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 5-12، صفحات 1395تابستان ، 74، شماره سومست و يسال بفصلنامه روند، 

  
  به اقتصاد ينگاه

  
  

  ريسردب
  

نرخ تورم در ادامه  .باشد يم 1395كشور در سال  يت اقتصادياز بهبود وضع يمنتشره، حاك ياقتصاد يبه اطالعات و آمارها ينگاه
ان ين نرخ تا پايشود ا يم ينيب شيده است و پيرس 1395ماه سال  يدرصد در د 6/8ور و يدرصد در شهر 8/8خود به  يروند كاهش
ـ عالوه بـر ا . شود يسال نرخ تورم در مقطع سال تك رقم 25بماند و پس از گذشت  يخود باق يرقم در سطوح تك يسال جار ن، ي
ده است كه حصـول  يدرصد رس 4/7سه با دوره مشابه سال قبل به يدر مقا 1395ماهه اول سال  در شش يداخلد ناخالص يرشد تول
مه اول يبه رشد ن يده در شكل يد در بخش نفت نقش مهميش تولياگرچه افزا. سابقه بوده است يب 1386از سال  ين رشديبه چن
اقتصـاد   يها ر بخشيدهد كه روند بهبود در سا يد نشان ميه تولحوز يجانب يها شاخص يكن بررسيفا نموده است، ليا 1395سال 

درصد ارزش افزوده بخش صنعت  70ش از يكه ب( يصنعت بزرگ يها كارگاه ديتول ان، شاخصين ميدر ا. ز شروع شده استيكشور ن
ـ . درصد رشد داشته است 3/ 5زان يقبل به م سال مشابه دوره به نسبت 1395 سال اول ماهه شش در) دهد يل ميرا تشك  يبررس

ـ رشـته فعال  24گروه از مجمـوع   17نشانگر رشد مثبت  ياقتصاد يها تيك رشته فعاليعملكرد شاخص مزبور به تفك  يت صـنعت ي
ـ رشـته فعال  24گـروه از   8تنهـا   1394است كه در شش ماهه اول سال  ين در حالياست، ا  . ت رشـد مثبـت را تجربـه نمودنـد    ي

 ير نفتيغ ي، رشد اقتصادياقتصاد يها ر بخشيد و صادرات بخش نفت به سايش تولياز افزا ينتشار آثار ناششود با ا يم ينيب شيپ
به (ش ارزش صادرات نفت خام ين، با توجه به افزايهمچن. رديقرار گ يت مناسبيدر وضع يآت  ن ساليو همچن يكشور در سال جار

ـ ن 1395ماهه اول سـال   كشور در شش ي، تراز حساب جاريگمرك يفترنيز رشد صادرات غيو ن) تر نفت نييپا يها  متيرغم ق ز از ي
 يكشور در سـال جـار   يو اقتصاد يشدن روابط مال يرود روند عاد ين، انتظار ميافزون بر ا. ده استيبرخوردار گرد يمازاد مطلوب

ن يتـأم  يو گسـترش ابزارهـا   و بهبود يلالمل نيب يبانك در حوزه تعامالت يابد و اقتصاد كشور شاهد تحوالت مثبتيهمچنان ادامه 
 .باشد يخارج
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 هاي اقتصادي  تجزيه و تحليل سياست

طوركه اشاره شد مجموعه تحـوالت اقتصـادي سـال جـاري حكايـت از دسـتيابي تـوام بـه رشـد           همان
اقتصادي باال و تورم پايين دارند كه البته حفظ اين دستاورد و تداوم آن متضمن هماهنگي و سـازگاري  

در  رغـم الزامـات موجـود    يلليكن در حوزه سياستگذاري پولي، ع. هاي پولي، مالي و ارزي است سياست
هـاي   هاي حاصله در زمينه مهار تورم، به دليـل حمايـت   خصوص كنترل نرخ تورم و صيانت از موفقيت
اي بر بانكها، رشـد نقـدينگي در سـطح بـااليي قـرار       بودجه نظام بانكي از توليد و نيز برخي تكاليف شبه

اقتصـادي بـه    بنابراين، براي حفظ تورم در سطوح تك رقمـي، الزم اسـت در تنظـيم سياسـتهاي    . دارد
هاي پولي براي انگيزش توليد توجه شـود و كنتـرل رشـد نقـدينگي و تقويـت       محدود سياست  ظرفيت

 . اي دولت در دستور كار قرار گيرد انضباط در حوزه سياستهاي بودجه

رغم اقدامات بانك مركزي در خصوص كـاهش نـرخ سـود در بـازار بـين بـانكي و بـازبيني         علي
هـاي   رد عمل بانكها در چارچوب مصوبات شوراي پول و اعتبار، كماكـان نـرخ  هاي سود مو تدريجي نرخ

اي بانكهـا و   داري از نرخ تورم دارند كه اين امر بيش از هر چيز به مشـكالت ترازنامـه   سود فاصله معني
هـاي سـود بـانكي و     از اين منظر، كاهش نـرخ . باشد تنگناي اعتباري موجود در شبكه بانكي مربوط مي

راستا با تحوالت نرخ تورم، منوط به انجام اصالحات الزم در  هاي اقتصادي هم امين مالي فعاليتت  هزينه
نظام بانكي است و موفقيت در اجراي اين برنامه تاثير قابل توجهي بر تحـوالت آتـي نـرخ سـود و نيـز      

 .ارتقاي سالمت مالي شبكه بانكي كشور خواهد داشت

غالب بانك مركزي بر تامين سرمايه در گردش واحـدهاي  در حوزه سياستهاي اعتباري، رويكرد 
بر اين اساس، سهم سـرمايه در  . توليدي و نيز حمايت از واحدهاي كوچك و متوسط متمركز بوده است

ايـن  . درصد رسيده اسـت  2/65به   1395ماهه سال  گردش از تسهيالت اعطايي شبكه بانكي در هشت
ري پيگيري شده و سهم مزبور از تسهيالت پرداختـي بـه   رويكرد در بخش صنعت و معدن با قوت بيشت

هـاي   دسـتورالعمل تـأمين مـالي بنگـاه    "عالوه بر اين، به دنبال ابـالغ  . رسيده است 0/84اين بخش به 
هاي استاني،  و تشكيل كارگروه 1395از سوي بانك مركزي در ارديبهشت ماه سال  "كوچك و متوسط
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تسهيالت بـا هـدف شناسـايي و گـزينش واحـدهاي       دريافت ضيمتقا توليدي واحدهاي نام سامانه ثبت
اندازي شده است كه از عملكرد مناسبي در خصوص تامين مـالي   توليدي متقاضي دريافت تسهيالت راه

عالوه بر اين، نظام بانكي در قالب تامين مـالي طـرح خريـد تضـميني     . اين واحدها برخوردار بوده است
خش كشاورزي داشته كه اين مجموعه اقدامات نقش موثري در بهبود هاي موثري نيز از ب گندم، حمايت

 .اند داشته 1395هاي توليدي در سال  فعاليت

هاي ارزي، حفظ ثبات بازار و توجه بـه تحـوالت متغيرهـاي بنيـادين تعيـين       در حوزه سياست
رز در هشت ماهـه  رغم ثبات مناسب بازار ا البته، علي. كننده نرخ ارز مورد توجه بانك مركزي بوده است

افزايش تقاضاي ارز  تقويت دالر در مقابل ساير ارزها،به دليل  1395اول سال جاري، در آذر و دي سال 
كـاهش عرضـه ارز از سـوي صـادركنندگان و     ، )حضور در مراسم اربعـين و سـال نـو مـيالدي    (مسافري 

جمهـوري آمريكـا و بـروز برخـي      گرفتـه در خصـوص نتـايج انتخابـات رياسـت      همچنين انتظارات شـكل  
ليكن به دليل ماهيت رواني نوسانات ياد شـده،  . بازي، نرخ دالر در بازار آزاد افزايش يافت هاي سفته فعاليت

 . ر آغاز شد و بازار ارز مجددا در مسير اعاده ثبات قرار گرفتروند نزولي و اصالحي نرخ ارز از اواخر آذ

 تحوالت بخش اسمي اقتصاد

 وضعيت متغيرهاي حوزه پولي و اعتباري) الف

هزار ميليـارد ريـال    1/11227به  1395 شهريوربر اساس آخرين آمار موجود، حجم نقدينگي در پايان 
رشـد نقـدينگي در   . داشـت  رشـد  درصـد  6/28 به ميزان 1394پايان شهريور سال  رسيد كه نسبت به

ماهه منتهي بـه شـهريور     در مقايسه با رشد اين متغير در دوازده 1395ماهه منتهي به شهريور  دوازده 
ماهـه   شـش نقـدينگي در   ،همچنـين  .داشـت  واحد درصد افزايش 1/5برابر ) درصد 5/23( 1394سال 

د كه در مقايسه با رشـد دوره مشـابه سـال    ش درصد برخوردار 4/10 برابراز رشدي  1395سال  نخست
  .دهد واحد درصد كاهش نشان مي 1/1، )درصد 5/11( 1394

 1394درصد نسبت به پايان اسفند  9/7 برابربا رشدي  1395سال  شهريورپايه پولي در پايان 
هزار ميليارد ريال رسيد كه نسبت به رشد دوره مشـابه   1/1655به ) هزار ميليارد ريال افزايش 5/121(
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خالص مطالبات بانـك مركـزي از   . دهد واحد درصد افزايش نشان مي 1/3، )درصد 8/4( 1394در سال 
واحـد   3/9و سـهمي فزاينـده معـادل    ) هزار ميليارد ريال 1/143(درصد افزايش  5/78بخش دولتي با 

بـوده   1395فزاينده رشد پايه پولي در شش ماهـه اول سـال    درصد در رشد پايه پولي، مهمترين عامل
 1394درصد افزايش نسبت به پايان سال  7/12ها با  مطالبات بانك مركزي از بانكافزون بر اين، . است

واحد درصد، ديگر عامل فزاينده رشـد   9/6و سهمي فزاينده معادل ) هزار ميليارد ريال افزايش 9/105(
 0/4هاي خـارجي بانـك مركـزي بـا      خالص دارايي. بوده است 1395اول سال پايه پولي در شش ماهه 

واحد درصد، مهمترين عامـل   0/5و با سهمي كاهنده معادل  1394درصد كاهش نسبت به پايان سال 
 . است بوده  1395كاهنده رشد پايه پولي در شش ماهه اول سال 

ضريب فزاينده  ،بدين ترتيب. رسيد 783/6، ضريب فزاينده نقدينگي به 1395 شهريوردر پايان 
درصد افزايش يافت كه در مقايسه با رشد دوره مشابه سـال   3/2، 1394نقدينگي نسبت به پايان سال 

 .دهد واحد درصد كاهش نشان مي 1/4، )درصد 4/6( 1394

 تحوالت بخش خارجي اقتصاد) ب

ها بـا   جاري تراز پرداخت  بمازاد حسا 1395بر اساس برآوردهاي مقدماتي، در شش ماهه نخست سال 
افزايش قابـل توجـه   . ميليارد دالر رسيد 7/8قبل، به  درصدي نسبت به دوره مشابه سال 6/41افزايش 

، عمدتاً ناشي از رشد ارزش صادرات نفتـي  1394مازاد حساب جاري نسبت به شش ماهه نخست سال 
درصد افـزايش در مقايسـه بـا     5/13فوب صادرات كاال با  ارزش ،1395 سالشش ماهه نخست  در. بود

درصد افـزايش بـه رقـم     5/5ا ب كاال واردات فوب ارزشميليارد دالر و  1/38به  1394دوره مشابه سال 
 7/25به رقم  1395در پايان شهريور ماه سال  كشور خارجي تعهدات مجموع. ميليارد دالر رسيد 5/27

) هـا  بدهي(درصد آن را تعهدات بالفعل  8/30درصد آن را تعهدات بالقوه و  2/69ميليارد دالر رسيد كه 
در ) تعهـدات بالفعـل  (هاي خـارجي   مدت و بلندمدت از كل بدهي هاي كوتاه سهم بدهي. داد تشكيل مي

 . درصد بود 0/67و  0/33ترتيب برابر  مقطع زماني يادشده به
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 تحوالت بودجه عمومي دولت) پ

حاكي از افزايش سهم  1395ماهه اول سال  تصوير عملكرد بودجه عمومي دولت طي دوره شش
اي از منابع  هاي سرمايه هاي مالي و در مقابل كاهش سهم واگذاري دارايي درآمدهاي عمومي و واگذاري

 .باشد ته ميعمومي دولت نسبت به مدت مشابه سال گذش

ميليارد ريال بود كـه  هزار  6/589مبلغ  1395ال ماهه اول س ششدرآمدهاي عمومي دولت در 
درصد تحقق  5/73 مصوب بودجهش و نسبت به رقم افزايدرصد  8/26 قبلسال  مدت مشابه نسبت به

بـه   دوره مزبـور  طـي دولـت   يعمـوم  ياز كل درآمدها درآمدهاساير و  يماليات يسهم درآمدها. داشت
  .درصد بود 5/26و  5/73ترتيب 

ميليـارد  هـزار   8/246اي به  هاي سرمايه حاصل از واگذاري دارايي همچنين در اين دوره، منابع
تفكيك منـابع بودجـه عمـومي دولـت     . درصد از منابع عمومي دولت را تشكيل داد 2/22و ريال رسيد 

، سـهم منـابع   1395ماهـه اول سـال    دهد كه در شـش  برحسب اقالم ناشي از نفت و غيرنفت نشان مي
درصد بود كه در مقايسه با رقم دوره مشابه سال  1/22ناشي از نفت از كل منابع بودجه عمومي حدود 

 . دهد كاهش نشان مي  واحد درصد 9/9به ميزان ) درصد 0/32(قبل 

 ميليـارد ريـال  هـزار   0/951بـه   1395سـال   ماهه اول شش در) جاري(اي  هاي هزينه پرداخت
 5/26و نسبت به مدت مشـابه سـال قبـل    درصد تحقق  3/87 مصوب دوره،كه در مقايسه با رقم رسيد 

 9/41با ) هاي عمراني پرداخت(اي  هاي سرمايه اراييپرداخت بابت تملك د. دهد درصد افزايش نشان مي
بـا رقـم    ميليارد ريال رسيد و در مقايسههزار  3/122 به قبل سالدوره مشابه نسبت به  افزايشدرصد 

 . درصد تحقق داشت 8/41مصوب دوره 

، تـراز  يا هـاي هزينـه   با توجه به رقم عملكرد درآمدها و پرداخت ،1395سال ماهه اول  ششدر 
 4/17شد كه نسبت به دوره مشابه سال قبل ميليارد ريال كسري مواجه هزار  7/378ياتي دولت با عمل

ميليـارد ريـال   هـزار   5/124بـا  اي  هاي سـرمايه  خالص واگذاري داراييهمچنين، . درصد افزايش داشت
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در ) دجـه كسري بو(اي بودجه عمومي دولت  مازاد روبرو شد بنابراين در مجموع تراز عملياتي و سرمايه
 .هزار ميليارد ريال كسري مواجه شد 2/254با  1395ماهه اول سال  شش

 تحوالت بازارهاي دارايي) ج

ويژه كاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني، بازار ارز  رغم شرايط نامساعد متغيرهاي بخش خارجي به به
دالر در ايـن دوره   متوسط نرخ اسمي. از ثبات مناسبي برخوردار بود 1395در شش ماهه نخست سال 

. درصـد رشـد داشـت    9/4، 1394ريال بود كه نسبت به دوره مشابه سـال   35041در بازار آزاد معادل 
 30686در بازار بين بانكي با نرخ متوسـط   1395همچنين، هر دالر آمريكا در شش ماهه نخست سال 

درصـد   5/5اختيار متقاضيان قرارگرفت كه در مقايسه با عملكرد دوره مشابه سال قبل حـدود  ريال در 
، شكاف نسبي نـرخ دالر در بـازار آزاد از بـازار    1395در شش ماهه نخست سال . دهد افزايش نشان مي

 .   درصد رسيد 2/14واحد درصد كاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل، به  6/0رسمي با 

گيـري   انك مركزي در بازار ارز، برقراري آرامش و ثبـات و مراقبـت از عـدم شـكل    هدف اصلي ب
نيازهـاي ضـروري بـراي     هـاي سـوداگري در بـازار و نيـز فـراهم كـردن زمينـه مناسـب و پـيش          زمينه
انحراف معيار نرخ در نتيجه مديريت مناسب بانك مركزي در بازار ارز، . سازي نرخ ارز بوده است يكسان

نسـبت بـه دوره مشـابه     1395سـال   نخستماهه  شش  درآمريكا مقابل ريال در بازار آزاد برابري دالر 
روا در  ضـريب تغييـرات نـرخ برابـري ارزهـاي جهـان      . كاهش پيدا كرد درصد 0/29 در حدود قبلسال 

. قـرار داشـت   64/4تـا   15/1در دامنـه   1395مقابل ريال در بازار رسمي در شش ماهه نخسـت سـال   
بـود كـه ثبـات     42/4تا  97/0تغييرات اين اسعار در بازار آزاد نيز محدود و در فاصله  همچنين، ضريب

 .دهد مي  مناسب بازار ارز در اين دوره را نشان

، قيمت قطعات مختلف سكه طال در بازار بـا افـزايش همـراه    1395در شش ماهه نخست سال 
هزار ريال رسيد كه  10666جديد به  در اين مدت، ميانگين قيمت هر قطعه سكه بهار آزادي طرح. بود

در شش ماهه نخست . دهد درصد رشد نشان مي 0/16، در حدود 1394در مقايسه با دوره مشابه سال 
درصد و ميانگين قيمت سكه بهار آزادي طرح  1/8، ميانگين قيمت ربع سكه بهار آزادي با 1395سال 
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ن افزايش قيمت را در بـين قطعـات مختلـف    ترتيب كمترين و بيشتري درصد افزايش، به 0/16جديد با 
افـزايش قيمـت طـال در بازارهـاي     . ، به خود اختصاص دادند1394سكه در مقايسه با دوره مشابه سال 

دالر در دوره  5/1292بـه   1394دالر به ازاي هر اونـس در شـش ماهـه اول سـال      2/1160جهاني از 
ل تأثيرگذار بر رشد قيمت قطعـات مختلـف   ، يكي از عوام)درصد رشد 4/11معادل ( 1395مشابه سال 

 .سكه طال در بازار داخلي بوده است

دهد كه در پايان شـش ماهـه نخسـت     هاي كليدي بورس اوراق بهادار نشان مي بررسي شاخص
درصـد كـاهش    0/8و 7/4، به ترتيب 1394ارزش بازار، نسبت به پايان سال و  شاخص كل 1395سال 
معامالت نيز در شش ماهه ابتدايي سال جاري نسبت بـه شـش ماهـه     همچنين حجم و ارزش. اند يافته

مهمترين دليل رشد منفـي  . اند درصد كاهش برخوردار بوده 3/6و  9/9پاياني سال گذشته به ترتيب از 
هاي يادشده، اصالح انتظارات فعاالن بازار سرمايه از آثار اجـراي برجـام و ادامـه ركـود در بـازار       شاخص

 .ده استجهاني كاالها بو

 بندي جمع

بهبــود قابــل توجــه بخــش واقعــي اقتصــاد در ســال جــاري و آخــرين اطالعــات منتشــره در خصــوص 
هاي مختلف قيمتي، جملگي حكايت از ثبات نسبي اقتصاد كالن كشور و روند رو به بهبـود آن    شاخص
طور كه بيان شد بخش قابل توجهي از تحوالت مثبـت بخـش واقعـي اقتصـاد در سـال       اما همان. دارند

صادرات نفت كشور بوده است و تـداوم وضـعيت     جه افزايش توليد نفت به واسطه رفع تحريمجاري متو
موجود بيش از هر چيز نيازمند انگيزش و تحريك بخش غيرنفتي اقتصاد و تـامين رشـد از ايـن محـل     

بـه  رود بـا   هاي خالي بسيار در اقتصاد كشور، انتظار مـي  ها و ظرفيت با توجه به وجود پتانسيل. باشد مي
ليكن دستيابي بـه ايـن   . فعل درآمدن آنها، اقتصاد كشور بتواند به مسير رشد پايدار و باثبات دست يابد

سازي نظام تامين مالي مناسب و انجام اصـالحات الزم در ايـن زمينـه و همچنـين      مهم مستلزم فراهم
بـه مشـكل تنگنـاي     بـا توجـه  . باشـد  هاي مولد مي هاي حامي فعاليت ايجاد بسترها، نهادها و زيرساخت

اعتباري شبكه بانكي كشور و نقش محوري آن در تـامين مـالي اقتصـاد كشـور، الزم اسـت تـا ضـمن        
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مالي و افزايش سهم بازار سرمايه و تامين مـالي خـارجي، اصـالحات حـوزه      تامينبخشي به منابع  تنوع
بانكي و الزامات موجـود   عالوه بر اين، با توجه به شرايط خاص شبكه. بانكي نيز با جديت پيگيري شود

در خصوص كنترل رشد نقدينگي و نرخ تورم، الزم است از اعمال تكاليف جديد به شبكه بانكي پرهيـز  
هاي حصول به رشد پايدار و باالي اقتصاد   شرط اصالح نظام تامين مالي اقتصاد تنها يكي از پيش. گردد

سـازي شـرايط    و كار نيز در راستاي فراهم آيد و به اين منظور بايد فضاي كسب غيرنفتي به حساب مي
هاي مختلف توليـد بـه    شك تنظيم راهبردهاي مناسب در حوزه بي. بهتر براي توليدكنندگان بهبود يابد

 .تواند در حصول به اين اهداف بسيار موثر باشند ويژه در حوزه صنعت، مي
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 : باز بازار عمليات منظور به صکوک دولت و بانک مرکزی انواع طراحی

 چارچوبی نوین برای توسعه بازار پول در کشور

 

  کامران ندری، دکتر  میثحسين ميدکتر 

 

 چکيده

شناسی صحيح عمليات بازار باز در بانکداری مرکززی نزوین، ایزن عمليزات از منظزر       موضوع باتا  دشو تالش می 5پژوهش،این در 

بزه عنزوان ابزارهزای گزای زین اوراق     ( صکوک)و به طراحی انواع اوراق بهادار اسالمی  گرفتهبانکداری اسالمی مورد بررسی قرار 

دهد که هر چند به دليز    نشان می ست،ا دست آمده هتوصيفی ب-که به روش تحليلی پژوهشهای این  یافته. پرداخته شودمتعارف 

تزوان بزا اسزتفاده از     مرکزی کشور وگود ندارد، اما مزی  وگود ربا امکان استفاده از ابزارهای متعارف عمليات بازار باز توسط بانک

 و استاندارد حالت .نمود طراحی قرضه اوراق گای زین عنوان به را( صکوک) اسالمی بهادار اوراق از ای، انواعی ظرفيت عقود مبادله

 هثانوی بازار در ورود با مرکزی بانک و نموده مالی مينأت برای صکوک انتشار به اقدام هاولي بازار در دولت که است آن ،نخست گزینه

 اسالمی خزانه اسناد: از ستا عبارت گزینه این برای پيشنهادی ابزارهای از برخی. دکن اقدام خود پولی های سياست اعمال به اوراق،

 بزه  توگه با. دولت استصناع صکوک و دولت تمليک شرط به اگاره و اگاره صکوک دولت، مرابحه صکوک ،(دولت دین بيع صکوک)

 فزراه   کشور پولی نظام در( کيفيت با دیون بازار) دولتی صکوک با رابطه در ساختاریافته بازار تشکي  امکان مدت کوتاه در اینکه

 اوارق ایزن . انتشار دهزد  را باز بازار عمليات برای اگاره و دین بيع صکوک ،موقت صورت به مرکزی بانک شود می پيشنهاد نيست،

طراحی و استفاده از انواع مختلف صکوک دولزت و بانزک    .آید حساب به مرکزی بانک مشارکت اوراق  مکم یا گای زین تواند می

 . کمک شایانی کند( بازار پول)مدت منطبق با شریعت  های کوتاه تواند به توسعه بازار بدهی مدت، می مرکزی در ميان

 

 .ی، بانکداری بدون ربا، صکوکمرکز یبانکداری، پول یرذاگ استيسعمليات بازار باز،  :کليززدیواژگان 

 .JEL: D53, E52بندی طبقه

______________________________________________________ 
  بانک مرکزي پژوهشكده پولي و بانكياستاديار                                                                 meisami@isu.ac.ir 
  (ع)استاديار دانشكده معارف اسالمي و اقتصاد، دانشگاه امام صادق                                   

هياي   ، به صورت شفاهي در بيست و پنجميين هميايش سيا نه سياسيت     عنوان يادداشت کوتاه پژوهش بانسخه اوليه اين . 1

  . پولي و ارزي ارائه شده است
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 مقدمه  .5

از سه  در حالت کليهاي مرکزي براي مداخله غیرمستقیم در بازار پول  در نظام بانكداري متعارف، بانک

در حالي که تأثیرگذاري اين    ؛کنند ابزار نسبت سپرده قانوني، نرخ تنزيل و عملیات بازار باز استفاده مي

لني در یني زمناه اهمینت  نرنا در      وابزارها بر متغیرهاي حجم پول و ننرخ برنره بنازار ق عني اسنت،      

تنري  ابنزاري کنه در کهنورهاي      در حال حاضر مرنم . هايي داشته است سیاستگذاري پولي فراز و فرود

در . اسنت شود، عملیات بازار باز  ه ميگذاري پولي استفاد سیاست منظور بهيافته و در حال توسعه  توسعه

 متنوه تنري در   هر چند عملیات بازار باز در مقايسه بنا دو ابنزار سننتي ديگنر ینول عمنر کوتناه        ،واقع

سیاستگذاري پولي دارد، اما به دلیل مزايناي برسسنته خنود، از کناربرد وسنیعي در منداخات روزاننه        

   .ه استشدو در حال توسعه برخوردار  يافته توسعههاي مرکزي در بازارهاي مالي کهورهاي  بانک

ر کهورهاي پیهرفته که داراي بازارهاي ثانوينه سناختاريافته بنر روي    بیهتعملیات بازار باز در 

در . پنذيرد  هستند، از یريق ورود و خروج بانک مرکزي در اي  بازار صنورت مني    «اوراق برادار دولتي»

هناي تولیندي و    سنه و مؤس بنوده رو  عرضه کم پول با نرخ برره باال رو به دلیلزماني که اقتصاد به  ،واقع

و به اين    پرداختهتجاري با کمبود نقدينگي مواسه هستند، بانک مرکزي به خريد اوراق برادار از مردم 

يابند و   هاي برره کاهش مي يافته، نرخ در نتیجه، عرضه پول افزايش. دهد وسیله، پايه پولي را افزايش مي

در مقابنل،  . يابند  گذاري و رشد اقتصنادي افنزايش مني    دنبال  ه مهكل نقدينگي حل شده و سرمايه به

رو است، باننک مرکنزي بنا فنرور اوراق      به م روباالبوده حجم نقدينگي با تور دلیلزماني که اقتصاد به 

هنا   یمنت پايی   مده سن   عمنومي ق   ،و در نتیجه  وري نقدينگي و کاهش تقاضاي کل عبرادار، به سم

در برخي از کهورهاي در حال توسعه که فاقد بازارهاي ثانويه کنارا بنر روي اوراق    ،در مقابل. پردازد مي

اقندام نمنوده و     «اوراق برنادار باننک مرکنزي   »قرضه دولتي هستند، بانک مرکزي به انتهار مسنتقیم  

   .دهد عملیات بازار باز را از اي  یريق ساماه مي

______________________________________________________ 
   1. Mishkin .(2013). P. 156. 

   2. Government Securities  

   3. Central Bank Securities 

   4. Mishkin .(2013). P. 189. 
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. گنذاري پنولي قابنل توسنه اسنت      حال توسعه، تجربه ايراه در سیاسنت در میاه کهورهاي در 

اي است کنه در سنه دهنه اخینر همنواره بنا        که تورم دو رقمي، پديده دهد مي ارزيابي تجربه ايراه نهاه

هاي مختلن  از سملنه تولیند     بوده و با توسه به اثرگذاري منفي اي  پديده در حوزه همراهاقتصاد ايراه 

هاي اقتصادي، بانک مرکزي به تار در سرت ارائه ابزارهاي سیاست پنولي اقندام    اريگذ ملي و سرمايه

 . نموده است

تصنوي     3  با توسه به اينكه در کهور قانوه عملیات بانكي بدوه ربا از سنال   سوي ديگر،از 

سنتفاده  ا( متقلید و فقراي معظن  و بر اساس نظر مراسع)و بر اساس اي  قانوه  بودهاسرا  در حالشده و 

ي پنولي از  سیاسنتگذار عملیات بازار باز ناصحی  است، بسیاري از ابزارهاي متعارف  براياز اوراق قرضه 

دسترس بانک مرکزي خارج شده و اي  بانک مجبور به ارائه ابزارهاي سازگار با تعالیم بانكداري اسامي 

ماننند  )رادهناي مختلن    اوراق مهنارکت در کهنور توسن  ن     3  در اي  راسنتا، از سنال   . ده استش

به عنواه ابزار عملیات بنازار بناز توسن      31  مالي و از سال  تأمی  براي( ها خانه ها و وزارت شررداري

بانک مرکزي، مورد استفاده قرار گرفت و تاکنوه تنرا از اي  ابزار براي عملیات بازار باز اسامي استفاده 

انتهنار اوراق مهنارکت در    مربوط به  بانک مرکزي نیز سديدتري  استفاده از اي  ابزار توس. شده است

د که از اي  رقنم حندود   شمیلیارد توماه اوراق مهارکت منتهر  111 که  است  3  اسفند ماه سال 

   .، به فرور رسید(میلیارد توماه 11  ) درصد  ه 37

بنه  )مرکنزي   ، اوراق مهنارکت باننک  دهند  ميگوناگوه نهاه  هاي پژوهشبا اي  حال، هماه یور که 

به لحاظ شرعي با شبره سدي مواسنه بنوده و بنه لحناظ     ( هاي سودده مبناي انتهار اوراق دلیل ابرام در پروژه

   . يد اقتصادي نیز ابزار مناسبي براي عملیات بازار باز به حساب نمي

رسد تار در سرت یراحي ابزارهاي سايگزي  اسنامي   با توسه به  نچه م رح شد، به نظر مي

 شنود  ميتار  در اي  پژوهشبر اي  اساس، . عملیات بازار باز يک ضرورت غیرقابل انكار است منظور به

 : پاسخ دهد هاي زير پرسشتا به 

______________________________________________________ 
 .www.cbi.ir: به نقل از تارنماي بانک مرکزي ايراه به  درس.    

 .    ص ،(37  .)ي ندر و يثمیم.    
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انتهنار   منظور به( صكوک)با استفاده از ظرفیت عقود اسامي، چه نوع اوراق برادار اسامي  (ال 

باننک مرکنزي کهنور در بنازار ثنانوي      توس  دولت در بازار اولي و عملیات بازار بناز توسن    

 د؟کرتواه پیهنراد  مي

انتهنار   منظنور  به( صكوک)با استفاده از ظرفیت عقود اسامي، چه نوع اوراق برادار اسامي  (ب

 د؟کرتواه پیهنراد  مستقیم توس  بانک مرکزي کهور در بازار اولي مي

بنه   ،سنپ   شنده،  ارائنه  پنژوهش ساختار مقاله بدي  صورت است که پن  از مقدمنه، پیهنینه    

الگنوي متعنارف    ،در ادامنه . شود نوي  پرداخته مي مرکزي بانكداري در باز بازار عملیات شناسي موضوع

شده و انواع صكوک دولت و بانک مرکزي که قابلینت اسنتفاده در    عملیات بازار باز از منظر فقري تحلیل

هناي   و توصنیه  اختصاص يافتهگیري  نتیجه بهنیز  پايانيبخش . دشو تبیی  مي ،عملیات بازار باز را دارد

 .  دشو دولت و بانک مرکزي ارائه مي برايسیاستي مهخصي 

  پژوهشپيشينه . ۲

 کلني یور  به، انجام شده ي ديگرکه تاکنوه در حوزه بانكداري اسامي در ايراه و کهورها هايي پژوهش

مرکنزي اسنامي و ابعناد  ه کمتنر منورد       يافته و بحث بانكداري به بانكداري تجاري اسامي اختصاص

انجنام اين     بنراي بحث عملیات بازار باز و یراحي ابزارهاي اسامي . قرار گرفته است پژوههگراهتوسه 

اساسي در بانكداري مرکنزي اسنامي اسنت کنه      هاي عملیات در چارچوب اسامي نیز از سمله موضوع

وسود دارنند کنه بنه اين       ها برخي پژوهش ،حال اي  با ؛ ه انجام شده است در موردکمي  هاي پژوهش

 . شود در اي  قسمت به برخي از  نرا اشاره مي کهاند  پرداخته مسأله

 نحنوه  و هین امام فقنه  بنا  سننت  اهنل  يهنرادیپ يپول استیس يابزارها سهيمقا به( 33  ) يائیک 

 در کنه  ييابزارهنا   يتنر  اصنلي  دهند  يم نهاه پژوهش  يا يها افتهي. پردازد يم  نرا کرده ياتیعمل

 ،(بناز  بنازار  اتین عمل و ليتنز نرخ مانند) شود مي استفاده يپول استیس اعمال يبرا متداول اقتصاد

 در کنه  يشنكل  هماه به را  نرا تواه ينم مسلماه اقتصادداناه نظر بر بنا و بوده برره نرخ بر يمبتن

 . داد قرار استفاده مورد ياسام اقتصاد در شود، يم استفاده متداول اقتصاد
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 زيربناهناي  اسنامي،  هناي  بانک در نقدينگي مديريت هاي چالش بررسي از پ ( 33  ) سلیماني 

 منالي  بنازار  و غیرربنوي  پنول  بازار صندوق بانكي، بی  پول بازار سمله از نقدينگي مديريت نرادي

. کنند  مي اشاره زمینه اي  در اسامي کهورهاي برخي تجربه به و کرده م رح را اسامي يالملل بی 

 . شود مي تأکیدبه مقوله نقش بانک مرکزي در بازار بی  بانكي  پژوهش،در اي  

 بناز،  بازار عملیات ابزار از استفاده با پولي سیاست سازي اسرايي شیوه تبیی  ضم ( 33  ) نودهي 

 کننار  در مقالنه  اين   در. نمايند  مي برسسته را قرضه اوراق با مهارکت اوراق نموده سايگزي  شیوه

 بنه  بیهنتر  پژوهش، اي  در. شود مي اشاره نیز مهارکت با دي  بیع ترکی  نحوه به مهارکت، عقد

 بنراي  مهنارکت  اوراق سنايگزي   ابزارهناي  و شنده  پرداخته سوداه و ايراه مهارکت اوراق مقايسه

 . است نهده یراحي باز بازار عملیات

 اوراق مهنارکت،  اوراق تمنايز  و شباهت وسوه مهارکت، اوراق اقسام توسه به با( 33  ) نیا صابري 

 را حقنوقي  و شرعي ابرامات مهارکت، اوراق فقري بررسي از پ  و نمودهرا بررسي  سرام و قرضه

 بنر  خناص  یور به پژوهش، اي  در. است کرده ارائه را هايي حل راه و نموده بیاه اوراق اي  در مورد

 دولتني  هناي  شنرکت  و  دولت نیازهاي مالي تأمی  براي مهارکت اوراق قانوني و فقري هاي کاستي

 .  است شده تأکید

 اسنامي  پنولي  سیاسنتگذاري  در اسنامي  کهنورهاي  تجربنه  مقولنه  بنه ( 33  ) حري و مومني 

 تفناوت  عمل در ديگر، يکهورها و اسامي کهورهاي بی  دهد مي نهاه  نرا هاي يافته. پردازند مي

 سیاستگذاري ابزارهاي اند نتوانسته کهورها اي  و نداشته وسود پولي ابزارهاي کاربرد در معناداري

 . دهند قرار استفاده مورد و نموده ارائه را خود شراي  با مناس  پولي

 باز بازار عملیات ابزار عنواه به اي قرضه غیر اوراق از استفاده سنجي امكاه به( 33  ) مقدم  عباسي 

 باز بازار عملیات گسترر در مرکزي بانک دهد مي نهاه وي هاي يافته. پردازد مي پولي سیاست در

 سنازي  حنداقل  ابزاري، استقال حفظ: از عبارتند که باشد داشته نظر در را( اصل) قاعده چرار بايد

 سنبد  نقندينگي  به دستیابي نسبي، هاي قیمت و اعتبارات تخصیص بر مرکزي بانک عملیات اثرات
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 بايند  کنه  قواعندي  پنژوهش،  اي  در. پذيري محاسبه و شفافیت سرانجام، و ريسک کنترل و ييدارا

 . اند نهده یراحي اسامي سايگزي  ابزارهاي و شده برسسته ،گیرد قرار مرکزي بانک توسه مورد

 اوراق هماه مهارکت اوراق  يا که دهد مي پاسخ پرسش، اي  به حقوقي منظر از( 33  ) اسكیني 

 پرسش، اي  به پاسخ منظور به دارد؟ متفاوت ماهیتي واقعاً اينكه يا و است متفاوت عنواني با قرضه

 ورقنه  صاح  و ناشر راب ه  شرکت، عقد و مضاربه عقد شروط و ماهیت در تدق با تا کند مي تار

 . نمايد مي برسسته را موسود حقوقي هاي چالش و داده قرار بحث مورد را مهارکت

 يسیاسنتگذار  منظنور  بنه  اسامي خزانه اسناد کارکردهاي تبیی  به( 31  ) بازمحمدي و قضاوي 

 بیهنتر، ) ناشنر  تعرند  گواه که هستند براداري اوراق ،خزانه اسناد ديدگاه، اي  در. پردازند مي پولي

 اعتبنار  و تعرند  پهنتوانه  بنه  اوراق اين  . ندهسنت   ينده در  نرا اسمي مبلغ بازپرداخت به( ها دولت

 بنا  تواند مي مرکزي بانک. ندهست ايالتي و مرکزي هاي دولت مالیات از معاف و منتهرشده ها دولت

 . ورزد اقدام پولي يسیاستگذار به دولتي، خزانه اسناد ثانوي بازار در ورود

 قنرار  بحنث  منورد  را تورم کاهش براي اسامي مالي ابزارهاي هاي قابلیت( 31  ) قلیچ و شعباني 

( استصنناع  و مرابحنه  اساره، مهارکت، اوراق) صكوک نوع چرار روي بر که  نرا هاي يافته. دهند مي

 فهنار  تنورم  هزيننه،  فهنار  تورم پولي، تورم کاهش به قادر اوراق اي  دهد مي نهاه ،کند مي تمرکز

 . ندهست وارداتي تورم حدودي تا و تقاضا

 هناي   يافتنه . پردازنند  ي پولي در بازار بی  بانكي ميسیاستگذارمقوله  به(  3  ) نظرپور و حقیقي

تواند بنا اسنتفاده از عملینات بنازار بناز،       دهد در يک الگوي اسامي، بانک مرکزي مي نهاه مي نرا 

عملیات شبه بازار باز، به اعمال  سرانجام،تعیی  نسبت سپرده قانوني، مديريت نرخ تنزيل مجدد و 

ها با دخالت مستقیم بانک مرکزي در بازار همنراه   از اي  رور هاي پولي بپردازد که برخي سیاست

به صورت خناص بنه    پژوهش،در اي  . شود و برخي به صورت غیرمستقیم و با واس ه اسرا مي بوده

 .  عملیات بازار باز پرداخته نهده است برايیراحي ابزارهاي اسامي 

  انندازي و   هاي کهورهاي مختلن  در راه  هبه معرفي بازار بی  بانكي، ارزيابي تجرب(  3  )حاسیاه

در اي  . مديريت اي  بازار و ارائه الگويي براي تهكیل بازار بی  بانكي ريالي در ايراه پرداخته است
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هاي تجاري در بنازار بنی  بنانكي     تعامل بانک مرکزي با بانک چگونگيبه  کوتاهبه صورت  ،پژوهش

 .  هاي پولي پرداخته شده است اعمال سیاست براي

  مهنارکت  اوراق اقتصنادي -فقرني  هناي  چالش بندي رتبه و به استخراج( 37  )میثمي و ديگراه 

 اوراق ،يكنم : کنه  دهند  مني  نهناه   نرنا  هناي  يافته. دنپرداز خبرگاه مي نظر اساس بر مرکزي بانک

 برتري  دلیل، همی  به و برده رنج اقتصادي و فقري گوناگوه هاي چالش از مرکزي بانک مهارکت

 برنادار  اوراق انتهنار  بنه  اقندام  خنود  باز، بازار عملیات انجام براي مرکزي بانک که است  ه گزينه

 انجنام  بنه  ثانويه بازار در دولتي برادار اوراق فرور و خريد از استفاده با را عملیات اي  بلكه نكند؛

 در مرکنزي  باننک ( دولتني  برادار اوراق ثانويه بازار نبود یور مثال، به) دلیل هر به اگر ،دوم. رساند

 گزيننه  برتنري   مهارکت اوراق هم باز ،باشد اولیه بازار در برادار اوراق انتهار به مجبور مدت کوتاه

 دارند باالتري سازگاري باز بازار عملیات هاي ويژگي با که اسامي ديگر ابزارهاي از تواه مي و نبوده

 . دکر استفاده ،(دارد حداقلي ريسک و ثابت سود نرخ که اساره صكوک مانند)

 بنی   بنازار  با دوگانه بانكداري نظام يک در را مالزي اسامي بانكي بی  بازار فعالیت( 113 )  پاشا 

 بنازار  اين   مرنم  هناي  ريسنک  از يكني  عنواه به را برره نرخ ريسک و کرده مقايسه متعارف بانكي

 منظنور  بنه بر امكاه استفاده بانک مرکزي از بازار بنی  بنانكي    ،در اي  پژوهش .است نموده بررسي

 . شده است تأکیدي پولي سیاستگذار

هنم در   پیهنی ،  هناي  پنژوهش کنه   کردتواه اي  یور بیاه  مي پژوهش،پیهینه  بندي سمع در

شناسي عملیات بازار باز در بانكداري مرکزي ننوي  و هنم در یراحني ابزارهناي اسنامي       زمینه موضوع

در واقع، هر چند در . هستند داراي خأل( ابزارهاي دولت و ابزارهاي بانک مرکزي)يگزي  در دو س   سا

ي پنولي  سیاستگذار ي ديگر برايها و مقاالت مرتب ، به بحث اوراق مهارکت و يا ابزارها برخي از کتاب

 بنراي ي اسنامي  اي از ابزارها پرداخته شده، اما پژوههي که در  ه به صورت خاص به یراحي مجموعه

( به تفكیک عملیات بازار باز بر روي اوراق برادار دولنت و باننک مرکنزي   )عملیات بازار باز بانک مرکزي 

 . پرداخته باشد، تاکنوه انجام نهده است

______________________________________________________ 
   1. Bacha 
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 باز در بانکداری مرکزی نوین بازار شناسی عمليات موضوع .9

در خريد و فرور اوراق برادار توس  بانک مرکنزي بنه منظنور     گرچه در گذشته عملیات بازار باز صرفاً

شد، در دو دهه اخیر با توسنعه داننش اقتصناد پنولي و بانكنداري مرکنزي،        کنترل نقدينگي خاصه مي

هناي   در حال حاضر عملیات بازار باز توسن  باننک   ،در واقع. ه استدشعملیات بازار باز نیز دچار تحول 

از یراحني ابزارهناي اسنامي، الزم اسنت      پنیش د که شو ي مييمرکزي در بستر و چارچوبي نوي  اسرا

شناسي اي  عملینات   ، به موضوعکوتاهبه صورت  ،در ادامه.  ه ارائه شود مورددر  درستيشناسي  موضوع

 .  دشو در بانكداري مرکزي نوي  پرداخته مي

 تعریف . 9-5

ک مرکزي با خريد و فرور گروه به لحاظ تعري ، منظور از عملیات بازار باز فعالیتي است که در  ه بان

را اعمنال  ( بنازار بنی  بنانكي   )کند تا اهداف سیاستي خود در بازار پول  ي از اوراق برادار، تار ميخاص

در ورود و خروج در اين  بنازار و مهنارکت در     ،  زادبوده عوامل اقتصادي«بازار باز»وسه تسمیه . نمايد

بانک مرکزي اختیار دارد که بنه خريند و فنرور اوراق     ي،يعني از يک سو است؛عملیات بانک مرکزي 

نیز اختینار دارنند کنه اين  اوراق را     ( که یرف ديگر معامله هستند)ها  د و از سوي ديگر، بانککناقدام 

  .بخرند يا بفروشند

 تماهي. 9-۲

 بیناه به . در بازار پول در نظر گرفت  «ذخاير بانک مرکزي»تواه مديريت  عملیات بازار باز را ميماهیت 

، به صورت انحصناري و نامحندود امكناه     «ربالض حق»دلیل حقي قانوني به نام ديگر، بانک مرکزي به 

اننک مرکنزي در   ب. دهد ر قدرت را در اختیار دارد که منبع ذخاير بانک مرکزي را شكل ميانتهار پول پُ

، عرضنه و تقاضناي اين     (خريند و فنرور اوراق  )بازار بی  بانكي وارد شده و از یريق عملیات بازار بناز  

 هندايت ( هندف )کند که نرخ برره رايج بازار به سمت نرخ برره سیاستي  ذخاير را به نحوي مديريت مي

______________________________________________________ 
   1. Palgrave .(1992). No.2, P. 22.   

   2. Central Bank Reserves  
   3. Seigniorage 
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ذخاير در بازار پول از یريق خريد و مديريت »ت عملیات بازار باز چیزي نیست سز بنابراي ، ماهی. دشو

  .«فرور اوراق برادار

 اهداف. 9-9

ابزار يا هندف میناني   )مدت در بازار بی  بانكي  هاي برره کوتاه هدف اصلي عملیات بازار باز، مديريت نرخ

هاي موسنود   هدف بانک مرکزي از خريد و فرور اوراق، هدايت نموده نرخ ،در واقع. است( سیاستگذار

مدت، تورم موسود نیز بنه سنمت    در نتیجه مديريت نرخ برره کوتاه. به سمت نرخ برره هدف استبازار 

 . کند مي تأمی پولي را  سیاستگذار نراييشده و اي  هدف  تورم هدف بانک مرکزي هدايت

برنره    ر کهنورها، هندف اصنلي خنود را هندايت ننرخ      بیهتهاي مرکزي در  هر چند امروزه بانک

اند، اما در کنار اي  هندف اصنلي برخني اهنداف فرعني را نینز پیگینري         پول قرار دادهسیاستي در بازار 

در بنازار پنول در ینول زمناه و       هاي برره پايه يا مبننا  يكي از اي  اهداف فرعي، که  نرخ. نمايند مي

تهكیل اي  منحني به بانک مرکنزي در راسنتاي هندف فرعني دوم     . است  «منحني بازده»شكل داده 

باننک مرکنزي بنا تهنكیل      ،در واقنع . کند مالي کمک مي ديگر به بازارهاي  «دهي عامت»ي خود، يعن

عامنت داده و   ي ديگرمنحني بازده، انتظارات خود از  ينده بازار پول را به ذينفعاه اقتصادي در بازارها

در شنبكه  . سنازد  را فنراهم مني   يادشنده مدت و بلندمدت در بازارهناي   هاي برره میاه زمینه تعیی  نرخ

ننرخ برنره   )با توسه به اي  نرخ مبنا ( نرخ برره در س   خرد)ها و تسریات  بانكي نیز نرخ برره سپرده

  7.دشو تعیی  مي( در س   کاه

 

 

______________________________________________________ 
   1. European Central Bank (ECB). (2012). P. 121. 

   2. Benchmark  
   3. Yield Curve  
   4. Signaling  

   5. Mishkin .(2013). P. 513. 
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 مند به عنوان بستر اجرای عمليات بازار باز  تسهيالت قاعده. 9-4

گیري بسیار  دهي و قرض اي از ابزارهاي مالي هستند که امكاه قرض مجموعه  (SF)مند  تسریات قاعده

در بنازار بنی     اي  ابزارها کنه معمنوالً  . کنند ها را فراهم مي بی  بانک مرکزي و بانک( شبانه)مدت  کوتاه

ت هاي موقن  تا در صورتي که با چالش کنند هاي فعال در بازار کمک مي شوند، به بانک بانكي استفاده مي

نقدينگي مواسه شدند، بتوانند نیاز خود را از بانک مرکزي بریرف کنند و در مقابل، در صنورتي کنه در   

   و  .گذاري نمايند مدت با مازاد منابع مواسه بودند، منابع خود را نزد بانک مرکزي سپرده کوتاه

کريندور  »شود کنه   تعیی  مي اي گونه به ،عملدر گیري در اي  رور  دهي و قرض امكانات قرض

که بانک مرکزي به منابع  استاي  در واقع در اي  کريدور، ک  نرخ، میزاه برره. شكل گیرد  «نرخ برره

اي است که بانک مرکنزي   کند و سق   ه نیز، نرخ برره ها نزد خود پرداخت مي شده بانک گذاري سپرده

 . نمايد هاي متقاضي درخواست مي بابت ارائه تسریات به بانک

مند بدي  صنورت اسنت کنه     عملیات بازار باز در کريدور برره تسریات قاعده 7سازوکار اسرايي

توس  باننک مرکنزي   ( شود نامیده مي 3نرخ برره بازاري ،اص اح در که)ابتدا نرخ برره واقعي بازار پول 

کريندور ننرخ   »ک مرکزي، گیري بان دهي و قرض با استفاده از امكانات قرض ،در ادامه. شود شناسايي مي

 . گیرد شكل مي« برره

 سوي ديگر،با توسه به اينكه نرخ برره بازاري بی  نرخ برره ک  و سق  کريدور قرار داشته و از 

ده اسنت،  شن مهنخص  ( ماننند کنتنرل تنورم   )نرخ برره هدف بانک مرکزي نیز با توسه به اهداف نرايي 

قنرارداده عرضنه و    تنأثیر در بنازار بنی  بنانكي و تحنت      بانک مرکزي قادر خواهد بود با ورود بنابراي ،

در شراي ي کنه ننرخ    ،در واقع. تقاضاي ذخاير در اي  بازار، نرخ بازاري را به نرخ هدف خود نزديک کند

______________________________________________________ 
   1. Standing Facilities         

هنا   بنه باننک   يده قرض يکه بر مبنا مند قاعده اتیتسر،  ه بخش از (ها بیهتر پژوهشدر )است که در گذشته  گفتني.     

سیاسنتگذاري   متنوه اما امروزه در  ؛گرفت مورد بحث قرار مي (Discount Window) «ليپنجره تنز»با عنواه  ابد،ي يساماه م

 . شود استفاده مي« مند تسریات قاعده»عبارت سامع بیهتر از پولي، 
   3. European Central Bank (ECB). (2013). P. 28. 

   4. Interest Rate Corridor 
   5. Mechanism  
   6. Market Interest Rate  
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تواند نسبت به خريد اوراق برادار در بازار بنی    برره بازار باالتر از نرخ برره هدف باشد، بانک مرکزي مي

در مقابل، اگر نرخ برنره  . يابد ه و با اي  کار عرضه ذخاير افزايش و نرخ برره کاهش ميبانكي اقدام نمود

 وري  تر از نرخ هدف باشد، بانک مرکزي با فرور اوراق برادار در بازار بی  بانكي نسبت بنه سمنع   پايی 

    .ورزد مدت اقدام مي ذخاير موسود در بازار بی  بانكي و افزايش نرخ برره کوتاه

 عمليات بازار باز یاوراق مبنا های اقتصادی ویژگی .9-1

هنر  . تواند مبناي خريد و فرور واقنع شنود   از نكات مرم در راب ه عملیات بازار باز، اوراقي است که مي

  «اسناد خزانه دولتي»سیاست پولي، در تعري  عملیات بازار باز بیهتر بر خريد و فرور  متوهچند در 

تنرنا اوراق مبنناي عملینات نبنوده و در     ( کنه دارد  فراوانني رغم کاربرد  به)شود، اما اي  رور  مي تأکید

برخي از اي  اوراق عبارتنند  . شوند کهورهاي گوناگوه، اوراق ديگري نیز در عملیات بازار باز استفاده مي

و اسنناد   3بازخريند  هناي  افقتو 7،اوراق قرضه دولتي  ،اوراق برادار بانک مرکزي  ،اوراق برادار دولتي: از

سنتي از اوراق  فرراز شروع عملیات بازار باز،  پیشهاي مرکزي  ر کهورها، بانکبیهتدر  3.خزانه خارسي

نینز نسنبت بنه    ( رونق و رکنود )اي  عملیات را اعام نموده و در شراي  گوناگوه  برايبرادار قابل قبول 

 3.ندک ست اقدام ميفررتعديل 

 يا تمامي اوراق برادار موسود در بازارهاي منالي  »شود  ه است که  ميکه م رح  پرسهي ،حال

بررسني نظرينه   . «انجام عملیات بازار باز واقع شوند؟ برايتوانند مبناي خريد و فرور بانک مرکزي  مي

دهد که پاسنخ اين     ي پولي و تجربه انجام عملیات بازار باز در کهورهاي گوناگوه نهاه ميسیاستگذار

توانند مبناي عملیات بازار باز واقنع    ه دسته از اوراق برادار مي تنراديگر،  بیاهبه . استمنفي  پرسش،

______________________________________________________ 
   1. Bindseil .(2014). P. 231. 

   2. Treasury Bills 
   3. Government Securities   
   4. Central Bank Securities   
   5. Government Bonds 
   6. Repurchase Agreements (REPOs) 
   7. Foreign Treasury Bills 
   8. Bindseil and Jablecki .(2011).P. 34. 
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هنا اشناره    تنري  اين  ويژگني    به برخي از مرنم  ،در ادامه. هاي خاصي برخوردار باشند شوند که از ويژگي

 . شود مي

 حداقل ریسک (الف

  «حداقل ريسنک »عملیات بازار باز، داشت   برايه تري  ويژگي اوراق برادار قابل استفاد ی  و مرمنخست

ي يکند، در ستوه دارا به دلیل  نكه اوراقي که بانک مرکزي در اي  عملیات خريداري مي ،در واقع. است

یني برخوردار باشند تا ترازنامه باننک  يشوند، الزم است از ريسک بسیار پا ترازنامه بانک مرکزي وارد مي

مندت بنا    فعنالیتي بسنیار کوتناه    ديگر، عملیات بازار باز اساسناً  سوياز . نهودمرکزي با مخایره مواسه 

 .استدر بازار پولي حداقل ريسک 

  «رتبنه اعتبناري  »هايي است که در  تري  شاخص وسود ريسک حداقلي در اوراق، يكي از مرم 

توانند در عملیات بازار باز استفاده شوند کنه بناالبوده    اوراقي مي تنرابر اي  اساس، . اوراق اثرگذار است

  «بنندي اعتبناري   ات رتبهمؤسس»، ي ديگردر کهورها. براي بانک مرکزي احراز شود  نرارتبه اعتباري 

 وظیفه تعیی  رتبه اعتباري انواع اوراق برادار را بر عرده دارند و با توسه به اينكنه معمنوالً   کلي،به یور 

عملینات بنازار بناز بیهنتر اسنتفاده       براينمايند،  ي کس  مييهاي اعتباري باال اق برادار دولتي رتبهاور

     .شوند مي

عملینات   بنراي پنذيرر اوراق   منظنور  بهکه ک  يا حداقل رتبه اعتباري  مسألهاي   ،به هر حال

بنه  . تل  متفناوت اسنت  هاي مخ بازار باز کدام است، بستگي به صاحديد بانک مرکزي داشته و در دوره

در شراي  رکودي و در زماني که بازار ثانوي اوراق برادار خیلي فعال نیست، بانک مرکنزي   ،عنواه مثال

ديگنر، اوراق بنا رتبنه     بیناه بنه  . خنود را توسنعه دهند    پذيررست اوراق قابل فررمجبور خواهد بود تا 

که بازار در رونق بنوده و اننواعي از اوراق    اما در شراي ي ؛اعتباري معمولي را نیز مورد پذيرر قرار دهد

ست خود را محدود به اوراق برادار با حداکثر رتبه اعتبناري خواهند   فرر، بانک مرکزي وسود داردبرادار 

______________________________________________________ 
   1. Minimum Risk 
   2. Credit Rating  
   3. Credit Rating Agencies (CRAs) 
   4. Bindseil .(2014). P. 255. 
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ت اوراق برادار قابل پذيرر در شراي  روننق و رکنود در کهنورهاي گونناگوه ماننند      فررستغییر . نمود

     .جربه شده استت دفعات مريكا، انگلستاه و ژاپ  به 

 نقدشوندگی (ب

منظنور از  . اسنت اوراق مبنناي عملینات بنازار بناز      منورد اهمینت در   بنا دومی  ويژگي   «نقدشوندگي»

را در بازار ثانوي با حداقل هزينه به پول نقد تبنديل    نرانقدشونده بوده اوراق برادار  ه است که بتواه 

بنوده    «سانهی  نزديک پنول نقند  » معناي بهتواه نقدشوندگي اوراق برادار را  به یور خاصه مي. دکر

 .  در نظر گرفت  نرا

 مدت دوره زمانی کوتاه (ج

در . اسنت   «مندت  دوره زمناني کوتناه  »اوراق مبناي عملیات بازار بناز،   مورداهمیت در  باسومی  مقوله 

سررسنید   ،نرايتدر شوند که  اي  عملیات استفاده مي برايمرکزي هاي  توس  بانکبیهتر اوراقي  ،واقع

ديگر، اوراق بازار پول مناس  عملیات بازار باز هسنتند و ننه اوراق بنازار     بیاهبه . يک ساله داشته باشند

کنه در کهنورهاي گونناگوه بنه مینزاه قابنل        است« اسناد خزانه دولتي»تري  اي  موارد،  مرم. سرمايه

اسنناد خزاننه دولتني، اوراق    . شنود  مني  اسنتفاده عملیات بازار باز  برايهاي مرکزي  بانک توس توسري 

توس  )رفع نیازهاي مالي دولت منتهرشده و در بازار ثانوي  برايبدهي دولتي هستند که در بازار اولي 

    7.شود عملیات بازار باز خريد و فرور مي براي( بانک مرکزي

 ولی قابليت قبض و بسط پایه پ (د

. اسنت اوراق مبناي عملیات بازار باز، امكاه يا قابلیت قبض و بس  پايه پولي  موردويژگي مرم ديگر در 

خلنق و  »بانک مرکزي در بنازار بنی  بنانكي، بنه مقولنه       شد، عملیات بازار باز بیاه پیهتریور که  هماه

______________________________________________________ 
   1. Wallace .(2013). P. 179. 

   2. Liquidity  
   3. Near Cash 
   4. Short-term Duration 
   5. Mishkin .(2013). P. 421. 
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شود کنه   از یريق خريد و فرور اوراق مرتب  مي( رقدرت يا ذخاير بازار پولپول پُ)  «نابودي پايه پولي

از اوراقني   تنرنا ديگر، بانک مرکنزي بايند    بیاهبه . استپذير بوده بلوکه نموده ذخاير  الزمه  ه، امكاه

 بتواند به راحتي منابع نقدي را از بنازار بنی  بنانكي خنارج      نرابا فرور به یور مثال، استفاده کند که 

 . گذارد تأثیرمدت  نموده و از اي  مسیر بر نرخ برره کوتاه

 گذاری  قابليت وثيقه ( ه

  «وثیقنه »استفاده به عننواه   قابلیتهاي ديگر بسیار مرم براي اوراق مبناي عملیات بازار باز،  از ويژگي

ه، سنه روزه، ينک   هايي که به صورت شنبان  ر وامبیهتيافته،  در بازارهاي بی  بانكي توسعه ،در واقع. است

شنود،   سا مي ههاي فعال در بازار ساب اي، يک ماهه، سه ماهه، شش ماهه و حتي يک ساله بی  بانک هفته

 . ندهستمدت  اوراق برادار کوتاه در بیهتر مواردهستند که اي  وثايق هم   «دار  هاي وثیقه وام»

 تحليل الگوی متعارف عمليات بازار باز از منظر فقهی   .4

توانند از الگنوي متعنارف      ه است که  يا بانک مرکزي کهنور مني   ،شود که در اينجا م رح مي پرسهي

منفني   پرسنش، رسد پاسنخ بنه اين      ي پولي استفاده کند؟ به نظر ميسیاستگذار برايعملیات بازار باز 

 از اسنتفاده  ابن  يا و شود مي انجام دولتي قرضه اوراق از استفاده با يا باز در عمل بازار زيرا عملیات ؛است

 و واردشنده  ثنانوي  بنازار  در مرکنزي  بانک حقوقي لحاظ به ،نخست حالت در. مرکزي بانک قرضه اوراق

 و( انقباضني  عملینات ) کند مي تنزيل منابع مازاد داراي هاي بانک نزد ،دارد اختیار در که را دولتي اوراق

 معامله اي  ،صورت دو هر در(. انبسایي عملیات) کند مي تنزيل ،دارند اختیار در ها بانک را که اوراقي يا

 . نیست پذيرر قابل شرعي نظر از که بوده «دولتي قرضه اوراق برره و اصل دي  بیع» حقوقي منظر از

 در بنانكي  بنی   بنازار  در را  ه و نمنوده  منتهر را خود بدهي سند مرکزي بانک نیز دوم حالت در

 هايي بانک ،واقع در. است برره با همراه قرض حقوقي لحاظ به که دهد مي قرار نیازمند هاي بانک اختیار

 مرکنزي  باننک  بنه  مهخص مدتي براي را خود منابع که پذيرند مي کنند، مي خريداري را اوراق اي  که

______________________________________________________ 
   1. Creating and Destroying Monetary Base  
   2. Collateral 
   3. Collateralized Loans 
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 در و نبوده شرعي مبناي داراي نیز شیوه اي . کنند دريافت را  ه برره و اصل سررسید در و داده قرض

 . گیرد مي قرار ربا حرمت حكم زمره

   باز بازار عمليات منظور به( صکوک) اسالمی بهادار اوراق طراحی. 1

هر چند امكاه استفاده از ابزارهاي متعارف عملیات بازار باز در چارچوب بانكنداري اسنامي و در نظنام    

تواه با استفاده از ظرفیت عقود اسامي نسبت به یراحني اوراق برنادار    بانكي کهور وسود ندارد، اما مي

 . استفاده توس  بانک مرکزي اقدام نمود براي( صكوک)اسامي 

تمنامي عقنود اسنامي     ه اسنت کنه    ،در اينجا الزم است مورد توسه قرار گیردنكته مرمي که 

بازار  يچرا که اي  عملیات، يكي از اسزا ؛ندیستیراحي ابزارهاي عملیات بازار باز، داراي ظرفیت ن براي

ماننند  )ي هاي اقتصنادي خاصن   زم است از ويژگيپول به حساب  مده و ابزارهاي مورد استفاده در  ه، ال

شنود  ه   کنه م نرح مني    پرسهني  ،حال. ، برخوردار باشند(قل ريسک و نقدشوندگي در بازار ثانويحدا

 کنند؟ تأمی ها را  توانند اي  ويژگي است که در حالت کلي کدامیک از عقود مي

عقود اسامي در سه گروه عقنود غیرانتفناعي،    تمامرسد اگر  به نظر مي پرسش،در پاسخ به اي  

اي از  عقنود مبادلنه   تنرنا عي بود که تواه مد ساي داده شوند،  نگاه مياي  د مبادلهعقود مهارکتي و عقو

ماننند  )عقنود غیرانتفناعي    ،در واقنع . ظرفیت کافي براي یراحني ابنزار عملینات بنازار بناز برخوردارنند      

   . فاقد عنصر انگیزشي هستند ، بنابراي ،فاقد عنصر نرخ سود بوده ، اساساً(الحسنه و وق  قرض

نیز از مجموعنه  ( مانند مهارکت، مضاربه، مزارعه و مساقات)ابزارهاي مبتني بر عقود مهارکتي 

اي  عقود نیز امكاه تعیی  دقیق ننرخ سنود    موردچرا که در  ؛شوند ابزارسازي خارج مي برايقابل تصور 

 بنر اين ،   هافنزو . دشنو  که خود باعث ايجاد ريسک در اي  معنامات مني   شتهمعامات از ابتدا وسود ندا

به دلیل وسود ريسنک،  . هايي هستند ريسک همراه با يذاتیور  بههاي اقتصادي مبناي اي  عقود  فعالیت

منالي در   تنأمی  عملیات بازار باز مناس  نیستند؛ هر چند ممك  اسنت بنراي    براياي  دسته از ابزارها 

 . شته باشندمزيت دا سزاينرا،هاي اقتصادي دولت و  مالي یرح تأمی بازار سرمايه، 
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عملینات بنازار    برايبراي ابزارسازي ( مانند مرابحه، اساره و سعاله)اي  عقود مبادله تنرا ،بنابراي 

چرا کنه سنل ، هنر چنند      ؛اي عقد سل  استثناست البته در بی  عقود مبادله. ندهستت باز داراي ظرفی

 منورد ق عي نرخ سود از ابتندا در    يد، اما به دلیل  نكه امكاه تعیی  اي به حساب مي عقود مبادله ءسز

، بنا  «از سررسنید  پنیش ممنوعیت فرور مبینع سنل    » ه وسود نداشته و بازار ثانوي  ه نیز به دلیل 

، کنند  تنأمی  توانند معینار نقدشنوندگي در بنازار ثنانوي را       عمل نمني  بنابراي ، دراشكال مواسه است، 

    .ا نخواهد داشتعملیات بازار باز ر برايامكاه یراحي ابزار  درنتیجه،

شود تنا   خروج ماهیت حقوقي ابزارهاي عملیات بازار باز از قال  قرض، باعث مياست که  گفتني

به عنواه مثال، در شراي ي که از عقد اساره بنه شنرط   . دشواز ابزارها مرتفع  در بیهتر مواردچالش ربا 

اگر هم فنرض شنود برخني از    حتي . ندارد اربا معن مسألهديگر   ،شود تملیک به ساي قرض استفاده مي

باینل خواهند شند و در همنه      يادشده،ت قرارداد اساره محقّق نهود، در بدتري  حالت عقد شراي  صح

از اصل، اصل مال، از  ه صاح  منال خواهند بنود و چنوه      يموارد ب اه عقد، یبق قاعده تابعیت نما

المثل را خواهند   ت، موسر استحقاق دريافت اسرتسر مدتي از کاالي مورد اساره استفاده نموده اسأمست

شنود،   اي در عنرف پرداخنت مني    براي چنی  عی  مسنتاسره  تواند مبلغي را که معموالً يعني مي. داشت

بنه هنر   (. المسمي يا اساره براي مورد توافق را یل  نمايد تواند اسرت ديگر نمي روي، بدي )م البه کند 

 . ندارد امعن اساًحرمت ربا در اينجا اس مسأله ،حال

شود به یراحي برخني   با در نظر گرفت  نكاتي که در اي  قسمت م رح شد، در ادامه تار مي

شنود کنه    ها در دو گروه کلي انجام مني  یراحياي  . عملیات بازار باز پرداخته شود براياز انواع صكوک 

، ابتندا دولنت   (تاندارد استکه الگوي اس)در گروه اول . عبارتند از صكوک دولت و صكوک بانک مرکزي

______________________________________________________ 
 ؛(  ، ص 33  فنرد،   فراهاني)اند  هايي ارائه نموده حل براي حل اي  دو مهكل راه پژوههگراهاست که برخي از  گفتني.     

تعیی  ق عي نرخ سود سل  از ابتندا و همچننی  حنل چنالش بنازار       براي يادشدههاي  حل کارگیري راه رسد به اما به نظر مي

ابزار براي اسراي عملینات   تانجامد که اي  خود قابلی ثانوي، در عمل به پیچیدگي بیش از اندازه استفاده از صكوک سل  مي

ممكن   ( نرخ سنود از ابتندا  ويژه راهكارهاي تعیی  ق عي  به)همچنی ، برخي از راهكارهاي پیهنرادي . کند بازار باز را کم مي

 .    ت خود، بیانجامندعقد سل  و خروج اي  عقد از ماهی شده ياست در عمل به صور

درصند قنرض بدهند، خاننه را      ستیبا برره ب وهیلیخانه صد م ديخر براي گريبه فرد د ي نكه فرد يبه سا ،لامثیور  به.     

 . دهد کیاساره به شرط تمل يدرصد به و ستیو با نرخ ب دهيخر ينقد
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بانک مرکزي با ورود در بازار  ،و سپ ( سیاست مالي)در بازار اولي نسبت به انتهار صكوک اقدام کرده 

سیاسنت  )پنردازد   هاي مورد نظر خود مي ثانوي اوراق و خريد و فرور صكوک دولتي به اعمال سیاست

، باننک  (ثانوي اوراق دولتني وسنود نندارد    که مخصوص شراي ي است که بازار)اما در گروه دوم  ؛(پولي

 . پردازد مستقیم به انتهار صكوک ميیور  بهمرکزي 

 ثانوی بازار در باز بازار عمليات و دولت مالی تأمين برای صکوک طراحی. 1-5

بنازار  )تواند در بازار اولي  که مي( صكوک)اي از اوراق برادار اسامي  نمونه ،شود در اي  قسمت تار مي

 بنراي مالي منتهرشده و در بازار ثانوي توسن  باننک مرکنزي     تأمی  منظور بهتوس  دولت ( بی  بانكي

  .شود د، بحث شوعملیات بازار باز استفاده 

 (صکوک بيع دین دولت)اسناد خزانه اسالمی . 1-5-5

عملیات بازار باز استفاده  برايهاي مرکزي  که توس  بانک استتري  اوراقي  اصلي« زانه دولتاسناد خ»

هاي مرکزي،  به نحوي که در حال حاضر بخش مرمي از اقام دارايي موسود در ترازنامه بانک ؛شوند مي

توس  دولت در ق نع    اي  اوراق معموالً. است( برادار کم ريسک ديگر در کنار اوراق)اسناد خزانه دولت 

و  شنده ارائنه  ( بازار پول)و در بازار بی  بانكي ( اوراق با کوپ  صفر)باال، بدوه ريسک، به صورت تنزيلي 

ات اعتباري غیر بانكي، مهتري اصنلي اين  دسنته از اوراق بنه حسناب      مؤسسها و  بانک مرکزي و بانک

  . يند مي

قرض همنراه بنا زيناده بنه      ،ي نبوده و در واقعساختار متعارف اسناد خزانه مبتني بر ديوه واقع

در واقنع،  . دشنو  ه مهمول حكنم حرمنت مني   اق نظر تمامي فقراي امامیه و عام يد که به اتف حساب مي

______________________________________________________ 
م نرح شنده    پژوههنگراه ديگنر  توسن    پیهترر ابزارها و صكوک پیهنرادي در اي  قسمت، بیهتذکر است که  شاياه.     

کیدي است که بر سیاست پنولي و عملینات بنازار    أدر ت پژوهشتفاوت اوراق برادار پیهنرادي در اي  قسمت با ادبیات . است

هنا   می  مالي دولت و يا شنرکت أت برايپیهی  اوراق برادار اسامي را  هاي پژوهشديگر، در حالي که  بیاهبه . باز وسود دارد

. عملیات بازار باز بانک مرکنزي قابنل اسنتفاده باشند     براياست که  اي گونهاند، در اي  قسمت یراحي اوراق به  پیهنراد داده

 . ندشو رح ميبر اي ، ابزارها بر حس  اهمیت و قابلیت کاربرد م  افزوه

 .3 ، ص ( 3  .)ي و بازمحمد يقضاو.     



 

 5931 تابستان، 74، شماره سومسال بيست و فصلنامه روند،   
 

02 

مهمول حكم حرمت ربا بنوده و بنه   ( به صورت تنزيلي)فرور اولي اوراق توس  دولت به بانک مرکزي 

 .گیري ندارد وراق نیز امكاه شكلدلیل وسود مانع در بازار اولي، بازار ثانوي ا

تواه با استفاده از ظرفیت عقد بیع دي  در فقه امامیه، صكوکي یراحي نموده که با چنالش   مي

اين  ابنزار   . تمامي کارکردهاي اقتصادي اسناد خزانه متعارف را داشته باشد شرعي مواسه نبوده و تقريباً

تعري ، اسناد خزانه اسامي، ابزاري منالي اسنت کنه     بر اساس. نامید« اسناد خزانه اسامي»تواه  را مي

بوده و به وسیله  ديگر کنندگاه تأمی ذينفعاه و  ،همچنی  ،مبتني بر بدهي بخش دولتي به نظام بانكي

اي  اوراق بدوه کوپ ، به صورت تنزيلني  . شود داري کل وزارت امور اقتصادي و دارايي، منتهر مي خزانه

بنر شنیوه کناربرد     تأکیند بنا  )برخي از ابعناد  ه   ،در ادامه  .انتهار دارد بلیتقاو بر اساس عقد بیع دي  

 . شود مي و بررسيبحث ( عملیات بازار باز منظور به

عملیات بازار باز بدي  صورت است که ابتدا دولت در بازار اولي بنه   برايشیوه کاربرد اي  اوراق 

. دهد تحويل مي ،به پیمانكاراني که از دولت یل  دارندرا   نرا انتهار اسناد خزانه اسامي اقدام نموده و

 ه اسنناد خزاننه اسنامي     يو در ازااند  شتهاشخاص حقیقي و يا حقوقي که از دولت یل  دادر ادامه، 

در . نماينند  اند، نسبت به تنزيل اي  اوراق در بازار ثانوي و دستیابي به منابع نقد اقدام مني  تحويل گرفته

تواند با ورود در بازار ثانوي اي  اوراق و انجام خريد و فرور، نسبت به  بانک مرکزي نیز مي ،اي  شراي 

 .هاي انقباضي و انبسایي مورد نظر خود اقدام کند اعمال سیاست

از منظر معیارهاي فقري، اسناد خزانه اسامي بر اساس عقد بیع دي  یراحني شنده کنه منورد     

هناي   اي  اوراق همچنی ، تمنامي معیارهنا و ويژگني   . استي نگرباه يید مهرور فقراي امامیه و شوراأت

تنري    مرنم . کنند  مني  تنأمی  اقتصادي را که الزم است در اوراق مبناي عملیات بازار باز موسنود باشند،   

چرا کنه اسنناد خزاننه سنزء دينوه ممتناز دولتني شنناخته          ؛ويژگي اي  ابزار، ريسک حداقلي  ه است

  است ابتندا نسنبت بنه تصنفیه اين       زماه سررسید اي  اوراق، دولت موظر به اي  معنا که د ؛شود مي

 .خود اقدام نمايد ديگر به پرداخت ديوه ،اوراق اقدام نموده و پ  از  ه

______________________________________________________ 
 .7 ، ص (33  .) گراهيد و اهيموسو.     
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د و اي  بنا ماهینت   شو مهخص در بازار ثانوي که  مي نرخ سود اي  اسناد نیز به صورت کاماً

مانند دارندگاه اوراق قرضه )بر اي ، دارندگاه اي  اوراق  زوهاف. سازگاري دارد ،ابزارهاي عملیات بازار باز

دولنت نداشنته و فقن  در    هاي اقتصنادي   گونه دخالتي در مديريت فعالیت ، هیچ(و اسناد خزانه متعارف

هاي عامل، مبلغ اسمي درج شده بر روي اوراق را دريافت  توانند با مراسعه به بانک ص ميسررسید مهخ

 . کنند

در شراي ي که دولنت   ،در واقع. اي  اوراق، نقدشوندگي باالي  ه است موردگر در نكته مرم دي

در بازار بی  بانكي، اقدام به ارائه اسناد خزانه اسامي نمايد، عرضه و تقاضاي بازار شكل خواهد گرفت و 

اسنت کنه   ذکنر   شاياه ،نرايتدر . کند انجام مبادالت در اي  بازار، نقدشوندگي اي  اوراق را تضمی  مي

هناي تنزينل    بنا ننرخ  )توانند بنا سررسنیدهاي گونناگوه      بوده و مي( زير يک سال)مدت  اي  اوراق کوتاه

 روي، بندي  . نمايند  منتهر شود و اي  به استخراج منحني بازده بازار پنول کمنک شناياني مني    ( متفاوت

 . هاي مختل  یراحي کرد تواه انواعي از صكوک بیع دي  با سررسیدها و نرخ مي

 دولت تمليک شرط به اجاره و اجاره صکوک. 1-5-۲

مهناع   مالكینت دهننده   اساس عقند اسناره منتهرشنده و نهناه     اوراق اساره، اوراق براداري است که بر

اي  اوراق انتفاعي بوده و قابنل  . شود دارندگاه  ه، در دارايي مبناي انتهار اوراق است که اساره داده مي

مهنابه صنكوک    عملینات بنازار بناز، کناماً     برايشیوه کاربرد صكوک اساره . معامله در بازار ثانوي است

 تنأمی   بنراي ( سزاينرنا هناي دولتني و    ها، شرکت شامل وزارتخانه)بدي  صورت که دولت  است؛مرابحه 

ا انتخاب کرده و نیازهاي خود به اسناره کاالهنا را بنه    نیازهاي خود به کاالها و خدمات، شرکتي واس  ر

 . دکن اي  شرکت اعام مي

صنكوک  »ينا  « صنكوک اسناره  »عننواه   بااز کس  مجوزهاي الزم، اوراق براداري را  پ واس  

 ،سنپ  . کند  وري مي به مردم، منابع الزم را سمع  نرابا واگذاري  و منتهرکرده« اساره به شرط تملیک

اي و مصنرفي بنادوام را    خرينداراه اوراق، کاالهناي سنرمايه    سنوي ز  ه منابع و به وکالت از با استفاده ا

را در   نرنا اسناره برناي    ،سنپ  . کنند  خريداري کرده و بر اساس قرارداد اساره، بنه دولنت واگنذار مني    
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تینار  الزحمه، مابقي را به عنواه سود در اخ از کسر حق پ ر از دولت دريافت نموده و هاي مقر سررسید

توانند تا سررسید منتظر مانده و از سود مرابحه استفاده  دارندگاه اوراق مي. دهد صاحباه اوراق قرار مي

باننک  . بنه فنرور برسنانند   ( بازار بنی  بنانكي  )از سررسید، اوراق خود را در بازار ثانوي  پیشکنند و يا 

راق وارد شده و با خريد و فرور صكوک در بازار اي  او( به عنواه بازيگر اصلي در بازار پول)مرکزي نیز 

 .دکن هاي پولي مورد نظر خود اقدام مي اساره، به اعمال سیاست

و )شده، با حداقل ريسک  تواند با نرخ سود مهخص و از پیش تعیی  صكوک اساره دولت نیز مي

تهنكیل بنازار ثنانوي و نقدشنوندگي      قابلینت ، بنا  (هايي که به راحتي قابل مديريت هسنتند  يا با ريسک

گذاري در بازار بنی  بنانكي منتهنر     وثیقه قابلیتو با ( زير يک سال)مدت  مناس ، با سررسیدهاي کوتاه

 .عملیات بازار باز را دارد برايويژگي ابزارهاي مناس   تأمی توانايي  بنابراي ،. دشو

 دولت مرابحه صکوک. 1-5-9

کنه   بوده( ديني)به صورت مهاع مالک دارايي مالي   نرااست که دارندگاه اوراق مرابحه، اوراق براداري 

اي  اوراق بازدهي ثابت داشته و قابل فرور در بنازار ثنانوي   . بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است

 بنراي شیوه کاربرد اي  اوراق بدي  صورت است که دولت در بازار اولي به انتهنار اوراق مرابحنه     .است

را   نرنا توانند  خريداراه اي  اوراق نیز مي. نمايد مياقدام  خود به کاالها و خدمات واقعي نیازهاي تأمی 

تواند در شنراي  خناص،    با تهكیل بازار صكوک مرابحه دولت، بانک مرکزي مي. در بازار ثانوي بفروشند

 . در اي  بازار وارد شده و با خريد و فرور اوراق، به عملیات بازار باز بپردازد

یند فقرناي   أيصكوک مرابحه دولت از منظر فقري بر اساس عقد مرابحه یراحي شده که مورد ت

هاي ابزار م لوب عملیات بازار باز  تواند تمامي ويژگي از منظر اقتصادي نیز مي. اهل سنت است شیعه و

نرخ سود ق عي و از پیش تعیی  شده بوده و بنه دلینل  نكنه دولنت      باچرا که اي  اوراق  ؛کند تأمی را 

بر اين ، صنكوک    افزوه. استکننده  ه است، از ريسک نكول بسیار پايیني نیز برخوردار  ناشر و تضمی 

هفتگني، ماهاننه و سنه     ینور مثنال،   به)مدت  را دارد که در سررسیدهاي کوتاه قابلیتمرابحه دولت اي  

______________________________________________________ 
 .   ، ص ( 3  .) اهيموسو.     
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معامله بااليي نیز برخنوردار   قابلیتد و در صورت تهكیل بازار ثانوي، از نقدشوندگي و شومنتهر ( ماهه

 .   خواهد بود

و فرور اي  اوراق در بازار ثانوي را بنه هنر    تواند منابع به دست  مده از خريد بانک مرکزي مي

عملینات   بنراي مننابع حاصنل از فنرور اوراق را     یور مثنال،  به) کنداستفاده  ،داند که صاح مي شكلي

هنا   تواند در رواب  بی  بانک مرکزي و بانک بر اي ، صكوک مرابحه دولت مي افزوه(. انقباضي بلوکه کند

است که توسعه استفاده از صكوک مرابحه دولت در بازار  گفتني ،رايتندر . به عنواه وثیقه استفاده شود

اهنداف   تنأمی  عملیات بازار باز، به افزايش تقاضا براي اي  اوراق منجرشده که عاوه بر  برايبی  بانكي 

 .کند نیازهاي مالي دولت نیز کمک مي تأمی پولي، به  سیاستگذار

 دولت استصناع صکوک. 1-5-4

دولت، اوراق براداري است که بر اساس عقد استصناع منتهرشده و هدف از  ه، تولید صكوک استصناع 

در اي  نوع اوراق، دولنت سنفارر   . هاي معی  در  ينده است اي با ويژگي ي خاص و يا اسراي پروژهيکاال

ز یلن   کرده و به ساى پول نقد، اوراق برنادار حناکا ا   اي خاص را به پیمانكار ارائه ساخت کاال يا پروژه

عملینات بنازار بناز     بنراي شیوه استفاده از صكوک استصناع . دهد پیمانكار از دولت در اختیار او قرار مي

بدي  صورت است که ابتدا دولت به ساي پول نقد، اي  نوع اوراق را به پیمانكاراه ینرف قنرارداد ارائنه    

د صبرکرده و مبلغ اسنما اوراق را از  تواند تا سررسی گیرد، يا ما پیمانكارى که اي  اوراق را ما. کند مي

باننک  (. تنزينل کنند  )از سررسید، اوراق را در بنازار ثنانوي بفروشند     پیشدولت دريافت کند و يا اينكه 

   .دکنهاي مورد نظر خود اقدام  تواند با ورود در بازار ثانوي، به اعمال سیاست مرکزي نیز مي

معیارهناي اقتصنادي الزم در    تأمی وانايي صكوک استصناع دولت، عاوه بر مهروعیت فقري، ت

شنده   چرا که از منظر بازدهي، نرخ سود مهخص و از پیش تعیی  ؛اوراق مبناي عملیات بازار باز را دارد

اما به دلیل کمبود نقدينگي، از  ؛که در صكوک استصناع دولت، مالک یرح، دولت است ابدي  معن ؛دارد

صنورت اوراق بنا    ري از  ه را بهتوس  يا بخش قابل تمامبلكه . دهد ميابتدا کل مبلغ قرارداد را به واس  ن
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که مجموع قیمت اسمي  اي گونهبه  ؛دهد ، تحويل واس  مي(صكوک استصناع دولت)ص سررسید مهخ

، (شد در صورتي که به صورت نقدي پرداخت مي)اوراق تحويل داده شده به واس ، از قیمت فعلي یرح 

تواند با فرور اوراق در بازار ثانوي به عموم منردم، بنه نقندينگي     ، واس  ميبه همی  دلیل. استبیهتر 

 . ساخت پروژه در اختیار پیمانكاراه قرار دهد براييافته و  ه را در قراداد استصناع دومي  دست

شنده را   سودي مهخص و از پنیش تعینی    ،عملدر بنابراي ، تفاوت قیمت استصناع اول و دوم، 

از   نرنا ديگر، صنكوک استصنناع از ننوع اوراق بندوه کنوپ  سنود بنوده و سنود          بیاهبه . کند ايجاد مي

 .گیرد التفاوت قیمت خريد و قیمت اسمي مندرج بر روي برگه اوراق شكل مي مابه

در عملینات   اسنتفاده  بنراي  ناسنبي هاي م صكوک استصناع دولت از منظر ريسک نیز از ويژگي

عمنل ماننند اسنناد    در وراق به پهتوانه تعرد دولت منتهرشنده و  چرا که اي  ا ؛بازار باز برخوردار است

قیمت اي  اوراق در سررسید متناس  بنا وضنعیت روننق و     ،در واقع. استخزانه اسامي، بدوه ريسک 

 .رکود اقتصادي، تغییر نخواهد کرد؛ بلكه همچناه مقدار ثابتي باقي خواهد ماند

زينر  )مدت  انتهار در سررسیدهاي کوتاه ابلیتقاز از منظر سررسید نیز صكوک استصناع دولت 

. اسنت   بازار ثانوي، از نقدشوندگي باال نیز برخوردار شتهمچنی ، به دلیل دا ،برخوردار بوده( يک سال

هاي دولت را پوشش داده و نیاز بنه مننابع باننک     ، صكوک استصناع دولت بخهي از هزينهافزوه بر اي 

تنواه از اين  ابنزار بنه عننواه وثیقنه        اينكه مني  سرانجام. دهد ش ميمرکزي و فهار بر پايه پولي را کاه

 .مبادالت در بازار بی  بانكي استفاده کرد

 اولی بازار در باز بازار عمليات و مرکزی بانک توسط انتشار منظور به صکوک طراحی .1-۲

يافته، ساختاريافته و با عمق کافي برخوردار نیستند، بانک مرکنزي   در کهورهايي که از بازار پول توسعه

در کهور ايراه نیز به دلیل  نكه بازار بنی   . استعملیات بازار باز  برايناچار به انتهار اوراق برادار خود 

د و از شو در چند سال اخیر تهكیل شده، ابزارهاي بسیار محدودي در  ه خريد و فرور مي تنرابانكي 

ینور   بنه مندت،   در کوتناه  کنم  دستبانک مرکزي ناچار است  بنابراي ،بسیار کمي برخوردار است، عمق 

 يند، بنه دو منورد از     در  نچنه در پني مني   . دکني پولي اقدام سیاستگذار برايمستقیم به انتهار اوراق 
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سنتفاده واقنع   انتهار اوراق در بازار اولي توس  بانک مرکنزي منورد ا   برايتواند  ابزارهاي اسامي که مي

 .شود شود، اشاره مي

 مرکزی بانک دین بيع صکوک. 1-۲-5

صكوک بیع دي  بانک مرکزي، ابزاري مالي است که بر مبناي عقد بیع دي ، بنر اسناس م البناتي کنه     

در بنازار بنی    ( به صورت تنزيلني )منتهر شده و بدوه کوپ  سود  ،ها دارد بانک مرکزي از دولت و بانک

وده و قابلیت تبديل شده بنه  ب( غیر صوري)دي  مبناي انتهار اوراق بايد حقیقي . دشو بانكي عرضه مي

   . اوراق برادار را نیز داشته باشد

دي  به غیر بانک مرکزي واگذار شده و اي  امكاه براي مالک سديد نینز   مالكیتبا فرور دي ، 

 وري  وراق نقدينگي از اقتصناد سمنع  با فرور اي  ا. به فرور برساند بارديگرکه دي  را   يد وسود مي به

يابد که اي  به معنناي کناهش پاينه     در ترازنامه بانک مرکزي کاهش مي ي ديگرها شده و خالص دارايي

مهنابه و بنا خريند اوراق     عملیات انبسایي نیز به صنورتي کناماً  . استپولي و اعمال سیاست انقباضي 

 .افتد اتفاق مي

ید است، اما نكته اساسي  ه است کنه بنی    أيقد بیع مورد تاز منظر معیارهاي فقري، هر چند ع

دينوه واقعني    تنرنا يعنني   ؛یرفی  دي  اتحاد مالكیت وسود نداشته و ديوه غیرصوري به حساب  ينند 

   .تواند مبناي انتهار صكوک بیع دي  قرار گیرد مي

عملینات بنازار بناز     معیارها و ضنواب   تأمی  برايکافي  قابلیتاز منظر اقتصادي نیز اي  ابزار از 

 ابندي  معنن  . نرخ ق عي و از پیش تعیی  شده باشد باتواند  چرا که صكوک بیع دي  مي است؛برخوردار 

از منظر ريسک . دشو د، نرخ  ه به صورت ق عي استخراج ميشکه پ  از  نكه در بازار بی  بانكي ارائه 

از  ،اي  دسته از اوراق مهابه اسناد خزاننه  بنابراي ،است،  نیز به دلیل  نكه بانک مرکزي ناشر اي  اوراق

هناي زمناني بسنیار     توانند در بنازه   بر اي ، صكوک بیع دي  مني  افزوه. ندهستحداقل ريسک برخوردار 

از منظنر  . بنرد  ابنزار را در عمنل بناال مني     قابلینت منتهر شود و اي  يک ماهه  یور مثال، بهمدت،  کوتاه

همچننی ،  . اري نیز ابزار صكوک بیع دي  از ظرفیت کافي برخوردار استگذ وثیقه قابلیتنقدشوندگي و 
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بنه تملینک اين  باننک در منده و       ، وري نمنوده  منابعي که بانک مرکزي در اثر فرور اي  اوراق سمنع 

 . تواند به راحتي  ه را بلوکه نمايد مي

هناي   ال داراييصكوک، نیازمند نقل و انتقديگر است که صكوک بیع دي  بر خاف انواع  گفتني

از منظر حسابداري نینز  . کند بوده فر يند اسرايي استفاده از ابزار کمک مي فیزيكي نبوده و اي  به ساده

 .  استشیوه حسابداري اي  اوراق مهابه اوراق قرضه متعارف 

   مرکزی بانک اجاره صکوک .1-۲-۲

عملیات بازار باز بدي  صورت است که بانک مرکزي ابتدا  برايشیوه کاربرد صكوک اساره بانک مرکزي 

هايي که در اي  استخر  دارايي. نمايد هاي مهروع و داراي بازدهي مي اقدام به تهكیل استخري از دارايي

دولت در اختینار اين  باننک قنرار      سويگیرد يا متعلق به خود بانک مرکزي است و يا اينكه از  قرار مي

را داشنته  « در مند   سريناه »اساره داده شده و ايجناد   قابلیتها بايد از منظر عرف  يداراياي  . گیرد مي

در ادامه، بانک مرکزي با انتهار صكوک اساره بنر روي اين  اسنتخر و فنرور  ه در بنازار بنی        . باشند

اين   کنه   ابه اين  معنن  . نمايد  وري نقدينگي و اسراي عملیات بازار باز انقباضي مي بانكي، اقدام به سمع

زماه اساره بنه   و هم( به مدت شش ماه یور مثال، به)هاي داراي مازاد منابع فروخته  ها را به بانک دارايي

 . نمايد شرط تملیک مي

د که منورد  شو از منظر معیارهاي فقري اي  نوع صكوک بر اساس عقد محوري اساره منتهر مي

العینه در راب ه با  توسه شود، وسود چالش بیعمرمي که در اينجا بايد به  ه  مسألهاما است؛ يید شرع أت

مهروط نهنده دو عقند بینع     مسألهدر واقع، يكي از نكات فقري اثرگذار در قرارداد بیع، . اي  ابزار است

است که دومني در   درستديگر، ترکی  دو عقد بیع با يكديگر تنرا در صورتي  بیاهبه . به يكديگر است

از خريد، مبینع   پ اگر فروشنده در بیع نقد بر مهتري شرط کند که اولي شرط نهده باشد؛ بنابراي ، 

از فنرور،  ه را از خريندار    پن  ( بايع)به خود او بفروشد يا خريدار شرط کند که فروشنده  بارديگررا 
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ید نیست؛ أيکه در فقه امامیه مورد ت شود گفته مي«بیع العینه»به چنی  معاماتي . نیست درستبخرد، 

   .خي از کهورهاي اسامي مانند مالزي استفاده شده استهر چند در بر

اي در بازار بی  بنانكي فروختنه شنده و     هاي سرمايه در صكوک اساره بانک مرکزي، ابتدا دارايي

بینع نقند   : در اينجا سه راب ه فقري وسود دارد کنه عبارتنند از  . شود زماه اساره به شرط تملیک مي هم

شنود  ه اسنت کنه  ينا      که م رح مني  پرسهي ،حال. اياه دوره قرارداداولي، اساره و شرط تملیک در پ

 گیرد؟  العینه قرار مي شروط موسود در بیع نقد، در زمره بیع

العینه مخصوص باب بیع بنوده   ، بیعيكمچرا که  است؛منفي  پرسش،پاسخ اي   ،رسد به نظر مي

از اين  رو ترکین  عقند بینع و     . يابند  مي امعن  نرازماه دو عقد بیع و وسود شرط میاه  و در ترکی  هم

، دوم. گیرد ت قرار مياصل صح ماننداز باب عینه خارج بوده و مهمول عموماتي  يتخصصاز نظر اساره 

. یراحني کنرد  ( يا صل )تواه شرط تملیک در پاياه قرارداد را نه به صورت بیع، بلكه به صورت هبه  مي

سر هبنه  أکنند در پاياه مدت قرارداد، منوسر منورد اسناره را بنه مسنت      که یرفی  توافق مي ابه اي  معن

 .   بریرف خواهد شد العینه کاماً بیع مسألهدر اي  صورت . کند( صل )

معیارها  تأمی  برايکافي  قابلیتاز منظر معیارهاي اقتصادي نیز صكوک اساره بانک مرکزي از 

ننرخ سنود ثابنت و از پنیش      بنا چنرا کنه اين  ننوع صنكوک       است؛رخوردار و ضواب  عملیات بازار باز ب

از منظر ريسک نیز به دلیل  نكه بانک مرکزي يا دولنت ضنام  پرداخنت سنود اوراق     . استشده  تعیی 

 . استاز حداقل ريسک برخوردار  بنابراي ،هستند، 

( زير يک سنال )مدت  اههاي زماني کوت تواند در بازه بر اي ، صكوک اساره بانک مرکزي مي افزوه

گذاري نیز ابزار صكوک اساره بانک مرکزي از ظرفینت   وثیقه قابلیتاز منظر نقدشوندگي و . دشومنتهر 

 وري نمنوده بنه    همچنی ، منابعي که بانک مرکزي در اثر فرور اي  اوراق سمنع . کافي برخوردار است

 .يدتواند به راحتي  ه را بلوکه نما تملیک اي  بانک در مده و مي
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 های سياستی  ارائه پيشنهاد و بندی جمع. ۶

 بنراي ( صنكوک )اقتصادي یراحي اوراق برنادار اسنامي   -سنجي فقري امكاه پژوهش،اصلي اي   مسأله

دهد کنه هنر چنند امكناه      نهاه مي پژوهشهاي  يافته. انجام عملیات بازار باز در نظام بانكي کهور بود

 هناي  تواه با استفاده از قال  فراهم نیست، اما مي( اوراق قرضه)استفاده از ابزار متعارف عملیات بازار باز 

 ه اسنت کنه    نخسنت، گزيننه  . دکنر حقوقي، انواع ديگري از اوراق برادار را بدي  منظور یراحني   ديگر

مالي نموده و بانک مرکزي با ورود در بازار ثانوي  تأمی  براي دولت در بازار اولي اقدام به انتهار صكوک

برخي از ابزارهاي پیهنرادي براي اي  گزينه عبارتند . دکنهاي پولي خود اقدام  اوراق، به اعمال سیاست

، صكوک مرابحه دولت، صكوک اساره و اساره به شنرط  (صكوک بیع دي  دولت)اسناد خزانه اسامي : از

مدت امكاه تهكیل بازار ساختاريافته  با توسه به اينكه در کوتاه. كوک استصناع دولتتملیک دولت و ص

شنود باننک مرکنزي بنه صنورت       صكوک دولتي در نظام مالي کهور فراهم نیست، پیهنراد مي مورددر 

 . عملیات بازار باز اقدام نمايد برايموقت به انتهار صكوک بیع دي  و اساره 

را خ اب به  زيرسیاستي  پیهنرادهايتواه  در اي  پژوهش، مي شده ائههاي ار با توسه به تحلیل

 : بانک مرکزي کهور ارائه نمود

از يكي دو ابزار  تنرادر حال حاضر بازار بی  بانكي کهور از عمق کافي برخوردار نیست و در  ه 

در اين  شنراي  امكناه ورود باننک     . شنود  استفاده مني ( پذيري و به ندرت بیع دي  مانند سپرده)خاص 

به  اصليبازار کهش ورود بازيگري اي  عملیات بازار باز فراهم نیست؛ چرا که  برايمرکزي در اي  بازار 

( با هماهنگي بانک مرکنزي )شود دولت  ل پیهنراد ميكحل اي  مه منظور به. نام بانک مرکزي را ندارد

مالي نیازهاي خود اقدام نموده و اين  اوراق را در بنازار بنی      تأمی  برايبه انتهار انواع مختل  صكوک 

گیري بازار سناختاريافته دينوه بنا کیفینت دولتني،       اي  کار به تقويت عمق بازار و شكل. بانكي بفروشد

 . دشو مدت فراهم مي کند و زمینه ورود بانک مرکزي در میاه کمک مي

اوراق مهنارکت، از صنكوک بینع دين  و      مدت به سناي  شود بانک مرکزي در کوتاه پیهنراد مي

مزيت اي  دو نوع اوراق  ه است کنه بنرخاف اوراق مهنارکت، داراي ننرخ     . صكوک اساره استفاده کند
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هناي خناص    در پنروژه   نرنا سود ثابت و از پیش تعیی  شده بوده و نیازي به استفاده از منابع حاصل از 

 . اقتصادي وسود ندارد

 عننواه  بنه  صكوک از استفاده و مرکزي بانک مهارکت اوراق نراده رکنا امكاه دلیل هر به اگر

 انتهنار  بنه  زمناه،  هنم  و مكمنل  صنورت  به مرکزي بانک شود مي پیهنراد نیست، فراهم سايگزي  ابزار

 اوراق با صكوک ديگر انواع سايگزيني تدريجي زمینه کار اي . دکن اقدام مهارکت اوراق کنار در صكوک

 .سازد مي فراهم را مهارکت

هاي گوناگوه، به تقويت  ها و سررسید توسعه انواع گوناگوه صكوک دولت و بانک مرکزي با نرخ

بنازار پنول يكني از بازارهناي     . نمايند  در کهور کمک شاياني مني ( بازار پول)مدت  هاي کوتاه بازار بدهي

مندت و بلندمندت    یاهو تهكیل چنی  بازاري منافع بسیار مرمي در م بودهمفقوده در نظام مالي کهور 

 . مناس  است دولت در سرت تعمیق بازار پول تار کند. براي اقتصاد به همراه خواهد داشت
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 مالي و ثبات تقاضاي پول در اقتصاد ايران اتبررسي رابطه اصالح

 

  عليرضا عرفانيدکتر  ،جواد عرب يارمحمدي

 
 چکيده

به عنوان ابزارهاي سياست پولي بوده و از طرفي تقاضاي  بهرهثباتي تقاضاي پول، شرايط انتخاب بين حجم پول و نرخ  ثبات يا بي

اصالح مالي در ايران، شاخصي براي  پيشينهدر اين مقاله با استفاده از . هاي اصالح مالي قرار گيرد تواند تحت تأثير سياست پول مي

به دو دوره پيش و پس از انجام اصالحات مالي ( 5915-5935)آن، دوره مورد بررسي با استفاده از ه و اصالح مالي ساخته شد

دهد  نتايج نشان مي. و تابع تقاضاي پول، با استفاده از مدل تصحيح خطا در اين دو دوره و کل دوره برآورد شده است شده تقسيم

ثبات تقاضاي  افزون بر اين،. و تابع تقاضاي پول در ايران با ثبات مانده استداري بر تقاضاي پول نداشته  ااصالحات مالي اثر معن

ثبات تقاضاي پول  دهنده نشانها هم  نيز بررسي شده که نتايج اين آزمون CUSUMSQ و  CUSUM هاي  کارگيري آزمون پول با به

هاي موجود  اين نتيجه ديدگاه. حجم پول خواهد بودهاي پولي در ايران،  بر اساس اين نتايج، ابزار مناسب براي اعمال سياست. است

 .کند گذاران پولي ايران، مبتني بر استفاده از نرخ سود به عنوان ابزار سياست پولي را تضعيف مي در ميان سياست

 

 .مدل تصحيح خطا و آزادسازي مالي، ثبات تقاضاي پول مالي، اتاصالح :کليــديواژگان 

 .JEL:, E41 C22بندي طبقه

______________________________________________________ 
 دانشجوي دكتري اقتصاد دانشگاه سمنان                                            javad.yarmohamadi@gmail.com 

 گروه اقتصاد دانشگاه سمنان ت علميعضو هيأ                                                     erfani88@gmail.com 



 

 5931 تابستان، 47، شماره سومسال بيست و فصلنامه روند،   
 

 

44 

 مقدمه. 5

تابع تقاضاي با ثبات پول، شرط الزم براي آن است كه عرضه پول به عنوان ابزار سياستت پتو م رتور     

با  بنابراين،؛ ثباتم تقاضاي پول رنجر شو  تواند به بم ارا توسعه و آزا سازي را م رم ؛استفا ه قرار گير 

است، رناسب است تا ثبات تابع تقاضتاي پتول    انجام شدهها و اصالحات را م كه  ز ايم توجه به رقررات

انتخاب ابزار سياست پو م رناسب را  ر يت  رتدل   ( 791 )  نخستين بار پول. رور  ارزيابم قرار گير 

اند يكتم از  و ابتزار سياستت    تو گذار پو م رم وي فرض كر  كه سياست. بررسم نمو  ISLMاستاندار  

كه وي قا ر است فقط عرضه پتول يتا فقتط     ابه اين رعن. را انتخاب نمايد( بهرهعرضه پول يا نرخ )پو م 

كر ن رجتذور   پول نشان  ا  كه اگر هدف، حداقل. نرخ سو  را به عنوان ابزار سياست پو م انتخاب كند

د، انتخاب ابزار سياست پتو م بته واريتانم جم ته     گذاري شده باش انحرافات تو يد واقعم از رقدار هدف

كنتد كته اگتر     وي بحث رتم . ، كواريانم  و جم ه خطا و اندازه پارارترها بستگم  ار LMخطا  ر تابع 

ثبتات باشتد، الزم استت     بم ISگذاري شو  و اگر رنحنم  بايد هدف بهرهثبات باشد، نرخ  بم LMرنحنم 

پول عارل اص م  يثباتم  ر تقاضا از آنجا كه بم. رور  نظر باشدعرضه پول به عنوان ابزار سياست پو م 

بر  بع تقاضاي پول باثبات هست يا خير؟الزم است آزرون شو  كه آيا تا ،است، بنابراين LMثباتم  ر  بم

بايد به عنوان ابزار سياستت پتو م    بهرهتوان بررسم كر  كه  ر ي  اقتصا ، نرخ  اساس تح يل پول، رم

 .قرار گير  يا عرضه پول رور  استفا ه

  تأثيرگذاري سيستم را م بر اقتصا ، بستگم به حجم و كيفيت خدرات سيستم رتا م و كتارايم  

اند كه اصالحات را م تقاضا براي پول را هتم  ر كشتورهاي    بحث كر ه پژوهشگرانبسياري از . آن  ار 

  ، وِستو (777 )  نتل  ،رثتال  بتراي . كنتد  ثبتات رتم   يافته و هم  ر كشورهاي  ر حال توسعه بتم  هتوسع

از ايتتن  ستتته از ( 119 )  و نارايتتان( 112 ) 2جيمتتز( 112 )  ، بهمنتتم استتكويم و رحمتتان( 11 )

______________________________________________________ 
   1. Pool 

   2. Nell 

   3. Wesso 

   4. Bahmani-oskooee and Rehman 

   5. James 

   6. Narayan 
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هتاي ثبتات حتاكم از     است كته آزرتون   پذيرشچنين نتايجم وقتم قابل  ، ر عمل. هستند پژوهشگران

. ي بر تقاضتاي پتول باشتد    ار رعناثباتم  ر تابع تقاضاي پول باشند و اين اصالحات را م  اراي تأثير  بم

و به صورت ضعيف انجام شده باشد، رمكن است اثرات قابتل   و هكافم قوي نب  اگر اصالح را م به اندازه

كه اصالح را م تتأثيرات   از پژوهشگران نيز رعتقدندتعدا  اندكم . توجه يا اثرات ب ندردتم نداشته باشد

، (777 )  ، هتا  ( 77 )  فايتل  رت  : فته  اشتته استت  ي بر تقاضاي پول  ر كشورهاي پيشر ار رعنا

 بيشتتر ارتا   ؛هستند پژوهشگراناز جم ه اين (  11 ) و راكم و كيتاساكا( 112 )  ل و گيل آ ناكاپور

 .رطا عات براي كشورهاي  ر حال توسعه تأثيري براي توسعه را م بر تقاضاي پول قائل نيستند

بر تقاضاي پول باشد، آنگاه با اعمتال اصتالحات رتا م     ار  رعناي تأثيرات ارا م  ار اتاگر اصالح

از ايتن  . نيتز افتزايش يابتد    بهرهبايد كششِ  رآرديِ تقاضايِ پول كاهش يابد و رقدار رط ق كشش نرخ 

رتا م بتر    اتكه بتراي آزرتون اثربخشتم اصتالح     اصالح را م  ر ايران، روشم پيشينهبا توجه به  ،رنظر

است، تقسيم  وره رور  بررستم بته  و  وره و بترآور  تتابع تقاضتا  ر       تقاضاي پول  ر نظر گرفته شده

از  پمو  پيشهايم با رشاهداتم براي  تقاضاي پول براي بازه ، يگر بيانبه  ؛هري  از اين  و  وره است

 ؛شو ؛ هرچند انتخاب تاريخ براي شكست ساختاري كار چندان آسانم نيستت  را م برآور  رم اتاصالح

ترين تغييترات قابتل انتستاب بته      اص مچرا كه  شده است؛انتخاب  99  زران شكست ساختاري سال 

را م روي تقاضاي پتول،  ر   اتبراي آزرون اثر اصالح.  كراين سال رالحظه   رتوان  توسعه را م را رم

هتاي    ر بتازه  (M1)شو  تا تقاضا براي تعريف رحتدو  پتول    استفا ه رم ساالنههاي  اين رطا عه، از  ا ه

بتا توجته بته     افزون بتر ايتن،  .  شوبرآور    2  - 7    وره ،و  ر كل 97  - 7  و   2  -99  

 همتراه  هتايم   وره بته  و  وره بتا اشتكال   كل اي رشخص براي تقسيم  اينكه رمكن است انتخاب نقطه

 كته نيتازي بته تعيتين زرتانم رشتخص بتراي شكستت         CUSUMSQ و  CUSUMهاي  آزروناز باشد، 

 . ستا  شده استفا هنيز  ،ساختاري ندارند

______________________________________________________ 
   1. McPhail 

   2. Haug 

   3. Caporale and Gil-alana 
   4. Maki and Kitasaka 



 

 5931 تابستان، 47، شماره سومسال بيست و فصلنامه روند،   
 

 

44 

انتخاب  رسأ ه ر ربانم نظري، نخست . ه ربانم نظري پر اخته خواهد شدئ ر ا اره، ابتدا به ارا

رتا م بتر تقاضتاي     اتگير  و پم از پر اختن به اثر اصتالح  بين ابزارهاي سياست پو م رد نظر قرار رم

 ، ر قستمت ستوم  . ربانم اصالح را م ارايته خواهتد شتد    صورت كوتاه، بهپول  ر ي  ردل زران خريد، 

و  ر قسمت چهارم،  هبه برخم از رطا عات انجام شده  ر حوزه رور  بررسم پر اخته شد خالصهطور  به

بندي ارايته   نتايج آراري، جمع نيز پم از برآور  ردل و گزارش پايان ر . ندشو ها تشريح رم ردل و  ا ه

 .خواهد شد

 مباني نظري .2

بتار توستط پتول     انتخاب ابزار سياست پو م كه براي نخستتين  رسأ ه ر بخش ربانم نظري، نخست به 

كه  شو  رشاهده رم  ،گيري ي  ردل زران خريدكار بهبا  ، ر ا اره. ارائه شد، خواهيم پر اخت( 791 )

 طتور  به ر انتها نيز . تواند تقاضاي پول را تحت تأثير قرار  هد را م از چه طريقم و چگونه رم اتاصالح

 .شو  پر اخته رمهاي آن  را م و ابعا  و شاخص اتبه روضوع اصالح خالصه

  انتخاب ابزار سياست پولي .2-5

هتاي سياستتم، رخيتر     ابتزار هاي پو م به عنوان  يا رانده بهرهگذار پو م بين استفا ه از نرخ  اگر سياست

وي . صورت گرفتت ( 791 )توسط پول  رسأ هباشد، كدام را انتخاب خواهد كر ؟ تح يل كالسي  اين 

 .كند رم رشخصنشان  ا  كه ساختار اقتصا ، انتخاب بهينه ابزار سياستم را 

فرض كنيد بان  رركزي بايد سياست خو  را پيش از رشتاهده اختتالالت جتاري  ر بازارهتاي     

به صورت آنتم  ر اختيتار    بهرههاي  ول و كاال، تعيين كند و نيز فرض كنيد كه اطالعات رربوط به نرخپ

است كته بانت     رسأ هاين فرض بازتاب اين . هستند، و م اين ارر  ر رور  اطالعات تو يد صا ق نيست

ورم و تو يد راهانته  ارا اطالعات رربوط به ت ،را رصد كند بهرههاي  تواند به صورت رداوم نرخ رركزي رم

 ريابتد   بهره ر اين فضا، بان  رركزي قا ر نيست با نگاه به تغييرات  ر نرخ . يا فص م  ر اختيار هستند

اين روضوع  ر بازار كاال به اين صورت استت كته    رصداق. كه اختالل  ر اقتصا  به چه   يل بو ه است

______________________________________________________ 
   1.Shopping-time Model 

 .Walsh (2010)براي رطا عه بيشتر، رجوع كنيد به .     
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 هد كه شوكم رثبت  ر رنحنم تقاضا به  نممها رالحظه شو ، اين افزايش نشان  اگر افزايشم  ر قيمت

تنها با رشاهده قيمت و رقدار با هم است كته  . وقوع پيوسته است يا ي  شوك رنفم  ر رنحنم عرضه

چرا كه افزايش تقاضا با افزايش همزران قيمتت و رقتدار همتراه     ؛اين  و گزينه قابل ارزيابم خواهد بو 

  ر ستطح كتالن  . ر همراه خواهد بو ش قيمت و كاهش رقدا ر حا م كه كاهش  ر عرضه با افزاي ،است

تواند ناشم از افزايش تقاضاي كل يا ناشتم از تغييتر برونتزاي تقاضتاي      اقتصا ، افزايش  ر نرخ سو  رم

هتايم را   وقتم اطالعات  ر رور  اقتصا  كارل نيست، غيررمكن است كه بتوان رنبتع شتوك  . پول باشد

 . كررشخص  ،شوند رم بهرهكه باعث تغيير نرخ 

   رركزي بايد تالش كند كه نرخ بهرهرا رطرح كر  كه  ر چنين شرايطم، بان پرسشپول اين 

وي بتا  . تغيير كنند بهرههاي  بازار را ثابت نگه  ار  يا رقا ير پو م را ثابت نگه  ار  و اجازه  هد كه نرخ

ايسه واريانم تو يد  ر اثر استفا ه از  و فرض اينكه هدف سياست پو م تثبيت تو يد واقعم باشد، با رق

 .پاسخ  ا  پرسش،سياست رخت ف، به اين 

انتختاب ابتزار سياستتم  ر واقتع      رستأ ه از آنجا كته  . ها را ثابت  ر نظر گرفت پول سطح قيمت

نتتايج پتول را   . ردت است، نا يده گرفتن آثار سطح قيمت غيررنطقم نيست رربوط به  وره نسبتاً كوتاه

 :به  ست آور  ،توان با استفا ه از ردل سا ه زير كه به صورت  گاريتمم است رم

( )                                                                                                           

( )                                                                                                        

و  ر  بتو ه  بهتره  هد كه  ر آن تو يد تابعم نزو تم از نترخ    ي  رابطه تقاضاي كل را نشان رم ، رابطه 

σبا واريانم     عين حال به اختالالت برونزاي
 

 
صورت  نيز تقاضاي پول را به  رابطه . نيز وابسته است 

   تقاضاي پول نيز وابسته به اختتالل  .  هد و تابعم صعو ي از تو يد نشان رم بهرهتابعم نزو م از نرخ 

σبا واريانم 
 

 
بتراي  . باشتد    تعا ل رست زم آن است كه تقاضا بتراي پتول برابتر عرضته پتول      . است 

فرآيندهايم با ريانگين صفر بتو ه و همبستتگم      و    شو  كه هر  و جم ه اختالل  سا گم، فرض رم
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سا ه براي تعيين رقدار تو يتد استت كته  ر آن     IS-LMي  ردل  رابطهاين  و . پياپم يا رتقابل ندارند

  .هاست بر ثابت بو ن قيمتفرض 

     كر ن واريانم انحرافات تو يد  لگذار حداق شو  كه هدف سياست فرض رم
وقتتم  . است  

 .است    ها و اختالالت   اند، تو يد سطح تعا  م اقتصا ،  ر نبو  شوك تمام رتغيرها نررال شده

نمايتد،   را  ر ابتداي  وره تعيين رتم    و يا    بندي به اين صورت است كه بان  رركزي  زران

ايتن  . كننتد   هند و رقا ير رتغيرهتاي  رونتزا را تعيتين رتم     روي رم   و    هاي تصا فم  آنگاه شوك

   و    باشتد،     هستتند و اگتر ابتزار سياستتم        و    ابزار سياستم باشد،    رتغيرهاي  رونزا اگر 

 .هستند

تواند به صتورت رشتترك بتراي تو يتد      رم  و   هاي  رابطه اگر حجم پول ابزار سياست پو م باشد،

 :حل شو 

( )                                                                                                
           

   
 

     كه  اي گونهبه    با قرار  ا ن  ،حال
با توجه به اينكه رتغيرهتاي را نررتال كتر يم،    )شو      

 :، خواهيم  اشت(باشد     كافم است 

( )                                                                                                        
       

   
 

 :ست، عبارت خواهد بو  ازبنابراين، رقدار تابع هدف وقتم ابزار عرضه پول ا

(2)                                                                                              
  

    
      

 

      
 

. صورت رستقيم براي تو يد، حل شو  تواند به رم  رابطه و  بو هابزار سياستم     ر سياست جايگزين، 

بتراي     هرچند اين شرط سطح پول رتور  نيتاز    ؛ يگر، شرط بازار پول رور  نياز نخواهد بو  بيانبه 

 هتد    اشتن نرخ سو ، بان  رركزي اجازه رتم  با ثابت نگه. كند برقراري تعا ل  ر بازار پول را تعيين رم

بته صتورت    و  رآرد رشخص، تقاضاي پول  ر نرخ بهره برابركه حجم پول به صورت  رونزا  ر رقداري 

  .خواهد بو     برابرباشد، تو يد         به صورتم كه    با قرار ا ن .  رونزا تعيين شو 

______________________________________________________ 
كشتش  رآرتدي تقاضتاي پتول نيتز      . ها صفر است  گاريتم سطح قيمت ،بنابراين. نررال شده است  سطح قيمت روي .     

 . ر نظر گرفته شده است  برابر 
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( )                                                                                                          
    

  

هتا انجتام    واريانم تو يد رتناسب با هريت  از سياستت   هاي جايگزين، اين  با رقايسه انتخاب سياست

 :بر استفا ه از عرضه پول ترجيح خواهد  اشت، اگر و تنها اگر بهرهاستفا ه از نرخ . شو  رم

(9)                                                                                                  
        

  

 :، اين شرايط برقرار خواهد بو ، اگر و تنها اگر و  2هاي  رابطهباشد و با توجه به 

(7)                                                                                               
 

 
    

  

 
   

   

گير  كه واريانم اختالالت تقاضاي  ه قرار رموقتم با احتمال باالتر رور  استفا  بنابراين، ابزار نرخ بهره

  پتر شتيب   LMيا رنحنتم   ،(يا به عبارتم تقاضاي پول از ثبات كمتري برخور ار باشد)پول بزرگتر بو ه 

توجه  اريم كه شتيب  )باشد   شيب كم ISو رنحنم ( است     برابر LMتوجه  اريم كه شيب رنحنم )

طور رشابه  ر شرايطم ترجيح خواهد  اشتت   پول نيز به ابزار عرضه(.      از عبارت است ISرنحنم 

 σكه واريانم حجم پول
 .پرشيب باشد ISكم شيب، يا رنحنم  LMبزر  باشد، رنحنم   

 مالي و تقاضاي پول؛ مدل زمان خريد اتاصالح .2-2

. نظري اقتصا  رور  توجه بو ه است رتوننقش تغييرات تكنيكم و توسعه را م  ر تقاضا براي پول،  ر 

شو  كته   هاي پول و كارايم بيشتر سيستم را م، باعث رم بحث كر  كه خ ق جايگزين(  72 )  توبين

كنتد   نيز عنتوان رتم  ( 799 )   يبررن. كشش بيشتري  اشته باشد بهرهتقاضا براي پول نسبت به نرخ 

رختار،، كتاهش زرتان الزم بتراي انتقتال وجتوه،        هتا و  كه افزايش استفا ه از اعتبار، همزرانم  ريافتم

 . هد پر اخت كارا، تقاضاي رعارالتم پول را كاهش رم سازوكارهاي پول و  استفا ه زيا  از جايگزين

توان از  يدگاه  يافتگم ي  اقتصا  را نيز رم كاركر هاي اصالحات را م  ر سطوح رخت ف توسعه

هتاي تكنيكتم  ر بختش رتا م  و اثتر       رعتقدند پيشرفت نهاآ ؛ردنظر قرار  ا ( 779 )  بر و و جانانگ

 ر . رتفاوت روي روند سرعت گر ش پول  ار  كه هري  از اين اثرات  ر سطحم از توسعه، غا ب است

 طتور  بته هاي  يداري  پول نقد و سپر ه. سطح نخست، ويژگم اقتصا  افزايش استفا ه از پول خواهد بو 

 ر نتيجه، تقاضاي رعارالتم با سرعتم  ؛گير  رالت رور  استفا ه قرار رماي براي تأرين را م رعا فزاينده

______________________________________________________ 
   1. Tobin 

   2. Lieberman 
   3. Bordo and Jonung 



 

 5931 تابستان، 47، شماره سومسال بيست و فصلنامه روند،   
 

 

05 

 ر ستطح  وم،  . يابد و سرعت گر ش پول  اراي ي  روند رنفم خواهد شتد  بيشتر از  رآرد افزايش رم

ايتن  .  شتو   رجه نقدشوندگم باال رتم  باآزا سازي را م باعث رعرفم طيفم از اوراق بها ار قابل رعار ه 

، ابداعات تكنو وژي   ر بخش افزون بر اين. شوند ، جانشين پول به عنوان ابزار ذخيره ارزش رمها يما ار

هتاي   رانتده  ، ر نتيجه. كند هاي پو م را تسهيل رم جويم  ر رانده را م و انتقال پر سرعت وجوه، صرفه

طول زرتان  كنند و سرعت گر ش پول تثبيت شده و يا حتم  ر  پو م كندتر از حجم رعارالت رشد رم

 .كند شكل پيروي رم Uسرعت گر ش پول از ي  ا گوي  ،بنابراين. يابد افزايش رم

هاي رخت فم براي اثرگذاري آزا ستازي رتا م بتر     را م، كانال اتاصالح رتونبه صورت تجربم  ر 

هاي رتا م، افتزايش    افزايش رقابت بين رؤسسات را م، بهبو  واسطه. تقاضاي پول رد نظر قرار گرفته است

هتاي ختو پر از و    هاي ا كترونيكم، رشد تعدا   ستتگاه  شارل انتقال)ها، بهبو  تكنو وژي را م  تعدا  بان 

تواند به كاهش تقاضا براي پول رنجر شتو ،   و  ر  سترس بو ن ابزارهاي را م رم( اي بانكمه توسعه كارت

ارتا  ر بستياري از كشتورهاي     ؛كنتد  هاي پول به پول را تستهيل رتم   چرا كه اين تغييرات تبديل جانشين

فتزايش   رحال توسعه، اين اركان وجو   ار  كه تقاضاي پول  ر طول زران به واسطه پو م شدن اقتصتا  ا 

  .جهت تغيير  هد را م رمكن است تقاضاي پول را  ر هر  و اتاصالح ،بنابراين. يابد

عات ارعمول نيست كه  ر استخرا، توابع تقاضاي پول، نقش آشكاري براي توستعه رتا م و ابتد   

ر  ، توسعه را م را چنان كه  ر ا اره رو(772 )و همكاران   وارا آرا ؛بازارهاي را م  ر نظر گرفته شو 

 .ندا هگير ،  ر ي  ردل زران خريد وار  كر  قرار رم بررسم

هتا   هاي رخت ف، شارل خانوارها، بنگاه تقاضاي كل براي پول، نتيجه تقاضاي پول از سوي بخش

هاي پو م واقعم به صورت رثبت بته   تقاضاي كل براي رانده شو  رعمول فرض رم طور به. و  و ت است

استمم يتا    بهتره و به صورت رنفم به رتغيرهاي هزينه فرصت، نظير نترخ  ( GDPاغ ب )رقياس اقتصا  

از ربدأ، ضرايب شتيب و    عرض)كننده تقاضاي پول  رترهاي رشخصاپار تمامنرخ تورم بستگم  اشته و 

براي استخرا، تقاضتاي پتول و  ر نظتر گترفتن توستعه      .  ر طول زران بدون تغيير هستند( شكل تابع

ويژگم خانوارها به . شو  وارها ردنظر قرار گرفته و از ردل زران خريد استفا ه رمرا م، تقاضاي پول خان

______________________________________________________ 
   1. James,G.A. (2005). 

   2. Arrau 
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 ر . رو هستتند  ههاي رعار ه روبت   وره زندگم نارحدو ي  ارند و براي رصرف با هزينه ،اين صورت است

 :كند  كننده تابع زير را حداكثر رم رصرف  زران 

(7)                                                                                                            
 
    

بتراي هتر واحتد    . تابع رط وبيت رقعر است     عارل تنزيل و    وام،  رصرف كاالهاي بم   ،كه  ر آن

واحد از كاالي رصرفم را صرف نمايد، كه   شو ، وي بايد  كننده خريداري رم رصرف كه توسط رصرف

 :شو  به صورت زير تعريف رم  

( 1)                                                                                     
 

  
     

  

  
      

تكنو توژي ربتا الت روجتو  را     ،ايتن تتابع  . پارارتر تكنو وژي است  رانده واقعم پول و    ،كه  ر آن

تفستير   خريد ررتبط با ربتا الت   يزان رنابع خر، شده  ر فعا يتتواند به عنوان ر  هد كه رم نشان رم

افزايش  ر خريد كاالهاي رصترفم بته صترف    . نزو م است  صعو ي و نسبت به   نسبت به .   . شو 

هتاي پتو م بته     رانتده  ، يگر سوياز . يابد افزايش رم   ، ر نتيجه ،زران بيشتري براي رعار ه نياز  ار 

 ر بتازه   φپتارارتر  . يابتد  رم كاهش   ،بنابراين ، هد كه زران رعارالت را كاهش  هد خانوار اركان رم

    هرچته نستبت   . خواهد بو     تابعم از نسبت   ي  باشد،  φوقتم . شو  صفر و ي  فرض رم

نستبت بته          شتو  كته تتابع     فرض رم. رو  يند خريد از بين رمبزرگتر باشد، رنابع كمتري  ر فرا

هتاي رقيتاس  ر رعتارالت را     صترفه  φ ، ر نتيجه(.           )عارل اول نزو م و رحدب است 

ريزان پول نگهداري شده براي خريداري ي  واحتد رصترف     براي ي  رقدار رشخص .  هد نشان رم

φبراي تمام  استت، بتاز هم ثابتت  ر       برابتر  φ  ر شرايطم كته .  م استنزو   ، نسبت به سطح   

 عبارت  ر نهايت،. رعارالت وجو   ار 
 

شو  تتابع   فرض رم.  هد سطح تكنو وژي ربا الت را نشان رم 

 هزينه نسبت به 
 

كاهش  ر اين پارارتر، هزينه رعارالت را كتاهش   ،بنابراين(.     )صعو ي است  

  هد و كاهش  ر  رم
 

، ابتداعات  هتا  رابطته  ر اين . راستا با توسعه را م و ابداعات رثبت را م است هم 

 .وري  ر ي  تابع تو يد استآ را م رشابه با رشد سو 
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و انتهتاي    كه  ر فاص ه زرانم بين انتهاي  وره     ار بانكم،  تواند با اندوختن اوراق سو  خانوار رم

رحدو يت بو جه خانوار بته قترار زيتر     ،بنابراين. انداز بپر از   ار ، به پم    برابربازگشتم      وره 

 (:رتغيرها واقعم هستند)است 

(  )                                                       
    

        
    

π ،كه  ر آن
 

واقعم  بهرهنيز نرخ    ،    ي  وره و انتها  نرخ تورم  ر فاص ه زرانم بين انتهاي  وره  

(          π     ) هم  رآرد خانوار است   و. 

λاگر 
 

: ختواهيم  اشتت      ر نظر بگيريم، از حداكثرسازي نسبت به    رابطهرا ضريب الگرانژ  

λ  λ         . خواهيم  اشت  حداكثرسازي نسبت به  رابطهبا جايگذاري  ر ،: 

(  )                                                                                          
  

  
       

  

    
 

.  هتد  ، رابطه بين ريزان پول نگهداري شده، هزينه فرصت نگهداري پول و رصرف را نشان رم  رابطه 

جايم بته صتورت پتول نگهتداري      ع خو  را تاكننده رناب كه رصرف  هد نشان رماين شرايط ررتبه اول 

 .كند كه هزينه نهايم آخرين واحد پول، برابر رنفعت نهايم كاهش  ر هزينه ربا  ه باشد رم

 :به شكل زير باشد    شو  كه براي آنكه تقاضاي پول به شكل رعمول نمو  يابد، فرض رم

(  )                                                            
 

  
       

 

 
 
 

  
    

 

   
  

 

  
     

  اگر تتابع  . برقرار شو         و        اي بزر  است كه  رقدار ثابت و به اندازه   ،كه  ر آن

 :توان به تابع تقاضاي پول كاگان رسيد باشد، رم باالبه شكل 

(  )                                                                                     
  

    
 

– ،كه  ر آن با توجه به اينكه تابع به  ست آرده، تقاضتاي  . كشش رصرف است φكشش نرخ سو  و   

هتا و   رشتابهم بتراي بنگتاه    رصرف وجو   ار  و با  ر نظر گرفتن توابع GDPجاي  پول خانوارهاست، به

  ،اين ي  فرم قابل برآور  است كته  ر آن . كند تغيير رم GDP و ت، رصرف به 
 

ستطح تكنو توژي   ) 

است كه تكنو وژي ربا الت را م چنانكه پيشتر نيز  گفتنم. نيز حضور و بروز يافته است( ربا الت را م

هاي  رآرتدي   گذار  و رمكن است كشش ر نمماز ربدأ تابع تقاضاي پول تأثي  اشاره شد،  زوراً  ر عرض

را    رابطته  بنابر آنچه گفتته شتد، حا تت عمتورم     . اي تقاضاي پول را نيز تحت تأثير قرار  هد و سو 

 :توانيم به صورت زير بنويسيم رم
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( 2)                                                                                          

 ر ا اره و  ر بخش رعرفم ردل، براي رسيدن به ردل نهايم كه . هزينه فرصت پول است   ، كه  ر آن

 .را م  ر آن نشان  ا ه شد، آغاز خواهيم نمو  اتكه اثرات اصالح رابطه باالشو ، از  برآور  رم

  مالي اتاصالح .2-9

 ر  نيا چنان گستر ه بو  كه برخم از كشورهاي پيشترفته نيتز از اثترات      سركوب را م 791 تا سال 

ها و اعتبارات بانكم و نيز كنتترل بازارهتاي ارز و    و رقدار وام بهرهكنترل نرخ . سركوب را م رتأثر بو ند

هاي رديريت اعتبار  و ت، بخش رهمم از سركوب رتا م   سياست .سررايه خارجم ي  اقدام فراگير بو 

ها اعتبتارات   ن بخشو اي  كر رمهاي اقتصا ي حمايت  كه  ر آن  و ت از برخم بخش  ا  يل رمرا تشك

بانكم كه بخش عظيمتم از نقتش    نظام. كر ند رمتر و يا حتم رنفم  ريافت  واقعم پايين بهره  را با نرخ

يه بر ي  ابزار تخصيص رنابع را م بيشتر با تك  اشت و ر سيطره  و ت قرار  ،كند نظام را م را ايفا رم

 .دش ها انجام رم كيفم پو م و اعتباري و كنترل  ستوري سبد  ارايم بان 

شاو   گر   كه گ داشميت، بررم 791 ضرورت اجراي آزا سازي را م و رنطق آن به اوايل  هه 

  كه بعتدها بته نتام ركتتب استتنفور       شدگذار ركتبم  كر ند كه پايه رطرحهايم را  كينون نظريه و ر 

سازي را م  ر اين  هه پم از رفهوم سركوب را م رور  توجته قترار    رفهوم توسعه يا آزا . شناخته شد

ها و رؤسسات اعتباري  ر تنظيم ارزش واقعم ابزارهاي رتا م و اركتان    با نقش آزا  بان  همراهگرفت و 

 بهتره  ستازي نترخ   آزا ،نظتر بستياري   زا .كنندگان از طريتق ايتن ابزارهتا بتو      تر ربا  ه رشاركت وسيع

استمم   بهرهي افزايش نرخ ا زوراً به رعن بهره م آزا سازي نرخ و ، فه آزا سازي را م استؤترين ر اص م

هاي اعتباري، سهو ت ورو  رؤسسات به  ، بر اشتن كنترلبهرههاي  ز ايم از نرخ عالوه بر رقررات .نيست

 ،سازي حساب سررايه آزا   ر نهايتسازي بخش بانكم و  بخش بانكم، استقالل بان  رركزي، خصوصم

و همكتاران   از  يتدگاه بنتديرا   ،همچنين .شوند هنده آزا سازي را م رحسوب رم لعناصر اص م تشكي

______________________________________________________ 
 (79  )ياررحمدي   رجوع كنيد به عرب.     

   2. Financial Repression 

   3. Stanford  School 

   4. Bandiera. (2000) . 
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هتاي   ز ايتم و رحتدو كر ن  خا تت    نخستت كنتترل  : آزا سازي را م شارل  و بختش استت   ،(111 )

دف اطمينتان از ستالرت   كر ن ي  سيستم كنتترل احتيتاطم بتا هت     جانشين يرستقيم  و ت و  يگر

هاي رستقيم  و ت  اراي ابعتا    ز ايم و تحديد  خا ت اقدارات اصالحم، كنترل ايشاناز نظر . بانكداري

بتازار    ،هتا، قواعتد احتيتاطم    كنترل نرخ سو ، را كيت بان   ،ك يدي رتفاوتم است كه تخصيص اعتبار

 .انداز آن جم ه اوراق بها ار و حساب سررايه همگم

بتراي بررستم   . گيتر   اي و رداوم است كه طم زران شكل رم را م ي  فرايند ررح ه تااصالح

هتاي رتفتاوتم    از شاخص ،رطا عات رخت ف  ر تجربم اثرات آزا سازي را م بر رتغيرهاي واقعم اقتصا 

رتا م   اتهاي اصتالح  رتغيرهايم كه عموراً به عنوان شاخص .هايم  ار  كاستم ي كه هر  استفا ه شده

پتول   نستبت حجتم  شتاخص    ،شاخص تعميتق رتا م  : ، عبارتند ازشوند رم ر رطا عات تجربم استفا ه 

نسبت نقتدينگم  ، پول رحدو  حجمنسبت اسكناس و رسكوك  ر  ست اشخاص به ، GDPگستر ه به 

سيستتم   اعطتايم  اعتبتارات ، شاخص ساختاري توسعه رتا م ، شاخص بنيانم توسعه را م، به حجم پول

سيستتم بتانكم بته     اعطتايم  نسبت اعتبتارات ، به تو يد ناخا ص  اخ م نسبت به بخش خصوصمبانكم 

هتاي بتانكم بته تو يتد      نسبت ستپر ه ، هاي كانت و  وين شاخص، بخش  و تم به تو يد ناخا ص  اخ م

نستبت روجتو ي بتازار اوراق بهتا ار بته      ، هتاي نقتدي   نرخ رشد بدهم، بهرهنرخ ، ناخا ص  اخ م اسمم

 ند تتا از  كر تالش ( 11 ) 2و ابيا  و رو ي (111 ) بنديرا هاي ت  بعدي، به جاي شاخص  .نقدينگم

 .استفا ه كنندي براي نشان  ا ن توسعه را م تر هاي جارع  شاخص

. د ر نظتر بگيرنت  كر ند ابعا  رخت ف آزا سازي را م را رطا عته و   تالش(  11 )ابيا  و رو ي 

 چهتار  ،شتش رتغيتر   هر يت  از ايتن   كه براي يطور به ،شش رتغير ساختند  ر برگيرندهآنها شاخصم 

را بته   اعتدا  يت  تتا چهتار     هتا  از اين حا تي  را تعريف و به هر از سركوب را م تا آزا ي را م  حا ت

______________________________________________________ 
   1. Credit Allocation  
   2. Prudential Regulation 
   3. Financial Depth 

رراجعته     تتا   9 صتفحات  ( 79  )ياررحمدي   را م، به عربهاي آزا سازي  براي رطا عه بيشتر  ر خصوص شاخص.     
 .يدكن

   5. Abiad and Mody 
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 ابيتا  و رتو ي  از جمع اعدا  اين شش رتغير ي  رشتاهده از شتاخص تركيبتم    . رنسوب كر ند ترتيب

ذخيتره قتانونم،    ريزان استفا ه از اعتبارات رستتقيم و : از بو ند ش رتغير عبارتاين ش. آيد  ست رم به

كند، وجتو  رقتررات    كه رقابت را رختل رم  يگري ، وجوه قوانين ورو  و قوانينبهرهوجو  كنترل نرخ 

هاي بخش عمورم  ر بخش را م و كنترل بتر رعتارالت    رقررات احتياطم، سهم  ارايم نبو عم ياتم و 

 . ا م  م را م بين

هشتت   ايشتان . د ا نرا ردنظر قرار  را م اتاصالحابعا  رخت ف  نيز ( 111 )و همكاران  بنديرا

 ر نظتر   (صفر و يكتم ) رجازي يو براي هر ي ، رتغير كر هعارل رؤثر  ر آزا سازي را م را شناسايم 

هشتت  . ستاختند رتا م را   اتاصتالح  شاخص  هاي اص م  فهؤرتح يل آنگاه با استفا ه از روش . گرفتند

 ،بندي اعتبار بانكم سهميه ،نرخ ذخيره قانونم ،حمايت از رقابت ،بهرهنرخ  :عبارتند از نبنااعارل ردنظر 

 .ا م  م بينآزا ي را م و  بازار سررايه، سيستم نظارتم ا،ه را كيت بان 

 مروري بر مطالعات تجربي .9

رطا عات انجام شده  ر خصوص ثبات ساختار تقاضاي پول  ر  نيا رتعد  بو ه و  ر ايران نيز رطا عاتم 

با استتفا ه از تكنيت  همجمعتم    (  7  )از جم ه كميجانم و بوستانم .  ر زرينه آن انجام شده است

به بررسم ثبتات تقاضتاي پتول  ر      7  تا  7   نه از هاي ساال جوهانسون جوسي يوس و كاربر   ا ه

ايشان نتيجه گرفتند كه نقدينگم با تو يد ناخا ص  اخ م، تورم و نرخ ارز همجمع بو ه . ايران پر اختند

 ه كربرآور   1/  ضريب جم ه تصحيح خطا را  ،همچنين. و تقاضاي پول  ر اقتصا  ايران با ثبات است

م وجو  تعا ل ب ندردت  ر بازار پول، حركت به سمت تعا ل  ر اين بتازار بته   رغ بهو نتيجه گرفتند كه 

نيز از همتين روش ستو  جستته و بتراي     ( 72  )جعفري صميمم و همكاران  .گير  كندي صورت رم

.  ندكر، ثبات تقاضاي پول را براي تعريف رحدو  و تعريف گستر ه پول تأييد  7  تا  7    هاي سال

اي، كندبو ن سرعت تعديل را نيتز    حظه واكنشستفا ه از ابزارهاي تجزيه واريانم و با ا ،همچنينآنها 

 .گرفتندنتيجه 

______________________________________________________ 
   1. Principal Component Analyses (PCA) 
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را م بر ساختار تقاضاي پول كمتر رور  توجه بتو ه و  ر ايتران نيتز     اتاثر اصالح ،با اين وجو 

رتا م بتر    اتبرخم از رطا عات انجام شده  ر خصوص اثر اصتالح . ردنظرِ پژوهشگران قرار نگرفته است

اي انتخاب شده كه تمتارم   است كه اين رطا عات به گونه گفتنم. پايداري تقاضاي پول به قرار زير است

 .هاي استفا ه شده را پوشش  هد روش

 با استفا ه از روش (   1 )  كورارECM    كشتور  ر حتال    1 اثر توسعه را م بر تقاضتاي پتول را  ر

 ر تمام روار ، كشش  رآردي تقاضاي پتول    هد وي نشان رمهاي  يافته. توسعه رور  بررسم قرار  ا 

 . ر نتيجه توسعه را م بدون تغيير باقم رانده است

  گيري روش جوهانستتون جوستتي يوس، بررستتم كر نتتد كتته كتتار بتتهبتتا ( 117 )  ستتوئيدي رات و الا

ا تحت تأثير اصالحات را م به وقوع پيوسته  ر قطر، ارارات و بحرين ثبات تقاضاي پول  ر ب ندردت ر

كنند كه با توجه به پايدار راندن  ايشان به رقارات پو م اين كشورها توصيه رم. قرار  ا ه است يا خير

هاي را م انجام شده، همچنان از رشد پول به عنوان ابزار سياست پتو م   رغم آزا سازي بهتقاضاي پول 

 .استفا ه نمايند

 ترا يا  ر  وره پم از جنگ را رتور  بررستم قترار  ا    تابع تقاضاي پول  ر اقتصا  اس( 777 )  آسانو .

 هتاي پايتانم   ستال رغم آنكه اقتصا  استرا يا  ر  بهنتيجه گرفت كه  VECMوي با استفا ه از ي  ردل 

يت  رابطته    بهتره  م تقاضاي پتول بتا تو يتد و نترخ     وبا آزا سازي را م همراه بو ه است،  771  هه 

تتوان كشتش  رآرتدي     نتيجه  يگر وي اين است كته نمتم  . ستجمعم ب ندردت و باثبات  اشته ا هم

 .واحدي را  ر اقتصا  استرا يا ر  نمو  2/1اي تقاضاي پول  تقاضاي پول واحد و كشش سو 

 با استفا ه از ( 777 )  اريكسون و شارراARDL     اثر آزا سازي را م بر تقاضتاي پتول گستتر ه(M3 ) را  ر

نتيجته گرفتنتد كته تتابع تقاضتاي پتول        آنهتا .  ر يونان رور  بررسم قترار  ا نتد    77 تا   79  هاي سال

 .برآور شده به صورت قابل توجهم پايدار بو ه و تحت تأثير آزا سازي را م قرار نگرفته است

______________________________________________________ 
   1. Kumar 
   2. Darrat and Al-sowaidi 

   3. Asano 
   4. Ericsson and Sharma 
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 ها مدل و داده .7

توسعه يافته توسط   (GETS)« از كل به جزء»گير ، ردل  رور  استفا ه قرار رم رقا هرد م كه  ر اين 

روابتط بتين    ،گيتر ،  ر واقتع   اقتصا  رتدنظر رتم   نظريهآنچه  ر . است  (LSE)ردرسه اقتصا ي  ندن 

ها به ندرت اطالعات زيا ي  ر رتور  تعتديل پويتاي     نظريه. رتغيرهاي اقتصا ي  ر شرايط تعا  م است

اطالعتاتم كته    ،ارا  ر عمتل  ؛ندكن رم رتغيرها  ر  وره انتقال بين  و تعا ل و  ر طول زران گذار، ارايه

ي   ،بنابراين. اند گير ، به ندرت  ر شرايط تعا  م بروز كر ه ها رور  استفا ه قرار رم نظريهبراي آزرون 

هتاي   نظريته ها براي آزرون  شناسم قابل توجه  ر استفا ه از اطالعات برآرده از عدم تعا ل رشكل روش

 . استGETS طه آغازين براي بسط و توسعه روش اين نق. ربتنم بر تعا ل وجو   ار 

تجربتم بايتد بته     رستأ ه هاي يت     انان ردرسه اقتصا ي  ندن، پويايم از  يدگاه اقتصا سنجم

ي  رتغير  ر  وره جتاري بته  و   يتل     آنها،به اعتقا  . ها تعيين شو  نظريهها و با توجه به  وسي ه  ا ه

 پيشتين ت كه رمكن است رتغير به صتورت كارتل  ر  وره   اين اس ،نخستين   يل ؛كند تغيير رم ك م

رتغيرهتا  ر  وره جتاري حتداقل     ،بنتابراين . تعديل نشده باشد و به رقدار تعا  م ختو  نرستيده باشتد   

 ،حتال . كنند تا شكاف بين رقدار واقعم و رقدار تعا  م ختو  را از بتين ببرنتد    صورت جزئم تغيير رم به

ر عالرت ستاره را به نشانه اينكه رتغير  ر رقدار تعا  م است، اختصتاص  را  ر نظر بگيريد، اگ 2 رابطه 

 :نوشترا به شكل زير  2 رابطه توان   هيم، رم

(  )                                                                       
                     

 :توان به صورت زير نشان  ا  را رم يا شدهتعديل  ، ر اين شرايط

( 9)                                                                        

از رقدار تعا  م آن بيشتر شو ، آنگتاه رقتدار واقعتم     پيشينتوجه  اريم كه اگر رقدار واقعم پول  ر  وره 

اين بدان رعناست كته اگتر عبتارت    . تر شو  د تا به رقدار تعا  م نز ي پول  ر  وره جاري بايد كاهش ياب

از ايتن روستت كته عالرتت ضتريب      . بايد رنفم باشد رابطه اخل براكت رثبت باشد، تغيير  ر طرف چپ 

 .است  (ECM)تصحيح خطا  سازوكار، همان اين سازوكار. رنفم است λتعديل 

______________________________________________________ 
   1. General to Specific 

   2. London School of Economics 
   3. Error Correction Mechanism 
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اين است كه رمكن است تقاضاي پول  ر  وره جاري بته  ل  وم تغيير رتغير  ر  وره جاري   ي

تو يد ناخا ص  اخ م و هزينه  رانندرتغيرهاي برونزايم  پيشينهاي  واسطه تغييرات  وره جاري و  وره

 :توان به صورت زير نوشت را رم 9 رابطه تر  شكل ك م ،بنابراين ؛فرصت پول، تغيير كند

                                          
  
             

        
  
              

  
                                                                              ( 7) 

 اتاصتالح  اين ردل براي تقاضاي پول اگر  ر  وره.  كرهاي ررسوم برآور   توان با روش ردل را رماين 

اي  اشتته باشتد كته رعتقتديم اصتالحات رتا م  ر آن  وره وجتو           ار نسبت به  ورهارا م تفاوتم رعن

را م به تغيير  ر ساختار تقاضاي پتول رنجتر شتده و     اتكه اصالح گرفتتوان نتيجه  نداشته است، رم

 .ثبات بو ه است تقاضاي پول  ر اقتصا  ايران بم

، حجم پول، تو يد ناخا ص  اخ م و رتغيتري بته عنتوان    يا شدهور  ردل هاي رور  نياز براي برآ  ا ه

استفا ه از نرخ تورم بته جتاي   . شو  از نرخ تورم براي آن استفا ه رم رقا ه ر اين هزينه فرصت پول است كه 

استت،  اسمم كم نوسان رواجه  بهرهواقعم رنفم و نرخ  بهرهاسمم، نه تنها  ر ايران كه عموراً با نرخ  بهرهنرخ 

همگتم توستط    يا شتده هتاي   آرارهاي رربوط بته رتغيتر  . نيز ررسوم است ي  يگرب كه  ر رطا عات اقتصا ها

تتا    2  هاي  ر اختيار براي اين سه رتغير به صتورت ستاالنه از    بازه  ا ه. شو  بان  رركزي ايران تو يد رم

 . عه ردنظر قرار گرفته استبو ه كه تمام اين بازه به عنوان  وره رور  بررسم  ر اين رطا  7  

 برآورد مدل .1

شتو ، ايتن استت     را م بر ثبات تقاضاي پول استفا ه رم اتكه براي  ر نظرگرفتن اثر اصالح  ، روشمرقا ه ر اين 

هاي توسعه را م،  وره رور  بررسم به  و  وره كه  ر يكم توسعه رتا م بته وقتوع پيوستته      كه بر اساس شاخص

براي  و  وره و كل  وره به صورت جداگانته بترآور  و بررستم    ( 7 رابطه )آنگاه تقاضاي پول . است، تقسيم شو 

 .هاي رور  بررسم رتفاوت بو ه است يا خير اي تقاضاي پول  ر  وره هاي  رآردي و سو  شو  كه آيا كشش

روضوع حساس، تعيين نقطه شكست يا زرانم است كه رعتقديم از آن پم توستعه رتا م بته وقتوع     

شاخص توستعه رتا م ابتداع شتده بته وستي ه بنتديرا را بتراي اقتصتا  ايتران            ،براي اين رنظور. پيوسته است

و براي هريت    شدهرا م  ر اقتصا  ايران  ر نظر گرفته  اتعد براي اصالحبه اين ترتيب كه شش بُ. سازيم رم
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و پتيش از آن عتد     يت  شو  كه  ر  وره توسعه را م عتد    از اين ابعا ، ي  رتغير رجازي  ر نظر گرفته رم

 .خالصه شده است   ر جدول  اص مهاي تغييرات  ابعا  شاخص و سال. گير  فر را به خو  رمص

 مالي در ايران اتهاي اصالح مؤلفه .5جدول 

 توضيحات را م اتاصالح رؤ فه

   7  پم از سال  نرخ ارز
سازي نرخ  سياست يكسان، رور  بازنگري ك م قرار گرفت نظام ارزي ايران  ر اين سال

 .دشو نرخ ارز  ر ايران ت  نرخم  اجراارز 

  97  پم از سال  بازار سررايه
 يهاي پذيرفته شده  ر بورس و حجم رعارالت بورس رشتد  تعدا  شركت  ر اين سال

تتا     گذشتت  از پماي بو  كه اثر اين توسعه بازار سررايه به گونه.  اشت يچشمگير

 .شاهد حباب قيمت شد بازار سال  

  71  پم از سال  خصوصمهاي  بان 
صتا ر و   71  ين بان  خصوصم ايران پم از انقتالب  ر ستال   نخسترجوز تأسيم 

 .دندشهاي  يگري تأسيم  آن بان  پم از

رؤسسات اعتباري 
 غيربانكم

   9  پم از سال 
رقررات تأسيم و نحوه فعا يت رؤسسات اعتباري غيربانكم به تصويب   9   ر سال 

 .رسيد شوراي پول و اعتبار

  71  پم از سال  نرخ ذخيره قانونم
تغييرات سال  ر طول  وره تغييرات زيا ي  ر نرخ ذخيره قانونم ايجا  شده است، ارا 

 . هد نشان رمشديدترين كاهش را  ر رتوسط نسبت ذخيره قانونم  71  

  نرخ سو 
 و 72  تا   9  بين 

  71   پم از سال

افتزايش    9   ر ستال   هاي بانكم سو  سپر ههاي  از جنگ، نرخ پمين بار نخستبراي 

تتا ايتن كته  ر ستال      ،ها ا ارته پيتدا كتر     اين روند افزايشم تقريباً  ر تمارم سال. يافت

هتاي اخيتر    و پم از آن  ر ستال  دش  ار رعنا چار كاهشم قابل توجه و  سو ، نرخ 72  

 .با رشد رواجه شد بار يگر

 .اين پژوهشهاي  يافته: رأخذ

______________________________________________________ 
 بتا  استت،  ربتا  بتدون  بانكم عم يات قانون بر ربتنم كه كشور بانكداري نظام  ر سو  هاي نرخ تعيين فرآيند و روش.     

   يتل  بته  و واقعتم  بختش   ر اقتصتا ي  بتاز هم  رالحظته  بتا  و بتو ه  رتفاوت رتعارف يبانكدار  ر نرخ تعيين هايروش

 تعيتين . شتو   رتم  تعيتين   ستتوري  صتورت  به  ر بيشتر روار  اقتصا ي، هاي بخش از حمايتم نگاه با سيستم بو ن م و ت

 ربتا  بتدون  بتانكم  عم يات قانون  ر رصرح عقو . شو  رم انجام عقد نوع به توجه با كشور بانكداري نظام  ر سو  هاي نرخ

 بتا  عقتو   يتا  غيررشتاركتم  عقتو    ر. رشتاركتم  عقو  و غيررشاركتم عقو  وند؛ش رم تقسيم  سته  و به راهيت  حاظ به

 را كيتت،  انتقتال    يتل  بته  عقتو   گونه اين  ر. نمايد تعيين را سو  نرخ حداكثر يا و حداقل تواند رم بان  ثابت، باز هم

 نظتر  از يا شتده  فعا يتت  را م وضعيت احتما م تغييرات و آتم تحوالت بنابراين،  ،شو رم قطع سررايه با  هنده وام رابطه

 .استت  شده بنا ضمان به تم ي  عدم بر رشاركت راهيت كه حا م  ر؛ ندار  بان  رطا بات و سو  به ارتباطم زيان و سو 

 عمتورم  شترايط   ر .يابتد  رتم  استمرار آنان را كيت ب كه ،ننمو ه يد رفع خو  سررايه از رشاركين و عار ين كه رعنا بدين

 رونتد  ا بته. شو  رم تعيين اعتبار و پول شوراي توسط غيررشاركتم و رشاركتم عقو  تسهيالت سو  و هاي سپر ه سو  نرخ

 كتاهش  پيشتگام  روجتو ،  اقتصتا ي  وضعيت و شرايطبه كشور با توجه  هاي بان  و شده رواجه تغييراتم با تازگم به روصوف

  .اند بو ه سو  نرخ
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گفتته و تركيتب ايتن شتش رتغيتر بتا        شش رتغير رجازي پيش  ر نظرگرفتنبا به اين ترتيب 

كه رؤ فه اص م اول رتغيرهتاي نتاربر ه   ايران  را م توسعهشاخص   ،هاي اص م استفا ه از تح يل رؤ فه

 : روند اين شاخص به صورت زير است .خواهد بو قابل استخرا،  است،

 مالي ايران اتاصالحشاخص  .5نمودار 

 
شو ،  و رو، آزا سازي را م نخست  ر ابتتداي  هته هفتتا  و  يگتري  ر      ه رالحظه رمچچنان

بتو ه استت، شتديدتر     99  كه ا بته رو،  وم كه آغتاز آن از ستال    شو  رشاهده رماواخر  هه هفتا  

هتاي بعتدي بتا      ر ستال  91  را م انجام شده  ر سال  اتتوان رالحظه كر  اصالح رم ، ر واقع. است

ارتا  ر رتو،  وم،    ؛ثابت باقم رانتده استت   99  اصالحات بيشتر همراه نشده و سطح شاخص تا سال 

 ر حال صعو  بتو ه    را  نبال كر ه و شاخص  ر طول ي   وره نسبتاً طوالنم  ار ا ارهاصالحات روندي 

 .راي تبديل  وره رور  بررسم به  و  وره بهترين سال استب 99  انتخاب سال  ، بنابراين،است

______________________________________________________ 
هاي خطم از رتغيرهاي رشاهده شتده استت، بته شتك م كته       هاي اص م، روشم آراري براي يافتن تركيب تح يل رؤ فه .    

اگتر بتراي رطا عته تغييرپتذيري كتل      . ترين رقدار به واريانم رتغيرهاي اص م باشد رتغير جديد تو يدشده، نز ي   واريانم
تصتوير نمتو ، آنگتاه بتراي      (K<P)رؤ فته اصت م    Kا بتتوان بتا   و م بيشتر ايتن تغييرپتذيري ر   ،رؤ فه الزم باشد Pسيستم 

رؤ فته    Kريتزان اطالعتم كته  ر    ،؛  ر ايتن صتورت  شو  هاي اص م استفا ه رم رؤ فه تح يلرؤ فه اص م از  Kپيداكر ن آن 
رتغيتر   Pان به جتاي  تو رؤ فه اص م را رم K ،بنابراين. رتغير او يه است Pرانند ريزان اطالع روجو   ر ( تقريباً) ،وجو   ار 

ايتن تركيبتات   . استت   X1,X2,….Xpرتغير تصا فم  Pهاي اص م از نظر جبري تركيبات خطم ويژه  رؤ فه. او يه به كار بر 
 X1,X2,….Xp هتد كته از  وران  ستتگاه او يته بتا       جديد را نشان رم تخطم از نظر هندسم انتخاب ي   ستگاه رختصا

 . آيد رمعنوان رحورهاي رختصات به  ست  به

0 

0.5 

1 

1.5 

2 

2.5 

3 
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و استفا ه از رعيار اطالعتات آكائيت  بتراي تعيتين        با وقفه ورو ي  ECMنتايج برآور  ردل 

 تتتا   2  و كتتل  وره يعنتتم   7  تتتا  97  ، 99  تتتا   2  هتتاي  تعتتدا  بهينتته وقفتته بتتراي  وره

، براي ARDL(1,0,1)اساس رعيار اطالعات آكائي ، ردل است كه بر  گفتنم. قابل رالحظه است  7  

ارايه شده است، بتر استاس ايتن      كه  ر جدول  ECMهاي زرانم رناسب بو ه و نتايج ردل  تمام  وره

 .ردل است

 هاي مختلف زماني در دوره ECMنتايج برآورد مدل  .2جدول 
  7 -  97   99-  2    7 -  2  

 **رتغير
 رقدار ضريب انحراف رعيار رقدار ضريب انحراف رعيار ضريبرقدار  انحراف رعيار

7 /1  9/1-   /1 *  /1 179/1 *  /1        

1122/1 119 /1- 11 7/1 11 7/1 11 9/1 1112/1  𝜋 
7/9 11/9  7/  *  / - 77/1 * / -   

  /1  9/1 1  /1 *12 /1-   /1 *1  /1         

 .ند ار رعنا رصد  2ضرايب  ر سطح *
 .نيز جم ه تصحيح خطاست    ضريب ثابت و   نما  نرخ تورم، 𝜋نما  تو يد ناخا ص  اخ م،     است كه  گفتنم **

 .هاي اين پژوهش يافته: رأخذ    
 

هزينه )اي  هاي ب ندردت  رآردي و سو  توان كشش هاي برآور شده رم با استفا ه از ردل ،حال

ها  ر جتدول   اين كشش. آور را به  ست ( فرصت پول كه  ر اينجا تورم رور  استفا ه قرار گرفته است

 .ارائه شده است  

 ضرايب بلندمدت .9جدول 
  7 -  97   99-  2    7 -  2  

 رتغير
 رقدار ضريب انحراف رعيار رقدار ضريب انحراف رعيار رقدار ضريب رعيارانحراف 

  /1 *7/    /  *27/2 97/1 *  /2       

17/  179/1 9 /1  1 /1  7/1  7/1 𝜋 
2 /7 * / 1-  / 1 *  /27-  / 1 * /2 -   

 .ند ار رعنا رصد  2ضرايب  ر سطح *

 .هاي اين پژوهش يافته: رأخذ   

______________________________________________________ 
براي آنكه  رجته   ،بو ه است،  ر نهايت ARDL(1,0,1)هاي ورو ي بيشتر نيز ردل تصريح شده  از آنجا كه با تعدا  وقفه.     

 .وقفه ورو ي استفا ه شده است  آزا ي كمتري از  ست برو ، از 
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ي آرتاري آنهتا نيتز زيتر ستؤال       ار رعناهمساز نيستند،  نظريه، آنجا كه ضرايب با باال ر جدول 

بتراي نترخ ستو      جانشتين كه به نوعم ( هزينه فرصت نگهداري پول)ضرايب ب ندردت نرخ تورم . است

ين نبو ه و فرضيه صفربو ن ا  ار رعنا م به  حاظ آراري واسمم است، هرچند رثبت برآور  شده است، 

ضتريب هزينته     ار نبتو ن  رعناتوان نتيجه گرفت كه به واسطه  ينجا رم ر ا. توان ر  كر  ضريب را نمم

فرصت پول، استفا ه رقارات پو م از نرخ سو  به عنوان ابزار سياستت پتو م، تقاضتاي پتول را چنتدان      

رآردي تقاضتاي   هد كه كشش   كاربست آزرون چاو نشان رم سوي  يگر،از .  هد تحت تأثير قرار نمم

 ر ربانم نظتري ارايته شتد، بتر      چهچنان بنابراين،. هاي رور  بررسم بدون تغيير بو ه است پول  ر  وره

كر ن نوسانات تو يد واقعم باشد، با توجه به ثبتات ستاختار    ، اگر هدف كمينه(791 )اساس نتايج پول 

تتري بتراي اعمتال سياستت      سبرا م، حجم پول ابزار رنا اتتقاضاي پول حتم  ر شرايط وقوع اصالح

 .پو م نسبت به نرخ سو   ر اقتصا  ايران است

ها، به  رستم انتخاب شده  ها و زيرنمونه كه بازه فرض كر ، بايد يا شدهنتيجه  ستيابم به براي 

كاربستت   ، يگتر  بيتان بته  . ارا اين اركان وجو   ار  كه خطايم  ر اين زرينه صورت گرفته باشد ؛است

آزرون چاو نيازرند آن است كه ي  نقطه شكست انتخاب شده و تغيير ساختار پيش و پم از آن نقطه 

تتوان فتارا از    رم. نباشد  رست ،شكست صورت پذير ، ارا اين اركان وجو   ار  كه نقطه انتخاب شده

و  CUSUM هتاي   بتراي ايتن رنظتور آزرتون    .  كتر اي نيز تغيير ساختار را بررستم   انتخاب چنين نقطه

 CUSUMSQ  زير استصورت نيز انجام شده كه نتايج آن به: 

 CUSUM نتايج آزمون . 2نمودار 
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 CUSUMSQ نتايج آزمون . 9نمودار 

 

توان فرضيه صتفر ربنتم بتر باثبتات بتو ن ضترايب را  ر ستطح         شو ، نمم ه رالحظه رمچچنان

توان پذيرفت كه تابع تقاضاي پول بر اساس اين آزرتون نيتز  ر    رم ،بنابراين.  رصد ر  كر  2ي  ار رعنا

 .طول  وره رور  بررسم با ثبات بو ه است

 بندي جمع . 1

اقتصا هاي پيشرفته  نيا . با اهميتم براي رقارات پو م است رسأ هانتخاب بين ابزارهاي سياست پو م، 

ي طتور  بهاند،  به عنوان ابزار سياست پو م به جاي عرضه پول  اشته بهرهتا حدو  زيا ي گرايش به نرخ 

ربنايم است براي رقارات  رسأ هاين . كنند استفا ه رمهاي رركزي  نيا از اين ابزار  كه بسياري از بان 

تتري   از اقتصا هاي پيشرفته، رعتقد باشند كه نرخ سو  ابزار رناستب  گيري با بهرهنيز  آنهاپو م ايران تا 

 .راي اعمال سياست پو م  ر ايران استب

نشتان  ا ، هريت  از  و ابتزار سياستت      IS-LM ر ي  ردل كالسي  ( 791 )چنان كه پول 

گفته براي شرايطم رناسب هستند كه اين شرايط رمكن است از اقتصا ي به اقتصتا   يگتر    پو م پيش

استفا ه اقتصا هاي  يگر از ابتزار   نكته قابل توجه اين است كه صرف نخستين روي، بدين. رتفاوت باشد

 .سياست پو م، حجتم براي استفا ه رقارات پو م ايران از اين ابزار نخواهد بو نرخ سو  به عنوان ابزار 

كه تج م آن ثبات تقاضاي پتول   LM ر شرايط ثبات رنحنم ( 791 )هاي پول  يافته بر اساس

. هاي پتو م بته جتاي نترخ ستو  خواهتد بتو         تري براي اعمال سياست است، عرضه پول گزينه رناسب

از آنجتا كته   . كه  ر اقتصتا  ايتران، تقاضتاي پتول ثبتات  ار  يتا خيتر        شو الزم است بررسم  بنابراين،
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با  پيشينهاي  اقتصا  ايران نيز  ر سال كننده تقاضاي پول بو ه و ثبات را م يكم از عوارل بم اتاصالح

است كه اثر اين اصالحات رتا م بتر تقاضتاي     الزمهاي را م رواجه بو ه است،  گسترش ابزارها و واسطه

 .پول رور  بررسم قرار گرفته تا از اين طريق ابزار رناسب سياست پو م نيز رور  ارزيابم قرار گير 

هاي تصحيح خطا و چه  هاي آراري انجام شده، چه با استفا ه از ردل ، بررسمشده اشاره چچنان

رغتم   بته كه تقاضتاي پتول     هد نشان رم، CUSUMSQ و  CUSUM هاي سنجش ثبات   ر قا ب آزرون

هرچند كشش  رآردي تقاضتاي پتول و كشتش     ، ر واقع. اصالحات را م انجام شده، با ثبات بو ه است

اضاي پول رطابق انتظار پم از توستعه رتا م بته ترتيتب كتاهش و افتزايش       تق( هزينه فرصتم)ي  سو 

بايد نتيجه گرفتت كته    ،بنابراين. نيست  ار رعنا م تغييرات به وقوع پيوسته به  حاظ آراري واند،   اشته

 .تقاضاي پول تحت تأثير اصالحات را م انجام شده قرار نگرفته است

 م كه با ربانم ردل تقاضاي پول زران خريد سازگار عدم اثرپذيري تقاضاي پول از اصالحات را

نخست آنكه رمكتن استت اصتالحات رتا م از عمتق و       ؛تواند ناشم از  و   يل رتفاوت باشد رم ،نيست

 ر ستاخت شتاخص اصتالحات رتا م      ،بته عنتوان رثتال   . گستره كافم و تأثيرگذار برخور ار نبو ه باشد

هتاي واقعتم از بهتره     ارا تتأثير نپتذيرفتن بهتره    ،بو ه است رالحظه شد كه نرخ بهره با تغييراتم رواجه

  يل  وم . يافتگم نظام را م رنجر نشده باشد اسمم، رمكن است  ر عمل به تغييري  ر شرايط توسعه

اي باشد كه به راحتم از اصتالحات رتا م انجتام شتده رتتأثر       اين است كه ساختار تقاضاي پول به گونه

گيتري شتو  بته  حتاظ آرتاري،       م از اين  و عارل باعث شده است كه نتيجهت فيق ،ا بته  ر عمل.  شون

 .ي بر تقاضاي پول نداشته و تابع تقاضا با ثبات باقم رانده است ار رعنااصالح را م تأثير 

نيز حاكم از با ثبات راندن تقاضاي  CUSUMSQ و  CUSUM هاي  الزم است توجه شو  كه نتايج آزرون

 .را م  ر نظر گرفته شده است اتو عدم اصالح اتهاي اصالح نظر از تمايزي است كه بين  وره پول، صرف

 وره   رثبات تقاضاي پتول  ر اقتصتا  ايتران      هنده نشانهاي انجام شده  تمام آزرون ،بنابراين

 ر شرايط ثابت تقاضاي پو م ابزار بهينه سياست پو م، ، شده پيشتر نيز اشاره چچنان. رور  بررسم  ار 

 ر اقتصتا  ايتران و    رستأ ه از اين رو با توجه به بررسم . عرضه پول  ر شرايط عدم ثبات نرخ سو  است

اين يافته كه تقاضاي پول با ثبات باقم رانده است، الزم است كه همچنان عرضه پتول بته عنتوان ابتزار     

  .تفا ه رقارات پو م قرار گير بهينه سياست پو م رور  اس
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 مقدمه .5

ههاي   توانند بهه آسهيب   يک آسيب اجتماعي چنانچه کنترل و محدود نشوند، مي عنوان بهفقر و نابرابري 

حيها  اتتاهادي، اجتمهاعي و اخ تهي      کهه  ينحو بهاي در سطوح خانوار و جامعه منجر شوند،  گسترده

توانهد   ، در يک مقطه  معينهي از زمهان نمهي    برابري سنجش نا. خانوار و جامعه را مورد تهديد ترار دهند

براي شناسايي افراد و يها خانوارهها مز     ،بيانگر وضعيت افراد و يا خانوارها در طول زمان باشد، بنابراين

بها نگهاهي يويها     ته   شهده اسهت   اين مطالعهه  در . ترار گيرد بررسي است نابرابري در بلندمد  مورد

يکهي،   ؛شهود  درآمد از دو ديدگاه بررسهي مهي   معمومً، توزي . مورد بررسي ترار دهدنابرابري در ايران را 

 آنهها توزي  عاملي درآمد و ديگري، توزي  شخاي درآمد است که براي تحليل و بررسي توزي  درآمد از 

ههاي درآمهدي    اجتمهاعي گهروه   -رک درآمدي به دگرگوني در وضهعيت اتتاهادي  تح. شود استفاده مي

هاي شغلي،  جمله فرصت ها از برابري و نابرابري فرصت معياري است که ميزان ،وات  شود، درمربوط مي

  .کند مي گيري تحايلي، درآمدي و يا مارفي، موتعيت خانوادگي و موارد ديگر را در يک جامعه اندازه

برابري  وجود آمدن نا تواند باعث به اجتماعي افراد و يا خانوارهاي مختلف مي-تفاو  در شرايط اتتاادي

درآمد منجر  فقر و تغيير در توزي  گيري به شکلهايي  بري بروز چنين نابرا . در بين افراد آن جامعه شود

براي بررسهي وضهعيت افهراد و يها     هاي ترکيبي  توسعه داده ي درحال کشورها بيشترامروزه در   .شود  مي

بسهيار کوتهاهي     و يها فقهط در يهک دوره    شهته خانوارهاي مختلف نسبت به فقر در طي زمان وجود ندا

 دليهل يووهشهگران  بهه همهين   . وجود داردهاي مقطعي معمومً در بيشتر کشورها  اما داده ؛استموجود 

بها اسهتفاده از   . گيرنهد  مقطعي کمک مهي  هاي براي بررسي وضعيت افراد و يا خانوارهاي مختلف از داده

امها   تاادفي از افراد و يها خانوارهها را در طهي زمهان دنبهال کهرد؛        توان يک نمونه هاي مقطعي مي داده

 بررسي ترار هاي متوالي مورد مشخاي از خانوارها را در سال  ها مجموعه توان با استفاده از اين داده نمي

ي بها  به يشهبه ترک رويکهرد  . ي اسهتفاده کهرد  به يشهبه ترک هاي  از دادهتوان  براي رف  اين مشکل مي. داد

. کنهد  هايي از افراد و يا خانوارها را در طي زمان ايجهاد مهي   نسل  هاي مقطعي تکرارشده استفاده از داده

______________________________________________________ 
1.  Mckenzie .(2006). 

 .( 3  .) بابايور.   
3. Repeated Cross Section 



 

 بررسي رابطه بين تحرک درآمدي و نابرابري در ايران

 

93 

ههاي بعهد   محتهواي بخهش   ،در ادامهه . اسهت در طول زمهان    ويوگي اين رو  رديابي عملکرد هر نسل

برخهي از   ،شهود، سه     بيهان مهي   يهووهش ابتدا، چارچوب نظري  ست؛اي شدهده سازمانزير  صور  به

شناسهي   معرفهي رو   بها در ادامهه،  . شهود گرفته در خاوص موضوع يووهش ارائه مهي   مطالعا  صور

ي تهرار  بررسه  مهورد از مطالعهه   آمهده  دست بهتشريح، اجرا و سرانجا  نتايج  استفاده موردمدل  ،يووهش

 .گيرند مي

 نظريچارچوب  .2

ي و اتتاهاد  رشهد . دهنهد  و مارف کام و خدما  مباحث مهم علم اتتااد را تشهکيل مهي   توليد، توزي 

ين نخست. اند دو موضوع مهمي هستند که همواره توجه اتتااددانان را به خود جلب نموده درآمد  يتوز

صهور   ( 311 )  ي و نهابرابري درآمهد توسهط کهوزنت     اتتااد رشدمطالعه تجربي درباره ارتباط بين 

انگلهي  بهه ايهن نتيجهه     و  آلمهان ، هاي ترکيبي براي سهه کشهور آمريکها    وي با استفاده از داده .گرفت

شهده و   تراز هم ،س   ؛يابد ين مراحل رشد اتتاادي افزايش مينخست دريافت که نابرابري درآمد  دست

 uرابطه بين نابرابري درآمد بها درآمهد سهرانه در طهول زمهان بهه شهکل         ،ي  .يابد سرانجا  کاهش مي

 ازتوان تفاو  افراد جامعه در دستيابي به مناب  اتتاادي تعريف کرد کهه   را مي برابري نا  .استواژگون 

شخاي مانند جن  و سهن افهراد، سهطح     هاي ويوگيدولت در توزي  مناب ،     هاي   ي مانند سياستعوامل

  .يذيرد يم تأثيربهداشت جامعه آموز  و 

 توزيع درآمد. 2-5

کشهور در   ههر توصيف درجه نابرابري موجود بين افراد يک کشور و تشريح چگونگي سهم افراد مختلف 

توزي  درآمد به حهدي اسهت    مسألهامروزه اهميت نقش دولت در . دگوين درآمد ملي را توزي  درآمد مي

يکهي از   .کنند دولت را توزي  درآمد ذکر مي اصليکه تقريباً تمامي اتتااددانان يکي از اهداف و وظايف 

______________________________________________________ 
1.Cohort .                           شود اط ق مي ،به گروهي از افراد که حداتل در يک صفت مث ً سال تولد مشترک هستند  

2. Kuznets 

 .(31  .) يابونور.   

 (.31  .) فطرس.   
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جامعه، تعادل و توازن توزي  درآمهد يها ثهرو      هرهاي رشد اجتماعي و وضعيت رفاه در  ترين نشانه مهم

ههاي مختلهف    نهابرابري آن، مقايسهه سههم گهروه     بررسي توزيه  درآمهد و   ،؛ بنابرايناست در آن جامعه

شهامل  )توزي  درآمد مبتني بر عوامل توليد : توزي  درآمد بر دو نوع است .جمعيت، در درآمد ملي است

 (.فهاي مختل مانند دهک) هاي مختلف درآمدي و توزي  درآمد بين گروه( زمين، نيروي کار و سرمايه

 آمدارزيابي تغييرات توزيع در  روش .2-5-5

درآمهد، يعنهي ضهريب      ترين شاخص ارزيابي تغييهرا  توزيه    ي به مرسو نظر کاربرددر اين تسمت از 

 .شوداي مي ، اشاره جيني

 جيني شاخص 

ضهريب جينهي عهددي    . هاي سنجش نابرابري درآمد جامعه، ضريب جيني استترين شاخص از متداول

برابهر درآمهد يها ثهرو  و يهک بهه معنهاي         کهام ً ي توزي  ااست بين صفر و يک که در آن صفر به معن

 .نابرابري مطلق در توزي  است

بها ميهانگين نسهبي     در ارتبهاط و « کهورادو جينهي  » لهيوسه  بهه    3 شاخص جيني در سهال  

 :تعريف شد گونه نياهاي درآمدي  اخت ف
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ههاي مههم    از مشخاه. ستتعداد کل خانوارها nو  خانوار ددرآم Xميانگين درآمد جامعه،  µ آن، در که

شهود   مشاهده مي رابطه بامتر است، زيرا از  ضريب جيني اين است که به تغييرا  مياني درآمد حساس

و چهون بيشهتر جمعيهت در     شهده  دادهسهم نسبي هر گهروه درآمهدي    برابرکه به درآمد تجمعي وزني 

 تهر  حسهاس يب جيني نسبت به تغييرا  درآمد در ميانه ضر ،، بنابرايناند شده متمرکزدرآمدهاي مياني 

______________________________________________________ 
1. Gini Coefficient 
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 مهدنظر جامعهه نيهز    ديگهر  ارزيابي نابرابري در طبقا  که يهنگام در نتيجه،  .از دو ناحيه انتهايي است

 . دينما يمي ديگر در کنار شاخص جيني ضروري ها شاخصباشد، استفاده از 

 چارچوب نظري تحرک درآمدي. 2-2

  ن، سول(333 )  ، معاومي( 33 )  تحرک درآمدي توسط آتکينسون  نهيزم درهاي متعددي  بررسي

گهران بهر روي يهک تعريهف ويهوه از تحهرک        تحليهل . است شده ارائه( 333 ) 1يو اوک زو فيلد(  33 )

مقدار درآمدي است که هر فرد در دو يا چنهد  « تحرک درآمدي»معتقدند  آنها. دارند نظر اتفاقدرآمدي 

تحرک درآمدي از مطالعاتي که صرفاً بهر روي فقهر     مطالعه ،در اين حالت. کند افت مينقطه از زمان دري

گرفتهه بهر روي فقهر مبتنهي بهر بررسهي مقهاطعي         مطالعها  صهور   . شود گيرند، متمايز مي صور  مي

افرادي مشابه و يها گروههي مشهخص در      مطالعهتحرک درآمدي،   مبناي اصلي مطالعه. نامشخص است

اسهت کهه در آن    شهده  گرفتهه دتيق، چارچوبي در نظهر    مطالعه منظور به. ي زمان استيک جامعه در ط

توزي  درآمدي با   جامعه
nR شود نمايش داده مي .n  تعداد جمعيت است و بايد =<n فرض کنيد . باشد

x=(x
1
,…,x

n
دهد  اين بردار واحدهاي فردي مشابهي را نشان مي .، بردار درآمدي در سال اوليه باشد(

در اين بردار واحدهاي فردي بر اساس درآمد دريهافتي   طورمعمول به. شوند که در طول زمان رديابي مي

شرط مز  در اين روند ايهن اسهت کهه    . شوند درآمد مرتب مي نيشتريبين سال از کمترين به نخستدر 

 .ندشوهاي بعدي نيز حفظ  واحدهاي فردي مشابه در سال

nRشده انيببر اساس مطالب     x=(x
1
,…,x

n
ههاي بعهدي    بهردار درآمهدي در سهال   . است (

y=(yتوسط 
1
,…,y

n
شهود، آن اسهت کهه     آنچه در مبحث تحهرک بيهان مهي   . شود نمايش داده مي (

درآمد فرد در طي زمان در حال تغيير است و اين تغييرا  توزيعي در الگوي تحرک درآمدي توسط 

ههاي زمهاني بيشهتر توسهط مهدل       تهر در دوره  عمهومي  طهور  بهه در دو دوره از زمان يها      مدل 

______________________________________________________ 
 .(31  ) .حسيني.  

2. Atkinson 

3. Maasoumi 

4. Solon 

5. Fields and Ok 
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نيهز نمهايش داده    m(x,y)توسط       ي، مدل طورکل به. شود معرفي مي          

شهود کهه    يهک تهاب  ييوسهته تعريهف مهي      صور  بهبر اساس اين چارچوب، شاخص تحرک . شود مي

      صور  به
تحهرک        توان بيهان کهرد تغييهرا      با استفاده از اين تفسير مي. است    

بهراي توضهيح خ صهه    . باشهد                دهد، اگر  نشان مي      بيشتري را نسبت به 

زير  صور  بهشود که تغييرا  درآمدي آن  ي استفاده ميچندبعدنظريه تحرک درآمدي از يک حالت 

 :است

x = ( و   )  ( و   )              

x = (   و )   y = ( و   )           

x = (   و )  z = ( و   )           

 آنهها تحرکي بهين   گونه چيه ،بنابراين ،دهد تغييرا  درآمدي رخ نمي گونه چيه نخست، روند در

. دشهو  دو ، تغييرا  درآمد ثانويه افراد کام ً بر اساس درآمد اوليه تعيين مهي  روند در. گيرد صور  نمي

. افهراد اسهت    يک وابسهتگي زمهاني کامهل بهين درآمهد اوليهه و ثانويهه         دهنده اين حالت نشان ،وات  در

تحرک بيشتري را نسهبت    ، حالت  و   هاي  در بين حالت. ، اين حالت هميشه برترار نيستمتأسفانه

يهه  کند، زيرا در اين حالت تغييرا  درآمدي در حالت اوليه نسبت بهه حالهت ثانو   تجربه مي  به حالت 

 .بامتر است

 تحرک نسبي و مطلق. 2-2-5

تحهرک نسهبي دو     .تحرک نسبي و مطلق در مطالعا  تحرک اتتاادي مفاهيم بسيار مختلفهي دارنهد  

 .گيرد ترار مي استفاده مورداوتا   بيشترکه  داشتهمفهو  ضعيف و توي 

بهراي ايهن    شده فيتعردر اين صور ، تاب   ،اگر تحرک نسبي به مفهومي نسبتاً توي اشاره کند

و ,  > 0هها   خواهد بود که در ايهن رابطهه در تمهامي حالهت     m(x , y) = m(x , y) صور  بهحالت 

nR    x,y تهاب    ،در ايهن صهور    ،اگر تحرک نسهبي بهه مفههومي نسهبتاً ضهعيف اشهاره کنهد       . است

______________________________________________________ 
1. Fields and Ok. (1999). 
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بهوده و   >0و در تمهامي حهام     بهوده  m(x , y) = m(x , y) صهور   بهبراي اين حالت  شده فيتعر

       
شود تا مشهخص شهود بها تغييهرا  درآمهد       نسبيت مطرح مي  نظريه  ،در هر دو حالت. است  

اصط ح تحرک نسبي در مواردي ديگر نيهز  . کند نسبي، يک فرد ثابت چه ميزاني از تحرک را تجربه مي

بر اساس اين ديدگاه يک . کند اين حالت به تحرک وضعي نيز اشاره مي ،مثال  عنوان به. شود مي استفاده

ين سال موتعيت او در توزي  درآمهديش  وايسين و نخستکند اگر در بين  فرد تحرک نسبي را تجربه مي

 :تواند به درک اين موضوع کمک کند مثال زير مي .تغيير ييدا کند

 . x = ( و   )  (  و  )             

.  x = (   و )  y = ( و  1)           

.  x = (1  و )  z = ( و    )           

هها درآمهد    در بقيه حالهت  ، بجز حالت . گذارد ي از تحرک نسبي را به نمايش ميا حالت بام شکل توي

تحهرک بيشهتري    ،در حالهت سهو   . اسهت  افتهي  شيافزااوليه نسبت به درآمد ثانويه با يک نسبت ثابت 

در تمهامي رونهدها بخشهي از درآمهد اوليهه       کهه   يدرصهورت  ؛نسبت به دو حالت ديگر اتفاق افتاده است

 هها  در تمامي حالهت  ،در اين صور  ،درآمدي رخ ندهد روند درو تغييري  شدهثابت نگهداري  صور  به

تحرک درآمدي اصط ح تحرک  متوندر . ميزان تحرک نسبي دتيقاً مشابه بوده و برابر صفر خواهد بود

کند تحرک مطلق ميزان درآمد نسبي  ين رو  بيان مينخست. شود مطلق در سه رو  متفاو  بيان مي

در ايهن رو ،  . دههد  و يها از دسهت مهي    هآورد  به دستفرد ثابت در طي زمان  هرو يا سهمي است که 

 رو  در. شود طلق مطرح ميمفهومي نزديک به مفهو  تحرک م عنوان بهمفهو  حرکت درآمدي جهتي 

 درگرفتهه   مطالعا  صهور  . شود مي استفادهتغييرا  مطلق درآمدي  مورددر  بيشتردو ، تحرک مطلق 

ي تحهرک  ريرنايهذ ييتغ مهورد سهو ، در   رو  در. کنهد  ي به اين مفهو  اشاره مهي جهتريغتحرک  نهيزم

مسهاوي   زانيه م  کو ثانويهه بها يه    شود که در اين ديدگاه درآمهدهاي اوليهه   هايي بيان مي مطلق ديدگاه

 .است  m(x , y) = (x+ , y+)صور  به ،است شده فيتعرتابعي که در اين حالت . يابند افزايش مي
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 چارچوب کلي رويکرد شبه ترکيبي. 2-9

، مطهرح  1 0 ، برنهده نوبهل اتتاهاد    (331 )  ي توسط ديتونبيشبه ترکهاي  ين مطالعه از دادهنخست

ههاي ترکيبهي وجهود نهدارد يها بسهيار کهم اسهت، امها           وي معتقد بود که در بيشتر کشهورها داده  ؛شد

تهوان بها اسهتفاده از     بيهان کهرد مهي    وي دليهل، به همين . استهاي مقطعي موجود  اي از داده مجموعه

ههاي   بر اسهاس ديهدگاه ديتهون داده   . ي را ايجاد کردبيشبه ترکهاي  هاي مقطعي تکرارشده داده بررسي

بهر اسهاس ييشهنهاد    . کنند هاي مقطعي تکرارشده فراهم مي هايي را بر اساس بررسي ي نسلبيشبه ترک

در نظر  ،ايستاست صور  بهزير را که   ابتدا مدل خطي ساده ،يبيشبه ترکايجاد رويکرد  مورددر  ديتون

 :بگيريد

                                                                                       ( )  
اثرا  ثابت فهردي و     متغيرهاي توضيحي،      در طول زمان،  شده مشاهدهافراد  iاندي   ،که در آن

vit
اي از افهراد   مجموعهه  عنوان به cي، نسل بيترک شبهاگر بر اساس رويکرد . دهد را نشان ميجزء خطا  

در طهول زمهان    شهده  مشهاهده از افهراد   ،سه    ه،تعريهف شهد   ،انهد  شهده  يبند طبقهکه درون هر نسل 

 :آيد زير درمي صور  بهبام  رابطه ،گيري شود متوسط

                                                                                                 ( )    

. شهود  بعدي اين اثرا  در سطح نسل مطرح مهي  رابطهکه در  بودهاثرا  ثابت  در برگيرندهاصلي  رابطه

دههد کهه از    اثرا  ثابت در طول زمان متغير بوده و ثابت نيستند، اين حالت به اين دليل رخ مهي  ،البته

اين امر بهه ايجهاد   . شود گيري مي ميانگين ،ترار دارند t در زمان cتعداد متفاوتي از افراد که درون نسل 

ههاي غيرثابهت    رآوردب ،شود که نتيجه آن همبستگي بين يارامتر اثرا  ثابت و متغير توضيحي منجر مي

کند که اگر تعداد مشاهدا  در هر نسهل   اي را مطرح مي براي رف  اين مشکل ديتون فرضيه. خواهد بود

 رابطهه در ايهن صهور     ،است       تقريب خوبي از      نوشت که توان يمدر اين صور   ،افزايش يابد

 :      شود زير نوشته مي صور  به

                                                                                                   ( )  

______________________________________________________ 
1. Angus Deaton 
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بهه   يووهشهگران  تازگي بهاما ؛ دهد ي ترار ميبررس موردايستا  صور  بهي را بيشبه ترکمدل بام رويکرد 

 .ي بودندبيشبه ترکمتغيرهاي تأخيري با استفاده از رويکرد  درنظرگرفتنهاي يويا با  دنبال بررسي مدل

 :صور  زير بود با گستر  کار ديتون مدلي يويا ارائه داد که به(  33 )  موفيت

                                                                                              ( )  

           متغيهر  و tدر زمهان   iبهراي افهراد    درونزااز متغيرهاي  شده مشاهدهمقادير          ،که در آن

يهي اسهت کهه در طهي زمهان تغييهر       برونزامتغير اکيداً            .ستدرونزاي از متغيرهاي ريتأخمقادير 

 i(t)  اسهت و  t = 1,...,Tآن   زمان بوده که دامنه دهنده نشان tجزء خطا بوده و يارامتر         کند،  مي

= 1,..., N شهده   ههاي سهاخته   نسل درنظرگرفتنبا . دهد در طي زمان را نشان مي شده يبررستعداد افراد

 :شود زير بيان مي صور  بهمدل 

                                                                                            (1)   

ههاي   ننهده برآوردکتهوان از رو  حهداتل مربعها  معمهولي و رو       مکنزي بيان کرد که مي ،همچنين

 .تاب  استفاده کرد برآوردابزاري نيز براي 

 پژوهشپيشينه . 9

با بررسي تحرک درآمدي و يويايي فقر به رو  حهداتل مربعها     (0 0 )  صالحي اصفهاني و مجبوري

طهور   است، نهابرابري بهه   يافته دهه اخير فقر در ايران کاهشمعمولي به اين نتيجه رسيدند که در چهار 

 .است نسبي بام و تحرک درآمدي يايين بوده

 به بررسي فقر، نابرابري و تحرک درآمهدي بها اسهتفاده از رويکهرد شهبه     (  3  )راغفر و بابايور 

سهرعت   30  تها    1  ههاي   سهال  دربهه ايهن نتيجهه رسهيدند کهه       ترکيبي يوياي خطي يرداخته و

 .است همگرايي و تحرک درآمدي بسيار يايين بوده

 000 -001 هاي  سال با بررسي تحرک درآمدي در روسيه در(   0 )  فليوکيانوا و اشچ کو

به اين نتيجه رسيدند درآمدهاي خانوارها در طول يک سال تحرک زيهادي داشهته، درآمهدهاي يهايين     

______________________________________________________ 
1. Moffitt 

2. Salehi-Isfahani and Majbouri.(2010). 

3 .Lukiyanova and Oshchepkov 
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داري بهام   اطهور معنه   تحرک نسبي و مطلق به ،همچنين ،داشتهتري  رشد سري  نسبت به درآمدهاي بام

 .يافته است صور  مقطعي کاهش و نابرابري بهبوده 

 ام يه انابرابري درآمدي و تحرک درآمدي بهين نسهلي در   "اي با عنوان در مقاله(   0 )  بلو 

که  رابطه منفي بين نهابرابري   است دهيرسبه اين نتيجه  "آمريکا با استفاده از رويکرد ينل ديتا متحده

 .و تحرک درآمدي در ايالت متحده آمريکا وجود دارد

ترکيبهي، فقهر، نهابرابري و تحهرک درآمهدي را در       با استفاده از ساختار شهبه ( 0 0 )  گاردس 

ابري در ، اما نابرافتهي کاهشفقر در اکوادور در طي زمان  و به اين نتيجه رسيده کهکرده اکوادور بررسي 

درصهد از   0 ، 003 تها   000 ههاي   سهال  در. ي نداشهته اسهت  تهوجه  تابهل تغييهرا    ييشينهاي  دهه

 نيشهتر يب کهه  يدرحهال  ،درصد از درآمد کل را در اختيار داشهتند  10ثروتمندترين افراد جامعه بيش از 

 نيتر مهم دهد يم موضوع نشاناين . درصد از درآمد کل بود  درصد از فقيرترين افراد جامعه،  0 سهم 

 کهاهش   وجهود  بها  سهوي ديگهر،  از . ها، امکانا  و مناب  اسهت  مان  براي غلبه بر فقر توزي  نابرابر فرصت

، تفاو  زيهادي بهين منهاطق روسهتايي و شههري وجهود داشهت،        003 تا  000 هاي  نرخ فقر در سال

تحهرک درآمهدي را نيهز     ،همچنهين وي . بهود  بهام مناطق روستايي فقيرتر بودند و نرخ فقر و نهابرابري  

تحهرک مطلهق    دههد  مهي  هاي وي نشان يافته. داد تراري بررس موردها  معياري از برابري فرصت عنوان به

. مانند بعدي نيز فقير باتي مي  تعداد زيادي از اين افراد با احتمال بام در دوره افزون بر اين،. يايين است

 31و  بهوده د تهداو  فقهر در اکهوادور بهام     هد ، نشان مي003 تا  003 هاي  هاي سال داده برآوردنتايج 

نيز فقير بهاتي   003 با احتمال مساوي با يک، در سال  ،فقير بودند 003 درصد از افرادي که در سال 

 .مانند مي

بها   تحرک درآمدي در آرژانتهين بها اسهتفاده از سهاختار ترکيبهي ديتها       برآوردبا ( 001 )  ناوارو

و نابرابري  لق درآمدي به اين نتيجه رسيده است که تحرک مطلق درآمديو مط بررسي تحرک شرطي

 .در آرژانتين بسيار بام بوده است

______________________________________________________ 
1. Bloome 

2. Gardes 

3. Navarro 
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ي رفاه روي نابرابري، فقر ها شاخص عنوان بهبا انتخاب مارف يا درآمد (  00 )  کانتو و گرادين

 ،انهد  شهده  متمرکزقر شديد درآمد که در ف کمهاي  خانوار اند که و تحرک در اس انيا به اين نتيجه رسيده

 .که علت آن تحاي   يايين است بودهدرآمدي در سطح يايين  لحاظ به

 شناسي و ارائه مدل روش. 7

هها   که اين دادهاست ي زمان يسرهاي  نيازمند داده ARDL رو  دراين تحليل  استفاده موردهاي  داده

هايي کهه در   متغير .شود مي استفادهبراي کل کشور (  1  - 3  )سال  0 براي برآورد الگو در دوره 

شامل ينج متغير اصلي براي بررسي رابطه بين تحرک درآمهدي   ،مجموع در اند، شدهي بررساين تحليل 

يووهش   مدل ،، در ادامهشوند مي تحليل کاررفته به يها داده و نمودارها ابتدا. درآمدي هستند و نابرابري 

 .دشو ارائه مي

 (درصد)   5999-5932 هاي سالدر  روند تغيير تحرک درآمدي. 5نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .اين يووهش هاي يافته: مأخذ

بها آغهاز   . بهوده اسهت  همهراه    1  - 3  ههاي   تحرک درآمدي با نوسانا  بسيار زيادي در سال

. که تبعا  آن فقر و نابرابري بام در اين دوران اسهت  افتهي  کاهششرايط جنگ، تحرک درآمدي به شد  

______________________________________________________ 
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ترين ميزان مربوط به سال  ي که يايينا گونه به ،بوده، تحرک درآمدي تا يايان جنگ منفي 13  سال  بجز

هاي ي  از سال. ظاهرشده استدر دوران ي  از جنگ نيز، تحرک درآمدي بسيار ير نوسان . است 11  

 . است  3  و   1  هاي ترين و بامترين ميزان تحرک درآمدي مربوط به سالجنگ يايين

 (ضريب جيني)   5999-5932 هاي سالدر  روند تغيير نابرابري درآمدي. 2نمودار

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 .اين يووهش هاي يافته: مأخذ        

و بهوده  در دوران جنگ تحميلي، نابرابري درآمهدي بسهيار بهام     ،شود که مشاهده مي طورهمان

ميهزان نهابرابري بهه ترتيهب      تهرين  بامترين و يايين. بوده استبا روند م يم و کاهنده همراه  آن از  ي 

 . است  3  و  11  مربوط به سال 

 (درصد)  5999-5932 هاي سالدر  روند تغيير نرخ تورم. 9نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 .اين يووهش هاي يافته: مأخذ          



 

 بررسي رابطه بين تحرک درآمدي و نابرابري در ايران

 

43 

 هاتيمت عمومي سطح در مداو  افزايش صور  به که است ک ن اتتااد متغيرهاي از يکي تور 

هاي اتتاادي است کهه موجهب بهرهم    تعادل در سياست دهنده نبود نشانافزايش تور  . شودمي تعريف

 بها  در مقايسهه  متغيهر  ايهن . گهذاري اسهت  خوردن تخايص مناب  و کاهش انگيزه در توليد و سهرمايه 

کهه   طور همان. است برخوردار باميي سياسي و اجتماعي هاياز حساسيت اتتااد ک ن ديگر متغيرهاي

ترين نهرخ تهور    يايين. بوده استهايي همراه شود نرخ تور  در ايران همواره با فراز و نشيبمي م حظه

تهرين و بهامترين    ههاي جنهگ يهايين   در دوران ي  از سال. است  1  مطالعه مربوط به سال  در دوره

اين اسهت   سال گذشته 0 در  توجه تابلنکته . است  3  و   1  نرخ تور  به ترتيب مربوط به سال 

 .بوده استي دورتمنرخ تور   ديگر هايدر سال 13  و   1  هاي سال بجزکه 

 

 5999-5932 هاي سالدر  روند تغيير توليد ناخالص داخلي. 7نمودار

 

 

 محاسبات تحقيق: مأخذ

 

 

 

 .اين يووهش هاي يافته: مأخذ

 طهور  همهان . کشور متأثر از توليد ناخالص داخلي و ميزان جمعيت آن کشور است هررفاه مرد  

از سهال  . اسهت  شود با آغاز شرايط جنگ روند توليد ناخالص داخلي سهير نزولهي داشهته    که م حظه مي

، روند صهعودي توليهد   30و 10با توجه به بهبود توليد کل و نيز کاهش نرخ رشد جمعيت در دهه13  

شاهد کاهش ميزان توليد ناخالص داخلي هستيم کهه علهت آن را    30  در سال. ده استش آغازسرانه 

 .هاي اتتاادي دانست تحريم نيزهاي و  يارانه اجراي تانون هدفمندسازي توان يم
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 (درصد)      5999-5932 هاي سالدر  رشد جمعيت نرخ. 1نمودار                

 

 

 

 

 

  

                                  

 .اين يووهش هاي يافته: مأخذ   

مهم علم اتتااد بوده و حجهم   هاي همواره از موضوع -به معني کميت تجمعي انسان -جمعيت 

مختلفهي   در مطالعها  ههاي ديگهر اتتاهادي،    رو آهنگ تغييرا  آن و تأثيرا  اين دو بر متغي جمعيت

با توجه به شرايط جنگ، رشد جمعيت از  10در دهه  ،شودکه م حظه مي طور همان .است شده يبررس

رشهد جمعيهت کهاهش      1  و  1  ههاي  سهال  در 10در دههه  . بهوده اسهت  روند باميي برخهوردار  

، رشهد جمعيهت   30در دههه   .است گرفته شييروند صعودي در  بارديگر آن از  ي گيري داشته و  چشم

شهاهد افهزايش    30، نسهبت بهه دههه     3  و   3  ههاي   در سال. تداشته اسي باثباتروند کاهشي و 

 .در جمعيت هستيم ناچيزي

 :شود در مجموع در اين مقاله سؤال و فرضيه زير دنبال مي

 ها نابرابري را کاهش داده است؟ سال اينآيا تحرک درآمدي در : يووهش يرسش 

  داري وجود دارد ابين تحرک درآمدي و نابرابري رابطه منفي و معن: يووهشفرضيه. 

 و بررسي متغيرهاي تأثيرگذار بر توزيع درآمد مدلارائه . 7-5

شهده در ايهن يهووهش     بهر نهابرابري درآمهدي، مهدل ارائهه      مؤثربا توجه به عوامل اتتاادي و اجتماعي 

 :استزير  صور  به
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هاي ارزيابي تغييرا  توزيه  درآمهد و    يکي از شاخص عنوان بهمتغير وابسته در اين مدل، ضريب جيني 

انواع تحرک درآمدي، توليهد ناخهالص داخلهي، نهرخ     از متغيرهاي مستقل به ترتيب، تحرک نسبي يکي 

 .ندهستتور  و رشد جمعيت 

 شاخص ارزيابي توزي  درآمد      

  تحرک نسبي درآمدي                  

  توليد ناخالص داخلي    

  نرخ تور   

 رشد جمعيت     

 نيهز  ( 11  )ي ابونهور در مطالعها    ييشهتر کهه   بهوده داگه س   -يک الگوي کاب نظر موردمدل 

 .شده است استفاده 

                                            (1                                      )  

دسهت   بهه زيهر    رابطهه  شهود، خطا اضهافه   ءو جز گرفته از طرفين رابطه بام لگاريتم طبيعي هرگاه

 :آيد مي

                                                             (1)  

  

 رابطه توليد ناخالص داخلي و توزيع درآمد . 7-5-5

رود، معتقد بود کهه در اثهر    آدا  اسميت که از ييشگامان مکتب ک سيک و يدر علم اتتااد به شمار مي

گهذاري، جريهان    د و با ييشرفت فني و افزايش ميزان سهرمايه شو ازدياد توليد، رشد اتتاادي حاصل مي

از سطح دستمزد معيشتي فاصله  مرور بهد که ميزان دستمزد شو مي اعثباين امر . يابد توسعه تحقق مي

. داشهته باشهد  ي در بهبهود وضهعيت اتشهار فقيهر     مؤثرتواند نقش  بگيرد و افزايش سطح دستمزدها مي

گيرد بهه   آن دستمزد در سطح ياييني ترار مي درآدا  اسميت رکود اتتاادي که  ظرن از ،خ صه طور به

ايهن وضهعيت بهبهود نخواههد     . رديبرگتواند تمامي جامعه را در  و ادامه آن مي شدهمنجر کار فقر نيروي

 .مگر آنکه اتتااد در مسير رشد مداو  ترار گيرد ،يافت
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 رابطه تورم و توزيع درآمد . 7-5-2

در يک بررسي مقطعي به يهک رابطهه     ( 33 )بين تور  و توزي  درآمد، آدلمن و فوا   در بررسي رابطه

، هاسهلگ و   (313 )مطالعا  مشابهي نيز توسط شولتز . اند افتهي دستمنفي بين تور  و برابري درآمد 

مطالعا  مشابهي براي تعدادي  ،همچنين. گرفته است انجا هاي سري زماني  براي مدل  ( 33 )تيلور 

کهه  شهده   انجها   1( 33 )و يوشهينو   1( 33 ) و ويهل   ( 33 )يافته توسط بهاس   از کشورهاي توسعه

 ديه تأکتوسهعه   حهال  در کشورهاي در وهيو بههمگي بر وجود يک رابطه منفي بين تور  و برابري درآمد، 

 .دارند

 رابطه رشد جمعيت و توزيع درآمد. 7-5-9

شهدن ميهزان     هاي توليدي و کم ذاري در بخشگ رشد جمعيت سبب کاهش مناب  ملي، کاهش سرمايه

در شهرها افزايش جمعيت در سنين کار، همراه با جمعيهت مهازاد بهر    . شود انداز و درآمد سرانه مي ي 

شهوند، سهبب افهزايش نيهروي کهاري       امکانا  توليد روستاها که از طريق مهاجر  به شهرها منتقل مي

 فقهر در سهطح جامعهه گسهتر      ،شود که مناطق شهري تادر به جذب آن نيستند و در نتيجه  آن  مي

ين جامعه تادر به تهأمين معيشهت   يشود و چون طبقا  يا يابد، شکاف طبقاتي روز به روز بيشتر مي مي

 .ابدي يمنابرابري در بين افراد  جامعه گستر   ، بنابراين،زندگي خود نيست

 شناسي تحرک درآمدي روش. 7-2

اثرا  ثابت  درنظرگرفتني، تحرک مطلق بدون بيشبه ترکهاي آماري  در اين تسمت، با استفاده از داده

مقدار تحهرک خانوارهها    دهنده نشانتحرک مطلق  .شود تحت تاب  رگرسيوني زير برآورد مي      فردي

نشهده   اين مدل از هيچ متغير کنترلي براي ويوگي خانوار اسهتفاده  برآورددر  .در توزي  درآمد کل است

______________________________________________________ 
1. Adelman and Fuwa 

2. Schultz 

3. Haslag and Taylor 

4. Buse 
5. Weil 

6. Yoshino 
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تنهايي در تعيهين مقهدار آتهي آن     هاي جاري و کنوني به دهد چه مقدار درآمد اين مدل نشان مي .است

 . نقش دارند

                                                                                                     (3)  

هها نسهبت بهه     سير واگرايي يا همگرايي درآمهد به کمک اين مدل مقدار وابستگي زماني درآمد افراد و م

دهد کهه تحهرک    مثبت سوق مي  د، اين معيار، مفهو  تحرک را به اين ايدهشو مقدار ميانگين تعيين مي

برابر با يهک   βمقدار . ها را فراهم کند تواند نابرابري طول زندگي افراد را کاهش دهد و برابري فرصت مي

بر اساس درآمد  کام ًتغييرا  درآمد ثانويه  ،در اين شرايط. رآمدهاستهمگرايي در د نبودبيانگر نوعي 

برابر با صفر بيانگر نوعي تحرک درآمدي  βمقدار . اين حالت در يک جامعه يسنديده نيست. اوليه است

ي راحته  بهه بهه ايهن معنها کهه افهراد      . شهود  نابرابري فرصتي برابر با صفر مي ،در اين شرايط. کامل است

اين شهرايط بهتهرين حالهت در يهک جامعهه اسهت کهه        . شوند جا جابه شان يدرآمدتوانند در توزي   مي

از  کهوچکتر  t-1  نسبت به درآمد در دوره tاگر شيب درآمد در دوره . دهد در يک جامعه رخ مي ندر  به

رشهد   ،هسهتند  t-1  يک شهود، در ايهن صهور  خانوارههايي کهه داراي درآمهد متوسهط کمتهر در دوره        

تفاو  بين افهراد فقيهر و ثروتمنهد در     ،در اين حالت. تري را نسبت به ديگران تجربه خواهند کرد سري 

  .طي زمان کاهش خواهد يافت

از يک شود، واگرايي در درآمهد   بزرگتر t-1  دورهنسبت به درآمد در  t  دورهاما اگر شيب درآمد در 

زمان اخت ف درآمدي  گذشت باواگرايي درآمدي به اين معناست که . دهد در بين افراد مختلف رخ مي

تحرک مطلق بام بهوده و نهابرابري در طهي     ،در اين صور . بين افراد فقير و غني در حال افزايش است

ههاي   بهه همهين منظهور برنامهه    . نابرابري غلبه کنهد  تواند بر اما ت   فردي نمي؛ يابد زمان استمرار مي

منفي بيانگر نهوعي دچهار يهک     βمقدار  .افراد ايجاد کنند تما ي بين ا يمساوهاي  سياستي بايد فرصت

 .يابد درآمد افراد ثروتمند در طي زمان کاهش مي ،در اين شرايط. واژگوني درآمدها در طول زمان است

______________________________________________________ 
1. Barro and Sala-i-Martin .(1999). 
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است ناشي از تفهاو  در توانهايي شخاهي افهراد بهراي کسهب       گاهي تفاو  درآمدي افراد ممکن 

شهود و تحهرک    صور  زيهر تعيهين مهي    با درنظرگرفتن اثرا  ثابت فردي، مدل به ،بنابراين. درآمد باشد

 .آيد نسبي به دست مي

                             
      

                                                               (3)  

و يها نسهلي کهه بهه آن      هاي فردي مانند تفهاو  در سهطح تحاهي  ، وضهعيت سه متي      تفاو 

 دسهت آوردن  بهه توانند توانهايي افهراد را بهراي     ها مي اين ويوگي. شود منعک  مي   در  ،اند گرفته تعلق

يه  تحهرک نسهبي، تحهرک     . تهرار دهنهد   تأثيردرآمدهاي بامتر تحت  جهينت درهاي مناسب و  فرصت

  .اطراف ميانگين درآمد هر نسل است

 هاي شبه ترکيبي رويکرد نسلي و داده .7-9

بررسهي آن مسهتلز     ،بنهابراين ، مهد  اسهت  فرآيندي يويا و بلنهد  اًفقر و نابرابري ماهيت ليتحل و  هيتجز

ترين رو   مهم حال به تاهاي ترکيبي تحليل داده هرچند. زماني طومني است هاي ترکيبي در بازه داده

آمهار و اتتاادسهنجي،    گستر  و ييشرفت در حهوزه  موازا  بهاما بوده است؛ براي بررسي الگوهاي يويا 

 .شود يرداخته ميکه در ادامه به آن  است شده يمعرفديگري نيز براي اين نوع الگو  تکنيک

 متوالي مقطعي هاياز داده  يبيشبه ترک هايداده تهيه  

 بنهابراين، . آيهد دست مهي  زماني مشخص به هاي مقطعي در بازههاي مقطعي متوالي از ترکيب دادهداده

بها ايهن    شهود، هاي ترکيبي ساختاري از سري زماني مقاط  مشاهده مهي ها نيز همانند دادهدر اين داده

هها،  امها در ايهن داده   ،هاي ترکيبي، واحدهاي مقطعي در طي زمهان يکسهان هسهتند   تفاو  که در داده

ههاي ترکيبهي امکهان بررسهي     بهرخ ف داده  ،نتيجه در. واحدهاي مقطعي در طي زمان يکسان نيستند

زمهاني   زيرا افراد ماهاحبه شهده در ههر دوره    وضعيت خانوار يا افراد يکساني در طي زمان وجود ندارد؛

 خهود در مطالعها  تجربهي   ( 331 )و ديتهون  ( 331 )برانينگ، ديتون و آيريش  .يکسان نيستند اًلزوم

______________________________________________________ 
1. Pseudo Panel 

2. Repeated Cross-Section (RCS) Data 
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 از اسهتفاده  يجها  هب رو  نيا در .اندمطرح کرده (RCS)مقطعي متوالي  هايي را براي تحليل دادهروش

 تهرار  بررسهي  مهورد  يبنهد گهروه  چهارچوب  در( افهراد ) خانوارهها  تيوضع ،(افراد) خانوارها تک تک آمار

شهده کهه    نسهل تقسهيم     اساس سال تولد به  اط عا  موجود براي افراد بر که صور  نيبد. ردگي يم

، 03  تا  01  هاي  ها به ترتيب متولدين سال اين نسل. است شده سال تعيين 1توزي  سني هر نسل 

از  ARDLاين يهووهش در رو    استفاده موردهاي   داده. هستند 13  تا  11  و ... ،     تا  0   

بهراي محاسهبه ضهريب جينهي و تحهرک درآمهدي از       . شده اسهت  استخراجبانک مرکزي ايران  تارنماي

 درهاي اتتاادي و اجتماعي خانوار که توسط مرکز آمهار ايهران    هاي خا  طرح آمارگيري از ويوگي داده

بهراي  . شهده اسهت   استفاده،  شده آوري گردبر يايه اط عا  شهري و روستايي   3  تا   1  هاي  سال

نکتهه کليهدي ديگهر در    . شده است استفاده Stata افزار نر از  Accessافزار  نر هاي اوليه در ياميش داده

  1  - 3    دوره در. شهود  هها مربهوط مهي    گذاري روند تغييهر تيمهت   ها به تأثير خاوص ماهيت داده

ممکهن  ( جهاري )ههاي اسهمي    استفاده از ارتا  به تيمت ، بنابراين،نبوده استها همسان  تغييرا  تيمت

ههاي ثابهت سهال     بحهث بهه تيمهت    براي رف  اين مشکل، اط عا  آماري مورد. دکننده باش است گمراه

 .است شده سايت بانک مرکزي استخراج وبنيز از  هاي تيمت شاخص. است شده تبديل 30  

 پژوهشهاي  يافته. 1

 مانايي بررسي براي يافته يمتعم فولر ديکي واحد ريشه آزمون نتايج. 1-5

گيهرد کهه نتهايج آن در     اصلي صور  مهي  متغيرهاي از يافته يمتعم فولر -ديکي واحد ريشه آزمون ابتدا

 .است شده  داده نشان ، جدول 
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 در سطح (ADF) يافته يمتعم فولر ديکي آزمون از استفاده با متغيرها مانايي بررسي نتايج. 5جدول 

وضعيت 

 پايايي

 مقادير بحراني در سطوح اطمينان مختلف
آماره 

 فولر-ديکي
 متغير فرآيند آزمون

 درصد 51 درصد 1 درصد 5

 Ln(gini) با عرض از مبدأ و بدون روند - / 1 - / 1 - /31 - /11 نامانا

 Ln(relative با عرض از مبدأ و بدون روند -1/1  - / 1 - /33 - /11 مانا

mobility) 

 Ln(gdp) با عرض از مبدأ و بدون روند -0/0  - / 1 - /31 - /11 نامانا

 Ln(p) با عرض از مبدأ و بدون روند - / 3 - / 1 - /31 - /11 مانا

 Ln(pop) با عرض از مبدأ و بدون روند - /33 - / 3 - /00 - /11 نامانا

 .اين يووهش هاي يافته: مأخذ  

که بيشتر متغيرهها در سهطح مانها نيسهتند، بهراي تعيهين درجهه         دهد مي ، نشان نتايج جدول 

 .اول انجا  داد  را در تفاضل مرتبه افتهي ميتعمبايد آزمون ديکي فولر  ناچار بهانباشتگي متغيرهاي نامانا 

 اول  در سطح تفاضل مرتبه (ADF)نتايج بررسي مانايي متغيرها با استفاده از آزمون  .2جدول 

وضعيت 

 پايايي

 مقادير بحراني در سطوح اطمينان مختلف
آماره 

 فولر-ديکي
 متغير فرآيند آزمون

 درصد 51 درصد 1 درصد 5

 D(Ln(gini) با عرض از مبدأ و بدون روند -1/ 3 - / 1 - /31 - /13 مانا

  با عرض از مبدأ و بدون روند - /31 - / 1 - /31 - /13 مانا

D(Ln(gdp) 

 با عرض از مبدأ و بدون روند -1/   - / 1 - /31 - /13 مانا
D(Ln(pop) 

 

 .اين يووهش هاي يافته: مأخذ 
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 افتهه انعکهاس ي  ، اول متغيرها در جدول   براي تفاضل مرتبه افتهي ميتعمنتايج آزمون ديکي فولر  

در  ر متغيرهايي کهبيشتتوان به اين نتيجه رسيد که  مي مجموع در  جدول اط عا  با توجه به . است

 .انباشته از مرتبه اول هستند ،وات  درشوند و  ي مانا ميريگ تفاضل بار کبا ي ،سطح نامانا هستند

ريشهه   يهها  از متغيرهاي موردنظر بهر اسهاس آزمهون    يا مجموعه در مطالعا  سري زماني هرگاه

در سطح ايستا باشند و برخهي ديگهر    آنهابه اين صور  که برخي از  ،ي داشته باشندا نهاواحد رفتار دوگ

بهراي بررسهي وجهود     يهم انباشتگ يها استفاده از آزمون ،ندشوايستا  يريگ تفاضل بار يکبا  يرهااز متغ

 ARDLدر ايهن تبيهل مهوارد اسهتفاده از رو      . ارتباط بلندمد  بين متغيرها ديگر کارساز نخواهد بود

توزيعي اين اسهت کهه يويهايي     يها برداري با وتفه يحوضاز مزاياي ديگر الگوي خود ت. دشو يييشنهاد م

 . ضرايب الگو با دتت بيشتري برآورد شوند  که شود يو باعث م نمودهمد  را نيز در خود لحاظ  کوتاه

 برآورد مدل و تفسير نتايج. 1-2

 :زير است صور  بهلگاريتم ضريب جيني  براي مدل ARDL تاب با توجه به رو  برآورد، 

       

      
 
                   

 
                              

 
              

    
 
                  

 
                                                                                     ( 0)  

در  ARDLنتايج برآورد مدل مبتني بر رابطه بين تحرک درآمدي و نابرابري با استفاده از رو  

 .شده است، ارائه  جدول 
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 ARDL (5و  1و  1و  5و  1) مدت کوتاهنتايج حاصل از برآورد مدل پوياي  .9 جدول

 t Probآماره  انحراف معيار ضريب متغير

Lngini(-1)  0/0   /0  0/  0 /0 

Lnrelative mobility  1/0- 01/0  1/ - 01/0 

Lnp   /0   /0   / - 00/0 

Lnpop  3/0 0 /0 1 /  00/0 

Lngdp   /0   /0 13/    /0 

Lngdp(-1)   /0-   /0   / - 0 /0 

C  1/0 03/0 01/  00/0 

R2 33/0 

D.W  0/  

F   /1 

 .اين يووهش هاي يافته: مأخذ           

 

 هاي تشخيص نتايج آزمون. 7جدول

 فرضيه صفر LM(CHSQ) سطح احتمال

 ود خودهمبستگي سريالينب 0/   3/0 

 تبعي مناسب شکلوجود  3/0  3/0 

Not applicable 11/0 وجود توزي  نرمال 

 واريان همساني  13/0 30/0

 .اين يووهش هاي يافته: مأخذ

بررسهي   و مهد   کوتهاه  الگهوي  بهرآورد  گسترده هايوتفه با حيخود توض رو  در گا  نخستين

 حداکثر مقدار .است شده  ارائه،  ل جدو در مد  کوتاه الگوي برآورد نتايج .است بلندمد  رابطه وجود

 صهور   بيهزين  -معيار شهوارتز  اساس بر بهينه مدل انتخاب و شده انتخاب يک مقدار الگو اين در وتفه

 يدار امعن و مثبت اثري گذشته در دوره نابرابري درآمدي ،مد  کوتاه در شود مي م حظه .است گرفته

بهر   يدار او معنه  منفهي  اثهري  جهاري  دوره تحرک درآمهدي در . داشته است جاري دوره در بر نابرابري

رشد جمعيهت در دوره   .بر نابرابري دارد يدار او معن مثبت اثري جاري دوره نرخ تور  در .نابرابري دارد

 مثبت جاري، اثري دوره داخلي در ناخالص توليد. بر نابرابري درآمدي دارد يدار او معن مثبت جاري اثر

R . داشهته اسهت  بهر نهابرابري درآمهدي     يدار اي اثري منفي و معنه وتفه زمانو با يک   امعن بي و
 مهدل  2
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درصد تغييرا  در متغير وابسته توسط متغيرههاي توضهيحي موجهود در     33اين است که   دهنده نشان

 در شهده  ارائهه  ،  جدول در که تشخيص هاي آزمون اساس بر اين، بر افزون. اند شده  دادهمدل توضيح 

تبعهي مناسهب    شهکل و  ندارد وجود واريان  ناهمساني و سريالي هايمد ، خودهمبستگي کوتاه رابطه

 .بوده و توزي  نرمال است

 يجمع مهآزمون . 1-2-5

کهه   طهور  همهان  ؛ي بين متغيرها اطمينان حاصل کهرد جمع همبايد از وجود  ARDL برآورد تاب ي  از 

از يهک   کهوچکتر اشاره شد، چنانچه مجموع ضرايب متغيرهاي با وتفه مربوط به متغيهر وابسهته    ييشتر

 برآوردشهده، براي مدل  t  آماره. باشد، الگوي يويا به سمت الگوي تعادلي بلندمد  گرايش خواهد داشت

 :شود محاسبه مي

  
       

    
       

در سهطح اطمينهان   ( - /  )مسهتر  توسط بنرجي، دومدو و  شده ارائهاز کميت  tمقدار بحراني 

ود رابطهه بلندمهد  رد و وجهود آن يذيرفتهه     نبه مبني بر بنابراين، فرضيه صفر . درصد بيشتر است 31

 بهرآورد  نتايج. کنيم مي تفسير وبرآورد کرده  را آن بلندمد ، رابطه وجود از اطمينان از ي   .شود مي

 .است شده ارائه ،1 جدول در بلندمد   رابطه

 ARDL (5و  1و  1و  5و  1)بلندمدت مدل   رابطه برآورد نتايج. 1جدول 

 .دار استادرصد معن 0  در سطح* 

 .اين يووهش هاي يافته: مأخذ

______________________________________________________ 
 .(13  .) ينوفرست.   

 t Probآماره  انحراف معيار ضريب متغير

Lnrelative mobility   /0- 00 /0   / - 0 /0 

Lnp   /0 03/0 0 / - 00/0 

Lnpop   /0 001/0 11/ - 01/0* 

Lngdp   /0- 1 /0 01/ - 01/0 

C  0/0  0 /0 31/  00/0 
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يک درصد افزايش در متغيرهاي تحرک درآمهدي و   در بلندمد  ،1جدول اط عا  با توجه به 

بها   ،همچنهين . شهود  درصد در نهابرابري مهي   0/  و  0/  توليد ناخالص داخلي به ترتيب باعث کاهش 

درصهد   0/  و  0/  ي در متغيرهاي نرخ تور  و رشد جمعيت نهابرابري بهه ترتيهب    درصد کافزايش ي

بها افهزايش تحهرک      1  - 3  ههاي   اسهتدمل کهرد کهه در سهال     گونه نياتوان  مي. يابد افزايش مي

 انهد  افتهي دست  بيشتري در جامعه( تحايلي و شغلي)اجتماعي هاي اتتاادي و  درآمدي افراد به فرصت

بين تحهرک درآمهدي و نهابرابري درآمهدي     ) يووهشي  فرضيه . است افتهي کاهشرآمدي و نابرابري د

آيا تحرک ) يووهش  در ياسخ به يرسش ،همچنين. شده استيد أيت( داري وجود دارد امنفي و معن  رابطه

 بهاوجود تحهرک درآمهدي    :توان گفت مي( نابرابري را کاهش داده است؟ نظر موردهاي  درآمدي در سال

 .ها داشته، توانسته است نابرابري را کاهش دهد   بسياري که در اين سالنوسانا

 (ECM) تصحيح خطا  هرابطتحليل . 1-2-2

 :استزير  صور  به مدل به مربوط خطاي تاحيح الگوي

                                                            

                                                                                                                                (  )  

 ميهان نهابرابري درآمهدي و    ارتبهاط  بيهانگر  کهه  خطها  تاحيح الگوي برآورد به مربوط ضرايب

 .استشده  ارائه، 1جدول  در است، توضيحي متغيرهاي

 ARDL (5و  1و  1و  5و  1) برآورد الگوي تصحيح خطاي مدل نتايج . 9جدول 

 t Probآماره  انحراف معيار ضريب متغير
Dlnrelative mobility  3/0- 011/0   / - 01/0 

Dlnp   /0 001/0  1/ - 00/0 
Dlnpop  3/0 003/0   / - 01/0* 

Dlngdp   /0-   /0   / - 0 /0 

Dc  3/0   /0 1 /  0 /0 

ECM(-1) 13/0-  3/0  1/ - 00/0 

R2 31/0 

D.W  0/  

F 3 / 1 
 .         دار استادرصد معن 0  در سطح* 

 .اين يووهش هاي يافته: مأخذ
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 برابهر در مهدل،   ECM(-1)ضهريب  . دار هسهتند  اتمامي ضرايب متغيرها معنه ،  1جدول مطابق 

دهد کهه در   نشان مي ،دار است اکامل معن طور بهآماري  نظر ازاين ضريب که . شده استبرآورد  -13/0

شهده  و به سمت روند بلندمد  خهود نزديهک    شده ليتعدتعادل در نابرابري  نبوددرصد از  13هر دوره 

R  با توجه به مقدار آماره .است
درصهد از تغييهرا  متغيهر وابسهته را      31، متغيرهاي توضيحي حهدود  2

 .اند توضيح داده

CUSUM هاي ثباات سااختاري   نتايج بررسي استحکام مدل با استفاده از آزمون. 1-2-9
و  5

CUSUMQ
2 

شهده  بهرآورد   ARDLو با توجه به اينکهه مهدل بهه رو      CUSUMQ و CUSUMبر اساس دو آزمون 

زيهرا آزمهون منحنهي     ؛توان گفت که مدل برآوردشده از اسهتحکا  مناسهبي برخهوردار اسهت     مي ،است

 .شود بين فواصل اطمينان ترار دارد که نتايج آن در نمودارهاي زير مشاهده مي موردنظر

 CUSUMنتايج استحکام مدل با استفاده از آزمون . 9نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .اين يووهشهاي  يافته: مأخذ

 

______________________________________________________ 
1.Cumulative Sum 

2. Cumulative Sum of Square 
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 CUSUMQنتايج استحکام مدل با استفاده از آزمون . 4نمودار  

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

            

               

 .اين يووهشهاي  يافته: مأخذ

درصهد يايهداري رابطهه     1دهند کهه در سهطح    نشان مي  CUSUMQ و CUSUM نمودار دو هر

 .شود ميبلندمد  

 گيري بحث و نتيجه .9

شواهد سه دهه گذشته ايران حکايهت از آن دارد کهه جامعهه ايهران در گهذار تهاريخي خهود تحهوم          

انقه ب اسه مي، جنهگ تحميلهي،      ماننهد ي اجتماعي، اتتاادي و سياسي بزرگي ها انبحرساختاري و 

برخهي از   بدون شک. گذاشته است يشت سرو نوسانا  بزرگ تيمت نفت را  10 تغييرا  جمعيتي دهه

ي ديگر تجربهه مخهتص يهک يها دو     رخب که  يحال درها بوده است، نسل تما اين وتاي ، تجربه مشترک 

ها از وتهاي  گونهاگون اتتاهادي و سياسهي بها      ميزان تأثيريذيري متفاو  نسل. شوندمينسل محسوب 

هها تجربهه متفهاوتي را از نظهر     کهه نسهل   شده اسهت باعث  آنهازندگي  توجه به موتعيت سني و مرحله

 در. استبررسي تأثير تحرک درآمدي روي نابرابري  ،هدف از اين يووهش. وضعيت رفاهي تجربه کنند

کهارگيري   بهه  بها  و تهوزيعي  ههاي وتفهه  بها  يونيخودرگرسه  اتتاادسنجي الگوي از استفاده با تا،راس اين
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. شده اسهت  يرداختهبه بررسي موضوع يووهش   1  - 3  ي ها سال در سامنه زماني سري هاي داده

ههاي   نظريهه  بها  مطهابق  مهدل  متغيرههاي  ضهرايب  تمها   اثرگذاري که دهد نشان مي يووهش هاي يافته

 جملهه  ضهريب  بر نابرابري دارد و يدار امعن و اثري منفي تحرک درآمدي بلندمد  در و بوده اتتاادي

 بهه  دسهتيابي  بهراي  مهد   کوتاه تعادل عد  از 13/0حدود  سال هر در که دهدمي نشان خطا تاحيح

 .شود مي تعديل بلندمد  تعادل

 ها شنهاديپارائه 

 :شود  زير ارائه مي  شنهادييدر اين يووهش  شده مطرحبا توجه به مباحث 

. ها براي کاهش نابرابري و بهبود وضعيت توزي  درآمد است کنترل تور  يکي از بهترين رو 

و از اجراي هرگونهه سياسهتي    شده تور  کنترل، ابتدا بايد منظور بهبود وضعيت توزي  درآمد به ،بنابراين

با کنتهرل تهور ، رشهد اتتاهادي کهه ناشهي از انباشهت        . شود يرهيز، شود  ميکه به افزايش تور  منجر 

 کهه  ي صهورت  رشهد اتتاهادي در  . تواند به کاهش نابرابري منجر شود ، مياستسرمايه فيزيکي و انساني 

افهزايش تحهرک اجتمهاعي و     استفاده بيشتر از سرمايه انساني و نيروي انساني متخاص شود، به باعث

نابرابري منجر خواهد شد، زيرا نيروي انسهاني متخاهص تنهها مخهتص     کاهش دنبال آن،  بهدرآمدي و 

رشد اتتاادي بهه کهاهش   . هاي مختلف درآمدي وجود دارد هاي درآمدي ثروتمند نبوده و در گروه گروه

 .رابطه مستقيمي با کاهش نابرابري نيز خواهد داشت ،در نتيجه ،بيکاري منجر شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 5931 تابستان، 47، شمارهسومسال بيست و فصلنامه روند،   
 

 

07 

 منابع

هاي اتتااد ک ن بهر توزيه  درآمهد در     اثر شاخص .(31  ) .خوشکار، آر  و ، اسماعيليابونور -

 .11-31 ص، بهمن و اسفند، ص11شماره  .مجله تحقيقا  اتتاادي .ايران

 .فقهر  و درآمهد  نهابرابري  ههاي  شهاخص  شهناخت  بر درآمدي .( 1  ) .ابوالفضل تمي، ابوالفتحي -

 .ايران آمار تهران، مرکز

 .هاي مختلف سري زمان متغيرهاي اتتاادي، سال .بانک مرکزي ايران -

 .از رويکرد شهبه ترکيبهي   موردي :يويايي فقر و نابرابري و تحرک درآمدي .( 3  ) .ميترابابايور،  -

 .نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه الزهرا يايان

گهي هنهري   سسهه فرهن ؤم .Microfitاتتاادسنجي کاربردي به کمهک  . ( 3  ) .احمدتشکيني،  -

 .ديباگران تهران، چاپ اول

بهازبيني  )ههاي جمعيتهي   نگرشي نو بر ايده .(31  )  .رضا ،زاده لياسماع ، رحيم وياصفهان يدمل -

 .31-0  مجله علو  اجتماعي، صص  .(هاي مالتوس، کينز و بکرانديشه

مارفي خانوارهاي   تحليل رفتار بين نسلي هزينه و  تجزيه .( 3  ) .ميترابابايور،  و راغفر، حسين -

يووهشهي مطالعها  اتتاهادي     -فاهلنامه علمهي   .ييشهبه تهابلو  هاي  شهري با استفاده از داده

 .دهم، تابستان  کاربردي ايران، سال سو ، شماره

بررسي رابطه نابرابري درآمدي و نابرابري مخهارج   .(31  ) .رضامعبودي،  و فطرس، محمدحسن -

 .13 ص ، 31  ياييز ،  شماره ، 1فالنامه اتتااد مقداري، دوره  .در ايران مارفي

ههاي   سهال  .ي خا  طرح هزينه و درآمهد خانوارههاي شههري و روسهتايي    ها داده .مرکز آمار ايران -

  3 -  1 . 

 مؤسسهه : تهران دو ، چاپ .اتتاادسنجي در يجمع هم و واحد ريشه .(13  ) .محمد ي،نوفرست -

 .رسا، چاپ اول فرهنگي خدما 

 



 

 بررسي رابطه بين تحرک درآمدي و نابرابري در ايران

 

31 

- Antman, F. and Mckenzie, D. (2006). Earnings Mobility and Measurement 

Error: A Pseudo - Panel Approach. Mimeo. Stanford University. 

 - Atkinson, A. B. Bourguignon, F. and Morrisson, C. (1992). Empirical Studies 

of Earnings Mobility. (Chur, Switzerland: Harwood). 

- Attanasio,O. (1998). Cohort Analysis of Saving Behavior by US Households. 

Journal of Human Resources 33(3). PP.575-609. 

- Bourguignon, F. and Fields, G.S. (1995). Discontinuous Losses from Poverty, 

General Measures, and Optimal Transfer to the Poor. Journal of Public 

Economics, Vol.63. No. 2, PP.155-175. 

- Barro, R. and Sala-i-Martin, X. (1999). Economic Growth. The MIT Press: 

Cambridge, MA. 

- Calonico,S. ) 2006). Pseudo-Panel Analysis of Earnings Dynamics and Mobility 

in Latin America. Inter-American Development Bank. 

- Canto, O. Gradin, C. (2002). Inequality, Poverty and Mobiliy: Choosing Income 

or Consumption as Welfare Indicators. Universidad dade de Vigo. 

-Cowell, Frank. (1998). Measurement of Inequality. London, London School of 

Economics. 

- Collado, M. D. (1998). Estimating Dynamic Models From Time Series of 

Independent Cross-Sections. Journal of Econometrics 82, PP. 37-62. 

- Deirdre, Bloome. (2013). Income Inequality and Intergenerational Income 

Mobility in the United States. Harvard University Department of Sociology. 

- Deaton,A. (1997). The Analysis of Household Surveys. A  Microeconometric 

Approach to Development Policy. World Bank. The Johns Hopkins 

University Press, Baltimore and London. 

-Fishliw, A. (1995). Inequality, poverty, and Growth: Where Do we stand? 

Annual World Bank Conference on Development Economics, PP 25 – 39. 

-Fields, G. and Ok, E. (1999). The Measurement of Income Mobility: an 

Introduction to the Literature. In Handbook on Income Inequality 

Measurement, ed. J. Silber. Boston: Kluwer. 



 

 5931 تابستان، 47، شمارهسومسال بيست و فصلنامه روند،   
 

 

08 

-Gardes, F. Canelas, C. (2010). Poverty, Inequality, and Income Mobility: The 

Case of Ecuador. A Pseudo-Panel Approach. Master Models and Methods for 

Quantitative Economics. Paris School of Economics. 

-Hall, R.E (1971). The Measurement of Quality Change from Vintage Price Data. 

In Zvi Griliches, ed. Price Indexes and Quality Change, Cambridge, Mass. 

Harvard University Press. 

-Haughton, J. and Khandker, S. R. (2009). Handbook on Poverty and Inequality. 

International Bank for Reconstruction and Development World Bank. 

Washington, DC: The World Bank Group. 

- Lukiyanova, A. Oshchepkov, A. (2012). Income Mobility in Russia (2000-

2005). Economic System 36. PP.46-64. 

-Maasoumi, E. (1998). On Mobility. In Handbook of Applied Economic 

Statistics, ed.D. 

- Moffitt, R. (1993). Identification and Estimation of Dynamic Models with A 

Time Series of Repeated Cross- Sections. Journal of Econometrics 59, PP.99-

124. 

- Mckenzie, D. (2004). Asymptotic Theory for Heterogeneous Dynamic Pseudo-

Panels. Journal of Econometrics, 120, PP. 235-262. 

- Navarro, A. (2006). Estimating Income Mobility in Argentina with Pseudo-

Panel Data. Department of Economics, Universidad de san Andres. 

- Salehi-Isfahani, J. Majbouri, M. (2010). Mobility and the Dynamics of Poverty 

in Iran: Evidence from the (1992–1995). The Quarterly Review of Economics 

and Finance. 

-Salehi-Isfahani, J. (2012). The Impact of Iran's Subsidy Reform on Households: 

Evidence from Survey Data. Virginia Tech. The Brookings Institution, and 

the Economic Research Forum. 

  



 

 بررسي رابطه بين تحرک درآمدي و نابرابري در ايران

 

34 

 : پيوست
 هاسن نسل. 4جدول

سال تولد 
سرپرست 

 خانوار
5999 5997 5991 5999 5994 5991 5993 5941 5945 5942 

5913 - 5911  13-1  13-11  10-11  1 -11  1 -13  1 -13  1 -10  11-1  11-1  11-1  
5957 – 5951  1 - 3  1 -10  11-1  11-1  11-1  13-1  13-11  10-11  1 -11  1 -13  
5953 – 5951   3-    3- 1  10- 1  1 - 1  1 - 3  1 - 3  1 -10  11-1  11-1  11-1  
5927 – 5921    - 3    - 0   1-    1-    1-    3-    3- 1  10- 1  1 - 1  1 - 3  
5923 – 5921   3-    3- 1  0- 1    - 1    - 3    - 3    - 0  1-    1-    1-   
5997 – 5991    - 3    - 0   1-    1-    1-    3-    3- 1   0- 1    - 1    - 3  
5993 – 5991   3-    3- 1   0- 1    - 1   - 3    - 3    - 0   1-    1-    1-   
5977 – 5971       1-    3-    3- 1   0- 1    - 1    - 3  
5973 – 5971            1-   
5917 – 5911            
5913- 5911            

هاسن نسل .4ادامه جدول  

سال تولد 
سرپرست 

 خانوار
5949 5947 5941 5949 5944 5941 5943 5911 5915 5912 

5913 – 5911  13-1  13-11  10-11         
5957 – 5951  1 -13  1 -10  11-1  11-1  11-1  13-1  13-11  10-11    
5953 – 5951  13-1  13-11  10-11  1 -11 1 -13  1 -13  1 -10  11-1  11-1  11-1  

5927 – 5921  1 - 3  1 -10  11-1  11-1  11-1  13-1  13-11  10-11  1 -11  1 -13  

5923 – 5921   3-    3- 1  10- 1  1 - 1  1 - 3  1 - 3  1 -10  11-1  11-1  11-1  

5997 – 5991    - 3    - 0   1-    1-    1-    3-    3- 1  10- 1  1 - 1  1 - 3  

5993 – 5991   3-    3- 1   0- 1    - 1    - 3    - 3    - 0   1-    1-    1-   

5977 – 5971    - 3    - 0   1-    1-    1-    3-    3- 1   0- 1    - 1    - 3  

5973 – 5971   3-    3- 1  0- 1    - 1    - 3   - 3    - 0   1-    1-    1-   

5917 – 5911       1-    3-    3- 1   0- 1    - 1    - 3  

5913- 5911            1-   
 

 هاسن نسل .4ادامه جدول

سال تولد 
سرپرست 

 خانوار
5919 5917 5911 5919 5914 5911 5913 5931 5935 5932 

5913 – 5911            
5957 – 5951            
5953 – 5951  13-1  13-11  10-11         
5927 – 5921  1 -13  1 -10  11-1  11-1  11-1  13-1  13-11  10-11    

5923 – 5921  13-1  13-11  10-11  1 -11  1 -13  1 -13  1 -10  11-1  11-1  11-1  

5997 – 5991  1 - 3  1 -10  11-1  11-1  11-1  13-1  13-11  10-11  1 -11  1 -13  

5993 – 5991   3-    3- 1  10- 1 1 - 1  1 - 3  1 - 3  1 -10  11-1  11-1  11-1  

5977 – 5971    - 3    - 0   1-    1-    1-    3-    3- 1  10- 1  1 - 1  1 - 3  

5973 – 5971   3-    3- 1   0- 1    - 1    - 3    - 3    - 0   1-    1-    1-   

5917 – 5911    - 3    - 0   1-    1-    1-    3-    3- 1   0- 1    - 1    - 3  

5913- 5911   3-    3- 1   0- 1    - 1    - 3    - 3    - 0   1-    1-    1-   
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 33-597، صفحات 5931 تابستان، 47، شماره سومسال بيست و فصلنامه روند، 

 

 باهای نقد  جریانو  بررسی رابطه ساختار سررسيد تسهيالت اعطایی

 های پذیرفته شده در بازار سرمایه عملکرد بانک

 

  سيد حسام وقفی ، حميدیاندکتر محسن 

 

 چکيده

های پذیرفتهه شهده در بهازار     های نقد دریافتی و عملکرد بانک رابطه ساختار سررسيد تسهيالت اعطایی، جریان ،این پژوهشدر 

های پذیرفته شده در بهور  اورا  بههادار    بانک خصوصی از بانک 5۱ شاملای  برای انجام پژوهش نمونه. است بررسی شدهسرمایه 

ساختار سررسيد  و (انواع تسهيالت) ها دوره پنج ساله تسهيالت اعطایی بانک ه و در ایندشانتخاب  5993 -5939 دورهتهران در 

با اسهتفاده از رگرسهيون    ه داراییبازدهای نقد عملياتی و سود و  جریان ،(مشکوک الوصول و جاری، معو ، سررسيد گذشته)آنها 

های نقد عملياتی با تسهيالت معو  رابطهه   دهد جریان این پژوهش نشان می های یافته. ه استچند متغيره مورد بررسی قرار گرفت

 ،عواقه  یابهد و در  مهی ( افزایش)تسهيالت معو  جریان نقد عملياتی کاهش ( کاهش)یعنی به موازات افزایش  ؛منفی و معنادار دارد

بازده با جریان نقد  .یابد جریان نقد عملياتی شروع به کاهش می ،گذرد که مدت زیادی از تاریخ سررسيد تسهيالت می محض این به

بها   یابهد و  می( کاهش)جریان نقد عملياتی بازده نيز افزایش ( کاهش)موازات افزایش  عملياتی رابطه مثبت و معنادار دارد؛ یعنی به

به هر ميزان کهه نقهدین ی بيشهتر     ،شود منزله خروج جریان نقدی از واحد تجاری تلقی می اخت سود سهام بهکه پرد به این توجه

بهازده فقهب بها تسههيالت      .باشد به همان نسبت وجه بيشتری برای پرداخت سود سهام در اختيهار واحهد تجهاری خواههد بهود     

بينابينی از سوخت شدن یا وصهول تسههيالت   ( کاهش)حالت افزایش یعنی اینکه در  ؛الوصول رابطه معنادار و منفی دارد مشکوک

خود  بازده هم خودبه شده،هر چه وصول تسهيالت به سمت سوخت شدن نزدیک  به بيان دی ر،یابد؛  می( افزایش)بازده نيز کاهش 

 . یابد می اهشک

 

 .ها بازده و عملکرد بانک، سود سهام، وجوه نقد دریافتی، ساختار سررسيد تسهيالت اعطایی :کليههدیواژگان 

 .JEL:E58 ،G21  ،C30بندی طبقه

______________________________________________________ 
 ت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوبعضو هيأ 

 نورت علمي دانشگاه پيام عضو هيأh.vaghfi2012@gmail.com                                                              

mailto:نورh.vaghfi2012@gmail.com
mailto:نورh.vaghfi2012@gmail.com
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 مقدمه  .5

 يهافعاليت ماهيت.هستند مواجه ريسك با ديگر اقتصادي بنگاه هر مانند نيز مالي مؤسسات و هابانك

 گونه اين مختلف، يهانرخو پرداخت يهاسيستم اعتبار، نظير مفاهيمي با آن داشتن كار و سر و مالي

 يهافعاليت توسعه پرشتاب روند ،ديگر سوي از و ددهمي قرار ايويژه يهاريسك برابر در را مؤسسات

 صوورت به ريسك مديريت اصول شدهباعث مالي يهاسيستم شدن ترپيچيده و فني يهانوآوري مالي،

 .درآيد مالي مؤسسه هر از ناپذيري اجتناب جزء

 هابانكمهم يهافعاليت از يكي دهيوام فعاليت هستند، وجوه واسطه هابانك اينكه به توجه با

 ومسوتلزم شوتهدا قورار اعتبواري ريسوك معور  در بانك هايفعاليت از بخش اين .دشومي محسوب

 يهاهزينه و نوعريسك اين كاهش منظور به .ستهابانك توسط گيرندگانموا اعتباري وضعيت بررسي

 درنظرگورفتن بوا ياخيورهواسوال در اعتبواري مؤسسوات و هوابانوكمعوق، مطالبات افزايش از ناشي

 .اندداشته اعتباري ريسك مقوله به زيادي توجه بال، كميته هايتوصيه

 درحوال كشوورهاي در ويژههب كشورهايصنعتي در اخير هايدهه در بانكي يهابحران وقوع

 در اختالل باعث اقتصادي ركودهاوبانك معوق مطالبات افزايش ها،دهسپر فرار مانند داليلي به توسعه

 هوايبررسوي در .آوردرافوراهمموي هوابانوك از بسياري ورشكستگي زمينه و شده مالي بازارهاي نظم

 ،بنوابراين .اسوت شده شناساييهابانكسرمايه كفايت عدم موضوع اين وقوع اصلي علت آمده، عملهب

 .است نموديافته پيش از بيش آن مديريت و ريسك مقوله اهميت

بوراياعطواي.شووديمهمنظامبانكيكشوورتلقويمويهافعاليتارائهتسهيالتمالييكياز

.كننودهتسوهيالتراتعيويننموودتسهيالتبايددرجهاعتباروقدرتبازپرداختاصلوفرعدريافوت

بينانوهاز،بورآوردواقو هوابانوكويينداعطوايتسوهيالتازسوهايمهمدرفرايكيازجنبه،بنابراين

______________________________________________________ 
.(11  .)نژاديمحبويهمت.  

(.11  .)همكارانويتقو.  

.(11  .)نژادمحبيوهمتي.  
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احتمالعدمبازپرداختتسهيالتازسويمشترياناستتاازاينطريو،،اقوداماتوتصوميماتالزم

 .هاياحتماليدرنظرگرفتهشودبرايپيشگيريويامقابلهبازيان

ايناثرجرياننقدونظرايجادازهابانكفعاليت،توجهقرارگرفتهاستموردمقالهآنچهدراين

دريافتاقساطدر.تغييراتقيمتسهامآنهاست،نتيجهودرهابانكيورودينقدبرعملكردهاجريان

ايونفراينودبوا.شوودينقدبهچرخوهعمليواتيمويهاجريانسررسيدتسهيالتاعطاييموجبورود

منطقياست،د؛بنابراينشونقدميتربهوجوهكردندورهتعوي،بدهكارانموجبدسترسيسري كوتاه

نظامبانكي.روشويمهدريافتنقدبابهبودعملكردبانكروب–باعملكرددرستسيستمارائهتسهيالت

وتوانودبوهرشودهاياقتصادياستكوهعملكوردصوحي واصووليآنموييكيازاركاناصلينظام

هايسونگينيرابورپيكورهاقتصوادواردضربه،درغيراينصورت؛شكوفايينظاماقتصاديكمككند

افوزايش،روسوتهجملهايرانباآنروبوهاييكهنظامبانكيكشورهايمختلفازازمعضل.خواهدكرد

كهبودهكلتسهيالتاعطاييدرشبكهبانكيكشورنسبتبههابانكمطالباتسررسيدگذشتهومعوق

هوايموالياحتمواليدرآينودهثبواتيبوي،آندنبالنكيوبههايشبكهبابيانگركاهشكيفيتدارايي

ايون،حوالحاضوردر.متوراد بواكيفيوتتسوهيالتاعطوايياسوتهوابانككيفيتداراييدر.است

هرچه.شوندبنديميمعوقومشكوکالوصولطبقهسررسيدگذشته،،دستهجاريتسهيالتدرچهار

  .ندهتواناييبانكدرحفظمناب موجوداستدهنشان،حجماينمطالباتكمترباشد

درمشوخ نموودهو،آنهامتمركزاسوتهاييراكهريسكدرتربايدبخشبرايبررسيدقي،

همستلزمايجادذخيرهمؤسسهايوجودمطالباتمعوقدردارايي.دشوقبالآنهاتصميممناسبياتخاذ

همؤسسوهوايبانوكوكواهشحجومدارايويعمليواتيواستوايجادذخيرهنيزبهكاهشدرآمدهاي

وجودمطالباتمعووقدر،براينافزون؛اعتباريمنجرخواهدشدكهبرايسهامدارانخوشايندنيست

انحورا تغييوراتونابسوامانيودچواربودجهساالنهواهودا بانوكراسيستمبانكي،جريانوجوهو

اعتبواريدرتخصوي منواب واصوولرعايوتبواهواانوكبسوتكوهاضوروري،ايناساسبر.كندمي

______________________________________________________ 
(.11  .)همكارانوفالح.  

(.11  .)يكاسانياخالق.  
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كواهشمانودهوصوولومنظووربوهازدرموانهموتوااليخوودراپيشاصلپيشگيريدرنظرگرفتن

نسوبتبوهاعطوايبوارديگرهواطوريكهبتوانندازمحلوصووليبه؛كارگيرندهايمطالباتيبهسرفصل

.كنودهوايمواليواعتبواريراتهديودمويهمؤسسهاريسكمختلفياز انواع.تسهيالتمبادرتورزند

 .يومديريتكنندييموجودراشناساهاريسكبايدهابنگاهمديران،بنابراين

 درفرهنگالنگمن.زابرايدستيابيبهموفقيتومنفعتريسكعبارتاستازتمديديفرصت

احتمالوقوعخطرتعريفشدهاسوت؛بوهبيوانريسكبهمعناياحتمالوقوعچيزيبديانامطلوبويا

درحالتكلي،ريسوك.هايآيندهدرنظرگرفتبينيتوانريسكرااحتمالبرآوردهنشدنپيشديگر،مي

 .بردونوعاست،حالتاجباريواختياريكهنوعدومآنقابليتكنترلومديريترادارد

ريسوكبوازاروتوانبوهريسوكاعتبواري،ميهابانكهايماليمانندهمؤسسهادرترينريسكازمهم

عواملايجادمطالباتمعوقبوانكيدرصونعتبوانكيايورانسويديگر،از.ريسكعملياتياشارهكرد

نشوانهواپژوهشچنانكهنتايجآن؛شاملتركيبيازعواملخاصبانكيوعواملكالناقتصادياست

كننودهوهوايتعيوينازجملوهمتغيورهوابانكلياتي،رفتاراحتياطيونوعمالكيتكاراييعم:دهدمي

يكويازراهكارهوايپيشوگيرياز.معناداردرتوضي رفتارمطالباتمعوقدرنظامبانكيايرانهستند

وجودقوانينبازدارندهاسوتكوهبوهكموكسيسوتم،ايجاديابروزوخامتدروضعيتمطالباتمعوق

يكويازمشوكالت:درحاليكهبرخويمعتقدنود.ازايجادبحرانجلوگيريخواهدكردوهشتافتبانكي

ايناستكوهقانونگوذارانتلقويهابانكموجودهنگامتصويبقوانينمربوطبهعدمبازپرداختبدهي

اريدرحواليكوهبيمو،دربارهميزاناثرگذاريمنفينكولبرسالمتنظامبانكيكشورندارنددرستي

ازاينروتغييرنگرشبوهجورموبوزهدر.نظامبانكي،نظاماقتصاديكشوررادچارچالشخواهدكرد

نود،شوايدبتوانودكندادنتسهيالتدريافتيخوودداريمويبينقانونگذارانبرايكسانيكهازبازپس

ايپيگيريمطالباتقضاييبركمكبيشتريبهبهبودوضعيتموجودازطري،ايجادپشتوانهقانونيو

______________________________________________________ 
(.11  .)تقويوهمكاران.  

2. Longman 

(.11  .)يعسكروجماعت.  
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دريوافتيوعملكوردينقدهاجريانرابطهساختارسررسيدتسهيالتاعطايي،،مقالهايندر.ايجادكند

ياخيورنسوبتهواسالدهددرآمارهانشانمي.شودميشدهدربازارسرمايهبررسييپذيرفتههابانك

ايونرونودبوراينظوامبوانكي.كلتسهيالتپرداختيروندروبهرشديداشتهاستمطالباتمعوقبه

.اهميتاستباكشورحتيكلاقتصادايرانخطرهايجديخواهدداشتومقابلهبااينمشكلبسيار

گذشوتهبواديالوصوولوسررسوكوهمطالبواتمعووق،مشوكوکشودهاسوتپذيرفتهمسألهامروزهاين

بهدليلارتباطاتبسيارعميقيكههمهابانك.يمرتبطاستماليهابحرانونيزهابانكيورشكستگ

هميافتهوايهمدراقتصادهايتوسعهاقتصاديدارندازجايگاهويژهديگرهايهمبابخشبايكديگرو

يديگورهوابانوكسرعتبههربحراندريكبانكقابليتآنراداردكهبه.توسعهبرخوردارندحالدر

رانيوزدرمعور خطورهوايديگوربانكتواندورشكستگييكبانكمي(.اثرسرايت)نيزسرايتكند

نقطوهونظوامبوانكيهابانكدركشورهايمختلفوخامتترازنامه(.اثردومينو)ورشكستگيقراردهد

بوامقالوهدرايون،بنوابراين.المللوياسوتياقتصاديدرسط كشوريوبينهابحرانآغازبسيارياز

راهكارهاييبرايمقابلهباايونمشوكل،ينقدعملياتيوبازدهسهامهاجريانبررسياثرايننسبتدر

.شودپيشنهادمي

 نظري مباني . 2

يهوافعاليوتماهيوت.ومؤسساتماليمانندهربنگاهاقتصاديديگرباريسكمواجههسوتندهابانك

يمختلف،ايونگونوههانرخهايپرداختومالي،سروكارداشتنآنبامفاهيمينظيراعتبار،سيستم

يهوافعاليوتروندپرشتابتوسعه،ازسويديگر،دهدايقرارميهايويژهمؤسساترادربرابرريسك

يماليباعثشدهاصولمديريتريسكبهصوورتهاسيستمترشدنهايفنيوپيچيدهمالي،نوآوري

.جزءاجتنابناپذيريازهرمؤسسهماليدرآيد

هوابانكيمهمهافعاليتدهييكيازواسطهوجوههستند،فعاليتوامهابانكباتوجهبهاينكه

ومسوتلزمشوتههايبانكدرمعور ريسوكاعتبواريقورارداليتاينبخشازفعا.شودمحسوبمي

هايبهمنظوركاهشايننوعريسكوهزينه.ستهابانكگيرندگانتوسطبررسيوضعيتاعتباريوام
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درنظرگورفتنياخيوربواهواسوالومؤسسواتاعتبواريدرهوابانوكناشيازافزايشمطالباتمعوق،

.اندديبهمقولهريسكاعتباريداشتههايكميتهبال،توجهزياتوصيه

بههايمشتريانخود،دراعطايتسهيالتاعتبواريبايودبهمنظورآگاهيازنيازمنديهابانك

بوانكيازهايريسكبوهكواهش ،اينامورازطريو،اعتبارسونجي.هايآنهابپردازندشناساييويژگي

شودكهدرآناعتبوارمشوتريانميگفتهعملي بهاعتبارسنجي .شودميمنجورجملهريسكاعتباري

گيوريباتوجهبهاطالعاتدريافتيازآنهواانودازههابانكحقيقيوحقوقيمؤسساتموالياعتبواريو

بازپرداخووتمنظووربوهشودهوامكوانشوناختبيشوتررانسبتبوهوضوعيتوتوووانموواليافووراد

براساساينروش،ريسكاعتباريافراد.كندريافوتخدماتبيشترفراهمميتسوهيالتدريوافتيود

بنووديوامتيوازدهوويگيريشودهوافرادومشتريانبراسواسريسوكاعتبواريخوودطبقووهاندازه

 .شووندموي

كوههابانكبراساسدستورالعملاجرايينحوهشناساييوثبتمطالباتسررسيدگذشتهومعوق

نظورازهوابانكبهتصويبشورايپولواعتباررسيدهاست،تسهيالتاعطايي  ۸  1۱۸  درتاريخ

1:گيرندطبقهزيرقرارميكيفيدرسه

گيرندكهگيرندهاعتباردرسررسيديواتواتسهيالتيدراينطبقهقرارمي:تسهيالت جاري (الف

تخوويشاقودامنموودهوهويکمشوكليدريكماهپسازسررسيدنسبتبهايفوايتعهودا

.بازپرداختبدهيمشتريبهبانكوجودندارد

دراينطبقهازتسهيالتمشتريانحداكثرتوايوكمواهپوساز :مطالبات سررسيد گذشته (ب

 .اندسررسيدنسبتبهايفايتعهداتخوداقدامننموده

زمانتسوهيالتبوهندبراساسمدتگيرتسهيالتيكهدراينطبقهقرارمي :تسهيالت معوق (ج

 :شوندسهبخشتقسيممي

______________________________________________________ 
1. Accreditation 

2. Thomas.(2000). 

(.11  .)خداوردي.  

.(1۱  .)بانكمركزييبانكمقرراتومطالعاتاداره. 1
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 (كمترازيكسال)مدتتسهيالتكوتاه -

ماهپسازانتقالمطالباتبانكبوهسرفصولمطالبواتسررسويد۵كهمشتريتاصورتيدر

مطالبواتبانوكازمشوتريبوهسرفصول،گذشتهنسبتبهايفايتعهداتخوداقودامننمايود

.شودمطالباتمعوقمنتقلمي

 (سال۵- )مدتتسهيالتميان -

ماهپسازانتقالمطالباتبانكبهسرفصولمطالبواتسررسويد  كهمشتريتاصورتيدر

سرفصلسررسيدگذشتهمطالباتبانكاز،گذشتهنسبتبهايفايتعهداتخوداقدامننمايد

 .شودمطالباتمعوقمنتقلميبهسرفصل

 (سال۵بيشاز)تسهيالتبلندمدت -

اند،اماعلوتبامشكالتمواجهشدههاسالطولاتماليبهداليلمتعدديدرمؤسسهرچند

طورمستقيمبوهعوواملينظيوراسوتانداردهايبههمچناناصليمشكالتجديومهمبانكي

هايمقابل،مديريتضعيفريسوكپرتفووي،يواگانوطر گيرندوامضعيفاعطاياعتباربه

تواندبوهوخاموتموقعيوتاعتبوارييكهميديگركمتوجهيبهتغييراتاقتصاديياشرايط

 .يابدد،ارتباطميشوهايمقابلبانكمنجرطر 

.هاوبهرهمتعلقهبهآنهامحاسبهودراقساطواممنظوورشوودهنگامپرداختتسهيالتبايدهزينه

.شوودمبنايفعاليتاستفادهمييابيبريابيجذبيوهزينهيابيتسهيالتازدوروشهزينهبرايهزينه

:شودمبنايفعاليتمواردزيردرنظرگرفتهمييابيبرروشهزينهدر

اداريبهنيرويكارپرداختهايتازايانجامكاردرساعدستمزديكهدر:دستمزدمستقيم -

.شودمي

نوعيبانيرويكواراداريسوازمانارتبواطايكهبهشدههايانجامهزينهتمام:پرسنليهزينه -

 .دارد

 .نوعيبااموراداريسازمانارتباطداردايكهبهشدههايانجامهزينهتمام:هزينهاداري -

______________________________________________________ 
(.11  .)همكارانويموغار.  
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 .دهندهميزانهزينهشدهازاموالمنقولغيرمنقولسازماناستنشان:هزينهاستهالک -

براساسقوانينپوليوبانكيكشور،شوورايپوولواعتبوارهرسوالهنورخبهورهديگر،سوياز

هاياقتصاديراتعيينوسهمتسهيالتاعطاييبههريكازبخشهاوتسهيالتاعطاييسپرده(سود)

دردوسپردهبايدبرابرباميانگيننورختوورم(سود)نرخبهرهدراقتصادايران.نمايدرانيزمشخ مي

گذارانباشدونرخبهورهعنواننرخبازدهيواقعيموردانتظارسپردهبااضافهيكدرصدسالگذشتهبه

اضافهيكدرصدسودمديريتويكدرصودسپردهبه(سود)تسهيالتهمبايدبرابربانرخبهره(سود)

،بنوابراين.گيوردثيرقرارميهايآتينيزتحتتأسوددوره. ريسكودودرصدهزينهح،الوكالهباشد

.ايبهتغييراتدرعملكردآتيشركتمنجرشودهايترازنامهرودكهتغييراتدراينحسابانتظارمي

افزايشسوددردورهجاريمديرانرابوه،نتيجهافزايشفروشودرآمدودربرايهايمديريتانگيزه

بررسوي،بنوابراين.دهوديبهدورهآتويسووقمويهايدريافتنهاينسيهوانتقالحسابسمتفروش

الوصوولوتوأثيرتغييوراتايوندوبورهايدريافتنيوذخيرهمطالباتمشوكوکعواملمؤثربرحساب

پايهنظامبانكيكشوردربخشتخصي مناب برچهار.برخورداراستايويژهسودهايآتيازاهميت

كشوش"و"ظرفيوتموالي"،"قابليوتوصوالحيتفنوي"،"قابليتاعتمادواطمينان"اساسيومهم

 .استاستوار"اعتباري،وثيقهياتأميناعتباري

نيوازيوكواحودتجواريوترينمسئوليتمديرانماليعبارتازتحصيلوجوهنقدمورداصلي

منجرتجاريبرايصاحبانسهامهايياستكهبهحداكثركردنارزشواحدهدايتآنبهسمتپروژه

قدركافيوجهنقوديكواحدتجاريدرصورتيقادربهتداومفعاليتاستكهبهيكسوي،از.دشومي

ترينهد مهمسويديگر،از.هايخوددرسررسيددراختيارداشتهباشدحساببرايپرداختصورت

نموايشتغييوراتبرايتحق،و.واحدتجاريحداكثرنمودنثروتسهامداراستهرشدهبرايپذيرفته

بوراسواس.شوودشركتسهاميازقيمتبازارسهامعادياستفادهمويهردرارزشثروتسهامداردر

نراهويبورايحوداكثركردنارزشفعلوييافتدنثروتسهامدارمديريتبايددرصددكرهد حداكثر

______________________________________________________ 
 11  بيدآباد،.  

(.11  .)مدهوش.  
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هوايازده،پرداخوتمنظوورازبو.واحودتجواريباشود(سهامداران)هايآتيموردانتظارصاحبانبازده

وارزشفعليعبارتاستازبودهايسودسهاموياوجوهحاصلهازمحلفروشاصلسهامعاديدوره

درتعيوين.دهباشودشهادرآيندهكهبراساسنرخمعقوليتنزيلاييادائميپرداختارزشروزدوره

گوذاريهوايسورمايهبازمحلفرصوتهايقابلاكتسااستفادهبراياينمنظوربازدهنرختنزيلمورد

انودازهزموانهور،برايناساس.گيردمالکبررسيقرارمي(درآينده)يكدورهزمانيمعينثانويهدر

صورتدستيابيبهسودسهامياافزايشقيمتسهامدريكواحدتجواريدستيابيبهمنفعت،خواهبه

افوزون.ارزشكمتريبراياينمنفعتقائلخواهندشدگذارانبههماناندازهسرمايه،ترباشدطوالني

توريراگوذارانارزشپوايينسرمايه،اندازهريسكدريافتيكمنفعتدرآيندهبيشترباشدهر،براين

عنووانمعيواربورايتعيوينقيموتسوهامبوه،نتيجوهدر.گيرنودگذاريدرنظورمويبراياينسرمايه

هوايمووردانتظوارسوهامداراندرت،زمانوريسكدريافوتمنفعوتاهمي،گيريثروتسهامداراندازه

.شودآيندهمنظورمي

 درحوال كشوورهاي در ويژههب كشورهايصنعتي در اخير هايدهه در بانكي هاينبحرا وقوع

 در اختالل باعث اقتصادي ركودهاوبانك معوق مطالبات افزايش ها،هسپرد فرار مانند داليلي به توسعه

 هوايبررسوي در.آوردرافوراهمموي هوابانك از بسياري ورشكستگي زمينه و شده مالي بازارهاي نظم

 ،بنوابراين.اسوت شده شناساييهابانكسرمايه كفايت عدم موضوع اين وقوع اصلي علت آمده، عملهب

 .است نموديافته پيش از بيشهابانكوعملكرد ساختارسررسيدتسهيالتاعطاييمقوله اهميت

 پيشينه پژوهش. 9

 هاي داخلي پژوهش. 9-5

اهميوتشناختعللپديدآورندهورشكستگيودرکكاملآنتوسطمديرماليبسويارضوروريوبوا

عنووانابزارهوايمناسوبگريماليوتحليلسواختارسورمايهبوهمديرانماليباتحليل؛چراكهاست
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ازپويشتواننودمويوكننودورشكستگيرافراهممويبينيوقوعمديريتماليشواهدالزمبرايپيش

 5.هايپيشگيرانهارائهنمايندحلسقوطشركت،مديريتراازآنآگاهوراه

 يبودهديوساختارسررسورهيمدأتياندازههنيبدادندپژوهشينشاندر( 1  )يواخالقهايحاج

وسواختاررهيمودأتيوموظفهريدرصداعضايغنيب،نيهمچن.داريوجودداردارابطهمثبتومعن

قوويبوررهيمودهيوأتتوأثيرهوايآنهوايافتوه.داريوجووددارداومعنويرابطهمنفيبدهديسررس

عاملباسواختارريمدفهيوظيردوگانگيمتغنيب،نيبراافزون.دهدميرانشانيمالتأمينماتيتصم

 .نداردوجودايرابطهيبدهديسررس

 كارهوايپيشوگيريازمطالبواتراه"درپژوهشيكهدربارهمطالباتمعوقبواعنووان(11  )روحي

:بنديكردهاستطبقهدستهعواملداليلبروزمطالباتمعوقرابهدو،انجامداده"معوق

شواملمعضوالت)هاياقتصادكوالنودخالوتدولوتثباتيعواملخارجازكنترلبانكوبي -

 .(هابهاعطايتسهيالتتكليفيستورينرخسودوالزامبانكمربوطبهتعييند

نشودنمديريتمناب ماليوتشوكيلءاعساروناتوانيبدهكاروعواملتحتكنترلبانك،سو -

شواملشويوهموديريت)هايمديريتيضوعيفهايبانكي،مهارتبهينهدرداراييسبددارايي

،اشكالدراجرا،مديريتريسك(سانيغيرمنعطفاجراييغيرمتمركزونظاممديريتمناب ان

.استجزاينهناق و

 بهآنهاهابانكبهايننتيجهرسيدكهبخشيازتسهيالتاعطاييتوسطپژوهشيدر( 1  )خيري

گذارياشخاصتسهيالتياعطاكوردهكوهبازپرداخوتبانكازمحلسپرده،ديگربيانبه؛گرددبازنمي

گذارانبامشكلمواجوهشودهوبايودوجووهجديودبانكدرمقابلسپرده،دراينصورت.نشدهاست

يابدودرصورتدهيبانككاهشميقدرتتسهيالت،بنابراين.دشوشدهصر اينضررهاآوريجم 

ناگزيربهاستقرا ازبانكمركزيهستندكهموجبافزايشپايهپوليهابانكگذاران،مراجعهسپرده

وواردچرخوهشودهمطالباتغيرجاريبايدوصول،نتيجهدر.شودوتزري،پولپرقدرتبهجامعهمي

 .يمولدشوندهافعاليت

______________________________________________________ 
.( 1  .)كومرامينويرودپشت .  
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 ومؤسسواتهوابانوك:گونهاعالمكردنودهايخودراايننتايجبررسي(11  )محمديمحمودوندو

روهسوتندكوهدرصوورتهتسهيالتاعطاييبهمشتريانخودروبونشدنماليهموارهباخطروصول

كوهايوندو،(ريسوكاعتبواري)هاييممكناستسورمايهبانوكبوهخطوربيفتودتكرارچنينزيان

 .مدليبرايبررسيريسكاعتبارينيزارائهدادندپژوهشگر

 ،ترتيوباينبه،گيرندگوناگونيميهاي،مديراندرشرايطمختلفتصميم(11  )رضائياندرتحقي،

موديرهوايتصميم.متفاوتاست،دردسترسمديرقرارداردگيريميزاناطالعاتيكههنگامتصميم

هوايحسوابنشدنشرايطوصولدرريزينشدهباشدوشدهوبرنامهريزيتواندبهدوصورتبرنامهمي

ريزينشدهمسوائلبرنامههايكهبايدباتصميمفردسروكاردارنددريافتنيمديرانباشرايطمنحصربه

تسهيالتاعطواييبوهاشوخاصدرنشدنعبارتاستازاحتمالوصول،ريسكاعتباري.راحلكنند

تكوهبوهلحوا كننودهتسوهيالنتيجهورشكستگيياتنزلموقعيتماليواعتباريشخ دريافوت

ريسك،ديگربيانبه؛وجودداردهابانكويژهبهماهيتآندربخشاعطاييتسهيالتمؤسساتمالي

هايمشتريانبهبانكدرقبالتسهيالتدريافتيممكناسوتاعتباريبهاينمعناستكهبازپرداخت

ودمسوائلومشوكالتيرابوراينوبهخوباتأخيرانجامگيردوياحتياصالًوصولنشودكهاينامربه

.خواهدآمدجريانوجوهنقدونيزمديريتنقدينگيبانكبههمراه

 نقدينگي جريان نسبت متغيرهايدهدمي نشان (1۱  )بخشوهمكارانشيرينهايپژوهشيافته 

 ريسوك بور معكووس اثور داراي نقودي ونسوبت جواري نسبت ها،دارايي گردش نسبت كل، بدهي به

 اثر ويژه، ارزش به جاري بدهي ها،نسبتبدهي كل نسبت آزاد، نقدي جريان نسبت و هستند اعتباري

.نددار اعتباري ريسك بر يمستقيم

 يايورانهوابانوكبررسيرابطهريسكاعتباريونقدينگيبواعملكوردبه(11  )صديقيوجاللي

بينريسكاعتبواريومطالبواتمعووقبوابوازدهيمعنادارورابطهمثبتآنهانشاندادند.پرداختند

معناداريبينميزانوجهنقدوبازدهحقوقصواحبانورابطهمنفيوهمچنينحقوقصاحبانسهام

الوصوولوبوازدهونهرابطهمعناداريبينميزانمطالبواتمشوكوکگهيکسرانجام،ووجودداردسهام

 .وجودنداردحقوقصاحبانسهام
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 هاي خارجي پژوهش. 9-2

 يتجوارياردندرهوابانوكعملكردماليبهبررسياثرمديريتريسكاعتباريبر(۵ ۱ ) الشاتي

هواوبوازدهمديريتريسكاعتباريبااستفادهازبازدهداراييوي.هاستپرداخت  ۱ -۱۱۵ دوره

دهدشاخ مديريتريسوكينشانمهايوييافته.كردهاستگيرياندازهراحقوقصاحبانسهام

.يتجاريدراردنداردهابانكقابلتوجهيبرعملكردماليتأثيراعتباري

 تغييرات (  ۱ )هايكروزومانيكاسطب،يافتهDSOباتغييراتعملكردارتباطمعناداريدردوره

هوايمثبوتدرباپيشورفتDIOوDSOكهكاهشدهدميهانشانهاياينتحليليافته.فعليدارد

هوايدرگوردشعملكردماليشركتارتباطداردوموجبنگرشبيشتربهاهميتموديريتسورمايه

خودازطري،روابوطبهتوربوامشوتريانوDSOكهيكواحدانتفاعياقدامبهكاهشوقتي.شودمي

DSOاولاينكوهكواهش.كنودتوانددورهطوالنيبهبودعملكردراتجربهكند،ميهايديگرميروش

هايجديودرشودگذاريدرفرصتموجببهبودنقدينگييكشركتشدهوبهشركتامكانسرمايه

دوماينكوه.شودهايمتعددبرايتبديلبهنقدينگيميدهدكهمزايايآنمستلزمدورهتجاريرامي

دهنودهپيشورفتنشان،استشاملبهبودروابطوارتباطاتمشتريدربيشترمواردكهDSOكاهش

 .هايزمانيبيشترادامهخواهديافتدورهدرتربرايهردوطر استكهپايدارطوالني

 چوككشووررابطهبينمطالباتمعوقوكاراييهزينوهرادرصونعتبوانكي (۱۱1 )پيراوويلپاد

بريمديريتاثرمستقيمضعفدهدميآزموننمودندكهاينمطالعهنشان111 -۱۱۵ برايدوره

.حجممطالباتمعوقدارد

 تركوتاهيهابهچرخه(۱۱1 )همكارانو1ترولDIOوDSOدرارتباطباROAاندافتهيباالتردست

بهبررسيوضوعيتعملكوردي۵(۱۱۵ )كورنتوديگران.نظرياستيهاينيبشيكهدرتطاب،باپ

يخصوصيهابانكآنهاتفاوتعملكرديبين.يدولتيپرداختندهابانكيخصوصينسبتبههابانك

______________________________________________________ 
1. Alshatti 

2. Kroes & Manikas 
3. Podpiera and Weill 

4. Trwel, et al 

5. Cornett, et al 
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دهدهايآنهانشانمييافته.آزمودند111 -111 يهاسالكشورشرقيآسيادر1 ودولتيرادر

يخصوصيدارنودكوهبوههابانكايسودآوريكمترينسبتبهمالحظهطورقابليدولتيبههابانك

تورريسكاعتباريبيشترونقدشوندگيكمتروكاراييمديريتپايينتر،پايينيسرمايههانرخدليل

طوورميالديبه111 -111 يهاسالدرابتدايبحرانماليهابانكتمامكهعملكرددرحالي؛است

يهوابانوكيدولتيافولعملكرديبيشترينسبتبوههابانكولي،گيريروبهافولبودهاستچشم

،بوانكيدخالوتداردنظوامهايعملكرديدركشورهاييكهدولتبيشتردروتفاوتشتهداخصوصي

توأثيربوهبررسويچگوونگي۱ ۱ درسوالكوههمكارانكورنتوپژوهشدر.تراستبيشمراتببه

دريافتندكوهدردوره،پرداختند111 -۱۱1 يهاسالدرهابانكساختارمالكيتبرعملكرداجرايي

يهوابانوكيدولتيسودآوريكمتروريسكبواالتريرانسوبتبوههابانكبشرقآسيابحرانجنو

آنهادريافتندكهدردورانبحرانماليكاهشدربازدهنقدينگيوكيفيوتاعتبوار.اندخصوصيداشته

يهواجريانتأثير،همچنين.يخصوصياستهابانكايبيشترازمالحظهطورقابليدولتيبههابانك

توسطچوينبوانو ۱۱ قدوعملكردواحدهايانتفاعيبرقيمتوسودسهاماينواحدهادرسالن

تورموجوبآنهانتيجهگرفتندوجوددورهگوردشوجووهنقودكوتواه.بررسيشد( ۱۱ ) همكارانش

پيآنكسبسودباالترخواهدشدكهنتيجوهآننيوزتقسويموجووهبويندرگذاريبيشتروسرمايه

شواندرنظركسبسودسهامودرپيآنبواالرفتنقيموتسوهامكسبرضايتآنانازسهامدارانو

.نوبهخودثروتسهامدارانراافزايشخواهددادبورساستكهبه

 باعنوانمطالعهتطبيقيازمطالباتمعوقدرنظامبوانكيهنوددرمحودودهجهواني( ۱۱ ) ردي،

عوامولاصوليموؤثردر،درايونپوژوهش.اتاصوالحيانجوامدادهاسوتهاواقدامها،تفاوتشباهت

كره،ژاپنوهنود،تايلند،ازسويپنجكشورآسياييشاملچين NPLغيرجاريپيدايشمطالبات

:چنوينخالصوهكوردهاسوتويعواملپيدايشمطالباتمعوقرااين.گرفتهاستبررسيقرارمورد

قوانينمربوطبوهورشكسوتگي،(هايباريسكبااليتدولتپسازاقداماعتقادبهحما)خطراخالقي

______________________________________________________ 
1. Chin – Bun, et al 

2. Prashanth Reddy 
3. Non Performing Lean (NPL) 
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الزاماتاجتماعيو،(اعتمادينيستندهاياجراييمعتبروقابلهاواسطهبهبدهكارانكمكودادگاه)

جواريوحسوابآزادسوازيحسواب،(هوايبوزرددولتويمربوطبهتجديدساختارشركت)سياسي

هواينورخبهورهوخوروجدربوارهريسوكدرستهايهايخارجيبدونارزيابيوامدريافتسرمايهو

،گيورومشوكلكوردهاسوتوجودنظامقانونيكهارزيوابياعتبواريراوقوت،سرمايهبههنگامبحران

ناتوانيدرارزيابيدولوتدراحتموالضوررو،افزايشنرخبهرهفزاينده،بازانامالکومستغالتسفته

 .وآثارسرايتهابانكنظارتبرنبودمشيرشدمتراكم،خط،اعتباراتمستقيم،تباريزياناع

 پژوهش شناسي روش. 7

 پژوهش و نمونه جامعه. 7-5

كوه 1  توا11  هوايسوالدربازارسورمايهدرشدهيرفتهپذيهابانكپژوهش،اينيآمارجامعه

۱ دربرگيرنودهايبرايانجوامپوژوهشنمونوه.اندگرفتهمدنظرقراردسترسباشند،هايآنهادرداده

 .دشيپذيرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهرانانتخابهابانكبانكاز

 هاي پژوهش هفرضي .7-2

 ،داردتأثيرسررسيدتسهيالتاعطاييبرجرياننقديعملياتي . 

 ،داردتأثيربازدهسهامبرعملياتيينقدهاجريان . 

.داردتأثيربازدهسهامبرسررسيدتسهيالتاعطايي . 

 پژوهش آماري مدل .7-9

ينقودهاجريانوهايزيرارتباطساختارسررسيدتسهيالتاعطاييمدلاساسدراينپژوهشبر

:گيرددربازارسرمايهايرانموردبررسيقرارميبانكباعملكردعملياتي

 :5مدل فرضيه 

OCF=a0+a1(deferred/ TF)+a2(departed/ TF)+a3(doubtful/ TF)+a4(d,d,d.F/ TF)+a5 

ROA+a6 Size + a8Term facilities+ a9Type of Facility+ ԑ 



 :توانگفتمي،ديگربيانبه
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OCF=a0+a1 (
           

   
) +a2 (

           

  
) +a3 (

           

  
) +a4 (

        

  
) +a5 ROA+a6 Size + 

a8Term facilities+ a9Type of Facility+ ԑ 

شوود،اموابورايفرضوياتدوموسوومازرابطوهاسوتفادهموينخسوتبرايبررسيفرضيهباالازمدل

:شودزيراستفادهمي



Rit=a0+a1(
   

  
)+a2(

           

   
)+a3(

           

  
)+a4(

           

  
)+a5(

        

  
)+a6 ROA + a7Size 

+a8 Term facilities+ a9 Type of Facility+ ԑ 


:كهدرآن

OCF:عملياتيينقدهاجريان،

OCF ⁄ TA:عملياتيبهكلداراييينقدهاجرياننسبت،

Deferred Facilities:تسهيالتمعوق،

Departed Facilities:تسهيالتسررسيدگذشته،

Doubtful Facilities:تسهيالتمشكوکالوصول،

d,d,d.F:مشكوکالوصولجم تسهيالتمعوقوسررسيدگذشتهو، 

T.F:تسهيالتمجموع،

ROA:نسبتسودخال بهكلدارايي،

SIZE:اندازهشركت.

 هاي پژوهشتعريف عملياتي متغير .7-7

.كنودكاري،كنترليامشاهدهمويمتغيرهاآنشرايطياخصوصياتيهستندكهپژوهشگرآنهارادست

بهسخنديگر،متغيرعبارتاستازويژگي،صفتياعاملياستكهبينافرادجامعهمشترکبوودهو

.هايمتفاوتيداشتهباشدتواندمقاديركميوارزشيم
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 وابستهمتغيرهاي  (الف

:كهدراينپژوهشعبارتندازگيردمتغيرمستقلقرارميتأثيرمتغيريكهتغييراتآنتحت

 - Rit سوودعبوارتاسوتازيوكسووي،بازدهسوهامازنظرسهامداراز(:بانكعملكرد)بازدهسهام

بازاراستكهموجوبافوزايشثوروتوي افزايشقيمتسهامدر،سويديگرازنقديدريافتيو

 .شودمي

RJ= [Pn (1+β1+β2) +DPS-Ps (1+β1)-P0]/Ps (1+β1)-P0 

سهامدارانبيننقديسودسهامتقسيمشده  = DPS 

،(ابتدايدوره)قيمتسهمدرتاريخخريد  = P0 

،قيمتپذيرفتهشدهعمومي  =Ps 

،قيمتسهمدرپاياندوره  =Pn 

.آوردهنقديسودافزايشسرمايهازمحل  =β1, β2 

 - OCF (عملياتيينقدهاجريان):مسوتمرواحودعمليواتعواديواثوروجوهنقديهستندكهدر

 .شوندانتفاعيكسبمي

متغيرهاي مستقل (ب

متغيرمسوتقليوك.گذارندديگراثرمييمنظورازمتغيرهايمستقلمتغيرهايياستكهبرمتغيرها

پوذيردازانتخابودخالتپژوهشگر،مقاديريراميپسويژگيازمحيطفيزيكييااجتماعياستكه

:شبرمتغيرهايديگرمشاهدهشودكهدراينپژوهشعبارتندازتأثيرتا

 - OCF ⁄ TA :آنبخوشازدارايويعبارتاسوتاز:عملياتيبهكلداراييينقدهاجرياننسبت

 .شودعملياتيايجادمي هاينقدرجريانثكهدرا

2- ROA: هوايرگيريداراييكاهكسبشدهازبدهندهسودنشان-نسبتسودخال بهكلدارايي

 .فعاليتتجارياستواحدانتفاعيدر

وقتويتسوهيالتاعطواييدر(:d,d,d.F)مشكوکالوصوولوگذشتهتسهيالتمعوق،سررسيد - 

.خواهنودبوودموؤثرهوايمواليدرصورتيادشدهبهيكيازسهحالت،سرسيدپرداختنشوند
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يعنيمدتزياديازسررسيدآنگذشتهوليمنظوورازسررسويد،خراستأمعوقبهمعنايمت

هوادرحالوتبينوابينيازالوصوولحالوصولاستدرحواليكوهمشوكوکاقساطدر،گذشته

.دارندشدنياوصولقرارتسوخ

،جواريشواملستازمجموعتسهيالتارائهشدهبوهمشوترياناعبارت(:T.F)كلتسهيالت -1

.سررسيدگذشته،معوقومشكوکالوصول

متغيرهاي کنترل (پ

بايودبرخوي،بنابراين،تماممتغيرهارابريكديگرمطالعهكندتأثيرتوانددريكپژوهش،پژوهشگرنمي

.متغيرهاراكنترلكردهوآنهاراخنثينمايد

پژوهشنتايجسررسيدوتوانددرمدتيابلندمدتبودنتسهيالتميكوتاه  :يالتمدتتسه  - 

نظورمودتبازپرداخوتتسوهيالتازشوودفور مويپوژوهشايوندر،بنوابراين،باشدمؤثر

 .اندنهمگ

شورايطبازپرداخوتبرايتسهيالتمختلفبسوتهبوهمبلوز،زموانوهابانك  :يالتنوعتسه  -2

 .گيرندمطالباتمشكوکالوصولدرنظرمي حتيذخيرهيمتفاوتسودوهانرخ

هايشوركتاندازهشركتازطري،لگاريتمطبيعيارزشدفتريجم دارايي :اندازهشركت  -9

 .شودمحاسبهمي
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1. Term Facilities 

2. Type of Facility 

3. Size 
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 خالصه متغيرهاي پژوهش .5 جدول

 نحوه محاسبه عالمت اختصاري نوع متغير نام متغير

بازدهسهام

(عملكردبانك)
 Ritوابسته

وسيلهتقسيمسوودقابولتغييردرقيمتسهامكهسودهرسهمبه

كهقيمتسوهامبوادرحالي؛آيدتقسيمبرتعدادسهامبهدستمي

.شودتوجهبهسودتقسيميوتقاضايبازارتعيينمي

ينقدهاجريان

عملياتي
OCFوابسته

عمليوات)ينقودعمليواتيهواجريانآنبخشازداراييكهدراثر

.شودايجادمي(عاديمستمر

يهاجرياننسبت

نقدعملياتي

كلداراييبه

.آيدهابهدستميبركلدارايي ينقدعملياتيهاجريانازتقسيمOCF ⁄ TAمستقل

نسبتسود

كلخال به

دارايي

 .آيدهابهدستميكلداراييازتقسيمسودخال بهROAمستقل

 Deferred.Fمستقلتسهيالتمعوق
مواه آندستهازتسهيالتاعطاييكهازسررسيدبازپرداختآن

.گذشتهاست

تسهيالت

گذشتهسررسيد
Departed.Fمستقل

مواه1آندستهازتسهيالتاعطاييكهازسررسيدبازپرداختآن

.گذشتهاست

T.Fمستقلكلتسهيالت
سررسويد،جواريشواملمجموعتسهيالتارائهشدهبهمشوتريان

.گذشته،معوقومشكوکالوصول

Doubtful.C.Fمستقلمشكوکالوصول

ماه1 آندستهازتسهيالتاعطاييكهازسررسيدبازپرداختآن

گذشتهواحتمالدريافتاقسواطبسوياركوميواغيورممكناسوت

.(سوختشده)

هايشركتلگاريتمطبيعيارزشدفتريجم داراييSizeكنترلاندازهشركت

كنترلنوعتسهيالت
Type of 

Facility
.بازپرداختوبهرهنظرنحوهبررسيتسهيالتاز

كنترلمدتتسهيالت
Term 

Facilities

صوفر(Dummy)مجازياگرتسهيالتكوتاهمدتباشدازمتغير

.صورتازيكاستفادهشدهاستاينودرغير
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 ها هتحليل داد -1

 آمار توصيفي و تحليل آن .1-5

شودهراپوردازشكوردهوآوريتوواناطالعواتجمو هاييراكهبهوسيلهآنمويبهطوركلي،روش

پوردازدوهود ازبهتوصيفجامعهيانمونهميتنهاايننوعآمار.نامندخالصهنمود،آمارتوصيفيمي

 .پارامترهايجامعهيانمونهپژوهشاستآنمحاسبه

 آمار توصيفي براي متغيرهاي پژوهش .2 جدول

.هاياينپژوهشيافته:مأخذ

هوايپراكنودگيازجملوههايمركزيازجملهميانگينوميانهوشاخ شاخ ، درجدول

بزردبوودنميوانگيناز.انحرا معيار،كشيدگيوچولگيبرايمتغيرهايمختلفمحاسبهشدهاست

.گيورداينمقاديرقرارمويتأثيرزيراميانگينتحت؛دهدهانشانميبزردرادردادهميانهوجودنقاط

در.هاچولهبهراستاستودرحالتبرعكستوزي ،چولهبهچپخواهدبوددراينمواردتوزي داده

______________________________________________________ 
.(11  .)يآذرومومن.  

 پراکندگيهاي شاخص هاي مرکزيشاخص نام و تعداد متغيرها

 حداکثر حداقل کشيدگي چولگي انحراف معيار ميانه ميانگين تعداد متغيرها

OCF ۵۱ 111۵11۱  11۱ ۵۱   ۱ 11۱  ۱2 1 ۱211 ۵۵ 1۵ 1-  1۵11۵1۱ 

Rit ۵۱ ۵ ۸ ۵ ۱1۸  11۸1   1۸۱ ۵1۸۱- ۱ ۸ 1-  1۸  1 

OCF/TA ۵۱ ۱1۱۸۱ ۱ 1۸۱ ۱11۸۱  ۵ ۸۱ 1۱ ۸۱- ۱1۱۸۱-   1۸۱ 

 تسهيالت معوق
 به کل

11 ۱ ۵۸۱ ۱ ۱۸۱ ۱ 1۸۱ 1۱ ۸۱ ۵۱1۸۱ ۱۱۱۸۱  ۱1۸۱ 

تسهيالت 
سررسيدگذشته 

 به کل

11 ۱ 1۸۱ ۱ ۵۸۱ ۱  ۸۱ 11۵۸۱ 111۸۱- ۱۱۱۸۱ ۱1 ۸۱ 

تسهيالت 
مشکوک 

 الوصول به کل

11 ۱11۸۱ ۱1۱۸۱ ۱۵ ۸۱ 1۱1۸۱ 111۸۱- ۱۱۱۸۱  1۵۸۱ 

ROA ۵۱ ۱  ۸۱ ۱ ۱۸۱ ۱  ۸۱ ۵11۸۱ 1  ۸۱- ۱۱1۸۱ ۱۵1۸۱ 

SIZE ۵۱ 11۸ 1 11۸ 1  1۸    ۸۱-  1۸۱-  1۸ 1 11۸ ۱ 
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ردارهواازتوزيو نرموالبرخووداده،نباشوند(- ، )چنانچهچولگيوكشيدگيدربوازه،حالتكلي

بودهتوزي متغيرهامتقارن،درصورتيكهمقاديرميانگينوميانهمتغيرهانزديكبههماست.نيستند

هايتوزي نرمالاستكهدربخشبعدبهزيراتقارنيكيازويژگي،اهميتزياديدارداينويژگيكه

قودارچوولگيبورايم.(ميزانكشيدگيوچوولگيتوزيو نرموالصوفراسوت)آنپرداختهخواهدشد

كهبهدليلاينكهايناعودادبوين-است1۸۱ و1۸۱ بهترتيببرابرباRit وOCFمتغيرهايوابسته

وازايننظرتوزي ايونشتهتوزي اينمتغيرتوزي تقارننسبيدادهدمينشان-هستند- و عدد

 .متغيرشبيهتوزي نرمالاست

 متغير وابسته بررسي نرمال بودن توزيع. 1-2

هوايدهندهاعتبارآزموونهايرگرسيونياستكهنشانهايمدلرگرسيونييكيازفر نرمالبودنباقيمانده

اسوميرنفنرموالبوودنتوزيو متغيرهوايوابسوته-بااستفادهازآزمونكلمووگرو ،درادامه.رگرسيونياست

تفاوتمقواديربورآوردي)هايمدلنرمالبودنباقيماندهزيرانرمالبودنمتغيرهايوابستهبه؛بررسيشدهاست

ازبرآوردپارامترهاكنترلشوودتوادرپيشالزماستنرمالبودنمتغيروابسته،پس.انجامدمي(ازمقاديرواقعي

.دكوراتخواذ(ازجملهتبديلنموودنآن)صورتبرقرارنبودناينشرطراهحلمناسبيبراينرمالنمودنآنها

.شود صفروفر مقابلدراينآزمونبهصورتزيرنوشتهميفر

H0:كندهابرايمتغيروابستهازتوزي نرمالپيرويميداده،

H1:كندهابرايمتغيروابستهازتوزي نرمالپيروينميداده.

 اسميرنف براي بررسي نرمال بودن متغير وابسته پژوهش -آزمون کلموگروف .9 جدول 

 تعداد متغيرها
کلموگروف  Zمقدار  بيشترين تفاوت پارامترهاي نرمال

 اسميرنف -

مقدار 

 منفي مثبت انحراف معيار ميانگين احتمال

OCF ۵۱ 111۵11۱   ۱ 11۱   1۸۱   ۸۱-  1۸  ۱11۸۱ 

Rit ۵۱ ۵ ۸ ۵ 11۸1   1۸۱  1۸۱- 11۸۱  11۸۱ 

.هاياينپژوهشيافته:مأخذ
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استكههوردو1۸۱ برابرباRitوبرايمتغير۱11۸۱برابرباOCFمقداراحتمالبرايمتغير

هايچوولگيوكشويدگيشاخ )بينييعنيتوزي اينمتغيرمطاب،پيش،است۱۵۸۱مقداربيشتراز

.نرمالاست(نزديكبهصفر

  بررسي همبستگي بين متغيرها. 1-9

ميزانهمبستگيپيرسونبينمتغيرهايوابستهومتغيرهايكنترليومستقلبورآوردو،1درجدول

.ارايهشدهاست
 آزمون همبستگي پيرسون براي ارتباط بين متغيرها  .7جدول  

 OCF Rit OCF/TA متغير
تسهيالت 
 معوق به کل

تسهيالت سر 
رسيد گذشته 

 به کل

تسهيالت 
مشکوک 

 الوصول به کل
ROA SIZE 

OCF  
-



Rit 
 11۸۱
۱1۵۸۱ 

OCF/TA 
**11۱۸۱

۱۱ ۸۱

*  1۸۱
۱  ۸۱

  
- 



تسهيالت 
 معوق به کل

 1 ۸۱-
۱11۸۱

۱۵ ۸۱-
1  ۸۱

* 11۸۱-
۱1۱۸۱ -

تسهيالت 
سر رسيد 
گذاشته به 

 کل

  ۱۸۱
 1 ۸۱

۱11۸۱
111۸۱

۱11۸۱-
1۵ ۸۱

* 1۱۸۱
۱  ۸۱

  
- 



 التيتسه
 مشکوک

 به الوصول
 کل

۱11۸۱
۵1۵۸۱

**1۱۵۸۱-
۱۱1۸۱

۱۱1۸۱-
11۵۸۱

* 11۸۱
۱ 1۸۱

 ۵1۸۱
 1 ۸۱

  
-



ROA 
 ۵1۸۱-
 11۸۱

* 11۸۱
۱  ۸۱

   ۸۱
 1 ۸۱

 ۱1۸۱-
 ۵ ۸۱

۱1 ۸۱-
1  ۸۱

* 1 ۸۱-
۱  ۸۱

 
-

SIZE 
**۵ 1۸۱

۱۱۱۸۱
۱11۸۱
۵۱1۸۱

 11۸۱-
 1 ۸۱

۱11۸۱
۵11۸۱

* 11۸۱
۱ 1۸۱

 11۸۱
 11۸۱

** 11۸۱-
۱۱1۸۱

 
-

.درصد همبستگيدرسط خطاي**      ،درصد۵همبستگيدرسط خطاي*.هاياينپژوهشيافته:مأخذ

:تريننتايجارتباطبينمتغيرهايمستقلوكنترليبامتغيرهايوابستهبهشرحزيراستمهم

تسهيالتمعووقبوه ،با(معنادارومثبت)۸۱  برابرباOCF/TAباRitميزانهمبستگيبين . 

،بوا(امعنوبوي)۱۸۱ گذشتهبهكلبرابوربواتسهيالتسررسيد،(امعنبي)-۱۵۸۱كلبرابربا

برابرROA،با(رابطهمنفيومعنادار)-1۱۸۱متغيرتسهيالتمشكوکالوصولبهكلبرابربا
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.تاس(امعنبي)۱۸۱ برابرباSIZEباسرانجامو(معنادارومثبت)۵۸۱ با

تسوهيالت،(امعنوبوي)-۸۱ 1 تسهيالتمعوقبهكلبرابوربوا باOCFميزانهمبستگيبين . 

،بامتغيرتسهيالتمشكوکالوصولبهكول(امعنبي)۱۸۱  گذشتهبهكلبرابرباسررسيد

1۸۱ ۵برابرباSIZEباسرانجامو(امعنبي)۸۱-۵1 برابرباROA،با(امعنيب)۱11۸۱برابربا

.است(معنادارومثبت)

متغيرهوايمووردبررسوي،ميوانپسازاطمينوانازوجوودارتباطواتخطوي،دراينقسمت

دسوتبوهها،همراهباتوضيحاتونتايجهايپژوهشبرآوردشدهوآزمونآماريمربوطبهفرضيهمدل

.دشوارائهميآمده،

 هاها و آزمون فرضيهبرازش مدل. 1-7

آوريشودههوايجمو يعنيداده؛اندگردآوريشده زماني-هابهصورتمقطعيدرتحليلپانلي،داده

آوريهاييكهبدينصورتجمو درداده.استدرطيزمان(هاجاشركتدراين)برايمقاط مختلف

مشواهدهيمختلوفچنودينهاسالزيراازهرشركتدر،دشوشوند،استقاللمشاهداتحفظنميمي

بورايتحليول(.زيرامتعل،بهيكشركتهسوتند)اندتكرارشدهاستكهاينمشاهداتبههموابسته

.دشوهاازتحليلپانلياستفادهميايننوعداده

درمباحثتحليلپانليسهنوعمدلبدوناثراتثابت،بااثراتثابتوبااثراتتصادفيوجوود

بهطورخالصهبه،درادامه.شودرايتشخي مدلمناسباستفادهميهايمختلفبداردكهازآزمون

.هاستشدهاانجامهااشارهشدهواينآزموناينآزمون

 پژوهش فرضيه اولبرازش مدل 

 .داردتأثيرسررسيدتسهيالتاعطاييبرجرياننقديعملياتي

OCF=a0+a1(
           

   
)+a2(

           

  
)+a3(

           

  
)+a4(

        

  
)+a5 ROA+a6 Size + ԑ 

______________________________________________________ 
1. Cross Section-time Series. 
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هايادغامشده،مودلبوااثوراتميانمدلمدلمناسباز،ابتدا،شدبيانكهپيشترطورهمان

نتوايجآزموونچواووهاسومنبورايتشوخي مودل.دشوثابتويامدلبااثراتتصادفيانتخابمي

.مناسبدرجدولزيرارايهشدهاست

 نتايج آزمون چاو و هاسمن براي تشخيص مدل مناسب .1 جدول 

.هاياينپژوهشيافته:مأخذ

مدلموورد،بنابراين؛است۱۵۸۱يعنيكمتراز1۸۱ ۱مقاديراحتمالآزمونچاودراينمدل

هوايبواالمقداراحتمالبرايآزموونهاسومندرمودل.داردهاايبرايشركتاستفادهاثراتجداگانه

درجدولزيورنتوايجتحليول.استتصادفيمدلبااثرات،بنابراين،است۱۵۸۱يعنيبيشتراز۸۱ 1 

.پانليآوردهشدهاست

 برازش و برآورد پارامترهاي مدل اول . 6 جدول 

 tمقدار  مقدار ضرايب پارامترها
 مقدار

 احتمال
 نتيجه

افزايش عامل 
 واريانس

 - معنادارومنفي 1۸۱ ۱ - ۸   -1۵1 1۱11 مقدارثابت

  ۸   معنادارومنفي ۱۱1۸۱ - 11۸ -11۱۱۱۱۱۱  تسهيالتمعوقبهكل

  ۱۱۸ معنابي 1۸۱ 1 -1۸۱  -111 ۵1۱1 تسهيالتسررسيدگذشتهبهكل

  ۸   معنابي 1۵1۸۱ -1۵۸۱ -1   1۵۵  تسهيالتمشكوکالوصولبهكل

معوقوگذشته،تسهيالتسررسيد
 الوصولبهكلمشكوک

 ۸۵ 1 معنابي 11۸۱   ۵۸  111 1۱۱1

ROA ۵ 111111- 1 ۸۱- 11 ۸۱ ۵۸  معنابي  

SIZE 11 11۵  1 ۸  ۱۱1۸۱ 1۸  معنادارومثبت  

 F ۱۱ ۸۱مقداراحتمال  F 11۸مقدار

  ۸ 1 دوربينواتسون ۵۸۱  ضريبتعيين

.اينپژوهشهاييافته:مأخذ

 

 آزمون هاسمن آزمون چاو يا ليمر

آزمون  نتيجه
 اثرات

 مقدار
درجه 
 آزادي

مقدار 
 احتمال

مقدار 
 دو-کاي 

درجه 
 آزادي

مقدار 
 احتمال

مدل
اول

F  11۸ (  ۸1)مقدار  ۱ 1۸۱ 

11۸1 1  1 ۸۱ 
مدلبااثرات

 (نلاپ)تصادفي
مقداركاي

 دو–
111۸ 1 1 ۱۱ ۸۱
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 معناداري کل مدل

H0:مدلمعناداريوجودندارد.

H1:مدلمعناداريوجوددارد.

،بنوابراينبووده،۱۵۸۱اينمقوداركمتوراز.است۸۱ ۱۱برابرFداريادرجدولباالمقداراحتمالمعن

داريادرصدمدلمعن1۵يعنيدرسط اطمينان،شوددرصدردمي1۵فر صفردرسط اطمينان

درصدازتغييراتمتغيوروابسوته۵ يعنيدرحدود،است۵۸۱ ميزانضريبتعيينبرابر.وجوددارد

وايونبوودهنسوبتمتوسوطبوهميزانضريبتعيوين.دشوتوسطمتغيرهايمستقلوكنترلبيانمي

شمارهباتوجهبهجدول.استنسبتقويبينمتغيرهايمستقلبامتغيروابستهبهدهندهارتباطنشان

 نزديوكبوهازآنجاكهاگراينآمارهبورايمودليواست ۸ 1مقدارآمارهدوربينواتسونبرابربا1

هاياينمودلنيوزاستقاللباقيمانده،پساست،ودخودهمبستگيدرمدلنبدهندهنشان،دشوبرآورد

شاخصيبورايبررسويهمخطويبوينمتغيرهواي(عاملافزايشواريانس)VIFمقادير.دشوييدميأت

باشداحتمالوجودهمخطيبينمتغيرهايمسوتقل۱ كهمقدارآنباالترازدرصورتي؛مستقلاست

بوينمتغيرهوايمسوتقل،پوس.بينيوكتوادواسوتVIFميزانشاخ ،دراينآزمون.وجوددارد

اطالعواتبسوياردربرگيرنودهنمودارهايباقيماندهدرمقابلمقاديربرآوردشوده.جودنداردهمخطيو

همسانيدهندهنشانتواندپراكندگيايننقاطميكهنداشتنالگويمنظمدرازجملهاين،مهمياست

نكتوهتوجوهدرنمودارزيربهاين.باشدبنديرگرسيونياست،هايمدلفر واريانسكهيكيازپيش

.نيستقاعدهمندايننمودارتصادفيبودهوپراكندگيدرشدهوتقريباً


  OCF: متغير وابسته -5  فرضيه –نمودار پراکندگي  .5 نمودار
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 پژوهشاول  آزمون فرضيه

بينجرياننقدعملياتيوسررسيدتسهيالتاعطاييتأثيرپژوهش،بررسياولهد ازآزمونفرضيه

:آماريآزمونبهصورتزيرقابلبياناستامافرضيهاست؛

 H0:داردنتأثيرسررسيدتسهيالتاعطاييبرجرياننقديعملياتي. 

 H1:داردتأثيرسررسيدتسهيالتاعطاييبرجرياننقديعملياتي. 

 tآزمون  .2نمودار 

 
 

 


 

 

فور صوفررد،درناحيوهردقورارگيوردtبهاينصورتاستكهاگرمقدارچگونگيارزيابي

رابطهمثبوتو،بينمتغيرهايمستقلبامتغيروابستهمشخ شدهاستتأثيردرجدولباال.شودمي

كهدرحالي،متغيروابستهنيزافزايشمييابد،معناداربهاينمفهوماستكهباافزايشمتغيرمستقل

هوممعنوابويدرارتباط،يابدمتغيروابستهكاهشمي،رمستقلدرارتباطمنفيمعنادارباافزايشمتغي

بورايتسوهيالتمعووقبوهكولبرابورtمقدارآماره.ايبينمتغيرمستقلووابستهوجودنداردرابطه

برايتسهيالت،(امعنبي)-1۸۱ گذشتهبهكلبرابربرايتسهيالتسررسيد،(معنادارومنفي)- 11۸

گذشته،معووقومشوكوکبوه،برايتسهيالتسررسيد(امعنبي)-1۵۸۱مشكوکالوصولبهكلبرابر

(معنادارومثبوت) ۸ 1برابرSIZEوبراي(امعنبي)-۸۱ 1برابرROA،براي(امعنبي) ۵۸ كلبرابر

درصددرناحيوهرد1۵ اطمينانكهدرسطبوده- ۸  برابرأبرايعر ازمبدtمقدارآماره.است

،(ضورايب)tبواتوجوهبوهآزموون،سويازيك.معناداراستأيعنيعر ازمبد،فر صفرقراردارد

يعنيبهموازاتافوزايش.جرياننقدعملياتيفقطباتسهيالتمعوقبهكلرابطهمعنادارومنفيدارد

(افوزايش)كواهشبهميوزانضوريببرآوردشودهجرياننقدعملياتي،تسهيالتمعوقبهكل(كاهش)
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توانگفتكهفرضويهمي،Fباتوجهبهمعناداريكلمدلبااستفادهازآزمون،ديگرسوييابدوازمي

.گيردپذيرشقرارمياولپژوهشمورد

 اول پژوهش آزمون فرضيه هنتيج .4جدول 

 يا رد پذيرش شرح فرضيه شماره فرضيه

پذيرش.داردتأثيرسررسيدتسهيالتاعطاييبرجرياننقديعملياتيفرضيهاول

.هاياينپژوهشيافته:مأخذ 

،(  ۱ )شوموكوموار،وچوودري(  ۱ )مانيكواسوهايكروزهاتطاب،باپژوهشنتايجآزمون

 .كندرادرموردفرضيهاولاثباتمي( 1  )وخيري( ۱۱ )همكارانشچينبانو

 پژوهش فرضيه دومبرازش مدل 

 «.داردتأثيربازدهسهامبرعملياتيينقدهاجريان»:فرضيهدوم

Rit=a0+a1(
   

  
)+a2(

           

   
)+a3(

           

  
)+a4(

           

  
)+a5(

        

  
)+a6 ROA + a7Size 

+ ԑ 

 انتخاب مدل مناسب
هايادغامشده،مدلبااثراتثابتويواميانمدلمدلمناسباز،ابتدا،شدبيانكهپيشترطورهمان

نتايجآزمونچواووهاسومنبورايتشوخي مودلمناسوبدر.دشومدلبااثراتتصادفيانتخابمي

 .جدولزيرارايهشدهاست



 نتايج آزمون چاو و هاسمن براي تشخيص مدل مناسب . 8 جدول 

 

 آزمون هاسمن آزمون چاو يا ليمر

 نتيجه
 مقدار آزمون اثرات

درجه 

 آزادي

مقدار 

 احتمال

مقدار 

 دو-کاي 

درجه 

 آزادي

مقدار 

 احتمال

 دوممدل

F 1 ۵۸۱ (  ۸1)مقدار  11۵۸۱ 

- - - 

بدون مدل

اثرات

(pool) 
-مقداركاي

 دو
11 ۸1 1 ۵11۸۱ 

.هاياينپژوهشيافته:مأخذ
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،اسوت11۸۱وبرابوربووده۱۵۸۱مقداراحتمالآزمونچاودرمدلدومدرجدولباالبيشتراز

باتوجهبهاينكوهمودلبودوناثورات.نداردهابانكايبرايمدلمورداستفادهاثراتجداگانه،بنابراين

شدههايتركيبيياادغاممدلبيانديگر،به.ديگرلزوميبهانجامآزمونهاسمننيست،بنابراين،است

.ندهستهاترينمدلبمناس(Poolمدل)

:استبرازشمدلمربوطهبهشكلزير

Rit=a0+a1(
   

  
)+a2(

           

   
)+a3(

           

  
)+a4(

           

  
)+a5(

        

  
)+a6 ROA + a7Size 

+ ԑ 
 .درجدولزيرنتايجتحليلآوردهشدهاست

 برازش و برآورد پارامترهاي مدل دوم .3 جدول 

 نتيجه مقدار احتمال tمقدار  مقدار ضرايب پارامترها

عامل 
افزايش 
 واريانس

 - معنادارومنفي 1۸۱ ۱ - 11۸ - ۵ ۸ 1 مقدارثابت

OCF/TA 1 ۸ 11 11۸  ۱۱۵۸۱ ۸   معنادارومثبت  

  ۵1۸ مثبتومعنادار 1۸۱ ۱  11۸ ۸111 ۱ تسهيالتمعوقبهكل

  ۸ ۱ معنابي ۵11۸۱ ۵۵۸۱ 11 1۸  گذشتهبهكلتسهيالتسررسيد

  ۸   معنابي ۸۱ ۱1 - ۸ 1 -11 11۸ تسهيالتمشكوکالوصولبهكل

گذشته،معوقتسهيالتسررسيد
 الوصولبهكلومشكوک

 ۸۵ 1 معنابي ۸۱  ۵ -۸۱ 1 -1  11۸

ROA ۵1۸1 ۵ 1۱۸  ۱11۸۱ 1۸  معنابي  

SIZE  1۸   ۵ ۸  ۱ 1۸۱ 1۸  معنادارومثبت  

 F ۱ ۸۱مقداراحتمال  F 11۸مقدار

  ۸ 1 دوربينواتسون ۸۱ 1 ضريبتعيين

.هاياينپژوهشيافته:مأخذ

 معناداري کل مدل
H0:مدلمعناداريوجودندارد،

H1:مدلمعناداريوجوددارد.

،بنوابراين،اسوت۱۵۸۱ايونمقوداركمتوراز.است۸۱ ۱برابرFداريامقداراحتمالمعن،درجدولباال

داريوجوودادرصدمودلمعنو1۵يعنيدرسط اطمينان؛شوددرصدردمي1۵فر صفردرسط اطمينان
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درصودازتغييوراتمتغيوروابسوتهتوسوط 1يعنويدرحودود؛اسوت۸۱ 1ميزانضريبتعيوينبرابور.دارد

دهنودهارتبواطوايننشوانبودهنسبتمتوسطبهنضريبتعيينميزا.دشومتغيرهايمستقلوكنترلبيانمي

مقودارآموارهدوربوين1شومارهباتوجوهبوهجودول.استنسبتاقويبينمتغيرهايمستقلبامتغيروابستهبه

ودنبودهنودهنشوان،دشووبورآورد نزديوكبوهاستوازآنجاكهاگراينآمارهبرايمودلي ۸ 1واتسونبرابر

عامول)VIFمقوادير.دشووييودمويأهاياينمودلنيوزتاستقاللباقيمانده،پساست،خودهمبستگيدرمدل

كهمقودارآنبواالترازدرصورتي؛شاخصيبرايبررسيهمخطيبينمتغيرهايمستقلاست(افزايشواريانس

بوينVIFميوزانشواخ ،وندراينآزمو.احتمالوجودهمخطيبينمتغيرهايمستقلوجوددارد،باشد۱ 

.بينمتغيرهايمستقلهمخطيوجودندارددرنتيجه،،يكتادواست

 پژوهش دومآزمون فرضيه 

اموااسوت؛بينبازدهسوهاموجريواننقودعمليواتيتأثيرپژوهش،بررسيدومهد ازآزمونفرضيه

:آماريآزمونبهصورتزيرقابلبياناستفرضيه

 H0:داردنتأثيربازدهسهامبرعملياتيينقدهاجريان،

 H1:داردتأثيربازدهسهامبرعملياتيينقدهاجريان. 

 ٪31سطح معناداري  t آزمون. 9نمودار 

 

 

 





فور صوفررد،درناحيوهردقورارگيوردtبهاينصورتاستكهاگرمقدارچگونگيارزيابي

رابطهمثبتو.بامتغيروابستهمشخ شدهاستدرجدولباالرابطهبينمتغيرهايمستقل.شودمي

كوهدرحالي،يابدمتغيروابستهنيزافزايشمي،معناداربهاينمفهوماستكهباافزايشمتغيرمستقل

هوممعنوابويدرارتباط؛يابدمتغيروابستهكاهشمي،درارتباطمنفيمعنادارباافزايشمتغيرمستقل
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1۵سوط معنواداري اسوتكوهدرنموودارگفتني)ووابستهوجودنداردايبينمتغيرمستقلهرابط

و 11۸كهاينعددبوينشدهدرصدنيزاستفاده 1۵دراينپژوهشازسط معنادارياستكهدرصد

برايتسهيالتمعوقبهكل،(معنادارومثبت) 11۸برابرOCF/TAبرايtمقدارآماره.(.است- 11۸

بورايتسوهيالت،(امعنوبوي)۵۵۸۱گذشتهبهكلبرابوربرايتسهيالتسررسيد،(معنادار) 11۸برابر

گذشته،معووقومشوكوکبوهبرايتسهيالتسررسيد،(امعنبي)- ۸ 1مشكوکالوصولبهكلبرابر

(معنادارومثبوت) ۸ ۵برابرSIZEوبراي(امعنبي) 1۱۸برابرROA،براي(امعنبي)-۸۱ 1كلبرابر

درصددرناحيوهرد1۵استكهدرسط اطمينان- 11۸برابرأبرايعر ازمبدtمقدارآماره.است

 11۸برابورOCF/TAبورايtمقودارآمواره.معنواداراسوتأيعنيعر ازمبود؛فر صفرقراردارد

يعنويبوه؛داردياربازدهباجرياننقدعملياتيرابطهمثبوتومعنواد،،بنابراينبوده(معنادارومثبت)

(كواهش)افوزايشبهميزانضوريببرآوردشودهجرياننقدعملياتيبازدهنيز(كاهش)موازاتافزايش

.دشوپذيرفتهمي(اولفرعي)فرضيهدومپژوهشبنابراين،.يابدمي

 دوم پژوهشآزمون فرضيه  هنتيج .50 جدول

 يا رد پذيرش شرح فرضيه شماره فرضيه

پذيرش.داردتأثيربازدهسهامبرينقدعملياتيهاجريانفرضيهدوم

.هاياينپژوهشيافته:مأخذ

شوموكوموار،چوودريو(  ۱ )مانيكواسوهايكروزپژوهشبانتايجپژوهشايننتيجه،بنابراين

 .مطابقتدارد( 1  )وخيري( ۱۱ )همكارانشوچينبانو(  ۱ )

 پژوهشسوم  فرضيهآزمون 

اسوت؛سررسيدتسهيالتاعطواييبينبازدهسهاموتأثيرپژوهش،بررسيسومهد ازآزمونفرضيه

:آماريآزمونبهصورتزيرقابلبياناستامافرضيه

 H0:داردنتأثيربازدهسهامبرسررسيدتسهيالتاعطايي،

 H1:داردتأثيربازدهسهامبرسررسيدتسهيالتاعطايي. 
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 7 .نمودار



 

 







فور صوفررد،درناحيوهردقورارگيوردtبهاينصورتاستكهاگرمقدارچگونگيارزيابي

مثبوتوتأثير.بينمتغيرهايمستقلبامتغيروابستهمشخ شدهاستتأثير،درجدولباال.شودمي

كوهدرحالي،يابدمتغيروابستهنيزافزايشمي،معناداربهاينمفهوماستكهباافزايشمتغيرمستقل

هومامعنودرارتباطبوي.يابدمتغيروابستهكاهشمي،درارتباطمنفيمعنادارباافزايشمتغيرمستقل

 11۸،برايتسهيالتمعوقبهكلبرابورtمقدارآماره.يبينمتغيرمستقلووابستهوجودنداردتأثير

بورايتسوهيالتمشوكوک،(امعنوبوي)۵۵۸۱گذشتهبهكولبرابورتسررسيدبرايتسهيال،(معنادار)

گذشته،معوقومشكوکبوهكولبرابوربرايتسهيالتسررسيد،(معنابي)- ۸ 1الوصولبهكلبرابر

.اسوت(معنوادارومثبوت) ۸ ۵برابورSIZEوبراي(معنابي) 1۱۸برابرROA،براي(امعنبي)-۸۱ 1

درصددرناحيهردفور 1۵كهدرسط اطمينانبوده- 11۸برابرأبرايعر ازمبدtمقدارآماره

.معناداراستأيعنيعر ازمبد،صفرقراردارد

 نتيجه کلي آزمون فرضيه سوم

مثبتوي،بازدهفقطباتسهيالتمعوقبهكلرابطهمعنادارو(ضرايب)tباتوجهبهآزمون،سويازيك

بوهميوزانضوريبجرياننقدعمليواتي،تسهيالتمعوقبهكل(كاهش)موازاتافزايشيعنيبه؛دارد

باتوجهبهمعناداريكلمدلبااستفادهازآزموون،ديگرسوييابدوازمي(كاهش)برآوردشدهافزايش

F،شودپذيرفتهميپژوهشسومتوانگفتكهفرضيهمي.
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 سوم پژوهشآزمون فرضيه هنتيج .55 جدول

 يا رد پذيرش شرح فرضيه شماره فرضيه

پذيرش.داردتأثيربازدهسهامبرسررسيدتسهيالتاعطاييفرضيهسوم

.هاياينپژوهشيافته:مأخذ

وكوموار،وچودري(  ۱ )مانيكاسوهايكروزپژوهشبانتايجپژوهشايننتيجه،بنابراين

.مطابقتدارد( 1  )وخيري( ۱۱ )همكارانشوچينبانو(  ۱ )شم

نتوايجكلوي،هوايتودوينشودههايانجامشدهبراياثباتدرسوتيفرضويهباتوجهبهآزمون

.شدهاستبررسيسهفرضيهمطرحشدهدرجدولزيرخالصهدرخصوصپژوهش

 هاي پژوهشنتايج آزمون فرضيه خالصه .52 جدول

 عالمت جهت تأثير شرح فرضيه شماره فرضيه

-معكوس√.داردتأثيرسررسيدتسهيالتاعطاييبرجرياننقديعملياتي 

+ مستقيم √.داردتأثيربازدهسهامبرعملياتيينقدهاجريان 

 + مستقيم √.داردتأثيربازدهسهامبرسررسيدتسهيالتاعطايي 

.هاياينپژوهشيافته:مأخذ



 گيري نتيجه.  6

هواينقودعمليواتيوسررسويدبراساسنتيجهآزمونفرضيهاولاينپژوهشمبنيبرتأثيربينجريوان

وازآنجواكوهجريواننقوديآزاد،بيوانگرآنبخوشاز(ويوژهبواتسوهيالتمعووقبوه)تسهيالتاعطايي

مبوهمنظوورپرداخوتبودهي،پرداخوتسوودسوهاهاينقديدراختيارواحدتجارياستكهبوهجريان

هوايايونگيرد،بواتوجوهبوهيافتوههايجديدمورداستفادهقرارميگذاريدرپروژهسهامدارانوسرمايه

شود،مديراندقتعملبيشوتريدراتخواذتصوميماتپژوهشكهمواف،بامبانينظرياست،توصيهمي

سررسويدگذشوتهومناسببرايتعيينراهكارهايعمليپيشگيريازايجوادورشودمطالبواتمعووقو

نسوبتباتوجهبهنتيجهآزمونفرضيهدوماينپژوهش،مبنيبرتأثيربوه.مشكوکالوصولبهعملآورند

هواينقودعمليواتي،اتخواذتصوميماتموديريتيمناسوبقويمعنادارومثبتبينبازدهسهاموجريوان

مونفرضيهسوماينپژوهش،مبنويبوربراساسنتيجهآز.گذاربسيارمؤثرباشدتوانددرجذبسرمايهمي

كوه(ويژهتسهيالتباسررسويدمشوكوکالوصوولبه)تأثيربينبازدهسهاموسررسيدتسهيالتاعطايي
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شودكهدرمرحلهاول،بيشترتوجهمسوئوالنبايودمعطوو تأثيرمعناداريبريكديگردارند،مشخ مي

ايوننتيجوه.كوارگيرنوددرادرجهتكاهشآنهابهبهتسهيالتمشكوکالوصولباشدوتمامتالشخو

چوينبوانو،(  ۱ )شوموكوموار،چوودري،(  ۱ )مانيكواسوهوايكوروزپژوهشبانتايجپژوهش

.مطابقتدارد( 1  )وخيري( ۱۱ )همكارانش

 هاي پژوهشفرضيهخالصه  .59 جدول

  شماره

 هيفرض
 ي ديگرها شپژوه نتيجه شرح فرضيه

 

سررسيدتسهيالتاعطاييبر

تأثيرجرياننقديعملياتي

.دارد

ينقدعملياتيوهاجريانبين

سررسيدتسهيالتاعطايي

معناداريوجودداردتأثير

.(فرضيهپذيرش)

وهايكروزتطاب،باپژوهش

شموكومار،چودري،(  ۱ )مانيكاس

و( ۱۱ )همكارانشچينبانو،(  ۱ )

( 1  )خيري

 
برعملياتيينقدهاجريان

.داردتأثيربازدهسهام

وعملياتيينقدهاجريانبين

داريامعنتأثيربازدهسهام

.(فرضيهپذيرش)وجوددارد

–هايجيمزكروزتطاب،باپژوهش

رامان-چودري،(  ۱ )اندرومانيكاس

چينبانو،(  ۱ )ديليپشم-كومار

خيريونصيبه( ۱۱ )همكارانش

(  1 )

 
برسررسيدتسهيالتاعطايي

.داردتأثيربازدهسهام

بينسررسيدتسهيالت

تأثيربازدهسهامواعطايي

داريوجودداردامعن  

.(فرضيهپذيرش)  



–جيمزكروزتطاب،باپژوهشهاي

رامان-چودري،(  ۱ )اندرومانيكاس

چينبانو،(  ۱ )ديليپشم-كومار

ونصيبهخيري( ۱۱ )همكارانش

(  1 )

 پيشنهادهاارائه . 4

سررسويدينقودعمليواتيوهواجريوانبهنتيجهآزموناولاينپژوهش،مبنيبررابطهبوينتوجهبا

بيوانگرآنبخوشازوازآنجواكوهجريواننقوديآزاد(ويژهبواتسوهيالتمعووقبه)تسهيالتاعطايي

پرداخوتبودهي،پرداخوتسوودسوهامبوهبورايينقديدراختيارواحدتجارياسوتكوههاجريان

هوايايونباتوجهبهيافتوهگيرد،هايجديدمورداستفادهقرارميگذاريدرپروژهسرمايهسهامدارانو

دكوهسررسويدشووگذارانپيشونهادمويبهسرمايهروي،بدين،استمواف،بامبانينظريكهپژوهش

هايماليوسررسيدتسوهيالتوبراييافتنبازدهموردنظرخود،بهصورترادرنظرگرفتههيالتتس
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هايخووددكهدرپيتغييراتيدراستراتژيشوبهمديراننيزپيشنهادمي.بيشترتوجهنمايندهابانك

جريواننقودعمليواتيرابطوهمقالوهاينهاييافتهباتوجهبهزيرا؛وصولتسهيالتباشندخصوصدر

 .باسررسيدتسهيالتدارديغيرمستقيمومعنادار

نسبتقوويمعنواداروبهنتيجهآزمونفرضيهدوماينپژوهش،مبنيبررابطهدرنظرگرفتنبا

دكوهدرانتخوابشووگذارانپيشونهادمويبهسرمايهعملياتيينقدهاجريانبازدهسهامومثبتبين

وبهجرياننقدعملياتياعتمادكردهوبازدهمووردودهينقدعملياتيدقتنمهاجريانسهامبيشتربه

.نظرخودرادرآنبيابند

سررسويدجهآزمونفرضيهسوماينپژوهش،مبنيبررابطهبينبوازدهسوهامويبهنتتوجهبا

،بنابراين،معناداريدارندباهمرابطه(ويژهتسهيالتباسررسيدمشكوکالوصولبه)تسهيالتاعطايي

دتسوهيالتيتوانندباتوجهبهسررسودكهبازدهموردنظرخودراميشوگذارانپيشنهادميبهسرمايه

ددرپيتغييراتيشوبهمديراننيزپيشنهادمي.مشخ نمايند(ويژهتسهيالتبامشكوکالوصولبه)

اينپژوهشبوازدههاييافتهباتوجهبه؛زيرادوصولتسهيالتباشنخصوصهايخوددردراستراتژي

 .باسررسيدتسهيالتدارديرابطهغيرمستقيمومعنادار

 هاي آتي پيشنهادهايي براي پژوهش.  8

ينقوددريوافتيوعملكوردهواجريوانسواختارتسوهيالتاعطواييودراينپژوهشبهبررسيرابطوه

:دشوپيشنهادميهايزيرموضوعروي،؛بدينختهشديپذيرفتهشدهدربازارسرمايهپرداهابانك

يپذيرفتههابانكينقددريافتيوعملكردهاجريانساختارتسهيالتاعطاييوبررسيرابطه -

 ،شدهباتوجهبهتمركزمالكيتبانكدربازارسرمايهايران

 ،سرمايهايرانساختارتسهيالتاعطاييوكفايتسرمايهبانكدربازاربررسيرابطه -

 .پژوهشهاياينيافتهومقايسهنتايجآنبا 1  ازسالپستكراراينپژوهشدربازهزماني
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 .ششمينهمايشبانكدارياسالمي

سواختارهايهيوأتموديرهبورويژگيتأثيربررسي.( 1  ).اخالقي،حسنعليوحاجيها،زهره-

شوماره۸سوالششوم،فصلنامهعلميپژوهشويحسوابداريموديريت.سررسيدبدهيشركت

 .دهمهف
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.  - ص (: ) ;11  تابستانپرتفويمديريتوماليمهندسي
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 ثر اسمي و واقعي در اقتصاد ايرانؤهاي ارز ممحاسبه نرخ

 

 محمد اکبري

 
 چکيده

 سياستگذاران توجه مورد هموارهنسبي،  هاي قيمت برثر ؤعنوان يکي از متغيرهاي کليدي اقتصاد و از عوامل م بهدو جانبه  ارز نرخ

پرول راير     وزنري  ميرانگي   برابرر  در داخلي پول واحد يک ارزش دهنده نشان که واقعي مؤثرنرخ ارز . است داشته قرار اقتصادي

تعريف  اساس بر. دشومي تلقي الملليبي  پذيري مهم سنجش رقابت يارهايمعيکي از  نوانبه ع ،است( کشور چند) تجاري شرکاي

 پرول در برابرر   داخلري مفهوم تقويت واحد پول  به پايهبه سال  نسبتآن  افزايش داخلي،مبناي واحد پول  برواقعي  مؤثرارز  نرخ

 اي  هدف. خواهد داشت کشور تجاري تراز بر منفي ياثرامر متناسب با ترکيب کاالهاي تجاري کشور  اي که  استشرکاي تجاري 

 در يو واقع اسمي مؤثر ارز نرخ پژوهش، اي  در. استالمللي پول  صندوق بي  رويکردبر  مبتني واقعي مؤثر ارزنرخ  محاسبه مقاله،

 محاسربه و برازار آزاد   رسمي بازاراستفاده از نرخ ارز  با 5931 يهسال پا مبنايبر و  5934-5939 هاي سال هايداده اساس برايران 

 توجره  با. است شده تضعيف 5935-5939 هاي سال دراسمي و واقعي  مؤثرارز  نرخ دهد مي نشان مطالعه هاي اي  يافته. شده است

 ،در مقايسره برا ترورم خرارجي     اخليافزايش تورم د و 5935-5939هاي  سال دربرابر دالر آمريکا  درريال  ارزشبه تضعيف شديد 

 کشورهاي رپذيري ايران در براب قدرت رقابت ،در نتيجه و تجاري اصليپول شرکاي  ارزش وزنيميانگي   برابر در ريال واقعي ارزش

 .  است نداشتهچنداني  تغييرمقايسه با سال پايه  در يادشده

 

 .هاي وارداتي هاي صادراتي و وزن ، وزناسمي مؤثرنرخ ارز  ي،واقع مؤثر ارز نرخ :کليررديواژگان 

 .JEL  :,F31 F10بندي طبقه

______________________________________________________ 
   جهاد دانشگاهی -پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعیدانشجوي دکتري اقتصاد           mh.akbari@cbi.ir 
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 مقدمه .5

در تعياي  ارز  داللاي    نسايي   هااي  قيمت دهنده نشان و کليديبه عنوان يکي از متغيرهاي  ارز نرخ

و نوساانا  نن   کناد  ماي  ايفاا سااايي را   نقش به  کشورها بي تراز تجاري   نتيجهدر  و لارجي کاالهاي

ميااان تغييارا  تاراز تجااري     . گذاران و فعاالن اقتصادي قرار داشاته اسات   همواره مورد توجه سياست

پاذيري کاالهااي داادارتي و     کشور در نتيجه تغييرا  ارز  پول کشور به ميااان زياادي باه  کشاش    

توجه  تجاري تراز بر ارز نرخ تغييرا  اثر تحليل در  ديگر بيانبه . وارداتي کشور به نرخ ارز بستگي دارد

کاهش ارز  يک واحاد   بارود  اگرچه انتظار مي  ديگر ثيا  شرايط ضبه اي  امر ضروري است که با فر

در مقايسه با شارايط    کنندگان لارجي پول داللي در برابر پول لارجي  کاالهاي دادراتي براي مصرف

ابد؛ همچناي  در مقابال  کاالهااي وارداتاي باه      ي  افاايش  يادشدهکاالهاي  دادرا و پيشي  ارزان شده 

 بهيود تجاري تراز نن دنيال به و يابد  کاهش کاالها  گروه اي  واردا  مياان  در نتيجه  شده نسيت گران

 زياادي  ميااان  به تغييرا  اي  از کشور تجاري تراز پذيريتأثير مياان که است اي  مهم نکته ليو  يابد 

 بساتگي  ارز نارخ  تغييرا  به نسيت يادشده کاالهاي حساسيت و وارداتي و دادراتي کاالهاي ترکيب به

ويژه کاالهااي وارداتاي    پذيري کاالهاي تجاري به که کشش ايران مانند درکشوري  مثال عنوان به. دارد

و ايا   شاود   کاهش ارز  پول ملي به افاايش هاينه واردا  و بروز فشار تورمي منجر ماي  پايي  است 

و لاوماً به کاهش واردا  و بهياود تاراز    کردهاثرا  تضعيف پول ملي بر تراز تجاري را دچار التالل  امر

 . شود تجاري منجر نمي

 ديگار ارز اسمي يا واقعي دو جانيه  مياان برابري پول داللي در برابر واحد پول يک کشور  نرخ

. دهد  در برابر يک ارز لا  را نشان ميپذيري کاال مياان رقابت  و تحوال  نن در واقع دهد را نشان مي

المللاي   پاذيري باي    تواند ارزياابي دقيقاي از سارق رقابات     رو تحليل روند نرخ ارز دو جانيه نمي از اي 

المللاي در   پاذيري کشاور در سارق باي      در ارزيابي کلي وضعيت رقابت  به همي  دليل. محسوب شود

در  کاه واقعاي   ماؤثر ارز  نرخ. شود   تحليل و ارزيابي ميثرمؤمرالعا  تجربي  عموماً با محاسيه نرخ ارز 

 ادلي رکايسهم شهاي داللي و لارجي و اثر وزني  نن ارز  واحد پول کشور با توجه به نسيت قيمت

 تاري  مناساب شاال   تواناد   مي  شود و رابره برابري دو جانيه ارزهاي مربوطه تعديل مي کشورتجاري 



 
 هاي ارز مؤثر اسمي و واقعي در اقتصاد ايران محاسبه نرخ

 

594 

واقعاي   ماؤثر ارز  نارخ  تغييارا  . شاود کشاور محساوب    ننپاذيري   براي تحليل رابره تجاري و رقابات 

هاي داللي و لارجي و هاينه نسايي کاالهاا در برابار شارکاي      قيمت تحوال  کننده منعکس اي گونه به

 در شال  ماورد بررساي   يهاي محدوديت وجود رغم به اقتصادي متون در رو اي  از ؛است تجاري ادلي

مانند متفاو  بودن نحوه محاسيه قيمت تمام شده کاالها در کشورهاي مختلف و قابل مقايسه نياودن  )

 محادوديت  در نظرگارفت   با. شود پذيري استفاده مي به عنوان يکي از معيارهاي سنجش رقابت( ها داده

 وارزيابي رابراه تجااري    در تواند مي يادشده شال  تغييرا  تحليل احتياط  جانب رعايت با و موجود

  .نمايد ارائهرا  مفيدي اطالعا  کشورهاپذيري  سنجش رقابت

المللاي   پاذيري باي    رقابات  معيارهااي واقعي به عنوان يکاي از   مؤثرتحليل تحوال  نرخ ارز  در

 ماؤثر ارز  نارخ . اسات پذيري داادراتي کشاور   کاهش رقابت وتقويت پول داللي معني  به   ننافاايش 

 باه محاسايه نن    دهاد  سيدي از کاالهاي لارجي نشان مي قيال درکاالهاي داللي را   قيمت کهواقعي 

 و( هندساي  ياا حساابي  ) ميانگي  محاسيه نوع اسمي  ارز نرخ تعريف جمله از موارديزيادي به  مياان

 ماؤثر  ارز نارخ  محاسيه در. است وابسته( وارداتي و دادراتيهاي  وزن) تجاري هاي وزن گيريکار به نوع

 ماورد  کشاور  باا  تجاار   ساهم اساس  بر المللي بي  مراودا  در کشور هر تجاري ادلي شرکايواقعي  

مرالعاا  انجاام شاده     و موجاود نظاري   ميااني باا   متناسب يضريب اهميت و دشو مي مشخ  بررسي

ساهم شارکاي تجااري از کال      برابار عمدتاً ضريب اهميات    کهشود  مي در نظرگرفتهننها  براي انتخاب

 شارکاي اساعار   از ماوزون برابار باا مياانگي      ماؤثر نرخ ارز   در نهايت. استتجار  کشور مورد بررسي 

 .نيد دست مي به ادلي تجاري

و روناد نن را متناساب باا مقادار      تعديل معي  پايه سال يکتوان بر اساس  مي را مؤثرارز  نرخ

  داور  مقايساه نن باا عادد ياک      در. کرد تحليلضرب نن در عدد دد  عدد يک يا حادل باسال پايه 

به معناي تقويت پول داللي و کاهش نن به مقادير کمتر از يک به  يک  از بارگتر مقادير به نن افاايش

پاول داللاي قادر       در دور  براباري شاال  باا عادد ياک     . معناي تضعيف پول داللي لواهد بود

باه معناي    يواقعا  ماؤثر نرخ ارز  شال افاايش . داشتل پايه را لواهد لريدي برابر با قدر  لريد سا

______________________________________________________ 
 .است شده محاسيه داللي پول واحد ميناي بر مرالعه اي  هاي بخش تمامارز در  نرخ.     
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کنناده داللاي    تمايل مصارف  افاايش باعثکاهش هاينه واردا  نسيت به کاالهاي توليد دالل است و 

ارز در  ماؤثر و روناد داعودي نارخ     بودهبراي جايگايني کاالهاي لارجي به جاي کاالهاي توليد دالل 

 . استش قدر  رقابت دادراتي طول زمان  به معني کاه

تاوان   ماي  ننهاتري   ادليواقعي وجود دارد که از  مؤثرمتفاوتي براي محاسيه نرخ ارز  هاي رو 

بار پاياه    واقعاي  ماؤثر و محاسيه نرخ ارز  کار نيروي واحد هاينه پايه بر واقعي مؤثربه محاسيه نرخ ارز 

واقعي بر پايه شال  بهااي کااال    مؤثرمحاسيه نرخ ارز . شال  بهاي کاال و لدما  مصرفي اشاره کرد

هاي نسيي دادراتي و وارداتاي   بهاي کاال و لدما  مصرفي و وزن شال  بر ميتني مصرفي و لدما  

 . شد دلواهبررسي  طور کامل به پژوهشبخش مياني نظري  در  شده اشارهرويکردهاي . است

ميتني بار   کشورنظام ارزي    83  سال درموفق سياست يکسان سازي نرخ ارز  اجرايپس از 

 اسمينرخ ) دالر برابر درارز  ريال  نظام  اي  در تعريف طيق. رياي شدپايه  نظام شناور مديريت شده

تاورم داللاي و     شاکاف  در نظرگارفت  پذيري در تجار  لاارجي و   با حفظ دامنه رقابت بايست مي (ارز

با توجاه   بايست  مينرخ اسمي ارز   سيستم اي  در. شود تعديلاقتصاد کالن  ديگر شرايط و نيا لارجي

واقعاي در طاول زماان     ماؤثر شود که نرخ ارز اي تعيي   گونه مانند تورم به اقتصاديبه متغيرهاي کالن 

قدر  رقابتي محصوال  داللي را  و شدهتعديل   متناسب با تفاو  تورم دالل و لارج و رشد اقتصادي

 تاريقو  الير هاي دهه در نفتي سرشار عوايد حصول دليل به ننکه حال. در بازارهاي لارجي حفظ کند

ارز  نرخنرخ اسمي ارز منتقل نشد و  به لارجي داللي و تورم شکاف مرکاي  بانک طريق از بازار به ارز

 طاول در  ارز نارخ  در تورمي شکاف انياشت باعث امر اي  کهحفظ شد  باالييمصنوعي در سرق  طور به

به رونق واردا  و کاهش سرق توان رقاابتي محصاوال  داللاي     ريال ارز  مصنوعي تقويت. دش زمان

و  نفات  قيمات  غربي کااهش  هااي  با شاد  ياافت  تحاريم    الير هاي سال در  ديگر سوي از. منجر شد

يکياره در نارخ   يادشده تورمي شکاف مرکاي  بانک مدالله کاهش  نتيجه در وکاهش درنمدهاي ارزي 

 باا  رو ايا   از. دور  جهش يکياره نرخ ارز و تضعيف شديد ارز  ريال نمايان شاد  بهارز تخليه شد و 

و  تجااري  شارکاي  ساهم  در نظرنگارفت  لصاو    در نن مشکال  و جانيه دونرخ ارز  ماهيت به توجه
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 پاذيري  رقابات  تحليال  و ارزياابي  باراي  يمناساي معيار  يادشده نرخ  رابره برابري ريال با پول رايج ننها

 . شود نمي محسوب کشور

پاذيري کشاور و تحليال و ارزياابي وضاعيت کشاور در مقايساه باا          با توجه به اهميت موضوع رقابت

هاي نتي  تمرکا اي  مرالعاه بار محاسايه     هاي تجاري و ارزي کشور در سال شرکاي تجاري در اتخاذ سياست

پذيري با استفاده از رويکرد محاساياتي   اسمي و واقعي به عنوان يکي از معيارهاي سنجش رقابت مؤثرنرخ ارز 

   .و تحليل روند تحوال  نن قرار دارد 838 -838 دوره  درالمللي پول  دندوق بي 

 نظاري  مياني دوم  بخش در مقدمه از پس؛ شود مي بندي دسته زير دور  به مقاله اي  مرالب

  بخش ساوم  در  شود بيان مي واقعي مؤثر ارز نرخ محاسيه الملليبي  استاندارد هايالگو شناسيرو  و

 انتخابي الگوي  بخش چهارم در  سپس. گيرد بررسي قرار مي موردو داللي  المللي بي تجربي  مرالعا 

 دواسااس   بار واقعاي   مؤثرنتايج محاسيا  نرخ ارز  و راناقتصاد اي درواقعي  مؤثربراي محاسيه نرخ ارز 

 هااي تودايه نتاايج و   بندي جمع  پايان در. شد لواهد ارائه( رسمي و نزاد بازار در ارز نرخ)متفاو   نرخ

 .شد لواهد ارائه تجاري شرکاي با تجاري روابط بهيود منظور به مقاله هاييافته براساس سياستي

 پژوهش نظري مباني. 2

 در (6002)  که ارلنسون و مارکوسکي بودهميانگيني وزني از ارزها  واقعي  مؤثر ارز نرخ  کلي مفهوم در

 :دادند نشانلگاريتمي زير  رابرهلود نن را در  هاي پژوهش در

( ) 

 

kw  در اينجا وزن داده شده به کشورk ،
P

Pk هاي کشور  نسبت قيمتk   ههاي دالهو و    بهه قيمهتke 

 .بوده است kبه واحد پول کشور  kنرخ ارز کشور 

لارجي و داللاي   هايقيمت شال  نسيتواقعي تابعي از لگاريتم  مؤثر  لگاريتم نرخ ارز رابرهاي   در

 .استاسمي  مؤثرلگاريتم شال  نرخ ارز  بر عالوه

______________________________________________________ 
   1. Erlandsson and Markowski 
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نارخ   ايا    ماؤثر ارز  نارخ باه   مربوطپول در محاسيا   الملليبي   دندوق مرجعيت به توجه با

 محاسايا   ايا  . شودي عضو محاسيه ميکشورها تماماسمي و واقعي براي  سرقتوسط دندوق در دو 

 و زنلاو  توساط  که مالحظاتي به توجه با کنندهمصرف قيمت شال  و کار نيروي واحد هاينه ميناي بر

 ايا   شناساي  رو  اداماه  در کاه  شاود مي محاسيه پذيرفته  دور  331 -332  هايدر سال  دزراله

 .دشو مي بررسي محاسيا 

 کار نيروي واحد هزينه پايه بر مؤثر ارز نرخ محاسبه شناسي روش .2-5

در بخش توليد از نظر بسياري از اقتصااددانان   6کار نيروي واحد هاينه ميناي بر مؤثر ارز نرخ محاسيه

 پاذيري رقابت محاسيه برجسته معيارهاي از( 338 )1رنر و داک و ت( 331 ) 8از جمله نرتوس و نايت

: قييال  از ماواردي  تجااري  شارکاي  باه  يافته التصا  هايوزن استخراج منظور به. نيدمي حساب به

 و داادرا   مياان  رقابات  و جانشاي  کاالهاي توليد شده  رقابت حاکم ميان واردا  و کاالهاي داللي 

 پاياه  بر مؤثر ارز نرخ محاسيه در رويکرد تري ادلي. است شده گرفته مدنظر ديگري کشورها دادرا 

 :شوددر رابره زير نمايش داده مي i کشور براي کار نيروي واحد

 

 

 

 :که در نن

j  :کشور تجاري شرکاي i است  

 Wij :کشور رقابتي وزن j کشور  درi  توجه به اينکه کشور  با)استj   شرکاي متعاددي دارد

 طراحاي  هرکشاوري  براي جداگانه دور  به بايست مي وزن اي  ست ننها از يکي iو کشور 

  (ستني بحث موضوع اينجا در که دارد متفاوتي هاي رو  نن محاسيه و شود

______________________________________________________ 
   1. Zanello and Desruelle 

   2. Unit Labour Cost 

   3. Artus and Knight 

   4. Turner and Dack 
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Ci  وCj  :و دشاو  ماي  اساتفاده  شده لنرما دور  بههاي واحد نيروي کار هستند که  هاينه 

  شوندمي مررح لارجي کشور پول واحد پايه بر ننها ارز 

Ri   : Rjکشور در ارز اسمي هاينرخ i کشورهاي  وj است. 

 

به . باشد iبازارکشور  در j کشورو سهم  فرو توجه به مياان  با تواند مي وزني شال  محاسيه

و مياان سهم هر ياک از کشاورها در    شدهاي  مفهوم که بازارهاي متفاوتي در کشور مورد نظر طراحي 

 ترکيياي  شکل به رقابتي وزن  در برلي ديگر از مرالعا . شود گيري مي ميادله با کشور مورد نظر اندازه

اي که ميادال  وارداتي نياا در محاسايه وزن رقاابتي وارد      گونه به ؛است  شده مشخ  فرو  و لريد از

 . لواهد بود وارداتيشوند و وزن رقابتي ترکييي از وزن دادراتي و  مي

با توجه به تعاريف مختلف متفاو  لواهد بود و مينايي اوليه  Wijمحاسيه وزن رقابتي   بنابراي 

 .است مؤثرنرخ ارز براي محاسيه 

حقيقي بر پايه شاخص بهاي کاال و خدمات مصرفي  مؤثرشناسي محاسبه نرخ ارز  روش .2-2

 (رويکرد اوليه)

در ايا   . پذيري متداول اسات  نرخ ارز محاسيه شده از اي  رو  به عنوان معياري براي محاسيه رقابت

در وراي کشورهاي متفااو  از منظار    ننهاو ارز    شده فرضرويکرد  تمامي کاالهاي ميادالتي همگ  

جاايي   هاي محاسيه شده از اي  رو  نوعي معيار در جابهشال . الملل يکسان لواهد بود تجار  بي 

و ( 338 )رنار و داک  اليته باا توجاه باه ارهاارا  ت    . يندن ها به حساب مي توليد در کشور مؤثرعوامل 

تري در مقايساه باا شاال      دهندگي پايي  توضيقاي  شال  از قابليت ( 331 )  مار  و توکاريک

ايا    ادالي  هااي  با اي  وجود از ويژگي. محاسيه شده بر ميناي هاينه واحد نيروي کار برلوردار است

اي  امار دليال   . توان به قابليت محاسيه نن براي گستره قابل توجهي از کشورها اشاره کردشال  مي

ي  شال  در قالب ناوعي مياانگي  وزناي هندساي از     ا. پذير  نن در بسياري از کشورهاستکسب 

______________________________________________________ 
   1. Marsh and Tokarick 
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کننده در دالل به مقدار اي  شال  در قلمروي شرکاي تجااري پدياد   نسيت شال  قيمتي مصرف

 :در اي  دور  داريم  نمده است

 

 

 

   و   شال  قيمت کاالهاا و لادما  مصارفي و       و     ننکه در 

همانناد شاال    . هساتند  jو  iهم نمادهايي از نرخ ارز اسامي در قالاب واحاد دالري در کشاورهاي     

دهاي   سيساتم وزن . اسات  ماؤثر هاا در محاسايه نارخ ارز     تري  چالش ادلياز     وزن  برنورد پيشي 

و لدما  توريستي را پايه و اسااس محاسايه     شده  توليدا  تجاري  کاالهاي اوليه غيرنفتي استفاده

 :دشو  دهد که در قالب رابره زير لالده مي واقعي قرار مي مؤثرنرخ ارز 
 
(1) 

 

هااي محاساياتي کاالهااي تجااري  اولياه و لادما         وزن       و                 در اي  دور  

هااي تجااري کاالهااي تجااري  اولياه و       سهم      و              توريستي لواهند بود و ضرايب 

اليتاه در ايا  مادل بناابر داالحديد       . دهناد  نشان مي iلدما  توريستي را در تجار  لارجي کشور 

در انتهاا پاس از تعاديل فصالي      .ضريب لدما  توريستي براي تمامي کشورها دفر فرض شاده اسات  

 .دشوعي محاسيه ميواق مؤثرشال  نرخ ارز   شال  قيمت کاالها و لدما  مصرفي

شاده   اساتفاده   دور  گرفت  وزن( 6002)  6بعدها در مرالعاتي که توسط بيومي  لي و جيانتي

اي نوي  تعديل و تعرياف   گونه بر پايه شال  بهاي کاالها و لدما  مصرفي به مؤثردر محاسيه نرخ ارز 

 :دمعادالتي نن از چارچوب محاسيا  داک و توکاريک به شکلي نوي  تعديل ش

 (2) 

 

______________________________________________________ 
   1. Non-oil Primary Goods 

   2. Bayoumi, Lee, and Jayanthi 
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نتايج محاسيا   تورشاي  . به سهم تمامي لدما  غيرتوريستي از کل تجار  اشاره دارد     که در نن

هااي جدياد و قاديم را نماايش      هاي محاسيه شاده ميتناي بار وزن    دو تا شش درددي در يافته برابر

 .دهد که تفاو  فاحشي را در روند محاسياتي وارد نخواهد کرد مي

و خادمات   هاا بر پايه شااخص بهااي کااال    واقعي مؤثرشناسي محاسبه نرخ ارز  روش .2-9

 ( رويکرد ثانويه)مصرفي 

کاه از    اناد المللاي پاول پيوساته   به دندوق بي  338 از سال  پسي از کشورها که تعداد زياد از ننجا

هاي محدودي برلوردارند  اقتصاددانان دندوق برنن شدند تا با در نظرگرفت  در دساترس  گستره داده

از . را در قاليي ديگر طراحي و محاسايه کنناد   واقعي مؤثرهاي موجود اي  کشورها  نرخ ارز  نيودن داده

در محاسيا  مرباوط باه   . توان به ارمنستان  نذربايجان و ويتنام اشاره کرد مي يادشدهجمله کشورهاي 

هااي رقاابتي شارکاي     وزن  بر اي  اسااس . استفاده شده است  المللي هاي مالي بي  اي  کشورها از داده

 :زير محاسيه شده است 6الب رويکرد دوگانهتجاري در اي  دسته از کشورها در ق

 

(6) 

 

 و  i نماينده مياان دادرا  و واردا  کشور Miو Xi که در نن
 
 

 و  
 
 

 iبه ترتيب سهم وارداتاي کشاور    

واقعاي در قالاب    ماؤثر نارخ ارز    ساپس . دهد را نشان مي jبه کشور  iو سهم دادراتي کشور  jاز کشور 

 :به دور  زير محاسيه لواهد شد پيشي تعريف شده 

 

(8) 

 
 

 

هام نمادهاايي از نارخ ارز        و   شال  قيمت کاالهاا و لادما  مصارفي و    Pj و Piکه در رابره باال 

 .لواهند بود jو  iاسمي در قالب واحد دالري در کشورهاي 

 

______________________________________________________ 
   1. International Financial Statistic(IFS) 

   2. Multilatheral or Double-weighting 
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 واقعي مؤثرمطالعات تجربي انجام شده در زمينه محاسبه نرخ ارز . 9

  وزن اساس بر اسمي و واقعي مؤثر ارز نرخبه محاسيه  لود مرالعه در( 6002)لي و جاياناي  بيومي-

ارز ماؤثر   نرخ محاسيه ادلي چارچوب. اند پردالته  333 - 600 هايسال در تجاري شدهنرمال هاي

 وجاود باا   کهند معتقدننها . است بودهالمللي پول  واقعي در مرالعه ننها منريق بر رويکرد دندوق بي 

 نتاايج  پيشاي   هااي الگو اسااس  بار  واقعاي  مؤثر ارز نرخ محاسيه تجاري  الگوهاي در موجود تحوال 

تجاار  اماري    جدياد  هااي الگو کارگيري به واقعي مؤثر ارز نرخ محاسيه در و کند نمي ارائه را درستي

و چاي  در تجاار    نمريکا که نقش اياال  متحده  دهد مي نشان ننها مرالعهنتايج . است ناپذيراجتناب

 . است شده تر پررنگکشورهاي منتخب مورد مرالعه   در پيشي  هايجهاني نسيت به سال

 واقعاي و   ماؤثر محاسايه نارخ ارز    در متعادد  هااي باه بررساي رو    اي مرالعهدر ( 6002)  چي  دي

 پيشارفته  و ناوي   هاي شال  بر تمرکا با وي. پردازدو سالتار ادلي ننها مي نظريشناسايي مفاهيم 

 ماورد  نسايا  شرق کشورهاي و يورو منرقه مريکا ن در را هااقتصادسنجي  مشخصا  تجربي اي  رو 

 .کشد گذاران را به چالش مي سياست رفتار زمينه اي  در شده محاسيه هاي نرخ. است داده قرار بررسي

 دنياال  باه  و کارده  بررساي  را بااز  اقتصااد  هااي  نظرياه  از اساتفاده  مشکال  هاي لود پژوهش در وي

 اهميات  دهناده  نشاان  وينتاايج مرالعاا    . استباز  اقتصاد مرالعا  نظري چارچوب کردن کاربردي

 .است مؤثر واقعي ارز نرخ محاسيه در مناسب هاي ندهکن تعديل و ها وزن محاسيهاستفاده از 

 محاسيه در را پول يالملل بي  دندوق کاربردي هايرو مرالعه لود   در( 6002) 6ساوارسون و راسا 

 از پاس دهاد   ماي  نشاان  ننهاا  مرالعاه  نتايج. اندداده قرار استفاده موردکشور ايسلند  در مؤثر ارز نرخ

 بررساي  باراي  شاده  محاسايه  پيشي  هاي  شال  600 سال در اروپا اتحاديه به کشور اي  پيوست 

روشاي   ساوارساون  و راسا منظور بدي . نخواهد بود موجود واقعيت از شفافي بيان پذيري  رقابت قدر 

بار رويکارد    ميتناي انتخاب شرکاي تجااري برگايدناد کاه     و واقعي مؤثرارز  نرخ محاسيه برايجديد 

دو ترکيب جداگانه به کشورهايي که  درشال  وزني محاسياتي   در اي  رو . بودو انگلستان  نمريکا

ند و کشورهايي که ساهم تجاار  لاارجي در    شو ميشامل  راي بيشتر از تجار  لارج يا ويک دردد 

______________________________________________________ 
   1. D. Chinn  
   2. Yrsa and Svavarsson  
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 مناسيي همپوشاني واقعيت  با نتايج مقايسه از پس.  دشو مي بندي طيقه  يا کمتر است دردد نيم ننها

 .شد مشاهد ايسلند کشور پذيري رقابت قدر  با مرالعه نتايج در

 مؤثرنرخ ارز  هايشال ( 6002)  کلوو و فانگ سو BIS اي  . اند روز رساني کرده و گستر  داده را به

ثابات   شناسي رو کشور بر اساس دو  26را در  مؤثرجديد محاسيه نرخ ارز  هايشال  پژوهشگران 

 هااي  پاژوهش نتاايج  . اند کرده محاسيه زمان  به نسيت متغير دهيوزن با استفاده از الگوهاي  و متغير

تاري از   بيان دقيق پيشي هاي  در مقايسه با شال ها جديد محاسياتي  شال  که دهد مي نشان ننها

 . کشور اشاره شده دارد 26پذيري در  مياان قدر  رقابت

  واقعاي   مؤثر ارز نرخ بر مؤثردر مرالعه لود به شناسايي عوامل ( 836 )شريفي و نذربايجاني  شهابي

شناساايي   ننهاا  مرالعاه  از هادف . اناد  پردالتاه  يوسيليوس و يوهانس  همجمعي با استفاده از رويکرد

در  ننهاا . اسات  823 -833  هااي واقعي در اقتصااد اياران در ساال    مؤثربر نرخ ارز  گذارتأثيرعوامل 

 جملاه  از اقتصاادي  بنيادي  عوامل و واقعي ارز نرخ ميان بلندمد  رابره وجود بررسيمرالعه لود به 

 هاي پاژوهش  يافته .اند پردالته مصرف به اجتماعي تمايل و تجاري شرايط داللي  نالال  توليد رشد

 نالاال   تولياد  رشد افاايش مصرف  به اجتماعي تمايل در افاايش بلندمد  در که دهد مي نشان ننها

 منجار  ملي پول ارز  و واقعي ارز نرخ بروز تغييرا  قابل توجهي در به تجاري شرايطتغيير  و داللي

 .دشو مي

  باا  مؤثر ارز نرخ بر گذارتأثيرمرالعه لود به شناسايي عوامل  در( 838 ) اسماعيلي و مهديلو ادغرپور 

 از  ايبا توجه به اساتفاده از رگرسايون فاازي باازه     ننها رويکرد. اند پردالتهاستفاده از رگرسيون فازي 

اي  رويکرد  در فادله اطميناان مشخصاي باه     درشده  برنورد ضرايببرلوردار بوده و  لادي نونوري

در ايا  راساتا   . سازد مي متمايا  ديگران مرالعا  از را ننها مرالعهامر  اي  کهند شو يمشکل بازه ارائه 

بشکه نفت و اسکناس و مساکوک   هرهاي تجاري  قيمت  وري  مخارج دولت  سياست   از رشد بهرهننها

دهد  نشان مي ننها مرالعه يهايافته. اند ناميرده مؤثربر نرخ ارز  اثرگذاردر دست مردم به عنوان عوامل 

بشاکه   هار قيمت  تغييرا و  مستقيم رابره مؤثر ارز نرخ باوري  مخارج دولت و نرخ رشد بهره غييرا ت

______________________________________________________ 
   1. Fung and Klau  
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 يرابراه ميهما   ماؤثر هاي تجاري با نرخ ارز  اسکناس و مسکوک در دست مردم و سياست حجمنفت  

 .دارد

 واقعي در اقتصاد ايران مؤثرمحاسبه نرخ ارز . 7

هاي طراحي شاده   ها و سيستم داده    رويکرد محاسيه ميانگي  مؤثردر راستاي محاسيه نرخ ارز   کلي طور به

هاي کاربردي شرکاي تجاري از اهميت باه سااايي برلاوردار اسات کاه در ايا  بخاش ابتادا          وزن برنورددر 

 .اهد شدبه معرفي مدل پردالته لو  سپس  در اي  راستا را مورد بررسي قرار داده مقالهگيري  جهت

دارد  مادل  بساتگي   ماؤثر شاده از نارخ ارز    استفادهبه نوع تعريف  مقالهکه تحليل نتايج  از ننجا 

 : کند معرفي مي زيرنرخ ارز را در دو قالب   طراحي شده در اي  مرالعه

  مياان ارز  يک واحد پول لارجي به پول داللي(: مستقيم)  تعريف نرخ ارز.  

 .مياان ارز  واحد پول داللي به پول لارجي(: غيرمستقيم)تعريف نرخ ارز . 6

 :لواهيم داشت  پس

 

1/it itS R  

 

 :که درنن

 واحد پول شريک تجاري :    
اساس تعريف  بر)در قالب واحد پول کشورلودي  tدر زمان    

   (مستقيم

 واحد پول کشور لودي :    
اساس تعريف  بر)در قالب واحد پول شريک تجاري  tدر زمان    

 .(غيرمستقيم

هاي طراحي شده را در قالب نسيتي از ساال  توان شال به عنوان سال پايه مي t=0با در نظر گرفت  

 :بر اي  اساس  لواهيم داشت .پايه تعريف کرد

0* /it it iR R R  

0* /it it iS S S  

______________________________________________________ 
   1. Averaging 
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قارار لواهاد    تاأثير  طور که اشاره شد  انتخاب نوع ميانگي  محاسياتي نيا نتايج مرالعه را تحت همان

چهار نوع متفاو  از محاسيه ميانگي  محتمل لواهد بود که در دو گروه حساابي و    بر اي  اساس. داد

 :ندشوهندسي به شکل زير تعريف مي
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EFR :نرخ ارز موثر حقيقي 

 از ننجا که رابره 
  

 :   همواره لواهيم داشتاستبرقرار        

 
EER3 = EER4 

 
ميانگي  هندسي شال  نرخ ارز محاسيه شاده مقاادير      بدان مفهوم که براي مجموعه مشخصي از 

 هاي ارائه شده سه نوع متفااو  از لالده با توجه به ميانگي  طور يکساني را التيار لواهد کرد  پس به

  هاي حسابي  هندساي و هارمونياک محتمال لواهاد باود کاه در واقاع       در قالب مؤثرشال  نرخ ارز 

هارمونياک و شاال     ماؤثر حسابي  شال  دوم  شال  نارخ ارز   مؤثرشال  اول  شال  نرخ ارز 

 .شودهندسي ناميده ميمؤثرسوم  شال  نرخ ارز 

ا   هار ساه   هاي تيديل دوسويه کشور لودي با طارفي  تجااري  به ازاي هرگونه تغيير در نرخ

 ماؤثر در مياان ساه شاال  تعرياف شاده  شاال  نارخ ارز        . تغيير لواهند کرد  شده شال  تعريف

(11) 

(13) 

(15) 

(14) 

(12) 



 

 5931 تابستان، 47، شمارهسومسال بيست و فصلنامه روند،   
 

641 

از . اسات هندسي به دليل حفظ تقارن در هماماني تقويت و تضعيف نرخ ارز از اعتيار باالتري برلوردار 

هااي تجااري  باه داور      در هماماني تقويت و تضعيف واحدهاي پول طرف ي ديگرهاکه شال  ننجا

شاده   اساتفاده نيا رويکارد هندساي    مقالهدر محاسيه شال  نرخ ارز در اي    کنندنامتقارن عمل مي

در   همچني . محاسيا  در قالب ميانگي  حسابي و هارمونيک نيا بررسي لواهد شد  است  با اي  حال

باا توجاه   )واقعي از تعريف غيرمستقيم ارز  مؤثرمحاسيا  انجام شده در لصو  محاسيه نرخ ارز  تمام

 .  استفاده شده است(المللي به اهميت بيشتر اي  رويکرد در سرق بي 

 محاسبه وزن .7-5

  التصا  وزن مناسب به تجار  شارکاي تجااري   مؤثرتري  مياحث مررح در محاسيه نرخ ارز از مهم

انتخااب وزن داادراتي ياا وارداتاي از     . اسات در محاسيه ايا  وزن رويکردهااي زياادي متصاور     . است

هاا باه شارکاي تجااري     در التصا  وزن مقالهرويکرد اي    با اي  حال. استدهي تري  نوع وزن نسان

 .است  دهي دوگانه يا چندگانه رويکرد وزن

دهاي باا توجاه باه رويکارد داندوق       نطور که در بخش مياني نظري باه ايا  ناوع از وز    همان

اشااره شاد  در اينجاا نياا      6هاهاي پيشرفته انتشار دادهکشورهاي فاقد سيستم موردي پول در الملل بي 

 iکشور فرضي   در اي  سيستم. دهي لواهيم داشتهاي وزننه اي  نوع از سيستميتوضيحي براي پيش

داادرا   . شاوند کننده لارجي معرفي ماي توليد hبازار لارجي در کنار  kبه همراه  jبا شرکاي تجاري 

رقابات داادراتي باه      در اي  ميان. کنند با هم رقابت مي kدر بازارهاي  hو توليدکننده  jو  iکشورهاي 

و رقابات تجااري در باازار ثالاث     ( رقابت تجاري مستقيم) jتجاري  ديگر با شرکاي iرقابت ميان کشور 

 .شودتقسيم مي

 

 

 

 

______________________________________________________ 
   1. Multilatheral or Double-weighting 

   2. General Data Dessimination System (GDDS), Special Data Deesimination System (SDDS) 
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 :که در نن

Xj (Mj) :  اقتصاد ( واردا )مجموع دادراj  به اقتصادi. 

Xj (Mj):  اقتصاد ( واردا ) دادراj  به اقتصادi . 
 

 براي محاسيه 
 
 

 و 
 
 

 : شوداز روابط زير استفاده مي( هاوزن) 
i

jm

i

j

m
w

m
 

 

  ( 3) 

 

 

 :که در نن

: Yi توليدا  نالال  داللي اقتصادi . 

   
 
 

 . iبه اقتصاد ( jبجا )ها  h تماممجموع دادرا  : 

برابر با ( بازار ثالث)دفر و دادرا  غيرمستقيم  برابر hهاي کننداليته با در نظرگرفت  تعداد توليد

 :    يک لواهيم داشت
i i

j j j j

i

j j j j j j

M M X X
W

X M M X M X

       
                     

 

 در قالاب   i کشور( واردا )کشوري لا  را از دادرا  ( وارداتي)سهم دادراتي   مرالعهاي  در 
 
 

و  

 
 
 

 :گيريممي در نظر 
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 :هاي محاسيه شده عيار  است ازميانگي  حسابي وزن
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 ل کردننرما .7-2

متداول است که تعداد محادودي از شارکاي تجااري کاه      مؤثرکه در محاسيه شال  نرخ ارز  از ننجا

هااي  بايسات وزن در نظار گرفتاه شاود  ماي      بيشتري  ساهم را در ميادلاه باا کشاور لاودي دارناد      

باه شاکل زيار     ايا  عمال  کارد کاه    تجاري نرمال ادليشده را در قالب مجموع وزن شرکاي  محاسيه

 :لواهد بود
* i

i

i

W
W

W



 

* 1iW  

 واقعي مؤثرمحاسبه نرخ ارز  .7-9

ا  در تجااري  ديگار  اسمي مياان تغييرا  نرخ ارز کشوري مشخ  را در برابار شارکاي   مؤثرنرخ ارز 

اسامي ساخني از    ماؤثر در محاسايه تغييارا  نارخ ارز      بناابراي  . کناد  مقايسه با سال پايه بررسي مي

تغييرا  قدر  لريد ارزها به ميان نخواهد نمد و شال  محاسيه شده هيچ نگرشي از تغييرا  درجاه  

 باراي بادي  منظاور و    .پذيري کشور در بازار کاالهاي تجااري در طاول زماان ارائاه نخواهاد داد     رقابت

در طاول   ي ديگار محاسيه اندازه تغييرا  قدر  لريد واحد پول لودي در برابار واحاد پاول کشاورها    

واقعي در قالب مدل تورنر و  مؤثرمحاسيه نرخ ارز . واقعي توديه شده است مؤثرزمان  محاسيه نرخ ارز 

 :بودزير لواهد  رابره  به دور  (331 )و مار  و توکاريک ( 338 )داک 

(22) 

(23) 

(24) 

(25) 
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 : که در نن

 
 
  

   tام در دوره i ارز  واحد پول کشور لودي بر ميناي پول کشور: 

 
 
  

به شال  قيمتي کشاور لاودي در    tام در بازه  iنسيت شال  قيمتي شريک تجاري : 

  (سازي سال پايه در محاسيه شال  با توجه به يکسان)بازه زماني مشابه 

 
 
 

 .شده شرکاي تجاري هاي نرمال وزن :

درلصاو  اساتفاده از    هاييپيشانهاد   در انتخاب شال  قيمتي استفاده شده در معادله بااال 

استفاده از شال  بهااي    با اي  حال ؛فروشي کاالها يا هاينه واحد نيروي کار وجود دارد شال  عمده

باالتري برلوردار است کاه در   پذير کاالها و لدما  مصرفي به دليل عامه بودن و دسترسي نسان از 

 .از اي  شال  استفاده شده است مقالهاي  

 در اقتصاد ايران  واقعي مؤثرنتايج محاسبه نرخ ارز  .7-7

 ادالي کشاور   60واقعي ابتادا ساهم وزناي شارکاي تجااري اياران در قالاب         مؤثردر محاسيه نرخ ارز 

شاده   ارائاه  6هاي ارز احتسابي نيا در جادول   نرخ. استقابل مشاهده   شده که نتايج در جدول  نرمال

هاي ارائاه شاده    با توجه به متداول بودن بيان نرخ ارز در کشور بر ميناي واحد پول لارجي  نرخ)است 

در محاسيا  مرالعه از نرخ برابري اسعار به واحد پول داللي   با اي  وجود. ستاي  مينابر  6در جدول 

 (.استفاده شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(26) 
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  واقعي ايران مؤثرشرکاي تجاري در محاسبه نرخ ارز  يمحاسبه شده برا يها وزن .5جدول 

(درصد -واحد)
طرف تجاري اصليکشورهاي  1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393   

 چين 9/41 10/31 11/40 13/65 15/92 21/22 24/62

 عراق 3/80 5/41 5/04 5/52 7/46 7/50 7/08

 امارات متحده عربي 21/26 24/65 26/94 25/35 17/25 18/99 18/25

 هند 4/00 3/96 3/43 4/22 5/43 8/35 7/00

 ترکيه 2/74 3/37 5/55 4/97 7/01 6/49 6/78

 جمهوري کره  5/28 5/18 4/64 6/42 6/68 5/26 5/37

 سنگاپور 1/32 1/46 1/51 3/26 1/30 0/85 0/51

 اندونزي 0/83 0/82 0/91 1/38 0/64 0/19 0/21

 پاکستان 0/78 1/04 1/03 0/92 1/08 1/20 1/37

 ژاپن 2/60 2/31 2/21 1/90 0/74 0/34 0/30

 آلمان 7/65 6/52 5/42 4/06 3/72 3/25 3/04

 جمهوري عربي سوريه 0/45 0/52 0/61 0/42 0/30 0/16 0/12

 فدراسيون روسيه 2/37 1/73 1/65 1/20 2/64 1/39 1/09

 هنگ کنگ 0/34 0/39 0/66 0/51 0/72 0/60 0/73

 بلژيك 1/88 1/40 1/19 1/00 0/32 0/29 0/36

 ايتاليا 3/10 3/01 2/29 2/04 1/49 1/28 1/90

 هلند 1/18 1/80 1/45 1/08 2/49 1/22 1/24

 فيليپين 0/23 0/42 0/44 0/31 0/19 0/28 0/15

 ويتنام 0/18 0/18 0/19 0/21 0/23 0/28 0/40

 اسپانيا 0/80 0/81 0/74 0/73 0/70 0/44 0/41

.اي  پژوهش هاي يافته: لذأم
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 نرخ ارز بازار رسمي .2جدول 

 سال ريال

9574 1387 

9920 1388 

10339 1389 

10962 1390 

12260 1391 

21253 1392 

26509 1393 

  مرکاي بانک: لذأم

محاسايه شاده باراي شارکاي      هايوزن به توجه با و پيشي  بخش در شده ارائه مدل اساس بر

 پاياه  ساال  اسااس  بار  838 -838  هااي  سال درواقعي براي اقتصاد ايران  مؤثرطرف تجاري  نرخ ارز 

 .است شده ارائه  8 جدول در نن نتايج که دهش محاسيه( 830 =00 ) 830 

  (رسمي بازار ارز نرخ با شدهمحاسبه )اسمي و واقعي  مؤثرنرخ ارز  شاخص نتايج محاسبات .  9 جدول
(511=5931) 

 واقعي مؤثرنرخ ارز 
 اسمي مؤثرنرخ ارز  

 سال
 هندسي ميانگين هارمونيك ميانگين حسابي ميانگين

100/6 115/5 113/4 115/1 5934 

106/2 112/1 110/6 111/9 5933 

110/5 107/0 106/6 106/9 5933 

 00  00  00  00 5931 

139/7 91/4 91/1 91/3 5935 

106/1 53/6 55/9 53/3 5932 

96/8 43/6 45/3 43/3 5939 

.اي  پژوهش هاي يافته: لذأم

 

اسامي باا ساه رويکارد      مؤثرمحاسيه شده و معادال  معرفي شده  نرخ ارز  هايبا توجه به وزن

نتاايج محاسايا  بار مينااي     . دشا  محاسيه 838 -838  هايسالهندسي  هارمونيک و حسابي براي 

 و   /3  2 / به ترتيب به ميااان   838 -833  هاي سالدهد که ريال در  ميانگي  هندسي نشان مي

  ايا  وجاود   باا . ه اسات شد تقويتدر برابر اسعار شرکاي تجاري  830 دردد نسيت به سال پايه  3/2
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درداد نسايت باه ساال پاياه       8/22و  8/12  8/3به ترتيب به ميااان    83 -838  هاي سالريال در 

هارمونيک  وبر پايه ميانگي  حسابي  محاسيا . در برابر اسعار شرکاي تجاري تضعيف شده است 830 

 . دهند نيا نتايج مشابهي را نشان مي

 مياانگي   از ديگار   اساعار  برابر در ريال پذيريرقابت مياان محاسيه اهميت دليل به  همچني 

باه داور  واقعاي     مؤثرو شال  قيمت کاالها و لدما  مصرفي در راستاي محاسيه نرخ ارز  هندسي

حاکي از تقويت رياال باه    838 -836  هاي سالواقعي در  مؤثرمحاسيا  نرخ ارز . ده استشاستفاده 

 افااايش کاه   ديگار باوده   اسعار برابر در پايه سال به نسيت دردد 2/ و  8/83  0 /2   6/2  2/0مياان 

رياال در    838  ساال  در وجود اي  با. دهد مي نشاندوره مورد بررسي  درايران را  پذيريقدر  رقابت

 .است دردد تضعيف شده 6/8حدود  830 نسيت به سال پايه  ديگر برابر اسعار

هاي پايااني ساال    اينکه کاهش ارز  ريال در برابر دالر و تضعيف پول داللي از ماه به توجه با

 ساال  در و کرد افاايش به شروع نرامي به ديگر اسعار برابر در ريال پذيري رقابت قدر  شد  نغاز 830 

 برلوردار بااليي پذيري رقابت قدر  از کشور  ادلي اسعار برابر در ريال شديد تضعيف به توجه با  83 

باا  (. غارب  يهاا  از جمله وجود انتظارا  تورمي و اعمال تحاريم  ديگر با ثابت درنظر گرفت  شرايط) بود

تضعيف رياال از   اثرتجاري   ديگر دليل افاايش تورم و شتاب گرفت  نن نسيت به شرکاي به  وجوداي  

قدر    نهايتدر ي کرده و اي  دو اثر يکديگر را لنث 838 تر شد و در پايان سال  رنگ کم 836 سال 

 .  دش يکسان 830  سال با تقريياً تجاري ديگر اسعار برابر در ريالپذيري  رقابت

-توسط صاندوق باين   شده انجاماي اجمالي محاسبات اين مطالعه با محاسبات  مقايسه .7-1

 ايران اقتصاد براي پول المللي

در اي  بخش نتايج محاساياتي ايا     بررسي  مورد دوره دراسمي و واقعي  مؤثراز محاسيه نرخ ارز  پس

 .شود ميالمللي پول مقايسه  بي  دندوقشده توسط منتشرمحاسيا   با مقاله
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المللي پول صندوق بين شدهو ارقام منتشر مقالهاين  ياسمي و واقعي محاسبات مؤثرنرخ ارز مقايسه  .7جدول
(511=5931) 

  واقعي مؤثرنرخ ارز   اسمي مؤثرنرخ ارز 

 سال پول المللي بين صندوق  محقق حاسبهم  پول المللي بين صندوق محاسبه محقق  

115/1 102/4 100/6 104/2 5934 

111/9 102/4 106/2 104/2 5933 

106/9 93/6 110/5 109/3 5933 

 00  00  00  00 5931 

91/3 85/2 139/7 123/2 5935 

53/3 63/4 106/1 122/3 5932 

43/3 40/8 96/8 92/0 5939 

 .پول المللي بي  دندوق الکترونيکي پايگاه: مألذ

 

 

 المللي پول صندوق بين هشدمنتشر ارقامواقعي محاسباتي با  مؤثرنرخ ارز  مقايسه. 5 نمودار
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 المللي پول ه صندوق بينشداسمي محاسباتي با ارقام منتشر مؤثرمقايسه نرخ ارز  .2نمودار 

 

پوشااني   المللي پول  هماي  مرالعه و ارقام منتشره توسط دندوق بي مقايسه نتايج محاسياتي 

 . دهد نسيي نتايج در دو اندازه اسمي و واقعي را نشان مي

  المللي پول برلوردار اسات  پوشاني لوبي با محاسيا  دندوق بي از هم مقالهاگرچه نتايج اي  

طاور   همان. شود که اي  نتايج تا چه حد بر واقعيا  ايران منريق است ادلي اينجا مررح مي پرسشاما 

هاي اقتصادي تضعيف پول داللي باعاث افااايش قادر      نظريهبر اساس   که پيشتر نيا بدان اشاره شد

  پرساش  برقرار است؟ در پاسخ باه ايا    نظريهولي نيا در اقتصاد ايران نيا اي    شود رقابت دادراتي مي

المللاي   که نرخ ارز مورد استفاده در محاسيا  دندوق بي  نن نخست. ذکر چند نکته حائا اهميت است

 . استپول و اي  مرالعه  نرخ ارز بازار رسمي 

تر نمودن نتايج  از نرخ ارز بازار نزاد به جاي نرخ ارز رسامي اساتفاده شاد؛ از     به منظور ملموس

با توجه به متداول بودن بيان )است  شدهبا نرخ ارز بازار نزاد انجام  ديگرباراي  رو محاسيا  اي  مرالعه 

باا   اسات   بودهبر اي  مينا  2هاي ارائه شده در جدول  نرخ ارز در کشور بر ميناي واحد پول لارجي  نرخ
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کاه نتاايج   ( اي  وجود در محاسيا  مرالعه از نرخ برابري اسعار به واحد پول داللي استفاده شده است

 :ن به شرح زير استن

        نرخ ارز در بازار آزاد . 1جدول 

 ريال سال

5934 9667 

5933 9979 

5933 10601 

5931 13568 

5935 26059 

5932 31839 

1393 32801 

  مرکاي بانک تارنماي: مألذ

 
 (    نرخ ارز بازار آزاد اساس برمحاسبه شده )اسمي و واقعي  مؤثرنتايج محاسبات نرخ ارز  . 6جدول

 (511=5931) 

 اسمي مؤثرنرخ ارز  
 سال واقعي مؤثرنرخ ارز  

 هندسي ميانگين هارمونيك ميانگين حسابي ميانگين

141/6 134/6 141/  123/3 5934 

137/9 131/8 137/8 130/6 5933 

129/1 0/ 62   63/0 133/3 5933 

 00/0  00/0  00/0  00/0 5931 

53/2 55/1 53/6 81/3 5935 

44/3 46/8 44/  87/6 5932 

43/6 45/8 43/8 96/8 5939 

.اي  پژوهش هاي يافته: لذأم

 

 دهد نشان مي 8 جدول درنن با مقادير محاسيه شده  مقايسه و 830  سال تا نتايج اي بررسي 

اسامي   ارز  تقويات   رسمي بازارارز بازار نزاد به جاي نرخ ارز در  نرخ ازاستفاده  ونرخ ارز  تغيير باکه 
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 هااي  سال براي دست نمده به نتايج  همچني . است بوده بيشتر مراتببا بازار رسمي به  مقايسه در ريال

 تجااري  ديگار  شارکاي  اساعار  برابار  در رياال اسمي  ارز  شديدتر تضعيف از حاکي نيا 830  از پس

 .است 830 پايه سال به نسيت

گارفت  نارخ ارز باازار نزاد    نظرباا در   واقعاي  و اسامي  مؤثرارز  نرخمحاسيه  نتايج  کلي طور به 

در مقايسه با ساال  )نن  شديدتر تضعيفو  830 تا  838  هاي سال درريال  بيشتر تقويت دهنده نشان

ساال   در  همچني . است 838  تا  83  هاي سال در رسميبازار  در مشابه  محاسيا  به نسيت( پايه

 در باا ( واقعاي  واسمي ) مؤثر ارز نرخ محاسيا  بازار  دو در ارزن شکاف نرخ شد به دليل حداقل 838 

 .دهند نتايج مشابهي را ارائه مي متفاو   بازار دو در ارز نرخ گرفت  نظر

 (  آزاد بازارو  رسميبر اساس نرخ ارز )اسمي و واقعي  مؤثرنتايج محاسبات نرخ ارز  مقايسه. 4جدول

 (511=5931) 

 واقعي مؤثرنرخ ارز     اسمي مؤثر ارز نرخ
 سال

 رسمي بازار نرخ اساس بر آزاد بازار نرخ اساس بر   رسمي بازار نرخ اساس بر آزاد بازار نرخ اساس بر

141/  115/1 
 

123/3 100/6 5934 

137/7 111/9 
 

130/6 106/2 5933 

 63/0 106/9 
 

133/3 110/5 5933 

 00/0  00/0   00/0  00/0 5931 

53/6 91/3 
 

81/3 139/7 5935 

44/  53/3 
 

87/6 106/1 5932 

43/8 43/3 
 

96/8 96/8 5939 

.اي  پژوهش هاي يافته: لذأم

 

وياژه   باه   83 -838 هااي   ساال  در مرالعاه  اي  دراسمي  مؤثرارز  نرخ محاسيا که  هرچند

 تاورم  افااايش   اسات  تجااري  ديگار  شارکاي  اساعار شديد ريال در برابر  تضعيف از  حاکي 838 سال 

 باه  نسيت کشوردوره مانع از رشد قدر  رقابتي  در اي  تجاري ديگر شرکاي تورم با مقايسه در داللي

 تضاعيف واقعاي    ماؤثر ارز  نرخ محاسيا با توجه به نتايج   مجموع در. است  شده تجاري ديگر شرکاي
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به  نسيت 838  سالبرابر شرکاي تجاري در  درريال  لريد قدر  ميادالتي  ديگر ارزهاي برابر در ريال

 .است نداشتهاي  قابل مالحظه تغيير( 830 )سال پايه 

درداد از حجام واردا     80که حادود   دهدمي نشان واردا  ترکيباجمالي  بررسي  همچني  

اقتصااد   در ارز نارخ  باالي پذيري انتقال مياان به توجه با. است  داده تشکيل اي واسره االهايايران را ک

امار   ايا   سرانجامکه  شدهتر شدن واردا  به عنوان نهاده توليد  پول داللي موجب گران تضعيفايران  

 .است شده منتهي رقابتي قدر  کاهش و توليد هاينهافاايش  به

 هاارائه پيشنهادو  گيري نتيجه .1

و تضعيف پول داللاي کاه در ساال     تجاري شرکاي اسعاردر برابر  ريالجانيه  دو با وجود کاهش ارز 

 تاورم گارفت  نن نسايت باه     شاتاب  و دالليافاايش تورم  گرفت  دور  پايه سالمقايسه با  در  83 

اثار    المللي و ايجاد فضاي نااطمينااني نسايت باه نيناده     هاي بي  در کنار اعمال تحريم تجاري شرکاي

 ديگر شرکاي برابر در ايران رقابتي قدر  يشافاا از مانع و کرد  رنگ کم 836  سال در راتضعيف ريال 

 که دهد نشان مي 838  سال در واقعي مؤثر ارز نرخ لصو  در مقاله اي محاسيا   نتايج. دش تجاري

 تجااري  ديگار  اساعار  برابار  در رياال  پاذيري  رقابت قدر  و کرده لنثي را يکديگر نهايتدر دو اثر  اي 

 . استه دشيکسان  830 با سال پايه  تقريياً

اي و فضاي مثيات حادال از نن در کناار     هسته مذاکرا  مثيت نتايج بهبا توجه   سوي ديگر از

نارخ ارز در تعاادل    ي اقتصااد  نوساانا   کاهش و وجودتال  دولت و بانک مرکاي براي تثييت وضع م

 کاه  بازار دو در ارز نرخ شکاف شديد کاهش به توجه با  بنابراي . است رسيده ثيا جديد تا حدودي به 

تواناد باه افااايش     سازي نرخ ارز در کنار کنترل تاورم ماي   با روند بسيار نهسته دور  پذيرفت  يکسان

 . کمک کند تجاري شرکاي ديگر پذيري ريال در برابر اسعار قدر  رقابت

 اطمينااني  فادله توان مي  نيست پذيري رقابت سنجش معيار تنها مؤثر ارز نرخ که  ننجااز  اليته

 داالحديد  باه  توجاه  باا  باازه  نن در نارخ  ايا   کاه  کارد  تعريف محيريديگر  متغيرهاي به توجه با را

 .تغيير کند ياقتصاد گذار سياست
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 5گذشته، حال و آينده ؛تعيين نرخ بهره در اقتصاد چين
 

 هاله نفريه: مترجم

 
 دهيچک

بشا  آيشا  ايشن اسشت کشه     پرسش  هاي بهره در اقتصاد چين پس از آزادسازي نرخ بهره در اين کشور، چگونه بايد باشد؟  تعيين نرخ

 ايشن  تسهيالت و بازدهي اوراق قرضه افزاي  يا کاه  خواهنشد يافشت؟ در   مؤثرهاي  سپرده، نرخ مؤثرهاي  ، نرخ ها آزادسازي نرخ

هشاي   در فضاي پس از آزادسازي نرخ( گذاري نرخ بهره هدف)هاي پولي  ره در قالب سياستهاي به ضرورت لنگرکردن نرخ ،گزارش

، الزم است که نرخ بهره سياستي در فضاي (يا اشتغال)ها و توليد  به منظور دستيابي به اهداف ثبات قيمت. است بررسي شدهبهره 

سه روش تعيشين يشا    ،براي اين منظور. صاد چين تنظيم شودپس از آزادسازي در محدوده نرخ بهره تعادلي يا نرخ بهره طبيعي اقت

هشاي بهشره    ده کشه نشرخ  دست آم بهشده اين نتيجه  براساس مطالعات انجام. برآورد نرخ بهره طبيعي بررسي و پيشنهاد شده است

. يابنشد  هاي بهره افشزاي  مشي   مدت بازار پول احتماالً در محيط پس از آزادسازي نرخ هاي بهره کوتاه هاي با مبالغ باال و نرخ سپرده

ها و نيز  هاي وام و استقراض نامعلوم و مبهم است، زيرا که رقابت بين بانک مطرح خواهد شد که تأثير اين تحوالت بر نرخ ،همچنين

( انحنشاي )مطالعه مربوط به ميزان تقعّر . رقابت بين بازار اوراق قرضه و نظام بانکي در فضاي پس از آزادسازي افزاي  خواهد يافت

 .آتي موکول شده است هاي پژوه منحني بازدهي اقتصاد چين در اين گزارش مورد بحث قرار نگرفته و به انجام 

 

 .، سياست پولي و نرخ بهره، نرخ بهره طبيعي، منحني بازدهيتعيين نرخ بهره، آزادسازي نرخ بهره :کليششديواژگان 

 .JEL :E43، E52، O53 ،P24بندي طبقه

______________________________________________________ 
 : ای است از ترجمه.   
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 مقدمه. 5

که  قيمه     درحالي. شود آزادسازي نرخ بهره بخش ضروري اصالحات قيمتي در اقتصاد چين تلقي مي

شهود    کاالها و خدمات در اقتصاد چين از طريق عوامل بازار و نيروهاي عرض  و تقاضا تعيين مهي  بيشتر

. کند توجهي بر روي قيم  عوامل توليد کاالها و خدمات اعمال مي ان دول  چين کنترل قابلهمچناما 

ههاي بهان ي موهدودي      انهوا  سهدرده    بر نهرخ  (PBC)  شده توسط بانک مرکزي چين هاي تعيين سقف

 ههاي بههره در   اکنهون نهرخ   اگرچ  هم. آيد اي بر کشف قيم  در بازارهاي مالي چين ب  حساب مي عمده

ههاي تسههيالت در اقتصهاد چهين توسهط عوامهل بهازار تعيهين          بازار پول و بازار اوراق قرض  و نيز نهرخ 

هاي انوا  سدرده ب  واسط  سلط  بخهش   ها از طريق تنظيم نرخ شوند  اما سطوح و نوسانات اين نرخ مي

تسهري  در   چينهي برنامه    ههاي  مقها   تهازگي  به  . انهد  گري مالي در چين  مودود شهده  بان ي در واسط 

ههاي انهوا  سهدرده     اند و اين موضو  انتظارات در مورد لغو سقف نهرخ  دهکرآزادسازي نرخ بهره را اعال  

اجههراي ايههن برنامهه  مسههتلز  بههازبيني جههدي چههارچوب . مههدت را ااههزايش داده اسهه  بههان ي در ميههان

توسهع    و ههاي بههره   سياستگذاري پولي در چين از طريق تغيير نگاه از اهداف اعتبارات بان ي به  نهرخ  

بازارهاي با نرخ بازدهي ثاب  اس  ک  در نتيجه  آن اسهتخرام منونهي بهازدهي کهامالن بهدون ريسهک        

 . تسهيل خواهد شد

هاي بهره پس از آزادسهازي کامهل نهرخ بههره چگونه        بوث اصلي آن اس  ک  نووه تعيين نرخ

ها و نيز بازدهي اوراق قرضه  پهس    رات و وا اعتبا مؤثرها  نرخ  انوا  سدرده مؤثرهاي  خواهد بود؟ آيا نرخ

ههاي بههره    شود در اضهاي بها نهرخ    گزارش استدالل مياين يابند؟ در  از آزادسازي اازايش يا کاهش مي

گهذاري   ههدف )آزادسازي شده الز  اس  ک  سطح و نوسانات نرخ بهره توسط سياس  پولي لنگر شهود  

الز  اس  سطح نرخ بهره در حهدود  ( يا اشتغال)اهداف ثبات پولي و ثبات توليد  تأمينبراي (. نرخ بهره

در ايهن زمينه  سه  رهيااه  اصهلي و      . نرخ بهره تعادلي يا نرخ بهره طبيعي اقتصاد چين تنظهيم شهود  

اسهتدالل    هشهد  بهر اسهام مطالعهات انجها     . شدخواهد  بررسيبرآورد نرخ بهره طبيعي  برايمقدماتي 

ههاي بهزرو و نيهز نهرخ بههره در بهازار پهول         آزادسازي نرخ بهره احتماالن نرخ بهره سدرده شود ک  با مي

______________________________________________________ 
 . نا  برده شده اس  ب  عنوان بانک مرکزي چين( People's Bank of China)جا از  هم  متن در اين .  
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 مهؤثر ههاي بههره    شود ک  تأثير سياس  آزادسازي نرخ بهره بر نرخ مطرح مي  همچنين. يابد اازايش مي

ابه  بهين   ها و نيز رق چرا ک  در شرايط جديد  رقاب  بين بانک رات و تسهيالت نامعلو  خواهد بود؛اعتبا

 .بازار پول و بازار اوراق قرض  تشديد خواهد شد

هاي بهان ي سهقف تعيهين و اعمهال      در شرايط حاضر  بانک مرکزي چين براي نرخ انوا  سدرده

از طريهق   ديگر هاي مرکزي بايد همانند بانک پس از آزادسازي نرخ بهره  بانک مرکزي چين مي. کند مي

بانک مرکزي چين ب  عنوان مقا  . گذاردهاي بهره بازار تأثير  بر نرخ ودتعيين اندازه و ترکيب ترازنام  خ

مهدت را در   هاي بهره کوتهاه  کننده پول پرقدرت در شرايط خوبي قرار دارد تا بتواند نرخ انوصاري عرض 

ههاي بههره    مدت  بانک مرکزي چين همچنين بايهد بهراي نهرخ    ب  عنوان هدف ميان. بازار هداي  نمايد

مهدت بتوانهد    گذاري نمايد تا از اين طريق و نيز از طريق مداخل  در بازار پول در ميهان  فمدت هد ميان

گيهرد که  معمهوالن     از آنجا نشهأت مهي   اتضرورت انجا  اين اقدام. ش ل منوني بازدهي را مديري  کند

 .شود توسع  و بلوغ بازار اوراق قرض  يک امر بلندمدت تلقي مي

 ساختار فعلي نرخ بهره. 2

هاي بهره از طريق بازار     ده  گذشت  کشور چين در جه  ايجاد يک نظا  پولي براي تعيين نرخس در

نرخ بهره تهاکنون در   91 بيش از ( 9002)  بر اسام گزارش يي. ي برداشت  اس مؤثرهاي بلند و  گا 

ده توسهط  نرخ بهره باقيمانه  92  اقط 9002اند و در شرايط موجود  در پايان سال  چين آزادسازي شده

ههاي بههره در ايهن     در وضعي  اعلي  نهرخ . شود چيني مشمول تنظيم و مداخل  موسوب مي هاي مقا 

 :شود ميبندي  کشور در چهار گروه ب  شرح زير طبق 

 هاي بهره عمليات بانک مرکزي نرخ .2-5

 تمها  شدند و  هاي دول  تخصيص داده مي ريزي شده چين  مناب  مالي از طريق برنام  در دوران اقتصاد برنام 

بانهک مرکهزي چهين در واقه  به       . شهد  هاي بهره نيز توسط بانک مرکزي اين کشور کنترل و تعيين مهي  نرخ

تبارات نظا  تجهيهز و تخصهيص   ها و تسهيالت و اع عنوان تنها بانک اين کشور از طريق ايجاد مرکزي  سدرده

______________________________________________________ 
1. Yi .(2009). 
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ميالدي باعث ايجاد يک نظا  بان هداري تجهاري    20اصالحات مالي در ده  . کرد مناب  و وجوه را مديري  مي

در اين نظا   بانک مردمي چهين از سهال   . با عاملي  و تسلط تعدادي بانک با مال ي  دول  در اين کشور شد

ههاي بههره    را ب  عهده داشهت  و از طريهق معراهي و ايجهاد نهرخ     ب  عنوان بانک مرکزي اداره اين نظا   222 

بانهک  . مختلف هداي  مناب  پولي و مالي را با هدف و در جه  استقرار ثبات مهالي و پهولي انجها  داده اسه     

ههاي اعتبهاري و سهدرده     مقداري و مستقيم نظير سههمي   ديگر هاي مرکزي چين همچنين ابزارها و سياس 

 .ده اس کراهداف خود استفاده  تأمينه  قانوني را نيز در ج

بندي کرد؛ نخس  نهرخ   توان در س  دست  طبق  هاي بهره مورد استفاده بانک مرکزي چين را مي نرخ

ههاي تنزيهل    هاي بهره تجديد وا  بانهک مرکهزي  نهرخ      شامل نرخ(ريفاينانس)بهره تسهيالت ااينانس مجدد 

(SLF)دههي  مرکزي چين براي تسههيالت آمهاده وا   دهي ابزار جديد بانک  هاي وا  مجدد و نرخ
نهرخ  . اسه    

نهرخ بههره سهو      . ها نزد بانک مرکهزي اسه    هاي اضااي بانک هاي قانوني و سدرده بهره دو   نرخ بهره سدرده

(OMO)هاي بهره موسو  ب  عمليات بازار باز  نرخ
(repo)ههاي عمليهات ريدهو     اس  ک  شهامل نهرخ   9

بانهک   1

شهده   مل براي اوراق منتشرشده بانک مرکزي و نرخ مورد استفاده براي ابزار جديد معرايمرکزي  نرخ مورد ع

(SLO)مدت  با عنوان عمليات نقدينگي کوتاه
هاي بههره     تغييرات نرخ تسهيالت مجدد و نرخ نمودار . اس  2

منتشرشهده بانهک    هاي اخير نرخ ريدو و نرخ اوراق در سال. دهد هاي بان ي را در ده  گذشت  نشان مي سدرده

ههاي بانهک مرکهزي چهين در      و سياسه   اهدافترين ابزارهاي بانک مرکزي براي بيان  مرکزي ب  عنوان مهم

 (.9 90ژانگ )اند  هاي بازار ب  سطوح موردنظر استفاده شده هداي  نرخ

 هاي بهره محصوالت بانکي نرخ .2-2

تها پهيش   . شده اس  هاي تعيين هاي سدرده بان ي در نظا  بان ي چين مشمول مقررات اداري سقف اغلب نرخ

هها و   ههاي بههره بهراي وا     حهداقل نهرخ  )  در بخش تسهيالت نيز کهف نهرخ تسههيالت    1 90از ماه جوالي 

طور که  در نمهودار    انهم. لغو شد 1 90در نظا  بان ي چين حاکم بود  اما اين مقررات در جوالي ( اعتبارات

ها با سررسهيدهاي مختلهف در واقه      شود  بانک مرکزي چين با تعيين سقف براي نرخ سدرده   مشاهده مي9

______________________________________________________ 
1. Standing Lending Facility (SLF) 

2. Open-Market Operation (OMO) 

3. Repurchase Operation (repo) 

4. Short-term Liquidity Operation (SLO) 



 

 حال و آینده ؛ گذشته،تعيين نرخ بهره در اقتصاد چين

 

564 

ههاي   شده براي نرخ انوا  سهدرده  هاي تعيين سقف. دهد طور ضمني ش ل مي هاي بهره را ب  ساختار زماني نرخ

شهوند و   هاي اعطاي تسهيالت بان ي تلقي مي هره بازار و نرخهاي ب ترين ابزار اثرگذار بر نرخ بان ي در واق  قوي

ههاي بهان ي منبه  اصهلي      چرا ک  سدرده  ؛شود هاي بهره بان ي در چين تنظيم مي از اين طريق کل نظا  نرخ

آيند و نظا  بان ي در چين در واق  نقش مسلط در نظا  مالي ايهن   تأمين مالي نظا  بان ي چين ب  حساب مي

ههاي تسههيالت در نظها  بهان ي چهين کنتهرل و تنظهيم         از سوي ديگر  اگرچه  نهرخ  . کند ي ميکشور را باز

کننده عوامل بازار و عرض  و تقاضها بهراي وجهوه و منهاب  مهالي نيهز        هاي تسهيالت منع س شوند  اما نرخ نمي

تسههيالت  داليل اين امر از آن جه  اس  ک  اوالن عرض  کل تسهيالت بان ي مشمول نظها  ضهمني   . نيستند

ها  بل   تو  تهأثير   هاي سدرده هاي تسهيالت ن  اقط تو  تأثير نرخ دليل دو  آن   نرخ 9.هدامند قرار دارد

گيرد ک  بر اسام آن متقاضي تسههيالت و اعتبهارات    قرار مي 2بست  نظير قراردادهاي هم 1هاي بازار اصط اک

 .کرده باشد گذاري بايد پيشاپيش منابعي را در بانک خود سدرده بان ي 

 هاي بهره براي عمليات بانک مرکزي نرخ .5نمودار 

 

 

 

 

 

 

 
 

 CEIC :مأخذ    

______________________________________________________ 
1. He and Wang (2012 , 2013). 

کنهد و از   ها استفاده مي هاي تسهيالتي بانک در اعالي  (moral suasion)بانک مرکزي چين در عمل از ترغيب اخالقي  .9

هاي تجهاري را نيهز توه  تهأثير      دهي بانک هاي ضمني اعتبارات و وا  ها و سهمي  اين طريق حجم تسهيالت اعطايي بانک

متقاضهي   آور باشهد   ماه  اعطاي تسهيالت توسط بانک مشخصي الزا 1ب  عنوان مثال  چنانچ  در پايان دوره . دهد قرار مي

 .هاي بهره باالتري پرداخ  نمايد بايد نرخ وا  غالبان مي درياا تسهيالت براي 

3. Market Frictions 

4 .Tie-up  
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 ها با سررسيدهاي مختلف نرخ سپرده .2 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CEIC :مأخذ                            

 

گهذاري   اي آنهها و قيمه    ههاي سهرماي    ها براي تنظيم بودج  اعالي  هاي بهره داخلي بانک نرخ

هاي بهازار نظيهر نهرخ     شود و ن  نرخ ها انجا  مي بانک  هاي شاخص سدرده انتقالي همچنان بر مبناي نرخ

نظها    در   سهدرده  شهاخص ههاي   هها از نهرخ   استفاده گسهترده بانهک  (. 9 90ژيانگ )بهره عمليات ريدو 

ههاي سهدرده تنظيمهي     ها نيز تأکيدي بر اين مطلهب اسه  که  نهرخ     تخصيص داخلي مناب  مالي بانک

 .کنند اي ايفا مي در نظا  مالي چين نقش لنگري عمده( هاي نرخ سدرده بانک مرکزي چين سقف)

 هاي بهره در بازار پول و اوراق قرضه نرخ .2-9

بازار متودالش ل  221 در سال . ميالدي ايجاد شده اس  20بازار پول بين بان ي چين در اواسط ده  

د که  بهر اسهام آن    شه تسهيل نظارت بر اعالي  بازار پول بين بان ي ايجاد  برايمبادل  پول شانگهاي 

دههي در مهورد وجهوه     با تقوي  تنظيم وا . ش ل گرات  اس  9هاي پيشنهادي بازار بين بان ي چين نرخ

______________________________________________________ 
1. Benchmark Deposit Rates 

2. China Interbank Offered Rates (CHIBOR) 
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  بهازار پهول بهين بهان ي به  سهرع  جايگهاه        221 بين بان ي بدون وثيق   با معراي بازار ريدو در سال 

با رشهد سهري    . ها بازياا  مدت بانک وجوه و نقدينگي کوتاه تأمينمناسب خود را ب  عنوان منب  اصلي 

زايش ياا  که  نتيجه  آن   گذاري ابزارهاي بازار پول اا قيم  منظور ب بازار ريدو نياز ب  نرخ بهره مرج  

گسهترش و گهردش زيهاد عمليهات     . روزه بود2 روزه و  1هاي ثاب  ريدو با سررسيد يک شب     ارائ  نرخ

   ههاي شهاخص   هاي ثاب  ريدو ب  سرع  ب  عنهوان نهرخ   ريدو در بازار پول بين بان ي باعث شده ک  نرخ

مدت مبادالت و عمليات ريدو مهان    بتان کوتاهبا اين حال  سررسيد نس. بازار پول بين بان ي استفاده شوند

. هها بهوده اسه     تر از طريق بازار بين بان ي براي بانک وجوه بلندمدت تأمينهاي  از گسترش بيشتر روي 

بنهدي شهده کهارايي     بازار پول ب  اين تشخيص رسيدند ک  وجود يک منوني بازدهي شاخص هاي مقا 

د شه ايجهاد   9  بازار بين بان ي شانگهاي9001يل در ژانوي  ب  همين دل. بخشد کشف قيم  را بهبود مي

گهذاري   دهي بهين بهان ي شهد  بل ه  قيمه       ک  ن  تنها باعث اازايش و گردش بيشتر وجوه در بازار وا 

 .بسياري از ابزارهاي اوراق مشتق  مت ي بر نرخ بهره را نيز تسهيل نموده اس 

بان ي  بخهش      تسهيالت بلندمدت در بازار بيندر مورد ارائ گيران   ب  دليل وجود قوانين سخ

در . تهر اختصهاد دارد   مهاه و کوتهاه   هاي با سررسيد يک دهي بازار بين بان ي ب  وا  مبادالت و وا  اصلي

 1هاي با سررسيد  هاي يک شب  و نيز وا  درصد مبادالت بازار بين بان ي ب  وا  20بيش از  1 90سال 

درصد ايا  کاري  بهازار پهول    00در بيش از   1 90تا  0 90هاي  سالدر ااصل  . روزه اختصاد داش 

را ثبه   ( تا يک سال)ماه  1با سررسيد باالتر از  دهي ريدو يا بين بان ي بين بان ي هيچگون  مبادل  و وا 

گذاري  براي قيم ( شاخص)هاي بازار پول ب  عنوان معيار  اين توزي  نابرابر  استفاده از نرخ. ن رده اس 

ههاي سهندکايي را    ههاي سههامي و وا    هاي شهرک   تر نظير وا  هاي با سررسيد بلندمدت وا ( نرخ بهره)

 .مودود کرده اس 

ميالدي ايجاد شد و بازار بهين بهان ي    220 ده   هاي مياني سالچين در  قرض  اوراق بازارهاي

اما  بازارهاي اوراق  ؛ميالدي ب  سرع  گسترش پيدا کرده اس  9000اوراق قرض  چين از اواسط سال 

______________________________________________________ 
1. Benchmark 

2. Shanghai Interbank Offered Rate (SHIBOR) 
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گسيخت  و پراکنده بهاقي  ( بازار مبادل  اوراق مالي يا بازار سرماي )قرض  در بازار بين بان ي و بازار سها  

شهواهد  . تر از اقتصاد کشهورهاي پيشهرات  اسه     ماند و نقدينگي در بازار اوراق قرض  چين بسيار پايين

قيم    معمولطور  ب .   اوراق بسيار دشوار و مودود اس شرايط ورود ب  بازار اولي دهد نشان ميموجود 

هنهوز الز  اسه  که  مقهررات و      حهال  بها ايهن   . شهود  اين اوراق در بازار ثانوي  از طريق بازار تعيين مي

اگرچه  اجهراي ايهن     شود؛ گذاري اوراق قرض  در بازار ثانوي  تقوي  تنظيمات مربوط ب  چگونگي قيم 

ب  عنوان مثال مطابق مقررات  نرخ بهره اوليه  اوراق  . شود ورد پرسش واق  ميقواعد و مقررات همواره م

. ههاي بها همهان سررسهيد باشهد      ههاي معيهار سهدرده    درصد باالتر از نرخ 20قرض  صادره نبايد بيش از 

درصد  20تواند بيش از  اي نمي هر صادرکننده منتشرشدهحداکثر ميزان و اندازه اوراق قرض   همچنين 

 .هاي خالص ناشر اوراق باشد دارايي

ههاي بههره حهاکم بهر مبهادالت بهازار پهول و بهازار اوراق قرضه  نه  اقهط             اس  ک  نهرخ  گفتني

طهور که  در    همان. اس هاي بان ي  هاي تنظيمي سدرده کننده عوامل بازاري  بل   متأثر از نرخ منع س

روزه بهازار پهول و نيهز     1يدهو  ههاي ر  رسهد که  نهرخ    ب  نظر مي  نشان داده شده اس  2و  1نمودارهاي 

 .کنند اي يک سال  بان ي را دنبال مي هاي تنظيمي سدرده هاي اوراق يک سال  خزان   الگوي نرخ نرخ

 ساله روزه و نرخ سپرده یک 4بهره ریپو   نرخ .9نمودار 
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 ساله سپرده یکساله و نرخ  نرخ بازدهي اوراق خزانه یک -7نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 WINDو  CEIC: مأخذ

 هاي بهره در سایر بازارهاي مالي نرخ .2-7

ههاي   هها و اعاليه    هاي زيرخط ترازنامه  بانهک   از تووالت اخير در بازارهاي مالي چين گسترش اعالي 

ههاي بههره و نيهز وجهود      اس  ک  ب  دليهل دور زدن مقهررات سهنگين حهاکم بهر نهرخ        بان داري ساي 

بهان ي   ات شهب  مؤسسهاي بهره در  نرخ. گذاري در اين کشور اتفاق ااتاده اس  هاي جديد سرماي  ارص 

هها به  دليهل     شود  اگرچ  اين نرخ چين تقريبان از طريق نيروهاي بازار تعيين مي( بخش بان داري ساي )

ات و موصهوالت  مؤسسهاي بهره حاکم بر  نرخ. ها مودود شده اس  هاي انوا  سدرده نرخات حاکم بر مقرر

هها داراي   ها مرتبط اس   امها ايهن نهرخ    هاي بهره انوا  سدرده مديري  ثروت اگرچ  تا حدود زيادي ب  نرخ

 (.0نمودار )نوسانات بيشتري اس  

هاي بههره در بهازار غيررسهمي     ات بان داري ساي   نرخمؤسسهاي بهره حاکم بر عمليات  بر خالف نرخ

(. 1نمهودار  )باال و غيرشهفاف اسه    ( هاي بان ي و نرخ تسهيالت بازار رسمي نسب  ب  نرخ انوا  سدرده)اعتبار 

کننهده حاشهي  ريسهک بهاالتر در بازارههاي       هاي باالتر در بازار غيررسمي اعتبار تا حدود زيادي مهنع س  نرخ

رغهم آن ه     ب . ات کوچک و متوسط هستندمؤسس در بيشتر مواردگيرندگان آن  تسهيالت غيررسمي اس  ک 

______________________________________________________ 
1. Shadow Banking 
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ها نسهب  به  تغييهر     هاي بهره در بازارهاي غيررسمي اعتبار غيرشفاف اس   اما اين نرخ گيري نرخ نووه ش ل

  .ندهستهاي پولي حسام  هاي بان ي و تغيير سياس  نرخ سدرده

 ماهه 9ت مدیریت دارایي و سپرده هاي بهره محصوال نرخ .1نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 WINDو  CEIC: مأخذ
 هاي سود تسهيالت بازار غيررسمي اعتبار و نرخ سود تسهيالت بانکي  نرخ .6نمودار 
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______________________________________________________ 
1. Qin, Xu, and Zhang .(2013). 
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 هاي بهره منطق کنترل نرخ .9

شهوند  چيسه ؟    هاي بان ي در نظا  بان ي چين کنتهرل مهي   سدردههاي بهره  ان نرخهمچندليل اين   

دليل اصلي پايين    (9002)بر اسام ديدگاه الردي . بعضي توجيهات و داليل در اين زمين  وجود دارد

هاي بهره بان ي ب  صورت مصنوعي انتقال ارزش اضااي يا ياران  ضمني از بخهش خهانوار    داشتن نرخ نگ 

 تمها  تهوان ادعها کهرد که  تقريبهان در       مهي . هاي دولتي اس  ات و شرک مؤسسهاي شرکتي و  ب  بخش

بنيهان  ( هاي بهره بهان ي  داشتن مصنوعي نرخ پايين نگ )کشورهاي با اقتصاد دولتي مسلط اين سياس  

بانک مرکزي چين تأکيد دارند که    هاي مقا   در عين حال. اصلي استراتژي توسع  اقتصاد دولتي اس 

شهديد  هاي  بهره نيازمند آن اس  ک  اعاالن و بازيگران اصلي عرص  اقتصاد ب  مودودي آزادسازي نرخ 

ههاي قيمتهي خهود     گيهري  توج  کااي داشت  و قادر باشند انضباط مالي دشوار را در تصهميم   اي بودج 

به    بايهد همهواره   هها و اعتبهارات مهي    تأکيد دارند ک  متقاضيان وا  ها اين مقا   همچنين. اعمال نمايند

ها و متقاضيان تسهيالت بان ي معموالن ب  اين  ب  هر صورت بانک 9.هاي بهره حسام باشند تغييرات نرخ

در . کننهد  و استانداردهاي مالي و مديريتي را در حوزه کاري خود اعمال نمي بودهتوج   ها بي ارض پيش

رسد سياسه  پهولي    ب  نظر مي در کشورهايي ک  بازار اوراق قرض  آنها توسع  نياات  اس   بيشتر موارد

 .تر اس مؤثراز طريق کنترل مستقيم نرخ بهره نسب  ب  سازوکارهاي انتقال بازار  

هاي بهان ي همهواره    صرف نظر از تمايالت سياستي  در شرايطي ک  سقف نرخ بهره انوا  سدرده

اههداف   تهأمين بانک مرکزي چين در  هاي هاي بهره تعادلي قرار دارد  الز  اس  ک  مقا  تر از نرخ پايين

نشهان داده شهده اسه  که  اعمهال       1در نمودار . سياستي خود تأکيد را بر ابزارهاي مقداري قرار دهند

باعهث انتقهال منونهي    ( هاي بهره تعادلي در مقايس  با سطح نرخ)ها  تر نرخ بهره سدرده هاي پايين سقف

منوني عرض  منهاب    S1ک  در آن   S1←S2)شد  هاي تجاري ب  سم  راس  خواهد  عرض  مناب  بانک

ها تمايل بيشهتري   بانک S2با انتقال منوني عرض  ب  وضعي  (. هاي نرخ سدرده اس  بدون اعمال سقف

تر خواهند داش   زيرا ک  در اين شرايط هزين  تجهيز وجوه آنهها   هاي پايين ب  اعطاي تسهيالت در نرخ

______________________________________________________ 
1. Lardy .(2008). 

2. Zhou .(2010). 
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تقاضا براي وا  و تسههيالت نيهز بهاالتر از سهطح       از سوي ديگر(. P2<P1)تر از سطح تعادلي اس   پايين

اي در وضعي  جديد قيم  و  هاي سدرده با اعمال سقف نرخ  اما ب  هر حال ؛(Q2>Q1)تعادلي قرار دارد 

بهاالتر از  ( P1و  Q1)نسب  ب  شرايطي ک  تعهادل برقهرار باشهد       عرض  وا  و تسهيالت(P2و  Q2)مقدار 

و  Q1)دشواري مطلب آنجاس  ک  سطوح تعادلي قيم  و عرض  مناب  (. Q2>Q1)اس  وضعي  تعادلي 

P1 ) ب  اين ترتيب  الز  اس  ک  بانک مرکزي چهين  . با اهداف تورمي بانک مرکزي چين ناسازگار اس

هاي سدرده قانوني عرضه  اعتبهار    هاي کل اعتبارات و نسب  با استفاده از ابزارهاي مقداري نظير سهمي 

هها    نرخ تسههيالت و ااهزايش هزينه  وا    ( حداقل)توان با اعمال کف  مي از سوي ديگر . مودود نمايدرا 

و اين سياستي اس  ک  تها چنهدي پهيش     کردحجم زياد تقاضا براي تسهيالت را کاهش داده و کنترل 

يالت هاي بان ي و کف حداقلي در نرخ تسهه  اعمال همزمان سقف در نرخ سدرده. شد در چين اعمال مي

 .ها خواهد بود کننده حاشي  سود بانک ها در عين حال تضمين بانک

 بازار وام و اعتبار با اختالل نرخ بهره .4نمودار 
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دههد که     هاي بههره در چهين نشهان مهي     کنترل نرخ چگونگيتوليل ساده ارائ  شده در زمين  

. هرگون  انوراف ايجادشده ب  واسط  تنظيمات و مقررات قيمتي بايد با ابزارهاي مقداري تصهويح شهود  

هها نزديهک    هاي تعادلي سدرده ها ب  نرخ هاي سدرده شده براي نرخ هاي تعيين بديهي اس  هر قدر سقف

ي هي از اقهدامات اساسهي بانهک      بنهابراين  . يابهد  داري کهاهش مهي  باشد  اهمي  استفاده از ابزارهاي مق

هاي بهازار در   مرکزي چين در جه  طراحي و اجراي يک چارچوب سياستگذاري پولي مبتني بر قيم 

در مودوده  تا حد مم نهاي بهره سياستي معيار را  هاي بهره آن اس  ک  نرخ قالب کلي آزادسازي نرخ

 .نمايدهاي بهره تعادلي تنظيم  نرخ

 تعيين نرخ بهره پس از آزادسازي کامل .7

ههاي بههره    مهدت توسهط نهرخ    ههاي بههره کوتهاه    در يک نظا  اقتصادي مدرن مت ي بر بازار معموالن نرخ

پس از   هاي بهره بلندمدت از طريق نيروهاي بازار  شود  در حالي ک  نرخ سياستي بانک مرکزي لنگر مي

نظهر   ب . دشو با توج  ب  زمان سررسيد و عنصر ريسک  تعيين مي( مدت کوتاههاي بهره  نرخ)تعديل آنها 

تهدري  به  سهم  چنهين سيسهتمي حرکه          رسد ک  چارچوب سياستگذاري بانک مرکزي چين ب مي

حصول  نخس  شود  اما گا   بر ارزيابي مي اگرچ  حرک  بانک مرکزي چين در اين مسير زمان. کند مي

ههاي بههره سياسهتي ايهن بانهک و       ن بانک مرکهزي چهين از نهرخ   ک  مسئوالاطمينان از آن باب  اس  

 .دهنده آن توليل درستي در ذهن داشت  باشند نيروهاي ش ل

هاي بانک مرکزي چين آن خواهد بود ک  ب  جاي  از نظر عملياتي يک تغيير بنيادي در سياس 

تفاده از اندازه و ترکيب ترازنامه  خهود    هاي بهره بازار  با اس هاي اداري براي تنظيم نرخ استفاده از روش

ب  عنوان يک سياسه  بهراي دوران گهذار  بانهک     . نرخ بهره بازار را کنترل نموده و تو  تأثير قرار دهد

گيهرد و بهراي   مهدت در نظهر    مهدت و ميهان   ره کوتهاه تواند اهداف معيني براي نرخ بهه  مرکزي چين مي

بازدهي اقتصاد چين را از طريق مداخل  مسهتقيم در   اهداف نرخ بهره ش ل مناسب منوني دستيابي ب 

پيگيري سهاختار و شه ل مناسهب منونهي بهازدهي اقتصهاد از طريهق        . بازار اوراق قرض  پيگيري نمايد

ناپذير اس   زيرا که  گسهترش  بسهط و بلهوغ بهازار اوراق       مداخل  در بازار اوراق قرض  سياستي اجتناب

از طريق نيروهاي عرض  و تقاضاي بازار بدون مداخله    مؤثرهي قرض  ب  منظور توسع  يک منوني بازد
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بها چنهين تصهوير بهزرو     . شهود  بر و طوالني ارزيابي مهي  يک ارآيند زمان در بيشتر مواردبانک مرکزي  

ههاي بههره بهان ي و     هاي بهره سياستي  نهرخ  گيري نرخ توان مقوالت مشخص چگونگي ش ل ذهني  مي

وره پس از اجراي سياس  آزادسازي نرخ بههره را بها دقه  بيشهتري مهورد      هاي بازار در د نرخ سرانجا  

 .مطالع  قرار داد

 هاي بهره سياستي چگونگي تعيين نرخ .7-5

هاي پولي خهود پهس از آزادسهازي     بانک مرکزي چين هنوز اطالعاتي در مورد چارچوب اجراي سياس 

گهذاري   در اين مسير هدف گا ين خستنرسد  ب  نظر مي. ده اس  رنرخ بهره ب  صورت عمومي منتشر ن

ترين ابزار توليل  قاعده تيلور ساده. مدت از طريق عمليات بازار باز در بازارهاي پول اس  نرخ بهره کوتاه

در زمين  تدوين و اجراي سياس  پولي هدامند اس  ک  در قالب آن دامن  تعديل نرخ بههره سياسهتي   

 .شود در مودوده نرخ بهره طبيعي تعيين مي

اقتصادي به  جهاي ي هديگر     متونغالبان در  "خنثي"يا  "تعادلي"  "طبيعي"نرخ بهره ب  مفهو  

از  ياقتصادي ب  منظور ارائ  معيار يها شاخصه   متوننرخ بهره طبيعي يا تعادلي در . دشو نيز استفاده مي

قعي اسه  که    سطوي از نرخ بهره وا  اين نرخ. شود وضعي  نرخ در شرايط تعادلي اقتصاد  استفاده مي

ههاي   در آن تعادل اقتصهاد در سهطوح پهايين و پايهدار تهور  و شه اف توليهد  در شهرايط نبهود ت انه           

هاي مختلفي بهراي مواسهب  نهرخ     روشاين پژوهش  در   .طرف عرض  و تقاضا برقرار اس ( هاي شوک)

دستيابي ب  يک عدد مشخص بهراي    هدف از کشف اين نرخ. دشو طبيعي بهره در اقتصاد چين ارائ  مي

اندوزي در اجراي سياس  پولي اهراهم   نرخ بهره نيس   بل   هدف آن اس  ک  نقط  آغازي براي تجرب 

 .دشو

 

______________________________________________________ 
هاي مهالي تعهديل    هاي اداري و نيز مودودي  بايد با نظر ب  اصالح نرخ از باب  کنترل برآورد نرخ بهره طبيعي در چين مي . 

آمار و اطالعهات مهورد    تما ک   هاس   درحالي از آزادسازي نرخ پسب  دنبال نرخ بهره طبيعي  پژوهش   ايندر واق . شود

هاي بهره و متغيرهاي کالن اقتصاد حاصل شرايطي اس  که  در آن اخهتالل قيمتهي وسهيعي      استفاده اعلي در زمين  نرخ

 .وجود دارد
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 اساس روش کاليبراسيون برآورد نرخ بهره بر .7-5-5

   (9001)ليهامز  مانهدگار الئوبهاخ و وي   هاي پژوهشي ي از مباني نظري برآورد نرخ بهره واقعي طبيعي حاصل کار 

صورت همزمان   در کار مطالعاتي خود نرخ بهره واقعي طبيعي و نرخ رشد توليد بالقوه را ب پژوهشگراين دو . اس 

ک  در آن رابط  بهين نهرخ     1در يک سيستم معادالت تقليل ياات  9از طريق استفاده از ت نيک ايلترينگ کالمن

سهن   گارنير و ويلهلهم . اند قابل مشاهده نظير توليد و تور  تعريف شده  برآورد کرده ديگر بهره طبيعي و متغيرهاي

از همهين ت نيهک و    پژوهشگران ديگردر ميان  1(9001)و مزونير و رن   0 (9002)مانريک و مارکوئز  2  (9000)

 .دند تا نرخ بهره طبيعي اقتصاد کشورهاي مختلف را برآورد نمايندکرروش استفاده 

در شرايط نبهود يهک   . رسد حدودي دشوار ب  نظر مي د اين روش در زمين  اقتصاد چين تاکاربر

ههاي اداري نهرخ بههره بهر متغيرههاي قابهل        مدل ساختاري اقتصاد ک  در قالب آن بتوان تهأثير کنتهرل  

هاي ساختاري مشاب  کشورهاي پيشرات  ک  هيچگون  تعهديلي   د  استفاده از مدلکرمشاهده را ارزيابي 

با اين حال  رابطه   . شود ها و اختالالت نهادي در خود ندارند  توصي  نمي متغيرها از باب  مودودي  در

 :ب  شرح زير اس ( 9001)اصلي روش کاليبراسيون الئوباخ و ويليامز 

(                                                                                      )                
 

 
    

IESپذيري جايگزيني بين زماني  ضريب کشش  نرخ بهره واقعي طبيعي     ک  در آن 
1  g    نهرخ رشهد

ههاي اقتصهادي در    اين رابط  رياضي ساده در بسياري از مهدل . نرخ ترجيح زماني اس   توليد بالقوه و 

نيهز  ( 292 ) 2هاي نئوکالسيک نو  رمزي از مدل رابط اين . حاکم اس  2شرايط وضعي  تعادلي پايدار

هاي جديد نيز اين رابط  ب  همهين صهورت قابهل اسهتخرام و      هاي کينزين در مدل. قابل استخرام اس 

______________________________________________________ 
1. Laubach and Williams .(2003). 

2. Kalman filtering techniques. 
3. reduced-form 

4. Garnier and Wilhelmsen .(2005). 

5. Manrique and Marqués .(2004). 

6. Mesonnier and Renne .(2007). 

7. Intertemporal Elasticity of Substitution. 
8. Steady State 

 .بيان شده اس  (Ramsy, 1928)استخرام اين رابط  از مدل رمزي   گزارشاين در پيوس   .2
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را از طريق کاليبره کردن آن با پارامترهاي اقتصهاد چهين     رابط  توان  ب  اين ترتيب  مي  .تبيين اس 

 . طبيعي اقتصاد چين را برآورد کردو نرخ بهره  هتعيين نمود

پارامترها  نووه برآورد و نرخ بهره طبيعي اقتصهاد چهين در سهناريوهاي مختلهف        در جدول 

 .بيان شده اس 

 نرخ بهره طبيعي اقتصاد چين در سناریوهاي مختلف .5جدول 

 7 9 2 5 پارامترها

    پذيري جايگزيني بين زماني  کشش

 (درصد)    نرخ ترجيح زماني 

 (درصد) (g) نرخ رشد توليد بالقوه

 (درصد)نرخ بهره طبيعي 

90/9 

1/0 

0/1 

1 /1 

00/9 

1/0 

0/1 

00/2 

00/9 

20/0 

0/1 

9/2 

01/  

20/0 

0/1 

10/0 

 .اين پژوهشمواسبات : مأخذ

 1/0عهدد    بهراي پهارامتر    9(  90)استورم ليتن و زيلي بهوتي   بر اسام روش و توصي  زانگ 

بها توجه  به  نهرخ     . انداز کل چين اس   درنظر گرات  شده اس  متوسط نرخ پس برابردرصد ک  تقريبان 

هاي  هاي چيني در ترجيح زماني انتخاب انداز کل در اقتصاد چين ارض شده اس  ک  خانواده باالي پس

پهارامتر   1(1 90)پائتز  در گزارش ديگري  اان   و. ندهست ي ديگرهاي کشورها خود صبورتر از خانواده

مطهابق نظهر    (IES) پهذيري جهايگزيني   در مورد ضريب کشهش . اند درصد درنظر گرات  20/0 برابررا   

گهارنير  . مواسب  شده اس     9   سناريوي پاي  بر مبناي(  90) زانگ  استورم ليتن و زيلي بوتي

توجه  به  نهرخ بهاالي      بها . اند د کردهبرآور  /01اين ضريب را براي اقتصاد آلمان ( 9000)سن  و ويلهلم

در . انداز در اقتصاد چين  اين پارامتر براي چين در ي ي از سناريوها مورد استفاده قرار گرات  اس  پس

. در نظر گراته  شهده اسه      براي  9/9پذيري جايگزين باالتر  عدد  يک سناريوي ديگر با ارض کشش

درصد ارض شده اسه   که  بها     0/1 برابر gچين  پارامتر در مورد ظراي  بالقوه رشد توليد در اقتصاد 

______________________________________________________ 
1. Gali .(2003). 
2. Song, Storesletten, and Zilibotti .(2011). 

3. Funke and Paetz .(2013). 
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بينان  به    هاي اخير واق  توج  ب  تجارب تاريخي چين و نيز کندشدن رشد اقتصادي اين کشور در سال

 .رسد نظر مي

ب  نظهر  . ارائ  شده اس    نتاي  اين مطالع  در برآورد نرخ بهره طبيعي اقتصاد چين در جدول 

قابل قبهولي از نهرخ بههره    ( سناريوي پاي )اي  اين جدول برآوردهاي پاي  1و  9هاي  رسد ارقا  ستون مي

دامنه  پهاييني و بهااليي برآوردههاي      2و   هاي  برآوردهاي ستون. اند طبيعي در اقتصاد چين ارائ  داده

 .دده مت ي بر پارامترهاي مورد استفاده را ب  دس  مي

بديهي اس  ک  اين برآوردها ب  اعداد مربوط ب  پارامترهاي مورد استفاده در اين مهدل وابسهت    

درصد کاهش يابد  نرخ بههره طبيعهي به  ميهزان      1ب  عنوان مثال  اگر رشد اقتصادي چين ب  . هستند

مشهاهده  طهور که     همهان   .درصد نسب  ب  سناريوي پاي  ب  سم  پهايين تعهديل خواههد شهد     90/0

شود و اميهد آن   در اقتصاد چين باال ارزيابي مي (IES)پذيري جايگزين بين زماني  دامن  کشش شود  مي

 .تري درمورد اين پارامتر در اختيار قرار گيرد بعدي ارقا  دقيق هاي هش.پژاس  ک  در 

 بازدهي نهایي سرمایه .7-5-2

در اين . دلي از طرف عرض  اقتصاد اس رهياا  دو  در برآورد نرخ بهره طبيعي  استخرام نرخ بهره تعا

رهياا  يک مدل استاندارد اقتصاد کالن با تهاب  توليهد  بها بهازدهي ثابه  به  مقيهام مهوردنظر قهرار          

با ارض وجود بازارهاي رقابتي  کل حجم توليد بر اسام ميزان بازدهي نهايي ب  عوامل توليهد  . گيرد مي

زاد توليد يا کسري پرداخ  ب  عوامل توليهد وجهود   قابل تخصيص اس  و در اين تخصيص هيچگون  ما

MPKبا اين مفروضات و شهرايط اوليه   بهازدهي نههايي سهرماي  که  بها        . نخواهد داش 
نمهايش داده   9

 :شود  ب  شرح زير اس  مي

(9                                                                                                     )    
 

     

______________________________________________________ 
  نهرخ بههره   حهال بها ايهن   . اقتصادي درمورد ام ان اا  بيشتر نرخ رشد اقتصادي چين ترديد دارنهد  پژوهشگرانبعضي از  . 

 .شود ميطبيعي مفهومي اس  ک  بيشتر براي شرايط معمول اقتصاد استفاده 

2. Marginal Product of Capital (MPK) 
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بر اسام اين . سهم سرماي  از توليد اس   ميزان موجودي سرماي  و  Kحجم کل توليد     ک  در آن 

سهرماي  پهس از تعهديل سهرماي  بابه  ماليهات و       بهازدهي نههايي به      برابر(   )نرخ بهره تعادلي   مدل

 .استهالک خواهد بود

(1                                                                          )                         

تمهامي متغيرهها در   . نرخ اسهتهالک سهرماي  اسه      ضريب ماليات بر سهم سود از توليد و    ک  در آن 

ههاي اسهتهالک نيهز مجهاز      کسر ماليات از هزينه    1در رابط  . اند هاي واقعي بيان شده ب  قيم  باالروابط 

 .اس 

توليد ناخالص داخلي چين از آمارههاي داتهر    برابر Yدر برآوردهاي انجا  شده براي اقتصاد چين  

کننده توليد ملي چين ک  توسط صهندوق   ده و ارقا  آن با استفاده از شاخص تعديلشآمار چين استخرام 

بهراي بهرآورد موجهودي سهرماي  در     . تهي  شده ب  قيم  ثاب  تعديل شهده اسه    (IMF)المللي پول  بين

(PIM)اقتصاد چين از روش موسو  ب  روش موجودي انبار دائم 
بهراي همهاهنگي در   . استفاده شده اس   

گهذاري بهر اسهام تعريهف تشه يل       از آمارهاي استاندارد مطابق تعاريف بانک جهاني  رقم سرماي  استفاده

ههاي   گهذاري و دارايهي   هاي ثاب  با استفاده از شاخص قيم  سرماي  سرماي  ناخالص و تبديل آن ب  قيم 

معهادل کهل    در برآورد موجودي سرماي   ارزش سرماي  در شرو  دوره از نسهب   9.ثاب  انجا  گرات  اس 

دس  آمده و   گذاري در پن  سال اول ب جم  رشد متوسط سرماي  بر حاصل نخس گذاري در سال  سرماي 

ارقا  مربوط ب  موجودي سرماي  در سري زماني . نرخ استهالک سرماي  ساالن  پن  درصد ارض شده اس 

ههاي   گذاري جديد به  قيمه    موجودي سرماي  از ارآيند جم  انباش  سرماي  در گذشت  ب  عالوه سرماي 

از بعد اقتصهاد کهالن  درآمهد سهرماي      . ده اس دس  آم ب هاي ثاب    جاري پس از کسر استهالک سرماي 

اين ارقا  بر اسام ماليات ارزش اازوده  ماليهات  . هاس  مشمول ماليات بر توليد و ماليات بر درآمد شرک 

______________________________________________________ 
1. Perpetual Inventory Method (PIM) 

در . گهذاري به  قيمه  ثابه  اسهتفاده شهده اسه         هاي متفاوتي براي تبديل رقم سهرماي   در اين زمين  از شاخص قيم  .9

باالتر از قيم  کاالههاي نههايي و مصهراي     در بيشتر موارداي  کشورهاي در حال توسع  نظير چين قيم  کاالهاي سرماي 

هاي کلي قيمتي لواظ نشده باشد  مم ن اس  سهم سرماي  از توليد بهيش از حهد بهرآورد     چنانچ  تمايز در شاخص. اس 

 .شود
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آوري  گهرد داتر آمار چين  مناب ارقا  موردنظر از  ما تده و شها و ماليات بر سود مواسب   بر درآمد شرک 

يهک روش اسهتاندارد مواسهباتي اسه  و      PIMب  طور کلي  برآورد موجودي سرماي  از روش . شده اس 

دس  آمده بر نتايجي ک  توسط باي  هاسهي  و    مورد ارزش موجودي سرماي  ب نتايجي ک  از اين طريق در

 .ارائ  شده  منطبق اس  9(221 )و نيز چاو   (9001)کيان 

اقتصادي اينگون  مرسو  اس  ک  سهم سرماي  از توليد ب  صورت مانده پهس از کسهر    متوندر 

α)کار از توليد سهم نيروي 
 
𝛼-1) اما بايد توج  داش  که    ؛شود برآورد مي  

 
نه  اقهط سههم سهرماي        

در مقابهل   . هسه  سرماي  طبيعي نظير زمين و مناب  طبيعي از توليهد نيهز    بل   شامل سهم  توليدشده 

آالت   برآورد موجودي سرماي  و جريان سرماي  ک  اقهط ماشهين  مواسب  بازدهي نهايي سرماي  از طريق 

بهرآورد   بنهابراين  . دههد  توليدشده را پوشش مي هاي شود  اقط سرماي  تجهيزات و تأسيسات را شامل مي

𝛼-1) سهم سرماي  ب  صورت مانده سهم نيروي کار از توليد 
 
مم ن اس  باعث بهرآورد بهيش از حهد     

MPK اي همچهون   توج  ب  آن   سهم مناب  طبيعي و کشاورزي از توليد کشور درحال توسهع   با. شود

 .رسد در اين زمين  جدي ب  نظر مي گفت  پيشاختالل  در نتيج    س چين باال

αابتدا ( سهم سرماي  از توليد) αبرآورد  براي
 

.   سهم نيروي کار از توليد  بهرآورد شهده اسه    

در مورد متوسهط سههم نيهروي     (NBS) 1براي اين منظور  اطالعات و ارقا  رسمي داتر آمار ملي چين

باب  سهم  αآمده از  دس  ب برآورد   سدس  استفاده شده GDPکار از توليد استاني و سهم هر استان از 

ههاي توليدشهده    از باب  سهرماي   يانوصارطور  ب ده تا سهم سرماي  شتعديل  (N)عوامل طبيعي توليد 

(K) ب  قرار زير اس  يادشدهرابط  . برآورد شود: 

(2                                                                                           )𝛼  
 

   
    𝛼   

دهند بازده سهرماي    آنها نشان مي. پيشنهاد شده اس  2(9001)اين روش توسط کاسلي و ايرر 

 منتشرشهده آمارههاي  . ب  ميزان بسيار زيادي پس از اين تعديالت در کشورهاي مختلهف مشهاب  اسه    

______________________________________________________ 
1. Bai, Hsieh, and Qian .(2006). 

2. Chow .(1993). 

3. National Bureau of Statistics (NBS) 

4. Caselli and Feyrer (2007). 
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ههاي توليدشهده و    شهامل بهرآورد سهرماي        90توسط بانک جهاني در خصود ثروت ملل در سهال  

هاي توليهد شهده از کهل     در مورد چين سهم سرماي . اس  9000 و 9000  220 هاي  سالطبيعي در 

. بهوده اسه    10/0 و 00/0  20/0 برابرب  ترتيب ( ضرايب مربوط ) يادشدهسرماي  در س  مقط  زماني 

د و براي تمها   شب  عنوان عدد شاخص مناسب مواسب   يادشدهمتوسط س  رقم  اين پژوهش در انجا  

 .مورد بررسي تعميم داده شده اس  هاي سال

 MPRبرآورد نرخ بهره طبيعي در اقتصاد چين بر اساس روش  .8نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .اين پژوهشمواسبات : مأخذ                                        

دوره مورد بررسي ب  طهور   دردهد ک  برآورد نرخ بهره طبيعي اقتصاد چين  نشان مي  2نمودار 

. ههاي مختلهف در نوسهان بهوده اسه       سال دردرصد  1تا  1درصد بوده ک  در دامن   1/2 برابرمتوسط 

گهذاري   از آنجا ک  موجودي سرماي  تا حهدودي به  سهرماي    . نتاي  تقريبان در طول زمان ثاب  بوده اس 

 بنهابراين   9تجهاري ههم جهه  اسه       هاي دورهگذاري جاري نيز با  جاري وابست  اس  و حجم سرماي 

الز  اسه  به    . اجزاي با تواتر باال حذف شود گذاري نيز ارائ  شده اس  تا اثر سرماي  1ميانگين متورک

دههد   خالص بازدهي ب  سرماي  را در کل نشان مهي  اين موضو  توج  شود ک  برآوردهاي ب  دس  آمده

در ايهن چهارچوب غيرپهولي در    . در آن مهنع س اسه    نقدينگيو نياز ب    ک  ب  نوعي اثرات نااطميناني

______________________________________________________ 
1. World Bank (2011)-Wealth of Nations Data 
2. Procyclical 

3. Moving Average 
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وضعي  تعادلي اقط يک نرخ بهره وجود خواهد داش  ک  بر نرخ بهره طبيعي اقتصاد منطبهق خواههد   

روش برآورد ارائ  شده تنها نيازمند اروض حداقلي در مهورد سهاختار اقتصهادي اسه  و از ايهن رو       . بود

 .باشند  اراي استو ا برآوردها براي تصريح مدل بايد د

 کشوري بين تجارب. 7-5-9

  براي برآورد نرخ بهره طبيعي از اثرات مربوط ب  کنترل نرخ بههره  (9 90)در ادام  مطالع  هي و وانگ 

در مطالعه   ( 9 90)ههي و وانهگ   . هاي بهره بازار مدل تصويح شده اسه   و سرکوب مالي بر روي نرخ

رگرسهيون خطهي    بهرآورد براي  9000و  211 هاي  شور بين سالک 22هاي پانل اقتصادي  خود از داده

و درج  سرکوب مهالي     انداز کل    نرخ پس  ب  نرخ رشد واقعي اقتصاد    ک  در آن نرخ بهره واقعي 

 .شد  استفاده کردند مرتبط مي   

(0                )                                                                     

تهرجيح زمهاني خانوارهها در     در نظرگهراتن انداز ب  منظهور   نرخ پس. اثر ثاب  کشوري اس     باال در رابط  

که  بها شهاخص    )ک  با شاخص تور   بودهها  نرخ بهره جاري وا  رابط نرخ بهره واقعي در اين . مدل آمده اس 

مسهتقيم از بانهک   طور  ب ها نيز  داده تما . تعديل شده اس ( س ضمني توليد ناخالص مواسب  شده ا  تعديل

براي شهاخص سهرکوب مهالي    . بانک جهاني استخرام داخلي شده اس  9هاي توسع  جهاني هاي شاخص داده

1پول المللي ک  عدد آن بين صفر و يک اس  از برآوردي ک  توسط صندوق بين
استفاده شهده   شود  تهي  مي 

هاي سدرده قهانوني    هاي اعتباري و نرخ اين شاخص ترکيبي از وضعي  آزادسازي در مورد کنترل. اس 

ههاي مربهوط به  بازارههاي اوراق       هاي نرخ بهره  موان  ورود ب  بهازار  مال يه  دولتهي  سياسه      کنترل

ههي و وانهگ     مطالعه   بهر اسهام ايهن    2.هاي حاکم بر حساب سرماي  اس  مقرارت بان ي و مودودي 

______________________________________________________ 
1. Robust 

2. World Development Indicators. 

3. IMF .(2008). 

 .مراجعه  کنيهد   IMF.(2008)جزييات بيشتر در مورد مواسهبات شهاخص موهدودي  حسهاب سهرماي  به        درياا  براي  .2

 : زير موجود اس  تارنمايهاي آماري اين شاخص در  داده
http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=22485.0 
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هاي بهره واقعي قابل مشاهده در بهازار   نشان دادند ک  سرکوب مالي اثر منفي معناداري بر نرخ( 9 90)

 .دندکردرصد برآورد  1/2 برابر 9000دارد و نرخ بهره طبيعي اقتصاد چين را براي سال 

  در اختيهار نبهوده   9000ههاي پهس از    هاي مربوط ب  سهرکوب مهالي بهراي سهال     از آنجا ک  داده

در . اراهم نبهوده اسه     0سازي نرخ بهره مواسب  شده براي اقتصاد چين از رابط   هنگا  ام ان ب  بنابراين 

اسهتفاده    براي مواسب  سطح جاري سرکوب مالي در اقتصاد چين از روش خطهي بهرآورد درونهي    مقابل 

  اختالالت ناشي از سرکوب مهالي  (9 90)نگ با استفاده از نتاي  تجربي کار مطالعاتي هي و وا. شده اس 

ههاي   به  منظهور هموارسهازي شهوک    . دش مؤثرهاي اخير برآورد و  بر نرخ بهره واقعي اقتصاد چين در سال

رقهم نهرخ طبيعهي بههره بهراي        ب  اين ترتيهب . يک مدل ساده ميانگين متورک استفاده شد سي لي از

آخهرين بهرآورد   . درصد باقي مانده اس  2باالي  همچناناقتصاد چين تاحدودي کاهش ياات  اس   اما 

 .درصد اس  2/ 1حدود  9 90اين رقم براي سال 

بهرآورد    ب  ايهن ترتيهب   . کامالن سازگارند گفت  پيشآمده از س  روش  دس  ب در مجمو   نتاي  

 9از سهطح  اين رقهم بهاالتر   . اس درصد  0/2تا  2معقول نرخ بهره طبيعي در اقتصاد چين در مودوده 

درصهدي اسه  که  توسهط      1برآورد شد و باالتر از رقم  221 در سال  9ک  توسط تيلور بودهدرصدي 

ههاي   ساختار زماني نرخ شده  هاي ارائ  در مدل. ده اس شبراي آمري ا برآورد ( 9001)الئوباخ و ويليامز 

تواند بهراي   آوردشده ميرو ب  پايين نرخ بر کوتاهتعديل . سازي نشده اس  بهره ب  صورت مشخص مدل

 . ارائ  نرخ سياستي مناسب باشد

 هاي بهره در نظام بانکي تعيين نرخ .7-2

هاي عمهده و   هاي بهره مربوط ب  سدرده در يک نظا  کامالن آزاد نرخ بهره  احتمال قوي آن اس  ک  نرخ

اروشهي را   مهالي عمهده   تهأمين ههاي   قابل مذاکره ب  ميزان زيادي هزين 1 (CDs)هاي  نيز گواهي سدرده

تهري از   ههاي خهرد معمهوالن در سهطوح پهايين      هاي بهره مربوط ب  سهدرده  ک  نرخ حالي دنبال کنند  در

______________________________________________________ 
1. Interpolation 

2. Taylor .(1993). 

3. Certificates of Deposit 
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توان تصور کهرد   مي  ي عمل نمايدمؤثرچنانچ  نظا  آربيتراژ بازار ب  نوو . هاي بازار عمده قرار دارند نرخ

هاي گواهي سدرده از طريق نرخ يها   بان ي و نرخ ياصلهاي  هاي بهره سدرده هاي بازار پول و نرخ ک  نرخ

اسام برآوردهاي ما از نهرخ بههره    بر. شوند( هداي  و کنترل)هاي بهره سياستي بانک مرکزي لنگر  نرخ

اشارهاي رو به  بهاال     ها اعمال نشود   چنانچ  سقف بر نرخ سدردهديگر طبيعي  در شرايط ثبات عوامل

اشاره کرد  زمهاني   9 90توان ب  تجرب  سال    ميواق در   .هد داش هاي سدرده وجود خوا بر روي نرخ

ههاي   درصد نسب  به  نهرخ   00 هاي بان ي را از  د قصد دارد نرخ سدردهکرک  بانک مرکزي چين اعال  

هاي خود را  ها نرخ سدرده در اين زمان تقريبان تما  بانک. واحد درصد اازايش دهد 0  سدرده معيار ب  

 .نزديک ب  سقف مجاز اازايش دادندهاي  ب  نرخ

نخسهتين  . بستگي خواهد داش  اصليدهي پس از آزادسازي ب  س  عامل  هاي وا  تغييرات نرخ

هها  نهرخ و هزينه  تجهيهز      از آنجا ک  پس از آزادسازي نهرخ . پذيري صنع  بان داري اس  رقاب   عامل

ها از قدرت بازاري کااي برخوردار باشند   انکدر صورتي ک  ب بنابراين کند   مناب  بان ي اازايش پيدا مي

تالش خواهند کرد ک  اازايش هزين  تجهيز مناب  خود را ب  مشتريان تسهيالتي خود انتقال دهند که   

تغييهر نهرخ     دو  اصهلي عامهل  . وا  و تسههيالت بهان ي خواههد شهد     مهؤثر در نهاي  باعث اازايش نرخ 

ها  بهر اعمهال    ان پس از آزادسازي نرخهمچن  ک  آيا تسهيالت  موضو  سياس  بانک مرکزي چين اس

سهازي   ان پهس از آزاد همچنه ها را  ها اصرار خواهد داش  و آيا اين سهمي  دهي بانک سهمي  مجمو  وا 

اجهرا شهود  آنگهاه     مهؤثر صهورت    هاي اعمال سههمي  تسههيالت به    د؟ اگر سياس کرنيز دنبال خواهد 

. ها و تقاضاي کل تسهيالت بسهتگي خواههد داشه     ندازه سهمي تسهيالت ب  ا مؤثرچگونگي تغيير نرخ 

هاي ورودي مناب  خارجي پهس   مالي مستقيم و جريان تأمينکننده سو  ب  رقاب  ناشي از  عامل تعيين

چنانچ  بازارهاي اوراق قرض  کشور توسع  مناسهبي يااته    . از آزادسازي نرخ بهره بستگي خواهد داش 

مهالي از طريهق بازارههاي اوراق قرضه  را بهراي       تهأمين هاي اقتصهادي    بنگاهباشند و تعداد بيشتري از 

______________________________________________________ 
 1 90سال  در نظها  بهان ي چهين در سهال      هاي يک   نرخ بهره شاخص سدردهشود مي  مشاهده 9طور ک  در نمودار  همان . 

نرخ تور  در چين در سهال  . قابل اازايش بوده اس ( درصد+  / )واحد درصد  0  درصد بوده و اين رقم تا سقف  1 برابر

 .اس سال  کمتر از يک درصد  نرخ واقعي يک دهنده نشاندرصد بوده ک   1/9 برابر يادشده
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ههاي داخلهي    دهندگان خارجي مجاز ب  اعطاي تسهيالت ب  شرک  هاي خود انتخاب نمايند يا وا  پروژه

هاي تسهيالت خود را کاهش دهند تها قهادر به  رقابه  بها       ها مجبور خواهند شد نرخ باشند  آنگاه بانک

 .خود در بازار باشندرقباي جديد 

 هاي بهره در بازارهاي پول و اوراق قرضه تعيين نرخ .7-9

از طريق نيروههاي   در بيشتر موارددر دوران پس از آزادسازي  نرخ بهره در بازارهاي پول و اوراق قرض  

بوهث   پيشهين هاي  طور ک  در بخش همان. هاي پولي تعيين خواهد شد عرض  و تقاضاي بازار و سياس 

شامل يک نرخ  در بيشتر مواردها در آينده  هاي پولي پس از آزادسازي نرخ شد  طراحي و اجراي سياس 

بانک مرکهزي چهين به  عنهوان     . مدت بازار پول اس  يک نرخ بهره کوتاه ينوع ب ک   بودهبهره سياستي 

خ بهره بازار را در راستاي تواند نر کننده انوصاري پول پرقدرت از طريق عمليات خود در بازارها مي عرض 

هاي بهره  مدت  نرخ نسب  کوتاه ب با در نظر گراتن منوني بازدهي . نرخ بهره مورد نظر خود هداي  کند

 .اس هاي پولي قابل لنگر شدن  در بازارهاي پول در قالب سياس 

کوتاه زمهاني  در دامن   ويژه ب پولي بانک مرکزي تأثير خود را   هاي اوراق قرض   سياس  در بازار

ايهن  از نهرخ بههره طبيعهي در     شهده  انجها  بر اسام برآوردههاي  . منوني بازدهي اقتصاد  خواهد داش 

. مدت پس از آزادسازي اازايش خواهنهد يااه    هاي بهره اوراق قرض  کوتاه   ب  احتمال قوي نرخپژوهش

ز همين اشهار تعهديلي رو   هاي اخير در چين تا حدودي حاکي ا بان ي در سال هاي بهره بين اازايش نرخ

گذاري و حاشي  ريسک عوامل  تر نيروهاي بازار در قيم  هاي بهره بلندمدت در خصود نرخ. ب  باالس 

هاي بهره بلندمدت پيچيده اسه   امها ايهن موضهو       هاي اثرگذاري و هداي  نرخسازوکار. ندهستغالب 

تر منوني بهازدهي در   ي بلندمدتها تواند بر بخش ان ميهمچنسياستي  عاليمروشن و شفاف اس  ک  

 .اثرگذار باشد  اي ک  کارکرد بسيار خوبي دارند بازارهاي اوراق قرض 

ههاي بههره بهان ي ي هديگر را  از طريهق جريهان وجهوه         هاي بهره بهازار و نهرخ     نرخپاياني ب  عنوان ن ت 

ههاي بههره    بر اازايش نهرخ  مبنيجريان اخير در اقتصاد چين . ثر خواهند ساخ أبان ي و بازارهاي سرماي  مت بين

يهن  اهاي بان ي توسهط بانهک مرکهزي چهين      هاي نرخ بهره سدرده پس از لغو سقف( بازارهاي غيربان ي)در بازار 

بهر   يقهين  به  هاي پهول و اوراق قرضه     ه از طريق بازارشدهاي وارد شوک  ب  همين ترتيب. کند را تأييد ميمطلب 
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ههي و وانهگ   ) اسه  ثير نسهبتان کوچهک   أها اثرگذار خواهند بود  اگرچ  اين ت هاي تسهيالت و اعتبارات بانک نرخ

90 1.) 

 هاي بعدي گام .1

کردن برنامه  آزادسهازي نهرخ بههره در      ديگر تا نهايي گا رسد ک  اقط يک  در ش ل مودود  ب  نظر مي

امها واقعيه  آن    ؛هاي بان ي اس  ل سقف نرخ بهره سدردهاقتصاد چين باقي مانده اس  و آن حذف کام

و  حقيقهي رسهاني بخهش مهالي اقتصهاد به  بخهش        اس  ک  مواقي  در اين امر و تضمين ادام  خدم 

ين بوهث اساسهي و قابهل توجه  آن اسه  که        نخست. اقتصاد ملي ب  توقق شرايط زيادي بستگي دارد

هاي بهره مبتني  شود  ب  اين معنا ک  برقراري نرخ قي ميطورکلي يک ارآيند پويا تل ارآيند آزادسازي ب 

د و ايهن به  نوبه     کهر هاي انورااي و مخاطرات اخالقي کمک خواههد   بر بازار در نهاي  ب  کاهش انگيزه

مواقي  چين در اين زمين  مسهتلز  انجها    . خود شرايط انجا  اصالحات بعدي را اراهم خواهد ساخ 

 ي ديگهر هها  اجراي برنام  اصالحي دوگان  در زمين  اصالح قيمه   ويژه ب   ي ديگرها اصالحات در زمين 

 .اس 

شهده   راه جهام  به  دقه  طراحهي     براي مواقي  کامل در اين زمين  برخورداري از يهک نقشه    

رئيس بانک مرکزي چين در سال    ژائو. ضروري اس  ک  از طريق آن جزئيات اصالحات مشخص باشد

اي  يهک برنامه  دومرحله     درنظرات خود را در زمين  چگونگي دستيابي ب  آزادسازي نرخ بههره   1 90

مدت الز  اس  ک  تأکيهد اصهلي بهر تقويه  خهود       و در کوتاه نخس در مرحل    نظر وي   ب . اعالن کرد

در واگذاري اختيهارات بيشهتر به  نهادههاي     هاي بهره بازار   گيري نرخ ات مالي در ش لمؤسسانضباطي 

بهراي   مهؤثر دهي اصلي ک  ب  عنوان يک معيهار   هاي بهره خود  برقراري يک نرخ وا  مالي در تعيين نرخ

دهي تثبي  شود  ترغيب انتشار و تجهارت گهواهي سهدرده قابهل مهذاکره و       گذاري موصوالت وا  قيم 

بخهش دو   . ريزي شهود  عهدات نهادهاي مالي پاي گذاري بازاري ت بسط و توسع  تدريجي پوشش قيم 

آن الز  اسه  توجه  اصهلي بهر      درمدت مربوط اس  که    برنام  رئيس بانک مرکزي چين ب  ااق ميان

______________________________________________________ 
1. Governor Zhou .(2013). 
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نسب  جام  و کارآي بازار براي تعيين نرخ بهره از طريق بهبهود چهارچوب سياسه      ب توسع  يک نظا  

 .ر متغيرهاي اقتصادي معطوف باشدپولي و تسهيل سازوکار اثرگذاري سياس  پولي ب

اي را بهراي   انهد که  ايهن برنامه  دومرحله       اقتصهادي چهين مصهمم    ههاي  رسد مقها   ب  نظر مي

مم هن اسه  بانهک     نخسه  در مرحله   . هاي بان ي ب  مرحل  اجرا گذارنهد  زدايي از نرخ سدرده مقررات

هها به     اجهازه دههد نهرخ سهدرده    و  کردهتدري  لغو   هاي بان ي را ب مرکزي چين سقف نرخ بهره سدرده

و در آن مرحله  سهقف    شدهتر  هاي تعادلي بازار نزديک شده اازايش داده شود تا ب  نرخ صورت مديري 

ههاي بهان ي     ها بجز سدرده در مرحل  بعد بايد بعضي از اقال  بدهي بانک. کلي لغو نمايد طور ب ها را  نرخ

به  عنهوان مثهال    . گهذاري شهود   ريق نيروهاي بازار قيم ها  از ط نظير اوراق گواهي سدرده صادره بانک

گهذاران نههادي قابهل عرضه       توان تصور کرد ک  گواهي سدرده قابل مذاکره در ابتدا اقط ب  سهرماي   مي

ههاي   مبالغ اسمي گواهي سدرده. گذاران حقيقي در مرحل  بعد صورت گيرد باشد و اروش آن ب  سرماي 

تدري  مبلغ اسهمي ايهن     اما الز  اس  ب ؛دماتي بسيار باال تعيين شودتواند در مراحل مق مي منتشرشده

 .تر شود ها نزديک هاي خرد در بانک اوراق کاهش يابد تا ب  اندازه سدرده

آن    بهازيگران   نخس  ؛دو شرط اس  کم دس مواقي  در اجراي اين اصالحات در گرو توقق 

اي را بدذيرند و ب  وضهعيتي   بودج گيران   هاي سخ  ي ها استقرار مودود بانک ويژه ب اصلي نظا  مالي  

شهرط دو  آن  . گهذاري خهود باشهند    اي سخ  در تصميمات قيم  کننده بودج  برسند ک  خود تنظيم

ات مهالي مهورد حمايه     مؤسسه ههاي دولتهي و    توسط شهرک   ويژه ب اس  ک  تقاضا براي اعتبار و وا   

ههاي بههره حسهام     ب  تغييرات نرخ يادشدهات مؤسسلي اي مودود شود و تقاضاي ما هاي منطق  دول 

ههاي   هاي مواقي  اين برنام  آن اس  ک  ضمان  تلهويوي دوله  در بخهش    يقين ي ي از شرط ب . شود

ها آن اس  ک  در شهرايط   انتظار طبيعي بانک  صورت در غير اين. اي از عمليات بان ي حذف شود عمده

از طريهق  )يها ااهزايش درآمهد    ( از طريق ااهزايش نهرخ بههره   )ها  سخ  و ش س  در رقاب  براي سدرده

برقهراري اسهتراتژي و   .   توسط دول  مورد حمايه  قهرار گيرنهد   (کاهش سطح استانداردهاي احتياطي

در موهدود نمهودن مخهاطره     اصهلي ات مهالي يهک اولويه     مؤسسسازوکار شفاف و صريح خروم براي 

نشان داده اس   ايجاد يک نظا  حمايتي  ي ديگرورهاک  تجارب کش طور همان. شود اخالقي ارزيابي مي
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بانهک مرکهزي   . هاي بهره اس  ها ي ي از الزامات و شرايط الز  براي آزادسازي کامل نرخ بازار از سدرده

 .را طراحي و اجرا نمايد( هاي بان ي نظا  بيم  سدرده)تر اين نظا   چين بايد هرچ  سري 

ههاي بههره ايجهاب     يند کشف قيمتهي در آزادسهازي نهرخ   اراطور خالص  برقراري يک نظا  و  ب 

ات و خانوارها مسئولي  بيشتري در تصميمات مالي خود بر عهده گيرند و از مؤسسها   کند ک  بانک مي

اين شرايط الز  اس  ک  بانک مرکزي  توققپيش از . هاي مرتبط با هر گون  بازدهي آگاه باشند ريسک

ههاي   ندي کل اعتبارات و تسهيالت بخشي  حتي پس از آزادسهازي نهرخ  ب چين همچنان از ابزار سهمي 

 . اند  استفاده نمايد هاي تعادلي نزديک شده سدرده ک  ب  سطح نرخ

 بندي  جمع . 6

از آزادسازي نرخ بههره مهورد بوهث قهرار      پسو  پيشهاي تعيين نرخ بهره در چين  مقال   روشاين در 

به   . رد ک  هنوز در اين گزارش بهدان پاسهد داده نشهده اسه     زيادي وجود دا هاي پرسش. گرات  اس 

گفت  شده اس  ک  پس از اجراي سياس  آزادسازي  اين پژوهشعنوان مثال  بر اسام نتاي  حاصل از 

مدت در بازار اوراق قرض  احتمهاالن ااهزايش خواههد يااه   امها هيچگونه         هاي بهره کوتاه نرخ  نرخ بهره 

به   . زه و انوناي منوني بازدهي اقتصاد در اين خصود ارائ  نشده اسه  بررسي درخصود ش ل و اندا

پذيري اعاالن  هاي بهره احتماالن ترجيوات نقدينگي و عطش و ريسک دنبال اجراي اصالح در زمين  نرخ

شود و ب   احتمال دارد ساختار بازار و نظا  نظارتي نيز دچار تغييراتي   همچنين. بازار تغيير خواهد کرد

گهزارش مباحهث   ايهن    در اينبر  اازون. ها تغيير نمايد گيري قيم  ترتيب راتارهاي منت  ب  ش لاين 

چين ب  عنوان يک اقتصاد بازار در سهطح جههان و در   . بيشتر در قالب يک اقتصاد بست  ارائ  شده اس 

ل را به  مرحله    تواند يک سياس  پولي نسبتان مستق پذير  مي سطح قاره با يک نظا  ارزي تقريبان انعطاف

با اين حال  با توج  ب  تعههد  . مدت ب  خوبي لنگر نمايد اجرا گذارد و ب  اين ترتيب نرخ بهره را در کوتاه

چين در تسري  آزادسازي حساب سرماي   اندازه  جهه  و نوسهانات ارقها  ناخهالص و خهالص       هاي مقا 

ايهن مباحهث را   . چين اثرگذار خواهد بود طور قط  بر ساختار نرخ بهره در اقتصاد اي ب  جريانات سرماي 

 .قرار داد بررسيآتي مورد  هاي پژوهشتوان در  مي
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 نرخ بهره تعادلي در مدل رمزي: پيوست

در اين مهدل يهک عامهل    . نظر قرار داد توان مورد را مي 292 يک مدل نئوکالسيک از نو  مدل رمزي 

صورت زيهر خواههد     گريزي نسبي با مقيام ثاب  ب داراي يک تاب  مطلوبي  آني در ش ل ريسک  گويا

 :بود

           و
    

  
 
 

   
 

 

در . پذيري جايگزيني مصرف در بهين دو مقطه  زمهاني اسه      بيانگر کشش  مصرف و        ک  در آن

بهودن   مهؤثر بيهانگر ميهزان   A ميزان عرض  نيروي کار عامل اقتصهادي و   Lشود ک   اين مدل ارض مي

     به  عنهوان مثهال     بنابراين . نرخ پيشرا  ت نولوژي اس  gشود ک   ارض مي. نيروي کار اس 

آن يعنهي   مهؤثر بر اسام قوانين حرکتي نسب  بين دارايي عامل اقتصادي به  نيهروي کهار    . خواهد بود

 :تبيين اس  ب  شرح زير قابل       

                             

  آنگهاه عامهل اقتصهادي رونهد         و نهرخ دسهتمزدها        با ارض در اختيار بودن نرخ بهره 

کند ک  مطلوبي  حاصل از مصرف در  اي انتخاب مي را ب  گون      و دارايي              مصرف 

 .حداکثر شود    زمان 

           
 

 

    
  

 
 

   
 

 و   

          ک  در آن
 

βو         ρ     
 

 
نهرخ تهرجيح زمهاني     ρ  همچنهين . اسه       

حاصل ايهن حداکثرسهازي به       9 بازي پونزي نبودو شرط      با در نظر گراتن قوانين حرک  . اس 

 :شرح زير اس 

   
    

    
          

 

 
 و  

______________________________________________________ 
1. A Representative Agent 

2. No-Ponzi-game Condition 
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گيرند و  ها تما  موجودي نيروي کار و سرماي  را ب  خدم  مي ات و شرک مؤسسدر چنين شرايطي 

کنند و ب  اين ترتيب کل توليهد به  عوامهل توليهد بازپرداخه        توليد نهايي ب  آنان پرداخ  مي برابر

باشهد          در شرايط تعادلي مسير رشد اقتصادي  بايد . شوند شود و تما  بازارها تسوي  مي مي

 :رقراري رابط  زير اس ک  ب  معناي ب

       
 

 
 و 

از   کنهد  رابطه     رشهد مهي    از آنجا ک  توليد در مسير حرک  در مدار تعهادل در نهرخ ثابه     

 .قابل استخرام اس  باال مواسبات 
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 5؟گذاری ضعيف است يهچرا سرما

 

  نرجس محب: مترجم

 

 چکيده

اين  قعنا ارتبنا     . ده استبزرگ، نسبتاً ضعيف بوگذاری پس از وقوع رکود  با وجود تسهيل در شرايط مالی جهانی، سرمايه

تاريخی، نا اطمينانی در مورد وضعيت آينده اقتصاد و سود  لحاظد به ده میدهد؟ شواهد نشان  ، چه چيزی را توضيح میآشکار

رسد پس از  نظر می ، بهنتيجهدر . نمايد مي  مالی کم، ايفا میأها و شرايط ت گذاری مورد انتظار، نقش کليدی را  در انجام سرمايه

رسند بهبنود    بنه نظنر منی   . طور گسترده بر اساس انتظارات مبتنی بر روابط گذشته بوده اسنت  ی بهگذار سرمايهبزرگ،  رکود

 .  تر آتی بستگی دارد یرشد قوبرای اقتصادی و انتظارات ی ی به کاهش نا اطمينانگذار سرمايهتر  ممستحک

 

 .ی و انبساطیضهای انقبا سياست ی،گذار سرمايه، مدل نااطمينانی :کلينندیواژگان 

 .JEL: E22،E27 ،C33بندی طبقه

______________________________________________________ 
 : اي است از ترجمه -  

Banerjee,R, et al. (2015). Why Is Investment Weak. BIS Quarterly Review. Bank for International 

Settlements. 
ت عامل بانک بانک مرکزی ر و هیأدبیر اداره دبیرخانه شورای پول و اعتبا                                  n.moheb@cbi.ir  
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 مقدمه . 5

نیسد، بلندمدد دراقتصادیرشدکنندهتعیینیدرکسبوکارفقطیکعاملکلیدیگذارسرمایه

بدرایاصدل کننددهبنابراین یدکعامدلک دک.بلکهیکجزءادواریبسیارقویازتقاضایکلاس،

فروپاشد .دههگذشتهوجدودداشدتهاسد،مشاهدا اینعاملدر.نوسانا چرخهکسبوکاراس،

بهدلیلانقباضقابلتوجهوبسدیاروسدیددرتقاضدایکدلرددادکده8002یدرسالگذارسرمایه

تجربههادبسیاریازاقتصادهایپیشرفتهجهان بدترینرکوداقتصادیخودرادرطولدههشموجب

درصددکداهییافد،82تا00یغیرمقیمخصوص گذارسرمایهدرت اماقتصادهایپیشرفته .ن ایند

 0.(0ن ودار)

دربداایدنلدال .یواقع دربرخ ازاقتصادها بهبودیافتهاسد،گذارسرمایهاززمانرکود 

کهبدهوسدیلهنق دهدر)ع  رشدآننسب،بهنردتغییرا تولیدناخالصداخل واقیدیگراقتصادها

ازج لدهدرواقدد دربرخد ازکشدورها .باوقفهه راهبدودهاسد،8(نشاندادهشدهاس،0ن ودار

.ازرکودخودبهبودنیافتهاسد،پیییواقع لت بهس حگذارسرمایهفرانسه آل ان ایتالیاوژاپن 

یاقتصادهاترشدنمتوسطرشدالت الضعیفهای رادرخصوصی نگران گذارسرمایهس حپایین

.دشپیشرفتهدرآیندهموجب

تدممینیتجاریباوجودشدرایطگذارسرمایهایناس،که درسم آنچهدرابتدا مع ابهنظر

یپول بسیارانبسداط موجدبهاسیاس،.مال مع والًآساندرس حجهان  پایینباق ماندهاس،

یبهرهپایین بالج  ازاوراققرضهشرکت هانردویژهبااندربازارهایسرمایهبهگگیرندوامدهتاش

باتفاو بسیارکمقی ،خریدوفروشنزدیکبهس وحتاریخ پاییندرت امبازارهایمدال ع دده

س، بلکدهگانخ رپذیرترنهتنهاارزانبودهاگیرندوامواستقراضازبازارسرمایهشامل مواجهشوند

______________________________________________________ 
یفاقددمندابدبدهنقدوقابدلگدذارسدرمایهبااینلال .یاس،گذارسرمایهاستثنایقابلتوجه ازرونقمنابداسترالیا.0

یدربرخ ازاقتصادهایبازارنوظهدورنیدزگذارسرمایه ه چنین((. 800)ه کارانوConnolly)کاهییاف،توجه 

.کاهیویاک  کاهییاف،

یاریازلد واقعد دربسدازتولیددناخدالصداختدرگذاریواقع  سدریدبرایچندسالپییازرکود سرمایهدرمقابل .8

.درطولزمانبودهاس،ایکاهینسب درقی ،کاالهایسرمایهکنندهمنعکسکهدرع لاقتصادهارشدکرد
3 . BIS. (2014). 
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یپیشرفتهنیدزبدهصدور قابدلاقتصادهابازارهایسهامدر.ایدردسترسبودهاس،گستردهطوربه

.یقویافزایییافتهاس،پذیرریسکیبهرهپایینوهانردایدرشرایطهماللظ

دردسدترس  مال ارزانوبهآسدانتممیند دهم چنانکهاینویژگ نشانبااینلال آن

درمقابدل دربرخد از.دهاسد،کریفراهمگذارسرمایههایکمقرکمستقیمکوچکرادربهبودتن

بدهنظدر.یراافدزاییدادهاسد،گدذارسرمایهاقتصادها بهبوددرشرایطآیندهاقتصادیموردانتظار 

طدوربده.یباشندگذارسرمایهگستردهدرراستایراب هتاریخ اینعواملباطوربهدایننتایجرسم 

آن باتوجهبهوضدعی،شدرایطاقتصدادیومدال  یگذارسرمایهدبهبوددردهم کل  شواهدنشان

.رفته زیادبودهاس، چنانکهانتظارم

یضعیفرامدوردبقد گذارسرمایهشدهبرایتوضیقا ارائهاینمقالهبرخ ازنخس،بخی

رادردووندیم(G7)7یبرایاقتصادکشورهایگروهگذارایهسرمبخیدوم مدلرشد.ددهم قرار

یواینکهچهنقش راایدنتوضدیقا گذارسرمایهبهمنظوربررس عواملتاریخ انجام دههگذشته

 بدهپایدان بخدی.دکندمد یاخیرداشتهاسد، بدرآوردگذارسرمایهدرمقدودسازیبیشترالت االً

.شوداختهم پردگیریمبال جهنتی

 ي  در رکود  سقوط کرد و در بسياري از کشورها  بهبود نيافتگذار سرمايه .5نمودار 

 (5یتشکيل سرمايه ثابت ناخالص واقعی غيرمقيم خصوص)

درصد                                                                                                                         نقاطدرصد                       








 

 

 

 

؛GP=ژاپن؛IT=ایتالیا؛GB=ایتانیبر؛FR=فرانسه؛FI=فنالند؛DK=دان ارک؛DE=آل ان؛CH=سیسوئ؛CA=کانادا؛BE=کیبلژ؛ AU=ایاسترال

 .US=آمریکامتقدهاال یا؛SE=سوئد؛NZ=لندیوزین؛NO=نروژ؛NL=هلند؛KR=کره

.شدهاس،درنظرگرفتههایغیرمقیمواقع دول، سوئیس تشکیلسرمایهبرایایتالیاو.0

         .اس،8002اطالعا تادسامبر.8

.BISمقاسبا ;OECD::مآخذ

 (8س ،چپ)درس ح8007کاهیلداکثرسرمایهگذاریازدسامبرسال

 
 (س ،راس،)8007-8002صداخل ازدسامبرتولیدناخال/سرمایهگذاریتغییر
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 ي تجاري پايين را توضيح دهد؟گذار سرمايهد توان میچه عواملی 

مال قابلدسترسبازارسرمایه دوتوضیحاصل برایتممینباوجودنردبهرهپایینومنابدگسترده

سازگاریآشکاربینشرایطم لدو ناینعل،بهنخست.یتجاریارائهشدهاس،گذارسرمایهضعفدر

یهدافرصد،های کهازبهترینشرک،اصل درعل،.دشویمربوطم گذارسرمایههایمال وفرص،

منابدمال داخل کاف ویادسترس آسدانبدهمندابدمدال نبوددتوانم یبرخوردارند گذارسرمایه

باتوضیحدوم.دهاس، نواقص دراینتوجیه وجودداردشکهدرادامهبق طوره ان.خارج باشد

یرادراختیدارداشدتهباشدند آنهدادرگذارسرمایهمنابدمال هابنگاهرآنکهلت اگربیشتپذیرش

د کندمد یآنراتوجیههاهزینهی گذارسرمایهاقتصادیآیندهواینکهآیابازدهالت ال موردشرایط

شرایطآسان عاملاصل کهاندرسم  توضیحدوماینمفهومرادیگربهبیان.بسیارنام  ئنهستند

.گذارد اینبخیبهترتیب ایندوفرضیهرابهبق م.ینیس،گذارسرمایهکنندهتعیین

دارایمندابدمدال داخلد هدابنگداهیبهاینمفهوماس،کدهگذارسرمایهمال تممیندرتوان نا

ازمندابدوجدوهدربیشدترمدواردهدابنگداه.ندددارکاف نیستندودراستقراضوجوهخارج مقددودی،

ایدنموضدو .ابدخارج اس،ترازمنزیراارزان ندکنم یاستفادهگذارسرمایهمال تممینداخل برای

رشدد.اندد نشداندادهشددهاسد،آغازگرآنبوده(0822)وه کاران0وسیع کهفازاریهایپژوهی با

امادرکشورهایدیگدرنیدز قویبودهاس،آمریکاینقد تنهادرایاال متقدههاپولسودکلوانباش،

یوجدودگدذارسدرمایهاینتوضیح براینفرضیهاستواراس،کهمندابدنقددیبدرای.ضعیفنبودهاس،

ویدادرجدهم لدو شدهآوریومعادنمت ایلهامانندفنزیراآنهاتنهابهس ،برخ ازبخیندارند 

.ندنکایرامنعکسم هباالترجدیدیازنقدینگ خودبی 

ی بدادسدتیاب مسدتقیمبدههداشدرک،برایرالت دردسترسبودهومنابدمال خارج به

امابرایکسبوکارهایمتک برمنابدمال باندک دسترسد بدهآنهدا ندهستبازارهایسرمایهارزان

 .تراس،ظاهرمشکلدرتروبیشهزینهبانسبتاً

یبداال هزیندهراکداهیودسترسد بدهپذیرریسکیبهرهپایینوت ایلبههانرد  فازاریبهنظر

یپدول هداسیاسد،بداایدنلدال (.پانلس ،چپ 8ن ودار)منابدمال بازارسرمایهراافزاییدادهاس،

______________________________________________________ 
1. Fazari 
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یدربازارهایسرمایه بهمیزانک تدربدههزیندهودردسدترسبدودناعتبدارپذیرریسکبسیارانبساط و

 درشرای  کههنوزبسیارپداییناسد،   هزینهاعتبارا بانکادربیشتراقتصاده.انک  منتقلشدهاس،ب

ویدژهبراین دربرخ اقتصادهابهافزون0.مال بازارسرمایهکاهییافتهاس،تممینک ترازهزینهبهمیزان

یانقباضد اع دایوام مقددودترازهدایاسد،سدرمن قهیورو دسترس بهاعتبارا بانک بهدلیلاع ال

 (. پانلس ،راس،8ن ودار)ازبقرانمال بودهاس،پیی

.مالی بانکی از انعطاف کمتري برخوردار است تأميناما  ،دهی بازار سرمايه آسان شده است وام .2نمودار 
 0بازده اوراققرضهبنگاه                                   (درصد)معیارهایاع ایوامکسبوکار

 
 

.تاسررسیدMerill Lynichشرک،مهمهایشاخصبازده. 0

منهدای (اندد برخورداربودهض ویاتالدودیانقباضیبهشد انقباهاسیاس،)یانقباض هاسیاس،کهگزارششدهاس،ازهای ازبانکبخش .8

.اندراگزارشداده(نسب انبساط طوربهبهشد انبساط یا)یانبساط هاسیاس،های کهاع البخش ازبانک

درصدموزون لاک ازشدرایطانبسداط اع دایاعتبدارا منهای اندهدگزارشدا راضدهندگانکهشرایطاع ایاعتبارا انقبادرصدوزن پاسخ. 

.(اس،هامبتن برسهمنسب بازاروزن)

.هایمل داده؛  Merill Lynich:مآخذ

 

کهاتکابهمنابدمال بانک دارندودسترسد مسدتقیمبدهبدازارسدرمایهیکوچکترهابنگاهدرنتیجه 

.روهستندهیبزرگترروبهابنگاهترینسب،بهمال انقباض تممینندارند باشرایط

______________________________________________________ 
 (. 800)رامشاهدهکنیدLOMBARDIوILLESبهعنوانمثال.   

 ند
 

 2اياالت   متحده متحده اياالت منطقه اروپا ژاپن     

 2منطقه  اروپا
222 

 2ايتانيبر یپادشاه

 2ژاپن

 2کانادا
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نبدودتدردومبدرایرشددآهسدتهدرتشدکیلسدرمایه لداک ازظداهرقابدلقبدولتوضیحبه

م کناس،ازارزشسهامسدرمایهدرهابنگاهتر دقیقطوربه.یسودآوراس،گذارسرمایههایفرص،

هدای کدهم کدناسد،ازشدهریسدکسدرمایهویدابدازده لالافزاییخودفراترازهزینهتعدیل

خاصناشد طوربهاینوضعی،.کنند انتظاربازدهنداشتهباشندهایمال بیشترنقدیدریاف،دارای 

مندددبددهانجددامهایددنترتیددبعالقددآیندددهاسدد،وبددهدرمددوردتقاضددایهددابنگدداهازنددااط ینددان 

افدزاییدهددنشدانمد شواهددرسد حبنگداه.هایفیزیک غیرقابلبرگش،نیستندیگذارسرمایه

وبهعنوانمثال بدهآاداربلدوم)دشوم یگذارسرمایهبهانجامهابنگاهنااط ینان موجبت ایلک تر

ازشدرایطگدذارانسرمایهلت اگر(.یدمراجعهکن (0888)8وپارج وگویسو(8007)0ویه کاران

تقاضادرآینده اط یناننسب داشتهباشند ول اگربراینباورباشندکهبازدهسدرمایهاضداف  کدم

.یت ایل نداشتهباشندگذارسرمایهخواهدبود م کناس،به

کسریمنابدمقدودی،کهافتدندر اتفاقم هاوانتشارسهام بهباتوجهبهرشدقویبده 

 طدورکدهونریکسدتل ه انواقددر.یکلایجادن ایدگذارسرمایهبرایایماللظهقابل
2وویلگداز 

نددرچنینشدرایطتوانم  آمریکادرایاال متقدهویژهبههابنگاهاند بسیاریازدهکراشاره(8002)

 بدده انددکدردهمال خریدهایمجددسهاماسدتفادهتممینیجدیدبرایهابده م لوب کهآنهااز

براین درلال کهرشداعتبارا تجاریدرس حجهان کدماسد، امدامشدخصافزون.ایجادکنند

ودتقاضدابدراینبد.باشددبهجایآنکهتضعیفتقاضا نیس،کهدلیلآنعرضهمقدوداعتبارا اس،

هدرالت ال نتیجهوبرآینددطوربهعاملاصل رشدضعیفاعتبارا اس، بنابراین یقینبهاعتبارا  

 .یضعیفاس،تاآنکهعاملمقرکبهش اررودگذارسرمایه

درلال .هستندمینمال داراینواقص هایتوضیحبرایک بودمنابدتمبهه چنینسایرجن

یکدل گدذارسدرمایهمال رادارند مشارک،آنهدادرتممینیکوچکبیشترینمقدودی،هابنگاهکه

یگدذارسدرمایهیهدافرصد،یکوچکازهابنگاهبراین اگرتنهاافزون.طورکل  نسبتاًناچیزاس،به

______________________________________________________ 
1. Bloom, et al  

2. Parigi and Guiso  

3. Van Rixtel  

4. Villegas  
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تدوانم یبزرگدسترس بهمنابدمال داشتند دراینصور هابنگاهاماتنها خو برخورداربودند

دازطریدقتواندمد ایدنوضدعی،.وقفدهراداشد،مال مست روب تممینانتظارتوسعهنوع جریان

هایمال راازطریقاع ایاعتبارا تجاریویایبزرگبادسترس بهبازارسرمایهکهک کهابنگاه

یکدوچکترهدابنگاهگذاریبراییسرمایههافرص،یکوچکباهدفدسترس بهاهبنگاهازراهخرید

وقفهدریدک مال مست روبتممیندچنینرس  بااینلال بهنظرن.ن ایند اتفاقبیفتدفراهمم 

.مقیاسوسیدبهظهوربرسد

ی گدذارسرمایهیهافرص،نااط ینان مقسوسدرموردسودآوریدهدنشانم شواهداولیه

.دشوم یضعیفمقسو گذارسرمایهتریبرایتوضیحموجه

 )درصد    (مانده است باالدر سطح ي مالی، ها دارايیبازده سرمايه فيزيکی برخالف بازده  .9نمودار 
              0بازدهواقع                 8سهام                          9اوراققرضه            

  

 
 

 

 US=ایاال متقدهآمریکاJP=ژاپنGB=بریتانیاDE=آل انCA =کانادا

0880-8007 برایآل ان8008- 800برایکانادااقتصادهایساالنهبرخالصسرمایهدرکلخالصبازده .0

هایسالبهسالبازده کلبازارسهامشاخص.8

یکلبازده هاشاخصیدول،وهاشاخصبین پییمبتن بر Merill  Lynichهایسالبهسالبازارتوسطهیم شاخص. 

 .BIS مقاسبا  Merill  Lynich بانکآمریکاداده سری AMECO–هایک یسیوناروپاپایگاهداده:مآخذ
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 ، باال بود ولی کاهش يافته استیاطميناننا .7نمودار 

 ((G7) 4ميانگين ساده در سراسر  اقتصادهاي گروه)

0نااط ینان اقتصادهایخبریگزارش                        8بین تولیدناخالصداخل واقع پراکندگ پیی
ماه سانمیانگیننو:8002-0887=000                                       8002-0880=000

 


شاخصایاال متقدهامریکا ه چنینشاملانقضایقوانینمالیات .هادرموردنااط ینان اقتصادیاس،براساسفراوان مقاال روزنامههاشاخص.0

.دشوم هایاقتصادیبین پییوپراکندگ 

ماهانهمقاسبهتولیدناخالصداخل واقع اس،کهبهصور کلسالرشد اقتصادیبین پییپاسخدهندگانیانقرافمعیارمق ع ازاتفاقآرا.8

ماهدهپدییرو08بین پییهاباافزاییسالبهن ایههایجاریوسالآت اس،درشرای  کهوزنبین پییها میانگینوزن دهسریدا.شدهاس،

را22-22 صدفقا 8000BISدرفصلنامهماهمدارس R Moessner, P Hordahl, P Geriach:اار"انتظارا تورم ورکودبزرگ".دکنتغییرم 

.یدیماللظهن ا

 .BISاقتصادهایاج اع  نااط ینان سیاس،اقتصادی مقاسبا :مآخذ

وجودندارد اگرچهم کدن یشدهگذارسرمایهمنابدهیچمعیارمستقی  ازبازدهموردانتظار

تدریندرپیشدرفتهود دردورهپدسازرکد.یگذشته بهعنوانیکراهن ااستفادهشدودهابازدهاس،

هدایتداریخ یفیزیک موجودراکهدرع دلبداالترازمیدانگینهادارای پیشینیهابازدهاقتصادها 

امادرلال کهرشدداقتصدادی انددهکر برآورد( ن ودار)یمال اس،هادارای یهابازدهنسب،به

انددازهایرمقجریانداشتهوچشدمرنگوب دیگر کمیدربرخ ازکشورهابهبودیافته درکشورها

بیشترازلددمع دولهابنگاهدباشدکهتوانم درواقد اینامربهایندلیل.رشدآنهانامشخصاس،

وبدهایدنترتیدب شداهدافدزاییخ درا بودهینام  ئنگذارسرمایهدرموردقدر تقاضاوبازده

مسدتقی  ازهالاک ازاه ی،آنهستند امابازهدمهدیچمعیدارگزیناگرچهبرخ ازجای.ندهست

یخبریهاگزارشیمبتن برهاشاخص.آیندهوجودندارددربارۀشرایطاقتصادیهابنگاهنااط ینان 
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ه چندانبداال0( پاندلسد ،چدپ2ن ودار)درموردنااط ینان اقتصادیاززمانشرو بقرانمال 

هایاقتصادیدرلداللاضدرفعالی،بین پییاس،ودروضعی،مشابه اگرچهپراکندگ باق مانده

گیریندااط یندان اسدتفادهکدرد درازآنبرایاندازه(8008)کهبلومیادشدهاماشاخص کماس،

 .باالتربودهاس،8(پانلس ،راس،)ازبقرانپییزمان دورهنسب،به8002-8008هایسال

دکسدریبودجدهرسد د دکهبهنظدرندهم نمقکمنشانیکل  شواهدمبن برقراورطبه

ن ایدکهنااط یندان درمدوردترم بلکهدرظاهرموجه.یضعیفباشدگذارسرمایهتوجیهکاف برای

.یتجاریایفاکردهاس،گذارسرمایهتریدراف،هایجدیدنقیمهمیگذارسرمایهبازده

نددتوان د رودکهاینتوضیقا خواهبهصور منفردیادستهج ع  نلال الت الآنم بااین

دراینراستا بخیبعددیبدااسدتفادهازیدکمددل.یتجاریراتوضیحدهندگذارسرمایهضعفآشکاردر

.پردازدی بهبررس بیشتراینتوضیقا م گذارسرمایه

 يگذار سرمايهمدل 

هایک بودمنابدوندااط یندان بداالکدهم کدناسد،باعد افد،ترازنقیب دقیقبهمنظورارزیا

(G7)7یبرایاقتصدادهایگدروهگذارسرمایهاینبخیبهبرآوردیکمدلسادهد شویگذارسرمایه

در.پدردازدند مد شوم آمریکاکانادا فرانسه آل ان ایتالیا ژاپن انگلستانوایاال متقده:کهشامل

دهندهبهبدودیدرایناقتصادهاازدامنهبسیارضعیفتاس ول کهنشانگذارسرمایههایاخیر سال

.ددهدمد راپوشدی8002تدا0880سالدراینبرآورد .بندیشدهاس،ند طبقهشوم تقریباًکامل

ی تغییدرا گدذاررمایهسدجایاسدتفادهازمتغیدرسد حشدهقابلانع افاس،وبهچارچو استفاده

هایبالقوهنامناسبباتوجهبدهتغییدرا یواقع تجاریرابهمنظوراجتنا ازمقدودی،گذارسرمایه

______________________________________________________ 
امدابدر بداق مانددخودمتوسطتاریخ میزانباالترازدرکانادا فرانسه آل انوانگلستان اط یناننا 8002درسال. 0

ک تدرازآمریکداهایمنتشرشدهتوسطمرکزنااط ینان سیاس،اقتصادیدرایتالیا ژاپدنوایداال متقددهاساسشاخص

شداخصایداال متقدده)هابهنااط ینان اقتصادیاسد،براساساستنادروزنامههاشاخصاین.میزانمیانگینبودهاس،

(.اس،درقوانینمالیات شدهدرجهایهابرایاستفادهازمعافی،هاوپایانمهل،بین ینیزشاملپراکندگ پیآمریکا

.هایاخیرتالدیدرنتیجهرشدکمتولیدناخالصداخل باشدبراین م کناس،کهکاهیافزون. 8
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هادرطولدههگذشدتهواخدتالفنتدایجدرت دامهفد،کشدور یگذارسرمایهبسیاربزرگدرلجم

0.دکنم مدلسازی

 :شودمم ویژه برآوردمدلبهصور زیرانجاطوربه

                  
                                         for h=0,1,2,…,5 

                (بهصور درصدتغییرا )یاس،گذارسرمایهمتغیروابسته لگاریتمتغییرا در

یهداوقفدهاینمتغیرروی.هایزمان سهماههاولتاپنجممقاسبهشدهاس،دورهدرiکهدرکشور

.موردبرازشرگرسیون قرارگرفتهاس،Xi,tایازمتغیرهایتوضیق هخودودامن

دکهبایدبدهصدور مفهدوم درشوم ایتبیینانتخا متغیرهایتوضیق توسطمج وعه

انددکدهدارایقددر مشدخصشددهپدییتجرب ازطوربهنقین ایندوییایفاگذارسرمایهتعیین

ندکهبتوانندداطالعدا شوم خاص متغیرهای انتخا طوربه.ندهستیگذارسرمایهبرایبین پیی

ارائده نددکنمد یایفداگدذارسرمایهمال ونااط ینان لاکمبرتممینهای راکهالزمدرموردنقی

 مدد کوتداهندردبهدره:مدال هسدتند ماهید،لقاظبهشده درنظرگرفته ازمتغیرهایبرخ.ن ایند

 تفاو بیننردبهرهاوراققرضدهمد کوتاهوبلندمد یاوراققرضهدولت هابازدهتفاو زمان بین

سانا بازارسدهامبازدهواقع قبل سهاممازادبرنردبهرهبدونریسک نوبنگاه بارتبهباالوپایین 

سفانه شرایطاع دایوامبدانک ومیدانگینندردبهدرهممت.ا مال مؤسسورشداعتبارا دریافت از

______________________________________________________ 
.ایداال متقددهاسد،برای(8002درسال)کارانویمدلمورداستنادمشابهمدلاستفادهشدهتوسطکوتاریوه . 0

کهبهس حفعالی،اقتصدادیهدفاس،گذاریبابازگش،آنبهس حسرمایهشاملمدلسازیس حیکرویکردجایگزین

یبدهسد حگدذاراگرسدرمایه(.ایاال متقدهآمریکامدل/نوانمثال فدرالرزروبانکبهع)بستگ داردیدیگرومتغیرها

تغییدرک ترتجویزیمورداستفادهدراینمقاله بدهشدرطوجدودچنینرویکردیمزایای دارد امارویکردتعادل برگردد 

ترخواهدبودوبهاینترتیبم کدناسد،بدرایدرطولدههگذشتهمناسبهایبزرگاریباتوجهبهوقو شوکساخت

گدذاریتجداریواقعد ازسدرمایهمتغیروابستهتغییرا در.هایمتفاو  بیشترمناسبباشدیکگروهازکشورهاباتجربه

ایدنانتخدا بدا.اندد متفداو اسد،هااستفادهکردهکلدارای کوتاریوه کارانویکهازنسب،مخارجسرمایهبهمدل

یبخیمه  ازتولیدناخالصداخلد واقعد اسد، گذارسرمایهشودوچونهاتممینم قابلی،دسترس وکیفی،داده

هدابدرایمشخصدا دهددیافتدهنشانمد 8پیوس،شدهدریجارائهنتا.شودمعیاراصل تعیینرشداقتصادیمقسو م 

.ی قدر توضیحدهندگ باالی دارندگذارسرمایهجایگزین
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ددرتواند د ها دردسترسنبودهوبهایدنترتیدبنن ونهت امبانک برایاع ایوامتجاریدرمورد

یناخالصهاهزینهگیریپوشیاندازهبرایهابنگاهسودهایواقع دربخیغیرمال .مدللقاظشود

.رودکهبهمنظورک کبهتشخیصبهتراارنردبهرهدرمدل درنظرگرفتهشدهاس،کارم بهرهبه

هدایتولیددناخدالصداخلد بدهمنظدورمهداربین پییشده انقرافمعیاردرنظرگرفتهمتغیرنهای 

.(نااط ینان  برایت امن ونهکشورهادردسترسنیس،گیریاخباراندازه)نااط ینان اقتصادیاس،

نددتفسدیرهایتوانمد شددهدرایدنمددل درنظدرگرفتدهتکمتغیرهایاس،کهتکگفتن 

صور جداگانهم کناسد،شدواهدیبدراییداعلیدهتفسدیرهایهرمتغیربه.جایگزینداشتهباشند

 مددلواقدددر.دستهج ع تفسدیرشدوندطوربه آنهابایدمقابلدر.یضعیفارائهدهدگذارسرمایه

 بندابراین؛آورددسد،مد ههارابجایبررس روابطعلّ یاساختاری ه بستگ بهسادگ بهیادشده

.هایمتغیربایددرآنجه، تفسیرشوندبرآورد

تق،تدمایرقدراریراگذارسرمایهیمنابدهاهزینهبودنونددردسترستوانم چندینمتغیر

باتوجهبهاینکهمدلبهشکلمعادال تفاضل برآوردشدهاس،وسدودهابدهعندوانعایددا .دهند

بایدبهعنوانمندابدداخلد جدیدد ندشو  ند پرداخ،نشوسهامکهبردرآمدهایلاصلهافزودهم 

ند اارجریانهستهسودها تج یدبهرهناخالصازآنجاک.ندشویتلق گذارسرمایهدردسترسبرای

تبیدیننددرایدنمتغیدرشدومد ینقددیسدودهاکهموجبافدزاییتریبهرهپایینهانردنقدینگ 

هزیندهو.شدونددرنظدرگرفتدهوسیلهمتغیرهدایندردبهدرهدررگرسدیونهبایدب بنابراین دشون  

 مدد زمدانتفداو بدازده تفداو بدازدهمد کوتاهوسیلهنردبهرههموجودی،منابدمال خارج ب

کدهونریکسدتلوویلگدازطدوره دان.ندشدومد یمازادسهامورشداعتبارا ارائههابازدهبنگاه  

رشدد.ددهدمد هایسهامدرکندارافدزاییانتشدارسدهامردافزاییقی ، نددهم نشان(8002)

گیریناقصبدرایقابلید،دسترسد وهزیندهاعتبدارا بدانک اسد، زیدرازهاعتبارا  یکوالداندا

یوابسدتهگدذارسدرمایهدبدهمقاصددتوانم کهبهنوبهخود)کنندهتقاضابرایاعتبارا اس،منعکس

.شده رشداعتبارا  بهترینجایگزینموجوداس،امابرایدورهن ونهاستفاده (باشد
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.اسد،یبهدامنهوسیع ازمتغیرهدامدرتبطگذارسرمایهیهافرص،رازسودآوریموردانتظا

تدریتغییدره دراههدمبداچرخدهاقتصدادیوسدیدبهالت الزیادبهمد کوتاهنردبهرهوسودهای

باشدد هدابنگداهتازمان کهتقاضایکل است راردارد یالداقلمبتن برایندرکتوسدط.یابندم 

یمقسدو گذارسرمایهیهابازدهنیزبرایتقاضایآت موردانتظارو ندجایگزینتوانم اینمتغیرها

.شوند

در.باشدندمؤاریمازادسهام بایددرتغییرا درسودده آت موردانتظارهابازده ه چنین

اط یندان هایرشدتولیدناخالصداخل ونوسدانا بدازارسدهامبایددندابین پیینهای، پراکندگ 

.درموردشرایطآیندهتقاضاراتوجیهن ایندهابنگاهمواجهشدهتوسط

نتايج برآورد 

برخد شدواهدضدعیفلداک ازآناسد،کدههزیندهو.ددهدمد نتایجبرآوردمدلرانشان 0جدول

هایزمان موردبررس  تفاو بدازده  ردورهبیشتدر.یاس،گذارسرمایهدسترس بهمنابدمال  مقرک

یموجدبارتقدامدد کوتداهیهداندرددرمقایسدهبدابلندمدد هایبهرهدنرددهم منف اس،کهنشان

 بازدهسهاممازاد مثبد،وقابدلافزونبراین.دارنداودردودورهزمان ازنظرآماریمعنهدشیگذارسرمایه

.یبیشدترآیندده ه بسدتگ زیدادیداردگذارسرمایهیباالیسهامباهابازدهدکهدهم توجهبودهونشان

تر کداهیع دوم یبهدلیلمنابدسهامارزانگذارسرمایهکهجریانفزایندهنشاندهددتوانم اینراب ه

هدای،هایمال  یاافزاییدرارزشبنگاهکهمقددودیدرلقامتیازریسکودسترس بهانوا دیگرک ک

ورشدداعتبدارا  مدد کوتداهمقابل عالم،ضرایبنردبهرهدر.ددهم د رددهم مال راکاهیتممین

ممتضدادبداآنچدهیدد مع دوالًدارایعالندداراهایزمان سازگارنبودهووقت کهازنظرآمداریمعندردوره

بداایدنلدال .تفاو بازده سهامبنگاهونوسانبازاردرهدردوره معندادارنیسدتند.دهستنرود انتظارم 

کلد منفد طدوربدهد تفداو بدازده سدهامبنگداهشوم زمان کهمتغیربازدهسهاممازادازمدللذف

اس،تدالددودیدمتغیربازدهسهاممازادم کندهم کهنشانشدهاماتنهادریکدوره معنادار دشوم 

(.8جدولپیوس،)آورددس،بهتریراهشرایطمال گسترد
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.یاسد،گذارسرمایهتروجوددارندلاک ازآنکهسودآوری مقرکشواهدقوی کل طوربه

معنداداراسد،کدهنخسد،ودردودورهبدودههایتولیدناخالصداخل  منفد بین پییپراکندگ 

.دشویمنجرم گذارسرمایهاط ینان اقتصادیبهافزاییسریددردکاهیدرنادهم نشان
 

 

 ي غيرمقيمگذار سرمايهمحرک هاي اصلی  . 5جدول 
(0گذاریشرکت باپیشروهایمختلفهایسرمایهبرآوردمقرک)

 tیگذارسرمایه t+1یگذارسرمایه t+2 یگذارسرمایه t+3 یگذارسرمایه t+4 یگذارسرمایه t+5 یگذارسرمایه

0208/0- ***0 72/0- 0080/0 0662/0 0277/0-  8 7/0- 
یگذارسرمایه

t-1 

0286/0- 0722/0- 07  /0- **0278/0 0822/0 0260/0- 
یگذارسرمایه

 t-2 

0000/0- 0072/0- 00 2/0- 0006/0- ***0222/0- ***078 /0- 
نااط ینان 
 t اقتصادی

t سود 0280/0** 0888/0 0878/0* -0006/0 0807/0 0002/0

***0002/0 ***0002/0 ***0002/0 ***0002/0 ***0007/0 0008/0 
بازدهسهام
مازاد

*0000/0- 0068/0 0027/0 0082/0 0060/0 0070/0 
نرد
t مد کوتاه

*0022/0- 0020/0 0006/0 00 2/0- 0002/0 *0000/0- 

تفاو نرد
بهره
وبلندمد 
 مد کوتاه

t نوسانبازار 0002/0 -0002/0 0007/0 0/ 000 0/ 000 0000/0

**8200/0- 0 68/0 **8082/0- 0002/0- 0800/0- 022 /0 
رشد
 tاعتبارا 

اارا ااب، کشور کشور کشور کشور کشور کشور
02/0 02/0 07/0 07/0 02/0 07/0  R2
60  680 687 6 2 620 622 N 

 کانادا ژاپن بریتانیداوآل دانآمریکاکهشاملکشورهایایاال متقدهبودهروشلداقلمربعا مع ول براساسپانلنامتوازنایبرآوردهاینق ه.0

دنددهمد نشدان*** ** *.دشدوم (8002سهماههدومتا0888سهماههاولسال)وایتالیا(8002سهماههسومسالتا0880سهماههاول)

 تعداریف0درپیوسد،.انددبدرآوردشدده پایددارواید،داربودهوبراساسخ اهایاستانداردوادرصدمعن00و2 0س وحلقاظآماریدرضرایببه

  .یدیهایزمان راماللظهن امتغیرهاوگروهکشورهاودوره

.BISمقاسبا وبرآوردهای:مآخذ
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درپدنجیسهاممدازاد مثبد،وهابازدهاماضریب آماریمعنادارنیس،لقاظمتغیرسودهابه

ندسودهایآت نسب،بهسدودهایزمدانلدال دهم  نشاندرمج و ایننتایج.داراس،ادورهمعن

ییددمیسهاممازادباایدنیافتدهتهابازدهاینبرداش،وتفسیرازمتغیر.ندهستیگذارسرمایهمقرک

سدودهادر ضدریب( جددولپیوسد،)دشو  رگرسیونلقاظنمدلکهدرشرای  کهدرشودم 

تفسدیربدهمراتدب.داراسد،اهایسهماهدهدوموسدومنیدز معندها مثب،بودهودردورهت امدوره

کاهیدرگونههرددالل،برآنداشتهباشدکهتوانم ازضریبمثب،بازدهسهاممازادنیزترمقت ل

بدهلقداظکدردنآنرریسدکنیدازیپُهادارای انبراینگهداریگذارسرمایهریسککهبازدهناش از

ریسکتوسدطیفیزیک پرگذارسرمایههایانجامپروژهبرایبیشترتقاضایدارند ه بستگ مثب،با

.داردمدیرانبنگاه

ي تجاري از زمان بحران مالی، ضعيف بوده است؟ گذار سرمايهآيا 

یپسازبقرانضعیفبودهاس،واینکهاگدرگذارسرمایهآیامنظوربررس اینکهدبهتوانم اینمدل

یبداگدذارسدرمایهگیردکهآیارشدداینم العهدرنظرم ؟چنیناس، چرامورداستفادهقرارگیرد

یدرراسدتایآنچدهکدهانتظدارگذارسرمایهباهاتوجهبهنتایجمتغیرهایتوضیق وارتباطگذشتهآن

بداردیگر 8008برایاینمنظور مشخصا ه انمدل تاسدهماهدهسدومسدال.رفته بودهاس،م 

سازیشدهبرایایمدلشبیهپسبرایانجامبررس برونن ونهسضرایباینمدل .برآوردشدهاس،

ن ودارپیوس،.شودم وضیق  استفادهمقادیرواقع متغیرهایتدرنظرگرفتنیباگذارسرمایهرشد

تدداتغییددرا 8008سددازیشدددهراکددهبدداانباشددتگ ازسددهماهددهسددومسددال روندددمدددلشددبیه2

یتوسطرگرسیونبدااسدتفادهازمقدادیرواقعد متغیرهدایتوضدیق  گذارسرمایهشدهدربین پیی

0.ددهم نشان اندهمقاسبهشد

______________________________________________________ 
ایدرراسدتاییبهطورگسدتردهگذارسرمایهرشدمتوسطدرژاپن یدرایاال متقدهامریکاوانگلستانوتالدک تر.  0

باتوجهبدهتکامدل8008و8000یبینسالگذارسرمایهدرکانادا فرانسهوآل ان .اس،سازیشدهمقادیرض ن شبیه

بدودهترازپییبیند ضعیفبهبعد8008اماازسال رف، بهبودیاف،نچهکهانتظارم آترازمتغیرهایتوضیق  سرید

آنهداراتوجیدهکدرد هبتوانبامتغیرهدایتوضدیق ترازآنچهکیبهطورقابلتوجه ضعیفگذارسرمایهدرایتالیا .اس،

توسدط بدانکمندابددربخدیبانکدداریواتکدایبیشدتربدهدلیلوجودفشارتواندبهم پدیدهبخش ازاین.بودهاس،

.پویای کهبهخوب درمدلارائهنشدهاس،.اندازنظراندازهکوچکبودهکهباشدهایایتالیای شرک،
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شکس،ساختاریدربرآوردهایضریب های برایمقاطدنهازآزمومزی،اینبررس بااستفاد

آزمدونبدرایاابدا اینکدهضدرایبمتغیدربجدزنااط یندان .باشرو بقرانمال تقوی،شددهاسد،

دهددنشدانمد نتدایجآزمدون.، صدور پدذیرف،سدآنهادرمج دو ردشددهات اماقتصادیبرای

 .بیشتریدرمدلداشتهاس،مایرت8007نااط ینان اقتصادیازسال

لهاسد،کدهچدرامتوجیدهایدنمسددرخصدوصی گدذارسدرمایههابرایرشدددستاوردهایاینمدل

یگدذارسدرمایهبااسدتفادهازرونددهای.بودهاس،یدیگرترازکشورهایدربعض ازکشورهاقویگذارسرمایه

یرادرشدرای  کدهازمقددارگذارسرمایه سهممشارک،هرمتغیردررشد2هاین ودارمقاسبهشده ستون

0.ددهم نشان میانگینتاریخ خودمنقرفشدهاس،

 ي غيرمقيمگذار سرمايهکمک به رشد  .1نمودار 
0(8002وسهماههسوم8008بینسهماههچهارم)

درصد








.0آنازجدولازپییوtبرمتغیرهایزمان t+1یدردورهگذارسرمایهبراساسرگرسیون.0
.یباوقفهزمان گذارسرمایه نوسانبازاروشرایطمد کوتاهوبلندمد  تفاو نردبهرهمد کوتاهمشارک،ازمقلنردبهره.8

.هایمل ازدادهBISبرآوردهای:مآخذ

______________________________________________________ 
دراارا تاریخ خودهستند وضعی،میانگینکهمتغیرهایوابستهدرکشوردرشرای  یگذارسرمایهویژهدرشدنر.  0

دلیدلتوانتدالددیبدهبرایایاال متقدهامریکاوکانادارام معناداراارا ااب،.شوندم درنظرگرفتهکشورآنااب،

 .دانس،رشدج عی،دراینکشورهاهایباالتردنر

 اترشد اعتبار

 نانی اقتصادیينا اطم اثر ثابت کشور

 جمله اخالل

سودها 
 8ریسا هاها

  واقعرییتغ مازادسهامبازده

 کانادا         آلمان         فرانسه      ا      يتانیبر ا      يتالیا ژاپن       متحده  االتیا
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متوسدطموجدبافدزاییطدوربده8008یباالیسهاممازادازسالهابازدهدرت اماقتصادها 

یکشدورهای کدهگدذارسرمایهبزرگترینتفاو دررشد.یشدهاس،گذارسرمایهدرصدنرد2لدود

درکانادا ژاپن انگلستانوبهمیزان.گیردم  اط ینان اقتصادینشمدتوضیحدهد ازناتوانم مدل

متوسدطموجدبطدوربه کاهیپسازبقراندرنااط ینان اقتصادی آمریکاتقدهک تردرایاال م

اط ینان اقتصادیدراقتصادهایمن قهیورو نا.س،یشدهاگذارسرمایهدرصد2افزاییرشدتقریباً

بااینلدال بدرایایتالیدا ج لدهاخدالل.دادهاس،کاهیدرصد2بیشتر رشداقتصادیراتالدود

دبااستفادهازمددلمدوردتوان  ینگذارسرمایهتوجه ازضعفدسهمقابلدهم  بزرگنشانمنف

 .نظرتوضیحدادهشود

نتايج

هایاخیردراقتصادهایپیشدرفته یتجاریدرسالگذارسرمایهباوجودشرایطآسانمال درس حجهان 

یک هزینهودسترسد :یضعیفگذارسرمایهشدهبرایتوجیهدوفرضیهاصل ارائه.نسبتاًضعیفبودهاس،

یگدذارسدرمایهماندودیگراینکهبدازدهمدوردانتظداربدرایتوجیدهریسدکبهمنابدمال  مقدودباق م 

.فیزیک غیرقابلبرگش،کاف نیس،

رالت دردسترس تنهدامال ارزانوبهتممیندکهکنم ییدتمموجوددشواهدرسم بهنظر

بااینلال اینموضو بهروابدط.یفراهمکردهاس،گذارسرمایهیکمقرکمستقیمکوچکرابرای

تص ی ا تخاذ دراهدانتظارا ازشرایطاقتصادیآیندرسم بهنظر.ارتباطنیس،تاریخ آننیزب 

اط ینان درموردشدرایطاقتصدادیکاهینادربیشتراقتصادها .ترباشدیمهمگذارسرمایهمربوطبه

یافتدهوامدادراروپدا نااط یندان بدهظداهرشدد  یشددهاسد،گدذارسرمایهآینده موجبافزایی

ددربسدیاریازدهدمد درمج و  شواهدمبتند بدرمددلنشدان.یرامهارکردهاس،گذارسرمایه

کننددهتعیدینتوجدهبدهتکامدلعوامدلمختلدفیبداگذارسرمایهبهبوددر(G7)7اقتصادهایگروه

نددبزرگتدریندهم درمج و  نتایجنشان.رود بودهاس،ی م ابقباآنچهکهانتظارم گذارسرمایه

.گیردیازاعت ادوق عی،فزایندهشرایطاقتصادیقویآیندهنشم م گذارسرمایهمقرک
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داده: 5 پيوست

بدرای8002سهماهدهسدومسدالتا0880سالنخس،هایموردبررس  سهماههدامنهسریداده

بدرایایتالیدا بدهدلیدل.دشدومد کشورهایکانادا فرانسه آل ان انگلستانوایاال متقدهراشدامل

تداسدهماهدهدوم0888نخسد، ن ونهآماریموردبررس سهماهدههادادهمقدودی،دسترس به

 .ددهم راپوشی8002

ي رگرسيونها دادهف تعاري . 2 جدول

 يگذار سرمايه
برایایتالیا تشکیلسدرمایهاابد،)لگاریتمتغییرفصل تشکیلسرمایهااب،ناخالصواقع غیرمقیم

(ناخالص

سالپییروبرایG7گروهداخل اج ا اقتصادیناخالصتولیدهایبین پییمعیارانقراف اقتصادي اطمينانی نا

 سودها
بدرای(کدارمزدیداواجارهکسرنرد ازپییتولیدیهایفعالی،کسریدریامازاد)ع لیات یسودها

.اس،تعدیلشدهمصرف خدما وکاالهابهایشاخصتوسطکهیغیرمال هاشرک،

فصلگذشتهخزانهسهماههازاوراقنردبهرهمنهایقی ،پایهسهامشاخصفصل تغییرا لگاریتم مازاد سهام يها بازده

خزانهماههسهاوراقنردفصل تغییر مدت کوتاه نرخ

خزانهماهسهبهرهاوراقنردمنهایساله00دولت قرضهاوراقبازدهبینتفاو درفصل تغییر تفاوت  نرخ بهره

تفاوت نرخ  بهره اوراق 

 قرضه بنگاهی
AAAرتبهبایهابنگاهسررسیدبازده منهایBBBرتبهبایهابنگاهرسیدسربازده 

فصلطولدربازدهروزانهسهاممربعا مج و از(R2)دومریشه بازار نوسان

 اعتبارات رشد
وکاالهدابهایشاخصوسیلهبهکهغیرمال هایاعتبارا اع ای بنگاهکلفصل درلگاریتمتغییرا 

.اس،تعدیلشدهمصرف  خدما 
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گذاري مدل سرمايه: 2پيوست 
 گيرد در نظر نمی را مازاد سهام بازده مدلی که  . 9 جدول

(0پیشروهایزمان مختلفباگذاریسرمایهماههسهرشدرگرسیونضریببرآوردهای)

 یگذارسرمایه

t+5 

 یگذارسرمایه

t+4 

 یگذارسرمایه

t+3 

 یگذارسرمایه

t+2 

 tیگذارسرمایه t+1یگذارسرمایه

0020/0- 0082/0- 0002/0 0028/0 ***0726/0- **0782/0- 
نااط ینان 

 t اقتصادی

t سودها 0208/0 08/0 0 20/0 0** 0067/0 0888/0* 0/0 00
t مد کوتاهرشد 0067/0** 0070/0 0002/0 0026/0** 0080/0 -0072/0*

 t تفاو نردبهره -0028/0* -0020/0 -0067/0 0087/0 0022/0 -0072/0**

0002/0- 0022/0- 0006/0- ***00 8/0- 0087/0- 0022/0 
تفاو بازدهاوراق

t قرضهبنگاه 

 tنوسانبازار 0/ 000 -0000/0** 0008/0 -0/ 000 -0008/0 -0008/0

 tرشداعتبارا  0286/0 -8220/0 0207/0 -8602/0* 0008/0 -0/  82

t-1یگذارسرمایه -270/0  -0/ 078 0/ 066 0/ 006 -82/0 0** -0228/0

0626/0- 0777/0- 0782/0- *020 /0 0008/0 0272/0- t-2یگذارسرمایه

اارا ااب، کشور کشور کشور کشور کشور کشور

00/0 00/0 0 /0 0 /0 02/0 07/0 R2 

60  680 687 6 2 620 622 N 

متغیرهابهغیدرازیوسایرگذارسرمایهبرآوردهاینق هایباروشلداقلمجذورمربعا مع ول براساسپانلنامتوازنم باشدکهدرآنمتغیر.0

 0حوبهلقاظآماریدرس ضرایبنددهم نشان*** ** .*تغییرا فصل قرلرگرفتهاندمتغیرهاینااط ینان اقتصادیونوسانبازاردرمعرض

.برآوردشدهاند براساسج لهاخاللاستانداردوپایداروای،درصدمعن داربودهو00و2

BISیبرآوردهاومقاسبا :مآخذ
 

 لاصدل بهمنظورانجامآزمونپایدارینتایجاصدل دردورهمدوردبررسد  جددولشد اره

گستردهبان وندهطوربهنتایج.ن ایدهایقبلازبقران ارائهم رابااستفادهازداده(0)برازشمعادله

 بداق مانددهومد کوتاهیدرگذارسرمایهاط ینان واقع باه بستگ منف بانا.کامل سازگاراس،

سدازگارطدوربدهایدرشرای  کدهبرآوردهداینق ده.یدارندگذارسرمایهسودهاه بستگ مثب،با

یآتد اززمدانبدروزگدذارسرمایهراب هبینسودهاودهدنشانم  ندهستبین پییبیشترازدوره

ع دلدریآت  گذارسرمایهویبینبازدهسهاممازادوراب همثب،وق.بقرانمال ضعیفشدهاس،

.بدونتغییراس،
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 از بحران پيشي ها داده –ي گذار سرمايههاي اصلی  محرک . 7 جدول
(0گذاریباپیشروهایزمان مختلفبرآوردهایضریبرگرسیونرشدسهماههسرمایه)

 یگذارسرمایه

t+5 

 یگذارسرمایه

t+4 

 یگذارسرمایه

t+3 

 یگذارسرمایه

t+2 

 tیگذارسرمایه t+1یگذارسرمایه


 

0 22/0-  tنااط ینان اقتصادی -0202/0 -0682/0 -0088/0 0022/0 -0022/0

 t سودها 0228/0 -0206/0 20/0 0 27/0 0 0028/0 0822/0

 tهایسهاممازادبازده 0008/0 0002/0** 0006/0 0/ 000 0008/0*** 0002/0***

 tمد کوتاهنردبهره 0/  00 0028/0 -0020/0 0068/0 0068/0 -0/ 2 0

 t تفاو نردبهره -0060/0* -2/0 00 -0087/0 0022/0 0022/0 -0822/0**

0022/0 0022/0- 00 2/0 ***0806/0- 0072/0 0088/0- 
تفاو بازدهاوراق

 tقرضهبنگاه 

 tنوسانا بازار 0002/0 -0000/0 0080/0*** -0006/0 0008/0 0002/0

 tرشداعتبارا  0202/0 -2/0 22* 80/0 0 -8/0 08 2/0 02 -2782/0

02 8/0 *08 6/0- 0800/0 0622/0 0882/0- *2202/0- 
یگذارسرمایه

t-1 

0 82/0- 0082/0- 0602/0- *08068/0 0888/0- *8628/0- 
 یگذارسرمایه

t-2 

اارا ااب، کشور کشور کشور کشور کشور کشور

00/0- 00/0- 00/0 0 /0 00/0 80/0 R2       

 86 20  200 207 282 2 0 N 

 بدهغیدرازیدیگدریومتغیرهداگدذارسرمایهکهدرآنمتغیربودهنامتوازنپانلاساسبرمع ول مربعا روشلداقلمجذوربااینق هبرآوردهای.0

.اندفصل قرارگرفتهدرمعرضتغییرا بازار نوسانواقتصادینااط ینان 

ج لهاخاللاسدتانداردوپایددارواید،بدرآورداساسبربودهودارامعندرصد 00و2 0حوس درآماریضرایبلقاظبهنددهم نشان*** ** *

 .یدین اماللظه0پیوس،رادرزمان هایدورهوکشورهاپانلومتغیرتعاریف.اندشده

.BISبرآوردهایومقاسبا :مآخذ

 

درتغییدراسداسبدرگذاریسرمایهجایگزینبرایبرآوردمعیاریکاز(8002)ویه کارانوکوتاری

.اندهابرازششد استفادهکردهباوقفهبخیبنگاههایدارای کلسرمایهکهباهایهزینه

.دهدکهنتایجبرآوردهابااینتعریفجایگزینازنظرآماریمستقکماس،نشانم 2جدول



 
گذاري ضعيف است؟ چرا سرمايه
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 ( 2057) يگذار سرمايه نهيهز از يو همکاران و يکوتار فيتعر -يا هيسرما نهيهز یاصل يها محرک.  1جدول
(0و8مختلفباپیشروهایهاگذاریشرک،ریبرگرسیونازسرمایهبرآوردهایض)

هزینهسرمایه

t+5 

هزینهسرمایه

t+4 

هزینهسرمایه

t+3 

 هزینه

 t+2 سرمایه

 

هزینهسرمایه

t+1 

سرمایه هزینه

t
 

 

 tاط ینان اقتصادینا -0026/0 -0022/0 0/0 00 0006/0 0080/0* 0027/0

 tسودها 08800/0*** 6/0 08** 0062/0 0222/0 0828/0 -0/ 002

 tیسهاممازادهابازده 0000/0 0008/0 0006/0*** 0008/0 0008/0 0000/0

 tمد کوتاهنردبهره 0026/0 0/ 002** 6/0 00 0002/0 0060/0 -2/0 00

 tتفاو نردبهره -0020/0 -6/0 00 0008/0 0088/0 8/0 00 -0008/0

0088/0- 0008/0 00 8/0- 0006/0 0007/0- 0007/0- 
تفاو بازدهاوراق

 t قرضهبنگاه

 tنوسانا بازار 0007/0* -0007/0 0000/0 0/ 000 -0000/0 -0000/0
 tرشداعتبارا  0220/0 -0282/0** -0227/0 -0802/0* -0878/0 -8202/0***

0886/0 **0870/0- 0080/0 0026/0 0 02/0 **008 /0 
 یگذارسرمایه

t-1 

0027/0- 0282/0 07 8/0- 0027/0- *088 /0 **0866/0 
 یگذارسرمایه

t-2 

 اارا ااب، کشور کشور کشور کشور کشور کشور

00/0 00/0 00/0 0 /0 08/0   /0 R2

602 680 682 6 2 628 627 N 

بهغیرازیدیگریومتغیرهاگذارسرمایهایباروشلداقلمجذورمربعا مع ول براساسیکپانلنامتوازناس،کهدرآنمتغیرنق هبرآوردهای.0

.اندمتغیرهاینااط ینان اقتصادیونوسانا بازارباتغییرا فصل تعدیلشده

تعاریفمتغیدروپاندل.ددهم درصدبراساسج لهاخاللاستانداردوپایداروای،نشان00و2 0س وحداریآماریرادراضرایبمعن*** ** *

.مشاهدهکنید0پیوس،هایزمان رادرکشورهاودوره

.هادارای نسب،بهکلهاشرک،یگذارسرمایهتغییرهایسهماهبهسهماهدرنسب،.8

.BISبرآوردهایومقاسبا :مآخذ
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 ي غيرمقيمگذار سرمايهسازي شده  روند واقعی در مقابل مدل شبيه . 7نمودار 
(8008گذاریغیرمقیمواقع ؛سهماهسومسرمایهلگاریتم)




 

 

 

 
.دشوم یمقیمگذارسرمایهشامل.0

.یمل هادادهاز BISبرآوردهای:ممخذ          

 

 

 فرانسه آل ان کانادا

 ژاپن 0ایتالیا

 آمریکامتقدهاال یا

 ایتانیبر

 واقع  شدهمقاسبه
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