش

  جمتوع،  هر .شتوه   تی  ی تی  اتارایی    تانگ ن  سب  ااهش اارا ان ال با آن از امفر و هیپلم تحص الت

 .اس  یایفا ایزایش هرصد 44 با هرصد 18 از حدوه  طالعا  وره هوره هر شع  اارایی   انگ ن

 و معرفی الگو پژوهشروش  .1

  (DEA) ها ههها پوششی تحل ل روش یکی ؛هاره وجوه وری گ ری بهره اندازه برای روش هو ،الی طور با

 از استفااهه  بتا  هتا  هاهه تحل ل پوششی روش .اس   (SFA) تصاهیی  رزی تابع تحل ل روش هیگریو 

حل  از پس هر واقع، .دا   ی تع  ن را اارا   ح ی  رزی ها، سازی به  ا برخی و خطی یریز برنا ا حل

 خارج یا و قرارگریفا اارا  رزی   ح ی روی نظر  وره ب گاه آیا ه ااشو  ی  شخص خطی یریز برنا ا

 هر و حتل  خطتی  ریتزی  برنا تا   ستللا  ص ع  هر  وجوه یها ب گاه تعداه با ب ابراین، هاره؟ قرار آن از

 یاهشده،روش  هر اا اس  این ذار قابل نکفا .شوند  ی تاک ک یکدیگر از نااارا و اارا یها ب گاه نهای 

 هر ا تا  نباشت د،  هرصتد  11  اتارایی  عمل هارای هر اس   مکن شوند  ی ش اخفا اارا اا هایی ب گاه

 ع توان  با ها ب گاه این DEAهر روش  ب ابراین، .هارند را عملکره بهفرین ص ع   وجوه های ب گاه   ان

______________________________________________________ 
1. Data Envelopment Analysis  

2. Stochastic Frontier Approach 



 

 5331 بهار، 73، شماره سومسال بيست و فصلنامه روند،   
 

04 

  رجع  جموعا نام اب و  عریی اارا اا الً های ب گاه
  توره  صت ع   هر اا  ع ا این با ؛ندشو  ی نا  ده  

  خفلف  حصوالت از  ع  ی   دار تول د، عوا ل   زان حداقل با قاهرند ها ب گاه این تول دا  دگان نظر

 .ا  د را ارائا  حصو  حدااثر تول د عوا ل از  ع  ی   دار با ای کا یا نمای د تول د را

بتا   ختره  اقفصاه های  نظریا و اقفصاهس جی های  د  امک با تصاهیی  رزی تابع تحل ل روش

 اتا   ترزی  تول تد  تتابع  SFA هیگتر، هر روش  ب تان بتا  . پترهازه   تی ( هتا  ب گاه) اارایی واحدها برآوره

 و شتده برآوره اقفصاهست جی  هتای   تد   از استفااهه  با بوهه، اارا های ب گاه ه دسی  کان هه ده نشان

( هزی تا )تول تد   تتابع  بترآوره  با روش این اا آنجا از .شوه  ی گ ری اندازه ها ب گاه براسا  آن نااارایی

  عمتوالً  و الزم اس  اار ابفدای هر( هزی ا)تول د  از تابع خاصی نوع ارهن  شخص ب ابراین، ،پرهازه  ی

 تتابع  یتا  و بتوهه  (هزی تا ) تول د تابع شکل پذیرترین انعطا  اا ترانسلوگ ازتابع ها تحل ل این گونا هر

 .شوه  ی هاگال  اسفااهه – ااب

 را تهتران  شهر  لی بانک شع  اارایی تصاهیی  رز تحل ل روش از اسفااهه با پژوهش این هر

 صورت با اسفااهه  وره  رزی تول د تابع اقفصاهس جی  د  . مهه  ی قرار بررسی  وره 838  هر سا 

 :زیراس 

  =           

         
   

          
   

بترهار    هتا،   بترهار نهتاهه   X و  تدار  حصتو  ب گتاه       و  مi  اهیر عدم اتارایی ب گتاه      اا هر آن، 

 خطتا هر  جملتا  صتورت  با نااارایی جزء تصاهیی  رزی تابع برآوره هر .اس  اخال  جزء    پارا فرها و

    طریتا  یک خطای جملا یک و    تصاهیی جملا یک از خطا جملا ال ،هر واقع. هشو  ی نظرگریفا

نااتارایی ی تی،    جتزء  هشو  ی یرض تصاهیی جزء خال  بر .اس  شده تشک ل ،اس  نااارایی ب انگر اا

 جزء برخال  رو این از و اس  غ ر  ای   دار یک نااارایی جزء زیرا اس ، نر ا  ن ما توزیع هارای   

 ن متا  و طریا توزیع یک یک هارای نااارایی جزء ،اس  نر ا  و طریا هو توزیع یک هارای اا تصاهیی

 :شوه رعای  باید زیر  راحل تصاهیی  رزی توابع برآوره هر .اس  نر ا 

______________________________________________________ 
1. Reference - Set 

( ) 
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 ل ت قب از  وجتوه  توابتع  ن بت  از یع ت ی ؛شوه ی   شخص شوند، ی  برازش آن بر ها هاهه اا یتابع نوع ابفدا 

 .شوه انفخاب آنها از یکی دیبا ف ونف ل و (CES) ثاب  ی  جانش اشش با تابع ترانسلوگ، هاگال ، -ااب

 از استفااهه  بتا  بتوهه  طریتا  هو نر تا   یخطتا  جملا یهارا توابع  عمو  طور با یاقفصاهس ج هر 

 بتا  یتصاهی ی رز توابع  وره هر ا ا هسف د، برآوره قابل ی عمول  ربعات حداقل  ان د ییها روش

 بتا  توابتع  نیت ا رایز ؛رهیپذ ینم صورت یراحف با یتصاهی ی رز  عاهلا برآوره و س  ن صورت نیا

 جملتا  کیت  و طریتا  هو نر ا  اخفال  جملا از یب ترا خطا جملا و بوهه  واجا یب ترا یخطا

 بتا  .شتوه  ی ت  نظرگریفتا  هر نر تا   متا  ن عیت توز یهارا عمو تاً  اتا  اس  یی  یینااارا با  ربوط

 .رهیپذ ی  انجام ییراسف ما حدااثر روش با الگو برآوره یینااارا جزء عیتوز نوع شدن  شخص

 بترآوره  بترای  ،گریف تد  صتورت  ( 33  )لتی  و پ   اارهای با عمدتاً اا اول ا تجربی  طالعات

اا یرض    نااارایی  اثر او ،  رحلا هر .ارهند اسفااهه ای  رحلا هو روش از یرض ا آز ون و پارا فرها

آثتار    رحلتا،  هو ت ن  هر .هشتو   تی  برآوره تصاهیی  رز از اس  شده توزیع همسان صورت با هشو  ی

 .هشتو   تی  رگتر    سف ل توض حی  فغ رهای بر وابسفا  فغ ر یک ع وان با شده ب  ی پ ش نااارایی

 از . فااوت د یکدیگر با ای  رحلا هو یروض تحل ل زیرا اس ، رو اروب جدی انف اه یک با روش البفا این

 هر اتا  حالی هر ،اند شده توزیع همسان صورت با نااارایی آثار هشو  ی یرض او   رحلا هر ی،یک سو

از   ستف ل  نااتارایی  جزء او   رحلا هر ،هر واقع .دا   ی عمل وابسفا  فغ ر یک ع وان با هوم  رحلا

و  انف تاه  ایتن  .شوه  ی ن ض یرض این هوم  رحلا هر اا حالی هر ،اس  شده گریفا نظر هر  شاهدات

از  ای  رحلتا  یتک  یهتا  روش هر .شوه اسفااهه ای  رحلا یک یها روش از اا شد باعث هیگر هایانف اه

   .شوه اسفااهه  ی هرسف مایی تابع هر ε = v – uتصاهیی    فغ ر ارزش بر  شروط uتوزیع شرطی 

 حاستبا   هتا  ب گتاه  اتارایی  شتد،  بترآوره   رزی تول د تابع ای کا از پس راسف مایی حدااثر روش هر

 هتا  سفاههو  ها نهاهه انحرا  طریق از  شخص سا  یک برای اا اس  صورت این با  حاسبا طری ا .هشو  ی

 .هشو  ی برآوره اارایی ب گاه اخال ، جزء و نااارایی جزء هو با آن تاک ک و شده برآوره  رزی تول د تابع از

______________________________________________________ 
 (.113 .) همکاران و یان .  
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زیتر را   نمتوهار  ، شتخص  سا  یک هر ها ب گاه ی ی اارایی آورهن هس  با چگونگی تاه م برای

هر ایتن  . است  سفاهه y نهاهه و X فغ ر .گ ریم  ی نظر هر ،اس  نهاهه یک و سفاهه یک ساهه اا حال 

 طریتق  از MLEروش  از استفااهه  بتا  و اقفصاهست جی  روش بتا  نمونا اطالعات نموهار با اسفااهه از از

 ستا   یتک  هر ب گتاه  یتک  ی تی  اتارایی   حاسبا برای .ا  م برآوره  یرا   رزی تابع تابلویی های هاهه

اترهه   تول تد  ستا   آن هر (   ) نهتاهه  شتخص    یک با اا را ای سفاهه   دار( مi ب گاه  ان د)  شخص

است  هر    A ن طتا  هر ستا   ایتن  هر ب گتاه  عملکتره . (*y)ا  م  آن   ایسا  ی  رزی   دار با       )

 اتارا   ترز  از شتده   شاهده انحرا . قرار گ ره Bبایس  هر ن طا   ی اارا  رز اا برای رس دن با حالی

 vبرای  اا توزیعی نوع با توجا با. این انحرا  با هو هل ل جزء نااارایی و اخال  اس . اس  AB  دار

 .هشو  ی برآوره و تاک ک آن   دار و نااارایی جزء ایم، گریفا نظر هرu و

 تابع مرزی با استفاده از اطالعات فرضی برای بنگاه نمونه برآورد

 
 اتا  تابعی نوع باید ابفدا ،تصاهیی  رزی روش با تول د تابع برآوره هر شد، اشاره طوراا همان

 و خفتایی   طالعتا   ان تد  تجربتی   طالعتات  ب شتفر  هر .شتوه   شتخص  ه،شتو   ی برازش آن بر ها هاهه

 بترای  پژوهش این هر .گ ره  ی قرار توجا  وره هاگال  -ااب تابع و ترانسلوگ تابع (813 )یر عابدی
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 برخورهارست ،  ب شتفری  پتذیری  انعطتا   از اتا  ترانسلوگ تابع از بر تول د واقعی  ؤثر  حاسبا عوا ل

 :هشو  ی ب ان زیر صورت با تابع این تبعی شکل .هشو  ی اسفااهه

 

                                       
        

        
        

  

                                                         

                         

 

 ،لگاریفم ارزش ایزوهه شع :    

،( جموع ارزش ا الک و ا وا ) ارزش ح   ی سر ایالگاریفم  :    

  ،هیپلم لگاریفم ن روی اار با تحص الت هیپلم و زیر:     

  ،اار با تحص الت یوق هیپلملگاریفم ن روی :     

 ،لگاریفم ن روی اار با تحص الت ل سانس و باالتر:     

D :هرجا با شع  از یک هرجا و  مفاز شع  اارایی تااوت آز ون برای اا اس   جازی  فغ ر 

با این ترت   اا برای شع   مفاز و هرجا یک   دار یک  .شده اس  آورهه چهار و سا هو،

 .شوه   دار صار قرار هاهه  یو برای سایر شع  

V عمولی و  اقفصاهس جیاخال  هر  جزء U    صتورت   اتی هر    اجزء نااارایی  د  است  اتا بت

 .یابد با ایزایش نااارایی   زان ارزش ایزوهه ااهش  ی چون.  د  آ ده اس 

  الگو برآورد .1

صتورت    (GLRTS) یایفتا  تعمت م آز ون  ع اهاری تمام ضرای  با اسفااهه از روش نستب  راستف مایی   

  :آ اره این آز ون با صورت زیر اس . گریفا اس 

LR=-2{Ln[
     

     
                             

______________________________________________________ 
1. Generalized Likelihood Ratio Test Static 

 .(838 .) یصاهق و صوره یم رح.   

( ) 

(8) 
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. اس      یرض ا   ابل  و       اهیر تابع راسف مایی تح  یرض ا صار       و       ،اا هر آن

 .اس (   )هو -این آ اره تح  یرض ا صار هارای توزیع  جانبی اای

LR       

بوهه اا از   تدار   3 /84برابر     دار آ اره این آز ون هر جدو  . س ها تعداه  حدوهی  kاا هر آن، 

هاللت  بتر  ع تاهاری     LRآ تاره   ب تابراین، . بزرگفتر است   ( 4 یع ی ) هرصد 4بحرانی جدو  هر سطح 

 .ضرای  برآوره شده هر  د  هاره

هتا روی  ربتع   تاهیر بترازش      آ اره آز ون واریانس همسانی براسا  رگرس ون  ربع باق مانده

 .ا د  ع اهار نبوهه و یرض ا صار  ب ی بر واریانس همسانی را ره  ی ،شده

  شتاهده نفتایج  . است   شتده  ارائا ،  جدو  هر ترانسلوگ تول د تابع پارا فرهای برآوره نفایج 

  ثبت   باالتر اثر و ل سانس و هیپلم یوق تر، پای ن و هیپلم تحص الت با اار ن روی ههد برآوره نشان  ی

  )اتارایی  عتدم  واریتانس  بترآوره ستهم   نفایج .هارند  لی بانک شع  ایزوهه ارزش بر  ع اهاری و
 هر(  

  )سفاهه  واریانس ال تشریح
    

    
γبا نسب (    

  
 

  
  

  
 

  
    

هر ای جا   .شوه نشان هاهه  ی  

 ع تاهاری ایتن نستب  هر     ب ابراین،. اس ( 4/1 1)با احفما  خطای نزهیک صار 33/1برابر با  γ  دار 

این اس  اا هل ل اصلی اخفال  عملکره  این نف جا حاای از. ههد را نشان  ی هرصد 4سطح اطم  ان 

 γایتن   تدار از   . تتر است    بس ار اوچتک  Vبوهه و سهم خطای تصاهیی  Uاارایی ناشع  ناشی از آثار 

ایتن    .نمونتا  توره بررستی است     هه ده همگرایی  د   رز تصاهیی با سم   د   رز قطعی هر  نشان

هر تتابع تول تد اثتر بست ار      ،ههد سهم خطاهای تصاهیی اا هر ا فتر   تدیری  ن ستف د    نف جا نشان  ی

شده هر تابع تول د با   زان قابل توجهی توانسفا اس   وری اا  فغ رهای لحاظط با ؛ناچ زی بر تول د هاره

 .های سفانده را توض ح هاهه و خطاهای تصاهیی را ااهش ههد نوسان

______________________________________________________ 
   .  

  ب انگر انحرا  هر   زان نااارایی و   
 .ب انگر تغ  رات هر جزء اخفال  با هل ل عوا ل تصاهیی اس   

  با این  ع اس  اا  ،اگر   دار آ اره گا ا صار باشد.   
 .و ن ازی با وارهارهن جزء نااارایی هر  د  ن س  بوههصار   
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 با روش مرز تصادفی  نتایج برآورد پارامترهای مدل .5جدول 

 متغيرها شعبتمام ارزش افزوده تابع  پارامترهای برآورد

114/  

(8 1/1) 
K 

  4/ - 

(111/1) 
   

411/ - 

(18 /1) 
   

311/  

(114/1) 
   

11 /  

(1  /1) 
     

1/980 

(0/009) 
     

2/028 

(0/002) 
     

133/1 

(8 3/1) 
      

3/001 

(0/064) 
      

11 /8 

(0/003) 
      

  3/ - 

(0/006) 
   

-2/320 

(0/032) 
  
  

-1/302 

(0/320) 
  
  

2/412 

(0/007) 
  
  

0/371 

(0/021) 
D (فغ ر  جازی ) 

114/1 

(1 4/1) 
  

 (واریانس جزء نااارایی)  

0/881 

(0/043) 
γ (نسب  واریانس جزء نااارا با ال واریانس) 

81/   LR(آ اره آز ون نسب  هرسف مایی) 

 . حاسبات این پژوهش:  اخذ
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 ، های تول د باید از تابع تول تد یع تی همتان  تد       آورهن اشش هریک از نهاهه هس  بابرای 

 .نسب  با هریک از عوا ل تول د  شفق جزئی بگ ریم

ستطو    هر عوا تل  تاک ک با تول د های نهاهه اشش ،برآورهی پارا فرهای با توجا با ،ب ابراین

انتواع   اشتش  باالبوهن جدو ، این هر توجا جال  نکات .اس  شده ارائا ،  جدو  هر  فغ رها  فوس 

اشش تول تد   ،ب ان هیگر با .اس  سر ایا تول دی اشش بوهن پای ن و تحص الت تاک ک با اار ن روی

 با) سر ایا نهاهه هر ایزایش هرصد 1  با ،ب ابراین .آ ده اس  هس  با 13/1 ال نسب  با سر ایا برابر

تول تد   جزیتی  اشش .یابد هرصد ایزایش  ی 3/1  زان  با تول د ال ت ها (هیگر شرای  و ها نهاهه حاظ

 قابل طور آ ده اس  اا با هس  با1/ 8با  برابر تر پای ن و هیپلم تحص الت با اار ن روی با نسب  ال

 بتا  اتار  جزیتی ن تروی   اشش همچ  ن، .اس  سر ایا با نسب  تول د ال اشش از باالتر ای  الحظا

 ن روی آن جزئی از اشش   دار ب شفرین ا ا ؛آید  ی هس  با هرصد3/1 با  برابر هیپلم یوق تحص الت

ایزایش یک هرصدی این نهاهه ب شتفرین   ب ابراین،. اس ( 14/1 برابر) باالتر و ل سانس تحص الت با اار

 .هرصد هر پی هاره 14/1ایزایش هر تول د ال را با   زان 

 های توليد کشش توليد کل نسبت به نهاده .2جدول

 متغيرها کشش

 (K)سر ایا 13/1

 (  ) تر ن روی اار با تحص الت هیپلم و پای ن 1/ 8

 (  ) ن روی اار با تحص الت یوق هیپلم 3/1 

 (  ) ن روی اار با تحص الت ل سانس و باالتر 14/1

 شهر تهران ملی بانک شعب فنی کارایی بررسی .6

 قترار  استفااهه   توره  هتا  ب گتاه  نستبی  اتارایی   حاسبا برای تصاهیی  رزی تحل ل روش الی، طور با

 بتا  .است   یکتدیگر  بتا   طالعتا   وره های ب گاه   ایسا نف جا آ ده هس  با اارایی آن هر گ ره اا  ی

 نفتایج  .ن س   طلق و بوهه نسبی تصاهیی  رزی روش از اسفااهه با آ ده هس  با اارایی ،هل ل هم ن

 بررسی، س د خ دان  وره شع    ان از .اس  آ ده هس  با 838  سا  هر تهران شع  اارایی برآوره
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اتارایی ی تی بتا      تزان   بتاالترین  از (غرب شع  از) تهران  رازی اجفماعی   نلت و (شما  شع  از)

قاهرنتد   ب تابراین،  .هارنتد  نااتارایی  هرصتد  1 ت هتا  شعبا هو این ،ب ان هیگر با .برخورهارند 31/1  زان

هر  .ا تد  تغ  تر  شتعبا  ایتزوهه  ارزش آنکتا  بدون ،هاهه ااهش هرصد 1   زان با را تول دشان نهاههای

 اسفااهه نحو بهفرین با  وجوه های نهاهه از شعبا هو این بررسی،  وره های شعبا تمام   ان ، ازنف جا

 نوین شعبا و (شما  شع  از) پاسداران شعبا آن، از پس .هسف د اارا  رز با شع  و نزهیکفرین ارهه

 شعبا هو این ب ابراین، .برخورهارند ی ی اارایی   زان باالترین از اارایی هرصد 1/ 3با ( شرق شع  از)

 بتا   فوست   طور با را خوه های نهاهه (یعلی ایزوهه ارزش) سفاهه سطح هاهن هس  از بدون قاهرند ن ز

 شتع   و ی تی  اتارایی  1/ 3 بتا ( شتما   شتع   از) شتمالی  اارگر شعبا .هه د ااهش هرصد 1   زان

اتا   طتور  همان .هارند قرار بعدی های رتبا هر ی ی اارایی 31/1ن ز با ( شما  شع  از) ظار و   رها اه

 .اس  شما  شع  آن از ی ی اارایی   زان ب شفرین ،اس   شخص

 از شتع  ) شتوش    تدان  برای ی ی اارایی   زان امفرین ههد نشان  ی  شاهدات ،همچ  ن

 یاصلا شتعبا  هوربوهن از حاای ی ی اارایی از   زان این .اس  رس ده ثب  با 81/1با   زان ( ج وب

 از نتا طلوب  استفااهه  ب تانگر  81/1ی تی  اتارایی    تزان  ،ب تان هیگتر   با .ااراس   رز از شوش   دان

 .اس  تول د یها نهاهه

   انگ ن و 33/1با  برابر شما  شع  اارایی   انگ ن اا اس  این از حاای پژوهش  شاهدات

 شتع   اتا  نمتوه  توج تا  صورت این با توان  ی را تااوت این. اس  1/ 3ج وب برابر با  شع  اارایی

  الی لحاظ با ج وب   ط ا ساا ان اا حالی هر ،برخورهارند تری  طلوب اقفصاهی  وقع   از شما 

 ایزوهه ارزش جذب برای باالتری توانایی از شما  شع  هر نف جا، ندارند، گذاری باالیی سپرهه توانایی

 .برخورهارند (اس  آ ده هس  با ها سپرههانواع  خالص جمع از اا)

 عملکتره  هه تده  نشتان  اتا  آ تده  هست   با34/1 با برابر شع  تمام اارایی   انگ ن ،همچ  ن

 از بدون قاهرند  لی بانک شع   فوس  طور با اا  ع ا این با ،اس   لی بانک شع   طلوب  نسب با

 .هه د ااهش 4/1 اندازه  با را خوه یها نهاهه (ایزوهه ارزش) هاهن سفاهه هس 
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 هاپيشنهادارائه گيری و  هنتيج. 7

از آنجتا اتا   . وری شع   خفلف بانک  لی هر شهر تهتران بتوه   بررسی   زان بهره پژوهشهد  از این 

  الا   زان هر این  اس ،وری بررسی اارایی ی ی و بازهه با    ا   های  حاسبا   زان بهره یکی از راه

 گ تری  انتدازه  ا تا  ؛اارایی ی ی و بازهه با    ا  برای شع   خفلف  وره تجزیا و تحل ل قرار گریت  

 با همواره ها سفاهه و هاهه  اه   نا لمو  هل ل با بانک و ب ما همچون خد اتی ات ؤسس هر اارایی

 رو، ایتن  از هاشتفا، ایتن  وضتوع هاللت       تالی  ختد ات  ات ؤسست  برای و بوهه  واجا اساسی چالش

 هربتاره  تعریتف استفانداره   یتک   وره هر همواره اقفصاههانان ب ابراین، .اس  ساز  شکل آن گ ری اندازه

 ارزش از نگترش  پتژوهش  ایتن  هر .ندارنتد  نظتر  اتاتاق   الی خد ات های یعال   هر ها سفاهه و ها نهاهه

 ب دی رتبا و تحل ل برای (SFA)تصاهیی   رزی اقفصاهس جی روش و ترانسلوگ تابع بر  بف ی ایزوهه

 و تاک ک تحصت الت  با اار ن روی .اس  شده اسفااهه 838  سا  هر تهران شهر هر  لی بانک شع 

 و قتانونی  استر ذختایر   از پس ها سپرهه انواع  جموع و ها نهاهه ع وان با ا وا  و ا الک ارزش  جموع

 .اند گریفا قرار اسفااهه  وره سفانده ع وان با  فعل ا سوههای

 ایزوهه، ارزش اشش دهه  ی نشان هرسف مایی حدااثر روش با برآورهی پارا فرهای برآوره

، نسب  با 1/ 8با  برابر تر پای ن و هیپلم تحص الت با اار ن روی با نسب  ،13/1برابر سر ایا با نسب 

 تحص الت با اار ن روی با نسب  سرانجام، و 3/1 با  برابر هیپلم یوق تحص الت با اار ن روی نهاهه

 بر نهاهه ترین ؤثر باالتر و ل سانس تحص الت با اار ن روی ب ابراین، .اس  14/1با برابر باالتر و ل سانس

برای  آن جذب تول د، تابع هر نهاهه این اهم   با توجا با ، هر نف جا،شوه  ی ش اخفا ایزوهه ارزش

 .هاره قرار اولوی  هر بانکداری تخصصی های یعال  

با خطای  ع ار  33/1 با برابر بوهه، تول د تابع هر اارایینا واریانس سهم ب انگر اا گا ا پارا فر

 شده،  شاهده نااارایی جزء ههد نشان  ی خطا ال واریانس هر باال سهم .اس  آ ده هس  با 118/1

 برآوره نفایج. هرصد اس  1/  ت ها  تصاهیی عوا ل سهم و هاره شع  سفانده تااوت هر اصلی سهم

  ع ای با اا اس  31/1با  برابر یئجز های اشش  جموع اا هاره آن بر هالل   رزی تول د تابع

  فوس  هزی ا  رحلا صعوهی یا)    ا  با نسب  ااه ده بازههی  رحلا هر  لی بانک قرارگریفن
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 تول د هزی ا هر یک هرصد از ب ش ایزایش باعث تول د هر ایزایش هرصد یک ب ابراین، .اس  (بل د دت

 .هشو  ی

 اجفمتاعی    نلتت  ست د خ تدان و   شتع   ،شهر تهران  لی بانک شع  تمام اارایی   ایسا از

 1 از ت ها شع  این ب ابراین، .اند هاهه اخفصاص خوه با را اارایی   زان باالترین 31/1با  تهران  رازی

 از هرصد 1  فوس  طور با شان یعلی سفاهه هاهن هس  از بدون قاهرند اا نااارایی برخورهارند هرصد

 اتا  81/1 بتا  شتوش    تدان  شتعبا  بتا   ربوط اارایی امفرین   زان. را ااهش هه د خوه یها نهاهه

اجفمتاعی     نلتت  و س د خ تدان   وجوه، شع  ب ن از هر نف جا،. هاره را ی ی اارایی   زان ترین پای ن

 هورتترین  شتوش    تدان  شعبا و بوهه (تول د   داری هم   ح ی) اارا  رز با شع  نزهیکفرین  راز

 . ساارا  رز با شعبا

 فوس   طور با اا هس  آ د با نف جا این تهران ج وب و شما  شع  اارایی نسبی   ایسا از

 شتع    فوست   طور با ب ابراین، .اس  1/ 3با  برابر ج وب شع  و 33/1 با برابر شما  شع  اارایی

   ایستا  و بررستی  بترای  .اند ارهه عمل بهفر ها نهاهه و   ابع  دیری  و ها سپرهه انواع جذب هر شما 

 تااوت این  ع اهاری از حاای نفایج و ارهیم اسفااهه  جازی  فغ ر از پای ن و باال شع  هرجا عملکره

 تتر  پتای ن  هرجتا  بتا  شتع   از اتاراتر   ع اهاری طور با الف و  مفاز هرجا با شع  ،ب ان هیگر با .اس 

 یتا   تدیری   عملکره با توان مین را شع  اارایی هر تااوت اا اس  ذار با شایان نهای ، هر .هسف د

 ن تش  آنهتا  جغرای تایی   حتل  و شتعبا  هرجتا  اا رسد ی  با نظر بلکا ،هانس   رتب  شع  اارا ان

 .باشد هاشفا وری ها و هر نف جا بهره تااوت اارایی هر اساسی
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 در نظام بانکی کشوربر پذيرش بانکداري مجازي  مؤثرعوامل بررسی 

 

  آرش بادپا ،عبداله ياوران بخشايش
 

 چکيده

آن  پدووهش ايد   هدد    .استمهم در توسعه بانکداري  هاي چالش از ،آن توسط افراد پذيرش ،بانکداري مجازي جديدبودن باتوجه به

پذيرش بانکداري  بندي عوامل اصلی بر قصد لويتوي شده و تکنيک ديماتل به اريز برنامهشده رفتار  تجزيه نظريهبا استفاده از است که 

 .مديران اداره تحقيقات شبکه بدانکی کشدور هسدتند    ،پووهشاي  جامعه آماري  .بپردازد و روابط علی اي  عواملد مجازي توسط افرا

بدا اسدتفاده از    پدووهش ايد   ی نتايج تحليلد  .دشآوري گردپرسشنامه  33 ،نهايت در شد که پرسشنامه بي  خبرگان توزيع 55تعداد 

بده   کده صورت جداگانه مشدخ  نمدوده    هنکداري مجازي را بپذير بر پذيرش باتأثيرگذار و تأثيرعوامل  ودست آمده  هب افزار متلب نرم

و اثدر   بدوده تمايل به اعتماد و خودکار آمدي از عوامل اثرگذار بر پذيرش بانکداري مجازي توسط افدراد   ترتيب حس  نيت درک شده،

 ،همچندي  . اسدت بر پذيرش استفاده از بانکداري مجازي توسدط افدراد   و معلول پذير تأثير عواملپذيري  آزمون خانواده، اثر دوستان و

 خدوبی  بده  را رفتداري  قصدد  ي شده با تکنيدک ديماتدل،  ريز برنامه رفتار يافته تجزيه نظريه يافته توسعه مدل توان عنوان نمود که می

 .نمايد بر اي  رفتار را شناسايی می علیو عوامل  کرده بينی پيش

 

 .ي شده، تکنيک ديماتلريز برنامهشده رفتار  تجزيه نظريهبانکداري مجازي،  :کليددديواژگان 

 .JEL  , C44 G210 :بندي طبقه

______________________________________________________ 
 پژوهشگر بانک مرکزیمالی کارشناس ارشد مدیریت ،                                                   a.yavaran@cbi.ir 

                                                 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، پژوهشگر بانک مرکزیa.badpa@cbi.ir 
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 قدمهم. 5

ي کد   طدور  بد   ؛با گسترش فناوري اطالعات، تمامي ابعاد زندگي بشر دچار تحولي بنيادين شدد  اتد   

در اين ميان، نهادهداي مدالي نيدز از ايدن     . دنياي کنوني در جريان يک دگرگوني کامل قرار گرفت  ات 

و فراينددهاي مدديريتي و کسد  و     هدا  روشاي در  قاعد  مستثني نبود  و دتدتووش تيييدرات عمدد    

ي ندوين  هدا  فنداوري گيري کار ب روند رو ب  گسترش  .اند محور و مبتني بر اطالعات شد  مکارهاي تيست

ات مدالي يدا ريرمدالي بدراي دتدتيابي بد        مؤتسد تدا بسدياري از     ي اقتصادي باعث شدها بنگا توتط 

در اين ميدان  . ي فناوري اطالعات در عرص  کاري خود روي آورندها تيستمهر چ  بيشتر، ب   وري بهر 

در حدوز  بانکدداري مزدازي، رد يرش آن در بدين       ويده   بد  هاي اصلي مديري  فنداوري   يکي از دردر 

و  کنند  رد يرش بانکدداري موجد  دره بهتدري از باورهدا      مطالع  عوامل تعيين .ي هدف ات ها گرو 

دهد و بدا توجد     ي جديد توق ميها فناوري  را ب  تم  اتتفاد  از ود ک  کاربران بالقشو مياعتقاداتي 

شرايطي را ايزاد کرد ک  موجد  تسدري     توان مياين باورها بر رفتار کاربران  تأثيرب  چگونگي و ميزان 

ايي عوامدل مدرتبط بدا    با هدف شناتد  ،بنابراين. ر يرش تيستم بانکداري مزازي توتط مشتريان شود

 نظريد  يافتد    ، اين ردهوه  بدا کداربرد مددس توتدع      مزازي از خدمات بانکداري افرادر يرش اتتفاد  

 .رردازد مي  با تکنيک ديماتل يادشد بندي عوامل موجود در مدس  لوي وشد  رفتار، ب  ا تززي 

 مسألهبيان . 2

 يهدا  فنداوري يي از قبيدل اينترند ، اينتراند ، اکسدتران  و     هدا  فناوريفناوري اطالعات و ارتباطات، ب  

يي ک  خدمات و عمليدات  ها فناوريهاي اتاتي تا   ي اشار  دارد ک  محدود  وتيعي از زيرتاخ ديگر

ي هدا  حدوز  توتع  و کاربري فناوري اطالعات در   .گيرد بوشند، در بر مي يکاري يک تازمان را ارتقا م

هاي فناوري اطالعات ات  ک  امروز  در دنياي  کس   در حوز  بانکداري، حاصل قابلي  ويه  ب موتلف 

شتاب دادن ب  روند توتع  و  باانسان هزار  توم در تالش ات  . شد  ات  رو و کار با اقباس فراوان روب 

______________________________________________________ 
1. Liao and Cheung .(2002). 

2. Decision Making Trial And Evaluation (DEMATEL) 

3. Gupta. (2008).PP 140. 
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لگدوي  ي موتلف نظام  اجتماعي از الگوي تنتي فاصدل  بگيدرد و ا  ها بو کاربري فناوري اطالعات در 

کننددگان   تدأمين ر بيشدت در ايدن زميند  و همانندد    . کند جديد، متنات  با الزامات عصر اطالعات ايزاد

ي نوين ارائد   ها فناوريي بر روي گ ار ترماي ي اخير ب  ترع  ب  تم  ها ده  درخدمات، نظام بانکي 

تحقد  انتظدارات     ، ج ب مشتريان جديدد و ها هزين خدمات ب  مشتريان، ب  عنوان راهي براي کنترس 

بانکدداري، بانکدداري اينترنتدي، بانکدداري تلفندي،      ) هدا  فنداوري مشتريان روي آورد  و اتتفاد  از ايدن  

. را ب  عنوان يک ضرورت راهبردي در دتتور کار خود قرار داد  اتد  ( جزاينها هاي خودررداز و ماشين

ي اطالعاتي در عرص  بانکدداري،  ها فناوريشد  در زمين  کاربري  هاي فراوان انزام يگ ار ترماي ررم  ب 

، از آن اتدتفاد   هدا  فنداوري رردم دتترتدي بد      حاکي از آن ات  ک   برخدي از کداربران بد     ها گزارش

کنند  بر ر يرش تيستم  براي شناتايي عوامل تعيين هايي رهوه اين موضوع، نياز ب  انزام . کنند نمي

 ما کشور در بانکداري مزازي ر يرش ،از توي ديگر  .کند بانکداري مزازي توتط کاربران را آشکار مي

 آنهدا  از اتدتفاد   تهول  و خدمات اين بودن در دتترس وجود با طور مثاس، ب  .ات  ريچيد  اي مسأل 

 ؛ و)چرايي(ندارند؟  آن از اتتفاد  ب  تمايلي افراد بسياري از هنوز چرا ک  دشو مي مطرح ها ررت  اين

 اين در توان مي منسزمي مدس چ  و کاربران کدامند توي از بانکداري مزازي ر يرش بر مؤثر عوامل

 کاربران توتط )بانکداري مزازي(فناوري  تطح ر يرش توان مي چگون  و (شناتايي)نمود؟  ارائ  راتتا

روابط عللي بدين  ) ات  بحث مورد متييرها بين چگونگي ارتباط ،اين بر افزون؛ )چگونگي(داد؟  ارتقا را

 مؤثر عوامل ب  توج  بدون در ايران مزازي بانکداري نوين هاي متيست توتع  دليل، همين ؛ ب (عوامل

 .شود موفقي  تب  دتوان ميکشورمان ن محيطي و فرهنگي هاي يويهگ ب  توج  با آن، ر يرش بر

شدناخ  قصدد افدراد در اتدتفاد  و     ي در جهد   گير تصميمي و ريز برنام در اين رهوه  براي 

 :زير خواهيم ررداخ  هاي ررت در ري راتخ ب   ر يرش بانکداري مزازي

          چ  مدلي از ر يرش فنداوري قصدد رفتداري اتدتفاد  از بانکدداري مزدازي توتدط افدراد را

 نمايد؟ بيني مي ري 

______________________________________________________ 
1. Wang, et al.(2003). P 501. 
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  ديدد   بر قصد اتدتفاد  از بانکدداري مزدازي از    تأثيرر يرو  تأثيرگ ارترتي  عوامل اولوي  و

 ؟خبرگان چگون  ات 

   گد ار و چد    تأثير هداي  شداخ  ي شدد  چد    ريدز  برنامد  رفتدار   نظريد  از عوامل موجدود در

روابدط  )هسدتند؟   اتتفاد  از بانکداري مزازي توتدط افدراد  ر ير در تحق  تأثير هاي شاخ 

 .(معلوم نمايد اين عواملعلي و معلولي را بين 

 وهشپژو پيشينه مبانی نظري . 7

 پذيرش فناوري : چالش موجود .5 –7

هاي متنوعي در خصوص فهم عوامل مؤثر بر تصميم کداربران بدراي رد يرش فنداوري اطالعدات      ديدگا 

گ اري در فنداوري اطالعدات بد  ميدزان     منط  آن هم اين ات  ک  موفقي  يا بازد  ترماي . وجود دارد

بدراي مطالعد  عوامدل مدؤثر بدر      . بسدتگي دارد  ها تيستمکار بردن و اتتفاد  از گراي  کاربران براي ب 

مفهوم اصدلي و زيربندايي   . ي موتلفي اتتفاد  شد  ات ها مدسي اطالعاتي جديد از ها فناورير يرش 

 :ي ر يرش فناوري در شکل زير نشان داد  شد  ات ها مدستمامي 

 فناوري پذيرش اوليه الگوي .5 نمودار

 
 .Vankatesh and et al. (2003): مأخ 

 مدورد  فناوري بر حس  گ ارند مي تأثير موتلف يها فناوري ر يرش بر ک  عواملي ات  گفتني

انواع الگوهداي   موتصر توضيح ب  ادام  در  .هستند متفاوت موجود شرايط و مطالع  مورد کاربران نظر،

 .دشو ميررداخت   ،هستند زمين  اين در ر يرش فناوري

______________________________________________________ 
1. Moon and Kim .(2001). 

اتتفاد  عکس العمل هاي فردي نسب  ب  

 از فناوري
 اتتفاد  واقعي از فناوري اطالعات قصد اتتفاد  از فناوري
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 مدل پذيرش فناوري .7-2

و تدهول  اتدتفاد      شدد   هکندد کد  تدودمندي در   ادعا مي( 191 ،ديويس)  الگوي ر يرش فناوري

. کنندة تمايل رفتاري ب  اتدتفاد  از فنداوري هسدتند    ترين عوامل تعيين مشتره مهم طور ب   شد  دره

رود بد  اتدتفاد    و انتظار مي شت دااشار  « قدرت يک ميل براي انزام رفتاري خاص»تمايل رفتاري ب  

مدس ر يرش فناوري بددين صدورت   هاي اصلي تعاريف مربوط ب  برتاخت . شودمنزر واقعي از تيستم 

 :ات 

 برداش  ذهني کاربر در خصوص اينک  اتتفاد  از تيستم کاربردي خداص در  : دره از تودمندي

   .شودميآيند  باعث افزاي  عملکرد شيلي او در يک عرص  يا زمينة تازماني 

 تيستم مورد نظر بدي اي ک  کاربر انتظار دارد در آيند  اتتفاد  از درج : تهول  اتتفاد  دره از

 .نياز از تالش و کوش  باشد

 دربارة انزام رفتاري مشو  ات ( ناشي از ارزيابي)احساس منفي يا مثب  فردي : نگرش.  

شدد  و از ايدن طريد     منزردرج  تودمند دانستن و نگرش مربوط ، ب  افزاي  تمايل رفتداري  

تي  ک  تهول  اتتفاد  بدر تمايدل افدراد بد      ب  اين تر. آوردکاربر ب  اتتفاد  واقعي از تيستم روي مي

 ، نمدودار  . اتتفاد  از تيستم از طريد  هدر دو مدورد دره از تدودمندي و تمايدل رفتداري اثدر دارد       

 .هاي اصلي الگوي ر يرش فناوري را نشان داد  ات ارتباطات بين برتاخت 

ب  ( دره از تادگي کاربرددانستن و  مانند تودمند)بر باورها  تأثيرمتييرهاي بيروني، از طري  

ندد بدراي مثداس    توان مدي متييرهاي بيروني . دهندرفتار فرد در ميزان اتتفاد  عملي از فناوري شکل مي

هداي  يدا ويهگدي  ( 222 ونکدات  و مدوريس،   )يدا جنسدي      هاي فردي نظير تطح تحصديالت ويهگي

تازماني نظير آموزش اتتفاد  از فناوري يا هر نوع عاملي از قبيل عوامدل تدازماني، عوامدل اجتمداعي،     

______________________________________________________ 
1. Technology Acceptance Model (TAM) 

2. Perceived Usefulness 

3. Perceived Ease of Use 

4. Davis 

5. Fishbein and Ajzen .(1975). 

6. Burton Jones and Hubona .(2005). 
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هاي افدراد ديگدر    ، نحو  آموزش و کمکافزار نرمو  افزار تو اي مانند نوع  ي رايان ها تيستمهاي  ويهگي

فدراد از مفيددبودن و آتداني    هداي ذهندي ا   اي باشد ک  بر روي برداش  ي رايان ها تيستمدر اتتفاد  از 

و تدادگي   شد  درهبست  ب  نوع متيير بيروني، تودمندي . گ ارند مي تأثيراتتفاد  از فناوري اطالعات 

 .اثر بيشتري بر تمايل رفتاري خواهند داش  شد  درهکاربرد 

 فناوري پذيرش اصلی الگوي  .2 نمودار

 

 .Davis. (1919): مأخ 

 (TPB) 5ي شدهريز برنامهرفتار  نظريه .7-7

 ياين مدس وقوع رفتدار . توتط فيشبن و آجزن مطرح شد 191  ي شد  در تاسريز برنام رفتار  نظري 

طبد  ايدن مددس، قصدد     . د؛ مشروط بر اينک  فرد قصد انزام آن را داشت  باشدد کن مي بيني ري ويه  را 

انزام يک رفتار توتط ت  عامل شامل نگرش نسب  ب  رفتار يعني احساس مثب  يا منفي فدرد دربدار    

انزام رفتار خاص ات ، هنزارهاي ذهني يعني ادراه فرد دربار  اينک  ارل  مردمداني کد  بد  نظدر او     

دهد و کنتدرس  ار خود مورد توج  قرار کنند و او بايد يا نبايد نظر آنها را در رفتمهم هستند، چ  فکر مي

هداي مدرتبط بدا    شد  يعني تادگي يدا دشدواري رفتدار از نظدر فدرد و در حدوز  ردهوه         رفتاري دره

نمدودار  )د شدو  مي بيني ري   ،«ادراکات مربوط ب  قيود داخلي و بيروني بر رفتار»ي اطالعات ها تيستم

ن تمايل او ب  انزام آن رفتار ات  ک  آن هم بد  نوبد    طب  اين الگو، رفتار واقعي فرد تابعي از ميزا(.  

نگرش فرد ب  موضوع، هنزارهاي ذهني او و ادراه از ميزان کنترلي کد    مانندعواملي  تأثيرخود تح  

______________________________________________________ 
1. Theory of Planned Behavior (TPB) 

2. Taylor and Todd .(1995). 

 متييرهاي بيروني

 دره از تودمندي

 اتتفاد  تمايل رفتاري نگرش

 دره از تهول  اتتفاد 
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 . د بر رفتار خود داشت  باشد، قرار داردتوان مي

ر نيدز هميشد    قصد رفتاري، بيانگر شدت ني  و اراد  فردي براي انزام رفتار هدف اتد ؛ رفتدا  

تح  کنتدرس قصدد رفتداري     طورانحصاري ب رفتار،  نظري اين . از قصد رفتاري و متصل ب  آن ات  رس

 .ات 

 شده ريزيبرنامه رفتار نظريه الگوي: 7 نمودار

 
 

  هااشاعه نوآوري نظريه .7-4

کند اطالعاتي را دربارة روش منات  براي حرک  يک طرح نوآوران  از تعي مي  هااشاع  نوآوري نظري 

گيري نوآوراند  کد  ندره بد      دربار  فرايند تصميم نظري اين . ارائ  دهد ،مرحلة اختراع ب  مرحلة کاربرد

اشداع  ندوآوري، فدر      نظريد  در . دهدد کندد، توضديح مدي   کارگيري اختراعات را در عمل مشو  مي

هاي دتت . بندي کردترع  ب  کارگيري نوآوري توتط آنها طبق  اتاسبر  توان ميشود ک  افراد را  مي

ثري  زودر ير، اکثري  ديرر ير و عقد   دهندگان، اک ب  ترع  تطبي  نوآوران،: موتلف افراد عبارتند از

  .اندها ب  صورت نرماس توزي  شد اين دتت . هاماند 

 

 

 

______________________________________________________ 
1. Innovation Diffusion Theory (IDT( 

2. Rogers .(1995). 

 تمايل رفتاري رفتار

 نگرش ب  رفتار

 هنزار ذهني

 دره کنترس بر رفتار
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IDTها  اشاعه نوآوري نظريههاي اصلی جدول برساخته .5جدول 
5 

 عنوان برتاخت 
 تعريف

 

 .د در شرايط فعلي بهبود ايزاد کندتوان ميميزان دره از اينک  نوآوري  مزي  نسبي

 دره از دشواري يا تهول  ب  کاربردن نوآوري  اتتفاد تادگي 

  .آورددره از اينک  ب  کاربردن نوآوري تصور يا وضعي  واحدي در تيستم اجتماعي رديد مي تصور

 مشاهد  ميزان اتتفاد  ديگران از تيستم در تازمان  قابلي  مشاهد 

 کاربران بالقو   ريشيني موجود، نيازها و تزارب ها ارزشميزان تازگاري نوآوري با  قابلي  تازگاري

 قابل لمس بودن نتايج اتتفاد  از نوآوري، شامل قابلي  ديدن و قابلي  ارتباط برقرارکردن  قابلي  توضيح نتايج

 دره از ميزان اختياري و داوطلبان  بودن نوآوري خاص  اتتفاد  داوطلبان 

 .و روابط آنها در شکل زير نماي  داد  شد  ات اشاع  نوآوري  نظري هاي اصلي  برتاخت 

 نوآوري نفوذ نظريه الگوي .4 نمودار

تدازي  موفقيد  در ريداد   کندد   مدي  و بيان داد چارچوب اصلي نظري  اشاع  نوآوري را نشان  ، نمودار 

قابلي  تازگاري فني، ميدزان ريچيددگي    مانندتيستم اطالعات و ميزان ر يرش آن بستگي ب  عواملي 

 .آنهات فني و مزي  نسبي دارد ک  تيستم جديد واجد 

 

 

 

______________________________________________________ 
1. Moore and Benbasat.(1991). 

 فني تازگاري قابلي 

 (نفوذ ر يرش)  ISموفقي  در اتتقرار  فني ريچيدگي

 نسبي مزي 
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 (DTPB) 5ي شدهريز برنامهتجزيه يافته رفتار  نظريه .7-1

ي ريدز  برنامد  رفتار  نظري هايي از  اند ک  در آن تاز  ارائ  کرد   11 را در تاس  نظري اين   تيلور و تاد

آندان بدا تززيد     . اندد  ترکي  شدد  (  11 و   19 )اشاع  نوآوري راجرز  نظري با (  11 )شد  آجزن 

ي شدد  را توتدع    ريدز  برنامد  رفتدار   نظريد  ، شد  درههاي نگرش، هنزار ذهني و کنترس رفتاري  تاز 

. تري از ريشايندهاي رفتار منزر شدد  اين کار ب  افزاي  قدرت تبيين قصد رفتاري و دره دقي  .دادند

وتديل  قصدد    ي شد ، رفتار اتتفاد  از يک فناوري اطالعاتي بد  ريز برنام يافت  رفتار  تززي  نظري طب  

د و قصد اتتفاد  نيز ب  نوب  خود با نگرش نسدب  بد    شو ميشد  تعيين  اتتفاد  و کنترس رفتاري دره

هداي   تعريف موتصري از تاز  ،در ادام . دشو ميتعيين  ،شد  درهرفتار، هنزار ذهني و کنترس رفتاري 

 .دشو ميارائ   اين نظري ،

، ميزاني ات  ک  فرد باور دارد اتتفاد  از فنداوري خداص موجد  بهبدود     شده درکسودمندي 

د کد  شدو  اعتقداد    شو مي گفت اي  شد ، ب  درج  تهول  اتتفاد  دره  .دشو ميعملکرد شيلي وي 

، ميزاندي اتد    شده درک قابليت سازگاري   .دارد اتتفاد  از تيستم خاص ب  تالش زيادي نياز ندارد

در   .اتد   و نيازهاي جاري ر يرندگان بالقوّ  تدازگار  ريشيني موجود، تزربيات ها ارزشک  نوآوري با 

ي مرج  مديران و همکاران در نظر گرفت  شد  ات  ک  متنات  با ها گرو مورد تاز  هنزار ذهني، اثر 

ي مرج  متفاوت ديگري را در نظدر  ها گرو  توان مينوع فناوري مورد مطالع ، کاربران و شرايط محيطي 

در اين رهوه  با توج  ب  مطالعات ريشين انزام شدد  تد  گدرو  مرجد  خدانواد ، دوتدتان و       . ف گر

 .کنند  هنزار ذهني در نظر گرفت  شد  ات  همکاران ب  عنوان عوامل تعيين

بسدياري از   رهوهشدگران دهدد   شد  دربار  ر يرش فنداوري نشدان مدي    مروري بر مطالعات انزام

نتدايج  . اندد  اتدتفاد  کدرد    ردهوه  ي شد  ب  عنوان چارچوب نظري ريز برنام يافت  رفتار  تززي  نظري 

ي هدا  تيسدتم ، چارچوب نظري مناتبي براي دره داليل ر يرش انواع نظري اين  دهد ها نشان مي رهوه 

______________________________________________________ 
1. Decomposed Theory of Planned Behavior 

2. Taylor and Todd 

3. Davis .(1989). P 320. 
4. Venkatesh and Davis. (2000)  

5. Taylor and Todd .(1995). P 152. 
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CRCنفر از دانشزويان بازرگداني و اتدتفاد  از     19 اي شامل تيلور و تاد با نمون  .دهد اطالعاتي ارائ  مي
  

ي شدد  در مقايسد  بدا مددس     ريز برنام يافت  رفتار  تززي  نظري ب  عنوان فناوري مورد مطالع  دريافتند ک  

و بد  دليدل    بدود  بداالتري برخدوردار    بيندي  ري ي شد  از قدرت ريز برنام رفتار  نظري و   ر يرش فناوري

ايدن دو   ،همچندين . کندد  م ميتززي  عوامل اجتماعي، کنترلي و نگرشي، دره بهتري از قصد رفتاري فراه

کننددگان از فنداوري بد  نتدايج      اتدتفاد  مصدرف  د تطبيقي ديگري براي بررتي قصد  رهوهشگر در مطالع 

 نظريد  ي شدد  در مقايسد  بدا    ريدز  برنام يافت  رفتار  تززي  نظري آنان دريافتند ک   .مشابهي دت  يافتند

 .قصد اتتفاد  از فناوري، عملکرد بهتدري دارد  بيني ري در   عمل مستدس نظري ي شد  و ريز برنام رفتار 

از خددمات   افدراد ب  دنباس مطالع  کامل و دقيد  عوامدل مدؤثر بدر قصدد اتدتفاد         اين رهوه از آنزا ک  

ي شدد  را بد    ريدز  برنامد  يافت  رفتار  تززي  نظري ي ر يرش فناوري، ها مدسبانکداري مزازي ات ، از بين 

کدردن تداز  اعتمداد بد  آن، بدا توجد  بد          مورد اتتفاد  قرار داد  ک  با اضداف   رهوه عنوان مدس مبناي 

ترريد   منظدور   بد  ريدزي   د در برنام توان ميو نتايج اين رهوه  را توتع  داد   اين نظري مطالعات ريشين 

 .باشد مؤثرافراد در اتتفاد  از خدمات بانکداري مزازي 

 پژوهشپيشينه  .7-1

دليدل نوردا بدودن ايدن ندوع        شد  مربوط ب  عوامل ر يرش بانکداري مزازي در ايدران بد   مطالعات انزام

د با وجود محدودي  مناب ، مطالعات شو اما در اين رهوه  تعي مي بود ،خدم  بانکي بسيار نامحدود 

 .شودصورت خالص  مرور   مشاب  ب

 بر اتداس مددس رد يرش     يمدل ران،يا در بانک نترن يا رشير  منظور ب (  1  ) همکاران و دهقان

بد   را  يتيشوص يها يهگيو عوامل اعتماد و و کرد  شنهاديريزي شد  ر رفتار برنام  نظري و  فناوري

نگدرش فدرد    يرو ميمسدتق  صدورت  بد  د توان يک  اعتماد م آنها نشان داد جينتا کردند ک مدس اضاف  

 .گ ار باشدتأثير

______________________________________________________ 
1. Computing Resource Center 

2. Technology Acceptance Model (TAM) 

3. Theory of Reasoned Action (TRA) 
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  مثبتي بر تمايل و نگرش مثبد    تأثير شد  درهتومندي  ندنشان داد ( 1  )منتظري و همکاران

و اعتمداد در رد يرش    شدد   درهمثبتدي بدر تدودمندي     تأثير شد  درهافراد دارد؛ تهول  اتتفاد  

مثبتي بر هنزارهاي ذهني و کنتدرس رفتداري    تأثيرمؤلف  اعتماد  ،همچنين .بانکداري اينترنتي دارد

 .دارددر ر يرش بانکداري اينترنتي  شد  دره

  ب  عنوان مددس اصدلي در نظدر    را  ر يرش فناوري مدس مطالع  خوددر  ( 1  )صنايعي و همکاران

شدد  و دره تدهول  اتدتفاد ، اثدر متييرهداي اعتمداد،        و عالو  بر متييرهاي فوايدد ادراه ند گرفت

متييرهداي  نشان داد کد    هاي آنها يافت  .دادندنيز مورد بررتي قرار را هاي دول  و تبلييات  حماي 

اثدر   ،دارندد؛ همچندين   تدأثير هاي دول  بر ر يرش بانک مزدازي   حماي  شد ، اعتماد و فوايد ادراه

 .شد تأييدو اعتماد نيز  شد  درهمتيير دره تهول  اتتفاد  بر فوايد 

  بدراي افدزاي  رد يرش    بد  ايدن نتيزد  رتديدند کد        در رهوه  خود ( 1  )حيدري  و همکاران

و  يکردن مردم نسب  ب  بانکداري الکترونيک رتاني و آگا  اطالع گام،ن نوستيبانکداري الکترونيکي، 

 .ات ( عادت ب  تيستم تنتي)مزاياي آن و کاه  مقاوم  

  از  يبر ر يرش ابزارهاي بانکدداري الکترونيکد   مؤثرعوامل  رهوهشيدر  ( 1  )هاشميان و همکاران

عوامدل مفيددبودن، تدازگاري، تدهول      يافتند کد    ب  اين نتيز  دت و   تنزيدتوي مشتريان را 

يعندي   يمعناداري بر ر يرش هر چهار ابزار بانکداري الکترونيک تأثيرکنند   اتتفاد  و شرايط تسهيل

در ر يرش ر يري  عامل ريسک ،همچنين. کارت بانک، تلفن بانک، اينترن  بانک و موبايل بانک دارد

و در ر يرش کارت بانکي نسب  ب  اينترن  باندک و تلفدن باندک     شت دا يمعنادار تأثيرموبايل بانک 

 .ات ناچيز  شتأثير

  شد  يريز برنام  رفتار نظري  و تکنولوژي ر يرش مدس دواز تلفي   ( 1  )عبدالوند و عبدالعظيمي 

مورد تنز  قدرار  اينترنتي را در ر يرش بانکداري  کنند  مصرف توتط شد  ادراه تود و ريسک با

 کنتدرس  ذهندي،  هنزارهداي  انتظار، مورد تود اتتفاد ، تهول  دهد مي نشانآنها  مطالع  نتايج .دادند

ردنج   ،همچنين. دارد اينترنتي بانکداري از اتتفاد  قصد بر مثبتي تأثيرشد   ادراه تود و ادراکي رفتار

 بانکدداري  نسب  ب  افراد نگرش بر منفي تأثير ،(اجتماعي، زماني و عملکردمالي، امنيتي، ) ريسکنوع 
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 نسدب   نيز اتتفاد  تهول  . ات بيشتر ي ديگرها ريسک از امنيتي ريسک تأثير ک  گ اشت  اينترنتي

 .دارد اينترنتي بانکداري ب  افراد نگرش بر بيشتري مثب  تأثير ديگر عوامل ب 

 بدا  از تدوي مشدتريان   ،بر اتتفاد  از بانکدداري اينترنتدي   مؤثرعوامل  ( 1  )فرد و همکاران  تقوي ،

بررتدي   را فقط باي شد  و عامل اعتماد ريز برنام بسط مدس ر يرش فناوري اطالعات و نظري  رفتار 

متييرهداي اعتمداد، تدهول     نشان داد کد  بد  ترتيد      آنها نتايجک   شناتايي کردندعوامل اثرگ ار 

اتدتفاد  از بانکدداري   )اتتفاد  و منفع  کس  شدد  بدر نگدرش افدراد در انزدام رفتدار مدورد نظدر         

 .بااليي دارد تأثير( اينترنتي

  هداي خصوصدي   کبررتي موان  توتدع  بانکدداري الکترونيکدي در باند    در  (99  )آماد  و جعفررور 

حقدوقي و   -اجتمداعي، قدانوني   -شدد  مواند  فرهنگدي    ترين موان  شناتايي اصليک   ندعنوان نمود

 .تکنولوژي مورد ر يرش نبود  ات  -مديريتي بود  و موان  مالي و فني

 بدا اتدتفاد  از مددس    را بر ر يرش بانکدداري الکترونيکدي    مؤثرعوامل  (99  )اتدي و همکاران  بني

و محرمان  بدودن، اطالعدات در   امني  : ش  عاملد هد نشان مي هاآن يها يافت  .ندتنزيد ريکاراينن

زمين  بانکداري الکترونيک، شاخ  منفع  و مفيد بودن، تهول  اتتفاد ، کيفي  ارتباط اينترنتدي  

 .ات  مؤثر يدر ر يرش بانکداري الکترونيک ب  ترتي  بو  بودن و ل ت

  اينترنتدي  بدر رد يرش بانکدداري     تأکيدب  مقايس  تحليلي ر يرش فناوري با ( 91  )يعقوبي و شاکري

ي شدد  و مددس   ريدز  برنامد  رفتدار   نظريد  عمل مسدتدس،   نظري و با مقايس  تحليلي ت  مدس   ررداخت

بيندي قصدد    بر ر يرش بانکداري اينترنتي برمبنداي تد  معيدار تواندايي ردي       تأکيدر يرش فناوري با 

 نظريد  نشان داد ک   نتايج .نداتتفاد ، ميزان تبيين واريانس قصد اتتفاد  و برازش کلي را مقايس  کرد

 .ي شد  در مقايس  با دو مدس ديگر از عمکرد بهتري برخوردار ات ريز برنام رفتار 

  بر قصد اتتفاد  مشتريان از خدمات بانکدداري   مؤثربررتي عوامل ب   ( 9  )تيدجوادين و يزداني

نشدان داد کد  مددس رد يرش      آنهدا هداي   يافتد  . ندد ررداخت (مطالع  موردي بانک تدامان )اينترنتي 

 ،تکنولوژي مدس مناتبي براي شرح رفتار اتتفاد  از خددمات بانکدداري اينترنتدي اتد  و در واقد      
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ادراکات فرد در مورد تهول  اتتفاد  از خدمات بانکداري اينترنتي و مفيدبودن اين خددمات و نيدز   

 .رابط  مستقيم دارد ،خدمات فرد در اتتفاد  از رايان  با قصد اتتفاد  از اين "خود اثربوشي"

  هاي اقدام مستدس و رفتار تنزيد  و انتشار نوآوري ب  تبيدين   گيري از نظري  با بهر  (221 )راوي و همکاران

بندي بد     بندي عوامل ر يرش بانکداري اينترنتي در هند ررداختند ک  نتايج رتب کنندگان و رتب  رفتار مصرف

هنزارهداي ذهندي،    . باور مشدتري،   . قصد اتتفاد  از بانکداري اينترنتي، .  : ات  ترتي  بدين صورت بود 

 .تهول  اتتفاد  شد . 9امني  و . 1تودمندي،  . ميل ب  اتتفاد ،  . اعتماد ب  بانک،  . 

  گان کنندد  مصدرف ردد يرش بانکددداري اينترنتددي از تددوي با عنوان رهوهشي در  ( 22 )چنک و همکاران

ندام امنيد      ابتدا ب  مدس ديوس عنصري ب ،اتتفاد  از مدس بسط يافت  مدس ر يرش فناوريبا  در هنگ گنگ

قصدد   بيندي  ردي   ،يافتد  رد يرش فنداوري    نشان داد ک  اين مددس بسدط   آنها يجانت .ندرا اضاف  نمود  در وب

 .دهد مينشان خوبي   ب يدر ر يرش بانکداري الکترونيک را  کنند مصرف

 پژوهششناسی  شرو. 4

 مدل مفهومی .4-5

بد    يدک هر  شد  درهنگرش، هنزار ذهني و کنترس رفتاري  ک  دهند مي نشان مطالعات ادبيات و ريشين 

هدا، چنددين عامدل در بدر      از ايدن شداخ    يکک  هر بود   گ ارتأثيرنوعي بر ر يرش فناوري توتط افراد 

مددس  کردن شاخ  اعتماد بر اتداس   اين عوامل شناتايي و با اضاف  گيرند ک  با اتتفاد  از روش دلفي مي

 .(  و نمودار   جدوس )دند شنهايي  ،ي شد ريز برنام يافت  رفتار  تززي  نظري يافت    توتع

 

 

 

 

 

______________________________________________________ 
1. Perceived Web Security 
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 بر پذيرش بانکداري مجازي مؤثرتعاريف مفهومی عوامل  .2جدول 

 تعاريف مفهومی و عملياتی نام متغير نماد

1F  شد  درهتودمندي 
برداش  ذهني کاربر در خصوص اينک  اتتفاد  از تيستم کاربردي خاص در آيند  باعدث افدزاي    

 (  :191  ديوس،)شود ميعملکرد شيلي او در يک عرص  يا زمينة تازماني 

2F  شد  درهقابلي  تازگاري 
 و ريشدين  تزربيدات  موجدود،  هداي  ارزش بدا  ندوآوري  ک  ات  ميزاني ،شد  درهتازگاري  قابلي 

 (   : 11 تايلر و تاد، )ات   تازگار بالقوّ  ر يرندگان نيازهاي جاري

3F   شد  درهتهول  اتتفاد 
نياز از تالش و کوش  باشد اي ک  کاربر انتظار دارد در آيند  اتتفاد  از تيستم مورد نظر بيدرج 

 .(91 :222 ديوس،  و ونکادش)

4F مکرر اتتفاد  و آزمون نمايد صورت ب تواند از بانکداري مزازي  احساس فرد نسب  ب  اينک  مي آزمون ر يري. 

5F  شد  درهتصوير ذهني 
بدر   يب  احساس فرد ب  اين باور ک  اتتفاد  از خدم  بانکدداري الکترونيکد   شد  درهتصوير ذهني 

 .اتاس تصوير ذهني خوش تازگار باشد

6F ات کنند  هنزار ذهني فرد در اتتفاد  از بانکداري مزازي عامل دوتتان  يعني عامل تعيين اثر دوتتان. 

7F  ات کنند  هنزار ذهني فرد در اتتفاد  از بانکداري مزازي عامل خانواد   يعني عامل تعيين اثر خانواد. 

8F خودکار آمدي 

ايدن   .ات  رفتار يک انزام براي هاي  توانايي مورد در فرد قضاوت کنند  خودکار آمدي يعني بيان

 چد   کد   ايدن  دربدار   فدرد  قضداوت  ب  بلک  د،شو مين مربوطد، دار فرد ک  هايي مهارت ب  موضوع

 .دشو مي مربوط ،دهد انزام موجودش هاي مهارت با تواند يم کارهايي

9F 
وضعي  مناب  تسهيل 

 کنند 

 تايلر) ات  معين رفتار يک در شدن درگير نياز براي مورد مناب  ر يري دتترس ميزان دهند  ننشا

 (1  : 11 و تاد، 

11F تمايل ب  اعتماد 
 مايلند افراد چرا کند يم بيان ک  ات  شوصي  بر مبتني تمايل ديگران، ب  اعتماد براي فرد تمايل

 ( 11  همکاران، و ماير)نکنند  اعتماد آنان ب  يا کنند اعتماد ديگران ب 

11F 
تضمين تاختاري 

 شد  دره

 ديوار) تکنولوژيکي هاي امنيتي، زيرتاخ  هاي  شبک دليل ب  ک  ات  امنيتي از فرد ذهني ادراه

 قانوني هاي زيرتاخ  ،(جزاينها و ها تيستميکپارچگي  رمزگشايي، و نگاري رمز هاي تکنيک آت ،

 بانکداري محيط مورد در کنترلي هايتازوکارو  (اينترنتي جرايم با مبارز  قوانينمانند ) حقوقي و

 .کند يم مزازي احساس

12F  شد  درهشايستگي 

 شديو   بد   را بدرخط  مالي خدمات قادرند ها بانک ک  اين از ات  فرد ، ادراهشد  درهشايستگي 

دره شدو  از تواندايي متصددي در برخدورد بدا نيازهداي       . کنندد  ارائد   منات  و اثربو  آتان،

 (   :  2 فن لين، )مشتريان 

13F   شد  درهحسن ني 
عمل  مشتريان شان هاي خواتت  مطاب  ها بانک ک  دارند باور مشتريان يعني شد  درهحسن ني  

 .دارند توج  آنان آتاي  و رفا  ب  و کنند يم

14F   شد  درهتمامي 
 مشدتريان  قبداس  در خود تعهدات ب  ها بانک اينک  از فرد ادراه ات  از عبارت شد  دره تمامي 

 .کنند مي عمل اخالقي اصوس با مطاب  روشانند و يم عمل جام 

 



 
 در نظام بانکی کشورعوامل موثر بر پذيرش بانکداري مجازي بررسی 

 

37 

 پژوهشمدل مفهومی  .1نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهشروش  .4-2

. اتد  ريمايشدي   -لحاظ روش انزام از نوع توصيفي  ب هدف انزام، کاربردي بود  و  از نظراين رهوه  

براي بررتي  ، عمدتا112ً ک  در اوايل ده   بود  ديماتل شناتي روش، رهوه تکنيک محاتباتي اين 

هاي مورد بررتدي   مؤلف  ميانبا هدف شناخ  و شناتايي نحو  و ميزان روابط   مسايل ريچيد  جهاني

اي از  ي از ديدگا  عل  و معلدولي در راتدتاي تداختاردهي بد  دنبالد      تأثيرر يرگ اري و تأثيرلحاظ   ب 

دو مزي  اصلي روش ديماتدل نسدب     .دش مي اتتفاد هاي مورد مطالع ،  اطالعات مفرو  دربار  مؤلف 

وداب ايدن روش نسدب  بد      د دليدل مهدم در انت  تواند  مدي گيدري چنددمعيار     تصميم ديگر يها روشب  

 :در اين رهوه  باشد ي ديگرها روش

______________________________________________________ 
 .(91  .) اصيررور.   

 F : تودمندي دره شد 

 F : قابلي  تازگاري دره شد 

 F : تهول  اتتفاد  دره شد 

 F :آزمون ر يري 

 F : تصوير ذهني دره شد 

 نگرش

 اتتفاد ( رفتاري قصد

 )مزازي بانکداري از

 اثر دوتتان: F  هنزار ذهني

1F : اثر خانواد 

کنترس رفتاري 

 دره شد 

9F :خودکار آمدي 

1F : وضعي  مناب  تسهيل کنند 

 اعتماد

 2F :تمايل ب  اعتماد 

  F : تضمين تاختاري دره شد 

  F : شايستگي دره شد 

  F : حسن ني  دره شد 

  F : تمامي  دره شد 
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، روشدني و  اي شدبک  ؛ مزي  اين روش نسب  بد  تکنيدک تحليدل    در نظرگرفتن ارتباطات متقابل . 

ي کد   طدور  بد   تد ؛ وتديعي از اجزا  شفافي  آن در انعکداس ارتباطدات متقابدل ميدان مزموعد      

( جه  و شددت اثدرات  )متوصصان قادرند با تسلط بيشتري ب  بيان نظرات خود در رابط  با اثرات 

مداتريس ارتباطدات   )تل ااز تکنيک ديم آمد  دت  ب ات  ک  ماتريس  گفتني. ميان عوامل بپردازند

 طدور  ب تل ا، تکنيک ديمب  بيان ديگر. دهند  بوشي از توررماتريس ات  ، در واق  تشکيل(داخلي

فرايندد تحليدل    مانندد بلک  ب  عندوان زيرتيسدتمي از تيسدتم بزرگتدري      ،کند مستقل عمل نمي

 . ات   اي شبک 

تدرين   ايدن مدورد يکدي از مهدم     ؛يعلد  و معلدول   يها در قال  گرو  د يچيب  عوامل ر يتاختارده . 

بدددين صددورت کدد  بددا . اتدد  مسددأل کارکردهددا و داليددل کدداربرد فددراوان آن در فرايندددهاي حددل 

گيرندد  را   هاي عل  معلولي، تصدميم  بندي مزموع  وتيعي از عوامل ريچيد  در قال  گرو  تقسيم

اين موضوع تب  شناخ  بيشدتري از جايگدا    . دهد تري از دره روابط قرار مي در شرايط منات 

 .شود گ اري متقابل دارند، ميتأثيرعوامل و نقشي ک  در جريان 

فرايندد تحليدل    مانند)گيري  تصميم ديگر يها روش ب  نسب  تلاديم روش ديگر هاي برتري از

 در موجدود  عناصدر  اي ب  گفت . ات  روابط بازخور ر يرش هاي زوجي، مقايس  راية بر(  تلس  مراتبي

 وتديلة  ب  ن  تنها نيز، تيستم در عامل هر وزن و اهمي  .نباشند از يکديگر مستقل ندتوان مي تيستم

 کل يعني تيستم، در موجود عوامل تمامي ب  وتيلة بلک  رايين دت ، هاي منحصراً عامل يا باالدت 

  .شود تعيين مي مدس

هداي گونداگون علمدي     تاکنون، اين روش در تشريح و شفاف تازي بسياري از مسايل ريچيد  در زميند  

 .روش آورد  شد  ات مطالعات انزام شد  با اين ترين  ، مهم در جدوس . ب  کار رفت  ات 

 

 

______________________________________________________ 
1. Analytical Network Process (ANP) 

2. Analytical Hierarchy Process (AHP) 

 .(91  .) اصيررور.   
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 اخير هاي پژوهشموارد به کار گرفته شده تکنيک ديماتل در  .7لجدو

 گيريکار بهزمينه  نويسندگان 

 ارزيابي توليد ناب (91  )شا  علي زاد  کلووران، ضيايي و الواني  5

 ي اتتراتهيکگ ار ترماي انتواب نحو   (221 )شيونگ لي و همکاران  2

 مينأتبندي مراکز توزي  زنزير   لوي وا (  2 )همکاران اميري و  7

 بررتي عوامل اتتراتهيک در امني  تايبري ناتو (  2 )گيرز  4

 ايزاد مدلي براي انتواب مديران (12  )جعفرنهاد، احمدي و ملکي  1

 درمانهاي بهبود در زمين  بهداش  و  انتواب رروژ  (  2 )زاد  هرات، نورتانا و رارتا  يتق 1

 هاي اين رهوه  يافت : خ مأ

بدر اتدتفاد  از    مدؤثر اصلي در اين مطالع ، شناتايي عوامدل   مسأل ، رهوه با توج  ب  ماهي  

کد  از نظدرات گدرو  خبدر       اتد   ريشدين  هداي  رهوه بانکداري مزازي توتط اشواص با اتتفاد  از 

هدا   و تداختاردهي بد  داد    گدرداوري  بدراي در اين مطالعد ، از روش دلفدي   . شد  بود گرداوري( دلفي)

تدازي آن توضديح    شدد  بدراي ريداد     اتدتفاد  در ادام ، دربار  روش دلفدي و روندد   . اتتفاد  شد  ات 

 .موتصري اراي  شد  ات 

 :کند تاختار يافت  ات  ک  از اصوس و مباني زير ريروي مي  نسب ب يند ارتباط گرو  افر

تعداد دورهداي ريمداي  ايدن    )دلفي، يک ريماي  خبرگان در دو يا بي  از دو دور ات   . 

ب  تاختار و ريچيدگي موضوع مورد مطالع  و ميزان آگاهي و دقد    در بيشتر موارد روش

دلفدي کالتديک در چهدار     روشمورد بحث بستگي دارد؛ ولي  مسأل اطالعات خبرگان از 

و يا قضاوت در مسايلي ک  اطالعات بسيار  بيني ري ک  ارل  براي  دشو دور  ريماي  مي

 .(گيرد يناق  و مبهم از آن در دت  باشد، مورد اتتفاد  قرار م

 . دشو ميدهندگان بازخور داد   ب  راتخ ريشينهاي  با شروع دور بعدي، در خصوص نتايج دور  . 
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ب   بارديگرکنند ک  اين ارزيابي  ارزيابي مي بارديگريکسان را  هاي موضوعخبرگان يکسان،  . 

در روندد   مندد  نظدام دلفدي رويکدردي     .گيرد قرار مي تأثيرتح  ديگر وتيل  نظر خبرگان 

خاص و  ررتشيبراي اتتوراج نظرات از يک گرو  متوصصان در مورد موضوع يا  رهوه 

اي با حفظ گمندامي   يا رتيدن ب  اجماع گرو  از طري  يک مزموع  از چين  ررتشنام 

  .دهندگان و بازخورد نظرات ب  اعضاي گرو  ات  خرات

ي گيدر  تصميمهاي  اما در زمين ؛ آيند  بود بيني ري ، هدف اصلي آن روشدر ابتداي ظهور اين 

ي، ريدز  برنامد  ، نيازتدنزي، هدفگد اري، کمدک بد      مسأل و افزاي  اثربوشي آن، قضاوت، تسهيل حل 

گروهدي اطالعدات، آمدوزش گدرو       گدرداوري تعيين اولوي ، خالقي ، تدازماندهي ارتباطدات گروهدي،    

کد  تعدداد     رود ها، توصي  مناب  و اجماع يا تواف  گروهي نيز ب  کار مدي  دهند ، تعيين تيات  راتخ

خبرگان  ب  تاختار و ريچيدگي موضوع در دت  مطالع ، ميزان اطالعات روشاي ريماي  در اين  دور 

هداي مربدوط بد  مشدکالت      بودن مؤلفد   ب  دليل مشو . و موضوع مورد بررتي بستگي دارد مسأل از 

دلفدي   روشهاي اوليد    شد  ريشين، لزومي ب  اتتفاد  از گام انزام هاي رهوه فناوري اطالعات توتط 

تعيدين   بدراي تر آن و  در مراحل ريشرفت  روش، اين بنابراين. شود ها ديد  نمي براي تاختاردهي ب  داد 

 .هاي فناوري اطالعات بر همديگر اتتفاد  شد  ات   مؤلفميان نوع و چگونگي روابط 

 جامعه آماري .4-7

هدا   تنظيم شاخ  از رس ديماتل، روش هداي  ب  منظور .انزام شد  ات   1  در تاس  رهوه اين 

اصديررور   نظدر  اتداس  بر .شود گرفت  ب  کار ها  شاخ اين مورد خبرگان در نظر بايستي و ررتشنام ،

 در البت   .ات  انتوابي خبر     تا 2  ديماتل، روش بر مطالعات مبتني ارل  آماري نمون  ،(91  )

 عامل يندافر اين در داش  توج  بايد .ات  شد  اتتفاد  شوند   بيس  ررت تعداد از مطالعات برخي

______________________________________________________ 
1. Wechsler .(1978). 

 .(99  .) احمدي.   

 .(99  .) احمدي؛ (91  .) احمدي، نصيرياني و اباذري.   

 .يديمقال  لي و همکاران در مناب  مراجع  نما مطالع  بيشتر ب  براي  . 
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 گيدري  نموند  بد  صدورت    جامعد  مدورد مطالعد ،   ب  همين دليدل    ،ات  خبرگان نظر کيفي  تر، مهم

 رهوهشدگران ک  ب  عندوان متوصصدان و    هاي رهوهشي  ادارمديران نفر     ک  از هدفمند ريرتصادفي

ند، بد  عندوان کانديدداي بدالقو      شو ميفعاس در زمين  خدمات بانکداري در شبک  بانکي کشور شناخت  

مبنداي اصدلي انتوداب تديم     . دششناتايي  رهوه هاي اين  داد  گرداوري منظور ب ي گير تصميمگرو  

حداقل د  تاس مرتبط با موضوع مورد مطالعد  بدود     تزربيرهوهشي و يا -علمي ريشين خبر ، داشتن 

مورد بررتي قدرار   رهوهشگرانررتشنام  توتط  يها داد  گرداوريابزار روايي و رايايي همچنين، . ات 

ررتشدنام   و چون شد   اتتفاد براي تحق  اين امر، از ت  داور خبر  براي بررتي روايي، . گرفت  ات 

داوران  اصدلي توجد    ،ها طراحي شدد  اتد ، بندابراين    مؤلف  ميانبا هدف تعيين شدت روابط مستقيم 

هدا نيدز بدا     رايدايي ررتشدنام    .هاي مورد بررتي در ررتشنام  بدود  اتد    عمدتاً ب  اراي  تمامي مؤلف 

کد  ضدري  آلفدا     يد  شد تنز بود ،بر همبستگي دروني کيد أتآلفاي کرونباه ک  با اتتفاد  از آزمون 

 گدرداوري در ادام  مقال ، روند . آزمون از رايايي قابل قبولي برخوردار ات  ،بنابراين .دشمحاتب   2/ 9

 .ها تشريح شد  ات   و تحليل داد

 ديماتل روش اجرايمراحل  .4-4

 شود مي مشو  اولي  عوامل بررتي همان مورد دهند  تشکيل عناصر: اوس مگا. 

 بدر  حداکم  بايسد   مدي  ک  روابطي و داد  قرار دياگراف يک رئوس در را مفرو  عناصر: دوم مگا 

 يدا  F بر عنصر  F  عنصر نفوذ ،نمون  طور ب ) شود مي معلوم ،باشد رئوس يا ايستگا  بين ارتباطات

 .(يکديگر بر اثر يب يا متقابل بر عکس يا

 ممکن رابط  براي خبرگان قضاوت از جمعي تواف  منظور ب  گروهي يگير تصميم قانون: توم مگا 

 .شود مشو  مي F و  F عنصر  دو هر بين

 روي بدر  و شدد    خواتدت  خبرگان از عناصر از (جمعي تواف  ب  و) نهايي روابط شدت :چهارم مگا 

 :شود مي داد  نشان صورت بدين دياگراف اين از رئوس مزموع  .شود مي مشو  دياگراف

______________________________________________________ 
 .(91  .) اصيررور.   
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{Fn ( عاملn ام ) ، ... ، F (عامل توم) ، F (عامل دوم) ، F (عامل اوس )} =N 

بدر عامدل تدتوني    ( F )تطري  عامل تأثير مستقيم رابط  ب  خبرگان توتط شد  داد  امتيازهاي ميان 

( F ) دشو مي تعيين( شد  ر يرفت  هاي ماتريس در) ريشين گام در شد  تأييد هاي براي هر يک از رابط. 

 شود داد  مي نشان   ماتريس  يک صورت ب  چهارم قدم دياگراف از نهايي امتيازات :رنزم مگا. 

 رديفي  مزموع بيشترين معکوس در   از ماتريس  ورودي هر :ششم مگا(α )ضرب ماتريس آن از 

 آن زيدرا  د،شدو  نمدي  موجدود  هداي  راتخ بر حاکم روند از انحرافموج   ضرب عمل اين .شود مي

 آثدار  روشدني  ب  و بود ( F و  F  عنصر دو هر بين) مستقيم صورت ب  ممکن روابط براي ها راتخ

 .بود خواهد آنها مستقيم آثار از کمتر يکديگر بر عناصر از ريرمستقيم

 تمدام  بدا  همدرا  ) يکدديگر  بر عناصر از ريرمستقيم و مستقيم آثار از محدود نا دنبال  مزموع :هفتم مگا 

 محاتدب   هدا،  گدراف  از موجدود  قدوانين  اتداس  بدر  هندتدي،  تصاعد صورت يک ب  (ممکن بازخورهاي

 .شود مي

 .داش  خواهد نياز (معکوس ماتريس)        از  اتتفاد  ب  نيز مزموع  اين محاتب 

 در ريرمسدتقيم  اثرهاي زيرا دارد، همگرايي ماتريس معکوس ب  موجود عناصر از ريرمستقيم آثار

 .بود خواهد کاهشي ريوتت  صورت ب  موجود دياگراف از ها زنزير  طوس

 ايدن . شدود  مي محاتب  يکديگر بر موجود عناصر از ريرمستقيم روابط از ممکن شدت: هشتم مگا 

 :آيد دت  مي ب  زير هندتي تصاعد مزموع از ،باال مشاب  اتتداللي با شدت

S = M +    + … +    = 
        

   
 = 

 

   
 = M                                                 ( )  

   عناصر بر عناصر نفوذ ي تتر ،شود مي مشو  عناصر از ممکن تاختار يا مرات  تلسل : نهمگام 

 مرات  تلسل  از ممکن تاختار کنند  مشو  مسلم، طور ب  قرارگرفتن آنها نفوذ تح  يا و ديگر

ي گروهدي و علمدي   گيدر  تصميمب  يک  رايان،ک  در  بود خواهد مسأل  حل يا بهبود در عناصر آن

 .ياف هاي اقتصاد مقاومتي دت   در شاخ  مؤثربندي عوامل  لوي وک  بتوان ب  ا خواهد شدمنزر
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افدزون   د،شدو  مدي  شامل را گروهي ديگر يگير تصميم هاي تکنيک ارل  مزاياي تمامتکنيک ديماتل 

 از اتدتفاد  . نمايد مي بررتي دقيقاً را بازخورها و بود  ر ير امکان آن براي "نار ير انتقاس"روابط  قبوس بر اين،

 .دشو مي خبرگان و ندگانگير تصميم بيشتري بين تعامل موج  اما بود ، بر زمان تکنيک اين

 ها يافته. 1

در ب  اين ترتي  کد   . چهار انزام شد تاب  منظور بررتي شدت ارتباط ميان عوامل، امتيازدهي از صفر 

صفر شدت اثري وجود ندارد و چهار شديدترين اثر را دارد، ميان  امتيازات داد  شد  از تدوي خبرگدان   

در ادام   .گيرد قرار ميشد  و مبناي شدت رابط  مستقيم بين هر دو عامل  ب  ازاي هر دو عامل محاتب 

  متل  افزار نرمبررتي بازخورها همرا  با اهمي  اثر آنها از تکنيک ديماتل اتتفاد  شد و ب  کمک  براي

  .دت  آمد  نتايج بررتي روابط نهايي ب

ضرب  حاصل. دشو ميتشکيل    س از شدت روابط مستقيم، ماتري ري با توج  ب  نتايج مرحل  

در معکوس بيشترين مزموع رديفي از ماتريس مورد نظر، شددت نسدبي حداکم بدر روابدط          ماتريس

در معکوس بيشترين مزمدوع رديفدي      يعني اين ک  هر ورودي از ماتريس  ؛نمايد مستقيم را ارائ  مي

(α )( جدوس ) شود از آن ماتريس ضرب مي. 

 α=  2/  2: بنابراين  ات ، 2/  2ک  معکوس آن  بود  2 بيشترين مزموع رديفي عدد 

( )                                                                                                    


 MM 

 

 

 

 

______________________________________________________ 
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 (ماتريس نرمال سازي شده) شدت نسبی حاکم بر روابط مستقيم  .4جدول 

 
1F 2F 3F 4F 5F 6F 7F 8F 9F 11F 11F 12F 13F 14F 

1F 2 29/2 29/2 29/2 29/2 2 /2 2 /2 2 /2 2 /2 29/2 29/2 29/2 29/2 29/2 

2F 29/2 2 29/2 29/2 29/2 2 /2 2 /2 2 /2 29/2 29/2 29/2 29/2 2 /2 29/2 

3F 2 /2 29/2 2 29/2 29/2 2 /2 2 /2 29/2 29/2 2 /2 2 /2 29/2 2 /2 29/2 

4F 2 /2 2 /2 29/2 2 2 /2 2 /2 2 /2 2 /2 2 /2 29/2 29/2 29/2 2 /2 29/2 

5F 29/2 29/2 29/2 29/2 2 2 /2 2 /2 29/2 2 /2 29/2 29/2 2 /2 2 /2 29/2 

6F 2 /2 2 /2 2 /2 2 /2 2 /2 2 2 /2 2 /2 2 /2 2 /2 2 /2 2 /2 2 /2 2 /2 

7F 2 /2 2 /2 2 /2 2 /2 2 /2 2 /2 2 2 /2 2 /2 2 /2 2 /2 2 /2 2 /2 2 /2 

8F 29/2 29/2 29/2 29/2 29/2 2 /2 2 /2 2 2 /2 2 /2 29/2 2 /2 2 /2 2 /2 

9F 29/2 29/2 2 /2 29/2 2 /2 2 /2 29/2 2 /2 2 2 /2 29/2 202  29/2 29/2 

11F 29/2 29/2 2 /2  /2 29/2 2 /2 29/2 2 /2 29/2 2 29/2  /2  /2 29/2 

11F 29/2 29/2 29/2  /2 29/2 2 /2 2 /2 2 /2 29/2 2 /2 2 29/2 29/2  /2 

12F  /2  /2  /2 29/2 29/2 2 /2 2 /2 2 /2 202  29/2 29/2 2 2  /2 

13F 29/2 29/2 29/2 29/2 29/2 2 /2 2 /2 2 /2 29/2 29/2 29/2 29/2 2  /2 

14F 29/2 29/2 29/2 29/2 29/2 2 /2 2 /2 2 /2 29/2 2 /2 29/2 29/2 29/2 2 

 .رهوه  اين يهاافت ي: مأخ  

 تمدام بدا   همدرا  )مزموع دنبال  نامحدود از آثدار مسدتقيم و ريرمسدتقيم از عناصدر بدر يکدديگر        ،تپس

 .شود ها، محاتب  مي ب  صورت يک تصاعد هندتي، بر اتاس قوانين موجود از گراف( بازخورهاي ممکن

 ( )                                                  S = M +    + … +    = 
        

   
 = 

 

   
 = M        

   
   

     = 0 

آثددار . خواهددد داشدد نيدداز ( معکوتدد )        محاتددب  ايددن مزموعدد  نيددز بدد  اتددتفاد  

معکدوس همگرايدي دارد، زيدرا اثرهداي ريرمسدتقيم در طدوس       ريرمستقيم از عناصر موجود ب  ماتريس 

در محاتب  ماتريس کد  در   ،بنابراين. صورت ريوتت  کاهشي خواهد بود ها از دياگراف موجود ب  زنزير 

اتد ؛ يعندي    Mماتريس واحد متنداظر بدا    I)د شو مياتتفاد          از معکوس  باال بود ،فرموس 

 .(صفر ات  ديگر، هاي هاي قطر اصلي آن برابر با يک و دراي  تمام دراي  ماتريس مربعي ک 

البتد   . کندد  هاي بلندمدت حکاي  مي دور  درعوامل بر يکديگر  تمامات تأثيراز نفوذ  ، جدوس 
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روابط مسدتقيم و ريرمسدتقيم برخدورد و بدر يکدديگر بد  دتد          تمامدر اين ماتريس، شدت ممکن از 

 . آيد يم

        Mشدت نسبی موجود از روابط مستقيم و غيرمستقيم  ماتريس روابط کل، .1جدول 

 
1F 2F 3F 4F 5F 6F 7F 8F 9F 11F 11F 12F 13F 14F R 

1F  9/2   /2   /2  9/2   /2   /2   /2  1/2  /2   /2   /2   /2   /2  9/2   /  

2F   /2  1/2   /2  9/2   /2   /2   /2  1/2   /2   /2   /2   /2  /2  9/2   /  

3F   /2   /2  1/2   /2   /2   /2   /2  1/2  /2  9/2   /2   /2  1/2   /2   /  

4F  9/2  1/2   /2   /2   /2  1/2  /2   /2   /2  9/2   /2  /2   /2   /2 1 /  

5F   /2   /2   /2  1/2   /2   /2   /2  9/2  1/2   /2   /2   /2  /2  1/2  1/  

6F   /2   /2   /2   /2   /2 29/2   /2   /2   /2   /2   /2   /2   /2   /2 1 /  

7F   /2   /2   /2   /2   /2  /2 29/2   /2   /2   /2   /2   /2   /2   /2 1 /  

8F   /2   /2   /2   /2   /2   /2   /2  /2  9/2  9/2   /2  /2  9/2   /2   /  

9F   /2   /2   /2   /2  1/2   /2  1/2   /2   /2  9/2   /2  /2   /2   /2  /  

11F  9/2  1/2   /2   /2   /2  1/2   /2  1/2   /2  9/2  9/2  /2  9/2   /2 19/  

11F  1/2  9/2  1/2   /2   /2   /2  1/2  9/2   /2   /2  /2   /2   /2   /2 1 /  

12F  9/2  1/2  9/2  9/2   /2   /2  1/2  1/2  /2   /2   /2  9/2   /2  /2  /  

13F  /2   /2  /2   /2  9/2  9/2  /2  /2   /2   /2  /2  1/2  1/2   /2   /  

14F   /2   /2   /2  9/2   /2   /2   /2  1/2   /2  /2   /2   /2   /2   /2   /  

J  1/   1/   /  1 /    /   /    /   1/  1/  1/   9/   9/  11/  1 /  
 

 .اين رهوه هاي  يافت : مأخ  

اين شدت بدا  . شود محاتب  مي( از عناصر موجود بر يکديگر)شدت ممکن از روابط ريرمستقيم 

 :آيد دت  مي ب ، از مزموع تصاعد هندتي زير الاتتداللي مشاب  با

 ( )                                         
 

   
                          

 

 ديگدر  قرارگرفتن از عوامدل  تأثيرهر يک از اين عوامل بر يکديگر يا تح   تأثيرترتي   راياني،در مرحل  

تاختار ممکن در تلسل  مرات  اثرگ اري و اثررد يري   ،با بررتي اين روابط. گيرد مورد بررتي قرار مي

با عندوان    با عنوان اثرات مستقيم و ريرمستقيم، جدوس   با توج  ب  جدوس  بنابراين،. آيد دت  مي  ب
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دهند  ترتي  عواملي  نشان Rبيشترين مزموع رديفي . دشو ميجدوس عوامل اثرگ ار و اثرر ير محاتب  

دهند  ترتيد  عدواملي    نشان Jبيشترين مزموع تتوني . گ ارند ات  ک  ب  شدت بر عوامل ديگر اثر مي

دهند  تلسل  مرات  عوامل نفوذگ ار  نشان Rبنابراين، ترتي  تتون . ندشو ميواق   تأثيرات  ک  تح  

محل واقعي هر عامدل در تلسدل    . نشانگر تلسل  مرات  عناصر نفوذر ير ات  Jو ترتي  عوامل تتون 

ي طور ب تفاضل اثرات متقابل ات ،  R-Jمزموع اثرات متقابل و  R+Jهاي  مرات  نهايي ب  وتيل  تتون

مزموع شدت يک عامل مهم از نظر اثرگد اري و هدم از نظدر اثررد يري در طدوس       دهند  نشان R+Jک  

هات ، ک  ايدن موقعيد     دهند  موقعي  يک عامل در طوس محور عر  نشان R-Jو  بود ها  محور طوس

يدک عامدل    يقدين  بد  و در صورت منفي بودن آن  تأثيرگ ارقط  يک  طور ب  R-Jبودن  در صورت مثب 

اثدر  ) 1Fاثرگد ارترين عامدل و عامدل    ( شدد   درهحس ني  ) F   لديگر، عام بيانب    .ات  تأثيرر ير

 .اثرر يرترين عامل ات ( خانواد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________ 
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 ترتيب اثر عوامل بر يکديگر .1جدول 

 ستون اول ستون دوم ستون سوم ستون چهارم

 ترتي  متييرها

متييرهاي 

گ ار تأثير

R 

 ترتي  متييرها

رهاي يمتي

ر ير تأثير

J 

 R-j ترتي  متييرها R+J ترتي  متييرها

  /   شد  درهحسن ني   9/1  شد  درهتمامي    / 1 شد  درهتمامي    /   شد  درهحسن ني  

  /29 تمايل ب  اعتماد 2/1  شد  درهحسن ني    / 1 آزمون ر يري  /19 تمايل ب  اعتماد

تضمين تاختاري 

 شد  دره
1 /  

قابلي  تازگاري 

 شد  دره
 1/  

تضمين تاختاري 

 شد  دره
 2/ 1 خودکارآمدي 1/  

  /2  شد  درهشايستگي 
تهول  اتتفاد  

 شد  دره
 2/  

قابلي  تازگاري 

 شد  دره
1 

تضمين تاختاري 

 شد  دره
 1/2 

  /   شد  درهتودمندي 
تضمين تاختاري 

 شد  دره
 2/   شد  درهشايستگي  12/9 شد  درهتودمندي   /9 

 91/9 شد  درهشايستگي   /1  شد  درهتودمندي   /   شد  درهتمامي  
وضعي  مناب  

 تسهيل کنند 
 2/2 

قابلي  تازگاري 

 شد  دره
 99/9 تمايل ب  اعتماد  /9  شد  درهشايستگي   /  

تصوير ذهني 

 شد  دره
  /2 

تصوير ذهني 

 شد  دره
 1/  

تصوير ذهني 

 شد  دره
  /  

تهول  اتتفاد  

 شد  دره
 2/   شد  درهتودمندي  9/  

تهول  اتتفاد  

 شد  دره
  /11 شد  درهحسن ني    /  

تصوير ذهني 

 شد  دره
 2/9 

قابلي  تازگاري 

 شد  دره
2 /2 

وضعي  مناب  

 تسهيل کنند 
 1/9  آزمون ر يري  / 1 تمايل ب  اعتماد  /2 

تهول  اتتفاد  

 شد  دره
 1/2- 

  /   خودکارآمدي
وضعي  مناب  

 کنند تسهيل 
12/  

وضعي  مناب  

 تسهيل کنند 
 -2/   شد  درهتمامي   2/9 

 -11/2 آزمون ر يري  /2  خودکارآمدي  /1  خودکارآمدي  / 1 آزمون ر يري

 - /1  اثر دوتتان  / 2 اثر خانواد   /   اثر خانواد   / 1 اثر خانواد 

 - /   خانواد اثر   / 9 اثر دوتتان  /2  اثر دوتتان  / 1 اثر دوتتان

 .اين رهوه هاي  يافت : مأخ  
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 تحليل نتايجبندي و  جمع. 1

ي شد  و تکنيدک  ريز برنام شد  رفتار  تززي  نظري با اتتفاد  از د شتالش  اين رهوه ،بر اتاس هدف 

و روابدط علدي ايدن     بندي عوامل اصلي بر قصد ر يرش بانکداري مزازي توتط افدراد   لويوديماتل ب  ا

گيري درت  براي شناخ  قصد رفتاري افراد بر اتتفاد  و ر يرش  و مدلي براي تصميم ررداخت  عوامل

ي رد يرش  هدا  مدسابتدا ب  بررتي  نوس  اين رهوه ، ررت در راتخ ب  . دشوبانکداري مزازي ارائ  

وب نظدري  چدارچ دليل اينک    ي شد  بريز برنام يافت  رفتار  ک  از بين آنها مدس تززي   ررداختفناوري 

بداالتري   بيندي  ري و از قدرت  داد ي اطالعاتي ارائ  ها تيستممناتبي براي دره داليل ر يرش انواع 

دره بهتدري از قصدد رفتداري     کد   و ب  دليل تززي  عوامل اجتماعي، کنترلي و نگرشي ات برخوردار 

، با توج  نظري ک  با اضاف  نمودن تاز  اعتماد بر اتاس نظر خبرگان ب  آن  شدانتواب  ،کند فراهم مي

 تززي  و تحليل از تکنيک ديماتل اتتفاد  براي ،تپس. داد  شدتوتع   اين نظري  ،ب  مطالعات ريشين

اين  بيان ديگر،ب   .ات هاي مدس  ها يا شاخ  لف ؤمک  يکي از مزاياي اين تکنيک تعيين وضعي   شد 

دهدد کد     گيران مدي  و تصميم رهوهشگراين امکان را نيز ب   ،بندي عوامل ک عالو  بر امکان اولوي تکني

يافت  کار خدود   ترماي  و زمان خود را براي ررداختن ب  نتايج رهوه  مديري  نمود  و ب  شکل هداي 

گيران بسدت    آن ات  ک  با توج  ب  نتايج ب  دت  آمد  هرگا  تصميم ،منظور از هداي . را ادام  دهند

ندد بدر اولويد     توان مدي ب  موضوع رهوه ، درصدد باشند تا ب  نتايج زود بازد ، اما تطحي دت  يابند، 

 يا اتاتي اقدامات گيران انزام متصمي اين هدف اگر ،حاس .نمايند تمرکز ر يرهاتأثير گرو  در قرارگرفت 

 هدا  علد   يدا  گ ارهاتأثير الي  در قرارگرفت  هاي اولوي  بر توانند مي باشد، موضوع راي  و اصل بر تمرکز

(.  هداي تدوم و چهدارم جددوس      تتون)تدوين نمايند  آن با متنات  را خود هاي برنام  و نمود  تمرکز

 بيندي  ردي  ي شد  قصدد رفتداري را بهتدر    ريز برنام شد  رفتار  تززي  نظري مشاهد  شد ک   ،همچنين

 .ردداتا حدودي هموواني ( 91  )نمايد و با مطالعات يعقوبي  مي

کردن اولوي  و  مشو  برايگرفت   بر مبناي محاتبات صورت رهوه دوم  ررت در راتخ ب  

ديدد   ر ير بر قصد اتدتفاد  از بانکدداري مزدازي بدا تکنيدک ديماتدل از      تأثيرگ ار و تأثيرترتي  عوامل 

،  /  و تمايل ب  اعتماد و خودکارآمدي بدا اوزان   شد  درهک  حسن ني   زير بود  صورت ب  ،خبرگان
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عنوان نمود ک   توان مي ،، بنابراينات گ ارترين عوامل بر ر يرش بانکداري مزازي تأثير 2/ 1و   /29

و اين شاخ  ک   شت دا را بر شاخ  اعتماد در ر يرش بانکداري مزازي تأکيددو عامل اولي بيشترين 

ي هدا  اهمي  بودن آن نسب  بد  شداخ    با دهند  نشان ،از طري  نظر خبرگان ب  مدس اضاف  شد  بود

و تقوي فرد (  1  )و اين نتايج با مطالعات دهقان و همکاران  ات ي ر يرش فناوري ها مدسدر  ديگر

 .هموواني دارد ،فناوري عنوان کردندترين عامل در ر يرش  ک  عامل اعتماد را مهم(  1  )و همکاران 

 شدد   درهو تهول  اتدتفاد    شد  درهر يري، تمامي   خانواد ، اثر دوتتان، آزموندر ادام  عوامل اثر 

بدر   ديگدر  ر يرترين عوامل نسدب  بد  عوامدل   تأثير -1/2 و  -2/  ،  -11/2،  - /1 ،  - /  با اوزان 

ي شد  مطالعات فيشن و آجدزن  ريز برنام نظري  رفتار طور ک  در  همان .ات ر يرش بانکداري مزازي 

مشروط بر اينک  فرد قصد داشدت    ،مي نمايد بيني ري اين مدس وقوع يک رفتار ويه  را ک  -د شمطرح 

هنزارهداي   ءک  دو عامل اولي يعني اثر خانواد  و دوتتان جدز  شود مشاهد  ميک  در اين نتايج  -باشد

هنزارهاي ذهني يعني اداراه افراد دربار  اينک  ارل  مردمان چد  فکدري در مدورد    ) ات ذهني افراد 

در رد يرش   ديگدر  رد ير از عوامدل  تأثيرو اين دو عامل مهم ( مهم ات  ،ر يرش بانکداري مزازي دارند

و قصد رفتاري را بيشتر از شاخ  هنزارهاي ذهني تبيين و توجيد    بود بانکداري مزازي توتط افراد 

و جاياواردهندا  (  1  )در مطالعدات منتظدري و همکداران     ،؛ بندابراين ( تتون اوس جددوس  )مايد ن مي

ايدن   هداي  يافتد  با  ،ک  عنوان نمودند هنزارهاي ذهني بر ر يرش بانکداري اينترنتي اثر ندارد(  22 )

 .ات ر ير تأثير ديگر و يک عامل اثرگ ار نيس ، بلک  از عوامل بود هم جه   رهوه ،

، هاشدميان  ( 1  )ک  صنايعي و همکداران   شود مشاهد  مي  گا  ب  مطالعات ريشين در جدوس با ن

عوامل تهول  اتدتفاد  و  (  9  )و جوادين و يزداني (  1  )، عبدالوند و عبدالعظيمي ( 1  )و همکاران 

در حالي ک  در ايدن   ؛عوامل اولي در ر يرش فناوري بانکداري در ايران عنوان نمودند ءدره تودمندي را جز

اين بدين دليل بدود    .نبود  ات  گفت  ري هاي بعدي قرار گرفت  ک  هم جه  مطالعات  لوي ومطالع  جزء ا

بدانکي ايدن نظدر را     يهداي الکترونيکد   دليل گسترش فناوري  گويي ب  ررتشنام  ب ک  خبرگان در زمان راتخ

ه تودمندي در نهاد مشتريان بانکي نهاديند  شدد  و   هاي تهول  اتتفاد  و در لف ؤماين امروز  داشتند ک  

گيدران بدانکي    تصدميم  ،بندابراين  ات ؛ هاي بانکي گرفت  جاي آنها را در اولوي  ر يرش بر فناوري ديگر عوامل
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روزتر در رد يرش بانکدداري     بايستي بر اتاس مقتضيات اجتماعي و زماني مشتريان دت  ب  بررتي عوامل ب

 . مزازي نمايند

ردس از   نمايدد،  مدي  توم ک  روابط علّي و معلولي را بدين عوامدل مشدو     ررت اتخ ب  در ر

ک  عوامل ب  دو گرو  اثرگ ار و اثرر ير تفکيک شدند ک  ب  منظدور  د شاجراي تکنيک ديماتل مشاهد  

عوامل اثرگ ار را عوامل علي و عوامل اثرر ير را عوامل معلدولي   توان ميواکاوي عوامل اثرگ ار و اثرر ير 

 .شمايي از عوامل علّي و معلولي را ب  تصوير کشيد  ات   نمودار  .در نظر گرف 

 (روابط علّی و معلولی)پذير بر پذيرش بانکداري مجازي تأثيرگذار و تأثيرشماي نموداري عوامل  .1نمودار 

 
 

 

 

 

 

 حسن ني  دره شد •

 تمايل ب  اعتماد•

 خودکار آمدي•

 تضمين تاختاري دره شد •

 شايستگي دره شد •

 وضعي  مناب  تسهيل کنند •

 تصوير ذهني دره شد •

 تودمندي دره شد •

 قابلي  تازگاري دره شد •

 (علّي)عوامل تاثيرگ ار

 اثر خانواد •

 اثر دوتتان•

 آزمون ر يري•

 تمامي  دره شد •

 تهول  اتتفاد  دره شد •

 (معلولي)عوامل تاثيرر ير
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 اپيشنهادهارائه . 3

  شدود   ، ريشدنهاد مدي  ي شدد  ريز برنام يافت  رفتار  مدس تززي با توج  ب  مدس انتوابي رهوه  يعني

را بدا   مشتريان از بانکدداري مزدازي   تمايل ب  اعتمادو  شد  دره حسن ني دو عامل بانکي مديران 

و رد يرش  ب  عنوان عوامل راهبدردي بدراي گسدترش    متن اصلي مقال  هاي تعريف شد  در  شاخص 

توج  بد  اعتمادتدازي در    دهد مي نشان رهوه اين  هاي يافت  .در نظر گيرندبانکداري مزازي افراد 

 اين دليل   بو  بود هاي بانکداري در کشور  در گسترش فناوري مسأل بين مشتريان هنوز بزرگترين 

اتتفاد  از بانکداري  براياعتمادتازي  منظور ب هاي  يريز برنام ي مديران، ريز برنام بايستي در متن 

در اين خصوص ب  مشتريان اعتماد و اطمينان الزم داد  شدود کد  بانکدداري     ،مزازي صورت ر يرد

 مانندي هاي نمايد و اقدام بانکداري تنتي از اطالعات و حريم خصوصي محافظ  مي مانندمزازي نيز 

 :دشوازي منزر موارد زير صورت ر يرد تا با اعتمادتازي ب  ر يرش بانکداري مز

  دشوود ضري  اشتباهات در بانکداري مزازي ارائ  نبآمار و ارقامي در خصوص، 

    هداي ديزيتداس، امضداي ديزيتداس،      رمزنگداري، گدواهي   مانندد اتتفاد  از ابزارهداي امنيتدي

را رايگان در اختيدار مشدتريان قدرار     جزاينهابار مصرف و شوصي و توکن و  هاي يک رمزياب

 . دهند

  بد    وزنبدا بيشدترين   ( از گرو  شاخ  هنزارهاي ذهندي )با توج  ب  اينک  گرو  خانواد  و دوتتان

لحاظ روانشناختي عمومداً    ب و د شر يرترين عوامل بر ر يرش بانکداري مزازي شناخت  تأثيرعنوان 

ترري   براي ها بانکبهتر ات   ،بنابراين ؛ندشو ميي ريررتمي شناخت  ها گرو ب  عنوان  ها گرو اين 

ي ريررتدمي تمرکدز داشدت  باشدند و     هدا  گدرو  ب   نوس ب  اتتفاد  از بانکداري مزازي در اولوي  

خودشدان عامدل    ها گرو يقين اين  ب چرا ک   ؛ارائ  نمايند ها گرو اعتمادتازي اين  براي يهاي آموزش

توتدع  و   تدوان  مدي  ک  در اين خصوصتمايل ب  اعتماد در اتتفاد  از بانکداري مزازي خواهند شد 

هاي مفيد و تبلييات در اين بود    رتاني ترويج فرهنگ اتتفاد  از خدمات بانکداري مزازي، اطالع

اعتمادتازي و گسترش هنزارهاي ذهني ابتددا   براي ها بانک ،بنابراين. طور اثربو  اشار  نمود  را ب

بدر اتداس شدناخ      ها گرو بندي اين  ي و تقسيمريز برنام و با  ود نمي مرجعي را شناتايي ها گرو 
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نسب  ب  تبلييات ( دانشگاهيان س گرو  خانواد  و يا گرو  دوتتان و يا گرو  همامثطور  ب )بازار هدف 

 .بانکداري مزازي اقدام نمايند

 ي و افدزار  تدو  ر يري مشتريان امکاندات   آزمون برايبايستي  ها بانکي هدف ها گرو از تعيين  رس

کد  هدم   ندد  کنآزمايشي تهي  نمايند تا مشتريان احساس  صورت ب ي در داخل برخي شع  افزار نرم

تازي شدد    آزمودني از امکانات شبي  صورت ب و هم  رد کند از امکانات تنتي شعب  اتتفاد  توان مي

( عوامل معلدولي )و تهول  اتتفاد  شد   شد  درهتا ضمن تمامي   کنندبانکداري مزازي اتتفاد  

را نيدز  ( عامل علي)هاي فردي خودشان  ند با محک خودکارآمدي يعني قابلي توان ميخدم   از اين

 .بسنزند

  ؛بود  ات  بانکداري مزازياز وجود  افرادرنگ  آگاهي انده و کماطالع از ، اين رهوه  هاي يافت از 

از طريد    ويده   بد  تبلييدات فراگيرتدر   رتداني و   اطدالع بدا   مدورد شود تالش مزددي در  ريشنهاد مي

در تهيد  و   در معرفي تامان  تدحاب و شدبک  شدتاب   تزرب  موف  . هاي جمعي صورت ر يرد رتان 

و  مزايداي بانکدداري مزدازي   را در شناتاندن بيشدتر   تري تزرب  موف د توان مي ،رو  از رتان  ملي

 .راهگشا باشد مشتريانعالو  بر آن معرفي تنوع خدمات قابل ارائ  ب  

  هاي زيادي همدرا    با هزين در بانکداري مزازي  ويه  ب هاي بانکداري  توتع  فناوري با توج  ب  اينک

د شدو بددين منظدور تدعي     دارد؛ فراواندي اطميندان از اتدتفاد  افدراد اهميد       ،بنابراين خواهد بود،

باشد و ( شد  درهتهول  اتتفاد  )گيري آنها توتط افراد آتان کار ب ک  د شوطراحي  يهاي تيستم

بدود  و مزايدايي بد  همدرا      ( شدد   درهتدودمندي  )عالو  بر آن اتتفاد  از آن براي مشتريان مفيد 

 .داشت  باشد
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 آن تأثير و مالی های فناوری پيشرفت سير

 تحليل استراتژیک: بانکداری صنعت آینده بر
 

  اسالمی زهرا  ،حکمت ، سياوش  قمی محمدی سحر سيده

 

 چکيده

 روندهای. گيرد می شکل اطالعات فناوری با مالی خدمات ادغام بستر در و دارد اشاره فناوری بر مبتنی مالی های حل راه به مالی فناوری

 در اساسی تغييرات رود می انتظار اساس این بر. است آورده وجود به را هایی چالش ها، آپ استارت توسط مالی فناوری پيشرفت اخير

 تا است آن بر سعی مقاله این در .آید وجود به سنتی بانکداری حوزه به مالی فناوری و ها آپ استارت ورود نتيجه در بانکداری صنعت

 لزوم و ترسيم بانکداری صنعت آینده انداز چشم دنيا، موفق های نمونه ارائه با گيرد و قرار مطالعه مورد مالی های فناوری پيشرفت سير

ها و تهدیدهای استراتژیک حوزه  همچنين پس از تعيين نقاط قوت و ضعف، فرصت. شود تبيين مالی فناوری حوزه به ها بانک ورود

از قبيل برگزاری  ها بانک فعاليت گسترش برای پيشنهادهای کاربردی ،SWOT)) سوات تأمين مالی انبوه با استفاده از تحليل

 فعاليت تداوم نحوه از تصویری تا گرفت خواهد قرار اشاره مورد باز یبانکدار های ياستستوسعه آپی و حمایت و  رویدادهای استارت

 .آید دست به فضا این در تغييرات مدیریت گرفتن دست در و ها بانک

 

 .SWOT)) سواتيک، تحليل الکترون یبانکدار تأمين مالی انبوه،آپ،  استارت ی،مال یفناور :کليــدیواژگان 

 .JEL  , M13 G24 :بندی طبقه
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 مقدمه. 5

طاور یررمنظرار  در لاا      که به همگرایی دو مفهوم امور مالی و فناوری اشاار  دارد  باه    فناوری مالی

وکارهای مالی را با این روند به خاود   رکاربرد درآمد  و کسبتخصصی پُ های واژ عنوان یکی از  به 2 51

تاثیرر فنااوری بار رساظر      های مالی مشظاقانه باه دنااا  در     بسراری از شرکت. مشغو  کرد  الت

فناوری موبایل در حا  حاضر برش از هار زماان   . عرضه و تقاضا برای محصوالت و خدمات مالی هسظند

رراری   هموار نمود  و زمرناه شاکل   5آپی وکارهای الظارت کردن کسب  دیگر در رذشظه  را  را برای ادار

ای الات کاه الاظینایی     روناه  به  روند-لرر پرشرفت این کالن. عصر فناوری مالی را فراهم آورد  الت

فنااوری  . های مالی جهانی قابل تصاور نرسات   رذاری در حوز  لرمایه ویژ  بهای  برای آن در هرچ زمرنه

وکارهای لانظی از   مالی در حا  افزایش حضور خود در هر روشه از بازارهای مالی الت؛ حظی در کسب

اری  بازارهای یانویه  لرسظم کلرینگ و امور پایاپاای  رذ قارل مدیریت یروت  کاررزاری  مشاور  لرمایه

بسراری از نهادهای نرارتی مالی نرز به دناا  پشظراانی از روند . ردپای فناوری مالی قابل مشاهد  الت

هاای ماالی و خلا      جاری فناوری مالی هسظند تا به این ترترب بظوانند زمرنه را برای رسظر  ناوآوری 

  .راهم نمایندهای مالی جدید ف پرشران

 یجاد  یعناوان رقااا   باه  یماال  هاای  یفنااور  راز و ن یصنعت بانکدار یند انداز آ چشمبر الاس 

 نشادن اتخاذ هاای  یسکدر نرر ررفظن مخاطرات و ر با یمال یها به حوز  فناور لزوم ورود بانک  ها بانک

رشرفت فنااوری  لرعت تغرررات و لرر پ. شود برش از پرش احساس می یبانک رسظمروند تولط ل ینا

. رذاران و بازیگران بازار به وجود آورد  الات  ها  قانون هایی را برای بانک لت که چالشا ای رونه مالی به

از مادیران ارشاد اجرایای صانای        2«اکسانرر »بر الاس نظایج نررلنجی انجام شد  تولاط مسلساه   

طلاانه برای  راتژی ناقص یا فرصتها در حا  حاضر تنها یک الظ از آنها اذعان داشظند که بانک درصد25

دهنادران در نررلانجی یادشاد  مساا ل و      تماامی پالا   . های دیجرظالی دارناد  شدن با نوآوری همگام

______________________________________________________ 
1. Fintech 

2. Start-up 

3. Megatrend 

4. Lee .(2015). 

5. Accenture 
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هاای   کاارررری فنااوری   ها  لارعت پاایرن باه     های موجود بانک مشکالتی از قارل منسوخ شدن فناوری

باا    .دن را دلرل این ادعاا اههاار نمودناد   ها و فرهنگ لازمانی ناکافی برای دیجرظالی ش و مهارت جدید

توان اهمرت و ضرورت رصد تغرررات در حوز  فنااوری ماالی و تاال      می روشنی بهتوضرحات یادشد   

  تاال   در این مقالاه   بنا بر آنره تاررن شد. شدن با این تغرررات را دریافت لرسظم بانکی برای همگام

حضاور   رات منراور تیا  به یمال های رسظمها و ل بانک رتالرسظر  فع یبالقو  برا های رنهزم شد  الت

 رات از نحو  ورود و تداوم فعال یریتصو ربترت ینتا به ا ررردمورد اشار  قرار  یمال یدر حوز  فناور آنها

. یاد دلات آ  هفضاا با   یان در ا ررارات تغ یریتررفظن ماد  در دلت یشد  و حظ رمترل یها در فضا بانک

ها و تهدیادهای   و فرصت و بررلی نقاط قوت و ضعف وکار در کسب یاتژالظر بندی فرمو همرنرن  به 

در حاوز    اصالی هاای تثیررراذار و    به عنوان یکی از فعالرت 5موجود در زمرنه خدمات تثمرن مالی اناو 

فناوری مالی بر الاس ابزارهای تحلرلی مدیریت الظراتژیک پرداخظه خواهد شد تاا بظاوان تصاویری از    

 .های قابل اتخاذ در این حوز  در لطوح خرد و کالن ارا ه داد رنامهها و ب الظراتژی

به معرفی مفهوم فناوری    - در بخش : دهی شد  الت صورت زیر لازمان مطالب این مقاله به

های لانظی   روند تکاملی آن در کنار لرسظمو  اصلی های یژریوبه   5- و در بخش   مالی پرداخظه شد

آخارین    و در بخاش    ارا اه شاد   پاژوهش نرری و پرشرنه  مظون  5ر بخش د. شدمالی اشار  خواهد 

بندی  المللی و داخلی در یک دلظه ها در لطح برن آپ های فعاالن حوز  فناوری مالی و الظارت پرشرفت

در زمرناه خادمات تاثمرن     وکاار  کساب  های یالظراتژ بندی فرمو به   در بخش . کلی ارا ه خواهد شد

هاای باالقو     ها به حوز  فناوری مالی و زمرناه  نرز لزوم ورود بانک 2و در بخش  شد  همالی اناو  پرداخظ

  هاای احظماالی ماورد بررلای قارار خواهاد ررفات و لا           در نرر ررفظن ریساک  با  آنهابرای ورود 

 .های مخظلف مقاله ارا ه خواهد شد بندی مطالب بخش جم 
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 فناوری مالی چيست؟. 5 - 5

وکاار دانشاگا  هااروارد  ناوآوری را باه دو دلاظه تقسارم           الظاد کاالج کساب   «نکالیظون کریسظنس»

ناوآوری  »و  وکارهاای موجاود   های تادریجی در کساب   برای بررلی پرشرفت« نوآوری پایدار»: نماید می

بر الاس این دیدرا   فناوری مالی شاامل هار   . برای تادیل الگوهای موجود به الگوهای جدید« انقالبی

هاای ماالی از    شاود کاه شارکت    مای  رفظاه به موقعرظی « فناوری مالی پایدار»: رشد  التدو دلظه ذک

 رفظاه به موقعرظی « فناوری مالی انقالبی»و  برند وکارشان بهر  می فناوری اطالعات برای پایداری کسب

به . کشند های مالی لنظی را به چالش می که بازیگران جدید به کمک فناوری اطالعات  شرکتد شو می

فنااوری ماالی در   »کاه   کند می  ر ر  کمرسرون خدمات مالی  بران 5«یون شرن-جی»همرن ترترب  

شد  اما در حا  حاضر فناوری اطالعات در جهت  های مالی محسوب می رذشظه فقط ابزاری برای بخش

ن آ دنااا    بههای فناوری موبایل و  به دلرل پرشرفت. «تصاحب لهمی از بخش مالی رام برداشظه الت

وکارهاا بار پایاه فنااوری ماالی انقالبای         هاا  ادار  کساب   آپ ررری الاظارت  لرعت برش از پرش شکل

 .های روزافزونی را در اقظصاد به دناا  خواهد داشت ارز 

آن الات کاه    نخستدلرل  ؛های فناوری مالی وجود دارد اندازی شرکت دو دلرل اصلی برای را 

هاای   ری برای خدمات مالی ایجاد نماید که پرشظر تولط شرکتتواند تقاضاهای لودآو فناوری مالی می

را   «الاکویر » مسل  تویرظر  ابزار پرداخات   «جک دورلی»عنوان میا    به. شد مالی لنظی ارا ه نمی

 5112در لاا     هاای هوشامند را دارد   ها و روشای  خوان که قابلرت اتصا  به تالت عنوان یک کارت به

دهد تا امکاان پرداخات کاارتی را بارای      و  لودآور به فروشندران لرار اجاز  میاین محص. عرضه کرد

 .مشظریان خود فراهم آورند

تاوان معرفای بازارهاای     های فناوری ماالی را مای   اندازی شرکت دلرل دوم در تاررن ضرورت را 

کات  مار» عناوان میاا   شارکت    باه . هاای ناوین دانسات    جدید برای فرو  محصوالت بر پایه فنااوری 

______________________________________________________ 
1. Clayton Christensen 

2. Je-yoon Shin 

3. Jack Dorsey 

4. Square 
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 پلظفرم تجارت آنالینی را ارا ه کرد که   51انگلر   فعا  در زمرنه فناوری مالی  در لا    «اینووی 

تاثمرن   بارای توانند فاکظورهای وصو  نشاد  خاود را    وکارهای کوچک و مظولط می از طری  آن کسب

طاور مظولاط در هار ماا       باه  یادشاد  در حا  حاضر  در شرکت . لرمایه در ررد  خود تنزیل نمایند

هاایی را بارای    شود؛ همرنرن  این شرکت وام مرلرون یورو ماادله می 1 فاکظورهایی به ارز  حدودی 

کناد کاه تولاط دولات انگلار        مرلرارد یورو فراهم می 21وکارهای کوچک و مظولط به ارز   کسب

 5.شود تثمرن می

 و روند تکاملی فناوری مالی اصلیهای  ویژگی. 2- 5

رذاری مالی مورد الظفاد  قارار   های مالی از جمله صنعت لرمایه طور رسظرد  در بخش فناوری مالی به

دارایای اشاار     برخطیهای مدیریت  توان به شرکت ترین میا  در این زمرنه  می عنوان لاد  به. رررد می

هااا و  وریظمرااذاری مظنااوعی در قالااب الگاا در ایاااالت مظحااد  امریکااا خاادمات ماادیریت لاارمایه. کاارد

تخصارص     راذار  توانند مواردی از قارال تشاخرص اشاظهای لارمایه     شود که می افزارهایی ارا ه می نرم

رذاری را انجاام   و مشاور  لرمایه رذاری ها  موازنه خودکار لاد پرتفوی  رزار  عملکرد لرمایه دارایی

عناوان   باا کنناد    ی ارا اه مای  هایی که خدمات خود را بدون نراز به مداخله نراروی انساان   شرکت. دهند

 .شوند های مدیریت دارایی الگوریظمی و یا مشاور  ماظنی بر رباترک شناخظه می شرکت

توان به پلظفرم تثمرن مناب  مالی اناو  اشار   کارررری فناوری اطالعات  می بهدیگر های  از نمونه

هاای پرشارو    یکای از پلظفارم  . دآیا  های کوچک به شمار می آپ کرد که والطه تثمرن مالی برای الظارت

 5112در انگلار  الات کاه در لاا        «لاردرز »لاایت   تثمرن مالی اناو  بارای جاذب لارمایه  وب   

  1 موف  به تثمرن لرمایه بارای   2«فاندرز کالب» لایت همرنرن در امریکا  وب. اندازی شد  الت را 

 .شد  الت 2 51ظدای لا  مرلرون دالر از اب 52آپ به ارز   الظارت

______________________________________________________ 
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هاای مظعادد    هاایی در زمرناه   شد   فناوری مالی توانسظه الت به پرشرفت عالو  بر موارد مطرح

توان به حضور فعا  در بازارهای یانویه دادولظد اوراق بهاادار    از جمله این موارد می. دیگری دلت یابد

. رلاد  در امریکا به انجام می  «د مارکتلکن»و اوراق قرضه اشار  کرد؛ مانند آنره تولط شرکت  لهام

الت که به کمک فناوری ماالی توانساظه الات باه     دیگری های  های مالی از حوز  تجزیه و تحلرل داد 

. آیاد  های موف  این حوز  به شمار می در انگلر  از نمونه 5«مارکرت»شرکت . هایی دلت یابد پرشرفت

های فنااوری و مادیریت    ها  ایجاد پلظفرم های وام های مسظقل  پرداز  تراکنش  آوردن پایگا  داد فراهم

الظفاد  از فناوری مالی الت که اطالعات الظخراج شد  دیگر های  بر الاس نراز مشظریان از مزیت آنها

هاای برماه     راذاری  شارکت   هاای لارمایه   ها  صندوق تواند تولط بانک از این خدمات و محصوالت می

های حسابداری مورد الاظفاد    و شرکت های مرکزی  نهادهای نرارتی ای مدیریت دارایی  بانکه شرکت

 .قرار رررد

وکارهاای باانکی  از جملاه ماوارد ماورد توجاه        کاارررری فنااوری ماالی در کساب     به چگونگی

هاا آن الات کاه     هدف این شرکت  در واق . الت برخطهای امنرت اطالعات در حوز  بانکداری  شرکت

الات کاه    رفظنای . رذاران خود امکان دلظرلی به خدمات مالی و پرداخت را فراهم آورناد  ای ل رد بر

هاای   در امریکا در واق  تولط مسلسات مالی یررباانکی مانناد شارکت    برخطهای  اندازی بانک موج را 

 .کاررزاری و برمه به جریان افظاد  الت

ای مظفاوت و موفا  فنااوری ماالی ماسیر     وکاره در ایجاد کسب اصلیدر حالت کلی  چهار عامل 

هاایی بار پایاه     وکارها  پلظفارم  برشظر این کسب. آوردن دلظرلی بهظر الت فراهم  عاملرن نخسظ. الت

رذاران خرد در هر زمان و مکانی  کنند که امکان دلظرلی را برای لرمایه های هوشمند ارا ه می روشی

راذاری ماورد نرااز را کااهش      قارال حاداقل لارمایه    موانا  ورودی از  آنهاا   همرنرن. کنند فراهم می

رذاری را برای مشظریان جدیادی کاه تااکنون وارد     به نحوی که امکان ورود به دنرای لرمایه  دهند می

عناوان   به. در فناوری مالی الت  های حجرم کارررری داد  عامل دوم  به. اند  فراهم آورند این بازار نشد 

______________________________________________________ 
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هاای   جای آنکاه تنهاا بار پروفایال     به  «ولث فرانت»ها مانند  وریظمی داد های مدیریت الگ میا   شرکت

اطالعاات  آوری رارد هاای اجظمااعی باه     رذاران اتکا کنند  از طری  شااکه  شد  تولط خود لرمایه ارا ه

کاه   عامل لاوم آن الات  . رذار را بهظر شنالایی کنند پردازند تا بظوانند اشظهای لرمایه رذار می لرمایه

 5«موتراف اینولاظرنگ  »عنوان نمونه  شرکت  به. پذیرد هرچ مداخله انسانی در فناوری مالی صورت نمی

در این رالظا نراز به مداخله انساانی را از طریا  اتومالارون بساراری از فرآینادها در ماوارد ممکان و        

جاای آن    نمایاد؛ باه   حسااب نمای   راذاران را ملازم باه افظظااح     دهاد؛ مایالس لارمایه    ضروری کاهش می

نشاانی    عناوان میاا    باه )یات کنناد   برخطصورت  رذاران تنها باید اطالعات شخصی خود را به لرمایه

عامل چهارم در (.   تاری  تولد  کد ملی یا شمار  شنالایی مالراتی  نام و نشانی کارفرمامیدامحل اقامت 

ایان  . موق  به مظقاضران الات  ا ه اطالعات شفاف و بهوکارهای ماظنی بر فناوری مالی  ار موفقرت کسب

عاالو     باه . کناد  کماک مای   آنهاا ای عملکرد لاد پرتفوی  رذاران برای بررلی لحره موضوع به لرمایه

  .صورت شفاف و لاد  برای مظقاضران قابل محالاه الت به آنهاهای  های تراکنش هزینه

 پژوهشنظری و پيشينه  متون. 2

دهی یرربانکی به وجود آمد  الت که از اجظماع ماردم بارای تاثمرن     نوع جدیدی از وام با تولد اینظرنت

رررد و به مدد الظفاد  از اینظرنت  این فعالرت را به مرزبندی جغرافرایی و اقظصادی  اعظاار الزم بهر  می

بنادی   غات طاقاه ی انواعی از تالررذار اشظرا توان به  تثمرن مالی اناو  را می. نماید خاصی محدود نمی

توانند  های تثمرن مالی اناو   کارآفرینان می شد  بر روی اینظرنت تلقی نمود  با این تفاوت که در پلظفرم

ونگ »بر الاس دیدرا    .وکار خود اقدام به تثمرن مناب  مالی مورد نراز کنند عالو  بر تالرغ مد  کسب

های تثمرن مالی را برشظر در لطح خرد  عالرتاین روند در حا  حاضر تنها بخش کوچکی از ف 2«و ونگ

برنی کرد که این روند بظواند در آیند  روندهای کناونی را   توان پرش لی میوتحت تثیرر قرار داد  الت  

با کاهش لطوح والط در فرآیند تثمرن  یادشد در واق   بدون شک روند . با تغرررات جدی مواجه کند
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زودی باه یکای از منااب      پذیری تسهرالت به و افزایش دلظرس لود تر کردن نرخ مالی  کاهش و رقابظی

 .وکارها در جوام  تولعه یافظه و در حا  تولعه تادیل خواهد شد اصلی تثمرن لرمایه کسب

هاا بارای    از جملاه محار    شاد   یحسابرلا هاای ماالی قاانونی و     ود رازار  نادر این رالظا  

در واقا   در لرساظم   . رود مرن مالی اناو  به شمار میوکارهای کوچک برای الظفاد  از خدمات تث کسب

های یادشد  مال  اصلی برای اعطای تسهرالت برای شروع و یاا تولاعه    بانکداری لنظی وجود رزار 

های تثمرن مالی اناو  ضرورتی برای اعما  چنارن   در پلظفرم که آنشود؛ حا   وکارها محسوب می کسب

هاای اینظرنظای  تغررار     آپ های اجظماعی  موفقرت الاظارت  اکهرسظر  ش. هایی وجود ندارد محدودیت

وکارهای  ها نسات به مد  کسب و عدم شناخت بانک رفظار مشظریان  مقاولرت باالی فرهنگ کارآفرینی

های تسهرالتی را برای لرسظم بانکداری لنظی با مشکالت جدی مواجاه   نوههور  فرآیند ارزیابی پروند 

باودن فرآیناد    وکارهای کوچک و مظولط به دلرال پرررادری و طاوالنی    سببسراری از ک. لاخظه الت

دهند تا مناب  مورد نرااز خاود را از طریا  خادمات      ورود به بازار فرابورس  بورس و لرمایه  ترجرح می

وجود مقررات نرارتی دلت و پااررر در فرآیناد لانظی تاثمرن ماالی  از      . تثمرن مالی اناو  فراهم آورند

در امریکاا از    «جاابز »وکارهای نوپالت که تصاویب قاوانرنی نررار قاانون      روی کسب رشپدیگر موان  

به این ترترب  با توجاه باه عادم    . رود به شمار می آنهاجمله اقدامات حا ز اهمرت برای تسهرل فعالرت 

های  ررری از رو  وکارهای کوچک و مظولط  لزوم بهر  توازن عرضه و تقاضای لرمایه مورد نراز کسب

 5.شود تثمرن مالی جایگزین مانند تثمرن مالی اناو  برش از پرش احساس می

دهاد کاه    بران کردند که تثمرن مالی اناو  هنگامی رخ می  و همکاران« کلرمن»  در این رالظا

باه کماک عماومی     آنهاا یک شرکت لودمحور برخی از کاالهای خاص خود را که برای تولرد یا فرو  

در قالب یک فراخوان اینظرنظی  با هدف تحریاک افاراد باه همکااری باا فرآیناد تولراد        مردم نراز دارد  

هاای جدیاد و    توان رفت که تثمرن ماالی انااو  یکای از روناه     می  در واق . کند ل اری می شرکت برون

الرالاد و  ». نوههور تاثمرن ماالی الات کاه پرشارنه پژوهشای بسارار محادودی بارای آن وجاود دارد          

______________________________________________________ 
1. JOBS 
2. “Disruptive Innovation in Financial Services” Project Team .(2015). 

3. Kleemann, et al. (2008). 
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هاای کوچاک و    راذاری  در کظاب خود  تثمرن مالی اناو  را با تمرکاز بار لارمایه   ( 1 51)  «شوینااخر

. کارآفرینانه مورد بحث قرار داد  و پ  از تشریح آن  به ارا ه مطالعات موجود در این حاوز  پرداخظناد  

کاه بارای جاذب لارمایه عماومی ماورد الاظفاد  قارار         را وکار مخظلف  های کسب مد  آنها  همرنرن

« کِار ». بررلی کرد  و لاخظار فرآیندی تثمرن مالی اناو  را با جز رات مورد مطالعه قرار دادند  دررر می

  راذار  رذاری کارآفرینانه که تولاط فرشاظگان لارمایه    در مطالعه خود به لرمایه( 1 51) 5و همکاران

 نخسات لاا      هاا در طاو    رذاری اشار  کرد  و نشان دادند که این رونه از لرمایه  پذیرد صورت می

. شاوند  هایی دارند که از این رو  تثمرن ماالی نمای   حرات خود  مرزان بقای برشظری نسات به شرکت

به این نظرجه رلردند که تثمرن مالی و هدایت مدیریظی منالب نقش مهمی را در مرزان موفقرات   آنها

 .کنند های جدید ایفا می رذاری لرمایه

. طالعه خود به طور ویژ  بر تثمرن مالی اناو  تمرکز نمودنددر م (  51)  و همکاران« آرراوا »

را که به منرور حمایت از انظشار آلاوم یاک   2«لالبند»رذاران در پلظفرم  مناط  جغرافرایی لرمایه آنها

نویسندران مشاهد  نمودند که مرانگرن مسافت . ررو  مولرقی هلندی تشکرل شد  بود  بررلی کردند

ایان موضاوع نشاان از    . مایال باود   111 راذاران در ایان پلظفارم در حادود      فرینان و لرمایهبرن کارآ

ها دارد؛ با این وجود  این مطالعه نشان داد که تثیرر  عد مسافظی در حمایت از فراخواناهمرت بودن بُ کم

باه   مظمایال  دیگاران راذاران محلای برشاظر از     پوشی هم نرسات  زیارا لارمایه    عد مسافظی قابل چشمبُ

ررپاذیری  تثی  دیگار رذاران  ها هسظند و نسات به تصمرم لرمایه رذاری در مراحل اولره فراخوان لرمایه

 .کمظری دارند

باه   واند  نرز به معرفی الگوهایی در بازار تثمرن مالی اناو  پرداخظه (5 51) 2و همکاران« بورچ»

محور انجام -های اینظرنت از طری  پلظفرمهای تثمرن مالی اناو   تراکنش تماماند که  صراحت بران نمود 

و « باورر »بر الاس مطالعه . آورد شود که ابزار منالای را برای انجام معامالت تثمرن مالی فراهم می می

______________________________________________________ 
1. Schwienbacher and Larralde 

2. Kerr, et al 

3. Angel Investors 

4. Agrawal, et al 

5. SellaBand 
6. Burtch, et al 
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: از اناد  عااارت   اناد  ذینفعان اصلی تاثمرن ماالی انااو  کاه تااکنون شنالاایی شاد        (   51)  «داس»

لااخظار اولراه فرآیناد تاثمرن      آنهاا این له ررو  و تعامالت برن . ها رذاران و والطه کارآفرینان  لرمایه

هااا  آپ وکارهااا و الااظارت و صاااحاان کساب  کارآفرینااان(.  شااکل )دهناد   ماالی اناااو  را تشااکرل ماای 

رذاران وعاد  بازرشات ماادی یاا یررماادی       های مالی تهره کرد  و به لرمایه هایی برای کمک فراخوان

راذاری   ها لرمایه رررند مناب  مالی خود را در پروژ  سظند که تصمرم میرذاران ه این لرمایه. دهند می

 .کنند رذاران و کارآفرینان ارتااط برقرار می هایی هسظند که برن لرمایه لایت ها وب والطه. کنند

 انبوه یتأمين مال یندفرآ يهساختار اول. 5شکل 

 
 .   ص ( 2  ) رمانیشاهررا و لل: مثخذ

الت  به بررلی پرشرنه و تشریح مفهوم د  شانجام    51گری که در لا  در مطالعه جام  دی

  همرنارن  5.ها و معایب آن از طری  تحلرل نرری پرداخظه شد  الات  و تاررن مزیت تثمرن مالی اناو 

در این مطالعه با توجه به شاهات به وجود آماد  در زمرناه نحاو  تثیررراذاری تاثمرن ماالی انااو  بار         

تجزیاه و    لاازی لاازوکارهای مطارح شاد      رذاری در صنای  نوپا  چگونگی همگام ایههای لرم فعالرت

 .  التشدتحلرل 

کرک »های تثمرن مالی اناو  نررر  آپ الظارت(   51)  و همکاران« آرراوا »بر الاس مطالعه 

از  آنهاا ه تجاارت  دهناد کا   خدمات تثمرن مالی اناو  را در کنار فرو  محصوالتی انجاام مای    «الظارتر

______________________________________________________ 
1. Beugré and Das  

2. Manchanda and Muralidharan  

3. Agrawal, et al 
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های تثمرن مالی اناو  از خرد جمعی برای تاثمرن منااب     از آنجا که پلظفرم. های دیگر مشکل الت رو 

کنند  اطالعات رردآوری شد  در خصوص تقاضا برای یاک محصاو     وکارها الظفاد  می مورد نراز کسب

های تثمرن مالی  رذاران در فراخوان رفظار لرمایه. وکارها باشد ای برای موفقرت آتی کسب تواند نشانه می

دهد کاه   باشد؛ به عنوان میا   شواهد نشان می دیگر رذاران تواند مظثیر از رفظار جمعی لرمایه اناو  می

رذاری نمایند که موف  باه جاذب لارمایه     هایی لرمایه رذاران برشظر تمایل دارند بر روی پروژ  لرمایه

 5.اند برشظری شد 

 ا در حوزه فناوری مالیه آخرین پيشرفت. 7

بارای   اصلیبندی  هفت دلظه   های برتر در حوز  فناوری مالی آپ بندی رزار  الظارت بر الاس طاقه

 :فناوری مالی به شرح زیر قابل تعریف الت

 های پرداخت خدمات تراکنش و روش. 5 - 7

و  وجاه  پاو  مجاازی     های این دلظه شامل ارلا  وجه  نقل و انظقا  فرد باه فارد   آپ فعالرت الظارت

وجاه تشاابه تماامی ایان     . های فرو  موبایلی الات  مانند پایانه برخطهای پرداخت دیجرظالی  لرسظم

که چنادین  الت های فعلی  ها  در مقایسه با زیرلاخت ها  بهاود لرعت و لهولت انجام تراکنش فعالرت

 .کنند را مظحمل میآوری  ها و تعهدات الزام رذرد و هزینه می آنهادهه از عمر 

  2«الاظرای  »  «الاکویر » 2 تاوان باه برات کاوین     های موف  در ایان حاوز  مای    آپ از الظارت

 .اشار  کرد 5 «ونمو»و    «پی پا »  1 «زترانسفروای»  2«پزا-ام»  2«روکارلدس»  2«دووال»

                                                                                                                  
1. Kickstarter 
2. Jaksic and Marinc .(2015). 

3. Heap .(2014). 

4. P2P 
5. Bitcoin 

6. Stripe 
7. Dwolla 
8. Gocarldess 
9. M-Pesa 
10. Transferwise 
11. PayPal 
12. Venmo 
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 ینظرنات ا یبارا  5112در لاا     «ناکاموتو یلاتوش»تولط الت که  یجرظالیپو  د  نکوی برت

تر و  ها را لاد  پرداخت عرن حا در  راورد ب یمجاز رایرا به دن رزیکیپو  ف یلاخظه شد  الت تا آزاد

 ینکاو  رات ب یو کاارکرد  یلحاظ فنا  به. دهد یانجام م یو مجاز یدر هر دو جهان واقع رشظرب رتبا امن

کاه   دهاد  یالت و به کاربران امکان ما  یجرظا د یو امضافرد به فرد شاکه  یهبر پا یجرظا پو  د یعنو

 راربسا  یهاا  امکاان پرداخات   ینکو رتب. بازرشت انجام دهند ررقابلانظقا  پو  ی یا والطه رچبدون ه

 یناه و پرهز نرلانگ  هاای  رساظم ل یبارا  یگزینجاا  یاک  تواند یم کوین برت. کند یهزینه را فراهم م کم

در حاا  تولاعه را    یدر کشاورها  بارخط  هاای وکار باه کساب   یدلظرلامکان و  شد  محسوب رشرنپ

 5.دهد یشافزا

افزارهای ماالی مظناوع    افزارها و لخت دهند  نرم   واق  در لانفرانسرسکوی امریکا  ارا ه«الکویر»شرکت 

  «الاکویر الاظند  »  (خاوان موباایلی   کاارت )  «الاکویر ریادر  »تاوان   از جمله محصوالت این شرکت می. الت

افزار پایانه فرو  یک ارچاه باا    نرم) 2«الکویر رجرسظر»  (اپل های شرکت خوان بدون لرم مخصوص تالت کارت)

الاکویر  »  (افازار یاا ایمرال    طریا  نارم  انظقا  وجه فرد باه فارد از   ) 2«الکویر کش»  (لرسظم کنظر  موجودی

کالاظومر  »  (افازار خریاد و تحویال یاذا     نارم ) 2«خاویاار »  (وکارهاا  خدمات تثمرن مالی برای کساب ) 2«ک رظا 

الاکویر  »و  (هاای مشاظریان   افزار مدیریت ارتااط با مشظری بار الااس شنالاایی نرازمنادی     نرم) 2«نگرجمنتیا

 .را نام برد( وکارهای کوچک و موارد مشابه برای کارکنان تولط کسب ابزار پرداخت حقوق  مالرات) 1 «رو  پی

شود که امکان  بندی محسوب می موف  در این دلظهدیگر های  از نمونه «زترانسفروای» لایت وب

ایان  . نمایاد  ادأ باا هزیناه پاایرن بارای کااربران فاراهم مای       انظقا  وجه را به خارج از مرزهای کشور م

______________________________________________________ 
1. Satoshi Nakamoto 

 (. 2  ). طاهری جعفری .5

3. Square Reader 
4. Square Stand 
5. Square Register 
6. Square Cash 
7. Square Capital 
8. Caviar 
9. Customer Engagement 
10. Square Payroll 
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های بانکی در کشورهای مخظلف ارا اه   ای از حساب وکار خدمات خود را از طری  دارا بودن شاکه کسب

 .دهد می

های پرداخت حا  حاضر دنرالات کاه    ترین لرسظم از بزرگ «پی پا » برخطلرسظم پرداخت 

. نمایاد  ولرله حساب مجازی و ایجاد نام کاربری ماظنی بر ایمرل فراهم می ا بهامکان نقل و انظقا  پو  ر

واحد پولی رایاج کشاورها ارا اه     52کشور دنرا و حداقل  11 خدمات این لرسظم پرداخت در برش از 

شود و شامل ارلا  و دریافت پو   پرداخت صورتحساب  انظقا  از و به حساب بانکی  ارلا  حوالاه   می

ها با کمک رارفظن   در این شرکت برنامه مدونی برای کشف آلرب. التجزاینهو  ی دیگرارزها بانکی به

 رساظم ل یان مورد نفوذ هکرها به ا یک یآن  حظ رتلاله فعال 2 و در طو  مدت از هکرها وجود دارد 

 .رزار  نشد  الت

  لااد  وجاو  را بارن    افزار موبایلی امکاان نقال و انظقاا    در قالب نرم «ونمو» شاکه انظقا  پو 

راذاری   افازار باا افازودن قابلرات باه اشاظرا        این نارم . آورد فراهم می آنهامخاطاان لت فهرکاربران و 

ها برن دولظان توانسظه الت در برن کاربران کم لن و لا  خود محاوبرت باالیی کسب کناد   تراکنش

 211باه   5 51مرلرون دالر در لا   52 در مدت کوتاهی از «ونمو»وکار  و به این ترترب  ارز  کسب

 .رلرد  الت   51مرلرون دالر در لا  

شاد  در   توان باه خادمات ارا اه    های پرداخت در ایران می های اجراشد  در حوز  رو  از نمونه

پای  )درراا  اینظرنظای پرداخات امان پالاارراد      »اشار  کرد که شامل « پرداخت امن پالارراد»پلظفرم 

 .الت« (نوپاد) یک ارچهلامانه پرداخت »و  «(ام اد)رید موبایلی لامانه خ»  «(پاد

 ینظرنظی خریدوفرو  ا ینددر فرآ ینقش داور یفایبا ا« پرداخت امن پالارراد ینظرنظیدررا  ا»

 یبارا کااربران  کاه   یهنگاام . آورد یبه ارمغان م کاربران مطمئن را برای یاینظرنظ( و فرو )یک خرید 

شارکت   ناد  که به تعهادات خاود عمال کن    یصورت و در ندلامانه الظفاد  کن ینااز  ینظرنظیدادولظد ا

دهاد از   ینوآور پالارراد به عاملرت از بانک پالارراد به هر دو طرف معامله تضامرن ما   یخدمات فناور

ماوارد   یکاه خریادار کااالی    یدر صورتیعنی شود؛  یمحافرت م یاحظمال یها در برابر لوء الظفاد  آنها

در  و شاود  یفاکظور فرو  را در زمان مقرر دریافت نکند  کل بهای کاال باه او بازررداناد  ما    مندرج در
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ها تولط شارکت   شود  این هزینه یهای خریدار مظحمل هزینه یکه فروشند  نرز به دلرل کوتاه یصورت

دریافت  طور رایگان و به فروشندران در ازای خدمات به خریداران به این .شوند یپوشش داد  م یادشد 

 .شود یمخظصر ارا ه م یکارمزد

دهد با تلفان همارا  خاود     یالت که به کاربران امکان م یابزار« (ام اد)لامانه خرید موبایلی »

باه  « (نوپااد ) یک ارچاه لاامانه پرداخات   » .نمایاد  میپو   رفبه ک یلتاد را تلفن همرا  یند ونما یدخر

 یاد  شنالاه خر . انجام دهناد  یدشناله خر یکظفاد  از با ال خود را صرفاس یدخر دهد یکاربران امکان م

باود   کاربر قادر خواهاد و  رررد کاربر قرار می رارفروشگا  در اخظ یکاز  یدالت که هنگام خر یا  شناله

 .یدبانک پالارراد پرداخت نما یها  دررا  یشناله را از تمام ینا

 برخطگذاری و تجارت  مشاوره سرمایه. 2 - 7

و مدیریت پرتفاوی     های خودکار تخصرص دارایی ود در این دلظه از طری  ارا ه مد های موج فعالرت

هاا قارار    و حظی بانکداری اخظصاصی در بانک رذاری  مدیریت یروت در رقابت با خدمات مشاور  لرمایه

 لهای خرد می رذاری ها  از لرمایه آپ های موف  در این دلظه  طرف ولرعی از الظارت نمونه. رررند می

کاه حظای    را  «پرلنا  ک رظا »ررفظه تا خدمات نسل جدید بانکداری اخظصاصی مانند  5«لرن ولت»

تاوان انقالبای در    ایان جریاان را مای   . دهناد  نرز هست  تحت پوشش قرار می امال  و مسظغالتشامل 

 بارخط ها  بلکه حظی تجارت  ا این فعالرتتنه نه. رری مالی در بانکداری خرد به شمار آورد زمرنه والطه

رابارن  »های بدون کارمزد جدیاد مانناد    رذرد  تحت تثیرر پلظفرم که برش از برست لا  از عمر آن می

 .رررد قرار می 2«تورو-ای»و نمونه اجظماعی آن مانند   «هود

را نرز مورد توجاه قارار داد    2«بظرمنت»رذاری  توان پلظفرم مدیریت لرمایه در این خصوص می

رذاری بر روی اوراق قرضه و لهام را با دریافات کمظارین کاارمزد و     طور هوشمند  امکان لرمایه که به

______________________________________________________ 
1. Asset Allocation 

2. LearnVest 
3. Personal Capital 
4. Robinhood 
5. E-toro 
6. Betterment 
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راذاری باا وجاوهی     الت که این پلظفرم  امکان لارمایه  رفظنی. آورد پرداخت کمظرین مالرات فراهم می

تواند با تعررن مالاغ لارمایه هادف  احظماا       و کاربر می کند دالر را نرز مرسر می 1 حظی به کوچکی 

 .دلظرابی به هدف تعررن شد  را محالاه نماید

 تأمين مالی برای اشخاص. 7-7

دهناد و   ها هسظه اصلی خدمات بانکداری  یعنی خدمات اعظااری را تحت تاثیرر قارار مای    این دلظه از فعالرت

را   «لنادینگ کاالب  »تثمرن مالی فرد باه فارد از قارال     های مد   زیربخش او : شامل دو زیربخش هسظند

بندی دیجرظالی و خادمات   های رتاه تثمرن مالی خرد برای افراد از طری  مد   شود و زیربخش دوم شامل می

 .رررد در آلمان را در برمی  «کردیظک»در انگلر  و  5«ونگا»آنی مانند 

وکارهاای   اقدام به اعطای وام به اشخاص و یا کسب« لندینگ کالب»د به فرد دهی فر پلظفرم وام

ایان پلظفارم خادمات خاود را از طریا       . نمایاد  مای  جزاینهاا های پزشکی  تجااری و   مخظلفی در حوز 

 .دهد افزار موبایلی در اخظرار کاربران قرار می لایت و نرم وب

کنند  مناب  مالی برای اشخاص  با در نرر رارفظن   شرکت تثمرنعنوان یک  به  «اوانت»شرکت 

آپ از رو   اعظاارلانجی افاراد در ایان الاظارت    . کند بدون دریافت ویرقه فعالرت می آنهارتاه اعظااری 

عناوان ششامرن    باه  2الت که این شرکت تولاط مسلساه فاورب     رفظنی. برد هو  مصنوعی بهر  می

 .لا  معرفی شد  الت 1 فرد موف  زیر  1 مدیرعامل آن نرز جزء  آپ مرلراردی در آیند  و الظارت

بر الاس رتاه اعظااری اشخاص مقرم انگلر  به ارا ه وام به  2«زوپا»پلظفرم ارا ه وام فرد به فرد 

هاا  حاداکیر    منراور مادیریت ریساک وام    باه . پردازد پوند می 5111 اشخاص با درآمد لاالنه برش از 

نکظاه جالاب در ماورد ایان     . یاباد  رررند  واحد تخصرص می رذار به یک وام هر لرمایه از آورد  درصد5

 .الت درصد 1/ 5دهی  مرزان ناچرز مطالاات معوق آن به مرزان  لرسظم وام

______________________________________________________ 
1. Lending Club 
2. Wonga 
3. Kreditech 
4. Avant 
5. Forbes 

6. Zopa 
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های فرد باه فارد در امریکاا  باا افازایش تعاداد          نخسظرن پلظفرم ارا ه وام «پرال ر»لایت  وب

امکاان مشاارکت هار      در ایان پلظفارم  . دهاد  شی از اعطای وام را کااهش مای  رذاران  ریسک نا لرمایه

عاالو  بار رتااه اعظاااری و       در این لروی . نرز مهرالت دالر 52ای به کوچکی  رذار با لرمایه لرمایه

توانااد تولااط  رررنااد  نرااز ماای و روابااط اجظماااعی وام دولااظانرااد ثیت  علاات درخوالاات وام  پرشارنه 

 .توجه قرار رررد رذاران مورد لرمایه

 وکارهای کوچک و متوسط خدمات اعتباری و مالی برای کسب. 4- 7

های موف   وکارهای کوچک و مظولط تمرکز دارد و از نمونه ها بر روی مفهوم کسب این دلظه از فعالرت

الی بنادی و تاثمرن ما    هاای رتااه   عنوان لاردمدار شارکت   به 5«کارج»آپ  توان به الظارت این حوز  می

هاای پرداخظای تولاط ایان شارکت  عاالو  بار رتااه          وام. وکارهای کوچک در امریکا اشار  نمود کسب

شود و حداقل شرایط مورد نراز بارای دریافات وام     اعطا می آنهااعظااری افراد  بر الاس عملکرد واقعی 

 .هزار دالر تعررن شد  الت 21وکار و درآمد لاالنه  رذشت یک لا  از عمر کسب

دهناد    اشاار  کارد کاه ارا اه      «فانادینگ لاررکل  »تاوان باه    این دلظه میدیگر های  نمونهاز 

راذاران   لارمایه . رذاران در نقاط مخظلف دنرالات  وکارهای کوچک از طری  لرمایه تسهرالت به کسب

 .مالی باشند ردیگ های و لازمان ها های ملی  دانشگا  ها  انجمن توانند شامل افراد عادی  دولت می

اشار  کرد کاه باه ارا اه      «آند »توان به پلظفرم  ها می عنوان نمونه دیگر این رونه از فعالرت به

هزار دالر درآماد   11 لاله   وکارهای کوچک با حداقل عمر یک مدت و بلندمدت به کسب های کوتا  وام

عالو   تخصرص رتاه اعظااری به افراد بار   به. پردازد امظراز می 211و رتاه اعظااری شخصی باالی  لاالنه

 .رود از دیگر خدمات این پلظفرم به شمار می آنهاالاس عملکرد واقعی 

 

 

______________________________________________________ 
1. Prosper 
2. Kabbage 
3. Funding Circle 
4. On Deck 
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 ها آپ تأمين مالی انبوه و تأمين مالی استارت. 1 -7

مفهوم تثمرن مالی اناو  به معنی کسب مناب  مالی از تعداد زیادی از افراد الت که هر فرد لهم کمای  

خصوص از طری  اینظرنت  های اجظماعی  به طور معمو  تولط شاکه نماید و به لغ را تثمرن میاز کل ما

تثمرن مالی انااو   . شود انجام می( تخصصی دیگر های و وبالگ  «لرنکداین»  5«بو  فر »   «تو رظر»)

خریاد محصاوالت از لاوی     رریه  یا پرشهای خرید لهام  اعطای وام  کمک خ تواند در یکی از قالب می

و « کراک الاظارتر  »توان باه   ها می های موف  این دلظه از فعالرت از نمونه  .کنندران مطرح شود تثمرن

فارد و   هاای تاثمرن ماالی منحصاربه     از ماد   آنهاا از  یاک در امریکا اشار  کرد که هار   2«آنجل لرست»

 .ای برخوردارند خالقانه

  واق  در نرویور  امریکا  اقدام به تثمرن مالی اناو  با مقاصد عمادتاس  «کرک الظارتر»لایت  وب

. نماید ها می لازی در نرریه بازی وکارهای نوآور و نوههور بر الاس اصو  بهرنه خررخواهانه برای کسب

راذاران   شد  به لارمایه آوری ردرنشدن کامل مالغ هدف  تمامی مناب   در این پلظفرم در صورت تثمرن

 .شود عودت داد  می

که برشظر در زمرنه امور خرریاه فعاا  الات  از طریا       2«رورت فاندینگ»پلظفرم تثمرن مالی 

رررناد  در حارن    ای وام را باه وام  های تثمرن مالی  امکاان انظقاا  لحراه    اندازی فراخوان لهولت در را 

 هاای  لایت خود به مقایسه خدمات خاود باا پلظفارم    آورد و قسمظی را در وب اجرای فراخوان فراهم می

 .مشابه اخظصاص داد  الت دیگر

  2منرور توانمندلازی افراد نرازمناد در   های خرریه خرد به برای اعطای وام 2«کروا»لایت  وب

 22های اعطایی بادون کاارمزد باود  و بارش از      الت که وام رفظنی. اندازی شد  الت کشور مخظلف را 

______________________________________________________ 
1. Twitter 
2. Facebook 
3. LinkedIn 
4. Belleflamme, et al. (2014). 
5. Angel List 
6. Go Get Funding 
7. Kiva 
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منرور مدیریت و توزی  ریسک  مالغ اعطایی وام  های آن تاکنون بازپرداخت شد  الت و به از وام درصد

 .شود دالر در نرر ررفظه می 21 تا  52تولط هر فرد 

  آلماان  فرانساه و الا انرا در    در کشورهای انگلار    «ایندیگورو»لایت تثمرن مالی اناو   وب

در این پلظفارم لزومای بارای باه حدنصااب رلاردن مالاغ هادف از پارش          . دلظرس کاربران قرار دارد

AoNو خدمات در قالب هر دو نوع  شظهنداوجود   شد  تعررن
شاد  تنهاا در    تخصارص وجاو  تاثمرن   ) 5

KiAیا ( صورت رلردن به حدنصاب
 .شود ارا ه می( تخصرص وجو  بدون توجه به حدنصاب)  

کنندران آن  کند و تثمرن اقدام به ارا ه خدمات تثمرن مالی خررخواهانه می  «ررو ام ان»پایگا  

هاای   های مالراتی ناشی از فعالرت در این پلظفرم  کسب تخفرف. ها را شامل شود تواند افراد و لازمان می

منرور پاایش   کنندران به ربری نرز برای تثمرنخررخواهانه مورد توجه قرار ررفظه الت و یک حساب کا

 .شود و ذخرر  رلردهای مالراتی افظظاح می

- 

بارای مقاصاد خرریاه در    « بو  فر »به ارا ه خدمات تثمرن مالی بر بسظر  2«فاندریزر»پلظفرم 

و امکاان باه   پاردازد   مای  جزاینهاا اموری نررار پزشاکی  نگهاداری حرواناات  بررازاری بزررداشات و       

امکاان    در ایان پایگاا   . کناد  های اجظماعی مرسر می شد  را در شاکه های انجام رذاری فعالرت اشظرا 

ارا اه   KiAو  AoNکشور دنراا وجاود دارد و خادمات آن در هار دو قالاب       2 هایی از  تعریف فراخوان

 .شود می

هاای     در امریکاا  یالاااس بار روی پاروژ     کنند  مالی اناو عنوان تثمرن به 2«راکت هاب»لایت  وب

را با دریافت کارمزدهای مظفاوت تحات پوشاش    KiAو  AoNو هر دو نوع خدمات  شظهداهنری تمرکز 

و جوایزی بارای   شد شد  موعدی مشخص  آوری مالغ هدف تعررن در این پلظفرم برای جم . خود دارد

 .شود کنندران در نرر ررفظه می تثمرن

______________________________________________________ 
1. Indiegogo 

2. All-or-Nothing 

3. Keep-it-All 

4. Give MN 
5. Fund Razr 
6. RocketHub 
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شاود باا    نرز نررر موارد پرشرن ارا اه مای    «روفاند می»لایت  لی اناو  در وبخدمات تثمرن ما

را تحت  KiAو  AoNهای  این تفاوت که الزامی در تعررن مالغ هدف و موعد معرن وجود ندارد و حالت

 این پلظفرم خدمات خود را در کشورهای مخظلف با کارمزدهای مظفاوت ارا اه . دهد پوشش خود قرار می

این پلظفرم امکان تثمرن مالی امور خرریاه را نراز فاراهم    . کند کرد  و مالراتی از مظقاضران دریافت نمی

 .آورد می

پاردازد و بارای    به ارا ه خدمات تثمرن مالی اناو  در امریکا و کاناادا مای   5«کراود فاندر»لایت  وب

هزینه یابت دریافت کارد  و هارچ هزیناه مظغراری بار      عنوان  های جدید تنها وجوهی به اندازی فراخوان را 

شاد  در ایان پلظفارم      بار الااس چاارچوب تعریاف    . کناد  هاا دریافات نمای    الاس مالغ هدف از فراخوان

دریافات بخشای   : نمایند ها مشارکت می کنندران به یکی از چهار رو  زیر در اجرایی شدن فراخوان تثمرن

 .شدن در لود لهرم و ها  اوراق قابل انظقا  اقساط از فراخوان صورت از لهام فراخوان  دریافت وام به

از هنرمنادان و   یتهنر با هدف حما رنهدر زم« جو حامی»در ایران نرز پلظفرم تثمرن مالی اناو  

و  یهجاذب لارما   یناد از اتماام فرآ  پ در این پلظفرم . اندازی شد  الت را   2  از لا   هنر مسظقل

 یمال رانبه حام  را که مظعهد شد  الت ی  صاحب پروژ  خدمات و محصوالتشدن موف  پروژ  راتیعمل

با دریافت کارمزدهای مظفاوت تحت پوشاش قارار داد     KiAو  AoNو هر دو نوع خدمات  دهد یارا ه م

 .شود می

کااربران   رارکه ابزار الزم را در اخظپلظفرم دونرشن در وب فارلی الت رن نخسظنرز   «دونرت»

از  یو معناو  یماال خررخواهاناه   یات حما یافات ابزار نسات به در ینا ی رد تا بظوانند از طررذا یخود م

های ویژ   کارمزدی دریافت  و برای خدمات تثمرن مالی اناو  خود از فراخوان خود اقدام کنند نامخاطا

ن و هاای مرباوط باه زماا     هاایی باا و بادون محادودیت     امکان تعریف فراخاوان   در این پلظفرم. دارد می

 .حدنصاب مالغی وجود دارد

______________________________________________________ 
1. Go Fund Me 
2. Crowdfunder 
3. www.2nate.com 
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اشار  کرد که در   «کراودیلون»لایت  توان به وب ایرانی تثمرن مالی اناو  میدیگر های  از نمونه

 یماال  یات تحات حما « پزشاک خاوب  »حا  حاضر صرفاس با هدف جذب لارمایه جمعای بارای پاروژ      

باناک   یتلاا  یکاز  رایترک توان یپزشک خوب را م. اندازی شد  الت یف را شردانشگا  دهند   شظاب

 یطاور کلا   باه  -ارتاااط دادن پزشاکان    یبارا  یو بساظر  ینظرنظای رزرو ا ی و بررل رازدهیاطالعات  امظ

کنندران به  در این پلظفرم تثمرن .در نرر ررفت مردم و عموم -یو لالمظ یدهندران خدمات درمان ارا ه

 .یندنما یفراخوان مشارکت م یدر اجرا« شدن در لود رمله»رو  

 های نوین بانکی خدمات ارائه پلتفرم. 6 - 7

افزاری جدید برای مدیریت مالی  های نرم ها  از پلظفرم این دلظه از فناوری مالی طرف ولرعی از فعالرت

ای فناوری اطالعات و لازندران  های شاکه ررفظه تا شرکت 5«یودلی»ها مانند  شخصی و تجمر  حساب

هادف اصالی ایان دلاظه از     . ررارد  را در برمای   «وورتکا  »خودپرداز مانناد  های  نسل جدید دلظگا 

B2Bوکارهای  ها تمرکز بر کسب فعالرت
 .هالت بانک  

افزار حسابداری شخصای رایگاان و مظصال باه اکیار       که یک نرم 2«مرنت»افزار  در این دلظه  نرم

هاا    هاای باانکی  کاارت    نمودن حساب قابلرت اضافه افزار این نرم. رررد مسلسات مالی امریکا الت  قرار می

ای از اقساام   آورد و پایگاا  داد   و رصد الگوی دخل و خارج را بارای کااربران فاراهم مای      ها حساب صورت

 .دهد را در دلظرس کاربران قرار میجزاینها ها و  ها  کاررزاری ها  برمه های اعظااری  حساب مخظلف کارت

ریزی و مدیریت ماالی   منرور برنامه نرز مظشکل از داشاوردهای مخظلف به« لرن ولت»افزار  نرم

های مخظلف بازپرداخت بدهی   شخصی بر مانای نرر مشاوران ارا ه شد  الت و امکان تعررن الظراتژی

 .آورد رذاری بر پایه وضعرت کنونی و وضعرت مورد انظرار را برای کاربر فراهم می لرمایه

______________________________________________________ 
1. www.crowdilon.com 

2. Yodlee 
3. Vortex 

4. Business to Business 

5. Mint 
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بانک  مسلساه   2111 که مظصل به  Levelبداری و مدیریت مالی شخصی رایگان افزار حسا نرم

بندی دخل و خرج  های اعظااری الت  امکان مدیریت مخارج  دلظه دهندران مخظلف کارت و ارا ه مالی

 .آورد ریزی برای رلردن به اهداف مالی تعررن شد  را برای کاربران فراهم می و برنامه

 های ارزیابی باری و سيستمبندی اعت رتبه. 3 - 7

هاای   بندی اعظااری مشظریان و لرسظم ها در حوز  فناوری مالی مظمرکز بر رتاه آخرین دلظه از فعالرت

تاوان   های موف  در این دلظه مای  از نمونه. های حجرم الت ویژ  داد  ها به ارزیابی از طری  تحلرل داد 

 .در چرن اشار  کرد 5«وی کش»در امریکا و   «کردیت کارما»به 

 تحليل استراتژیک وضعيت کنونی خدمات تأمين مالی انبوه. 4

بنادی الاظراتژی در مادیریت     هدف آن الت که ابظادا باه شارح مفااهرم اولراه فرماو         در این بخش

تارین شااخه    نقاط قوت و ضعف تثمرن مالی اناو   به عناوان کلرادی    ل    الظراتژیک پرداخظه شود

 .ناوری مالی بررلی شودف

 وکار بندی استراتژی در کسبفرمول .4-5

-لازی و ارزیابی تصمرماتی چندوهرفاه  بندی  پراد عنوان هنر و علم فرمو با توان مدیریت الظراتژیک را می

طور کاه از   همان. لازندبه اهدافش توانمند میدلظرابی که یک لازمان را برای کرد معرفی ( ها الظراتژی)ای 

: که مشظمل الات بار  بود  رام در مدیریت الظراتژیک نخسظرن بندی الظراتژی آید  فرمو این تعریف بر می

ها و تهدیادهای خاارجی یاک لاازمان  تشاخرص نقااط قاوت و        وکار  شنالایی فرصت تشریح رلالت کسب

. هاای منالاب  و انظخااب الاظراتژی   های قابل اتخااذ   معرفی الظراتژیبلندمدتضعف داخلی  تعررن اهداف 

منادی از  هاا باه منراور بهار     بندی الاظراتژی ها الت برای فرمو الاس مدیریت الظراتژیک بر نراز لازمان

-نقاط قوت و ضعف داخلای  فعالرات  . آنهاهای خارجی و اجظناب از تهدیدات داخلی یا کاهش تثیررات فرصت

______________________________________________________ 
1. Credit Karma 
2. Wecash 
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نمایناد  ها تال  می لازمان. اندمد تحق  یافظههای قابل کنظرلی از لازمان هسظند که به طور کارآمد یا ناکارآ

  .دهندکنند و نقاط ضعف را بهاود می رذاری میهایی را دناا  کنند که بر روی نقاط قوت لرمایه الظراتژی

برای تلخرص و ارزیابی نظاایج  « های ارزیابی عوامل خارجی یا داخلیماتری »ها از الظراتژیست

تشکرل یک مااتری  ارزیاابی عوامال    . رررندداخلی لازمان بهر  میتجزیه و تحلرل وضعرت خارجی و 

یی «هارتاه»و « ضرایب»کردن عوامل کلردی خارجی یا داخلی و تخصرص  خارجی یا داخلی با فهرلت

براان  « ضارایب »اهمرت نسای عوامال در صانعت تولاط    . پذیردبر الاس نرر خار  صورت می آنهابه 

« هاا رتااه »های کنونی شرکت در پال  باه عوامال در قالاب    ظراتژیشود  در حالی که ایربخشی ال می

امظراز . نمر  الت  تا   در مقرالی برن « امظراز موزون نهایی»ها الظحصا  هدف این ماتری . آید می

هاا و  العااد  باه فرصات   کند که لازمان پالخی فوقدر ماتری  ارزیابی عوامل خارجی این را القا می  

هاای شارکت   برانگر آن الت که الظراتژی  که امظراز  در صنعت داد  الت  حا  آنتهدیدهای موجود 

در مااتری  ارزیاابی   . ها یا اجظناب از تهدیدهای خارجی نرساظند رذاری بر روی فرصتدر حا  لرمایه

 نرار لاازمان از    بگرارد   فاصلۀ برشاظری باه لامت     5.2عوامل داخلی  هرچه امظراز موزون نهایی از 

تاری را  موقعرات مساظحکم   5.2از  بزررظار و امظرازهای  شظهداتری قرار خلی در جایگا  ضعرفعوامل دا

شاکل  « خاارجی  –مااتری  داخلای   »بر الاس امظرازهاای ماوزون نهاایی     . برای لازمان مظصور الت

در ادامه . نمایدللولی تصویر می 2ها را در یک نگارۀ  رررد که تقسرمات الظراتژیک مخظلف لازمان می

 5.ها برشظر پرداخظه خواهد شدقاله به نحوۀ تشکرل این ماتری م

   SWOTبررسی نقاط قوت و ضعف تأمين مالی انبوه با استفاده از تحليل . 4-2

شد  در بخش  بندی ارا ه که در دلظه التهای فعالرت فناوری مالی  ترین شاخه تثمرن مالی اناو  از مهم

کند و از ایان   لوم و چهارم و پنجم در له حوز  مخظلف پردا می های   ارتااط تنگاتنگی با دلظهپرشرن

های تثیرررذار و دارای پظانسرل باال برای بهاود  مورد توجه و    به عنوان یکی از شاخهاین پژوهشرو در 

______________________________________________________ 
 . 2 ص  (25  ) امرری و حکمت ؛( 2  ) دیوید . 

 . 2 ص .(25  ) .امرری و حکمت .5

3. Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats 
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تر به  های خدمات تثمرن مالی اناو  شامل دلظرلی لری  ترین مزیت مهم. تحلرل ویژ  قرار ررفظه الت

راذاری بارای    و کاهش ریسک لارمایه  ررندرانر وامرخ لود کمظر  عدم نراز به ویرقه برای تسهرالت  ن

هاای   های عملرااتی پلظفارم   هزینه  .رررندران مخظلف الت دهندران از طری  توزی  لرمایه برن وام وام

ق  تثمرن مالی اناو  به دالیلی از قارل دررررنشدن در جریان کار  عادم تحمرال هزیناه مطالااات معاو     

های یابت و  های خرید  نگهداری و الظهال  دارایی کاهش تعداد نرروی انسانی مورد نراز  کاهش هزینه

  عالو  به. هالت مالی و اعظااری و بانک مسلساتعدم نراز به تولعه شاکه فرزیکی شعب بسرار کمظر از 

ای قابل توجه کارمزدی و درآمده المللی و اقظصادهای جدید دلظرلی بدون محدودیت به بازارهای برن

روناه از   محادود نشادن ایان   . رود وکارها باه شامار مای    بارز این کسبدیگر های  ها از قابلرت این پلظفرم

هاا   تر را بارای ایان پلظفارم    ها تولط قوانرن دلت و پاررر نرارتی  امکان رشد و شکوفایی لری  فعالرت

ارهای نوپا  به تولعه کارآفرینی  افزایش وک مرسر کرد  و لهولت در اعطای تسهرالت  حظی برای کسب

 .خواهد شدمنجر و در نهایت رشد اقظصادی  اشظغا 

توان اشاار  کارد کاه افازایش تعاداد       وکارهای تثمرن مالی اناو  می در تاررن نقاط ضعف کسب

توجاه   ناودتر کرد  و در صورت  را پرررد  آنهاها  مدیریت  رررندران در این پلظفرم رذاران و وام لرمایه

ناود لاازوکار منالاب و شافاف      همرنرن. وکارها به شمار آید تواند از نقاط ضعف این کسب کافی  می

محسوب  آنهادیگر تواند از نقاط ضعف  ها می رونه پلظفرم های نوین در این برای حفظ امظراز معنوی اید 

و نااامنی در   فسااد ماالی   تواناد احظماا  تخلاف     ها  می ویای  کافی در این لرسظم نشدن دریافت. شود

 .رذاران به همرا  داشظه باشد بررشت لرمایه را برای لرمایه

هاا در   و تهدیادات و فرصات   بر الاس آنره رفظه شد  مجموعه نقاط قوت و ضعف در محرط داخلای 

توان تولط ابزارهای مدیریت الاظراتژیک در چاارچوبی    وکارهای تثمرن مالی اناو  را می محرط خارجی کسب

 تهدیادات  و هاا  کردن فرصات  فهرلت از SWOTالت که ماتری   رفظنی. ارا ه داد SWOTعنوان ماتری  با 

مااتری  یادشاد  بارای براان      .شاود  یم رللازمان تشک یلازمان و نقاط قوت و ضعف داخل یخارج رطمح

 .نشان داد  شد  الت  های تثمرن مالی اناو  در جدو   های الظراتژیک پلظفرم ویژری

______________________________________________________ 
 . 5ص  .پرشرن .شاهررا و للرمانی . 
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 های تأمين مالی انبوه ها و تهدیدهای پلتفرم و فرصت برای بررسی نقاط قوت و ضعف SWOT یسماتر .5جدول 

 نقاط ضعف نقاط قوت

 وکارهای نوپا رالت به ویژ  برای کسببه تسه تر ی لر یدلظرل 

  رقابظینرخ لود 

 ررندرانر وام یبرا رقهبه وی رازن ناود 

 دهندران وام یبرا رذاری یهلرما یسککاهش ر 

 راتی پایرنعمل های ینهزه 

 به پلظفرم مطالاات معوق ینههز نشدن رلتحم 

 شعب رزیکیبه تولعه شاکه ف رازن ناود 

 یاشظغا  و رشد اقظصاد یشافزا ینی تولعه کارآفر 

 ها پلظفرم ینقابل توجه ا یکارمزد یدرآمدها 

 رررندران رذاران و وام پررردری مدیریت لرمایه 

 یمعناو  رااز حفاظ امظ  یاناود لازوکار منالب و شفاف بر 

 یننو های ید ا

        ناود لاازوکار منالاب بارای اطمرناان از صاحت ادعاای

 رررند  وام

 یکاف ی ویا نشدن یافتدر 

 تهدیدات ها فرصت

 یاد بارای   جد یو اقظصاادها  المللای  رنبا  یبازارها ررایش

 پذیر  این پلظفرم

  رر و محدودکنند دلت و پار رنقوانناود 

 الحسانه و   شاابه نررار قار    هاای ایرانای م   وجود فرهنگ

 های بالعو  کمک

   اشاظغا  و   یشافازا  کاارآفرینی   حمایت دولظای از تولاعه

 یرشد اقظصاد

  های نو برداری یررمجاز از اید  یاحظما  ک 

 یهدر بررشت لرما یو ناامن یاحظما  تخلف  فساد مال 

 وکارهای اینظرنظی اعظماد اجظماعی نسات به کسب ناود 

 وکارهای نوپا بموفقرت تجاری کس ناود 

 .های این پژوهش یافظه: مثخذ

هاا و تهدیادات محارط     رفظه شد  پا  از تعرارن فرصات     - بر الاس آنره پرشظر در بخش 

توان به تدوین ماتری  ارزیابی عوامل خارجی پرداخت تا به این ترتراب وضاعرت فنااوری     خارجی  می

 5در جادو   . ز ماوزون نهاایی مشاخص شاود    تثمرن مالی اناو  از نرر محرط بررونی در قالب یک امظرا

  همرنرن. برآیند نظایج نررلنجی از خارران بانکی و مالی برای ارزیابی عوامل خارجی بران شد  الت

و  شاد   با تعررن نقاط قوت و ضعف محرط داخلی امکان تدوین ماتری  ارزیابی عوامال داخلای مرسار   
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ی در قالب امظرااز ماوزون نهاایی مربوطاه تعرارن      وضعرت فناوری تثمرن مالی اناو  از نرر محرط درون

 .آمد  الت  نظایج نررلنجی از خارران بانکی و مالی برای ارزیابی عوامل داخلی در جدو  . شود می

های ارزیابی عوامل خاارجی و   بر الاس امظراز موزون نهایی که جز رات محالاه آن در ماتری 

ایان  . تشاکرل داد  5خارجی را مطاب  شاکل   -  داخلیتوان ماتری اشار  شد  می  و  5داخلی جداو  

های قابل الظفاد  بار الااس وضاعرت محارط خاارجی و داخلای        بندی الظراتژی شکل به منرور دلظه

شود؛ به این ترترب که با توجه به نقطه تالقی امظراز موزون نهایی خارجی با داخلی  یکای از   ترلرم می

های قابل تعریف در هار   از برن الظراتژی  ل   شد  شناخظه  های ماتری  به عنوان ناحره فعا  للو 

بار ایان   . شاود  نهایی به صورت منفرد یا ترکراای اتخااذ مای   ( های)   الظراتژی(5مطاب  شکل )ناحره 

های ایجاد و تولاعه   ارزیابی شود  اتخاذ الظراتژی IVو  I  IIوکاری که در نواحی  الاس  برای هر کسب

هاای تشادیدی     در الاظراتژی . ظمل بر دو دلاظه تشادیدی و ادیاامی الات    منالب خواهد بود که مش

وکار به دناا  رسظر  نفوذ خود از طری  تولعه بازارها  محصوالت  خدمات و جاذب مشاظریان    کسب

وکار به دناا  یافظن شرکای تجاری جدید و یا  های ادیامی  کسب جدید الت  در حالی که در الظراتژی

تارین   منالاب . تولرد و عرضه باه منراور تکمرال زنجرار  ارز  خاود الات       رسظر  زنجرر  تثمرن و

رررند  نگهداری و ابقاا باه منراور     قرار می VII و III  Vوکارهایی که در نواحی  ها برای کسب الظراتژی

وکارهاایی کاه در    کساب . حفظ وض  موجود از طری  تقویت بازارها و تنوع محصوالت و خدمات الات 

لحااظ الاظراتژیک نداشاظه و کااهش       باه وضاعرت مطلاوبی     شاوند  ارزیابی مای  IXو  VI  VIIIنواحی 

 .خواهد بود آنهاروی  های پرش ترین برنامه زا از مهم های هزینه محدودلازی و حذف فعالرت

های آتی خدمات فناوری مالی در حاوز    یالظراتژ  5شکل  خارجی -یداخل ی با توجه به ماتر

هاای   شاود کاه خاود در دو دلاظه الاظراتژی      یما  یاابی و تولعه ارز ایجاد ۀمحدود تثمرن مالی اناو  در

توان نظرجه ررفات  هرروناه اقادام  چاه در لاطح       به این ترترب می. تشدیدی و ادیامی قابل اجرالت

وکارهای موجود در صنعت بانکی کشور بایاد باا توجاه باه      کالن کشور و چه در لطح خرد مانند کسب

ها و نقاط قوت موجود در ایان زمرناه باه     ریزی شود تا بظواند از فرصت رنامهب  شد  های تعررن الظراتژی

 .منرور پوشش دادن تهدیدها و نقاط ضعف بهر  بارد
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 ماتریس ارزیابی عوامل خارجی. 2 جدول

 نمره رتبه ضریب عوامل خارجی کليدی 

    هافرصت 

2/1  این پلظفرمید برای پذیر  جد یو اقظصادها المللی رنب یبازارها ررایش .     2 /1  

1/  رر و محدودکنند دلت و پار رنقوانناود  .5     /1  

5/1  های بالعو  الحسنه و کمک های ایرانی مشابه نررر قر  وجود فرهنگ .      2/1  

2/1  یاشظغا  و رشد اقظصاد یشافزا کارآفرینی  حمایت دولظی از تولعه .     2/1  

    تهدیدها 

1/  های نو داری یررمجاز از اید بر یاحظما  ک  .   5 5/1  

5/1  یهدر بررشت لرما یو ناامن یاحظما  تخلف  فساد مال .5     5/1  

1/  وکارهای اینظرنظی اجظماعی نسات به کسب یاعظماد بی .   5 5/1  

2/1  وکارهای نوپا عدم موفقرت تجاری کسب .   5  /1  

00/5 جمع    32/2  

 .های این پژوهش یافظه: مثخذ

 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی. 7 جدول

 نمره رتبه ضریب عوامل داخلی کليدی 

    نقاط قوت 

 1/     1/   وکارهای نوپا رالت به ویژ  برای کسببه تسه تر ی لر یدلظرل . 

 2/1    12/1 رقابظینرخ لود  .5

 1/     1/   ررندرانر وام یبرا رقهبه وی نداشظن رازن . 

 2/1    12/1 دهندران وام یبرا رذاری یهلرما یسککاهش ر . 

 1/ 5   12/1 راتی پایرنعمل های ینههز .2

 2/1    12/1 به پلظفرم مطالاات معوق ینههز نشدن رلتحم .2

 2/1    12/1 شعب رزیکیبه تولعه شاکه ف رازعدم ن .2

 1/ 5   12/1 یاشظغا  و رشد اقظصاد یشافزا ینی تولعه کارآفر .2

 1/    1/  ها پلظفرم ینقابل توجه ا یکارمزد یدرآمدها .2

    نقاط ضعف 

 1/  5 12/1 رررندران رذاران و وام پررردری مدیریت لرمایه . 

 1/  5 12/1 یننو های ید ا یمعنو رازحفظ امظ یناود لازوکار منالب و شفاف برا .5

 5/1  5 12/1 رررند  دعای وامناود لازوکار منالب برای اطمرنان از صحت ا . 

 12/1   12/1 یکاف ی ویا نشدن یافتدر . 

 2/7  00/5 جمع 

 .های این پژوهش یافظه: مثخذ
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 خارجی –ماتریس داخلی . 2شکل 

 
 (.25  ) .های این پژوهش؛ حکمت و امرری یافظه: مثخذ

 بندی و ارائه رهنمودهای سياستی جمع. 1

 زه فناوری مالیها به حو ضرورت ورود بانک. 1-5

درصادی را تجرباه کارد  الات  در       51رشدی   طور کلی به   51رذاری در فناوری مالی در لا   لرمایه

درصد رشد داشظه الت و ایان نشاان از جاذابرت      2وکارهای نوپا تنها  رذاری بر روی کسب حالی که لرمایه

جدیاد در صانعت رو باه افازایش الات       هاای دیجرظاالی    آپ انظراارات از الاظارت  . باالی فناوری ماالی دارد 

 .رشد داشظه التدرصد  2 های نوههور  آپ که مرزان لرمایه جریان یافظه به لوی الظارتای  رونه به

الت که انقالب دیجرظالی در خدمات مالی در را  الت  اما تثیرر آن بر باازیگران صانعت    بدیهی

هاا را   ی دیجرظا   پظانسرل کاهش نقش باناک تغرررات مداوم در دنرا. بانکداری جدی ررفظه نشد  الت

تر مورد نراز زندری روزمار    تر و ارزان ها در ارا ه خدمات بهظر  لری  تواند به بانک به همرا  دارد  اما می

ها برای قرارررری بر روی موج میات این تغررارات  بایاد خاود را از     بانک. مسلسات و افراد کمک نماید

هاای   مداری و انظرار برای افزایش نرخ رهانند و در  نمایند که صرف قانوندام خودشرفظگی لازمانی ب

 .شود آنهاتواند مان  از دلت رفظن لهم بازار  لود نمی
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الزم الت   ها تمایل دارند تا از طری  ارا ه خدمات جدید  کارایی خود را افزایش دهند ارر بانک

. رذاری بارش از پارش توجاه نمایناد     ی و لرمایهتا به عوامل مهم و تثیرررذاری مانند شفافرت  همکار

ها برای تضمرن پرروزی خود در موج تغرررات دیجرظا   باید دو رام الالای را مادنرر    بانک  همرنرن

مدیریت پردایش خرال عرارم     و رام دوم های رذشظه مدیریت موف  فناوری  رامرن نخسظ: قرار دهند

 .های جدید الت نوآوری

ها را در مواجهاه   تواند روند جاری بانک های صحرح می ل و ایجاد زیرلاختکارررری این عوام به

وکار جدید برای ارا ه خادمات و جلاب    های کسب اتخاذ مد . های ناشی از نوآوری بهاود دهد با ریسک

هایی الت کاه فقاط لاعی در رعایات      های مهم برای آن دلظه از بانک رضایت مشظریان یکی از مزیت

وکارهاای جدیاد و لاازرارنمودن آن باا      انادازی کساب   ها باا را   بانک. و مقررات دارندمحظاطانه قوانرن 

مزیت رقابظی  توانند خود را با تغرررات وف  داد  و از مناب  پایدار خود که در آن لاخظارهای موجود می

نرای دیجرظاا   ها در د توان رفت که بانک بر الاس این تعابرر  می. تر الظفاد  نمایند دارند  بهظر و لری 

  .های مسلم نوآوری نرز توجه کنند موف  خواهند بود ارر در عرن حفظ امظراز انحصاری خود  به ارز 

های ماظنی بر آن اشاار  شاد و    حل به معرفی مفهوم فناوری مالی و خدمات و را   در این مقاله

به ایان  . د توجه قرار ررفتطور ویژ  صنعت بانکداری مور وکارهای کنونی و به نقش و تثیرر آن بر کسب

تثیررراذاری آن در   چگاونگی ی تشاریح شاد و   ماال  یفنااور  رشارفت پ ررو ل اصلی های یژریومنرور  

 یبازارهاا و  یتاثمرن منااب  ماال    های پلظفرمی  مال رذاری یهلرما صنای  در بررررند های مخظلف  حوز 

 یها شرکت ی رذار یهلرما یها ندوقها  ص بانکو ذینفعان مخظلف آن شامل د شتاررن دادولظد  یهیانو

و  یحساابدار  یهاا  شارکت  ی نراارت  ینهادهاا  ی مرکاز  یهاا  باناک  یی دارا یریتمد یها شرکت رمه ب

وکارهاای   کساب  یجااد در ا اصالی امل وع  همرنرن. مورد تثکرد قرار ررفت اطالعات رتامن های شرکت

 .ی تشریح شدمال یمظفاوت و موف  فناور

هاای   ی  فعالرتوکارهای لنظ در کسب یمال ینفوذ فناور ر تاررن مرزانمنرو در این پژوهش  به

بنادی شاد و    وکارهای عمدتاس نوههاور یررباانکی در هفات دلاظه کلای تقسارم       شد  تولط کسب انجام

______________________________________________________ 
1. Skan, et al. (2015). 
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در چارچوب  SWOTبر الاس تحلرل   ل   شد های موف  هر دلظه اشار   های کلی و نمونه ویژری به

ها و تهدیادهای   زی الظراتژیک  به تاررن نقاط ضعف و قوت داخلی و فرصتری مفاهرم مدیریت و برنامه

باه ایان ترتراب  باا     . خارجی در حوز  خدمات فناوری مالی با تمرکز بر تثمرن مالی اناو  پرداخظه شاد 

ی ماال  یهاا باه حاوز  فنااور     ورود باناک های قابل اتخاذ در این حوز   ضرورت  شدن الظراتژی مشخص

 .انب مخظلف آن مطرح شدشنالایی شد  و جو

 پيشنهادهای کاربردی. 1-2

و با توجه به لارعت پرشارفت و مرازان     در این مقاله شد  و روندهای اشار  رفظه پرشبر الاس مطالب 

ها در دنرای رقابظی فناوری مالی  تر بانک وکارها در حوز  فناوری مالی  ورود هر چه لری  موفقرت کسب

منراور حفاظ لاهم باازار خاود و       هاا باه   ر این الاس  الزم الت باناک ب. رلد امری ضروری به نرر می

 یریتدر دلت ررفظن ماد شدن با تغرررات در حا  وقوع  به اتخاذ تمهرداتی جدی و لری  برای  همگام

الاظه اشار  به این نکظه ضروری الت که بار الااس اصاو  حااکم بار      . روی آورند فضا یندر ا ررراتتغ

ویاژ    راذاران و نهادهاای نراارتی  باه     ین امر محق  نخواهد شد مگر آنکه قانونفضای بانکداری ایران  ا

بانک مرکزی در جهت وض  و اجرای قوانرن و مقررات مورد نراز برای رسظر  فناوری مالی در صنعت 

موقا  و   منرور ورود به ها به که بانک بانکداری  همگام با لرعت تغرررات آن وارد عمل شوند؛ به دلرل آن

ها نرز با توجه به تحوالت در حا   بانک. ریسک به فضای نوههور فناوری مالی  نراز به نقشه را  دارند کم

افازاری و   وقوع  باید لاخظارها و فرایندها  قوانرن و مقررات  نرروهای انسانی و تخصص آنها  بساظر نارم  

موق  را  ای الزم برای ورود بهنرازه پرش افزاری لازمان خود را مورد بررلی موشکافانه قرار داد  و لخت

 .شنالایی نمود  و لازوکارهای اجرای دقر  و درلت آن را در برنامه راهاردی لازمان خود بگنجانند

و  هاای ماالی فعالرات دارناد     هایی که در حوز  فناوری های وابسظه با دانشگا  همکاری با شرکت

رتاط با حوز  فناوری مالی از جمله اقاداماتی  های م آپ ها و رویدادهای حمایظی از الظارت بررزاری دور 

 ی دیگرررفظن از رقاا توانند برای ورود به این حوز   تولعه لهم بازار خود و پرشی ها می الت که بانک



 

 5731بهار ، 37، شماره سومسال بيست و فصلنامه روند،   
 

091 

  «تریاگ آپ »دهی ایرانای   ها و اقدامات مرکز شظاب توان به تال  می  در این خصوص. به انجام رلانند

  بررزاری للسله رویادادهای رقاابظی   (فناوری اطالعات و ارتااطات) ICTهای  آپ در حمایت از الظارت

نویسای   و بررزاری مااراتن برناماه   تولط شرکت خدمات انفورماترک( های نوین بانکی اید )« این بانک»

این ترترب  با در دلظور کار قرار ررفظن اقداماتی  به .های بانکی تولط شرکت تولن اشار  کرد لروی 

برنااد  بااا  -و برقااراری ارتااااط برنااد  5هااای بانکااداری باااز ن دلاات در کنااار تولااعه لرالااتاز ایاا

تاوان چاابکی    های باانکی  ماالی و فنااوری اطالعاات  مای      افزارها و نوآوران لرسظم دهندران نرم تولعه

 .صنعت بانکداری را برای مدیریت تغرررات در حا  وقوع در این حوز  تضمرن و تقویت نمود

 

 

 

  

______________________________________________________ 
1. TrigUp 
2. Open Banking 
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  گذاری تورم طراحی و اجرای هدف

 

  هادی دادخواهو  رضا بوستانیدکتر 

 

 2چکيده

های مرکزی مجری  در عمل، بانک. اجرای مؤثر راهبرد آن بستگی داردگذاری تورم به طراحی و  ی هدف تحقق مزایای بالقوه

گذاری تورم دارای دو مزیت  اجرای هدف. کنند ای این رویکرد را اجرا می گذاری تورم، به صورت نسبتاً مشابه سياست هدف

یا قادر به اعمال آن نيست را  پولی توان انجام آن را داشته  شفافيت درک عمومی از آنچه سياست. پذیری است شفافيت و انعطاف

. شود های مالی و اقتصادی و تقویت پاسخگویی بانک مرکزی به دولت و عموم مردم می بخشد و موجب کاهش نااطمينانی بهبود می

. مدت اقتصاد کالن است های مرکزی در واکنش مؤثر نسبت به تحوالت کوتاه ی، توانایی بانکریپذ انعطافاز طرف دیگر، منظور از 

 .کنند این دو ویژگی در بلندمدت یکدیگر را تقویت می

 یعدد ریمقاد انتخاب هدف، فیتعر: از عبارتند شوند، یم مطرح تورم یگذار هدف یاجراکليدی عملياتی که در  مسائل

 و هدف به دستيابی ی نحوه ،شوند می هدفباعث تغيير  که یطیشرا منتخب، هدف نيتأم یبرا نظر مورد یزمان افق اهداف، یبرا

گيری در مورد مسائل فوق در چارچوب استقالل ابزاری برای  تصميم .هدف به یرعمديغدستيابی  عدممدیریت  یچگونگ باالخره

 .پولی به طور کامل به بانک مرکزی واگذار خواهد شد  بانک مرکزی کامالً سازگار است، به این معنی که اجرای سياست

 

 .استقالل  جرا،، اطراحیگذاری تورم،  سياست پولی، هدف :واژگان کليــدی

 .JEL: E31، E52، E58 بندی طبقه

______________________________________________________ 
 .است« هایی از تجربه جهانی درس: گذاری تورم هدف»از کتاب  سوماین متن ترجمه فصل   .

Bernanke, Ben S., Thomas Laubach, Frederic S. Mishkin, and Adam S. Posen. (1999). Inflation 

Targeting: Lessons from the International Experience, Princeton University Press, Princeton. 
                                                 پژوهشگر بانک مرکزی                                                    r.boostani@cbi.ir 

 دانشگاه سیستان و بلوچستان  ،اقتصاد ایدانشجوی دکتر. 
 

 .چکیده توسط مترجمین تدوین شده است.   
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 مقدمه. 9

. گذاری پولی شناخته شدده اسدت   گذاری تورم به عنوان یک استراتژی برای سیاست هدف  مزایای بالقوه

در ایدن  . با این حال، تحقق این مزایا به طراحی و اجرای مؤثر و اثربخش ایدن اسدتراتژی بگدتدی دارد   

ی هنددام اتخداا اسدتراتژی    های مرکز بانک های مقامهایی که  مقاله به روشی مقدماتی، برخی از انتخاب

کده در ادامده خواهدد آمدد،      طور همان. گیرد گذاری تورم، با آن مواجه هگتند، مورد بحث قرار می هدف

گذاری تورم، بده رو  ماداب ی مایده بده اجدرای ایدن روی درد         های مرکزی مجری سیاست هدف بانک

مگتقه  طور بهاری تورم، هر چند گذ های مرکزی در اجرای هدف رسد همدرایی بانک به نظر می. اند بوده

های مرکزی در داد و ستد و تبدادتت ناشدی از اجدرای     حاصه شده است، ناان از قضاوت ی گان بانک

  .گذاری تورم دارد استراتژی هدف

هدا   گذاری تورم اسدت و ایدن ویژگدی    هدف اصلیپذیری، دو مزیت  و انعطاف  به اعتقاد ما، شفافیت

، اعدمم  تیشدفاف منظدور از  . اندد  ای مجگد  شدده   برجگته طور بهمنطق رسمی،  برای اتخاا این روی رد در

در بدین اهدداف شدفافیت ایدن     . ها برای عموم است ها و تاکتیک ها، برنامه  هندام اهداف سیاست هآش ار و ب

 و همچندین، ( یا ندارد)پولی توان انجام آن را دارد   توان افزایش درک عمومی از آنچه سیاست ، می سیاست

های مالی و اقتصادی و تقویت پاسخدویی مقام پولی به دولدت و عمدوم را مدورد اشداره      کاهش نااطمینانی

مددت   های مرکزی در واکنش مؤثر نگبت به تحوتت کوتداه  ی، توانایی بانکریپذ انعطافمنظور از . قرار داد

ایدن دو  . تدورم اسدت  گذاری  های وسیع اعمال شده توسط چارچوب هدف اقتصاد کمن با وجود محدودیت

تدوان ماداهده کدرد کده      در مطالعدات مدوردی مدی    ویژه به. کنندویژگی در بلندمدت ی دیدر را تقویت می

با این حدال، در  . کند در بلندمدت کمک می  پذیری این سیاست موارد به انعطاف بیاترچدونه شفافیت در 

پدذیری   دهند، گاهی به کاهش انعطداف  یهای اجرایی که شفافیت را افزایش م سطح اجرای روزمره، انتخاب

کلیدی، ایجاد   مگألهگذاری تورم،  بنابراین، اغلب در طراحی یک استراتژی هدف. ع سربشوند و  منجر می

 .پذیری است تعادل متناسب میان شفافیت و انعطاف

ر پدذیری، یدادآور بحدث قاعدده در برابد      مدت بین شفافیت و انعطداف  کوتاه( بگتان  د بده)مبادله 

______________________________________________________ 
1. Transparency 
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ها، ساده و عمدتاً غیرماروط هگتند؛ در صورتی کده    ترین سیاست کلی، شفاف طور به. است   صمحدید

( مثمً تبعیت از یک هدف تدورمی خدا   )اعمم شده  پیشهای از   الزامی وجود داشته باشد که سیاست

ست، به دتیه بگیار کار تغییر یابد، شفافیت حداکثری، مگتلزم آن است که این تغییر در سیا   در میانه

هدا مگدتلزم آن     پذیرترین سیاست در مقابه، انعطاف. ماخص، آش ار و قابه ف   برای عموم، انجام شود

دهندد و بده محد      بینی ناده در زمدانی کده رم مدی    است که بانک مرکزی بتواند به رویدادهای پیش

. آن برای عموم دشدوار اسدت  دسترسی به اطمعات جدید واکنش ناان دهد، وضعیتی که غالباً توضیح 

  بدر نحدوه  داری  امعند  تدأثیر گذاری تورم توسط بانک مرکزی،  طراحی و اجرای استراتژی هدف چدوندی

 .پذیری دارد تعادل مناسب بین شفافیت و انعطاف

تدر   مورد بررسی دقیق  شوند، گذاری تورم مطرح می تزم است برخی مگائه اجرایی که در بحث هدف

 .عیتی ایجاد شود که از طریق آن بانک مرکزی قادر باشد با عموم ارتباط برقرار نمایدو وض قرار گرفته

 مباحث اجرایی. 2

تعرید  هددف، انتخداب    : شدوند، عبارتندد از   گذاری تورم، مطرح مدی  مگائه اجرایی کلیدی که در هدف

ر وجود داشدته  اگ - مقادیر عددی برای اهداف، افق زمانی مورد نظر برای تأمین هدف منتخب، شرایطی

چددوندی مواج ده بدا     سدرانجام، رسدیدن بده هددف و      نحدوه که تحت آن هدف باید تغییر کند،  -باشد

 .غیرعمدی در دستیابی به هدفتوانایی  نا

 کدام معيار تورم باید مورد استفاده قرار گيرد؟. 2-9

است که ندرم  شاخص قیمتی  دربارهگیری  تصمی   ،گذاری تورم در طراحی یک رژی  هدف نخگتگام 

ای  برای رسیدن به شفافیت حداکثری، شاخص قیمدت بایدد بده گونده    . گذاری شود تغییر آن باید هدف

هندامی، دقت، گگتردگی پوشش کداتیی و خددماتی،    ههایی نظیر ب انتخاب شود که ضمن تأمین ویژگی

ذیری، شاخص باید پ برای رسیدن به حداکثر انعطاف. مردم نیز آشنایی کامه با آن شاخص داشته باشند

هدای ناشدی از افدزایش در     مثمً ج دش )قیمت  های ی باره های خا  و ج ش تغییرات قیمت در بخش

______________________________________________________ 
1. Rule versus Discretion 
2. Inflation- Targeting Regime 
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ندارندد، در    ی بر روند تورم یا تدورم هگدته  تأثیرکه را ( مالیات بر ارز  افزوده یا مالیات بر فرو  کات

هدای قیمتدی را از پوشدش     ه افزایشدور اول این گون تأثیرشاخص انتخاب شده باید حداقه . نظر ندیرد

 .عددی شاخص حذف نماید

ای از  گذاری تورم، برای سدنجیدن ندرم تدورم، نگدخه     های مرکزی مجری رژی  هدف تمام بانک

ای از این شاخص قیمت است که اقدمم   کنند که اغلب نگخه کننده را انتخاب می شاخص قیمت مصرف

با این حدال، در ایدن انتخداب، باندک     . گذارد ته کنار میرنوسان ماخصی را با هدف تمرکز بر تورم هگپُ

ایدن   چدونده مرکزی باید به عموم مردم توضیح دهد که شداخص قیمدت، چطدور ایجداد شدده اسدت و       

مدردم نبایدد    .دارد  کننده تورم هگته باشد و چه ارتباطی با تورم بنیانی شاخص تعدیه شده تا منع س

هدای   ن شاخص را برای تضمین نتایج مطلوب، از بین شاخصطور برداشت کنند که بانک مرکزی ای این

پیوسدته در طدول    طور بهبه همین دلیه، شاخص انتخاب شده باید . جایدزین متعدد انتخاب کرده است

و توسدط دیددران، قابده    ده شد گذاری تورم استفاده شود و باید به وضوح تعری   دوره اجرای رژی  هدف

هدا   ، که بانک مرکدزی داده مگألهنان دادن به عموم در خصو  این یک رو  برای اطمی. بازتولید باشد

ایالدت  آمدار نیدروی کدار در      مانندد اداره )ها توسط یک کارگزار  آن است که داده  کند، را دست اری نمی

 .مگتقه از مقام پولی، گردآوری شود( متحده آمری ا

 داشته باشد؟  هدف باید چه مقدار عددی. 2-2

بده  « هدا ثبدات قیمدت  »مرکزی در انتخاب مقدار عددی برای تورم هدف، معموتً بر  های بانک های مقام

، در قالدب یدک   که فددرال رزرو   رئیس  آلن گرینگپن. کنند گذاری خود تأکید می عنوان هدف سیاست

ی تعری  نمدود کده تجدار و خانوارهدا     پایینها را به عنوان نرم تورم در چنان سطح گزار ، ثبات قیمت

بدا ایدن حدال، ایدن تعرید       . های روزانه خود خدار  نمودندد  گیریرا از چارچوب تصمی  دهیادشهدف 

 .دهدهای تورمی، در اختیار قرار نمی راهنمای عملی زیادی را در تنظی  هدف

اما  ؛کند یک تعری  دقیق از ثبات قیمت، نرم تورم صفر یا بگیار نزدیک به صفر را پیان اد می

______________________________________________________ 
1. Core Inflation 

2. Headline Inflation 
3. Alan Greenspan 
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هدای   پژوهش. کند برخی ما مت جدی را ایجاد می  یزان ماخص عدد صفر،گذاری نرم تورم با م هدف

کنندده، مم دن    های متداول تورم مبتنی بر شاخص قیمت مصدرف  دهد مقیاس اقتصادی اخیر ناان می

ی ی از دتیه این امدر آن اسدت کده یدک شداخص قیمتدی بدا        . است به سمت بات تور  داشته باشند

کردن آن کاتهدا بدا    یابد و جایدزین ید کاتیی که قیمت آن افزایش میهای ثابت، احتمال توق  خر وزن

گیرد و ایدن اثدر در    نادیده می ،شوند یم فروخته یتر نییپا متیق با که را ماتریان توسط ماابه کاتی

هدای بدا    شداخص  کده  است آن درید هیدل .شود در نظر گرفته نمیهای ثابت  های قیمتی با وزن شاخص

 .کندد ها مؤثر نمیقیمت شاخصبود مگتمر کیفیت کاتها و خدمات در طول زمان را در اوزان ثابت، ب 

توجه  با. شود گرفته نظر در تورم عنوان به دینبا تیفیک ب بود از یناش یها متیق شیافزادیدر،  بیانبه 

نوان گدزار   رسمی که به ع  ، از جمله مطالعهایالت متحده آمری اتورم در  دربارهشده  به مطالعات انجام

 حد از اتریب سال در درصد   تا5/0 از را تورم کننده، مصرف متیق شاخصشود،  شناخته می  باس ین

در این زمینه در دسترس اسدت؛ امدا، احتمداتً     ی دیدرمطالعات معدودی برای کاورها  .دهدیم ناان

ن تدور  آشد ار در   بده دلیده اید   . نیدز حداک  اسدت    ایاتت متحده آمری دا موقعیتی ماابه در خار  از 

گیری، حتی اگر بانک مرکزی تصمی  بدیرد هدفش برای نرم صحیح تورم، عدد صفر باشد، هددف   اندازه

 .ی شده باید باتتر از صفر باشدریگ اندازهضمنی برای تورم 

گدذاری تدورم    ای اقتصادی اساسی برای هدفه گیری، احتماتً ریگک صرف نظر از مگائه اندازه

گدذاری تدورم در    هایی نیز برای هدف که ریگک طور همانایین وجود خواهد داشت، در سطحی بگیار پ

بده ایدن ن تده اشداره     ( 991 )  به عنوان نمونه، آکرلد ، دی ندز و پیدری   . سطحی بگیار بات وجود دارد

کنند که اگر دستمزدهای اسمی رو به پدایین چگدبنده باشدند، کده اسدتدتل آن دا نیدز بدا شدواهد           می

گیری شدده بدر حگدب قددرت      دستمزدهای اندازه)در دستمزدهای حقیقی   د، پس کاهشهمخوانی دار

این بدان معناست که نرم بگیار پایین تدورم مم دن   . تن ا از طریق تورم، ام ان پذیر خواهد بود( خرید

است از سقوط دستمزدهای حقیقی در واکنش به کاهش تقاضدای نیدروی کدار در منداطق یدا صدنایع       

______________________________________________________ 
1. Boskin Report 

2. Boskin, et al. (1996), Moulton. (1996), Shapiro and Wilcox. (1996). 

3. Akerlof, Dickens and Perry 
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به افزایش بی اری و جلدوگیری از تخصدیص مجددد نیدروی کدار از       ،در نتیجه ،ندماخص جلوگیری ک

های انجام شدده توسدط    سازی شبیه. های در حال گگتر  منجر شود های در حال نزول به بخش بخش

مددت یدا    های تورم نزدیک به صفر مم دن اسدت، ندرم بلندد     دهد که نرم آکرل  و هم ارانش ناان می

 .ایش دهدبی اری را افز« طبیعی»

آن است که تورم پایین باعث سدطح    استدتل دیدر علیه انتخاب نرم بگیار پایین هدف تورمی

آوردن  پدایین  منظور بهشود و برای بانک مرکزی، فضای مانور بگیار کمی  اسمی می  ای ب رهه پایین نرم

هدای ب دره اسدمی     مزیدرا ندر  )گدذارد   های ب ره در صورت بروز فاارهای رکودی بر اقتصاد باقی می نرم

اند که استدتل سدامرز در   مرکزی ژاپن ادعا کرده  بانک های مقامبرخی (. توانند کمتر از صفر باشند نمی

 ظرفیدت  ودرصد سدقوط کدرد     ای ب ره اسمی به زیر ه آن، نرم درمورد رکود اقتصادی اخیر ژاپن که 

 .ق داردمصدا  داد، کاهش را یاقتصاد ب بود از تیحما یبرا یپول استیس

های  با توجه به نظر آکرل  و هم اران، نرم. ها اغراق کرد نباید در خصو  اهمیت این استدتل

بده   -شود گذارند، بگیار پایین ارزیابی می می تأثیرچامدیری بر نرم بی اری طبیعی  طور بهتورمی که 

یدا  )درصدد    بده میدزان   در سدال  ( در مقابه نرم تورم صحیح) گیری شده های تورم اندازه عبارتی، نرم

در نظدر   ،کده مم دن اسدت در ج دت مخدال  عمده کنندد       را به این معنا که نیروهایی . هگتند( کمتر

 بدات  تدورم  یهدا ندرم اند که به این ن ته اشاره کرده( 991 )  برای مثال، گروشن و شوایتزر. گیرند نمی

 ها شدود داده یاطمعات یمحتوا شکاه باعث و داده شیافزا را ینگب یدستمزدهادر  «اخمل» رنوسانپُ

 عیصدنا  و ماداغه  جدایی و تخصدیص مجددد نیدروی کدار در سدطح       هجاب فرایند ییکارا از این طریق و

 و «زهید رسدن  » هد   تواندیم باتتر تورم تزر،یشوا و گروشن نظر به ن،یبنابرا .کاهش پیدا کند مختل ،

 .باشد کار یروین بازار یهاچرم «دهندهصیقه روغن» ه 

 سدازوکار  کده  ردید گیمد  دهیناد را تیواقع نیا ب ره، یاسم یهانرم خصو  در سامرز استدتل

  نیا یم کار به نمونه یبرا) کندیم عمه مدت نرم ب رهات کوتاهتأثیر ازفراتر  یپول استیساثرگذاری 

______________________________________________________ 
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 کداهش  ثباعد  پدایین های ب ره بگدیار   نرم ،کاور ژاپن ریاخ یاقتصاد رکود در(. دیکن مراجعه( 991 )

 ن،ید ا بدر  افدزون . کاور ژاپن شد اقتصاد کیتحراین ترتیب  به و( ژاپن پول واحد) نیی ارز  قابه توجه

 یمن دا  یاسدم  ب ره نرم) حقیقی ب ره یهانرماما  باشند، یمنف توانندینم یاسم ب ره یهانرم هرچند

هدای ب دره   د کده معمدوتً ندرم   گوید اقتصادی به ما می استاندارد نظریه و شود یمنف تواندیم( تورم نرم

مربوط به مخار  و  های تصمی بخش حقیقی اقتصاد و  تیفعال یبرا ،(یاسم های ب رهو نه نرم) حقیقی

 .ها اهمیت داردهزینه

 ،استیس نیا که است آن صفر، حد در تورم نرم یگذارهدف هیعل ترمتقاعدکننده استدتل کی

 در) کاتها و خدمات متیقواقعی  سطح کاهش یا  ها متیقنرم  کاهش سمت به را اقتصاد مم ن است

 اگدر  ویدژه  بده  -هدا  مدت یقندرم   مگدتمر  کداهش . دهدد   سدوق ( شده یریگاندازه هایقیمت سطح مقابه

 وجدود  هبد  هدا بندداه   سممت مالی و یندینقد در زمینه یجد ما مت تواندیم -باشد ناده ینیب شیپ

 رکدود  دیتادد  اید  جداد یا باعدث  یمدال  گت یس یعیطب مل ردع در اخمل قیطر از است مم ن که آورد

 طدور  بده ( یمنفد  تورم ،یعبارت به) صفر یتورم هدفِ ریز به تورم کاهش خمصه، طور به  .شود یاقتصاد

 . داردی برای اقتصاد ملی اتریب نهیهز ،صفر هدف تورم از تورم شیافزا زانیم همان به نگبت بالقوه،

   تدا    در دامنده  فرضاً -صفر از باتتر دیبا احتماتً ،یتورم هدف که دهدیم ناان هاگکیر نیا

گذاری تورم بدوده کده    های مرکزی مجری هدف این رو ، رویه تمام بانک. تنظی  شود -درصد در سال

گدذاری تدورم، آن اسدت کده ایدن       ی ی از مزایای رژید  هددف  . در گذشته مورد تجربه قرار گرفته است

بندابراین، یدک رژید  مناسدب     . دهدد قفی برای نرم تورم در اختیار قرار میاسترتژی، ک  و همچنین س

هدای کاهندده قیمدت و     گذاری تورم که به خوبی اجرا شود، باید قادر باشد اقتصاد کاور را از نیرو هدف

مانند تورم باتتر از هدف قابده توجده   ( رکود اقتصادی)های آن  که هزینه« بگیار ک »های تورم  ریگک

معیدار ثبدات   »اسدت کده    0 9   یک مثال تاریخی جالب، مدورد سدوئد در دهده   . افظت نمایدمح  است،

در نتیجه، سوئد از افت قیمتدی  . اتخاا کرد   9 از حذف نظام استاندارد طم در سال  پسها را  قیمت

______________________________________________________ 
1. Deflation 

2  Liquidity and Solvency 

3. Bernanke and James .(1991) and Mishkin .(1991). 
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دوره رکود بزرگ توسط بگیاری از کاورها تجربه شدد، نجدات یافدت و عمل درد      درای که  کننده ویران

  .تجربه کرد 0 9   دهه درصادی بگیار ب تری را اقت

 گذاری تورم؟ها یا هدفهدف سطح قيمت .2-3

روی ندرم تدورم    یااتد طدور   بهگذاری باید  وجود دارد که آیا هدف مگألهبحثی مگتمر در خصو  این 

تی ها لزوماً بر سطح قیمدت ثداب  گذاری روی سطح قیمتالبته، هدف. متمرکز باشد، یا روی سطح قیمت

  ،کدوب خزندده   تواند همانند سیاسدت ندرم ارز مدی     گذاری شده می سطح قیمت هدف. کند دتلت نمی

گذاری نرم تورم در آن است که مم دن اسدت    ضع  هدف  .زمان باشد درطولمجاز به تغییر تدریجی 

هدا بده عندوان مدوارد قددیمی فدرو شدده و        بیندی نادده در ارتبداط بدا سدطح قیمدت       های پیش ت انه

 هندده  د نادان ها، های بلندمدتِ سطح قیمت بینی مم ن است پیش  در نتیجه،. ناپذیر تلقی شوند برگات

 تدا  ده،یپد نیا اهمیت نگبی. شود یخصوص بخش یزیر برنامه از مانع تواند یم که باشد یبزرگ انسیوار

 سدطح  رانهیسدختد  یگدذار  هددف  ددر، ید یسدو  از. اسدت  نامادخص  بماندد،  یباق نییپا تورم که ییجا

 جبدران  کامده  طدور  بده  هدف، به نگبت ها قیمت سطح شدن نییپا و بات که است آن مگتلزم ،ها قیمت

 دهدد،  یمد  کاهش را ها قیمت سطح بلندمدت یها ینیب شیپ انسیوار ،ها گذاری سطح قیمت هدف .شود

بخدش   و یپدول  اسدت یس بده  یادتر یب نوسدانات  یا ممحظده  قابه طور به مدت، کوتاه در است مم ن اما

شرایطی پیش بیاید که بدر اسداس آن فادار کاهندده بدر       است مم ن ،ویژه به. کند وارد اقتصادحقیقی 

های گذشته ضدروری  ها در زماندر سطح قیمت هدف از فاار فزاینده باتتر جبران یبرا ها سطح قیمت

هدا   گدذاری سدطح قیمدت    هددف  به را تورم گذاری هدف ،یمرکز یها بانک عمه، در. تاخیص داده شود

حد مم ن ش اف ناشدی از   تاکنند تم  می کوتاه، یزمان یها افق در دهند، با این تفاوت که ترجیح می

 .را جبران کنند رفته دست از هدف

 هایی؟ چه افق .2-4

در عمده، اهدداف کمتدر از یدک     . توان برای یک یا بیش از یک افق زمانی تنظی  کرد اهداف تورم را می

______________________________________________________ 
1. Jonung .(1979). 

2. Crawling Peg 

3. Goodhart and Vinals .(1994) and Svensson .(1996). 
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سال، کده تدورم در    در مورد اهداف با افق زمانی کمتر از یک. معنادار نیگتند سال یا بیش از چ ار سال،

پولی قابه کنترل نیگت و در مورد اهداف بدا افدق زمدانی      های زمانی کوتاهی توسط سیاست چنین افق

توان اظ ار داشت که چنین اهداف دوری، مم ن است از اعتبار و پذیر  کمدی  بیش از چ ار سال، می

تورم توسط بانک مرکزی  در بازه زمانی یک تا چ ار سال، انتخاب افق زمانی برای هدف. اشدبرخوردار ب

تر زمانی تعرید    کوتاه  بازه درتر و  دارد؛ هرچه هدف، مح   تأثیرپذیری  بر تبادل بین شفافیت و انعطاف

ها بر آزادی عمده   شده باشد، اب ام کمتری در ارتباطات بانک مرکزی با مردم وجود دارد، اما محدودیت

تواند مورد نظر ها می در عمه، حیطه وسیعی از انتخاب. مدت، بیاتر است بانک مرکزی در اجرای کوتاه

 .قرار گیرد

مددت بدا هددف     روی رد بانک مرکزی آلمان نمونه خوبی از ترکیب اهداف پولی صدریح و کوتداه  

باندک بده عمدوم مدردم را نادان       های واضح در زمینده اهدداف   تورمی صریح بلندمدت برای ارسال پیام

، یدک هددف تدورم را بدرای     [پایان سال میمدی]بانک مرکزی آلمان همه ساله در ماه دسامبر . دهد می

و از ایدن هددف،   ( شدود  نامیدده مدی    «نرم نظری افزایش قیمدت »که امروزه )کند  سال آینده اعمم می

از نظر فنی فقط برای سدال مدورد نظدر    این هدف که . شود تری، استخرا  می اهداف پولی شناخته شده

کند؛ کارکرد آن، آگاهی دادن به عموم مردم از سطحی از تورم است  ندرت تغییر می هاعمم شده است، ب

بانک  .مدت نرم تورم را در آن حد حفظ کرده یا کاهش دهد که بانک مرکزی آلمان قصد دارد در کوتاه

را در اهدداف تدورمی    یتورم هایکه کدامیک از ت انه دارد به صراحت اعمم می نیهمچنمرکزی آلمان 

در صورت وقوع آن ا، هددف تدورمی    روی، ، بدیندهدپوشش نمی را ها دهد و کدام ت انهپوشش می خود

باندک    دهد، سیاست ، یک ت انه طرف عرضه رم می999 وقتی مانند سال  ،بنابراین. خواهد نمود رییتغ

تم  برای کداهش بگدیار      عدم ،فزایش هدف تورم ساتنه و در نتیجهمرکزی آلمان، تصدیق واقعیت با ا

ندرم  »گدذاری هددف تدورم بداتتر بده عندوان        در عین حال، با ندام . مدت بوده است سریع تورم در کوتاه

تجربده نمدود،    990   آن را بانک مرکزی آلمان در اوائه دهده   که نمونه «اجتناب افزایش قیمت غیرقابه

شدود،   درصد در سال شدناخته مدی    ار روی تورم هدف بلندمدت، که اساساً در حدود داد که فا ناان 

______________________________________________________ 
1. Normative Rate of Price Increase 
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درصد کاهش   تا   /5، وقتی این نرم به 991 تا  991 در حقیقت، از سال )شود  ثابت نده داشته می

 (.درصد در سال ثابت باقی ماند  یافت، هدف تورم بانک مرکزی آلمان، در میزان 

کند که گاهی اوقدات تغییدر هددف تدورمی طدی زمدان،        ن، تاریح میروی رد بانک مرکزی آلما

در گدذار بده    ،اول: حداقه دو سناریو وجود دارد که در آن ا، تغییر هدف مفید خواهد بدود  .منطقی است

هدایی در   در واکنش بده ت انده   ، دومگذاری تورم و  تر در آغاز دوره اجرای یک رژی  هدف نرم تورم پایین

در . کندد  مدی   مدت، بگیار پرهزینه مدت یا میان ه  تن هدف تورمی بلندمدت را در کوتااقتصاد که ند داش

 .های بعدی خواهی  داشتهای بیاتری در بخشمورد دوم، بحث

 یک نقطه یا یک بازه؟ .2-5

گدذاری تدورم    های مرکدزی مجدری رژید  هددف     ها، بانک مانند انتخاب افق زمانی و مقادیر عددی هدف

میدانی مباحدث و     اهداف خود به عنوان یک نقطه مجزا یدا یدک بدازه حدول یدک نقطده      نگبت به اعمم 

برحگدب میدزان   )های این انتخداب   که گفته خواهد شد، دتلت طور همان. اندگفتدوهای عمیقی داشته

  بگیار مورد مناقاه قدرار گرفتده  ( یک هدف« تحقق عدم»واکنش عموم به   نحوهپذیری انتظارات و تأثیر

ای  معین را برای هددف خدود اعدمم و انتخداب نمایدد، بدازه        صورتی که بانک مرکزی، یک بازهدر . است

تر، به علت دتلت تع د مقید توسط بانک مرکزی برای نزدیک شدن به  ای وسیع تر نگبت به بازه محدود

در تبدادل  )همزمدان   مگدأله ایدن  . هدف تورمی، اثربخای و پذیر  ب تری در بین عموم خواهد داشت

بیندی   ، توانایی بانک برای واکنش ناان دادن به رویدادهای پدیش (پذیریمعمول بین شفافیت و انعطاف

اجتناب در کنتدرل تدورم مم دن      در چنین وضعیتی خطاهای غیرقابه. دهد ناده را تاحدی کاهش می

وه بدر آن  عم. های بانک مرکزی، تورم را به خار  از محدوده اعمم شده آن سوق دهد تم رغ   بهاست 

دستیابی به یک بازه هدف بگدیار بداتتر از عددم تحقدق      های وارده به اعتماد عمومی از بابت عدمآسیب

 .ای استیک هدف تورم نقطه

قطعیددت پیرامدونی اثددرات   هدددف، اطمعدات مفیدددی را در خصدو  ارزیددابی عددم     بدازه   گگدتره 

قطعیت مربوط  برخی پژوهادران عدم. کند های بانک مرکزی توسط این بانک، فراه  می گذاری سیاست

و اسدتیونز  ( 995 )برای نمونه به کار هالدین و سالمون ) اند برآورد کردهبه پیامدهای تورم را کاممً بات 
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واحدد   1تدا   5  از مرتبده  -تدر باشدد    دهد بازه هدف باید وسدیع  که ناان می( نداه کنید  (995 )و دبه 

ای با این پ نا مم ن است عموم مردم و بازارهدا   با این حال، بازه. ندتا تن ا این عامه را موجه ک -درصد

قطعیدت در   بایدد دیدد آیدا عددم    . را در خصو  تع د بانک مرکزی به هدف تورمی، دچار تردیدد نمایدد  

دهد، بات خواهد بود یا خیر؟  گذاری تورم، مثه آنچه تاری  ناان می های هدف خصو  تورم، تحت رژی 

جدی نادان دهدد،    واکنشمردم انتظار دارند بانک مرکزی نگبت به فاارهای تورمی،  از آنجا که عموم

هدای   رسدد در سدال   به نظر می. درونی، ب بود خواهد یافت طور بهپذیری تورم  پذیری و کنترل بینی پیش

گذاری تورمی یا غیدر آن را اجدرا    که رژی  هدفاخیر تقریباً در تمام کاورهای صنعتی، صرف نظر از آن

 . گیری در تغییرپذیری و نوسان تورم وجود داشته است کرده باشند، کاهش چا 

 شود؟ گرفته کار هگذاری تورمی برژیم هدف در دیبا یاطالعات چه .2-6

هندامی که بانک مرکزی روی یک هدف تورمی تمرکز کرده است، باید نگبت به رفع ماد مت عملدی   

اصلی آن است که بانک مرکزی بایدد چده اطمعداتی را     شپرس. دستیابی به این هدف بگیار کوشا باشد

 مطلوب، به کار گیرد؟  حفظ تورم در یک بازه برای  در تم 

  بینی تورم مرتبط باشدد،  پاس  خمصه به این پرسش، آن است که هرگونه اطمعاتی که با پیش

گدذاری تدورم و    فاین پاسد ، یدک تفداوت م د  و عمدده بدین رژید  هدد        . باید مورد استفاده واقع شود 

گذاری رشد  های دیدر، مانند هدفاغلب چارچوب. کند پولی را ماخص می  سیاست دیدر هایچارچوب

منطقی و به خوبی توسدط   طور بهتوانند  که می  های پولی مانند که  ای پول از متغیرهای اهداف واسطه

  ای رابطده  یدن اهدداف واسدطه   آورندد، امدا ا  زیدادی بده عمده مدی      پولی کنترل شوند، استفاده های مقام

طرفددداران . غیرمگدتقی  و از نظددر آمدداری ناماخصدی بددا متغیرهددای هددف ن ددایی، مددثمً تدورم دارنددد    

گذاری تدورم بده عندوان یدک رو       گذاری تورم از هدف گذاری پولی غیر از هدفهای سیاست بچارچو

شدود و  ی بگیار دشوار ارزیابی مدی اند، زیرا کنترل تورم توسط بانک مرکزی، کار غیراجرایی، انتقاد کرده

 .گذارد می تأثیربر تورم ( گذاری تورماز طریق هدف)های پولی های طوتنی، سیاست از وقفه پستن ا 

______________________________________________________ 
1. Haldane and Sakmon .(1995) and Stevens and Debelle .(1995). 

2. Intermediate Targets 

3. Money Stock 



 

 9315 بهار، 73، شماره سومسال بيست و فصلنامه روند،   
 

211 

 دشدوارتر  بگدیار  ،یپدول  رشدد ( مثمً) کنترل از تورم کنترل که دارد صحت امر نیا که یحال در

کنتدرل  . کندد مختل  رژی  پولی نمی دگاهید دو ارز  گهیمقا به قابه توج ی کمک ن ته نیااما  است،

تر بودن کنترل آن، تن ا تا جدایی مفیدد اسدت کده رشدد       آسان ،، بنابراینندارد یاات منفعت ،یپول رشد

اگر رابطه رشدد پدولی یدا    . خوبی برای متغیر هدف ن ایی یعنی کنترل تورم باشد بینی متغیر پیش پولی، 

آن در بگدیاری از    های هدف ن ایی، غیرقابه ات ا باشد که نمونهای ساده با متغیر واسطه دیدر های هدف

از ( بدر حگدب پیامددهای ب تدر بدرای اهدداف ن دایی       )مزیت کمی  ،کاورها ثابت شده است، در نتیجه

در واقع، بر حگب این اصه کلی که همواره اطمعدات  . کارگیری این اهداف واسطه حاصه خواهد شد به

ای مجزا، تقریباً هیچداه بدرای   مطلق بر تن ا یک هدف واسطه  تر است، ت یهب تر از اطمعات کم  بیاتر،

گذاری پولی مطلوب نیگت؛ زیرا احتماتً، برخی اطمعات اضافی در دسدترس خواهدد بدود کده     سیاست

 .هدف ن ایی، مفید واقع شود( های)بینی و کنترل متغیر تواند در پیش می

هدای   گویدد رژید   او مدی  ؛رو  جالبی مطدرح کدرده اسدت   این ن ته اساسی را به ( 999 )سوانگون 

ای در رژید    هددف واسدطه    بده اعتقداد وی،  . کنندد ای اسدتفاده مدی   گذاری تورم از یدک هددف واسدطه    هدف

اسدتنباطی و مضدمونی    تیکم کمگتقی  قابه مااهده باشد، یطور  بهگذاری تورم، به جای کمیتی که  هدف

بنددی   بده بیدان دیددر، در فرمدول    . هددف اسدت  ( زمدانی )ی فعلدی تدورم در افدق    نیب شیپکه نمونه آن،  است

را در هدر مقطدع   ( های ب دره  نرم مانند)سوانگون، بانک مرکزی که تورم را هدف گرفته است، باید ابزارهایش 

بدر  بنددی   این فرمول. گیری آن بانک باشدبا سطح هدف برابربینی تورم،  ای تنظی  کند که پیشگونه زمانی به

از اطمعدات بیادتری    یقدین  بده گیری کدرده اسدت،   این واقعیت تأکید دارد که بانک مرکزی که تورم را هدف

ایدن مدورد، زمدانی اسدت کده       یاستثنا. کند که یک هدف واسطه دارد ای استفاده می نگبت به بانک مرکزی

ر ایدن صدورت، رژید     شدود کده د  بینی متغیر هدف را شدامه مدی   هدف واسطه، تمام اطمعات مرتبط با پیش

 .گذاری تورم، از نظر عمل ردی ی گان خواهند بود گیری واسطه و هدف هدف

گدذاری تدورم بدر اسدتفاده از اطمعدات بیادتر نگدبت بده          توان ان ار کرد که هدف هرچند نمی

رسد ویژگدی مثبتدی بدرای ایدن دیددگاه       گیری واسطه دتلت دارد، که به نظر می های سنتی هدف رژی 

گویدد  بندی سوانگون نیدز نمدی   ، حتی فرمولاین ه اول ؛کرد  احتیاطها  پاس ید نگبت به برخی باشد، با
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کند و چدونه باید نگبت به این اطمعدات واکدنش    که بانک مرکزی کدام اطمعات را باید دقیقاً بررسی 

  ردو برنان ده و وودفدو  ( 991 )  رسدمی توسدط وودفدورد    طدور  بهکه  طور همانخصو   به. ناان دهد

 طور بهگذاری تورم، بتواند  طور نیگت که بانک مرکزی مجری هدف ناان داده شده است، این( 999 )

بیندی انجدام شدده     بینی بخش خصوصی نگبت به تورم یا پیش م انی ی به انحرافات از هدف یک پیش

رد کده  چنین دیدگاهی، خطر دور بداطلی را در بدر دا  . های خود ، واکنش ناان دهد توسط اقتصاددان

قرار دادن تورم را با هدف اعدمم شدده، ب ینده     برای برابرریزی  ها همیاه برنامه کننده بینی در آن، پیش

 . کند های آن ا، هیچ اطمعاتی برای بانک مرکزی فراه  نمی بینی دانند و در نتیجه، پیش می

پدولی    سیاسدت هدای   اقددام شرایط خا ، ارتباط مح د  میدان   در توان ناان داد که  از سوی دیدر، می

های تعادلی منجر شود کده در آن، مگدیر واقعدی تدورم،      تواند به تعدد پیامد های تورم آتی، می بینی فعلی به پیش

تواندد   گذاری پولی به انتظارات، مدی  دلیه این امر آن است که وابگتدی شدید سیاست. اساساً اختیاری خواهد بود

تظدارات تدورمی شدود و بده ایدن ترتیدب انتظدارات تدورمی، بده          گیری طید  وسدیع و متندوعی از ان    باعث ش ه

ها را بدرای تحقدق آن انتظدارات، ضدروری      کننده، تبدیه شوند؛ زیرا انتظارات، سیاست های خود محقق پیادویی

هدای تدورم    بیندی  مگتقی  بر مبنای پیشطور  بهگذاری پولی را  بانک مرکزی باید به جای آن ه سیاست. سازند می

را بدرای    از مدل ساختاری کاملی استفاده کند که توانایی تحلیده اثدرات مگدیرهای مختلد  سیاسدت     قرار دهد، 

 تزمپدولی   یهدا استیس ارزیابی یبرا یساختارهای  مدل از موفق ستفادها  .ا  داشته باشد اجرای اهداف تورمی

 آن نده  کده  شدود  یمد  منجر فهد با برابر تورم خصو  در یمنطق یهاینیبشیپ به تورم، یگذارهدف منظور به

 . تواند مورد نظر قرار گیرد مییادشده  فرایند یجانب محصول تن ابه عنوان  بل ه ،گونه که سوانگون گفته است

گذاری گیرد که هدف اصلی از اتخاا چارچوب هدفدوم از این واقعیت ناأت می اصلیممحظه 

ه اعتماد و پذیر  در میان مردم از بابت اهدداف و  ایجاد زمین ویژه بهتورم ایجاد ارتباط مگتقی  با مردم 

قطعیدت قابده    هدای طدوتنی و عددم    باید اشاره کرد که وقفه. شده بانک مرکزی است های اعمن تاکتیک

هدای  های مرکدزی اسدت و تزم اسدت باندک    بانک اصلیتوجه در زمینه کنترل تورم، از جمله ما مت 

______________________________________________________ 
1 . Woodford 

2. Bernanke and Woodford 

 .نداه کنید( 999 )برای بحث بیاتر به کار برنان ه و وودفورد .   
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در . زمینه تأمین اهداف مورد نظرشان بگدیار جددی هگدتند   مرکزی عامه مردم را متقاعد کنند که در 

گذاری  رسد که راه ار هدف به همین دلیه، به نظر می. پذیر و پاسخدو خواهند بود مگئولیت ،این رابطه

تر تلقدی شدود، زیدرا در ایدن     تواند از جانب مردم مطلوب می( مانند عرضه پول)تر  کنترل یک متغیر قابه

تری مااهده کنند که آیا بانک مرکدزی نگدبت بده     وانند در فاصله زمانی کوتاهت صورت، عموم مردم می

دهد این  ناان می( 999 )  کند یا خیر؟ با این حال، یک تحلیه نظری توسط لوبام تع داتش عمه می

-های بانک مرکزی توسط مردم ارائه نمیسیاست پذیر بینش و درک عمومی لزوماً تصویر روشنی از 

طدور   اگر هدف واسطه تن ا ارتباط ضعیفی با هدف ن ایی داشته باشد، که اغلدب نیدز ایدن    ویژه به ؛دهد

است، اشتیاق یا توانایی بانک مرکزی برای رسیدن به هددف واسدطه مم دن اسدت اطمعدات کمدی در       

بنابراین، درجه اقبال و پذیر  عامه مردم از ، خصو  تع د این بانک، نگبت به هدف ن ایی ارائه نماید

 .یاید بانک مرکزی به هدف ن ایی کاهش می تع د

ناچدار   کنند، بهگذاری تورم، از اهداف میانی عبور می های مرکزیی مجری هدف در عمه، وقتی بانک

تری از متغیرهای اقتصادی حاوی اطمعات مفید در زمینه وضدعیت اقتصداد را مدورد اسدتفاده     حج  وسیع

 رید متغ کید  .شود یاد می شناساگر یرهایمتغ ای یاطمعات یرهایمتغ عنوان به دهند که از آن ا غالباًقرار می

 یآت راتییتغ ،یخیتار نظر از رایز ،شودیم انتخاب یزیربرنامه و ینیبشیپ به کمک یبرا معموتً یاطمعات

 کنندد، یمد  فراه  یگذاراستیس یبرا را ییمبنا ،یاطمعات یرهایمتغ چند هر .دهد یناان م را اقتصاد در

 رید متغ کید  مثدال،  طدور  بده . شدوند ینمد  گرفته نظر در یاستیس اهداف عنوان به خودشان حال، نیا با اما

 کاندادا،  یکادورها  ژهید و هبد ) تورم یگذارهدف یمجر یمرکز بانک نیچند توسط استفاده مورد یاطمعات

 ب دره  یهانرم از یموزون بیترک دارد، نام «یپول طیشرا شاخص» اصطمح به که ،(وزلندین تازگی به و سوئد

 . دهد قرار می یمرکز بانک شواهد قوی از روند آتی تورم در اختیار که است ارز و

 یگدذار اسدت یس  ید رژ اگر ویژه به رند،یگ قرار استفاده مورد اطیاحت با دیبا یاطمعات یرهایمتغ

مدورد   در کده  یاطمعدات  کده  نددارد  وجدود  ینیتضدم  چیهد  باشد کده در آن حالدت   رییتغ حال در یپول

هدای   رو  از اسدتفاده   درد، یرو نیب تدر . بماندد  یبداق  ثابت زمان یط متغیرهای اطمعاتی مگتتر است

______________________________________________________ 
1. Laubach 
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 یهدا مددل  نظیر درید یابزارهااز  یبرخ و یاطمعات یرهایمتغترکیبی است که براساس آن ترکیبی از 

 .گیرند بینی همزمان مورد استفاده قرار می پیش و یاقتصادسنج

 راف از هدف مجاز است؟چه زمانی انح .2-7

 یتصدادف ام ان  از صرف نظر ها ش گت نیا از یبرخ و شود محقق نمیها  در بعضی زمانتورمی  اهداف 

 چده  کده  اسدت اصدلی آن   پرسدش . افتد اتفاق می یپول مقام توسط شده اتخاا های  یتصم اثر در ، بودن

مقدام پدولی تدم      دید با نمی ایآ است؟ مجاز (عدم تم  برای تحقق آن)سازی هدف تورمی رها یزمان

 د؟کنهدف مربوطه تجدید نظر در مورد نظر،  یزمان افقتحقق تورم در  عدم از پیشکند تا 

در مدیریت کمن اقتصاد   «دیمق دیصمحد» یبرا یچارچوب تورم، یگذارهدف رژی  که آنجا از

 در برخیوجود دارد که ( ورمبجز ت) کمن دیدر یرهایمتغ خصو  در هایی طبیعی ندرانی طور به ،است

 خصو  در یریگ یتصم. کندیم هیتوج را شده ماعم شیپ از هدف رییتغ اتورمی ی هدف کی رهاکردن

 طدور  بده . اسدت  شده وارد اقتصاد به که دارد یبگتد هاییت انه نوع به شدت به تغییر عدد هدف تورمی

غیرمنتظره در مخار  که اتفداق افتداده باشدد،    زمانی که ت انه وارده به اقتصاد از مناأ یک تغییر  ،یکل

در چندین حدالتی اسدتفاده از     ،یقدین  بده . هیچدونه تضادی بین ثبات تولید و تورم وجود نخواهد داشت

 بدا . شدود ارزیابی مدی  درست واکنش سیاستی که یتقاضاهای پولی برای جبران ت انه ناشی از  سیاست

 تضاد باعث است مم ن نفت، یهامتیق در دیشد شیفزاا مانند که عرضهاز طرف  ت انه کی حال، نیا

بارهدا ماداهده    کده  طدور  همان. شود بلندمدت در تورم ثبات و مدتکوتاه در اشتغال و دیتول ثبات نیب

قیمتدی   یهدا ت انده  اول دور اثرات کهگذاری تورم برای هدف متیق شاخص کشده است، استفاده از ی

 ت انده  کید  بدا ایدن حدال،   . مرتفع سازد یحد تا را تضاد نیا اندتو یم ،حذف نماید را عرضهطرف  جیرا

 مم دن  باشدد،  نادأت گرفتده   یند یبشیپ قابهریغ منبع از ای باشد بزرگ یکاف اندازه به که عرضه طرف

 . نماید هیتوج را شده اعمم پیش از یتورم هدف رییتغ ای رهاکردن است

کده کده راه دار     کندد  ایجداد  را اهنیدت  نیا دینباتورمی  هدف به یابیدست عدم ،به هر صورت

مادامی که بانک مرکزی بتواند توضیحات کافی ارائه نماید که از دست . گذاری تورم رها شده است هدف

______________________________________________________ 
1. Constrained Discretion 
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هدای پدولی باندک    اتفاق افتاده است، پدذیر  سیاسدت   ،بینی ناده دادن هدف، در اثر رویدادهای پیش

ورد بانک مرکزی آلمان اشاره شد، تنظدی  مجددد   که در م طور همان. گیردمرکزی در مخاطره قرار نمی

خواهد خود را بدا   یک هدف مم ن است این مطلب را به عموم منتقه نماید که بانک مرکزی چطور می

چندین  . زمان، مگیر برگادت بده ثبدات قیمدت را تعرید  کندد       بینی ناده وفق دهد و ه  رویداد پیش

تواندد ایدن اثدرات را     برد، اما می عرضه را از بین نمی های مدت ت انه راه اری هرچند اثرات تورمی کوتاه

در واقدع،  . بده روندد بلندمددت ندرم تدورم، جلدوگیری بده عمده آورد          گذاری آنتأثیرو از  ردهکمحدود 

مدت به سدمت   رسماً ناان داده است که تنظی  و تعدیه تدریجی هدف تورمی میان( 999 )سوانگون 

شان به حدداقه رسداندن    گذارانی است که هدف برای سیاست هدف تورم بلندمدت، یک روی رد مناسب

 .نوسانات تولید و حفظ تورم در سطوح پایین و باثبات است

 است؟ زمانیبهترین زمان برای شروع اجرای اهداف تورمی چه  .2-8

گذاری تدورم و اطمیندان خداطر از حمایدت      اعتبار و پذیر  عمومی نگبت به رژی  هدف برای دستیابی به

ای در پرتفدوی   هدای اولیده   ی، ضروری است که بانک مرکزی در دستیابی به اهداف تورمی، موفقیدت سیاس

تجداری،   ادوارهای ماخص یا مراحه خاصدی در   توان ارائه داد که دورهشواهد زیادی می. خود داشته باشد

-رژی  هددف جالب توجه است که . شودگذاری تورمی، مگاعدتر تلقی می برای معرفی و اجرای رژی  هدف

و خطدر آن وجدود دارد کده از کنتدرل     بوده هایی که تورم در حال افزایش  گذاری تورم اغلب به جای زمان

بدر خدمف   . تورم، پایین و در حال نزول بوده اسدت پیاتر هایی تدوین و اجرا شده که  خار  شود، در زمان

 . تورم به ع ده داردانتظار، ممحظات سیاسی نقش م می در طراحی و اجرای رژی  هدف گذاری 

  رسانی مباحث اطالع .3

گذاری تورم، آن است که شفافیت و قابلیت پاسدخدویی   که گفته شد، ی ی از فواید رژی  هدفطور همان

ها نیازمند پاسخدویی به چندد  با این حال، دستیابی به این مزیت. دهد پولی را افزایش می  مقام سیاست

 .پرسش م   است

______________________________________________________ 
1. Communication 
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 رسانی شود؟ در چه جایگاهی؟ زی باید اطالعدرباره چه چي .3-9

گدذاری تدورم تزم    اصلی آن است که فراتر از خود هدف تورمی، بانک مرکزی مجری هدف پرسشیک 

رسانی کند؟ بانک مرکزی برای کگب و حفدظ اعتبدار از دیدد     است در مورد چه مطالبی به مردم اطمع

پولی بانک و همچنین   و  وضعیت اقتصاد، سیاستدر خص طور کامه هندامی به همردم، باید اطمعات ب

های مرکزی مجدری   بانک بیاتراین کار، رو  معمول . ا  را در اختیار مردم قرار دهد مقاصد سیاستی

 ویدژه  طدور  بده تزم اسدت باندک مرکدزی     گفته، پیشعموه بر مطالب . گذاری تورم بوده است رژی  هدف

  کادور،  اقتصداد  اندداز گدذاری تدورم، چاد    رژی  هددف  دخو و انتخاب شده یتورم منطق و دلیه هدف

 باندک و خدود  ) یخصوصد  بخدش  ن ادهای بینی های تورم از جمله پیشهای شاخصها و تحلیه گزار 

هدای پیادرفت در    باندک مرکدزی بایدد گدزار      ،همچندین . به اطمع عموم برسداند  را از تورم( یمرکز

هداف اعمن شده با توضدیحاتی در خصدو  علدت    به ا دستیابیخصو  موفقیت یا ش گت خود را در 

بانک مرکزی در میان مردم به همان انددازه بده    پذیر اعتبار و . ارائه کند ،دستیابی یا تغییر هدف عدم

اهدداف تدورمی    دسدتیابی آن بده    پیاینهرسانی این بانک بگتدی دارد و به  صحت و عینیت نظام اطمع

گذاری تدورم، مگدئولیتی    این اطمعات، بانک مرکزی مجری هدففراتر از . تعیین شده نیز وابگته است

ها و این ه سیاسدت پدولی   نیز در خصو  آموز  مردم به ع ده دارد؛ از جمله در زمینه تبادل سیاست

تاویق مردم به درک و . تواند محقق سازدتواند مؤثر باشد و چه اهدافی را نمیدر زمینه چه اهدافی می

گدذاران بده عمدوم را ب بدود      گدذاری، قابلیدت پاسدخدویی سیاسدت     ای سیاسدت هفراینددرگیر شدن در 

گفتده شدد،    پیادتر کده   طدور  همدان برای مثال، . شود بخاد و به پیامدهای اقتصادی ب تر منجر می می

تواند عداملی اصدمحی بدرای مقابلده بدا       پیان ادی، می  هایارزیابی پیامدهای تورمی بلندمدت سیاست

 . نظر باشد مدارانی کوته سیاست هایها و وعدهوسوسه

هدا،   بانک مرکزی به بگیاری از مجامع برای اعمن نظدرات خدود بده عمدوم از جملده سدخنرانی      

هدای مدوردی   گذاری، انتاارات آماری و گدزار   قانون های مقامدهی به  ای، گزار  های رسانه کنفرانس

بندی ماخص،  را بر مبنای یک زمان رسانی خود بانک مرکزی باید سیاست اطمع. دیدر، دسترسی دارد

بده  . بندی به صورت سیاسی تنظی  شده باشد، انجام دهد برای ممانعت از این ظن که مم ن است زمان
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هدای کمپدین    های زمانی مادخص، بایدد ی دی از ویژگدی     این ترتیب، انتاار یک گزار  رسمی در بازه

گذاری تورم را مرکزی متعددی که رژی  هدف های امروزه بانک. ای بانک مرکزی باشداطمعاتی و رسانه

  کنند که حداوی ارزیدابی   های منظ  در زمینه تورم و اسناد مااب ی منتار می اند، گزار اجرایی نموده

هدا   ایدن گدزار   . پولی و تدورم اسدت    تفصیلی از شرایط اقتصادی و اطمعات فعلی در خصو  سیاست

هدای مرکدزی توسدط عمدوم مدردم و مادارکت در        هدای پدولی باندک     درک عمومی و پذیر  سیاسدت 

 .بخادپاسخدویی بانک را ب بود می

 باشند؟ پاسخگو حد، چه تا دیبا یمرکز یهابانک .3-2

. باشدند  پاسدخدو  عمدوم  بده  نگدبت   یمگتقصورت  به دیبا یمرکز های بانک که باورند نیا بر پژوهادران یبرخ

 یپدول  اسدت یس. باشدند  مگدتقه  ،یاسد یس یفادارها  تمدام  از دیبا های مرکزی بانک که دارند اصرار برخی دیدر

میدان   مندافع  مبادلده  اثر ان ارناپذیری بدر در بیاتر موارد  و دارد ش روندان رفاه بر یریگچا  تأثیر  آش ار، طور به

 کده گدذاران اسدت   فرضیه قوی مورد توجه بگیاری از سیاست نیا بنابراین، ،گذارداجتماعی بر جای می یهاگروه

های نظری مح می نیدز وجدود دارد کده     دیدر، استدتل یسو از. است ها بگیار پر اهمیتبر این سیاست رتنظا

مددت، بده دور    های کوتداه  کند که از دست اری پولی زمانی ب تر کار می  کند که سیاست از این دیدگاه حمایت می

ینددگان قدوه مقننده بده دلیده ارتباطدات       اجرایدی و نما هدای   مقامبگیاری از پژوهادران بر این باورند که . باشد

هدای مرکدزی    باندک هدای   مقدام در حالی که  ،بینی هگتند سازی اقتصادی دچار نزدیکسیاسی در حوزه تصمی 

در خصدو  اسدتقمل    ، بندابراین، گزاران به عموم عمه کنند نفع و خدمت توانند به عنوان متخصصان غیرای می

 تید حما از روندد،  نیا. های مرکزی است به سوی افزایش استقمل بانک بانک مرکزی تأکید دارند که روند ج انی

 یمرکدز  یهدا  بانک با گهیمقا در مگتقه، یمرکز یها بانک بر اساس آن که است برخوردارنیز  داناداهی اتیادب

دیددر   یرهدا یمتغو  تدورم  در زمینده  یب تدر  جینتدا  و دستاوردها ،کنند عمه می دولت  رمجموعهیزبه صورت  که

 اسدتقمل  بدا  یمرکدز  یهدا  باندک  توسط دستاوردهای حاصله از که اندداشته اشتغال و دیتول مانند یقیحق بخش

 (. نداه کنید  ( 99 )برای مثال به کار آلگینا و سامرز ) تر نبوده است پایینای در هیچ دوره کمتر،

______________________________________________________ 
1. Alesina and Summers  
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  ، بدرای باندک  رابدزا  در انتخاب استقملگذاری و هدفدر  استقملکه بین ( 991 ) دبه و فیار

گدذاری، باندک   در هددف  استقملشرایط  در. اند ای را پیان اد داده مرکزی تمایز قائه هگتند، راه میانه

در  اسدتقمل شدرایط   در. مرکزی در تنظی  اهداف سیاستی خدود از جملده اهدداف تدورمی، آزاد اسدت     

شود، اما بانک  مرکزی تنظی  می بانک  ، اهداف سیاستی توسط دولت به تن ایی یا با مااورهابزار انتخاب

هدای   تعیدین سدطح ندرم    مانند)مرکزی به تن ایی مگئول تنظی  ابزار تزم برای رسیدن به این اهداف 

ب تدری   شد ه ، اسدتقمل ابدزاری بده    یادشدده رسد از بین دو انتخاب  به نظر می. است( مدت ب ره کوتاه

پذیری باتتر بانک مرکدزی باشدد، بدا    ئولیتمدت و مگ دخالت سیاسی دولت در کوتاه کننده عدم تضمین

تدری   حد ام ان به رو  دموکراتیدک  تا یین اهای معطوف به هدف در این قالب سیاست که این مزیت

 .تدوین و اجرا خواهد شد

بر اسداس  . گذاری تورم، با چارچوب استقمل ابزاری برای بانک مرکزی کاممً سازگار است هدف

های ایدربط  گذاران یا وزارتخانهی سیاسی توسط قانونفرایندورمی از طریق این راه ار تنظی  اهداف ت

کامه به باندک مرکدزی    طور به  اجرای سیاست ،سپس. اما با ماورت بانک مرکزی صورت خواهد گرفت

باندک مرکدزی در اجدرای     هدای  مقدام این بخش از مگئولیت با تخصص فندی بداتتر   . واگذار خواهد شد

. شدود مدت و مداخمت اجرایدی مدی   ها از فاارهای سیاسی کوتاه ه جداسازی بانکسیاست پولی و نیاز ب

بدا  ( اول: توان از مگدئولیت پاسدخدویی باندک، اطمیندان حاصده کدرد       به دو رو  می ،در این وضعیت

سازی و ارائه  با تع د بانک مرکزی نگبت به فراه ( مقایگه تورم واقعی با اهداف تورمی مورد نظر و دوم

از آنجدا کده تدورم    . های سیاستی صورت گرفته ای متقاعدکننده برای عموم در خصو  انتخابهتحلیه

 ده اهدداف تدورم    با توجه بده این دهد و  می پولی واکنش ناان  های طوتنی به سیاست از وقفه پستن ا 

شوند، مطلب دوم به عنوان ضرورت و حفظ مگدئولیت پاسدخدویی،    ندرت، به صورت دقیق محقق می هب

هدای   این امر دلیه دیددری را در ضدرورت انتادار گدزار     . گذاری تورم، ضروری است ت رژی  هدفتح

 .آیدو منظ  تورم برای اطمع عموم به حگاب می کامه

گذاری تدورم از   های مرکزی مجری رژی  هدف مندی بانک که بیان شد، در عمه، ب ره طور همان

______________________________________________________ 
1. Debelle and Fischer 
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های مرکزی مانند بانک مرکزی آلمدان  برخی بانک. درجه استقمل، در کاورهای مختل  متفاوت است

در برخدی دیددر از   . گذاری و استقمل در ابدزار برخدوردار اسدت   به نحو چامدیری از استقمل در هدف

ها حتی بدر انتخداب ابزارهدای سیاسدتی      دولت ،و کانادا( حداقه تا همین اواخر)کاورها نظیر اندلگتان 

هدای سیاسدی متفداوت در     ات موردی ناان داده است کده نظدام  مطالع. کنندکنترل و نظارت اعمال می

گذاری متفاوتی در انتخاب رژی  و هدف تورمی و ترتیبدات اجرایدی آن برجدای    تأثیرکاورهای مختل  

 .مطالعه خار  استاین گذارد که از حوزه می
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 9مرکزی در ثبات مالی هایکنقش بان

 

 ميکر شون. دی: نویسنده

  پور پاشاه محمد ولی، عباس فدایی: مترجمان

 

 2چکيده

 و برخورداری از مزایای چارچوب تحليلیاستقالل از دولت بحبوحه های مرکزی در  ، بانک2991تا  2997های  سالمالی   پس از بحران

های ماالی جهاانی در    اما بحران. جشن گرفتند را ها دستيابی به ثبات سطح عمومی قيمت در خودقوی هدفگذاری تورم،  موفقيت 

ای  های مرکزی همواره نقش دوگاناه  آموزد بانک تاریخ به ما می. رسيدن به ثبات مالی را فراهم آورد تفکر در موردزمينه برای عمل 

 .ها و ثبات مالی مين و حفظ ثبات سطح عمومی قيمتاند؛ تأ گذاری ایفا نموده حوزه سياسترا در 

کاه   ای مرکزیه ان ذکر است بيشتر بانکشای. هستندگسترش  در حالهای مرکزی دنيا  در این راستا، ادارات ثبات مالی در بانک

مالی در ابتدای شاروع   های واقعی خود را در مدیریت بحران و نقش ندمين مالی دولت پرداختبه تأشدند،  ها تأسيس  در شرایط وقوع بحران

هاای تحليلای و    در حال حاضر، در شرایطی که ساختار ثبات مالی از استحکام خوبی برخوردار است، در عمل مدل ولی. دندنمو جرافعاليت ا

هاایی بارای    در واقع به مثابه چالش و اند توسعه الزم را نيافته ،وقوع بحراناحتياطی مناسب برای اصالح نظام مالی در شرایط  کالنابزارهای 

از اقتصاددانان دانشگاهی به منظاور تمامين    بسياری در حالی که بنابراین .شوند محسوب می ها  ی سياستبرای اجراهای مرکزی دنيا  بانک

هاای   های مرکزی باه سياسات   بانک مقامات کنند، بيشتر های پولی مبتنی بر قاعده طرفداری می کالن احتياطی از سياست ابزارهایکارایی 

 .نظير است وضعيت اقتصادی به نوبه خود ویژه و بی زیرا از نظر آنان هر هستندمند  پولی بر اساس صالحدید عالقه

 

 .ها، سيستم مالی، نظارت خرد و کالن احتياطی ثبات مالی، ثبات سطح عمومی قيمت :واژگان کليدی

 JEL : ,C16  ,C23 ,E51 G21بندی  طبقه
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 مقدمه. 5

 هاای مرزا ی دساتاوردهاقی لابا     ، بانک7002تا  7002های در دوره مالی منتهی به بحران مالی سال

اند و در زنار استقالل از دولات  ها زسب نمودهبه ثبات سطح عمومی ليمت منظور دستيابی به مالحظه

گذاری تورم از عنوان خود به عنوان اربابان دنياا قااد   همراه ساختار تحليلی مستحکم در جهت هدفبه 

های مرز ی دنيا بود زه در عاي  فللات از ثباات    بحران مالی جهانی زنگ خطری برای بانک. زردندمی

ای مرزا ی باه   ها بنابراق ، نقش دوگانه باناک . ها را هدف لرار داده بودندفقط و فقط ثبات ليمت ،مالی

در اق  مقاله . ها و ثبات مالیحلظ ثبات سطح عمومی ليمت: از استبودهلحاظ تارقخی همواره عبارت 

های اخير، ضارورت نقاش   سال درهای مرز ی های دپارتمان ثبات مالی بانکضم  تبيي  تقوقت بنيان

های ساختاری به داد و نوآوریبانک مرز ی در اقجاد ثبات مالی در التصاد را مورد بررسی لرار خواهيم 

های مرز ی و هيأت نظار مالی مورد توجه لرار خواهد ، بانکالتصادمنظور ارتقای تعامالت ميان وزارت 

هاای  زه از آن به عنوان بانک مرزا ی باناک   7یالملل بي در لالب بانک تسوقه   هيأت ثبات مالی. گرفت

و فعال در عرصاه التصااد    تأثيرگذارشود، همکاری متقاب  ميان مقامات پولی زشورهای مرز ی قاد می

 ی اقااتت متحاده  دار خ اناه تحت نظاارت     ثبات مالی نظارت بربينند و شورای را تدارک می المل  بي 

رزا ی  نظاارت باناک م   بامند عنوان رقسک نظام باني  در اروپا انجمنی  تازگی بهفعاليت نموده و  آمرقکا

 ،راهبری ثبات مالی در اروپا به عهده بانک مرز ی اسات  مأمورقتدر حالی زه . شده است تأسيساروپا 

داری است زاه رقشاه پياداقش آن را باقاد در لا وم      به عهده خ انه آمرقکا اق  وظيله در اقاتت متحده

ها و منابع ماورد نيااز   تاقجاد بستر مناسب در دوران پس از بحران مالی به واسطه مقادقر معتنابه ضمان

ها و سااختارهاقی  البته اگرچه تازنون چارچوب. های مالی در دوران بحران جستجو نموددر تجهي  نهاد

اما ساختار منسجم تحليلگرانه به منظور اقجاد ثبات مالی باقد قک مسير طوتنی را طی  ،اندتدوق  شده

ود زه هنوز هم مدل مالی مناسبی برای الادامات  شضم  آنکه اق  ساختار در شراقطی اقجاد می ،نماقد

مقامات پاولی زشاورهای    و ،جامع در دنيا تعرقف نشده است طور بههای بانک مرز ی مأمورقتو انجام 

______________________________________________________ 
1.Financial Stability Board (FSB) 

2.Bank for International Settlements ) BIS) 

3.Financial Stability Oversight Council (FSOC) 
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بندی واحدی برای دستيابی به اب ارهای زالن احتياطی به منظور تسهي  نظاام ماالی در    فعال به جمع

 .انددوران بحران دست نيافته

 تکامل یافته پولی و مالیچارچوب 

اقا  دو   ،دقگار  بياان باه  . زردندسنتی دو هدف ثبات مالی و پولی را دنبال می طور بههای مرز ی بانک

اخالل و قا ورشکستگی سيستم مالی بار روی بخاش حقيقای التصااد     . ندهستهدف دو روی قک سکه 

ثباتی بخاش  به طرقق مشابه بی. زند یگذارد و آثار آن در شکاف توليد و نرخ تورم نمود پيدا م می تأثير

 7002هاای  بحران مالی سال. های پولی در التصاد اقجاد شده باشدمالی ممک  است در اثر عدم تعادل

از  پاس . شاود  ناشی می بلندمدتهای پولی بيش از حد انبساطی در قک بازه زمانی از سياست 7002تا 

ازنون تزم است چارچوب جدقدی برای سياست گذاری تورمی،  گذاری پولی و سپس هدف دوران هدف

   .زند تا به ثبات مالی بيشتر توجهپولی اندقشيده شود 

هدف مشترک ثبات مالی و پولی مقابله با هرگونه انبساط اعتباری ناامتوازن اسات زاه ممکا      

 .دشومنجر ها است به انواع فشارهای التصادی از جمله تورم بات و قا حباب ليمت داراقی

نقشای   2 های مرز ی لارن  زه بانک زنيم مشاهده میبا نگاهی به تارقخچه بانکداری مرز ی، 

دفدفه بانک مرز ی  ،در آن زمان. اندداشته   (211  گودهارد) 7های مالیاساسی در جلوگيری از تکانه

از  پاس ای زاه  تر از اقجاد ثبات پولی بوده اسات، باه گوناه   داری مهمامعن طور بهبرای اقجاد ثبات مالی 

. نامه برت  وودز به تشکي  بازارهای مالی با ثبات در بلندمدت منجر شده اسات جنگ جهانی دوم توافق

مانناد شاوک ليمتای نلات در دهاه      ) های تاورمی باات  ها با ظهور دورههرچند زه سطح عمومی ليمت

 .ثبات زمتری داشتند( 220 

هاای باناک   در زاانون توجهاات و اولوقات   در دوران معاصر نقش پولی بانک مرز ی  ،در نتيجه

تاا   7002هاای  مرز ی لرارگرفته تا حدی زه نقش ثبات مالی در دوره منتهی باه بحاران ماالی ساال    

______________________________________________________ 
1.Kremers and Schoenmaker .(2009) and Mishkin.(2008). 

2.Financial Panics 

3.Goodhart .(1988). 
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هاای مرزا ی نقاش    در دوران پس از بحران ماالی باناک  . والع شده است دوچندانمورد فللت  7002

 .فعالی در توسعه ثبات مالی اقلا نمودند

، ماورد  مالی و نظاارت ماالی  بررسی نقش ثبات مالی چارچوب زلی ثبات پولی، ثبات در ادامه و پيش از 

قافتاه ماالی و پاولی معرفای      تبيي  چارچوب تکام  برایتج قه و تحلي  لرار خواهد گرفت و چهار هدف متماق  

، (احتيااطی خارد  )ات ماالی  مؤسسا ، ساالمت  (زالن احتياطی) اق  چهار هدف ثبات پولی، ثبات مالی: ندشومی

 .هستند( انجام زسب و زار)زنندگان بازارهای زارا به همراه رفتار منصلانه با مصرف

 و ینظاارت  اهاداف  خصاو   در یزلا  دگاهقد (7001) 7و زرمس نگقو هر ( 700)  و همکاران زرمرز

 یاصال  ینظاارت  یهاا مادل  راساتا   قا ا در زاه  دندزر سهقمقا گرقکدق با و ارائه را متلاوت ینظارت یساختارها ني 

 آن در زاه  واحد ناظر مدل. 7 ،بهادار اوراق و مهيب یبانکدار حوزه در مستق  ناظران با یبخش مدل.   :از عبارتند

.   و زناد یما  تيا فعال یاطيا احت نظاارت  خارد  الدامات ني  و زار و زسب تقهدا منظور به یبانک ناظر کق تنها

 منظاور  باه  مساتق   نااظران  داشت  ارياخت در با زار و زسب انجام و یاطياحت خرد استيس یبرا یالله دو مدل

 .یاطياحت خرد الدامات و زار و زسب تقهدا

ای در اق  مقاله، به منظور زشف ارتباط ميان نظارت خرد و زاالن احتيااطی بار مادل دو للاه     

استدتل تي  برگ  به عناوان نخساتي  برناده جااق ه نوبا  در التصااد آن اسات زاه         . زنيم تمرز  می

سياستگذار پولی به منظور دستيابی به هر قک از اهداف سياستی، حدال  به قاک ابا ار سياساتی نيااز     

سااختار نهاادی مناساب باقاد     . در عم ، اب ارها و اهداف سياستی مختلف روابطی تنگاتنگ دارند. دارد

لی را در هاای اصا  و مجوز ح  و فص  شالاف و متنااوب تعاار     وجود آورده بهاف اقی بي  اهداف را  هم

آن است زه اهداف موجود در نظارت حازميتی تلليق شاوند   اصلیچالش  ،بنابراق . اختيار داشته باشد

ها فلبه داشته و هنگام بروز تضاد امکاان تخصايا اهاداف باه هار قاک از اجا ای        قیاف ا همزه در آن 

   .حازميت وجود داشته باشد

______________________________________________________ 
1. Kremers, et al 
2. Herring and Carmass 
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ساازی، هار   بارای سااده  . دهاد را نشان میچارچوب سياستی برای قک نظام پولی و مالی   شک  

خطوط  ، در شک . سياست قک اثر اوليه بر هدف مستقيم و قک اثر ثانوقه بر اهداف ن دقک به آن دارد

 . دهند میچي  اثر ثانوقه را نشان  هپيوسته اثر مستقيم و خطوط نقط

 چارچوب سياستی نظام پولی و مالی .5 شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زاه در   در بيشتر موارد بر اقا  موضاوع دتلات دارد   ها درخصو  ساختار نظارتی فرو  بحث

چهار حوزه سياستی لابليت تلکيک داشته و اب ارهاقی زه برای پيشبرد قک هدف زاربرد دارند  ،مجموع

زناد سيساتم    ضامنی فار  مای    طور بهروقکرد متداول در مورد ثبات مالی . نيستند دقگر نافی اهداف

بياانگر خطاای    ات مالی اقم  شود، اما اق  امار صاحيح نيسات و   مؤسستک  زردن تک تواند با اقم  می

بهتر است زه هرمی  ،در اق  راستا. طور زه در پاراگراف بعدی نشان داده شده است ترزيب است، همان

و  باوده دو هدف ميانی اوليه قعنی ليمت و ثبات مالی به قک اندازه مهام  . تصورزنيمانی را از اهداف مي

ات ماالی ساالم و بازارهاای    مؤسسا دو هادف مياانی ثانوقاه قعنای     . توجهی روی التصاد دارناد  اثر لاب 

 اهداف نهایی
 (ثيرأسطح ت)

 سياست اهداف ميانی

 رشد التصادی باثبات ثبات ليمتی سياست پولی

 زالن احتياطیسياست 

 (نظام التصادی)

 سالمت مؤسسات مالی خرد احتياطیسياست 

 زنندگان حماقت از مصرف

 (تک تک مؤسسات)

 بازارهای ساختارقافته به همراه رفتار هداقت زسب و زار

 زنندگان منصلانه با مصرف

 مالی ثبات
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مورد توجه ه مالی به تنهاقی مؤسساقنها در هر . رفتار ني  به قک اندازه مهم هستند ساختارقافته و خوش

هادف مياانی اولياه زاه دقادگاه       دو. زننادگان اسات   لرارگرفته و هدفشان حماقت از هر قک از مصرف

چارا زاه ولتای هار      ؛ترند زه نگاه فاردی دارناد   به مراتب از دو هدف ميانی ثانوقه مهم ،سيستمی دارند

، ثباات سيساتم    اف ون باراق . شودز  اج ای آن ني  با مشک  مواجه می ،شودسيستم دچار مشک  می

ی ماالی  هاا در قک التصاد مبتنی بر بازار، بنگااه . دهنده آن است تر از اج ای تشکي مالی به مراتب مهم

-مگر اق  زه تهدقد رقسک نظاام  ،داشته باشند تا دچارمخاطرات اخاللی نشوند ورشکستگیباقد امکان 

پردازند زه نظارت بانکی باازل زاه   به اق  اقده می (7002) و همکاران  برن مير. مند وجود داشته باشد

 .نماقدمحافظت از اج ا ني  زلاقت می برای ،محافظت از سيستم است منظور به

توانند طوری رفتار زنند زاه در  ات مالی خودشان میمؤسساما در تالش برای محافظت بيشتر 

ه قناه رقساک آن افا اقش پيادا     فروش قک داراقی زماانی زاه   . مجموع سيستم را دچار اخالل نماقند

طاور   هاا اقا   اما اگر خيلای از باناک   ؛دشوممک  است وازنش احتياطی از دقدگاه بانک تلقی  ،زند می

تری ماؤثر هاای  ات مالی را مجبور خواهد زرد تا گاام مؤسسها رق ش نموده و ليمت داراقی ،رفتار زنند

فشاری خود باه خاود باه زااهش ليمات و       ها به چني وازنش بانک. برای بهبود مولعيت خود بردارند

توانناد مخارب   های خرد در سطح زالن مای سياست ،بنابراق . شودها منجر مینوسانات در بازار داراقی

 .باشند

آن زاه در زناار    نخسات  ؛دو استنباط از اق  موضوع در زالم تي  بارگ  لابا  برداشات اسات    

نيا  ماورد ارزقاابی     ی دقگرهانی آن، اهداف حوزهروی اهداف ميا قک اب ار در قک حوزه بر تأثيربررسی 

دقگار   یهاا شود زه به حاوزه میمنجر از اق  اثرات متقاب  به انتخاب و زاربرد اب اری گاهی آ. گيردرارل

دوم اق  زه اجتناب از تضاد بي  اهاداف  . نتاقج زلی بهتری به همراه دارد ،بنابراق  ه،رساندزمتر آسيب 

و درچناي    باوده ناپذقر  تعرقف قک سيستم هرمی از اهداف اجتناب ،در اق  موارد. همواره ميسر نيست

هرمای از   ،7در شاک   . وضعيتی مالحظات زالن احتياطی باقد بر مالحظات خرد ارجحيت داشته باشد

اگر انجام قک زسب و زار و سياست خارد احتيااطی در عما     . نشان داده شده است اهداف پيشنهادی

______________________________________________________ 
1.Brunnermeier, et al  
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تواناد توساط قاک نااظر     مای  قکلاب  تلکيک باشند، سلسله مراتب هرمی بي  اق  دو تزم نبوده و هر 

برای اطمينان سياست خرد احتياطی نباقد بر هاداقت زساب و زاار    )جداگانه به بهترق  نحو اراقه شود 

 باقاد  ،هر بانک با مدل زسب و زار زه با مشاترقان برخاورد و همااهنگی مناسابی نادارد      -مسلط باشد

 .(امکان حذف از سيستم داشته باشد

تواناد از سياسات خارد احتيااطی تلکياک شاده و در       سياست زالن احتياطی نمای  ،در مقاب 

زاه   ای گوناه باه   ،حقيقت سياست زالن باقد ارجحيت داشته باشد زه اق  به تنظيمات نهادی نياز دارد

تواند انجام زسب و زار می ،بنابراق . دهی نماقد سياست زالن احتياطی سياست خرد احتياطی را جهت

رابطه باي  سياسات    ی،سواز قک اما  ؛شود درنظر گرفتهای با ناظر و اب ار خود به عنوان هدف جداگانه

نظاارت زاالن    ،دقگار  سویاز تی آن و پولی و ثبات ليمت به عنوان هدف و نرخ بهره به عنوان اب ار سن

سرماقه و ال اماات  )زننده اب ارهای خرد احتياطی  زه تکمي را احتياطی با هدف ثبات مالی و اب ارهاقی 

چطور باقد در نظر گرفت؟ اعتقاد دارقم زه بحران نشان داده است اق  موضاوع از دو   ،هستند( نقدقنگی

 . ای متقاب  شام  دو هدف و دو اب ار است نسبی رابطهطور به، بلکه يستهدف مج ا با اب ارهای مربوطه ن

 سلسله مراتب اهداف .2شکل 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

مند نتااقجش را  نظام طور بهنماقد زه سياست پولی باقد وارد حوزه جدقدی میاق  موضوع ما را 

بلکه برای ثبات مالی ني  به حساب آورده و سياست زالن احتياطی ناه فقاط    ،نه تنها برای ثبات ليمت

 .های تورمی باشدبلکه در خدمت ممانعت از حباب ،زننده ثبات مالی هاراق

 سطح اهداف

 مالی سياستثبات 

 کالن احتياطی 

 سالمت مالی سياست

 خرد احتياطی 

 هدایت کسب و کار

 اقتصاد ثبات مالی

 مؤسسات
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ناد  ا روشنی نشان داده در آسيا اتلاق افتاد و بحران مالی اخير بههای مالی مشابه آنچه زه بحران

پرداخت باقد با سياست پولی نظارتی زالن احتيااطی  زه سياست پولی محدود زه فقط به نرخ بهره می

 .وابسته به اب ارهای خرد و زالن احتياطی ادفام شود

هاای  سياسات ن انااظر ای تنگاتنگ بي  مقامات پولی و از نظر سازمان نظارتی اق  امر به رابطه

قافته هر سه وظيله سياسات پاولی، ثباات ماالی و      بانک مرز ی تکام . خرد و زالن احتياطی نياز دارد

 .(نظارت احتياطی ،به عنوان مثال)نماقد زمان اجرا می نظارت مالی را هم

 ی؟الملل بينیا  ملیثبات مالی در سطح 

ی توانند خودشان به ثبات مالی دست قابند قا نياز باه تعاما  باا زشاورها    می  زشورهاآقا بانک مرز ی 

تواند زسای را از مصارف   به نحوی زه توليدزننده نمی ،دارند؟ ثبات مالی قک زاتی عمومی است دقگر

مهام اقا     پرساش . دهاد  تحت تأثير لرار نمی راآن زات منع نماقد و مصرف قک نلر از مصرف دقگران 

در بازارهای ماالی جهاانی اماروزی     و ملیتوانند اق  زاتی عمومی را در سطح ها میزه آقا دولتاست 

 عرضه نماقند؟ 

ی زاار مقاماات ماالی هار زشاور      المللا  بي شده تا در سطح  تأسيس در سطح جهانی انجم  ثبات مالی

زميتاه نظاارت    مانناد )ی المللا  باي  و اساتانداردهای  ( های نظاارتی بانک مرز ی و آژانس ، التصادی وزارت امور)

و  ماؤثر  ریگاذا را به منظور توسعه و ارتقای اجرای نظارت و لاانون ( بانکی بال و انجم  استانداردهای حسابداری

ی المللا  باي  باناک جهاانی، صاندوق     مانناد )ات مالی مؤسسبا همکاری . مالی، هماهنگ نماقد دقگر هایسياست

پاذقر   انجما  ثباات ماالی نقااط آسايب     ( یالملل بي  بانک تسوقه و التصادیهای سازمان توسعه و همکاری ،پول

 .دهدبه ثبات مالی جهانی مورد توجه لرار می دستيابیهای مالی را در راستای سيستم

 :ترق  زارهای انجم  ثبات مالی عبارتند از ممه

هنگام بودن و  بهپذقر سيستم مالی جهانی و شناساقی و بازبينی بر مبنای  ارزقابی نقاط آسيب . 

 .زه الدامات مرتبط نيازمند توجه و بررسی نتاقج آنهاست مؤثراستمرار امور نظارتی و مقرارتی 

______________________________________________________ 
1.National Central Banks )NCB( 

https://en.wikipedia.org/wiki/Central_bank
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 ،ارتقای همکاری و مبادله اطالعاتی بي  مقامات ثبات مالی .7

 ،های مقرراتیسياست اجرای پاقش و مشاوره در جهت توسعه بازار و ملاهيم آن به منظور . 

 ،های موفق در دستيابی به استانداردهای مقرراتیمشاوره و پاقش نمونه .4

ی برای الملل بي استانداردهای  به زار بست  استراتژی مناسب جهت توسعه الدامات سياستی  .5

هاای  خألها به همراه شناساقی هنگام بودن و هماهنگی و تمرز  بر اولوقت حصول اطمينان از به

 .موجود

  ،مراز  علمی نظارت تأسيسهای تزم به منظور حماقت از تنظيم دستورالعم  .6

وقژه با  رق ی آتی احتمالی به منظور زنترل و مدقرقت بحران برون مرزی بهپشتيبانی از برنامه .2

 ،مندهای مهم نظامتوجه به بنگاه

 .ی پول برای هداقت سيستم هشدار سرقعالملل بي همکاری با صندوق  .1

اق  است زاه آقاا    مسألهازنون . و تحليلی دارد نقش مشاوره موارددر بيشتر انجم  ثبات مالی 

صايانت از ثباات    منظاور  باه وقژه در اروپاا   به اصلیادفام بيشتر نياز به همکاری بيشتر ني  دارد؟ چالش 

المللی در موارد شکست باازار اثارات   های اروپاقی بي بانک. گيردمیت أنشالمللی مالی، از بانکداری بي 

 61ی در اتحادقه اروپا وجود دارد زه الملل بي های مهم گروه بانکی با فعاليت 46حدال    .دارندخارجی 

-زاه باناک   دهد نشان میاق   7.نددار در اختياررا های اتحادقه اروپا های تلليقی بانکدرصد ز  داراقی

های اتحادقه اروپاا  های بانکی سهم لاب  توجهی از ز  داراقیالملل بي های های اتحادقه اروپا با فعاليت

گاران ماالی انگلساتان    وقژه واساطه  به ،ی فقط محدود به اتحادقه اروپا نيستالملل بي بانکداری . دارندرا 

 7 هاای  بيشتر داراقی( زشور 5 )اروپاقی  دقگر های زشورهایبه عالوه بانک. بازقگران زليدی هستند

 .زشور جدقد اروپاقی را در اختيار دارند

چنادق  شااخا   . دهاد ی را در زشورهای مختلف نشان میالملل بي های اندازه بانک ،  جدول

  .های بانکی در زشورهای مختلف وجود داردگيری طيف وسيعی از فعاليتبرای اندازه

______________________________________________________ 
1. Shoenmaker and Oosterloo.( 2005). 

2. Trichet .(2007). 

3. Sullivan .(1994). 
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 بانک برتر 06های طيف جغرافيایی فعاليت .5جدول

ی دیگرکشورها مبدأ/مادرکشور     

 آمریکا  هایبانک 21 77

 آسيا و اقيانوسيه هایبانک 16 4 

 های اروپاییبانک  5 42

زه به صورت متوسط  بوده  زشوریشاخا بي   ،شوداستلاده می در بيشتر مواردشاخصی زه 

ها، درآمد خارجی به ز  درآماد و اشاتلال خاارجی باه زا       های خارجی به ز  داراقیفيروزنی داراقی

زشور ب رگ با آمار  60، اق  شاخا را برای (7002) 7وتئيک ونو شونميکر . دشومیاشتلال محاسبه 

 .محاسبه نمودند 7005سال 

ابتادا باه صاورت داخلای      ایاليانوسايه -آسايا های آمرقکاقی و دهد زه بانکنشان می ، جدول

اساتراتژی منطقای بارای     ،ثبات ماالی  ،بنابراق . و درجه ادفام مالی آنها محدود شده است آراقش قافته

-ی باناک المللا  باي  نلوذ  ،در مقاب . است دستيابی به ثبات مالی ایاليانوسيه -زشورهای آمرقکا و آسيا

دهد زاه ساطح ادفاام در اروپاا ممکا  اسات       نشان می  جدول . درصد است 50های اروپاقی ن دقک 

 .نيازمند روقکرد هماهنگ در سطح اروپا باشد

در زناار مادقرقت    ،صاحب نلوذ هستند المل  بي زه به شدت در عرصه  های بانکیتعام  نظام

ثبات مالی داخلی، ممک  است به عنوان قک وقژگی نهادی بسيار ضعيف در اروپا تلقی شود، زقارا اقا    

باه   زااهش تماقا   حلظ ثبات مالی در سيستم خود دارند، باه   برایزه مقامات هر زشور ال امی  مسأله

 ،برای تدوق  اقا  موضاوع  . شودمیمنجر عضو اتحادقه اروپا  دقگر مشارزت در ح  معضالت زشورهای

مادل   ؛مورد بررسی لارار گرفتاه اسات    ،پردازندخود می هاقی زه به تليير ساختار سرماقهدو مدل بانک

 .تک زشوری و مدل چند زشوری

 

______________________________________________________ 
1. Transnationality Index 

2. Schoenmaker and Van Laecke . 
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 کشوریتک  5مدل حمایت مالی

نگار باه    مدل با روقکردی گذشاته . دهدمدلی از ه قنه و فاقده حماقت مالی اراقه می ( 700) 7فرقکساز

پردازد زه آقا بانک پس از ولوع بحران مالی باقد ساختار سارماقه خاود را تلييار    بررسی اق  موضوع می

 و قا تعطي  شود؟ هداد

 ،باه عاالوه  . دهيمبا مقادقر صلر و قک نشان می xگ قنه ادامه فعاليت و قا تعطي  شدن بانک را با متلير 

θ و  م اقای اجتماعی تليير ساختار سرماقهC شام  آن دساته   م اقای تليير ساختار سرماقه. های آن استه قنه

اقجااد شاده و    دقگار مالی و اعتبااری   اتمؤسسها و از م اقاقی است زه از مح  اجتناب از سراقت بحران به بانک

و  Csباا   و ه قناه تعطيا  زاردن فعاليات     Ccه قنه تاداوم عملياات باناک باا     . در جهت حلظ ثبات مالی است

دهد زه تاداوم عملياات   را نشان می وضعيتیر است، اما پذق امکان C<0حالت . دهيمنشان می Cاختالف آنها را با 

گياری راجاع باه تلييار     باوده و تصاميم   منطقای شدن آن است، پس ادامه فعاليت بانک  تر از متولف بانک ارزان

پاذقر باوده و باناک     های بخش خصوصای امکاان  ح  راه ،در چني  فضاقی. رسدساختار سرماقه آسان به نظر می

دن زار  بيشاينه تواناد  تصميم بهينه برای مقامات مالی مای . را اقلا نماقد صادقتواند نقش قک زارگ ار مرز ی می

   (θ -C) ی زهطور به ،باشد: 

( )if  0C                                                                                                     

 

  

هاای آن  دهد هر زمان منافع ز  دخالت مقامات دولتی بيش از ه قناه اق  مدل ساده نشان می

اگر لرار شد حماقت مالی انجام گيرد مقامات دولتای  . دهدباشد، بانک ساختار سرماقه خود را تليير می

 .زنندمشارزت می Cبه مي ان 

 

 

______________________________________________________ 
1. Bail Out 

2. Freixas.  












0x

1x

*
if  0C  
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 کشوریمدل حمایت مالی چند 

بانک  گيرد زه ساختار سرماقهرا به اق  صورت در نظر میزشوری مدل چند  سازوزار ( 700)فرقکساز 

ای از اقا  نموناه  . انجاام پاذقرد   زشورهای مختلف سویقابد زه مشارزت مالی زافی از زمانی تليير می

 به چه مي ان درقابندزنند تا هم دقدار می به اق  معنا زه زشورهای مربوطه با ،همکاری مترلی است

اگر زا  وجاوهی زاه    . دهيمنشان می tدارند زه با حرف را آمادگی مشارزت در تليير ساختار سرماقه  

تصاميم  . قاباد  ساختار سرماقه در بانک تليير می ،باشدهای آن بيشتر حاضرند مشارزت نماقند از ه قنه

 :به صورت زقر است

 

(7                                                                        ) x* = 1      i  

t
jcjt )(    

                                                                              x * = 0     i  

t
jcjt )(    

 :دنزر بيشينهام  jو هدف زشور 

( )                                                                                                        )t( jj x
* 

رخ      و       ای دراق  بازی ممک  است چند تعادل داشته و باه وقاژه تعاادل گوشاه    

 .رابطه زقر برلرار نباشد jمشروط بر آن زه برای هر   ،خواهد داد

(4                                                                                                )  j jCj 0 

مالی  تأمي به تنهاقی حاضر نيست تليير ساختار سرماقه را  زشوریاق  بدان معناست زه هيچ 

به  ،سياست تليير ساختار سرماقه زلاقت نخواهد زرد ،مشخا اگر اق  تعادل انتخاب شودطور  به. زند

 .شان تليير نخواهد زرد ها هيچگاه ساختار سرماقهنحوی زه بانک

شاود زاه   دهد با اق  والعيات توضايح داده مای   ای رخ میاق  زه در بيشتر موارد تعادل گوشه

البتاه  )شاود  مبدأ خارج می/ های زشور مادراز حيطه مسئوليت( مثبت قا منلی)بخشی از آثار خارجی 

بارد باه   زه بيشترق  م اقای اجتماعی را از تلييار سااختار سارماقه مای     زشوریبهتر است فر  زنيم 

 .(مبدأ باشد/ عنوان زشور مادر
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 Eبا  دقگراروپاقی  زشورهای ،Hمبدأ با / زشور مادر: شوندبندی میگروه ،زشورها به صورت زقر

تواند به م اقاای اجتمااعی   م اقای اجتماعی ني  می. شودنشان داده می Wمانده دنيا با  و زشورهای بالی

θ  )دقگر م اقای اجتماعی در زشورهای اروپاقی،  (        مبدأ / در زشور مادر  θ )    و م اقاای

 .تلکيک شود  (      )دنيا  دقگر اجتماعی در زشورهای

(5       )                                                               









w

1j

E

Hj

w

Ej
j,wj,ehj  

مبدأ، زشورهای اروپااقی  / های م اقای اجتماعی در زشور مادرشاخا  wو h , e ه رابطدر اق  

آن دسته از آثار خارجی هستند زاه توساط    ،منظور از م اقای اجتماعی)دنيا هستند  دقگر و زشورهای

  .(شوندات مالی اقجاد میمؤسسشکست احتمالی 

زمانی زه م اقای اجتماعی ز  برابار م اقاای اجتمااعی زشاور     . برابر قک استwوh ,eمجموع 

مبدأ  / زشور مادر در نتيجه،نماقد، به سمت قک مي  می hبنابراق   ،بوده θ ن دقک  θمبدأ است، / مادر

مبادأ   / زشور مادر     )قعنی زمانی زه  دقگر در موارد. دارد قادشدهه مؤسستماق  به حماقت مالی 

مبادأ  / اق  در حالی است زه زشورهای مادر. تنها با م اقای اجتماعی حيطه خودش تعام  خواهد نمود

ترتيباات  . مبدأ را پرداخت نماقاد / های زشور مادرمقصد لسمتی از ه قنه/انتظار دارند زه زشور مي بان

زشاورها را فالاد    الملا   باي  زنونی زه بر اساس مقررات هر زشور است آثار خارجی مرتبط با تجاارت  

 .ه مالی حماقت نخواهد شدمؤسسسرماقه زافی اختصا  پيدا نکرده و  ،در نتيجه. نماقدارزش می

دهد چارا همکااری   و نشان می زردهجمعی اشاره عد زاتی عمومی حماقت مالی اق  مدل به بُ

شود، زه به معنی سطح نازافی تليير ساختار سارماقه  میمنجر خودزار به عرضه محدود زاتی عمومی 

. ها شوندزنند تا متحم  سهم زمتری از ه قنه پنهانشان از مساق  را  زشورها تماق  دارند سهم. است

مقصد، با اق  تصميم مواجه شود زه خاود  /هميشه زشور مي بانشود زه ب رگترق  زشور، اق  باعث می

 .گر تعطيلی بانک باشد ها را بر عهده بگيرد و قا نظارهبه تنهاقی ه قنه
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 نظرقاه  گيریزاار  هشيناسای باا با   . سازگار است (7002)  های اق  مدل با نتاقج شيناسیقافته

گيرد عرضاه   نتيجه می وی. نماقدرسی میگيری در گروهی از زشورها را برالتصاد متحدالشک ، تصميم

اگر چاه هار   . شود زه از دقدگاه اروپاقی، بهينه دوم استشده به تعادلی منجر می زاتی عمومی تسهيم

شان در صورت  تليير تصميم تخصيا منابع برایای نظر گرفته و انگي ه تصميم خود را بهينه در زشور

 (7001)ه فاورتيس  مؤسسا مورد مشابه عملياات نجاات   . را ندارد ی دقگرتصميم زشورها نيافت  تليير

باناک  )ماورد فاورتيس    نتوانسات باه روقکاردی جاامع در     زشاوری مناسبات نهادی باا مقاماات   . است

 زشاوری مقاماات   7.دسات قاباد  ( اش در لوز امبورگ، بلژقک و هلند اسات ی زه عمليات اصلیالملل بي 

-بار ساختار سرماقه فورتيس تليير نماود دولات  ي  نخستزمانی زه برای . مسئول مدقرقت بحران بودند

و اق  زار  هزردهای مختلف بانکی زشورشان سرماقه ت رقق های لوز امبورگ، بلژقک و هلند به لسمت

ختار تلييار ساا  ي  نخسات ولتی زه مشخا شد . را برای مجموعه فورتيس به صورت زلی انجام ندادند

اش توساط   لسامت آلماانی  . ميليارد دتری نازافی است، فورتيس بي  زشورها تلکيک شد   سرماقه 

 4.واگذار شد  مقامات دولتی و لسمت بلژقکی و لوز امبورگی به گروه بانکی پارقباس فرانسه

به تليير ساختار سرماقه بر اساس لاواني  منجار    یملسطح مدقرقت ثبات مالی در  ،در مجموع

ی الملل بي های مالی تر شدن بحران اروپاقی بيشتر برای مدقرقت و شلافهای سازوزار ،بنابراق ، شودمی

تنها برای ثباات  ( التصادبانک مرز ی و وزارت )باقد توسعه قابند، اق  بدان دلي  است زه مقامات مالی 

توانااقی نقدشادن   مالی زشور خودشان وظيله دارند و ممک  است نسبت به فراهم نمودن نقادقنگی و  

زاه قاک   را اق  زشورها اثرات خاارجی  . تلاوت باشند عضو اتحادقه اروپا بی دقگر ها در زشورهایبدهی

زمانی زه باه سامت قاک الا ام     . آورندبه حساب نمی ،شوده مالی در حيطه خودشان موجب میمؤسس

خاارجی درونا ا شاده و باه      اق  اثرات( با توجه به ثبات پولی)يم زن میاروپاقی برای ثبات مالی حرزت 

 .شودقک خروجی زارا منجر می

______________________________________________________ 
1. Schinasi  

2. Schoenmaker  

3. Banking Group BNP Paribas 

4. De Haan, et al  
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 چارچوب ثبات مالی

 :های مرز ی باقد ساختاری داشته باشاند زاه آنهاا را لاادر ساازد باه      به منظور حلظ ثبات مالی، بانک

انجام الدامات احتياطی زه سبب شاود اخاتالتت   . 7 ،های احتمالی در مراح  اوليه شناساقی آسيب.  

اتخاذ تدابيری به منظور زاهش ه قنه اختالتت مالی و احيای .   و مالی پره قنه زمتری داشته باشيم

 .دهدچني  چارچوبی را نشان می  شک  . ثبات مالی پس از طی دوران بحران

 

 ارزیابی

احتمالی هساتند   پذقر منابع بالقوه رقسک و نقاط آسيب تمامهای مرز ی نيازمند تحلي  و زنترل بانک

منحصر به فرد سيستم مالی، تعام  بي  بانک و شراقط التصادی نيااز   یاج امند زه خود به پاقش نظام

 .(هاهای مالی و زقرساختبازارهای مالی، واسطه)دارد 

 چارچوب ثبات مالی .7شکل 
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 نخسات  .شاود های مختللی برداشته میجامعی از ثبات مالی، گامدست آمدن دقدگاه  بهپس از 

اقجااد   بارای هاا را  های مالی، بازارها و زقرساختای مرز ی لدرت فردی و جمعی واسطهه اق  زه بانک

هيچ چارچوب استانداردی برای تحلي  ثبات مالی وجاود نادارد، صاندوق    . نماقندنظام مالی بررسی می

های ای از شاخاهای اوليه مجموعهبرای بهبود زيليت و مقاقسه پذقری داده المللی پول در تالش بي 

  .های زالن احتياطی منتشر نموده استسالمت مالی را به عنوان اب ار اصلی نظارت بر سياست

هاقی بارای ثباات   تواند چالشزه میرا هاقی های مرز ی باقد منابع اصلی رقسک و آسيببانک

و لدرت نظام مالی را برای مقابله با بحاران و زماانی    هدرزمشخا  ،اقجاد نموده سيستم مالی در آقنده

 . ارزقابی نماقند ،قابند ها تحقق میزه رقسک

قاک  . هاای مختللای وجاود دارد    های ثباات ماالی راه   رسانی عمومی درباره سياست برای اطالع

آن است زه صنعت ماالی   مالی ثباتگ ارش هدف از انتشار  .است 7انتشار گ ارشی از ثبات مالی ،روش

باا ارائاه دقادگاه زلای از نقااط      . و عموم مردم از مسائ  مرتبط با حلاظت از ثبات نظام مالی آگاه شوند

. تواند نقش مهمی را در ممانعت از بروز بحران مالی اقلا نماقاد پذقر سيستم مالی اق  گ ارش می آسيب

نماقد انتشار اق  گ ارش زمک نموده تا اطمينان حاصا   استدتل می  ( 700) سونسون ،در اق  رابطه

اقا   . زناد  مرتب و منظم ارزقاابی مای   ،گونه زه هست شود زه آحاد التصادی اوضاع بخش مالی را  آن

-تواند برای آحاد التصادی و مقامات لانونگذاری زمانی زاه مشاکالت پدقادار مای    گ ارش همچني  می

تواناد از تحقاق هرگوناه    الادامات هشادار سارقع مای    . باشد به عنوان قک سيستم هشدار سرقع ،شوند

 .جلوگيری زند  آورد، پاقداری مالی زه احتمال ثبات مالی آتی را پاقي  مینا

های مرز ی در پاقش و تحلي  نظام و تهدقد ثبات نظام مالی انگي ه انتشاار  اف اقش عالله بانک

اناد از   گ ارش نماوده اق  هاقی زه الدام به انتشار در طول دهه اخير تعداد بانک. اق  گ ارش شده است

 . رسيده است 7005بانک در سال  40به 226 قک بانک در 

 

______________________________________________________ 
1. IMF .(2004). 

2. Financial Stability Review (FSR) 

3. Svensson. PP. 26–27 
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 اندهایی که گزارش ثبات مالی منتشر نمودهتعداد بانک .4شکل 

 
 

باناک   .گ ارش ثبات ماالی منتشار نماود    226 بانکی بود زه در سال ي  نخستبانک انگلستان 

منتشار   7005و  7004را در ساال   ت ماالی اگ ارش ثبا ي  نخستو بانک ژاپ  به ترتيب   مرز ی اروپا

گياری رقساک   اب ارهاای انادازه  . تازنون فدرال رزرو از انتشار چني  گ ارشی سر بااز زده اسات   .دندزر

هاا و  اناد و تحليا    اب ارهااقی هساتند زاه هناوز تکميا  نشاده       7سازیهای همسانمند و سياست نظام

  .نياز به بهبود دارند ،شوندهاقی زه در گ ارش ثبات مالی ذزر می هتوصي

 ،ندشاو اق  است زه در صورتی زه اهداف گ ارش ثبات ماالی شالاف    (7006) 4زيهاک دقدگاه

شاده در گا ارش را در    آقد زه تحليا  اصالی اراقاه   تعرقلی عملياتی از سالمت بخش مالی به دست می

و در عاي    زارده های مربوطه را فاراهم  لابليت دسترسی به داده ،همچني . نماقدطول زمان روش  می

هاای فيارهمگ     داده ،در اقا  راساتا  . دهدها در سيستم مالی را بيشتر مورد بحث لرار می حال رقسک

نگار تمرزا  بيشاتری را نسابت باه معيارهاای        و معيارهاای آقناده   زاربرد بيشتری پيدا خواهاد نماود  

نگر به خاود معطاوف داشاته و لابليات مقاقساه آزماون اساترس را در طاول زماان باه هماراه             گذشته

 .ميسر خواهد بودسراقت سنارقوهای رقسک نقدقنگی و رقسک 

______________________________________________________ 
1. European Central Bank )ECB( 

2. Calibrating Policy Tools 

3. Borio and Drehmann .(2009). 

4. Ciha´k .(2006). 

https://en.wikipedia.org/wiki/European_Central_Bank
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 گيرانه و درمانی اقدامات پيش

بحاران   موردی زه در زماان ) گام بعدی در چارچوب ثبات مالی، اجرای الداماتی بر اساس ارزقابی است

هاقی از بحران مالی احتمالی اق  وظيله مقامات در صورت وجود نشانه .(وجود نداشت 7002مالی سال 

مقاماات  . زه وازنش مناسبی باه آن نشاان دهناد    است( مانند بانک مرز ی و نهادهای ناظر)صالح  ذی

. مربوطه اتخااذ نماقناد  ات مؤسستوانند برای ح  اق  مشکالت الداماتی از طرقق ارتباطات با دولتی می

مقاماات   در حالات زلای،  . توانند فشار فيررسمی بر رفتار بازقگران مالی داشته باشندآنها می ،همچني 

خواهند بر روی زمانی زه می نخست،: اقجاد زنند دوچندانتوانند از دو طرقق انگي ه اخاللی دولتی می

هاای ماالی را   ر بگذارند و دوم زماانی زاه واساطه   های خارجی اثها قا سخنرانیانتظارات از طرقق بيانيه

اگار اقا  اقجااد انگيا ش     . رفتارهاقشان را در جهت توسعه سالم بازارها هداقت زنندزنند تا تشوقق می

تاا وضاعيت    هسياستی نظير بازرسی و نظارت باقاد تشادقد شاد    دقگر اب ارهای ،اخاللی شکست بخورد

 .موجود اصالح شود

تواند به مجموعاه  هيچکس نمی ،و بحران مالی رخ دهد دهشط مالی بدتر شراقاگر  ،با اق  وجود

ها برای ها شبيه هم نيستند و گ قنهبحران عموماً. منحصر به فردی از اب ارهای لاب  استلاده دست قابد

اگرچاه ابا ار   . اق  زه زدام روقکرد خا  به منظور ح  و فص  آنهاا بهتارق  اسات، متلااوت هساتند     

 :تواند در نظر گرفته شودبحران وجود ندارد، چهار اب ار وازنشی می مشخصی برای ح 

  ،اهکارهای بخش خصوصیر . 

 ،معيارهای حماقتی به صورت نقدقنگی .7

 ،اب ارهای مداخله دولتی . 

 .تعطي  زردن .4

هاای  مدقرقت بحران به صورت مهار فشار نقدقنگی از طرقق حماقت از نقادقنگی، ضامانت بادهی   

شدن همراه است تاا   اق  مرحله از مهار با قک فاز آرام. و قا تعطيالت بانکی استها بانکی انجماد سپرده
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 مانناد )ها را بچينند و دومرتبه باعث رشد التصادی شوند ساختار بانک باردقگرطيف وسيعی از معيارها 

 . (ت رقق سرماقه، خرقد و تضمي  داراقی

 راهکارهای بخش خصوصی .5

دو . زنند بخش خصوصی را در راهکار خود در نظر بگيرندتالش مین مسئوتاگر بحران مالی رخ دهد، 

نقدقنگی، ادفام  تأمي  مانندپيشرفته های سازوزار نخست، ؛نوع راهکار برای بخش خصوصی وجود دارد

. شاود پشتيبانی زه در موارد اضطراری در نظر گرفته مای  دقگر و قا الدامات( ت رقق سرماقه)قا ازتساب 

 .ارتقا داده شوند ،زنندد توسط مقاماتی زه مانند قک زارگ ار صادق عم  مینتوانمی هاح  اق  راه

 7شاده باا هادف جلاوگيری از اثارات ثانوقاه ساررق         از پيش تعيي های سازوزار ،دومي  راهکار

ه نيماه  مؤسسا   بانک تقکاو . زنسرسيوم بانکی نقدقنگی آلمانی است ،قک مثال. های مالی استبحران

باه   .دشا پس از شکست بانک هرستات به منظور پوشش نقادقنگی اقجااد    224 خصوصی زه در سال 

ات مالی زه توان بازپرداخت بادهی  مؤسسبانک تقکو حاضر نبود به  دهنده قکی مانده به آخر عنوام وام

-مقاماات دولتای مای    ،ح  بخش خصوصی در دسترس نباشد راه اگر فوراً. لر  دهد ،خود را نداشتند

رزاردن شاکاف باي  شکسات و پيادازردن      پلی برای پُ( بانکداری اتصالی)توانند از طرقق شخا ثالث 

 .اقجاد نماقند ،ح  هرا

 معيارهای حمایت از نقدینگی. 2

مند بحران مالی شناخته شود،  از اق  زه طبيعت نظام پيشخيلی  4(7000) طبق نظرفرقدل و زوقنتي 

. شاود  ات مالی دچار مشک  شروع مای مؤسستوسط مقامات دولتی به  ،صورت نقدقنگیحماقت مالی به 

زردن در باازار باي     ها را تجربه نموده و لادر به لر زمانی زه قک بانک قا چندق  بانک خروج سپرده

______________________________________________________ 
1. Laeven and Valencia .(2010). 

2. Spillover Effects 

3. LIKO 

4. Frydl and Quintyn 
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  دهناده  توانناد آخارق  لار    مای ( بانک مرز ی معموتً)مقامات دولتی  ،های بات نيستندبانکی با نرخ

 .ندباش

اماا   ،هااقی زاه لاادر باه پرداخات بادهی خاود هساتند        بانک مرزا ی باقاد از باناک    ،در اص 

در طول مراح  اوليه ظهور بحران بسايار   ،بنابراق . حماقت مالی نماقد هاقشان نقدشونده نيست، داراقی

مشخا  موارد در بيشتر. متماق  زنيم هاشدن داراقی لابليت نقد نبودرا از  هااعسار بانکزه  دشوار است

بارای مادتی لاادر باه     نماقناد  مراجعه مای نقدقنگی به بانک مرز ی  تأمي هاقی زه برای شود بانکمی

در هنگاام  . داشته باشندگاهی آخودشان از اق  موضوع بدون اق  زه  ،اندهای خود نبودهپرداخت بدهی

نتيجاه   ،بناابراق   .را تشاخيا دهايم   هاا لابليت نقدشدن داراقای  نبودبحران بسيار دشوار است تا  بروز

هاای باات بارای    های با رقسک باتست زه در نهاقت به ه قنه وام تخصيامداخله مقامات دولتی افلب 

ه ماالی  مؤسسا تواند توساط هار   زه حماقت مالی میوالعيت سوای اق  . شود میمنجر دهندگان  ماليات

باه باازار    اضاطراری زماک  . تواند برای بازار ني  به صورت زلای فاراهم شاود   ، اق  حماقت میدشوارائه 

 7.زردن فشار بازار به زار بسته شود مولت برای زمصورت  بهتواند به دنبال شوک برون ای نامساعد،  می

 ابزارهای مداخله دولت

طارح بيماه    مانناد تشاخيا داده شاد، تساهيالتی     اقی مالی بانکتواننابحران مالی و  ماهيتولتی زه 

هاا  دو منطق بارای بيماه ساپرده    .دهنده سيستم مالی عم  نماقد ها ممک  است به عنوان ثبات سپرده

  .وجود دارد

 کننده حمایت از مصرف :اول

گاذاران  برای سپرده. زندشکست قک بانک حماقت می عوالبگذاران را در مقاب  ها سپردهبيمه سپرده

نماقند و تنها لسمتی از اطالعات ضاروری بارای    ارزقابیها را بانکبالقوه بسيار دشوار است زه سالمت 

______________________________________________________ 
1. Lender of  Last Resort 

 .7001و  7002های رهنی و بحران وام   70های حمالت ترورقستی شوک ،لابرای مث  7.
3. MacDonald .(1996). 
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هاا   هاقا  داد  و عموم مردم ممک  اسات در تلساير   بودهقک بانک برای عموم در دسترس  مؤثرارزقابی 

 .دچار مشک  شوند

 سيستمیکاهش ریسک بحران  :دوم

از بانکی سالم در وازانش باه   شان را  هایگذاران فيرمطلع ممک  است سپردهبدون بيمه سپرده، سپرده

هاا  هاا، باناک  خروج ساپرده  به منظور ممانعت از  .(هجوم بانکی)مشکالت قک بانک دقگر خارج نماقند 

گاذاران بدانناد   اگر ساپرده . شان را با زقان بلروشند و در نهاقت شکست بخورند هایممک  است داراقی

تواناد باه   بيماه ساپرده مای    .ندارناد  آن خروجدليلی برای  ،شان ام  است بيمه جای پول دلي  وجود به

 00  ساپرده  ضامانت )اقا  باه ساطح پوشاش بااتقی       ،بنابراق . گيرانه محسوب شود عنوان اب ار پيش

برای جلوگيری از  امر ابتدایدر بيمه سپرده  هایاگرچه صندوق. داردنياز ( درصدی و بازپرداخت سرقع

اقجاد ساختار جدقاد  به منظور در برخی از زشورها ممک  است  اما ،ها از بانک طراحی شدهفرار سپرده

  .مورد استلاده لرار گيرد های ورشکستهبرای بانک

ها با اق  هدف باوده اسات؟ افلاب    زه آقا بيمه سپرده شود پرسش مطرح میاق   ،در هر صورت

هاای  وع بيماه تجربه نشاان داده زاه اقا  نا    . اندزرده تأسيسهای بيمه سپرده محدود زشورها صندوق

به منظاور جلاوگيری از   . زنند مند هنگام ولوع بحران زلاقت نمیجلوگيری از رقسک نظام برایمحدود 

گذاران و طلبکاران متوسا    سپردهاز سياست اعالم حماقت زام  به توانند زشورها می ،ها خروج سپرده

از آنجا زاه بادهی نسابت    )باشد های زقادی به همراه داشته تواند ه قنهالبته چني  تضمينی می. شوند

 ..(به داراقی مقدارش نامشخا است

دولات ممکا     ،اقجااد نماقاد   سيساتمی تواند مشکالت ه مالی میمؤسسقک زمانی زه شکست 

هاای  اگار ه قناه  . ه بگيردمؤسسقک  (سازی بومی) زردن ملیسرماقه و قا است تصميم به تليير ساختار 

تلييار  . اقا  گ قناه بهيناه اسات     ،اجتماعی حلظ ثبات مالی باشدتليير ساختار سرماقه زمتر از منافع 

. های دچار مشک  باشاد ساختار سرماقه ممک  است به صورت ت رقق مستقيم سرماقه و قا خرقد داراقی

هاا ممکا  اسات پاول     از عهاده برآمادن بادهی    منظاور  باه نماودن امکاان حماقات     از آنجا زاه فاراهم  

______________________________________________________ 
1. Bank Run 
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و ناه   دولات يير ساختار سرماقه توساط  لت برایتصميم  ،ار دهدرا در معر  رقسک لر دهندگان ماليات

 .شود یاتخاذ م بانک مرز ی

 شاده  ملای ه مؤسسا تواناد  اما دولت می ،بات خواهد بود (سازی بومی) زردن ملیهای ه قنه ابتدا،

 حلاظ  منظاور  باه تليير ساختار سرماقه باانکی   اتمؤسسافلب . تارقخ دقگری بلروشد را در (شده بومی)

ه مؤسسا گوقد اقا   می ( 700)  انوچ ،اتمؤسسبه منظور حماقت از اق  . دنشو سالمت بانکی اقجاد می

 .پاسخگو باشد به عمومنسبت از دولت مستق  بوده و  باقد اساساً

های لبلی پيش از اق  زه معيارهای جامع تليير ساختار سرماقه به زاار  در حالی زه در بحران 

-7002زشيد، در بحران ماالی ساال    سال طول می نقد حدود قک به صورتبسته شوند، توزقع حماقت 

معيارهای تليير ساختار سرماقه در همان زمانی به زار برده شدند زه حماقات نقادقنگی توزقاع     7002

 .دش

 و ژاپن 2حوزه اسکاندیناویحل بحران بانکی با استفاده از تجربه کشورهای 

در حاالی زاه   . نمودندو ژاپ  بحران بانکی شدقدی را تجربه  زشورهای حوزه اسکاندقناوی  ،20در دهه 

روقکاردی زاه   باه  با توجه  ند وشدمقاقسه می بحران بانکی زشور ژاپ  و زشورهای حوزه اسکاندقناوی

وازنش مقامات . متلاوت بودند نحو چشمگيریاق  روقکردها به  نتاقج ،دشها اتخاذ برای ح  اق  بحران

بحاران   ،در نتيجاه  ،سرقع بود، اما مقامات ژاپنی وازنش زنادی داشاتند   زشورهای حوزه اسکاندقناوی

ها بارای قاک دهاه اداماه     اما بحران بانکی ژاپنی ،به سرعت ح  شد مالی زشورهای حوزه اسکاندقناوی

 ،درصاد تولياد ناخاالا داخلای باود      1حادود   زه ه قنه زشورهای حوزه اسکاندقناوی هرچند. داشت

ه قنه  خود درصد توليد ناخالا داخلی روی تليير ساختار سرماقه در سيستم بانکی 70ها حدود  ژاپنی

 .نمودند

اقا    ؛ نخسات، و ژاپ  وجاود دارد  های اساسی بي  روقکرد زشورهای حوزه اسکاندقناویتلاوت

 ،هاای دچاار مشاک    در مقابا  وام  اندقناویتليير ساختار سرماقه در زشورهای حوزه اسک اتمؤسسزه 

______________________________________________________ 
1. Enoch, et al .(2001). 

2. Nordic Countries 
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قافتاه   های انتقاال گ ارش داد زه درصد داراقی  (7000) زلينگبي . نشان دادند یتربسيار فعالوازنش 

 16و  64در فنالند و سوئد به ترتياب  ( تليير ساختار بانکی همؤسسقا )های انتقال داراقی  توسط شرزت

درصاد تولياد ناخاالا داخلای باوده       1شده حادود    داراقی منتقاوليه در هر مورد مقدار . درصد بودند

 .بازقابی زردند تأسيساز  پسسال  5را   خود های هر دو بنگاه تليير ساختار وام. است

 زاشايا و هوشای  . اقجااد شاد  بخاش باانکی    شدن کزوچمهمی در تماق  به  تضاداق  زه  ،دوم

حادود   225 و   22 هاای  های داخلی بي  ساال نشان دادند زه در فنالند جمع ز  داراقی 7(7004)

-در ژاپ  بي  ساال  ،در مقاب . درصد است   در حالی زه در سوئد اق  عدد  ،درصد زاهش داشته   

و  انادازه زاهش  در هنگام ،سوم. به زمتر از قک درصد زاهش قافته استعدد اق    700و   22 های 

دچاار تلييار سااختار سارماقه و      تشد بهات مالی مؤسس ها در زشورهای حوزه اسکاندقناویتعوقق وام

اقا  امار توانمنادی    . هاا ضاعيف باود   نيلتاد و حماقت دولت از بانک اق  اتلاقژاپ  در . مدقرقت شدند

 .ها محدود نمودژاپ  را برای تليير ساختار سرماقه بانک التصادوزارت 

 کردن لتعطي

های دخالت بيشاتر از مناافع   قا زمانی زه ه قنه بودهپوشی  مند، لاب  چشمهای نظامرقسک زه هنگامی

اماا   ؛داننددچار مشک  را بهترق  گ قنه می مالی اتمؤسسنمودن  تعطي  ،مقامات ،بالقوه اجتماعی است

. نماقاد باازار و نقادقنگی اقجااد مای     زاارزرد وقاژه در   به الله مالی پتانسيلی برای اخمؤسسبست  قک 

قاک راه  . مدقرقت شاود ای منظم هشيوهنمودن باقد در  زه تعطي  اطمينان دهندمقامات باقد  ،بنابراق 

اماا زماانی زاه     ؛مالی است دقگر هایزمک به صورت نقدقنگی به واسطه ،برای دربرگرفت  اثرات منلی

 سيساتمی بااتقی  اهميات  ضارقب  اتی هستند زه مؤسسقا آقند و ها از عهده تعهدات خود بر نمیبنگاه

ات مالی ب رگ خيلی ب رگند مؤسساق  انتظار زه   .شود نقدزردن آنها گ قنه خوبی محسوب نمی ،دارند

مخااطرات اخاللای   . دهاد  مای را افا اقش   (زژ منشی) 4اخاللی مخاطرات ،زه بخواهند شکست بخورند

______________________________________________________ 
1. Klingebiel 

2. Hoshi and Kashya 

3. OECD .(2002). 

4. Moral Hazard 
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ت رقسک بيشتری نسب ،شبکه اقمنی وجود دارد اشاره به رقسکی دارد زه زمانی زه مردم بدانند بيمه قا

 .شوند به حالت بدون حماقت متقب  می

ات ماالی مهام   مؤسسا زاه فيارممک  اسات    د شمشخا  7002تا  7002های در بحران سال

ات مؤسسا پيشنهاد شد  مخاطرات اخاللی بيشتر بهتوجه به منظور . تعطي  نماقيمرا  سيستمیلحاظ  به

اقا  نقطاه   . تدوق  زنند اعسارهاقی را برای موارد رسيدن به نقطه  برنامه مالی دارای اهميت سيستمی، 

. اعسار مقرراتی بسيار باتتر از نقطه صلر ارزش التصادی، ارزش دفتری و عادم نقدشاوندگی لارار دارد   

ی برسد زه هيأت مادقره و  ات دارای اهميت سيستممؤسسح  باقد به تأقيد ناظران و مدقران  راه  برنامه

ات مالی مهم مؤسسزه  دهدباقد اطمينان ح   راه  اق  برنامه. المللی را ني  در بر دارد انجم  ناظران بي 

. اقجاد اثر ثانوقه برچيده شاوند  بادر ذخيره احتياطی  لاب  توجه توانند بدون اخاللمی از نظر سيستمی

ن انااظر  انجما   سازی باا آزماون اساترس توساط     ا هدف شبيهبو شده  باقد ساتنه بازبينی  برنامه اق  

 زارزردهاای نبوده و  انحالل فيرلاب زند زه هيچ بنگاهی برای بازار مشخا می فراقنداق  . دشوتنظيم 

تا با اف اقش مخااطرات اخاللای    زند میاق  امر زمک . شود تأمي های دقگر  از راهتواند بنگاه می اصلی

 .يمبحران مالی مقابله نماق در زماندر نتيجه حماقت مالی زشورها، 

 های مرکزی ثبات مالی بانک کارکرد

فادرال رزرو و باناک   . مرا مقاقساه نمااقي   اصالی  مندقم تا عملکرد ثبات مالی دو باناک مرزا ی  ما عالله

انجما  فادرال    پوششتحت را بانک فدرال رزرو  7 فدرال رزرو،    2  سال بنا بر لانون امرز ی اروپ

فادرال رزرو  زارزردهاای     .(فاد عنوان  با) دادندتشکي  میو سيستم فدرال رزرو را ده زر تأسيسرزرو 

سوقه تتن ق  اوراق و ارائه تسهيالت،  ،ارز، ارائه خدمات بانکی به دولت مربوط به بازار های موضوعشام  

اق  بانک باه عناوان    ،به عالوه 7.های عضو استبرای بانکگذاری و نظارت  تمقرراو  بازار بي  بانکیدر 

 .شودمحسوب میني  دهنده   آخرق  لر

______________________________________________________ 
1. FED 

2. Capie .(1994). 
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نهاد خارجی در مقام باناک   ابتدا،فد از . شود ني  قاد می  تن ق عملکرد اخير به عنوان پنجره از 

دهناده و   زاملی از زارزردهای ثبات ماالی شاام  آخارق  لار      اق  بانک مجموعه. مرز ی بوده است

به شدت مورد بحث والاع  فد در هر اصالح اساسی نقش نظارتی . گيرددر بر مینظارت بانکی را  زارزرد

و لاانون حماقات از     اصاالحيه داد فارانکلي   ، (222 )7 زماانی زاه لاانون گارام لايچ بليلای      . شودمی

هاای  لانون گارام لايچ بليلای شارزت    . دشنقش فد تقوقت  ،رفی شدمع 0 70زنندگان در سال  مصرف

قاک   درای جداگانه یهاسازد تا بانکداری اوراق بهادار و بيمه را ترزيب نموده تا شرزتمالی را لادر می

در لاانون  . به عنوان ناظر هلدقنگ تقوقت شده است فدنقش  بنابراق ، .اندازی نماقد راه( بانک)هلدقنگ 

مناد و نيا    هاای عماده و نظاام   به عنوان مقام نااظر در حاوزه پرداخات    فدنقش نظارتی  ،داد فرانکلي 

  .ها تقوقت شدهای تسوقه پرداختسيستم

 (227 ) 5تندور و گاربر -فولکرست ،شد تأسيس 20در دهه  4زه اتحادقه پولی و مالیهنگامی 

زاه در آن دو ملهاوم    زردهمنتشر  "سياست پولی؟ لاعدهبانک مرز ی اروپا، بانک قا "ای با عنوان مقاله

سياسات   عاده لا)ملهوم محدودتر تنها شام  ثباات پاولی   . مرز ی را معرفی نمودند داریبا بانک مرتبط

 نااظر دهنده و   ق  لرآخر مانند زارزرد)تر ثبات پولی به همراه ثبات مالی بود و ملهوم گسترده( پولی

 .(ات مالیمؤسسبر 

 داریملهاوم محادود بانکا    به دنبال آن،بانک مرز ی اروپا پس از اق  زه بانک مرز ی آلمان و 

معاهده ماسترقخ حلظ ثبات ليمات را باه عناوان    . شک  گرفت ،مرز ی تمرز شان روی ثبات مالی بود

نماود زاه اقا      تعياي  های مرزا ی تعرقاف و   سيستم اروپاقی بانک ( پاراگراف 72 ماده ) هدف اوليه

 72 مااده  )مشاارزت نماقاد    هر زشورن مسئوتو نظارتی های ثبات مالی سياست درسيستم تنها باقد 

ممک  است ماانع   بانک مرز ی اروپاگوقند ال ام محدود برای تندور و گاربر می-فولکرست .(5پاراگراف 

 .توسعه سيستم مالی اتحادقه اروپا شود

______________________________________________________ 
1. Discount Window  

2. Leach–Bliley  Gramm   

3. Dodd–Frank Reform 

4. Economic and Monetary Union (EMU) 

5. Folkerst-Landau and Garber 
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تدرقج باه قاک باناک مرزا ی      اش بهبانکی زارزردهایتوسعه  ق  حال، بانک مرز ی اروپا بابا ا

. گ ارش تحليلی ثبات مالی را منتشار نماوده اسات    ،اق  بانک 7004از سال . شودتمام عيار تبدق  می

هنگاامی زاه مشاکالت لابا  تاوجهی در       ،، بانک مرز ی اروپا در خالل بحران مالی اخيار اف ون بر اق 

ماازاد مناابع    باا هاای  باناک . دهنده را اقلا نمود نقش آخرق  لر  ،بکه زالن بي  بانکی وجود داشتش

ناشای از   هاا تواناقی پرداخت بادهی نااز زقرا  ؛نبودندهای دچار زمبود منابع بانک اعتبار تأمي به حاضر 

هاای  باناک  بارای مدتی  بانک مرز ی اروپا فعال بود و منابع زوتاه. واهمه داشتند ،های رهنیوام رقسک

باناک  . آوری نماود جماع  ،مازاد منابع بودناد  باهاقی زه را از بانک نقدقنگیدارای زمبود منابع فراهم و 

و  7(ایاعتبار زرانه تأمي ای و هتسهيالت سپرد) مالیات مؤسس  مرز ی اروپا از طرقق عمليات بازار باز

 .شاد عمومی ناميده می دهنده لر آخرق   زارزرد،اق  . فراهم نمودتزم را تسهيالت، نقدقنگی  اعطای

سياسات باناک مرزا ی    . در قک شيوه استاندارد فراهم باود  وثيقهها در مقاب  بانک تمامنقدقنگی برای 

نقدقنگی بارای   تأمي با اق  سياست سخاوتمندانه . اروپا موفق بود حوزهاروپا در تثبيت بازار بي  بانکی 

اماا   ؛شاد مای هاای بيماار ن دقاک    به بانک دهنده لر در مقام آخرق   بانک مرز ی اروپا ،هابانک تمام

در زشاور    ملای مرزا ی   هاای ها به بانکتصميم برای اختصا  نقدقنگی ضروری برای زمک به بانک

 همااهنگی به مشکالت  ممک  است ملیاق  مسئوليت  4.شددر ازای زسب مجوز فعاليت اعطا مربوطه 

 ماؤثر بانک مرز ی اروپا خود را به عناوان مادقر    7002تا  7002در بحران مالی . منجر شود جانبهچند

هاا در سيساتم ماالی    نمدقرقت بحراو اما اق  بانک لدرتی برای جلوگيری  ؛بحران اروپاقی معرفی نمود

 .ی نداشتالملل بي های مشکالت بانکدچار 

 5های ثبات مالیهيأت

مدقرقت لاوی ثباات ماالی    . گاه نمودآما را از نياز به مدقرقت ثبات مالی ،  7002تا  7002بحران مالی 

ات مؤسسا  به منظور صيانت از التصادوزارت  دقگر مانند به شراقط بازقگران گیبست مرز ی بانکتوسط 

______________________________________________________ 
1. Open Market Operations (OMOs) 

2. Marginal Lending Facility and Deposit Facility 
3. National Central Banks 

4. Padoa- Schioppa .(1992). 

5. Financial Stability Board 

https://en.wikipedia.org/wiki/Central_bank
https://en.wikipedia.org/wiki/Central_bank
https://en.wikipedia.org/wiki/Financial_Stability_Board
https://en.wikipedia.org/wiki/Financial_Stability_Board


 

 مرکزی در ثبات مالی های نقش بانک

 

533 

-گياری جهات و اروپا آمرقکا اقاتت متحده . زسب اطالعات مورد نياز دارد منظور بهو ناظران مالی  مالی

 بار  داری نقش مهمی را در شورای نظاارت خ انه. در پيش گرفتندثبات مالی  برلراریدر  متلاوتیهای 

مناد  رقساک نظاام   هيأت اصلیبانک مرز ی اروپا بازقگر . اقلا نمود ،اقجاد لانون داد فرانک ثبات مالی با

 .دشپيشنهاد  (7002) 7بود زه توسط دی ترسی  اروپاقی

 شورای نظارت بر ثبات مالی

اقجااد  در مورد وضاعيت التصااد    پژوهشمند و نظام رقسک پاقشجدقد برای  نهادلانون داد فرانک دو 

 دار خ انهبه دپارتمان اق  دو اداره جدقد   .مالی های پژوهشنظارت ثبات مالی و اداره اداره . استنموده 

شورای نظارت ثباات  . استداری، رقاست شورا را به عهده گرفته پيوست شده و به اتلاق دبيرخانه خ انه

و  نماقدمیرا مشخا نموده و نظم بازار را تشوقق  آمرقکا برای ثبات مالی اقاتت متحده اتمالی تهدقد

ماالی آمرقکاا وازانش    ثبات سيستم در مقاب   ،فصلی است به صورت حدال زه  نوظهورهای به رقسک

 :استسه هدف به شورا واگذار شده اق  زه  حدال  و دهدنشان می

 ،یمالريو ف یمال یهاسازمان جناحاز هر دو  کاقآمر یثبات مال یدهاقتهد ايتشخ . 

 در دولت توسط احتمالی مالی هایزقان برابر در انتظارات پوشش قا حذف با بازار نظم ارتقای .7

  ،بحران بروز موالع

 .آمرقکا مالی سيستم ثبات برای نوظهور تهدقدهای به وازنش . 

خدمات  ،در عي  حال. های سيستم مالی را ارزقابی نماقدمطابقت داده تا رقسک ها راشورا باقد داده

زاه   نهادهااقی انادازی   بارای راه  را عماومی گاذاری   مقاررات هاای  و توصايه  پااقش نماوده  بازار مالی را 

 در چاارچوب نظاارتی   فضاای قاک  اقجااد   به منظورارائه داده و  ،استارزان  تمام اجماعزننده  منعکس

شاورا باقاد   . تحت فشار لرار دهدفدرال رزرو را  ،مندمشخا برای مقابله با رقسک نظام مالی اتمؤسس

______________________________________________________ 
1. European Systemic Risk Board 

2. De Larosiere .(2009). 

3. Office of Financial Research (OFR) 
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در نظر گرفته و زنگاره را باه اقا      یالملل بي داخلی و های مالی را در سطح بازار مقرراتیپيشنهادهای 

 .سوق دهد هاحوزه

منظاور ارائاه    واگذارشاده باه   مسائوليت  بار مبناای  و شاورا    گذاری مالی فلورقادا  مقرراتدفتر 

دولتای و   دقگار  نهادهاای گذاشت  اطالعات و همکاری بي  اعضای آژاناس و   به اشتراک تسهيالت بابت

شاورای نظاارت    یأر دارای حقاعضای . زند ارائه میخدمات مالی  ،ایمرتبط با سياست توسعه مرز ی

، فد، حسابرسای ارز، اداره حماقات ماالی از مصارف     شورا رئيسبه عنوان ی دار خ انهشام   ،ثبات مالی

زميسايون معاامالت آتای      ،هاا شرزت فدرال بيمه سپرده ،7زميسيون بورس و  اوراق بهادارزنندگان، 

افا ون بار   . هساتند  ملی اتاتحادقه اعتبار و اداری هيأتآژانس مالی مسک  فدرال و  4،زاتهای تجاری

اداره بيماه  ، (داریلسمتی از خ انه)مطالعات مالی  دفتر ؛ندارندی أراعضای ناظری هستند زه حق  اق ،

مشااور اوراق بهاادار    و مشاور بيمه دولتی، ناظر بانکی دولتای ( یدار خ انه از ارزان جدقد بخش)فدرال 

درقافات  فادرال باا   ن انااظر  همچناي ، . داری اسات ها بيانگر نقش مسلط خ انهاق  نوع عضوقت. دولتی

 .دارندرا در اختيار  برترتی، دست دولن اناظر نظرات

، بررسای و  پااقش زقادی بارای   لدرت و نماقدشورا بخشی از منابع دولت مرز ی را استلاده می

اطالعاات از  آوری گرد و ني  التدار تزم به منظور داشتههای متوجه سيستم مالی آمرقکا ارزقابی رقسک

ممک  اسات دفتار   شورا  ،همچني  .در دست دارد رامرز ی و اقالتی  گذاری قک از نهادهای مقرراتهر 

لی فيرباانکی  اهاای ما  های هلدقنگ بانکی و شارزت اطالعات از شرزتآوری  گردمطالعات مالی را برای 

حسابداری و بيماه   های موضوع مشتم  برالمللی  داخلی و بي  گذاری مقررات هایپيشنهادو  زارگيرد هب

زااراقی،   پيوساتگی،  یرتقاا ا منظاور  به کارهاقیبرای قافت  راه زنگرهنموده و به فدرال رزرو و  پاقشرا 

مانظم تزم اسات زاه شاورا      طاور  باه . دهاد بازارهاای ماالی آمرقکاا مشااوره مای      ثباتپذقری و  رلابت

شاراقط وقاژه رئايس     در. هاقی به زنگره ارائه دهد زه بيانگر وضعيت مالی سيستم آمرقکا باشاد  گ ارش

هاای ماالی فيرباانکی و    با موافقات دو ساوم آرای اعضاا، شارزت    ( داری ني  هستزه وزقر خ انه)شورا 

______________________________________________________ 
1. Florida Office of Financial Regulation 

2. Securities and Exchange Commission 

3. Federal Deposit Insurance Corporation 

4. Commodity Futures Trading Commission 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjABahUKEwi8gauN2PPHAhUFXBoKHSfIDsc&url=http%3A%2F%2Fwww.flofr.com%2FStaticPages%2FInternationalBankOffice.htm&usg=AFQjCNF50XBS0_fMW13VxuLQN2VNXCRKkg&sig2=TscERPmTP-_RUhGNcBz-Cg&bvm=bv.102537793,d.d2s
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCQQFjABahUKEwjrl4PT2PPHAhVMvBoKHfhOAeE&url=https%3A%2F%2Fwww.fdic.gov%2F&usg=AFQjCNFKDaJ2ZfSo8TrIjQ0jST7Xtw3q5Q&sig2=5rzeqccoh8ghLwLsEAdBbQ&bvm=bv.102537793,d.d2s
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCQQFjABahUKEwjrl4PT2PPHAhVMvBoKHfhOAeE&url=https%3A%2F%2Fwww.fdic.gov%2F&usg=AFQjCNFKDaJ2ZfSo8TrIjQ0jST7Xtw3q5Q&sig2=5rzeqccoh8ghLwLsEAdBbQ&bvm=bv.102537793,d.d2s
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در صورت احتماال باروز تهدقاد علياه ثباات ماالی در اقااتت        ی را الملل بي های های تابعه بانکشرزت

 .دهد لرار میتحت نظارات فدرال رزرو آمرقکا متحده 

باه   پيشانهادهاقی فعاليات ماالی،   شورا ممک  است برای لانونمنادتر شادن    ،ای وقژهشراقط  در

باه زنگاره    و ودهنمرا اجراقی  پيشنهادهامتعهد است اق   سآژاناق  . آژانس لانونگذاری مالی ارائه دهد

زاه قاک اداره   در نهاقت دفتر مطالعاات ماالی،   . دهدشدن را گ ارش  شدن قا شکست در اجراقی اجراقی

 .آورد به عم  می شورااز و اداری  فنیحماقت داری است،  خ انه  درون

 مند اروپایی ریسک نظام هيأت

آقناده   خصاو  را بارای ارائاه مشااوره در     ایحرفاه  یگروه ،، زميسيون اروپاقی7001 سال در ازتبر

 ،ترسای  ید ،ی پاول المللا  باي  صاندوق   پيشي و نظارت مالی اروپا به سرپرستی مدقر  گذاری مقررات

مبناقی  آن هایارائه نمود و توصيه 7002 سال فورقه 75 اش را درگ ارش نهاقی ،گروهاق  . تشکي  داد

 .زرد میبرای طرح لانونی سال بعد فراهم 

ضاارورت  ،تااوان گرفااتدرس مهماای زااه از بحااران ماای، (7002)طبااق گاا ارش دی ترساای 

اقا   در گا ارش  . های مالی اسات فعاليت تمامروزرسانی نظارت زالن احتياطی در اتحادقه اروپا برای  به

شاده  زياد  أت ،در اق  زه بانک مرز ی نقش زليدی در سياست زالن احتيااطی زاارا اقلاا نماقاد     ،گروه

آشاکار بارای    و الا ام رسامی   در صورت نيااز،  ،در حلظ ثبات مالی خود نقشمنظور اقلای اما به  ؛است

 .دشوتعيي   به سيستم و هشدار در موالع ل وم ههای زالن احتياطی واردارزقابی رقسک

زاه   اقجاد شود  مند اروپاقی هيأت رقسک نظام از مستق  بدنهقک  زند زه میاق  گروه توصيه 

شاام  اعضاای    اق  سيستم. محافظت از ثبات مالی با نظارت زالن احتياطی در اروپاست آن مسئوليت

مقاام بانکاداری    7،بازارها و اوراق بهادار اروپااقی  رظامقام ن  سایؤرشورای عمومی بانک مرز ی اروپا و 

اطميناان از   به منظور حصاول . و قک عضو از زميسيون اروپاست   سيستم ناظر مالی اروپاقی  ،اروپاقی

______________________________________________________ 
زشور عضو اتحادقه اروپاا تشاکي  شاده     71های مرز ی هر قک از از بانک مرز ی اروپاقی و بانکهای مرز ی اروپاقی، نظام بانک.  

 .است
2. European Securities and Markets Authority 

3. European Banking Authority  
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نماقد زه باناک مرزا ی اروپاا باا     گ ارش دی ترسی پيشنهاد می ،پوشش جلرافياقی و ترزيبی متعادل

اق  شورا شام  رئيس و ناقب رئيس باناک مرزا ی   )انک مرز ی اروپا همکاری نماقند شورای عمومی ب

 .(اروپاقی است هایزشور 72 از قکهر اروپا و رئيس بانک مرز ی در 

ارزقابی ثبات سيستم مالی اروپا در زمينه  بازارها و اوراق بهادار اروپاقی، رظااصلی مقام ن وظاقف

در  زارهاا و اوراق بهاادار اروپااقی   با رظامقاام نا  . مالی است بازارهایتوسعه زالن و روندهای عمومی در 

انتظار . زند می توصيهتزم را نموده و الدامات درمانی  فعال را سيستم هشدار سرقع ، زمان ولوع رقسک

 .والع شود مؤثر ،ی بانک مرز ی اروپاهاهشدارها و توصيهرود می

 اما ابزارهای ثبات مالی مورد نيازند

اب ارهاای سياسات زاالن احتيااطی حرفای بارای گلات          دربارهداد فرانک و گ ارش دی ترسی  لانون

تاي  بارگ    . اما فدرال رزرو و بانک مرز ی اروپا به اب ارهاقی برای مدقرقت ثبات مالی نياز دارند ؛ندارند

به قک  دستيابی برایحدال  به قک اب ار سياستی  دارد،اظهار می ،نخستي  برنده جاق ه نوب  در التصاد

 .ز استنياهدف سياستی 

ی به منظور تنظيم اب ار مشخص هاآن .ثبات پولی و ثبات مالی ؛های مرز ی دو هدف دارندبانک

ابا اری مشاخا   مدت در خدمت سياست پولی در اختيار دارند و ني  نيازمناد   نرخ بهره سياستی زوتاه

صاورت فعاتناه   فدرال رزرو و باناک مرزا ی اروپاا باه      ،سپس .ندهستثبات مالی  به دستيابیمنظور  به

 ،نخسات : دو اب ار مختلاف پيشانهاد شاده اسات    . زار بردن آن اب ار تصميم بگيرند توانند در مورد به می

  7.ساخت  آن در چرخه و دوم، خنثیبازبينی ال امات سرماقه سيستم بال 

شان را  شان با محيط و ثبات اما تعام  ،ات مالی انلرادی را پوشش دادهمؤسسسيستم بال ثبات 

ها را مجاب زناد  ممک  است بانک ،هماهنگ استها  دورهال امات سرماقه زه با . به حساب نياورده است

سرماقه زاافی وجاود دارد باا توساعه اعتباارات از زقاان اجتنااب ورزناد و          ،رونقی زه در دوران هنگام

                                                                                                                  
1. European System of Financial Supervision 

2.Brunnermeier .(2009) Keremers and Schonmaker .(2009). 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAAahUKEwjj7de_2fPHAhUBWRoKHdtlCNQ&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FEuropean_System_of_Financial_Supervision&usg=AFQjCNFQHl76ANdveRfpXjZ7h1KQfmZpFA&sig2=uxPmkS-FkXPn5TKFNyO6ww&bvm=bv.102537793,d.d2s
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ساده بارای معرفای    روشی .زنندامتناع نماقند، از رونق محدود  پسشان را  برعکس از اق  زه اعتبارات

 .گيری حدال  مورد نياز سرماقه استاندازه ،ای دورهسپر سرماقه ضد 

عادد   اضرقب ف اقناده با   ،زه اعتبار قا رشد توليد ناخالا داخلی در سطح خنثی است هنگامی

 طاور  باه  ضارقب ف اقناده   ،اگر رشد اعتبار به توليد ناخالا داخلی باتی روند باشد. شودمیقک تنظيم 

ضرقب زمتر ، اگر نسبت اعتبار به توليد ناخالا داخلی زقر روند باشد ،و برعکس باتی قک است نسبی

به شاخا مناسبی برای اعتبار و رشد توليد ناخالا داخلای   دستيابی منظور بهاق  چالش . از قک است

 نقادقنگی تاأمي  ال اماات    ،پيشانهاد دوم  بوده و نيازمورد اقجاد تعدقلی مناسب برای حدال  سرماقه و 

 ،هاقی زه فراتر از شوک اوليه گسترده شدهبحران تمامدر  دارنداظهار می  (0 70) پروتی و سوارز.است

سيساتمی  اگار بحاران   . است مالی دلي  اصلی سراقت شد،میهجوم نقدقنگی زه باعث فروش اجباری 

بهتار   ،نماقدجذب تواند آن را مرز ی میدربرگيرنده هجوم نقدقنگی باشد زه تنها بيمه نقدقنگی بانک 

را  ماؤثر است فر  زنيم تنها بانک مرز ی مسئوليت زنترل رقسک و مدقرقت نقادقنگی باا اب ارهاای    

مساتمر باه باناک مرزا ی     طاور   باه برلراری ه قنه اجباری نقدقنگی را پيشنهاد نمودند زاه   آنها. دارد

اقا  ه قناه باقاد بار اقا       . فراهم نماقد را ضرورینقدقنگی  ،مند پرداخت شود زه در زمان بحران نظام

هاای باانکی    یاساس باشد زه لانونگذاری آتی همانند ماليات پيگو روی آلودگی باشد زه مانع اساتراتژ 

اق  ه قنه باا عادم تطاابق سررسايد      ،بنابراق . زنندبرای هر فرد اقجاد می مند نظامشود زه رقسک می

دسترسای   دهنده لر ات مالی زه به آخرق  مؤسس تمامقافته و باقد بر ها اف اقش ها و بدهیبي  داراقی

مدت بانکی مشااهده نماقاد    مالی زوتاه تأمي اگر بانک مرز ی اف اقشی در  روی، بدق . وضع شود ،دارند

 .ه قنه نقدقنگی برای بانک را اف اقش خواهد داد ،(ها ثابت مانده استدرحالی زه سررسيد داراقی)

 اطالعاتیچالش 

روز از ثبات سيستم ماالی   مالی برای ارزقابی به یات و بازارهامؤسس خصو اطالعات درسازی  هنگام به

 یثبات مالی جرقان اطالعات هيأتچالش اساسی برای اق  . ضروری است ،در موالع ل ومعم  سرعت و 

 ،ترناد ات ماالی ن دقاک  مؤسسهای نظارتی زه به نسآقا آژا اق  زه وقژه به ؛های مختلف است بي  بخش

______________________________________________________ 
1. Perotti and Suarez 
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نماقاد؟ رلابات باي     گااه  آجامع و باه مولاع    به طرققثبات مالی را  هيأت دقگر اند تا اعضایآماده شده

-چالش اضافی برای سيستم اروپاقی باناک . شناخته شده است آمرقکا اقاتت متحده های نظارتیآژانس

ن انااظر های مرزا ی هار زشاور و    از بانک یبا جرقان زام  اطالعات ندهای مرز ی اق  است زه مجبور

هاا  بينی شده باا انگيا ه   دهد ترتيبات پيشها نشان میبازی نظرقه. بانک مرز ی اروپا رلابت نماقد ملی

در حاالی زاه زاار     ؛بانک مرز ی اروپا ال امی برای ثباات سيساتم ماالی اروپااقی دارد    . سازگار نيستند

 هاای مرزا ی  اگر عالقق بانک مرز ی اروپا و باناک  .است مربوطه محدود شده ،(بومی)ملیهای سيستم

های مرز ی هر زشور ممک  است اطالعات تزم برای بانک مرزا ی  بانک د،هر زشور به هم ن دقک شو

هاای مرزا ی هار زشاور     ای برای باناک انگي ه ،بي  منافع اق  دو باشد یاگر تضاد. فراهم نماقد را اروپا

 ،مثاالی در اقا  ماورد   . برای بانک مرزا ی اروپاا وجاود نادارد     هنگام اطالعات بهنمودن  فراهم منظور به

در حالی زاه باناک مرزا ی هار زشاور      . در قکی از زشورهای اروپاقی است یمشکالت پدقدارشده بانک

زمک نماقاد و منتظار بهترشادن     داخلیمند باشد به بازقگر اصلی سيستم بانکداری ممک  است عالله

مشاکالت از  وجاود آمادن    باه ممک  است بخواهاد بارای جلاوگيری از    مرز ی اروپا  ، بانکاوضاع باشد

اما بدون هر اطالعاتی از بانک مرز ی هر زشور  ؛عم  زند سرعت بهشدن سيستم مالی اروپاقی  گسترده

 .هنگامی را در پيش گيرد شيوه بهتواند بانک مرز ی نمی ،ن دقک است زده مصيبتزه به بانک 

 گيرینتيجه

 ،اناد های مرز ی با اصالحات اساسی برای شتاب دادن به نقشی زه در ثبات مالی داشاته بانک تازگی به

 ،راساتا ق  ادر . شوند میتقوقت  مستمر طور بههای مرز ی های ثبات مالی بانکدپارتمانو  رو بوده هروب

 زماان در  آنهاا بيشاتر   ست زها حالی و اق  در گردندهای مرز ی به اقلای نقش اصلی خود باز میبانک

ماالی را   بحاران شدند و نقش مدقرقت  تأسيس( هامالی دولت تأمي برای  تقاب  زمانبيشتر در )بحران 

اماا   ،از جنگ جهانی دوم تمرز  به سمت سياسات پاولی رفات    پس. داشتندبر عهده در روزهای اوليه 

 .دهند ي  میرا تشکسکه قک ثبات مالی و پولی دو روی . برعکس شده است ازنون هم

های تحليلی و اب ارهاای زاالن   مدل اقجادشده وساختارهای ثبات مالی در جای خود اگر  حتی

زاارگيری آنهاا    های اساسی برای توسعه اب ارهای مناسب و باه چالش  باشند،احتياطی در حال پيشرفت 
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و  زارآماد اب ارهاای   زاارگيری  هضم  با  ،سيستم هشدار وجود قک. همچنان بر لوت خود بالی هستند

قک مسأله زليدی به شامار   هم مان اق  اب ارها استلادهدارای چارچوب لانونی صحيح، ضروری بوده و 

 . نماقدها جلوگيری  از اف اقش ليمت داراقیتواند  میمولع بانک مرز ی  الدام بهرود و  می

بارای اطميناان از عملکارد اب ارهاای      مناد  سيستم لانونقک به  ،بيشتر التصاددانان دانشگاهی

زقارا   ؛صالحدقدی تماق  دارند های الدامبه های مرز ی بانک بيشترو  مند هستند زالن احتياطی عالله

منالشه بانکداری مرز ی بر مبناای لاعاده   بحث دقرقنه  و بوده منحصر به فرد در نوع خود، هر مولعيت

  .نماقددر برابر صالحدقد را گوش د می
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