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 نگاهي به اقتصاد
 

 

 سردبير
 

گرايانه پولي و مالي از سوي دولت و بانک    هاي انضباط پيگيري و اتخاذ سياست دنبالدر سايه آرامش و ثبات ايجاد شده در اقتصاد و به 

رقمکي   توان به دستيابي به تورم تک   به دستاوردهاي قابل توجهي دست يافت که از جمله آنها مي 6935مرکزي، اقتصاد ايران در سال 

 بکا رود  و با روي کار آمدن دولت دوازدهم، انتظار مکي  6931در سال . دکرسال و تحقق رشد اقتصادي دو رقمي اشاره  11پس از گذشت 

گرايانه پولي و مالي، رشد اقتصادي و سطح اشکتاال در کشکور بکه     هاي حمايت استمرار رويکرد گذشته در شتاب بخشيدن به سياست

هاي اخيکر مکمن توجکه بکه      الدر اين ميان، بان  مرکزي در طول س. ندشوداري برخوردار  امهم اقتصادي از بهبود معن  لفهؤعنوان دو م

اي نيز به مقوله توليکد   آن مهار انتظارات تورمي، توجه ويژه دنبالثر در روند کنترل نرخ تورم نظير ايجاد ثبات در بازار ارز و به ؤعوامل م

دهاي توليکدي و  مين مالي سرمايه در گکرد  واحک  أهاي قابل توجهي را در قالب ت اقتضائات و شرايط موجود، کم  با توجه بهداشته و 

 . هاي کوچ  و متوسط براي حمايت از واحدهاي توليدي انجام داده است کم  به بنگاه

ها و کنترل آثکار مخکرب آن بکر     در واکنش به معضل تنگناي اعتباري بان  6931، بان  مرکزي در سال گفته پيشدر کنار موارد 

سسکات  ؤثري از جملکه سکاماندهي م  ؤمين مالي، اقدامات مأهاي ت نهايت هزينهها و در  هاي سود بانکي، هزينه تجهيز پول در بان  نرخ

با سازمان بکور  اورا  بهکادار بکراي داد و سکتد اورا        ها به خطوط اعتباري، هماهنگي اعتباري غيرمجاز، تبديل امافه برداشت بان 

هاي تعيکين شکده و    فرو  خودرو در سقف رکتي پيشسخاب در بازار سرمايه، توافق با خودروسازها براي تعيين سود قراردادهاي مشا

رود آثار مثبت اين اقدامات زمينکه را بکراي رقابکت سکالم      بانکي را در دستور کار قرار داده است که اميد مي تر در بازار بين حضور فعال

 .    د مقاومتي فراهم سازدمين مالي براي تحري  رشد اقتصادي و اشتاال در راستاي اهداف اقتصاأهاي ت ها و کاهش هزينه بان 
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 هاي اقتصادي  تجزيه و تحليل سياست

حرايي   در( مقردمايي  آمارهراي  اسرا   برر ) 2935سال  درصدي در 5/21اقتصادي  رشد دستيابي به نرخ

بررسري ازرياي يوييرد    . ده بودکردرصدي را يجربه  -6/2، رشد 2931 سال ايران در د که اقتصادشحاصل 

در اير   . اسر   بروده  هرا مبتر    دهد که ارزش افيوده يمامي گروه نشان مي 2935ناخايص داخلي در سال 

 را( درصرد  واحرد  8/3)سهم  بيشتري  نييو ( درصد 6/62)افيوده  ارزش رشد نرخ بااليري  نف  ميان، گروه

افيايش رشرد يوييرد    زمينه، اي  در اهمي  حائي نکته .داد اختصاص خود به 2935 سال اقتصادي رشد در

بررود کرره  2935درصررد در سررال  9/9برره  2931درصررد در سررال  -2/9ناخررايص داخلرري برردون نفرر  از 

 هراي  بنگراه  گرردش  در سررمايه  مرايي  يأمي  بر هاي مويد همانند يمرکي  از فعايي  هاي نظام بانکي حماي 

 يرأمي  متوسط، کمک بره   و کوچک هاي بنگاه مايي يأمي  خصوص در شده انجام هاي مساعدت اقتصادي،

 مشراهده . بره آن داشرته اسر     دسرتيابي ي در مرثرر نقش  موارد ديگر،مايي خريد محصوالت کشاورزي و 

 نخسر   فصرل  در اقتصراد  مطلرو   رشرد  استمرار از حاکي نيي زمينه رشد اقتصادي در رو پيش نماگرهاي

 نخسر  ماهه  هاي مايي صنايع منتخب بور  در سه ي  راستا، بررسي اقالم و نست ادر  .اس  2936 سال

اسر     2935هاي صنعتي در مقايسه با دوره مشرابه سرال    بهتود عملکرد فعايي  دهنده نشان 2936سال 

رشرته فعايير  افريايش عملکررد      29رشرته فعايير  صرنعتي،     25اي  مدت و از مجموع  درکه  اي گونه به

اند  اير  در حرايي اسر      گروه با کاهش درآمد حاصل از فروش موازه بوده 1ده و ينها کرربه فروش را يج

افريون برر اير ،    . گروه صنعتي با کاهش موازره برود   8عملکرد فروش  2935سال  نخس ماهه  که در سه

سرال   نخسر  ماهه  هاي بيرگ صنعتي کشور در سهبراسا  آخري  آمارهاي موزود، شاخص يوييد کارگاه

سال  نخس ماهه  درصد افيايش يافته، به طوري که در سه 5/5 پيشي ،نست  به مدت مشابه سال  2936

صررنايع  "، "يريلرنيم و   ، يريلرمويوري نقليه  يوييد وسايل  صرنايع "شش گروه اصلي صنعتي شامل  2936

 هراي   روي برر  و دسرتگاه  نير  مويد و انتقرال    آالت يوييد ماشي  صرنايع "، "غيرفليي يوييد محصوالت کاني  

يوييد مرواد    صرنايع"و  "صنايع يوييد مواد و محصوالت شيميايي"، "اسراسي يوييد فليات   صرنايع"، "برقي

هاي بريرگ صرنعتي، از رشرد     درصدي از شاخص يوييد کارگاه 9/89با ضريب اهمي   در مجموع، "غذايي
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با يوزه به شواهد موزود نظير بهترود   ،بنابراي . اند برخوردار بوده 2935مبتتي نست  به مدت مشابه سال 

 و شرده  محقر   2936 سرال  براي اقتصادي مناستي رشد شود مي بيني پيش هاي صنعتي، عملکرد فعايي 

در  .يابرد  اسرتمرار  نيري  زراري  سال در اس ، شده آغاز گذشته سال از که اقتصادي رشد بهتود به رو روند

هاي بخرش نفر ، در    برداري از ظرفي  س  به اي  نکته نيي اشاره شود که با يوزه به بهرهعي  حال، الزم ا

رو مجموعره   پرذير نخواهرد برود، از اير      امکران  پيشري  به رشدهاي باال همانند سال  دستيابيسال زاري 

گذاري کشور و بانک مرکيي مصمم هستند يا در سال زاري زمينه بهترري را برراي رشرد بخرش      سياس 

 . نفتي اقتصاد و يحريک رشد و اشتغال از اي  حوزه فراهم سازندغير

 حفر   نيري مرايي و   و پرويي  انضرتا   مجموعه عواملي همچون يقوي  ،در طول چند سال گذشته

ارز و مديري  انتظارات يورمي، شرايط مناستي را برراي کراهش نررخ يرورم فرراهم       بازار در آرامش و رتات

درصد در  4/3به سطح يک رقمي  2931درصد در مهرماه سال  1/14ساخ ، به طوري که نرخ يورم را از 

 دوازده در يرورم  و رسيدن نررخ  2936هاي ابتدايي سال  رغم افيايش نرخ يورم در ماه به. رسيد 2935سال 

 پايره  سرال  اسرا   برر ) 2935 خردادمراه  بره  منتهري  مراه  دوازده به نست  2936 خردادماه به نتهيم ماه

درصرد در   1/22از  (2935=244 پايره  سال بر اسا )درصد، نرخ يورم نقطه به نقطه  24 به (2935=244

 ير  رعا رود برا  درصد در خرداد ماه سال زاري کاهش ياف  که انتظرار مري   9/24به  2936ماه  ارديتهش 

پايردار   رقمري  يرک  يرورم  اهردا   راستاي مايي، حرک  اقتصاد کشور در و پويي گرايانه انضتا  رويکردهاي

 . استمرار يابد

هراي   هاي اعتتاري بانک مرکيي از بدو استقرار دوي  يازدهم ناظر برر اسرتفاده از ظرفير     سياس 

هاي کوچک و متوسط  سرمايه در گردش واحدهاي يوييدي و حماي  از بنگاه يأمي خايي اقتصاد از طري  

 هريار  7/5189 برابر 2935سال  درکل يسهيالت پرداختي شتکه بانکي  ،در اي  اريتا . متمرکي بوده اس 

از مجمروع  . درصد رشد داشته اس  1/92ريال بود که نست  به رقم مشابه سال گذشته به مييان  ميليارد

اير   . هراي يوييردي شرده اسر      مايي سررمايه در گرردش واحرد    يأمي درصد صر   4/61الت، اي  يسهي

سياس  با قوت بيشتري در بخش صنع  و معدن دنتال شده اس   به طروري کره از مجمروع يسرهيالت     
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  ده اسر  شدرصد صر  سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي و معدني  9/81بخش، اي  پرداخ  شده در 

 ميليارد هيار 6/2429 برابر بانکي شتکه پرداختي يسهيالت کل ،2936 سال نخس  هماه سه در ،همچني 

 1/65 اي ، بر افيون. اس  داشته رشد درصد 5/8 مييان به گذشته سال مشابه رقم به نست  که بوده ريال

 يوييردي  واحردهاي  گرردش  در سررمايه  يرأمي   به دوره، اي  در بانکي شتکه پرداختي يسهيالت از درصد

، در راسرتاي  همچنري   .برود  درصد 4/87 برابر معدن و صنع  بخش براي مييان اي  که داشته اختصاص

نسرت  بره ينظريم     2935حماي  از واحدهاي يوييدي کوچرک و متوسرط، اير  بانرک در ابترداي سرال       

د که اي  امرر  کراقدام و آن را به شتکه بانکي ابالغ  "هاي کوچک و متوسط مايي بنگاه يأمي دستورايعمل "

نيري   2936افيون بر اي ، در سال . مايي واحدهاي يادشده ايجاد کرد يأمي  منظور بهيري را  شرايط مناسب

هيار ميليرارد ريرال    944حدود  در مجموعبيني شده اس  که  در راستاي حماي  از يوييد و اشتغال پيش

منرابع مرايي    يرأمي  بنگاه اقتصادي، يار ه 24سرمايه در گردش مورد نياز يعداد  يأمي  منظور بهيسهيالت 

مايي مورد نياز برراي   يأمي و  درصد 64 طرح نيمه يمام با پيشرف  فيييکي حداقلهيار  6مورد نياز يعداد 

بره  . واحد اقتصادي از محل منابع داخلري شرتکه برانکي اختصراص يابرد     هيار  5 بازسازي و نوسازي يعداد

 144ده اس  متلر   شمقرر  2936قانون بودزه سال  28يتصره  "ايف"نامه ازرايي بند  ي يعالوه، مطاب  آ

بررداري از   هاي شغلي زديد و پايردار برراي بهرره    هيار ميليارد ريال يسهيالت بانکي به منظور ايجاد فرص 

هاي کوچرک،   ها و پروژه به طرح( با اويوي  مناط  روستايي، عشايري و محروم)هاي نستي و رقابتي  ميي 

 . دشويع دستي پرداخ  متوسط و صنا

 حفر   يوييرد،  هيينره  و يرورمي  به انتظرارات  دهي شکل در ارز نرخ يحوالت دار امعن ارر به يوزه با

هاي اخيرر بروده    طول سال در مرکيي بانک گذاري سياس  هاي اويوي  يري  مهم از ارز بازار آرامش و  رتات

 بانک مرکيي در طول يک سال گذشته از طري  انجام اقدامايي نظيرر پاسرخگويي   ،در همي  اريتا . اس 

 و يوييرد  مليومرات  و اساسري  کاالهراي  واردکننردگان  ويژه به واردکنندگان) ارز واقعي متقاضيان به مناسب

 ارز هرداي   طرير   از) ارز برازار  عرضره  سرم   ، يقوي (بيماران و دانشجويان نظير خدمايي ارز متقاضيان

 فروش و خريد به ها بانک هاي صرافي نمودن مجاز و ارز بازار به پتروشيمي واحدهاي ويژه به صادرکنندگان

 کرارگياري  روابط آزاد، يوسعه نرخ به ارز فروش و خريد ازرايي ضوابط و دستورايعمل ، ابالغ(آزاد نرخ با ارز
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 اسرناد  معامله نرخ يا گشايش روز نرخ با اسنادي اعتتارات براي بازار نرخ با ارز خارزي و فروش هاي بانک با

، يوانس  رتات بسيار مناستي را بر بازار ارز حکمفرما ساخته و از ارزش پول ملي بره  (باشد کمتر کدام هر)

سرال   نخسر  ماهره   به طوري که متوسط نرخ دالر و يورو در بازار آزاد در سه  دکننحو مناستي محافظ  

درصرد برخروردار برود کره      2/6و  1/8به يرييب از رشدي برابر  2935سال  نست  به رقم مشابه در 2936

 . اس سال زاري  نخس ماهه  رتات نستي بازار ارز در سه دهنده نشان

 تحوالت بخش اسمي اقتصاد

 وضعيت متغيرهاي حوزه پولي و اعتباري( الف

هريار ميليرارد ريرال     2/29213به  2936بر اسا  آخري  آمار موزود، حجم نقدينگي در پايان خرداد 

 21رشرد نقردينگي در   . داش  رشد درصد 2/11به مييان  2935پايان خرداد سال  رسيد که نست  به

 2935ماهه منتهي بره خررداد سرال     21در مقايسه با رشد اي  متغير در  2936ماهه منتهي به خرداد 

 2936سال  نخس ماهه  سه نقدينگي در ،همچني   کاهش داش واحد درصد  6/5 برابر( درصد 7/13)

، (درصرد  1/1) 2935د که در مقايسه با رشد دوره مشرابه سرال   شدرصد برخوردار  3/1 برابراز رشدي 

 .دهد نشان مي افيايشواحد درصد  7/4

 2935درصد نست  به پايران اسرفند    4/9 برابربا رشدي  2936پايه پويي در پايان خرداد سال 

هيار ميليارد ريال رسيد که نست  به رشرد دوره مشرابه    3/2852به ( هيار ميليارد ريال افيايش 6/59)

هراي خرارزي    خايص دارايري . دهد نشان مي کاهشواحد درصد  1/4، (درصد 1/9 برابر) 2935در سال 

واحرد   3/9 برابرر و برا سرهمي کاهنرده     2935درصد کاهش نست  به پايران سرال    7/9بانک مرکيي با 

خرايص  . اسر   بروده   2936سرال   نخسر  ماهره   يري  عامل کاهنده رشد پايه پرويي در سره   درصد، مهم

 4/181بره   2935درصد افيايش نست  بره پايران سرال     1/93با بخش دويتي مطايتات بانک مرکيي از 

ينده رشرد پايره   فيا يري  عامل مهم واحد درصد، 1/1 برابرسهمي فياينده  که با هيار ميليارد ريال رسيد

درصد افريايش   7/2ها با  مطايتات بانک مرکيي از بانک .بوده اس  2936سال  نخس ماهه  پويي در سه

واحرد   3/4 برابرر سهمي فياينرده   که با هيار ميليارد ريال رسيد 7/2429به  2935نست  به پايان سال 

  .بوده اس  2936ال س نخس ماهه  فياينده رشد پايه پويي در سه يکي ديگر از عواملدرصد، 
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ضريب فياينرده   ،بدي  يرييب. رسيد 244/7، ضريب فياينده نقدينگي به 2936در پايان خرداد 

درصد افيايش ياف  که در مقايسه با رشد دوره مشرابه سرال    3/2، 2935نقدينگي نست  به پايان سال 

  .دهد نشان مي افيايشواحد درصد  2/2، (درصد 8/4) 2935

 خارجي اقتصادتحوالت بخش ( ب

هرا برا    زاري يرراز پرداخر     مازاد حسا  2936 سال نخس ماهه  سه بر اسا  برآوردهاي مقدمايي، در

مرازاد   کراهش . ميليرارد دالر رسريد   7/9، بره  2935دوره مشابه سرال  درصدي نست  به  8/18کاهش 

ناشري   ارددر بيشتر مو، 2935سال زاري نست  به دوره مشابه در سال  نخس فصل  درحسا  زاري 

واسطه رشد  هب، ارزش فو  صادرات کاال زاريسال  نخس ماهه  سهدر . واردات بوده اس از رشد ارزش 

بره   2935نسرت  بره دوره مشرابه سرال     درصد افريايش   3/21با هميمان قيم  و مقدار صادرات نف ، 

 9/26بره رقرم    درصرد افريايش   5/92ارزش فو  واردات کاال با  ،ي  دورها در. رسيدميليارد دالر  9/12

ميليرارد دالر   6/92به رقم  2936خردادماه مجموع يعهدات خارزي کشور در پايان . ميليارد دالر رسيد

آن  (ميليارد دالر 4/22)درصد  8/91آن را يعهدات بايقوه و  (ميليارد دالر 6/14) درصد 1/65رسيد که 

هراي   مدت و بلندمردت از کرل بردهي    هاي کوياه هيسهم بد. داد يشکيل مي( ها بدهي)را يعهدات بايفعل 

  .درصد بود 4/54 برابريکسان و در مقطع زماني يادشده ( يعهدات بايفعل)خارزي 

 تحوالت بودجه عمومي دولت( پ

 رسريد هيار ميليارد ريال  5/624حدود به  2936سال  نخس ماهه  در سه و مصار  بودزه دوي  منابع

درآمدهاي عمرومي دوير  در    .دهد نشان مي افيايش درصد 1/15 ،پيشي بازه مشابه سال که نست  به 

 ،پيشري  بازه مشابه سرال  ميليارد ريال بود که نست  به هيار  1/196متل   2936سال  نخس ماهه  سه

 يمايياي يسهم درآمدها. درصد يحق  داش  9/59 مصو  بودزه،ش و نست  به رقم افيايدرصد  3/22

حاصرل از واگرذاري    در اي  دوره، منابع .درصد بود 8/13 ،در اي  بازهدوي   يعموممنابع بودزه از کل 

درصرد از منرابع عمرومي دوير  را      2/92کره  ميليارد ريال رسيد هيار  7/283اي به  هاي سرمايه دارايي

 . يشکيل داد
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 ميليرارد ريرال  هريار   8/518بره   2936سال  نخس ماهه  در سه( زاري)اي  هاي هيينه پرداخ 

 8/18، پيشري  و نست  به مردت مشرابه سرال    درصد يحق   3/81 مصو ،در مقايسه با رقم  کهرسيد 

برا  ( هراي عمرانري   پرداخر  )اي  هراي سررمايه   پرداخ  باب  يملک دارايي. دهد درصد افيايش نشان مي

 نخسر  ماهه  در سهميليارد ريال هيار  1/8 به پيشي  سالمدت مشابه نست  به  افيايشدرصد  4/183

 . رسيدسال زاري 

، يرراز  يا هاي هيينه با يوزه به رقم عملکرد درآمدها و پرداخ  ،2936سال  نخس ماهه  در سه

، پيشري  شد که نست  به مدت مشرابه سرال   ميليارد ريال کسري موازه هيار  1/956عمليايي دوي  با 

ميليرارد  هريار   1/282برا  اي  هاي سررمايه  خايص واگذاري داراييهمچني ، . درصد افيايش داش  8/75

کسرري  )اي بودزره عمرومي دوير      رو شد  بنابراي  در مجموع، يراز عمليايي و سررمايه  مازاد روبهريال 

 . هيار ميليارد ريال کسري موازه شد 7/271با  2936سال  نخس ماهه  در سه( بودزه

 ها تحوالت بازار دارايي( ت

 مردت متوسط نرخ اسمي دالر در اير   . خوردار بود، بازار ارز از رتات نستي بر2936 نخس ماهه  در سه

. درصرد رشرد داشر     1/8، پيشري  مدت مشابه سرال  ريال بود که نست  به  97561 برابردر بازار آزاد 

 91111در بازار بي  برانکي برا نررخ متوسرط      2936سال  نخس ماهه  سههمچني ، هر دالر آمريکا در 

درصرد   3/6حردود   پيشري  سال مدت مشابه  نرخريال در اختيار متقاضيان قرارگرف  که در مقايسه با 

 1/2رسمي برا  و  ، شکا  نستي نرخ دالر بازار آزاد2936سال  نخس ماهه  سهدر . دهد افيايش نشان مي

نحررا   ا ،در اير  دوره  .درصرد رسريد   8/25، به 2935سال مدت مشابه نست  به  افيايشواحد درصد 

واحرد   43/4درصرد و ضرريب يغييررات آن در حردود      5/11معيار نرخ برابري دالر در بازار آزاد حردود  

 .افيايش ياف  2935درصد نست  به مدت مشابه سال 

دهنرده   نشران  2936سرال   نخسر  ماهره   بررسي عملکرد بور  اورا  بهادار يهران در پايان سه

، اير  دو متغيرر  . اسر   2935زار نست  به پايان سال درصدي شاخص کل و ارزش با -6/4و  4/1رشد 

ماهره   درسره . انرد  درصد رشد همراه بروده  3/9و  1/8پايان خرداد ماه سال گذشته به يرييب با نست  به 

درصد نست  به مدت مشابه سرال   3/22و  1/24حجم و ارزش معامالت، به يرييب  2936ابتدايي سال 
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يروان در   را مري  2936ماهره ابتردايي سرال     سه درازار سرمايه ب اصلي هاي چايش. کاهش يافتند پيشي 

هراي برازار، مشرکالت     عواملي همچون يضعيف طر  يقاضاي بازار به دييل مشکالت نقردينگي حقروقي  

 . اي و کاهش قيم  زهاني نف  و مواد معدني برشمرد منطقه

 بندي جمع

بانک مرکيي از ابتداي فعايي  دوي  يازدهم و در راسرتاي يحقر  منويرات و فرمايشرات مقرام معظرم       

رهتري متني بر بازگرداندن رتات و آرامش بره فضراي اقتصرادي، يوانسر  برا يقوير  انضرتا  پرويي و         

 مديري  نوسانات نرخ ارز، آرامش را به فضاي اقتصراد کرالن برگردانرد کره نترايد آن در کراهش قابرل       

سرال و رترات    16از گذشر    پس 2935مالحظه نرخ يورم و دستيابي به نرخ يورم يک رقمي در سال 

که استمرار وضرعي    طوري هاي آيي نيي ادامه خواهد داش ، به اي  رويکرد در سال. بازار ارز يجلي ياف 

ورم و حفر   رتات و آرامش در فضاي اقتصاد کالن از طري  يقوي  انضتا  مايي و پويي، کنترل نررخ ير  

 .هاي اصلي در دستور کار بانک مرکيي قرار دارد گيري رتات بازار ارز به عنوان زه 

 در سررمايه  مايي يأمي  بر هاي مويد مانند يمرکي  از فعايي  مرکيي هاي بانک حماي بر اي ،  افيون

متوسرط،   و کوچک هاي مايي بنگاه يأمي  خصوص در شده انجام هاي مساعدت اقتصادي، هاي بنگاه گردش

ي در افريايش رشرد يوييرد    مرثرر نقرش   مروارد ديگرر،  مايي خريد محصوالت کشراورزي و   يأمي کمک به 

هراي بانرک    نيري اسرتمرار سياسر     2936در سال . داشته اس  2935ناخايص داخلي بدون نف  در سال 

بهترود عملکررد    خصروص مرکيي در راسرتاي حماير  از يوييرد و اشرتغال، در کنرار شرواهد موزرود در        

هراي بريرگ صرنعتي کشرور در     درصردي شراخص يوييرد کارگراه     5/5همچون رشد )هاي صنعتي  فعايي 

شراخص از فصرل   اير   و يداوم رشد مبت   پيشي نست  به مدت مشابه سال  2936سال  نخس ماهه  سه

 2936، رشرد اقتصرادي مناسرتي را برراي سرال      (2936سال  نخس ماهه  يا پايان سه 2935سال  نخس 

 .    دهد نويد مي
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 جوزی عباس و محمد اخباری

 
 دهيچک

و  ریيد گ انددازه  ،نيبنابرا. اقتصادی است استگذارانيس دیياز اهداف مهم و کل شتابانريبه تورم غ يابيو دست کاریيکاهش نرخ ب

 مقالده وعدتيت ندايرو   اين ين اساس، در ابر .برخوردار است ای ويژه تياز اهم( روينا) غيرشتابانهمراه با تورم  کاریينرخ بتحليل 

نکته مهم در  .مورد بررسي قرار گرفته است 6931تا  6939های سالبرای  رانياقتصاد ا درفضا -حالتمدل  يک در چارچوبفصلي 

 هدای تاداری   پذيری نرخ مشارکت نيروی کدار از چرخده   ثيرأآن است که با توجه به ساختار بازار نيروی کار ايران و ت ،اين بررسي

اين يروی کار، برآورد شده و بر اساس ، نرخ بيکاری تتديل شده با فرض ثبات نرخ مشارکت ن(ای نرخ مشارکت حرکت موافق دوره)

 .ده استشنرخ نيز، نايرو برآورد 

شدتاب  ، در نتياده،  است های اخير حول نايرو بوده سالدر که تحوالت نرخ بيکاری دهد  يپژوهش نشان م های اين يافته

های طرف عرعه اقتصاد   ماموعه سياست ،شود به منظور کاهش نرخ بيکاری پيشنهاد مي. تورمي در حداقل خود قرار داشته است

کداهش ندرخ   . های کالن اقتصادی قدرار گيدرد   س سياستأوری نيروی کار در ر های توليدی و ارتقای بهره در قالب افزايش ظرفيت

ز موجدب بدرو   ،(ندرخ بيکداری و ندايرو   ) ود شکاف متنادار بين اين دو نرخنببا توجه به  ،های توليدی بيکاری بدون ارتقای ظرفيت

 .دشفشارهای تورمي خواهد 

 

 .نرخ بيکاري همراه با تورم غيرشتاباننرخ بيکاري، نرخ تورم،  :کليدددیواژگان 

 JEL :E24, C32, E31بندی طبقه

______________________________________________________ 
 هاي اقتصادي بانک مرکزي ها و سياست بررسي اداره پژوهشگر                                               m.akhbari@cbi.ir 

 هاي اقتصادي بانک مرکزي ها و سياست بررسي اداره پژوهشگر                                               a.jouzi@cbi.ir 
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 مقدمه. 6

. ست  مهم سياست  وتو ي در ياتياري از کهورها   هاي  وجود نيروي کار مازاد در اقتصاد يکي از موضوع

کاهش . دهد قرار مي تأثيرتورم را تح  نرخ  يه دنبال آن،ظرفي  اضافي در يازار کار، رشد دستمزدها و 

که يراي مثال در اساسنامه ياتياري از  يوده يک هدف مطرح  عنوان يهظرفي  مازاد نيروي کار نيز خود 

در همين ارتباط  .هاي مرکزي، ايجاد اشتغال کامل يه عنوان يک وظيفه قانوني گنجانده شده اس  يانک

اضافي نيروي کار و فهارهاي تتورمي در  يراي ارزيايي ميزان ظرفي  عنوان شاخصي  يه (NAIRU) نايرو

اي است    ياشد، وضعي  يازار کار يه گونته  رويناهنگامي که نرخ ييکاري زير . اس  شناخته شده يازار کار

هنگامي که نرخ ييکاري نيز يتايي  دهد؛  را نهان ميکه فهارهاي افزايهي ير روي رشد دستمزد و تورم 

نيز يته صتورم معکتو      ،نيروي کار در يازار وجود داشته ياشدظرفي  مازاد در صورتي که ياشد،  روينا

 روينتا شکاف يين نرخ ييکتاري و   ،رو از اين. دهد نهان ميروند نزو ي ير روي رشد دستمزدها و تورم را 

 .اس ييني رشد دستمزدها و تورم مطرح  يک داده مهم يه منظور ويش عنوان يه

وو ي  استخراج قواعد سياس سرانجام، ييني و ويشمنظور  يهرويکردهاي مختلفي  ،در اين ميان

يته  . و سياستگذاري مبتني ير آن يوده است   رويناين آنها، مدل يرآورد تر مهمکه از  اند يه کارگرفته شده

ي وتو ي نظيتر   هتا  سياست  اجتراي  يتراي  عنوان يتک ايتزار اعاعتاتي و استتدي ي     ه ي رويناييان ديگر، 

يه اين صورم که هنگامي که نترخ ييکتاري از ستط       ؛شود مياستفاده ي مريوط يه نرخ سود ها سياس 

 حتا     يته  ،همچنتين  ؛کاهش نرخ سود در دستور کار مقامام وو ي قرار گيرد ،کند ميافزايش ويدا  روينا

کاهش يايد، مقامام وو ي يا افتزودن   رويناوجود رايطه ييکاري و تورم، در صورتي که نرخ ييکاري يه زير 

______________________________________________________ 
ياتط  ( 791 )ن يار توسط موديگيلياني، تويين و واوتادمو   نخاتي (ييکاري همراه يا تورم غيرشتايان)  NAIRUمفهوم .  

در مطا عتام تجريتي   . يه کاهش يا افزايش تورم وجتود نتدارد  تمايلي عنوان نرخ ييکاري تعريف شد که در آن نرخ،  هياف  و ي

عبتارام نترخ   . ارز نرخ عبيعي ييکاري تلقي شده اس هميرو نا، (779 ) و گوردون( 779 ) استايگر، استوک و واتاوننظير 

اما يزم يه توضي  اس  که نترخ عبيعتي ييکتاري     ؛شوند مي استفادهجاي يکديگر  يهدر يرخي موارد  عبيعي ييکتاري و نايرو

 است    حتا ي  در اين. گيرد مي شکل اختياري ييکاري اسا ير ، ينايراين،اس مفهومي منتاب يه وو يون و يا فروض وا راسي 

 مفهتوم  تفتاوم  خصوص در تکميلي مطا عام يراي .اس عدم تعتادل  شرايط يا سازگار و نئوکينزي تجريي، مفهومينايرو  که

 .مراجعه کنيد "نايرو در نظريه و عمل"يا عنوان ( 2002) منکيو و يال مقا ه يه اقتصادي مختلف مکاتب در نايرو



 

 در اقتصاد ايران  نرخ بيکاري همراه با تورم غيرشتابانبررسي و تحليل 

 

61 

گيري ايتن رويکترد،   کتار  يته امتا در  ؛ نتد کن متي جلتوگيري   هتا  قيمت  ي سود از افزايش شتايان ها نرخير 

 :اس  ين آنها عبارمتر مهمهايي نيز وجود دارند که يرخي از  چا ش

  تمرکز ير تنهتا  . اس شکاف ييکاري جاري تنها يکي از متغيرهاي توضيحي در تبيين تورم

 . دهد  مييک متغير تصوير ناقصي از واقعي  را يه دس

  تمرکز ير شکاف ييکاري ممکن اس  اين احاا  را ايجاد نمايد که هدف سياستي، انتقال

 . اس  رويناييکاري يه سوي 

 دهد که ممکن است  يته د يتل کتاهش     گيري و تغيير تورم نهان مي  وجود وقفه در شکل

از  ،ياشتد تر از نرخ عبيعتي ييکتاري    تورم انتظاري، حتي در شرايطي که نرخ ييکاري وايين

هتاي عرضته متوافقي وجتود      يه عور مهايه، در صورتي که شوک. سرع  تورم کاسته شود

تتر از ستط     حتي اگر نرخ ييکاري وايين ،داشته ياشند، تورم در آينده کاهش خواهد ياف 

 . نرخ عبيعي ياشد

گيتري نتايرو و کهتف     ي فعال اشتغال و مقايله يا ييکاري، انتدازه ها سياس اهمي  يا توجه يه  

ي وو ي و ما ي ير اشتغال و تتورم از  ها تأثير سياس رايطه يين نرخ تورم و ييکاري در راستاي اثريخهي 

سنجش و تحليل نايرو در اقتصاد ايران يتا  ، مقا هاين هدف  ،ين اسا اير . اهمي  ياييي يرخوردار اس 

وجود رايطه ميان نرخ تتورم و نترخ ييکتاري در کهتور     وژوهش، فضا و فرضيه  –حا     مدلاستفاده از 

 . اس 

 يتراي ، نتايرو  در يخش سومشده و در زمينه نايرو مرور وژوهش ادييام ، مقا هاين در يخش دوم 

 .خواهد شدگيري از مباحث ارائه  م، نتيجهچهاردر يخش در انتها  .شود مييرآورد اقتصاد ايران 
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 ادبيات پژوهش. 2

يندي  توان آنها را در سه گروه کلي تقايم ند که ميهاتيرآورد نايرو مطرح منظور  يههاي مختلفي  روش

"هاي ساختاري روش"نخا ،گروه ؛ دکر
هايي اس  که رفتار قيم  و دستتمزد را   که شامل روشيوده  

وس از تعيين متغيرهاي دستمزد و قيمت ،   ،در اين روش. دهد يه شکل ساختاري مورد يررسي قرار مي

گتروه دوم، يتا استتفاده از     در. دشتو  نتايرو استتخراج متي     ،و يتا تعتادل نتاق     2يا فرض تعادل عمومي

و جتز  رونتد را    شتده  هاي تجاري تجزيه روند و چرخه يهاي محض آماري نرخ ييکاري يه اجزا تکنيک

کته مطتاير روش   اي  گونته يته  ؛ است  يادشتده  گتروه  تلفيقتي از دو   ،گروه سوم. گيرند نايرو در نظر مي

منحني فيليپس يهبود يافته  دهنده تورم که معمويً نايرو را ير اسا  معاديم رفتاري توضي  ،ساختاري

اعمتتال يتتراي هتتاي آمتتاري  هتتاي آمتتاري، يتتا استتتفاده از تکنيتتک و هماننتتد روش استت ، يتترآورد کتترده

ايرو و فاصله آن يا نرخ ييکتاري واقعتي، نتايرو را يترآورد     ماير حرک  ن  کننده  هاي شناسايي محدودي 

هتاي سياستتي وتو ي آن،     در راستتاي استتخراج نتايرو و دي ت      اين وژوهش،يا توجه يه هدف . دکن مي

 . مرور خواهند شد ،گيرند که در گروه سوم قرار ميهايي  وژوهش

در ياتياري از   تتورم  هاي ييايوو نييتب ييرا يعنوان مدل مثلثيا  ي، مد 790 اواخر دهه  از 

 ،تتورم  ي ختت کليدي  يژگيسه و ه،ينظر ني، مبدع ا(792 )گوردون  .مورد توجه قرار گرف ها  وژوهش

سازي تورم حاصل از شتوک تقاضتا يتا تکيته يتر       مدل .دکررا در آن معرفي شوک عرضه و  شوک تقاضا

را فتراهم   آن امکتان يترآورد    ،ده نهتده هاي متغير مهتاه  وذير يوده و استفاده از روش يرآورد نايرو امکان

 .کند مي

حرکت   چگتونگي  ، اعمال فروضي يتراي  اس مهاهده  غيرقايل روينااز آنجا که متغير کليدي  

عيف  امکان اعمال ،يرآورد متغيرهاي مهاهده نهدهيراي هاي آماري  روش. يايد زمان ضرورم ميدر آن 

رغم  يه .دنسازوذير ميامکان يراي تحويم اين متغير در عول زمان يندهاي تصادفي راآاي از فرگاترده

______________________________________________________ 
1. Structural Methods 

2. General Equilibrium   

3. Partial Equilibrium  

4. Identifying constraint  
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در  روينتا تصتري  تغييترام   ، TV-NAIRU)) يا زمان متغير روينااين موضوع در ادييام مرتبط يا يرآورد 

 . شوند گرفته مي کار يهييد اقتصادسنجي أيدون توجيه نظري يا تعول زمان يه عور معمول 

در عتول   نتايرو تصري  تغيير ، (771 ) و کينگ و همکاران( 779 ) مطا عام گوردونوس از  

گتام   امتا اعمتال فترض تصتري      ؛دنشتو  مي فرضيک فرايند گام تصادفي  عنوان يهدر ييهتر موارد  زمان

هتاي   روشو مطا عام تجريي موجتود از   اس   در وي داشتهنتايج نامطلويي را در ييهتر موارد تصادفي 

ريچاردستون و  يرخي مطا عام نظيتر   .اند دهکراقدام  هاي اقتصادسنجي مدل  ويژگي مختلفي يراي يهبود

 ديگتر  تصتريحام کارگيري و آزمون  هييا  ( 200)و فاييانين و مياتر (  200)، يياچ (2000)همکاران 

 اند، يرخي ديگر نظيتر  سعي در يهبود نتايج داشته افزودن يک روند تصادفيهمانند  رو،ينايراي تغييرام 

متغيرهتاي  يا افتزودن  ( 2002)و هير و تيمبيو ( 2000)، مک مورو و راجر( 77 )جيگر و وارکيناون 

 اوتل و جاناتون  اي ديگتر همچتون    و دستته در عول زمتان   روينادهنده تغييرام  احتما ي توضي ديگر 

، در اوکاننظير قاعده  جديدمعاديم دن کراضافه يا  ( 200) ، فايياني و مياتر( 200) ، يياچ(777 )

 . اند تاش کرده ،رويناتاهيل تصري  معاد ه حرک  

يا در نظر گرفتن فراينتد ستاده گتام تصتادفي، نتتايج قايتل قبتو ي از        (   20) اي وي و ديگران

يتر نتتايج شتکننده     تأکيتد يتا  ( 1 20) روستياتلي . اند و منحني فيليپس يه دس  آورده رويناتحويم 

فيليپس در منطقه يورو، يا افزودن متغير رياتک و اثتر چاتبندگي نترخ     هاي مريوط يه منحني  يرآورد

چابندگي نرخ ييکاري يتا افتزودن دو معاد ته در فتروض      اثر. يه نتايج يهتري دس  يافته اس 2ييکاري

 . اند و شکاف نرخ ييکاري تعيين شده رويناحرکتي 

تورمي مرتبط يا نترخ ييکتاري   هاي آمريکا يه ارزيايي فهارهاي  يا استفاده از داده( 1 20) کيلي

دهد که يته د يتل همباتتگي     وي نهان مي هاي وژوهش يافته. رداخته اس و مدم و يلندمدم   در کوتاه

هاي زماني، تجزيه و تحليل اثرام کوتاه و يلندمدم ييکاري ير روي تورم دشتوار است  و يتا     يايي سري

 . هتري حاصل خواهد شددهد که نتايج ي نهان مي  اي استفاده از تغييرام منطقه

______________________________________________________ 
1. Irac. (2000), Richardson, et al. (2000), Laubach. (2001). 

2. Hysteresis Effect 

3. Regional Variation 
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يينتي   ير اينکه ظرفي  مازاد عرضه نيروي کار نقش مهمتي در وتيش   تأکيديا ( 9 20) کاسبرم

عامتل مهمتي در    روينتا دهد که چگونه شکاف يين نرخ ييکاري و  تورم و رشد دستمزدها دارد، نهان مي

؛ است   روينتا ر يترآورد  هاي کاستبرم حتاکي از وجتود نااعمينتاني يتاي د      يرآورد. روندهاي تورمي اس 

ده کتر در کهور استرا يا روند نزو ي را تجريه  770 از اواسط دهه  روينادهد که  وي نهان مي ،همچنين

 . درصد اس  1اکنون در حدود  و هم

انتد  مطا عاتي نيز در خصوص يرآورد نايرو و نرخ عبيعي ييکاري در اقتصاد ايران صتورم گرفتته  

نتژاد و   ، عباستي ( 9  ) ، قبتادي (92  ) ، خا صتي (99  ) مطا عه متقتي توان يه که از جمله آنها مي

 و صتميمي و ديگتران   (97  ) شتيرافکن و جائتي   ،( 9  ) ، خا صتي و صتيامي  (97  ) زاده  کاظمي

 .دکراشاره ( 70  )

در مطا عه خود يه يررسي تورم، نرخ عبيعي ييکاري و نايرو در اقتصاد ايتران در  ( 99  ) متقي

دهد که در حا   کلي، در منحني خطي نتايج مطا عه وي نهان مي. ورداخته اس  9   -91  دوره 

نتايرو  ينتايراين، در ايتران مقتدار متوستط     ؛ فيليپس يين نرخ ييکاري عبيعي و نايرو تفاوتي وجود ندارد

ن و ي ايت  ،مدم ميان تورم و ييکاري رايطه وجود دارداگر چه در کوتاه ؛همان نرخ ييکاري عبيعي اس 

 .رايطه در يلندمدم وجود ندارد

. مورد يررسي قرار داده است   1   -90  رايطه تورم و ييکاري را يراي دوره ( 92  ) خا صي

 .دوره رايطته يلندمتدم يتين تتورم و ييکتاري وجتود دارد      ايتن  کته در   دهد نهان مينتايج مطا عه وي 

مدم نيز يين نرخ تتورم و  در کوتاه دهد کهنتايج ا گوي تصحي  خطاي متناظر آنها نهان مي ،همچنين

 .نرخ ييکاري رايطه وجود دارد

. يه يرآورد نرخ يهينه ييکاري و مقاياه آن يا نرخ ييکاري عبيعي ورداخته است  (  9  ) قبادي

 ،يافتته  و تفاوم اين نرخ يا نرخ ييکاري تحقتر  يودهدرصد  9يرايرنرخ يهينه ييکاري  ،ير اسا  يرآورد وي

 .امناسب دو   اس نتيجه اقدامام ن

يه يررسي و تحليل منحنتي فيليتپس و تغييتر نترخ عبيعتي      ( 97  ) زاده نژاد و کاظمي  عباسي

نرخ عبيعي ييکتاري را   ،سپس ،دهکرآنها ايتدا فرضيه نرخ ييکاري عبيعي را آزمون . اندييکاري ورداخته
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هاي متزمن ياعتث   ياورند که تورم آنها ير اين. اس درصد  6/9نرخ عبيعي يرآوردي آنها . انددهکريرآورد 

 .ده اس شکاهش قدرم خريد افراد و ياييودن نرخ عبيعي ييکاري 

يتته يتترآورد نتتايرو و تو يتتد يتتا قوه يتتا استتتفاده از ا گتتوي اجتتزاي  (  9  ) خا صتتي و صتتيامي

اري از دهد که شکاف تو يد يا انحراف نرخ ييکهاي مطا عه آنها نهان مييافته. اندنهده ورداخته مهاهده

 ير اسا . تجاري ير نرخ ييکاري و تورم منفي يوده اس  هاي دوره تأثيرو داشته نرخ نايرو ارتباط منفي 

 .ده اس شدرصد يرآورد  9در حدود  69  - 9  دوره در نرخ نايرو  ،نتايج مطا عه آنها

رفع مهکام اقتصادي در يخش اشتغال، يه جاي  يرايکه  معتقدند( 97  ) شيرافکن و جائي

استفاده شتده   STM/UNدر مطا عه آنها از روش . کاهش نرخ ييکاري يايد در صدد کاهش نرخ نايرو يود

دوره هاي آنان نايرو در مقاياه يا نرخ ييکاري يا نوسان ييهتري همراه يتوده و در  و ير اسا  يافتهاس  

 .تحقر يافته اس  فراتر از نرخ ييکاري  9  -99  

ورسکام يه يرآورد نرخ عبيعي ييکاري -يا استفاده از فيلتر هودريک( 97  ) زادهحايني و قلي

هتاي ييکتاري و تتورم رايطته معنتاداري      يين نوسانآنها، ير اسا  نتايج . دنوردازو ارتباط آن يا تورم مي

 اي  ايتران موجتب چنتين نتيجته     آنها معتقدند ييش از سه دهته رکتود تتورمي در اقتصتاد    . وجود ندارد

 .ده اس ش

  و يتدين را يترآورد کترده    9   -99  دوره در نرخ ييکاري نتايرو  ( 70  ) صميمي و ديگران

 آنهتا  نتتايج مطا عته  . انتد  دهکتر استفاده   ورسکام و ياند وس- فيلتر کا من، هدريک يها منظور از روش

 ،دهتد  کا من يا واقعيام اقتصادي کهور را نهان ميفيتلر   از روشآمده  دس  يهتطاير ييهتر يرآوردهاي 

 . اند يرآورد کردهدرصد  0 /9نرخ نايرو را در حدود  ،همچنين

 در اقتصاد ايران  روينابرآورد  .9

 آنکته نخا  را در خود دارد؛ مزي  اصلي دو مزي  فضا  -ي حا  ها مدل سازي در قا ب ساختاري مدل

يترآورد ايتن   يتا  سازد که  اي فراهم مي را يه گونه متغيرهاي مهاهده نهده استفاده ازامکان  اين ساختار

______________________________________________________ 
1. Band Pass 
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مزيت  دوم در امکتان   . شتد اثر آن يه عنوان متغير توضيحي در مدل فراهم خواهد يرآورد متغير، امکان 

 .اس در اين ساختار نهفته هاي يازگهتي قوي مانند کا من فيلتر ا گوريتم استفاده از

تتا    9  هتاي فصتلي مريتوط يته دوره فصتل اول      نايرو در اقتصاد ايران از دادهيه منظور يرآورد نرخ 

سياتم معاديم استفاده شده در اين مطا عه يتر سته   . فضا استفاده شد -و رويکرد حا   71  فصل چهارم 

ترين معاد ته در ايتن    معاد ه مهاهده و شش معاد ه حا   استوار شده اس ؛ معاد ه نخا  مهاهده و کليدي

شتتکاف نتترخ  را  يتتر استتا  (DLCPI)کايهتتا و ختتدمام مصتترفي  نتترخ تتتورم شتتاخ  يهتتاي   ،سياتتتم

توضتي   ( YGAP) شکاف تو يتد  و (DLEX)، تغييرام نرخ ارز(DLM_2)، تغييرام نقدينگي(UGAP)ييکاري

. انتد  مدم تو يد و نرخ نايرو در سياتتم قترار گرفتته    داده و دو معاد ه مهاهده ديگر ير اسا  تعريف روند يلند

مدم تو يد، فروض حرکتي يراي ايتن متغيرهتاي مهتاهده نهتده يتر استا         يراي استخراج نايرو و روند يلند

 :کارگرفته شده در اين مطا عه در سطرهاي زير آورده شده اس  سياتم يه. معاديم حا   اعمال شده اس 

 :معاديم مهاهده

 

                                                      

                          
                                 

              

:معاديم حا    

                        

             

                
                         

               

        

 گتاريتم تو يتد               ه،شتد   گاريتم نرخ ييکاري تعتديل فصتلي     ياي، در معاديم 

يترآورد سياتتم   . ندهاتت  متغيرهتاي تصتادفي نوفته ستفيد       ،  ،  ،   ناخا   داخلي يدون نف  و 

انجام شده اس ؛ مقداردهي او يته متغيرهتاي مهتاهده نهتده يتر       2ايويوز افزار نرميا استفاده از يادشده 

______________________________________________________ 
1. White Noise 

2. Eviews 
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ير استا  يرآوردهتاي    .شده صورم گرفته اس   اسا  نرخ ييکاري و تو يد ناخا   داخلي تعديل فصلي

و فهتار هزينته يتا عرضته در نظتر      ( شکاف ييکتاري ) تورم تايعي از اينرسي تورم، فهار تقاضا شده انجام

هتاي عترف عرضته،     ثر ير تورم نظير شتوک ؤيا توجه يه يرونزا يودن يرخي از عوامل م. شده اس گرفته 

 . هاي تقاضا خواهد يود گذاري وو ي تنها متوجه عوامل قايل کنترل نظير شوک سياس 

ب مريتوط يته متغيرهتاي اثرگتذار يتر      يضرا عام ، دشوماحظه مي  در جدول عور که  همان

نترخ ارز اثتر مثبتتي يتر      و اي که رشد نقدينگييه گونه اس ؛هاي اقتصادي نظريه تغييرام تورم مطاير

ها يه  حا  عام  مطاير يا  در خصوص شکاف تو يد و ييکاري نيز نتايج يرآورد .تغييرام نرخ تورم دارد

ده و از دار نبو ايا اين وجود اثر شکاف نرخ ييکاري ير تورم يه  حا  آماري معن ؛هاي اقتصادي اس  نظريه

 . اس جنبه اقتصادي نيز يايار محدود 

 نايرو مدل برآورد کمي نتايج .6جدول

 ارزش احتمال Z-Statistic انحراف معيار ضريب  

C(1) 000/0 000/0 719/0 0000/0 

C(2) 305/0 009/0 550/00 0000/0 

C(3) 007/0 000/0 933/11 0000/0 

C(4) 100/0 010/0 010/10 0000/0 

C(5) 139/0 000/0 100/0 0000/0 

C(6) 000/0- 000/0 030/0- 313/0 

 Final State Root MSE Z-Statistic ارزش احتمال 

TREND 0150/10 011790/0 500/1190 0 

NAIRU 070739/0 001191/0 10110/31 0 

Log likelihood 077/001      Akaike info criterion 701/9-  

Parameters 1      Schwarz criterion 031/9-  

Diffuse priors 0      Hannan-Quinn criter. 101/9-  

 .هاي وژوهش يافته: خذمأ   

در تر يه تحويم همزمان يخش تو يد در اقتصاد و نرخ ييکاري و ساختار يازار کتار،   نگاهي دقير

و تورم در اقتصاد ايران است ؛   داري رايطه نرخ ييکاري امعن نبودنکام مفيدي يه منظور تبيين يرگيرنده 

رغم تحقر رشد اقتصادي غيرنفتي  يه  7  تا وايان سال  72  نرخ ييکاري از اواسط سال  ،يراي مثال
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 71  درصد در نوسان يوده اس ، اما در ستال     تا  0 محدود و حاکم يودن رکود نابي در محدوده 

. درصتد قترار دارد   2 در مقتاديري يتايتر از   ايتن نترخ    ،يهبود رشد اقتصادي و خروج از رکتود  يا وجود

د که تحويم نرخ مهارک  در يازار کتار  شو تري يه موضوع صورم گيرد، ماحظه مي چنانچه نگاه دقير

تغييرام نرخ مهتارک  اقتصتادي   ييان ديگر، يه . عامل اصلي تحويم غيرمنتظره در يازار کار يوده اس 

کند؛ افتزايش دو واحتد درصتدي     اي نرخ ييکاري را توجيه مي در يازار کار، د يل اصلي حرک  ضد دوره

د يتل افتزايش نترخ ييکتاري      72  - 7  در مقاياه يته دوره   71  نرخ مهارک  اقتصادي در سال 

رسد که يا يهبود شرايط اقتصاد و افزايش  يه نظر مي. اس  71  رغم يهبود وضعي  اشتغال در سال  يه

تري  رفعال کهور يا افزايش شانس يافتن شغل مناسب يه صورم فعالتقاضاي نيروي کار، نيروي کار غي

يايتد و   افزايش اشتغال کاهش نمتي يا وجود عمل جمعي  ييکار کهور در يه جاتجوي شغل ورداخته و 

 . دهد اين وقايع يه صورم افزايش نرخ ييکاري خود را نهان مي نتيجه

 

 مدت ندتوليد ناخالص داخلي بدون نفت و روند بل .6 نمودار

 
 .هاي وژوهش ا و يافته.ا.يانک مرکزي ج: خذمأ      
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 فيلتر-روند بلندمدت توليد
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 نرخ بيکاري و نايرو .2نمودار

 
 .هاي وژوهش مرکز آمار ايران و يافته: خذمأ

يه ترتيب وضعي  تو يد ناختا   داخلتي و نترخ ييکتاري در مقاياته يتا        ،2و   در نمودارهاي 

د کته در فصتل چهتارم ستال     شو ماحظه مي ،مدم آنها نهان داده شده اس ، ير اين اسا  مقادير يلند

ستازي يتراي رشتد اقتصتادي، تتداوم       ظرفي  نيافتن شکاف تو يد ياته شده و در صورم افزايش 71  

افزايش نرخ  ،يا اين وجود. هاي تورمي را فراهم سازد اند موجبام ايجاد فهارتو افزايش رشد اقتصادي مي

د يل اصلي اين موضوع، . دهد را نهان ميييکاري يه سطوح يايتر از نايرو در همين دوره نکام متفاوتي 

موافتر  )د يه ساختار عرضه نيروي کار و تغييرام مثب  نرخ مهارک  نيروي کتار  شعور که اشاره  همان

هتاي يتازار    هاي تو يدي کهور يه صورم متناسب يا وتانايل وتانايل نيافتن رشد. داردارتباط ( اي رهدو

يته   ؛دکتر حرکتي روند رشد اقتصادي و تحويم نرخ ييکاري قلمتداد   همنبود توان د يل اصلي  کار را مي

يتا افتزايش تقاضتاي    رود يا فراهم شدن ياترهاي مناسب تو يد و اشتغال، همتراه   اي که انتظار مي گونه

 .   نيروي کار، عرضه نيروي کار يا آهنگي متناسب يا تقاضاي آن افزايش يايد
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آمتده و  کننده مهتم از تتورم يته حاتا       ييني  تواند يک ويشنايرو ميمطاير نظريام اقتصادي، 

 يهتا  سياست  هداي  منظور  يهوضعي  نرخ ييکاري ناب  يه نرخ ييکاري نايرو حاوي اعاعام مفيدي 

د، تغييترام نترخ   شت عور که اشتاره   اما همان اس ؛هاي مبتني ير هدفگذاري نرخ تورم  وو ي در سياتم

که مطاير تعريف يراير يتا نترخ ييکتاري    -مهارک  نيروي کار در يازار کار در عمل امکان استخراج نايرو 

يراي حذف اثرام تغيير نرخ مهارک  ير تحويم . را دشوار ساخته اس  -يا تورم غيرشتايان اس همراه 

دن نرخ مهارک  در کتل دوره و استتخراج   کرتوان يا  ثاي  فرض  نرخ ييکاري در دوره مورد يررسي مي

ده و از اين نرخ ييکتاري تعتديل شتده و نتايرو محاستباتي      کرنرخ ييکاري تعديل شده، نايرو را محاسبه 

 .دکرهاي سياس  وو ي استفاده  لتحلييراي انجام 

محاسبه نرخ ييکاري تعديل شده از اعاعام فصلي نرخ ييکاري، نرخ مهتارک ، جمعيت     يراي

ميانگين نترخ    .استفاده شده اس  99  -71  دوره در سال و جمعي  ييکار   فعال، جمعي  يايي ده

اثرام تغيير نرخ مهارک  ير نرخ درصد يوده و يراي حذف  9 مهارک  اقتصادي در اين دوره در حدود 

 .محاسبه شتده است   ( درصد 9 ) نرخ ييکاري تعديل شده يا فرض نرخ مهارک  متوسط دوره  ييکاري،

نهتان   2ده که نتتايج آن در جتدول   شمعاديم يا در نظر گرفتن نرخ ييکاري تعديل شده، يرآورد تمام 

 .داده شده اس 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________ 
 .ا ني موجودويهين هاي  سال يرايسال  يه جمعي  ييکار، فعال و يايتر از ده مريوط رسمي اعاعام.  



 

 در اقتصاد ايران  نرخ بيکاري همراه با تورم غيرشتابانبررسي و تحليل 

 

21 

 نايرو مدل برآورد کمي نتايج. 2جدول

 ارزش احتمال Z-Statistic انحراف معيار ضريب  

C(1) 005/0 005/0 705/0 5530/0 

C(2) 300/0 037/0 310/1 000/0 

C(3) 151/0 010/0 331/15 000/0 

C(4) 111/0 000/0 590/1 000/0 

C(5) 099/0 053/0 770/9 000/0 

C(6) 000/0- 003/0 051/3- 000/0 

 Final State Root MSE Z-Statistic ارزش احتمال 

TREND 011/10 010/0 731/1000 000/0 

NAIRU 100/0 070/0 190/05 000/0 

Log likelihood 0003/101      Akaike info criterion 070/0- 

Parameters 1      Schwarz criterion 700/3- 

Diffuse priors 0      Hannan-Quinn criter 107/0- 

 .هاي وژوهش يافته: خذمأ       

 حتا  آمتاري    يهنيز ضرايب، موافر يا نظريام اقتصادي و تمام که  دهد نهان ميتايج يرآوردها ن

ضريب شکاف نرخ ييکاري يا فرض ثاي  يودن نرخ مهارک  نيروي کار موجتب  ويژه يه  ؛ندهاتدار  امعن

در ييهتتر  نتايرو   72  دهتد کته از ستال     اين شرايط نهان مي. ده اس شيهبود قايل توجه نتايج مدل 

 ؛ده است  کتر روند نزو ي را تجريته   ،هاي اقتصادي ثر از تحويم مثب  در رفع تدريجي تحريمأمتموارد 

هتاي اخيتر    سالدر محدودشدن شکاف نايرو و نرخ ييکاري، حاکي از کاهش شتا  نرخ تورم  ،همچنين

محاسبه شتده يتا   ) که نايرو محاسبه شده ير اسا  نرخ ييکاري تعديل شده اس  وايان، گفتنيدر . اس 

 .گرف  کار يهي وو ي ها سياس   توان يه منظور هداي  را مي  (فرض ثبام نرخ مهارک  نيروي کار
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 نرخ بيکاري با ثبات نرخ مشارکت و نايرو .9ر نمودا

 
 هاي وژوهش مرکز آمار ايران و يافته: خذمأ      

 گيرينتيجه. 1

کهتوري کته از   . هتاي تو يتدي آن کهتور است      توانمنتدي  دهنتده  نهتان ميزان نايرو در هر اقتصتادي  

هتاي تو يتد    هاي يايي تو يدي يرخوردار اس ، داراي نرخ نايرو وايين و کهورهايي که وتانايل وتانايل

که اگر کهوري که نرخ نتايرو در  معنا يه اين  ؛کنند ي يايي نايرو را تجريه ميها ، نرخدر آنها وايين اس 

يته سترع     ،، يکاهتد ست  در اين نوع اقتصادها نيز ياييقين  يه، يخواهد از ميزان ييکاري که س آن ياي

چرا که ساختار تو يتد در اقتصتاد اجتازه تو يتد و اشتتغال ييهتتر را        ؛شود وارد ماير افزايهي تورم مي

اقتصتادهايي هاتتند کته از نترخ     يقتين   ، يته نايرو وايين است  اما اقتصادهايي که در آنها نرخ  ؛دهد نمي

چنين اقتصادهايي چندان نيازي يته کتاهش زيتاد     اصويً ،صورم در اين ،ييکاري واييني نيز يرخوردارند

تواننتد در حتدود نترخ نتايرو      نرخ ييکاري نخواهند داش  و يه احتمال زياد يدون تجريه شتا  تورم مي

 . فعا ي  کنند
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يا توجه يه تغييروذيري يايي نرخ مهارک  نيروي کار در اقتصاد ايران، در يترآورد   مقا هاين در 

يا فرض ثبام نرخ مهارک  نيروي کار،  ،ير اين اسا . نايرو نيز اين موضوع مورد توجه قرار گرفته اس 

ايرو از ستال  يا توجه يه مدل يرآوردي، نت . ده اس شنرخ ييکاري تعديل شده و ير اسا  آن نايرو يرآورد 

هتاي   ثر از کاهش تدريجي تحتريم أتواند مت گرفته اس  که اين موضوع مي روندي نزو ي در ويش 72  

  هتاي  سالدريران ادر اقتصاد  رويناروند نزو ي . يهبود يخش عرضه در اقتصاد ياشد ،اقتصادي و در نتيجه

شود کته    ييني مي ر اين اسا  ويشو ييوده اخير حاکي از وجود ظرفي  مازاد عرضه نيروي کار در يازار 

هاي تورمي کمتري از ناحيته افتزايش دستتمزدها همتراه      هاي تو يدي در اقتصاد، يا هزينه رونر فعا ي 

 .دشو

تداوم توان يه رسند ميضروري يه نظر مي هاي اين وژوهش يافتهيي که يا توجه يه ها سياس از 

گيري کتار  يته ايتن مهتم نيازمنتد    . کترد ند، اشتاره  شتو  روينتا يي که موجب کاهش ها سياس و گاترش 

و داده افتزايش  وري عوامتل تو يتد    يه همتراه يهتره  هاي تو يدي کهور را يي اس  که ظرفي ها سياس 

کاهش نرخ ييکتاري  ، روينادر اين صورم يا کاهش . فضاي کاب و کار را در اقتصاد کهور يهبود يخهند

 .هد داش همراه نخوامعناداري يه هاي تورمي هزينه
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 در شبکه بانکی کشور  9و الزامات نقدینگی بال  خلق نقدینگی
 

  ماندانا طاهری و مهشيد شاهچرادکتر 

 
 دهيچک

با بهبوود مملکورد    همچنين،. گذاری مهمی در اقتصاد و بازارهای مالی داشته باشندتأثيرتوانند  با تخصيص منابع مالی می ها بانک

 کنوار  در و های دیگور  روش و پرداخت ابزار تدارک نقدینگی، تدارک و اندازها پس تجهيز پول، خلق سازوکار ایجاد طریق خود و از

 .گذارند می تأثير اقتصاد کل مملکرد بر خارجی، بخش در تعادل ایجاد و انداز پس و گذاری سرمایه بين تعادل ایجاد به کمک با اینها

 .   ندکنتوانند بهبود مملکرد خود را تسریع   با انطباق بيشتر با قوانين و مقررات کميته بال می ها بانک ،دیگر سویاز 

از این طریوق   ها بانکآید و  دست می هب ها بانکاز طریق تخصيص و تجهيز اقالم ترازنامه  ها بانکگری مالی یا خلق نقدینگی   واسطه

و ایجاد نقدینگی در اقتصاد به پایداری و یوا ناپایوداری منوابع در ترازناموه      ها بانکاین نقش . ندکن نقش خود را در اقتصاد ایفا می

 9مين مالی پایودار بوال   أت نسبتو ( 9003) لق نقدینگی برگر و باومنبا استفاده از شاخص خ پژوهشدر این . بستگی دارد ها بانک

محاسوبه   پوس از  همچنوين، . در شبکه بانکی کشور ایران پرداخته شده است متغيربه بررسی وضعيت این دو ( 9003 کميته بال،)

 نسوبت و به ارتباط ميان  گرفتهمورد بررسی قرار وضعيت شبکه بانکی کشور از نظر خلق نقدینگی  ،9مورد نظر در بال  متغيرهای

نيز مين مالی پایدار و أتغيير در ت  ، نسبتدهد های این پژوهش نشان می یافته .شود    مين مالی پایدار و خلق نقدینگی پرداخته میأت

 .بر خلق نقدینگی در شبکه بانکی کشور دارند یدارامين مالی پایدار اثرات مثبت و معنأمعکوس تنسبت 

 

  .مين مالی پایدارأتغيير ت مين مالی پایدار،أخلق نقدینگی، قوانين و مقررات کميته بال، نسبت ت :کليوودیواژگان 

 .JEL: G21،G28بندی طبقه
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 مقدمه . 6

نقد .نددکنمیارائهسودکسبهدفبارامالیخدماتازمختلفیانواعکههستندتشکیالتیهابانک

یداومفیددهداییگداارسدرمایهدرآنازاسدتفادهوهاسپردهازاندوختهایجاداقتصاددرهابانکمهم

خدماتوکاالهاخانوارها،سادهبیانبه.استیگاارسرمایهاهدافبرایمختلفافرادبهآندادنقرض

حقیقدتدر،پردازنددمدیخانوارهااینکههاییهزینهوکنندمیخریداریراهابنگاهتوسطشدهتولید

نیدروی)تولیددعوامد نیازمندخدمات،وکاالهاتولیدبراینیزهابنگاه.هستندهابنگاهایندرآمدهای

.ندشومیفراهمخانوارهاوتولیدعوام کنندهارائهبازارهایتوسطکه(جزاینهاودان وسرمایهوکار

دولدتوخدانواروبنگداهمیدان،ارتباطاین.آیدمیدستبهتولیدعوام بازارهایازهمخانوارهادرآمد

فرآینددنیدزهداباندکویابددمدیجریدانمالیبازارهایوهابانکبهخانوارهاازسرمایهوشتهداوجود

رامالیمنابعیکنواختجریانمالی،هایواسطهعنوانبههابانک.نددهمیانجاماقتصاددرراپرداخت

ومعدامالتکدارمزدازآنهاسود.کنندمیفراهمگاارانسرمایهوگیرندگانقرضبهاندازکنندگانپساز

تبددی وکدارگزارییعندیاصدلیکارکرددوباسوداین.شودمیتأمینتسهیالتبهرهومالیخدمات

تسهیالتارائهوسپردهجاببرعالوهها،بانکهمچنین.داردارتباطمالیهایواسطهعنوانبهدارایی

ارائدهدیگدرینیدزمتنوعخدمات،پرداختهایسیستموپولیمبادالتارز،یاسهامکارگزاریوبانکی

.ندکنمی

دننقددینگیالزمازکدردراقتصداد،فدراهمهابانکنق ،یمالیگرواسطههاینظریهاساسبر

ازایدنطریدقخلدقهداباندک.هاینقدداسدتبدهیویغیرنقدهاداراییبلندمدت،مالیطریقمنابع

.ندددهمدییبدانکیانجدامهداسپردهنقدراازطریقیغیرهاداراییمالیتأمیننقدینگیایجادکردهو

.ندددهمدیدراقتصادرادرمطالعداتخدودبدهخدوبینشدانهابانکنق (891 ) دیاموندودیبوگ

ارائدهوسدیلهبهایننیازهاینقدینگیراهابانکعامالناقتصادینیازهاینقدینگیغیرمنتظرهداشتهو

باایجادخلقنقدینگیدراقتصادبرایعامالناقتصادیمتحم هابانک.ندکنواموتسهیالتفراهممی

ازطریقخلقنقدینگیاهمیتبسیاربداالییدرهابانکنق ،بااینوجود،پایرشریسکخواهندشد

______________________________________________________ 
1 .Diamond and Dybvig. (1983). 
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بااستفادهازپدو پرقددرتهابانک.استتردراینموردبسیارمهمهابانکاقتصادداشتهونق منابع

یراگدرواسدطهایدننقد (بانکمرکزیسوینظارتمالیازنبوددرصورت)ندتوانمیرکزیبانکم

.بهایجاداثراتجبرانناپایریدراقتصادمنجرشودتواندمیاینامرکهدهندادامه

؛اییافدتاهمیدتوید ه،۷۰۰9و۷۰۰۲هدایسدا هاپسازبحرانمالیمدیریتنقدینگیبانک

مطالعاتفراوانیدراینزمینهانجامدادهوتغییراتدیرادرقدوانین۷۰۰8کمیتهبا درسا کهطوریبه

چارچوبجدیدیبراینقدینگیوارزیدابیآندر،دراینقوانینومقررات.صورتدادند1ومقرراتبا 

نبدهثبداتتدربدرایقدوتبخشدیدهاینقدینگیکاربردینسبت،1دربیانیهبا .بانکداریمشخصشد

هایجدیدنقددینگیوتعداد بخشدیدنبدیناقدالمتأکیدکمیتهبا درمعرفینسبت.دشبانکیمعرفی

هدابایدددربدینمندابعومصدارفبدانکیخدوددرباندک،بنابراینست؛هاداراییوبدهیدرترازنامهبانک

اقددامهدایبدانکیبهفعالیت،ینگیدهوباتوجهبهسررسیدومدیریتریسکنقدکرترازنامهتعاد برقرار

هداوگدااریازآنهاباتوجهبهسرمایهیکوهرداشتهیوکارمتفاوتهایکسبهامد بانک،البته.نمایند

  .خودرادارااستساختارترازنامهبامتناسبهایخاصاسترات ی،منابعخود

مدالیتدأمینهدایمختلفدیرابدرایراه،یکسدبوکدارمتفداوتهدامد باهابانکبنابراین،

ازهدادارایدیمدالیپایددارتدأمیندراینمقالهباتوجدهبدهسداختار.هادارندیخودازبدهیهادارایی

دراقتصادایدرانازطریدقهابانکمیزانایفاینق ،یایرانهابانکوبررسیساختارترازنامههابدهی

.خلقنقدینگینیزمشخصخواهدشد

هابانکنق و1خلقنقدینگیوالزاماتنقدینگیبا بهاینگونهاستکهابتدامقالهساختار

،بامحاسبهشاخصخلقنقددینگیدرپ وه آنهابررسیشدهوپسازبررسیپیشینهیگرواسطهو

.دشومیهایتابلوییپویاپرداختهاساسروشدادهآنبربرآوردبهارائهمد و،یایرانهابانک



 

______________________________________________________ 
1. Valet.(2011). 
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  ها بانکی مالی و خلق نقدینگی در گر واسطه .2

بدهوجدوهیمالیعبارتاستازفرآینددانتقدا وجدوهازواحددهایاقتصدادیدارایمدازادگرواسطه

دهدیوجدوهازهایمالیبداجهدتواسطه.کارگیرندواحدهایاقتصادیکهتمای دارنداینوجوهرابه

اینبدانمفهدوم.ندهستروهدارایمازادبهسویواحدهایدارایکسریروبسمتواحدهایاقتصادی

ینتدرمهدم.نددکنمدیتسدهی ،هسدتنداندازپساستکهانتقا وجوهراازسویکسانیکهبهدنبا 

کارکردواسطهمالیآناستکدهدرانتقدا وجدوهازواحددهایاقتصدادیدارایمدازادبدهواحددهای

:ندهستاقتصادیزیرهایدارکارکرداینفرآیندعهدهدرکسریهمکاریداشتهواقتصادیمواجهبا

 ،تعیینسازوکارپرداخت . 

 ،تغییرشک سررسیدها .۷

 ،تغییرشک ریسک .1

 ،نقدینگیتأمین .4

 .یمبادالتیوکسباطالعاتالزمهاهزینهکاه  .5

بدهوجدوهخودشداندسترسدیداشدتهنددتوانمیمعموالًوجوهواحدهایاقتصادیدارایمازاد

درحالیکهواحدهایاقتصدادیمواجده؛مدتیبتوانندآنرابرداشتکنندهیکوتاهاآگباشندوباپی 

وآنرادرافدقزمدانیبلندمددتاسدتفادهردهکتأمینمای هستندوجوهیرا،معموالًوجوهباکسری

.ندکنمدتبازپرداختندآنرادرزمانکوتاهتوانمیونکرده

یهداشدو نددتوانمدیگاارانسپرده(891 )ودیاموندودیبوگ (89۰ )دردیدگاهبریانت

دیاموندو.اافزای دهندرفاهخودرهابانکهایخوددروبانگهداشتنسپردهردهنقدینگیراتحم ک

دردیدگاهکاشدیا،،راجدان.کندیریسکایجادمهابانکخلقنقدینگیبرایندکهکنمیبیاندیبوگ

تأکیدددراقتصدادهابانکبهعنواننق هابانکگیریواعطایوامتوسطسپردهبه(۷۰۰۷)۷واستین

هداباندکتوسدطوبداالیخدطترازنامدهامکانخلقنقدینگیازطریقاقالمزیرخطآنهابر.شدهاست

______________________________________________________ 
1. Bryant. (1980). 

2. Kashyap, Rajan, and Stein. 
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،دیگدرسدویبدودهوازروروبدهگداارانسدپردهسدویبداتقااداینقددینگیازهابانک.انددهکرتأکید

بهدنبا هابانک،هاداراییمجموعهدر،بنابراین.هستندهابانکیبلندمدتهاواممشتریانینیزخریدار

ازهداباندکخلدقنقددینگیچگونگیگیریباشک .گیرندگانخودهستندکردننیازهایقرضبرآورده

افزایدیتوسدطهدمهابانک.ندهستآننقدینگیوخلقدنبا تعاد درواعیتبهآنهاطریقترازنامه،

.کنندمیخلقنقدینگی،ینقدهاداراییبینواموسپردهونگهداری

کمترازیکسا دریافدترابرایدورهزمانیکوتاهومعموالًگاارسرمایهوجوه،مالیگرواسطه

یندالید اینکدهترمهماز.ندکنتریمانندوامتبدی میبلندمدتیهاداراییدهواینتعهداترابهکر

بداتعددادزیدادیازواحددهایآنهداایدناسدتکده،ندسررسیدهاراتغییردهندتوانمینهادهایمالی

بدینمفهومکهجریانورودیوخروجیوجوه؛سروکاردارندوجوهاقتصادیمواجهباکسریومازاد

پاسخگویناچیزی،ندبانگهداشتذخایرنقدیتوانمیدلی شدنیاستوبههمینیبینپی نزدآنها

دویواحدهایاقتصادیمواجدهفرآیندتبدی سررسید،فرآیندیاستکهبههر.مشتریانخودباشند

هایشدانراهایبیشتریدراختیارداشتهباشندوپدو دتاگزینهکنمیکمکوجوهبامازادویاکسری

مالی،مبادلهکمتریبدینواحددهایاقتصدادیگرواسطهنبوددرصورت.ندکنمالیتأمینیااندازپس

مددتکوتداهزیدرالدزومدسترسدی؛ددهدمدیرخ،دارنددوجدوهمواجهبامازادوواحدهاییکهکسدری

بلندمددتسدرمایهبدرایواحددهایتدأمینشانسازگاریچنددانیبدالدزومکنندگانبهوجوهاندازپس

یمالیوجودنداشتهباشد،احتمدا آنوجدودداردکدهگرواسطهاگر.اقتصادیمواجهباکسریندارد

هدایمالیبلندمدتدستیابندکدهندرختأمینواحدهایاقتصادیمواجهباکسریتنهادرصورتیبه

دپیشنهادکنندتاآنهاانگیزهپیدداکننددکدهازبهرهبسیارباالتریرابهواحدهایاقتصادیدارایمازا

ثریهسدتندکدهؤهدایمدالیعوامد مدبرایناساس،واسطه.پو خودبرایمدتطوالنیدوربمانند

.دهندراکاه مییبلندمدتدراقتصادهاسرمایهتأمینانتقا وجوهراافزای دادهوهزینه
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  پژوهشپيشينه  .9

،(891 )،دیاموندددودیبددوگ(89۰ )همچددونبریانددتایاولیددهنقدددینگیمطالعدداتدرمددوردخلددق

دید و.ایبرخدورداراسدتازاهمیدتوید ه(۷۰۰۷)۷،کاشیا،وهمکاران(889 ) هولمستروموتیرو 

.اندد،شاخصشکافتبدی نقدینگیرابهعنوانمعیاریبرایخلقنقدینگیمعرفیکدرده(۷۰۰4)شیفر

دیامونددو.دندپردازهامیهابهداراییبهمیزانتبدی بدهی1بامعرفیشاخصشکافتبدی نقدینگیآنها

تدرازهایغیرنقدخودرابدهقیمدتپدایینوام،هاکنندکهبانکدرمطالعهخودبیانمی( ۷۰۰)4راجان

.کنددایجدادمدیزیدانندکبرایباودکهاینارزشواقعیدارایینیسترساننارزشدفتریبهفروشمی

هایغیرنقدمنطقینیستوبانکبایداینتواناییراداشتهباشدکهخلقنقدینگیازطریقفروشدارایی

.وازمح بدهینقدایجادنقدینگیکندردهازمح دارایینقدنیازآنینقدینگیرافراهمک

نیزباتوجهبهمطالعاتدی وشیفربهبررسیخلقنقدینگیپرداختهو(۷۰۰8)برگروباومن

براسداسهدابددهیوهداداراییندکهنقدینگیدهمینیزنشانآنها.انددهکرشاخصجدیدیرامعرفی

ونیمدهنقدد،درترازنامهرابهاقالمنقدهابدهیوهاداراییاقالمتوانمیاهمیتبودهوباسررسیدآنها

،چددوئیو(۰ ۷۰)5دیگددریهمچددونچددنوهمکددارانپ وهشددگران.دکددربندددیغیرنقدددتقسددیم

سدرمایهبدانکی،ماننددعدواملی(۷۰۰8)9وراچوهمکدارن(۰ ۷۰)۲،پاناوهمکاران(۷۰۰8) همکاران

وسیاستپولیرابههمراهخلقنقدینگیبررسدیتجاریادوارسودآوری،ریسکاعتباری،قدرتبازار،

بدهبررسدی(1 ۷۰)بداومن.اندددهکدریکازاینعوام وخلقنقدینگیرامشخصدهوارتباطهرکر

هداباندکایجدادنقددینگیبدرای.پردازدخلقنقدینگیمیمسألهدرهابانکخلقنقدینگیونظارتبر

ایدنریسدکازطریدقنگهدداری.داردیمختلدفراازجملدهریسدکنقددینگیبدههمدراههداریسک

اگدر،ذخدایردارایدینقددکدافینیسدتند.دکداه یابددتواندمدیینقدومقادیروجدوهنقددهادارایی

______________________________________________________ 
1 -Holmstrom and Tirole. 

2 - Kashyap, et al.  

3. Liquidity Transformation Gap (LTGAP) 

4. Diamond, and Rajan. 

5. Chen, et al. 

6. Choi, et al. 

7. Pana, et al.  

8. Rauch, et al.  
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هدایبدرایکداه ریسدک.رادرمعرضخطرهجومبانکیقراردهندهابانکوشدهگاارانکمسپرده

ایدنالزامداتوالبتده.ایالزماسدتقوانینومقرراتوالزاماتسدرمایه،بانکیناشیازخلقنقدینگی

.ندکنکمکهابانکقوانینومقرراتبایدبهنق ایجادنقدینگی

 هاکتا وهمکاران
بررسدیآلمدانراانددازپدسیهداباندکتعیینخلقنقدینگیدر(۰ ۷۰) 

وکدردهمحاسدبهرا(۷۰۰8)۷شاخصخلقنقدینگیبرگروباومن،88۲ - ۷۰۰دردورهآنها.اندکرده

بدوت،گدرینبدامو.انددکدردهمقایسده(۷۰۰4)باشاخصشکافتبدی نقدینگیدی وشدیفرراآن

یهداسدرمایهایمیدانمبادلدههابانکونددهمیهارفاهراافزای اندکهوامنشانداده(881 )1تاکور

خلدقکدرده،مگیرنددگانفدراهباارائهوام،نقدینگیبرایقدرضهابانک.دهندبانکیواعتبارانجاممی

بدرمدؤثربهبررسیعوام (  ۷۰)4راچوهمکاران.کنندنقدینگیانجامدادهورفاهاقتصادیایجادمی

مجموعدهدهددکدههدایآنهدانشدانمدییافته.اندپرداختهاندازآلمانیپسهابانکخلقنقدینگیدر

بانکیشام اندازهوعملکدردؤثرمهایپولیوبیکاریوعوام عواملیازشرایطاقتصادکالن،سیاست

بااستفادهازبیمهسپردهبدهایدنموادوع(۰ ۷۰)5فانگاکواووی .گاارندتأثیرمالیبرخلقنقدینگی

ازپدسوپدی آنها،ارتباطمیانسرمایهوشاخصخلدقنقددینگیدرپ وه .انددرروسیهپرداخته

متفداوتهداباندکینارتباطبستهبهاندازهومالکیتا؛هایبانکیبررسیشدهاستبرنامهبیمهسپرده

داریوجودداشتهودرایخصوصیرابطهمعکوسومعنهابانکیکوچکومتوسطوهابانکدر.است

 چدنویاند .دارنبدودهاسدتایبزرگودولتیوخارجیدرکشورروسیهایدنارتبداطمعندهابانک

هدایآنهدایافتده.انددارتباطمیانخلقنقدینگیوریسکنقدینگیراموردبررسدیقدرارداده(1 ۷۰)

وایدنبدایکددیگرداشدتهداریاریسکنقدینگیوخلقنقدینگیرابطهمنفیومعنددهدکهنشانمی

 .دکنمیهایبحرانمالیشدتپیدامیزاندرزمان

______________________________________________________ 
1. Hackethal, et al. 

2. Berger and Bouwman. 

3. Boot, Greenbaum, and Thakor. 

4. Rauch ,et al. 

5. Fungáčová and Weill. 

6. Chen and Phuong.  
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گددا و،(۷۰۰8)1فددارهیوهمکدداران،(۷۰۰4)۷گددا آلددنو،(  ۷۰) آچاریدداوهمکدداران

بهبررسیارتباطمیدان(  ۷۰)۲وویوس(  ۷۰) و ریت،(۷۰۰4)5روچتوویوس،(  ۷۰)4رلمازریو

شدکافسررسدیددارایدیو.انددپرداختدههداباندکیگرواسطهمیانشکافسررسیدداراییوبدهیو

بدربدودننگهدداریباوجودهزینه.داردهابانکیگرواسطهریشهدرخلقنقدینگیوعملیاتهابدهی

انگیدزهدارنددکدههابانک،هابانکدهیهاینقدینگیبرایوامومحدودیتهابانکینقدبرایهادارایی

.ندکنیخودرابهصورتنقدوپشتیبانبرایجلوگیریازریسکنگهداریهاداراییبخشیاز

روچدت.نددکنمیتأکیدهابانکقوانینومقرراتنقدینگیبربرارورتوجود(۷۰۰4)آلنوگا 

هدانیدزازدرطدو بحدرانهدابانکمالیاعتباردرتأمیندکهنق نقدینگیووجوهکنمیبیان(۷۰۰9)

هایخروجازاثرگااربودهوراههابانکاینالزاماتدرکنتر بحراننیزدر.ایبرخورداراستاهمیتوی ه

تدوانمدیگااریبهمرورزمانباگسترشبازارهایمالیومقررات.کندمشخصمیهابانکبحرانرابرای

و(۰ ۷۰)8کدداووایلیندد ،(  ۷۰)9برونمیددروهمکدداران،(  ۷۰)آچاریدداوهمکددارانبددهمطالعددات

یهدابحرانجلوگیریازبهمنظورهابانکافزای الزاماتنقدینگیبرلزومبرکهکرداشاره(  ۷۰)تیرو 

اطالعداتدرشدرایطوجدوهوتدأمینبدابررسدیریسدکنقددینگی(1 ۷۰)راتنوسکی.پردازندبانکیمی

فریکسداسو.پرداختدهاسدتهداباندکشدفافیتدرنبدودریسدکمواوعبه،نامتقارندربازارهایمالی

ینقددازهاداراییکاه نگهداری،نرخبهرهمدیریتدربرنق بانکمرکزیتأکیدبا(  ۷۰)همکاران

دهنددهثبداتبدانکیدرواینعملیداتباندکمرکدزیراازعوامد افدزای کردهبررسیراهابانکسوی

.دندانبازارهایمالیمی



______________________________________________________ 
1. Acharya, et al.  

2. Allen and Gale. 

3. Farhi, et al.  

4. Gale and Yourlmazer. 

5. Rochet and Vives. 

6. Tirole. 

7. Vives. 
8. Brunnermeier, et al.  
9. Cao and Illing. 
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 ی کشورها بانکخلق نقدینگی و ساختار منابع در ترازنامه  .4

بدهحو محورسدرمایه،سدپرده،بددهیدربیشترمواردکشورساختارمنابعموردنیازدرشبکهبانکی

درشبکهبانکیایرانبدازارمکمد بیاندیگر،به.قراردارد(بازاربینبانکیدر)هابانکبانکمرکزیو

نداچیزییموجوددرشبکهبانکیودرصددهابانکاستقراضازبانکمرکزیودربیشترمواردسپرده

.حقوقصاحبانسهاماست

تدأمینهایدیگربانکازسرمایه،سپرده،بدهیازبانکمرکزیودربیشترمواردهابانکمنابع

یتخصصی،دولتی،خصوصیوهابانکساختارمنابعشبکهبانکیدرچهاردسته، درجدو .شودمی

یهداباندکمندابعدر،شدودهمانطورکدهمشداهدهمدی.نشاندادهشدهاستقانوناساسی44اص 

یتخصصدیازطریدقاسدتقراضازهداباندکهاودرازمح سپردهبیشتر44اص دولتی،خصوصیو

.بانکمرکزیتجهیزشدهاست

 (اقالم به درصد)  6939ساختار تجهيز منابع در شبکه بانکی کشور بر اساس ميانگين در سال  .6جدول 
 

به بانک  یبده
 یمرکز

به  یبده
 ها بانک

صاحبان حقوق  کل سپرده
 سهام

 ها یبده ریسا

91۲۲91 یخصوص یها بانک

۷۲5     یدولت یها بانک

۰1 9۲ ۷  44اصل  یها بانک

1944 ۲ ۰ یتخصص یها بانک

.ایرانآموزشبانکداریعالیهایمختلف،مؤسسهها،سا گزارشعملکردبانک:مأخا

شددهدارایوجدوهیبااتکابدهمندابعجدابهابانکباتوجهبهواعیتمنابعدرشبکهبانکی،

درهداباندکپایدداربودنمندابع،بندابراین؛تسدهیالتهسدتندبودکهقادربهارائهآندرقالبخواهند

بدا.اسدتهدادارایدییعندی،درسدمتدیگدرترازنامدهالزمهتخصیصآندرقالبتسدهیالتترازنامه،

توانبهخوبینشداندادکدهوتخصصیمی44اص صی،دولتی،یخصوهابانکبههابانکبندیدسته

انددودهکدراعطداراتسهیالتازمناسبییخصوصیباجابسپردهباال،سهمهابانکبهطورمتوسط

استکهبدازارآنتوجهقاب نکته.متعاد استهابانکمیزانبدهیومطالباتازبانکمرکزیدراین

یخصوصدیجداابیتهداباندکاینسدا بدرایدرهاداراییبینبانکیونگهداریوجوهدرقالبسایر
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کدهاسدتپایینتسهیالتبهسپردهجابنسبتخصوصییهابانکدر،همچنین؛باالییداشتهاست

بدازاربدینتسهیالتازطریقجابسدپردهنداشدتهوازطریدقاعطایدرفعالیحضوردهدمینشان

.پردازندبانکیبهاعطایواموتجهیزمنابعمی

 (ها اقالم به درصد از دارایی)  6939ساختار تخصيص منابع در شبکه بانکی کشور بر اساس ميانگين در سال . 2جدول 

.ایرانبانکداریآموزشهایمختلف،مؤسسهعالیها،سا گزارشعملکردبانک:مأخا 

 6939ها از کل منابع در سال  ی کشور از نظر سهم تسهيالت خالص و سهم سپردهها بانکوضعيت  .6نمودار 


.منابعدرستوناستشدهمیانگینسهمتسهیالتازک داراییدرسطرومیانگینسهمسپردهازک هایرسمچینخط*

.هایمختلف،مؤسسهآموزشعالیبانکداریها،سا گزارشعملکردبانک:مأخا
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۰ 4 ۷۰5۷    های خصوصی بانک

  5 ۰  8   های دولتی بانک

  5 4۷54   44اصل های  بانک

449 ۰۷1۲  های تخصصی بانک
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ازطریدقاسدتقراضهایتخصصیباجابسپردهپایین،اعطایتسهیالتبداالیخدودراازبانک

هایتخصصیکشوررابهمنابعباندکمرکدزیاندکهاینمواوعوابستگیبانکبانکمرکزیتأمینکرده

کداریبداالتریبدابامحافظه44اص هایدولتیوباتوجهبهشرایطاقتصادیکشوربانک.دهدنشانمی

اختارترازنامهبهسدویهایدولتیسدربانک.اندهایخصوصیعم کردهجابسپردهباالتر،مشابهبانک

.جابسپردهبیشترواتکایکمتربهحقوقصاحبانسهاماست

تدأمینیتخصصیبداجدابحدداق سدپردهوهابانک،هابانکدربررسیاقالمبدهیترازنامه

درشدبکهیدیگدرهداباندکساختارسرمایهمتفاوتیازمالیازطریقبانکمرکزیوسهامدارانتقریباً

کدهقدادربدهداشتوجوهیخواهند،شدهبااتکابهمنابعجابهابانک،بنابراین؛اندورداشتهبانکیکش

گدریتزریقنقدینگیبهاقتصادکشورهستندکهبرایبررسینق آندراقتصادبایدبهمیزانواسطه

واقدع،نددودردهمدیهایخودانجداماعطایتسهیالتراازطریقسپردههابانک.دکرمالیآنهاتوجه

.نددکنمدینقدینگیخلقازطریقتغییرسررسیداقالمترازنامهخود،بنابراین؛استخرنقدینگیهستند

دهددکدهاقدالمترازنامدهرادرقالدبوجدوهقابد وامبدهایدنامکدانرامدیهداباندکبدهمسدألهاین

گفتده(یمدالیگرواسطه)یدرعملیاتبانکیخلقنقدینگسازوکاریبهچنین.گیرندگانبدهندقرض

گیرنددگاندربلندمددتازهایخدودرادراختیدارباندکقدراردادهووامگاارانسپردهسپرده.شودمی

.ندکنمیطریقوام،پو دریافت

 محاسبه شاخص خلق نقدینگی . 3

پدایینخدطبندیاقالمترازنامهشام اقدالمبداالیخدطوبرایمحاسبهشاخصخلقنقدینگیدسته

هاصدورتدهیبهاینبخ درمرحلهبعدیوزن.صورتنقد،غیرنقدونیمهنقددراولویتقرارداردبه

(۷۰۰8)اسداسمقالدهبرگدروبداومنبدربرایایدرانهابانکمحاسبهشاخصخلقنقدینگی.گیردمی

.است

یغیرنقدددرنظدرهدارایدیداهایتجاریولیزین بهعنوانوام،یترازنامههاداراییدربخ 

یدولتدیهاوامهایرهنیوهایاشخاصووامرسند،وامزیرابهسادگیبهفروشنمی؛ندشومیگرفته



 

 6931 بهار، 77، شمارهچهارمسال بيست و فصلنامه روند،   
 

 

33 

وهدادارایدیدربخد دیگدر.ندشدومدیبنددیطبقدهینیمهنقدهاداراییانبهگاارسپردههایووام

ییکهبیشدترازهاوامینقدوهاداراییهعنوانسا بهایباسررسیدکمترازیکها،واموامبندیطبقه

هدایترازنامهبهغیدرازوامهاداراییدربخ .غیرنقدمعرفیخواهندشد،سا یابلندمدتهستندیک

واقدالمبودهیغیرنقدهاداراییسایراقالمبهعنوان،با صورتگرفتهمقرراتبندیآنهادرکهتقسیم

 .ندشومیینقددرنظرگرفتههادارایییبازاربهعنوانهاداراییینقدواوراقبهاداروهادارایی

هداینقددبدودهوهاومطالبداتدولتدیبدهعندوانبددهیهایترازنامه،سپردهدربخ بدهی

یاهدسپردهینیمهنقدوهاسپردهبهعنواننیمهنقدو،کهنقدشوندگیکمتریدارندیدیگرهاسپرده

سرمایهیاحقوقصداحبانسدهامنیدز،دراینبخ .ندشومیبلندمدتبهعنوانغیرنقددرنظرگرفته

یتجاریهاوامهاماننداقالمنامهدراقالمزیرخطترازنامهانواعامانت.ندشومیغیرنقددرنظرگرفته

اوراقاعتباریواوراقمشدتقه.ندشومیکهبهعنوانغیرنقدمحسوببودهدراقالمباالیخطترازنامه

اوراقمشارکتنیزبهتمام.ندشومییاوراقمشتقهوبهاداربهعنواننیمهنقدمحسوبهاوامخالصو

۷.ندشومیعنواننقدمحسوب

هایخلدقنظریهاساسبرپیشینهایهایتعیینشدهدرقسمتیکازبخ تعییناوزانهر

هنگامیازاقالمبداالیخدطترازنامدهنقددینگیهابانکنظریه،اساساینبر.گیردنقدینگیصورتمی

وزنمثبتبرای،بنابراین؛هاینقدتبدی کنندیغیرنقدرابهبدهیهاداراییکنندکهبتوانندمیخلق

نقددینگینیدزهنگدامیاز،همچندین.دشومیهاینقددرنظرگرفتهیغیرنقدوبدهیهاداراییدوهر

بایددبدرای،بندابراین.هدایغیرنقددیداسدرمایهتبددی شدوندینقدبهبدهیهاداراییرودکهمیبین

اسداسهدابدرانددازهوزن.هایغیرنقدوسرمایهوزنمنفیدرنظرگرفتهشدودینقدوبدهیهادارایی

باندکبایددیدکریدا ازحتماً،شودخلقاگریکریا نقدینگی،بنابرایناست؛محاسباتیکبهیک

یهدادارایدیبهصورتمشابهاینمواوعبرای.ینقدکندهابدهییغیرنقدخودراتبدی بههادارایی

یغیرنقددوهدادارایدیدوبدرایهدر5/۰وزن،ایناسداسبر.نقدنیزبرقراراستغیریهابدهینقدو

______________________________________________________ 
1. Berger and Bowman. (2009). 

2. Ibid.  
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وهداداراییبرای.دشومیاستفادههایغیرنقدینقدوبدهیهاداراییبرای-5/۰نقدووزنیهابدهی

برایاقالمزیدرخطترازنامدهنیدزمانندداقدالم.دشومیهایشبهنقدنیزوزنصفردرنظرگرفتهبدهی

درمرحلهسوممحاسبهشاخصخلقنقدینگی،.دشومیباالیخطترازنامهچنیناوزانیدرنظرگرفته

هایمختلدفهابهبخ اساسفعالیتهابرایناندازه.دشومیلقنقدینگیمحاسبهچهاراندازهبرایخ

 .ندشومیوسررسیدآنهاتقسیم

یکواحدخلقنقدینگیازیکواحدبدهیایجادیعنیریا بهریا برایدرنظرگرفتنقاعده

ازنیمیازمنابعدرترازنامهبرایایجداد،بنابراینشود؛میاستفاده5/۰غیرنقدوتعاد ترازنامهازوزن

بدرایمحاسدبهشداخصخلدقنقددینگی.شودخلقنقدینگیریا دهتایککرخلقنقدینگیاستفاده

زیرابدراسداسادبیدات؛نقدوغیرنقداهمیتداردبندیاقالمترازنامهبهبدهیودارایینقد،نیمهدسته

نقددوهداینقدد،نیمدهیدکازسرفصد خصبایدبههدربرایمحاسبهاینشا،شاخصخلقنقدینگی

نیموصفردادهشودتابااعما اریبوازجمعتمداماقدالمعدددیاز،غیرنقداریبمثبتیامنفی

بدهباندکبابدتشددهتحمید دکهبهشاخصخلقنقدینگیومیزانریسکشوک ترازنامهاستخراج

یباندکهداداراییتوانشاخصمربوطهرابهک ازآنمیپس.گریمحاسبهشوداعما وظیفهواسطه

.داشتهابانکدوازواعیتترازنامهبانکیکشاخصاستخراجیبرایمقایسهوارزیابیکرنرما 

  9مالی پایدار و الزامات کميته بال  تأمين.  1

تقویدتسدرمایهاصدلیدوهددفباگزارشکمیتهنظارتبانکیبا ،مطابق،1درقوانینومقرراتبا 

پدایریبیشدتردربخد بدانکیوجهانیونقدینگیتحتقوانینومقرراتوباهدفارتقایانعطداف

واردهاقتصادیومدالیراداردکدهبداتوجدهبدهفشارهایبهبودتواناییبخ بانکیدرجابشو و

ریسکگسدترششدو ،رآنبافزونودادهقوانینومقرراتبتوانریسکچنینرخدادهاییراکاه 

۷.دکربهبخ مالیسیستماقتصادیرانیزکنتر 

______________________________________________________ 
1. Ibid. 

2. KPMG. (2011). Basel III: Issues and Implications.  
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.هایخدودقدراردادهاسدتسهروشاصلیرامحورفعالیت1با ،بهایناهدافدستیابیبرای

:اینسهمحورعبارتنداز

یهدانسدبت،پوش کام ریسدک،(شام سرمایهوبازدهسرمایه)اصالحاتسرمایه . 

 ،سرمایهادسیکلیسپرواحتیاطیایههدسپراهرمیومعرفی

 ،(مدتیکوتاهوبلندهانسبت)اصالحاتنقدینگی .۷

 .مرتبطبابهبودعمومیثباتدرسیستممالیدیگرعناصر .1

:دکربندیسرفص طبقه دروانترامی1قوانینواهدافنظارتیجدیدبا ،برایناساس

سرمایهجاریوسودآوریبایدبخد قالدبدر،برایناساس:یهسرمایفیتکی افزا . 

باشدد،همداهنگیو(درصدد5۰بداالی)جایابزارهدایبددهیهسرمایهبنخستجزء

سازیدرجزءدوموجودداشتهباشد،کاه کلیبرایاجزایسرمایهباحدداق ساده

تمعوقداراییوجودداشدتهتواناییجابسوداقلیت،نگهداریابزارهایمالیومالیا

.غیرهباشدو

چندحداق بسندگیسدرمایهدرهر:1با دردرصد5/4به۷ازیسهامعادافزای  .۷

درصدبایدبهسدرمایهدرجدهاو  درصدحداق 9ازاین،ماندهدرصدباقی9سطح

کاراندهوسدپربدادرنظدرگدرفتنسدپراحتیداطیمحافظده1دربدا .اختصاصیابد

درصددافدزای خواهدد1 نسدبتسدرمایهتدا(درصدی5/۷)احتیاطیادسیکلی

 .یافت

1 ۷۰براساسقدوانینسدا :یدجدیاهرمیهانسبتیمعرفیقهاازطرکاه اهرم .1

خواهدکلید9 ۷۰یاهرمیوبررسیاثرآنهاتاسا هانسبتنظارتازطریقمعرفی

گیدریسدرمایهوریسدکهدایانددازهکنندهقوانینوروشمعرفیهانسبتاین.خورد

.آنهستندشدهتحمی 

______________________________________________________ 
 1. BIS. (2011). Basel III: A Global Regulatory Framework for more Resilient Banks and Banking 

Systems.  
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ازرادایتبداالداشتننظربهبانکازایننسبت:مدتکوتاهینگیپوش نقدی افزا .4

منظدوربدهوالبتهبهناظرانبانکییواردههاشو ینقدنسبتبهاسترسوهادارایی

نسدبت،بنابراین.کندکمکمیبانکنظارتبرعملکردبانکوممانعتازورشکستگی

یبانکدرسهامباحداکثرکیفیدتودرجدهگاارسرمایه،به(LCR)پوش نقدینگی

هدایبخد مدالیکمدکپایریمناسبدربرابراسترسانعطافمنظوربهنقدینگیو

.کندمی

تدأمینازطریقنسدبتخدالصپایدارمالیتأمینشناسایی:یمالینثباتتأمی افزا .5

هایجدیددبدهمالیباثباتازطریقنسبتتعیینوزنتأمینمالیپایداروشناسایی

بدرایاوراقدرصدد5 برایوجوهنقددواوراقدولتدی،پنجدرصدتاصفرازهادارایی

.دشومی،انجامهاداراییربرایسایدرصد۰۰ یخردوهاوامبرایدرصد95رهنی،

هدایداخلدیدرومدد شددههایریسکاعتباریپویاتررویکردمد :یسککنتر ر . 

.گیرنددمدیبانکیمدوردسدنج قدراراسترسهایبحرانیوبااستفادهازتستدوره

پدایریآنهدادرشدرایطبحدرانوافزای همبستگیابزارهایمالیوتطابقوانعطاف

 .گیردصورتمیبهبوداستانداردهایمدیریتریسکوتطبیقباقوانینجدیدسرمایه

:بندیکردبخ اصلیزیرطبقهسهدرتوانرامی1بهطورکلیوظایفبا ،بنابراین

یهداریسدکیفیتافشاوشدفافیتسدرمایه،کنتدر تمداماصالحاتسرمایهشام ک . 

،سپرهایاحتیاطیهاوموجود،کنتر اهرم

نسبت)مدتوبلند(نسبتپوش نقدینگی)مدتنداردهاینقدینگیشام کوتاهاستا .۷

،(مالیپایدارتأمینخالص

ایمناسببدااسدتفادهازتسدویههایسرمایهریسکسیستماتیکشام ایجادانگیزه .1

معامالتبینبانکیدربازارفرابورس،حداکثرسرمایهبرایابزارهایمشدتقه،حدداکثر
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سرمایهبرایفشارهایداخلیمالی،سرمایهاحتمالیوحداکثرسدرمایهبدرایکنتدر 

 .ریسکسیستماتیکبانکی

داردتاثباتسیستممالیتأکیدمدتبانکیمالیکوتاهتأمینمالیپایداربرکاه ینتأمنسبت

مدتمالیبلندتأمینافزای ترکیبمناسبومدیریتشدهاز،اماآنچهکهبایدالزامشود؛افزای یابد

الزاماتقدانونینبایددبهبیاندیگر،.دربخ بانکداریشرکتیاست(یگاارسپردهوی هبه)هاوسپرده

انبداگاارسپردهمعمو افزای سهمطوربه،براینافزون.بهازدستدادنمشتریانبانکیمنجرشود

؛افزایددمالیبانکیمیتأمینبرهزینهمواوعیناکهبودهتوجهبهبازارهایموازیشبکهبانکیمشک 

امکدانداردهداداراییمالیپایداروباترکیبتأمینمدیریتبرایکسبآستانهنسبتخالص،همچنین

همدراههمدتوکاه بازدهبانکیبیفزایدکهاینخودمشدکالتیرابدکهبرافزای حجمداراییکوتاه

.دارد

مدالیپایددارراتدأمینتواندسطحباالییازنسبتخدالصبانکبابنیهمالیقویمی،همچنین

امابانکبابنیدهمدالیادعیفدرایدنرقابدت؛افزایدیبانکیمیهایدارایکسبکندکهاینبرقیمت

تعیدین،دربحثریسک.یابدبانکیکاه مینظامسطحرقابتدر،دراینصورت.درماندهخواهدشد

توانداثراتکهاینمیبودهدرجهعدماطمینانبهسرمایهنهاییبرارزشاعتباراتوتعدی آناثرگاار

کنتر وکیفیتمدیریتریسکمعامالتبینبانکیدرشدرایطبحراندی.هبازارانعکاسدهدمنفیراب

ممکناستصنعتبانکیرابامشدک ،تمرکزداردکهاگرمدیریتنشودهابانکبرساختارهایداخلی

بدرخودهزینه،مدیریتریسکروشمعموالًمدیریتریسکوتعیینبهترین،براینافزون.کندمواجه

.دهدقرارمیتأثیرسودآوریراتحتبودهوبروزمان

هایاصلیباندکومنبدعخلقنقدینگیبهعنوانیکیازنق (  ۷۰)درمقالهآنگوراورولت

،دراینخصوص،باتوجدهبدهریسدکانتقدا .دراقتصادمعرفیشدهاستهابانکپایریاصلیآسیب

یافتدهکاه دهیوامریسکانتقا باافزای تمرکزبانکبر.هاستشدمواوعخلقنقدینگیبررسی

اهمیدت،بندابراین؛یابددافدزای مدیمددتکوتداهیهدابدهیبیشتربانکبررویاتکاءواینریسکبا

______________________________________________________ 
1. KMPG. (2010). Basel III Pressure Is Building. www.KPMG.co.uk 

mailto:-KMPG.@010
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یهداداراییمالیتأمینوخلقنقدینگیباهابانکیگرواسطه.نقدینگیومدیریتآنبسیارزیاداست

باایجادبحدرانمدالی.ددهمیییقرارهاریسکرادرمعرضفشارهاوهابانکینقد،هاهیبدغیرنقداز

یمرکدزیدرهداباندکبیشدتربدودهوروروبدهنقددینگیالزمفقدانمشک باهابانکاخیربسیاریاز

یالمللدبدین،چدارچوب1کمیتدهبدا .دندکرکشورهایجهاناقدامبهجبراناینمشکالتنقدینگی

مدالیتدأمینخدالصمسأله،به1اساسبا بر.بسیارگسترشدادهاست1ارزیابینقدینگیرادربا 

دسدترسدرمدالیتدأمینمالیومقدارتأمیندکهازطریقتفاوتمیزانموردنیازشومیپایدارتوجه

دازطریقفروشویابهعندوانوثیقدهبدرایتوانمیییاستکهنهادارایی،اینمیزان.دشومیمحاسبه

مالیبایددمدورداسدتفادهقدرارتأمینبنابراین،منابعباثبات؛یبلندمدتایجادنقدینگیکندهابدهی

بایددارزیدابی،آیددمیوجودبههایایجادنقدینگیدرمقاب ریسکیکهمیزانسودآوریفعالیت.دنگیر

مالیقاب دسترسازطریقریسکتأمینوهاداراییمالیوارزشگااریاثرنقدینگیدربازارهای.دشو

وکمتدریدامالیباثباتتأمینآنمقدارموردنیازبرای،اگرمنفییاصفرباشد؛دشومیانتقا ارزیابی

اینبددانمعناسدتکدهباندکنتوانسدتهاسدتوبودهدسترسمالیباثباتدرتأمینیامساویمقدار

خلدقتوانددبندابراینباندکنمدی.دکنراکنتر  حادرزمانریسکفروشداراییوبازپرداختبدهی

دهندهآستانهتحم ریسدکناشدیازطورمشخصنشانمالیباثباتبهتأمینوخالصنمایدنقدینگی

ایجداددکهریسدکانتقدا وبددهیغیرنقددبداشومیفرض.تواناییدرمقابلهباریسکانتقا استنا

مالیباثبداتازطریدقپرتفدوینقددمتناسدببداتأمینمقدارخالص.یابدنقدینگیوخلقآنافزای 

دکهبهشک سادهدردوشاخصشکافتبدی نقددینگیوخلدقشومیگیریریسکبرایبانکاندازه

مالیباثباتبرریسدکانتقدا ذاتدیدرسدطوتمختلدفتأمیندر،درواقع.دشومینقدینگیمحاسبه

الزمهآننیزارزیابیتواناییباندکدرکنتدر ریسدکانتقدا درزمدانوشودمیتأکیدخلقنقدینگی

اینسطحازخلقنقدینگیبامباحثزیدانومتناسدببداآننگهداشدتندارایدی.خلقنقدینگیاست

وایجداد(پایریآسیب)ریسکانتقا باعثایجادشکنندگی.رتبطاستکافیبرایپوش اینزیانم

مدالیباثبداتازتأمین.دشومیهایخالقمالیبرایمدیریتنقدینگیوفشارهایکمبودنقدینگیراه

مالیبهسدپردهتأمینسهمثباتدرپایردومیتاریخسررسیدانجامبهطریقسرمایهوبدهیباتوجه
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کدهانتظدارباندکبدروابستهاسدتسا سررسیدویاسپردهباتاریخسررسیدکمترازیکبدونتاریخ

.استوجودنقدینگیبرایهمانمدتکوتاه

االجدراالزم9 ۷۰تداسدا 1با تأکیدهایموردیکیازشاخصبهمالیپایدارتأمیننسبت

روشمحاسدبهازتقسدیم.محاسبهشددهاسدتیایرانیهابانکبراینسبتاینمقاله،دراین.دشومی

دسدترسرادر مدالیتأمینمیزان،نسبتاین.شودمحاسبهمیبدهیبهداراییموزونشدهبهریسک

مدالیپایدداروپویداییآندرتدأمینهدفباندکایجداد.دهدمالیموردنیازنشانمیتأمینبهمیزان

ثبدات.مدیریتریسکنقددینگیاسدتبرایابزارمناسبی،بنابراین؛است(دارایی)سمتدیگرترازنامه

.یترازنامهقاب مشداهدهاسدتهاداراییمالیموردنیازدرمح تأمینهاومالیدرمح بدهیتأمین

مالیباثباتبانکرادربرابدراندواعگونداگونیازتأمینمالیپایدار،واعیتتأمیننسبتبهبیاندیگر،

تدأمینبدهیبلندمدتوسدرمایه،برایناساس.کندریشدهتوسطبانکارزیابیمیداینگههادارایی

.شدهاستتأمینمالیکامالًپایداربااریبصدودرمقاب داراییثابت،داراییصددرصد

وبدهعدددصدفرشددهدور،تدودیعیارایباقالمترازنامهبههماناندازهکهازصدددرصددوزن

وجمعاقدالمسدمتهمالیمطمئنوموردنیازکاستهشدازمیزانیاشدتثباتدرتأمین،شوندنزدیک

امدابدا؛شدودمدیتأمینمالیپایددارواردنسبتداراییوبدهیموزونشدهبهریسکهرقلمدرمحاسبه

دارندد،درعمد نیدازهایترازنامهنقدینگیرابرایتأمینمالیسمتداراییهامعموالًجهبهآنکهبانکتو

رقمباالترازیدک،بحدراندرتدأمیننسبتکهدراینبودهموردتوجه معکوستأمینمالیپایدارنسبت

تدأمینمدالیپایددارنسدبتایننسبت،عکدس.مالیپایداروافزای ریسکنقدینگیبانکرادربردارد

بدراسداسبهبیاندیگدر،.دهدنشانمیدسترسرااستونسبتتأمینمالیموردنیازبهتأمینمالیدر

سطحاقدالمریسدکی،باالونزدیکبهیکباشدنسبتدهیاقالمترازنامهبهریسکهرچهمیزاناینوزن

.ثباتکمتریدارد،هایمالیبانکباالتراستوترازنامهبانکدربرابرشو 

 

 

______________________________________________________ 
1. Inverse of Net Stable Funding Ratio (I-NSFR) 
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 6939مالی پایدار در شبکه بانکی کشور در سال  تأمينمعکوس  نسبت .2نمودار


.ایرانبانکداریآموزشها،مؤسسهعالیهایاینپ وه براساسگزارشعملکردبانکیافته:مأخا

یخصوصدیهداباندکدهددکدهنشانمدیهابانکمالیپایدارمعکوسدرتأمیننسبتبررسی

تدرازصددسدطحریسدکپدایین.تقریباًواعیتنرمالیراازنظرتسهیمریسکدراقالمترازنامهدارند

ازبدودهومعنایوجوداقالمیازداراییاستکهاریبریسکآنکمتدرازصددبههابانکدرصدبرای

اقالم.شدهاستتأمینمالیومنابعموزونشدهبهریسکتأمینمح جابترکیبیازمنابعمطمئن

تسهیالتاعطداییبدهبخد غیردولتدیوایفداینقد دربیشترمواردییخصوصهابانکداراییدر

.گریبانکدرشرایطکالناقتصادیاستواسطه

دربانکتوسعهصادرات،کشاورزیومسدکنندامطلوبایننسبتیدولتیواعیتهابانکدر

،مدالیپایددارمعکدوستدأمیننسدبتورقمهاداراییدرسرفص صلیارقمهابانکدراین.بودهاست

تسهیالتاعطاییبهبخ غیردولتیاستکهعالوهبرریسکنقدینگیریسکاعتباریرانیزبرباندک

وادعیت،نکتدهقابد توجده.بیشترمشهوداستوواعیتنامطلوبآندربانکمسکنکردهتحمی 

کدهبدهنظدربدودهیتخصصیهابانکمالیپایدارمعکوسدرتأمیننسبتنامطلوبریسکمنطبقبر

ایندوسا برایمقابلهبااثراتکالناقتصادیازجملهتحریم،تورمورکوداقتصادیایدندررسدمی
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مسدائ باتحم ریسکااافهبرترازنامدهخدودسدعیدرحد مشدکالتدولدتدرخصدوصهابانک

.اندهداشتاقتصادی

دکدهایدنکدرتعریدفهداباندک،برای1ننسبتدیگریبراساسقوانینومقرراتبا توامی

مدالیتدأمینازمدالیمدوردنیدازتدأمیناستکدهازتقسدیمتفااد  مالیپایدارتأمینتغییرنسبت

مدالیپایددارازتدأمینمنزلهفزونیبهنسبتمقدارمنفی؛شودمحاسبهمیهاداراییدردسترسبهک 

یجاریهاداراییتسهیالتوسایرمالیموردنیازبرایتأمینهاوحقوقصاحبانسهامبرمح بدهی

دهندهریسکاعتباریکمتراستوهرچهمقددارنشانبهبیاندیگر،.یفیزیکیبانکاستهاداراییو

زرگترازیدکنیدزبدههمدانمیدزانبانککمترومقادیرمثبتوبیریسکاعتبار،منفیبزرگترباشد

 .دهدریسکاعتباریراافزای می



 6939مالی پایدار در شبکه بانکی کشور در سال  تأمينتغيير  نسبت .9نمودار

 
.ایرانبانکداریآموزشهاومؤسسهعالیهایاینپ وه براساسگزارشعملکردبانکیافته:مأخا  

______________________________________________________ 
1. Net Stable Funding Difference (NSFD) 
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یخصوصیودولتیبهاستثنایبانکتوسعهصادرات،صنعتومعدن،کشاورزیوهابانکدر

مشداهدهدربانکمسکنوادعیتندامطلوبی.مالیوجودداردتأمینتغییرنسبتمسکن،مقدارمثبت

یبانکدرگیرتسدهیالتوهاداراییک ازدرصد14حدود،18۰ تنهادرسا شود؛بهطوریکهمی

.مالیپایداریدرمح بدهیوحقوقصاحبانسهاموجدودنداشدتهاسدتتأمینایآنوامبودهکهبر

مسدکن،صدنعتوهدایمدالیپایدداردرباندکتدأمینتغییرنسبتبراساسهابانکواعیتنامطلوب

 .مشهوداستمعدن،توسعهصادراتوکشاورزی

 6939در شبکه بانکی کشوردر سال  مالی پایدار تأمينتغيير در  نسبتمالی پایدار و  تأمين .4نمودار

 
.ایرانبانکداریآموزشهاومؤسسهعالیهایاینپ وه براساسگزارشعملکردبانکیافته:مأخا  

رانشدانداریدپایمالنیتأمنسبتراتییوتغداریپایمالنیمعکوستأمنسبتزانی،م4نمودار

بیشتردرریاخیهاباشدکهدرسا کییباالدیهابادربانکداریپایمالنیتأمنسبتزانیم.ددهیم

.استمثبتراتییتغهمچنیندارایبودهوکییباالزانیمنیهاابانک

  پژوهشمدل . 7

 181  تا 195  هایدرسا  کشور بانکی شبکههاواطالعاتآماریبااستفادهازدادهپ وه دراین

بداتوجدهبدهپد وه نمونهآماریمورداستفادهدراین.مد پرداختهشدهاستمحاسبهوردوآبهبر
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هایملی،سپه،صادراتایران،تجدارت،شام بانک،بانکشبکهبانکیکشور۲ هایآماری،محدودیت

ملت،رفاه،پستبانک،کشاورزی،مسکن،توسعهصادرات،صنعتومعدن،کارآفرین،سامان،پارسیان،

.استنوین،پاسارگادوسرمایهاقتصاد

.مالیپایدارازمد زیراستفادهشددهاسدتتأمیناتوارتباطخلقنقدینگیوتأثیربرایبررسی

فهرسدتزیدرهایموردبررسیدرایدنمقالدهبدهصدورتمد (  ۷۰)اساسمطالعاتآنگوراورولتبر

 :اندشده

Liquidity Creation=C0

.
 Liquidity Creation(-1)+ C1

.
 Capital Ratio+C2.Size + 

C3.Cost Ratio+ C4. Z-Score + C5 . Profitability + C6. I_NSFR + C7.loan ratio+ Ɛ 

Liquidity Creation=C0. Liquidity Creation(-1)+ C1. Capital Ratio+C2 .Size + 

C3.Cost Ratio+ C4. Z-Score + C5 . Profitability + C6. NSFD+ C7.loan ratio+ Ɛ 

کهبایکوقفهنیزبهصدورتمتغیدرمسدتق بوده ،متغیروابستهخلقنقدینگیرابطهدراین

.شددهاسدتاستفادههایتابلوییپویامد بهصورتپویابررسیشدهوروشدادهاین.واردشدهاست

۷نسبتسرمایه
ایدن.آیددمدیدسدتبدهیباندکهاداراییازتقسیمحقوقصاحبانسهامبهجمعک  

 .آناستیشدهدرگاارسرمایهنسبتبیانگرقدرتحمایتیبانکازسویصاحبانسهام

بدرمدؤثراستبهعنوانیکیدیگدرازعوامد  یک بانکهاداراییاندازهبانکنیزکهلگاریتم

.خلقنقدینگیدرنظرگرفتهشدهاست

شاخصثباتبدانکی .است1شاخصثباتبانکی،درمد یکیدیگرازمتغیرهایمورداستفاده

هدادارایدیبانکباکاه ارزشیکهنگامیکه،دکنمیگیریبانکرااندازههرپایریاحتما ریسک

ایدندودهدمدیثباتبدانکیراافدزای ،مقادیربیشتراینمقدار.باشدروروبههابدهیبیشترازسمت

هربانکتقسدیم(CAR)بهااافهنسبتسرمایهبهدارایی(ROA)هاداراییشاخصبرابراستبابازده

بدرایبررسدیوZ-scoreطدورمعمدو بده(.σ(ROA))هداباندکیهدادارایدیبرانحرافمعیداربدازده

______________________________________________________ 
1. Liquid Creation 

2. Capital Ratio 

3. Z-score 
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بدهعندوانZ-scoreازدالی متعددیوجودداردکده.شودگیریسالمتبانکیبهکارگرفتهمیاندازه

توانداییپرداخدتدیدونتوسدطنابااحتما Z-score- ؛شودسنج سالمتبانکیاستفادهمیابزار

تدوانآنراایدناسدتکدهمدیZ-scoreهایمهمیکیازمزیت-۷؛مؤسسهمالیارتباطمعکوسدارد

مطالعداتتجربدیثابدت-1؛دکدربهراحتیوبهشکلیواادحومشدخصمحاسدبههابانکهمهبرای

(۷۰۰۲)زیراکهطبقمطالعاتکیهدا ،بهترینابزارسنج سالمتبانکیاستZ-scoreاندکهکرده

.اندپایینیبرخورداربوده Z-scoreیبانکیبهشک معناداریازهابحراندرزمانوقوعهابانک

.اسدتفادهشددهاسدت(ROE) دنمتغیرسودآوریازنسبتبازدهیسرمایهبانکیکربرایوارد

 خدوبیبده مدد  ایندر.بیانگرکاراییوکیفیتمدیریتدرشبکهبانکیاست نسبتهزینهبهدرآمد

مانندمتغیرهدایکدالناقتصدادی دیگری مهم متغیرهای ،بانکینظر مورد عالوهبرمتغیرهایتوانمی

درکدهاسدتکشورتجاریادواردهندهنشاننوساناتاقتصادی .دکرواردراهمچوننوساناتاقتصادی

جداخودبلندمدتروندازحقیقیتولیدناخالصداخلیهایدادهتجاری،ادوارمحاسبهبرایمقالهاین

بدهپد وه ایدندر،بندابراین.داردندامفیلتریند ،دشومیاستفادهکاراینبرایکهروشی.ندشومی

.دشومیپرداختهپرسکات-هادریکفیلترروشازاستفادهباهادادهازروندجداسازی

اتواثرگدااریمتغیرهدایتدأثیردنکدرتجاریدرمد مشدخصادوارعلتاستفادهازمتغیر

.ازآندرشبکهبانکیکشوراستترمهمکالناقتصادیدربازارهایمالیو

 دلید  بده نیدز وشدده بدرآورد کشور بانکی شبکه سطح در مد این که آنجا از ،افزونبراین

 ،هاسدتشدد برآورد۷یتابلوییپویاهادادهروش به که مد این استفاده، مورد زمانی سری محدودیت

 کشدورها از بسدیاری مطالعدات در مدد  این.دهدنتایجمطلوبیراارایه اقتصادسنجی نظر از تواندمی

،پد وه درایدنکداربردیروش .اسدت مدد کارایی برای موجهی دلی  قرارگرفتهکهاستفادهمورد

 یهداداده رهیافدت در مدد  پارامترهای برآورد هایروش از یکی کهاست1یافته تعمیم گشتاور روش

برایرفعهمبستگیمتغیربا.است تابلویی یهاداده و مقطعی زمانی، سری یهاداده برای پویا تابلویی

______________________________________________________ 
1. Cost Ratio 

2. Dynamic Panel Data 

3. Generalized Method of Moments (GMM) 
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GMMبرآوردکنندهدراینروش،.شودهااستفادهمیابزارتوایحیازماتریسدیگروقفهومتغیرهای

هایکشوراطالعاتآماریمحدودبودهودورهزمانیبینبانکدرزیرا؛ایارائهشدهاستدومرحلهدر

واسدتفادهشدده بودنماتریسابزارهاازآزمونسارگانبرایبررسیمعتبربرآورددراین.کوتاهاست

.همبستگیابزارهابااجزایاخال استنبودمعنایبهفرایهصفرآندر

  مانایی آزمون .7-6

هاییکهبدرایرفدعباتوجهبهمحدودبودناطالعاتآماریدرشبکهبانکیازنظرزمانی،یکیازروش

برایافدزای حجدمنموندهوآزمدونریشدهپویایتابلوییهادادهاینمشک پیشنهادشده،استفادهاز

،ازبدرآوردمدد پدی ینآزمونترمهمیتابلوییپویاهادادهدرروش.یتابلوییاستهادادهواحددر

یسدریزمدانیوهدادادهزیدرامانداییمتغیرهدادر.احدیاماناییمتغیرهایمد اسدتآزمونریشهو

،ادروریاسدتبرایاینمنظور.دشومییتابلوییباعثبروزمشک رگرسیونکاذبهادادههمچنین

:مورداستفادهقرارگیردهایتابلوییدادهیکیازپنجروشزیربرایآزمونریشهواحد

 ،آزمونلوینلینچو . 

 ،آزمونایم،پسرانوشیم .۷

 ،آزمونبرتون  .1

 ،آزمونفیشر .4

 .دریهاآزمون .5

هدایچندگاندههسدتندکدهبدرایهایریشهواحددسدریآزموننظری،لحاظبههااینآزمون

روندبررسیماناییهمگیبهغیدرازروش،هاآزموندراین.اندکاررفتههبهایتابلوییدادهساختارهای

بدارد،بندابراین.بیانگرماناییمتغیراستکهدشومیماناییردناH0هادریبهیکصورتاستوبارد

د،کهیادرسطحویابایدکتفااد شومیوماناییپایرفتهشدهنامانایییاریشهواحدردH0رایهف

درصدد5ازبایدددکدهشدومیبرایتشخیصبهسطحاحتما آنتوجه.دشومیویابادوتفاا مانا

______________________________________________________ 
1. Sargan Test 
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متغیرهدادرسدطحماندادکهتمدامشمشخصهاآزمونازآمدهدستبهباتوجهبهنتایج.کوچکترباشد

ازسهآزمونلوینلدینچدو،آزمدونایدم،پسدرانو،متغیرها بهمنظوربررسیماناییجمعی.هستند

.اندارائهشده1نتایجدرجدو .شیم،آزمونفیشراستفادهشدهاست

 خلق نقدینگیگذار بر تأثيرنتایج آزمون ریشه واحد جمعی متغيرهای  .9جدول 



متغیرها

Hadri 
Levin, Lin, 

Chu t.
Im, Pesaran and 

Shin W-stat
ADF – Fisher 

Chi- square
PP- Fisher Chi-

square
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 9/۰  85/41۰ ۰/ ۰۰۰ 91/۲5 ۰۰۰۰/۰ -  /19 ۰۰۰۰/۰ - ۲/9۰۰۰/۰۲8/4 یخلقنقدینگ

تغییردرتأمینمالی
(NSFD)پایدار

۷9/5۰۰۰/۰5 /  - ۰۰۰۰/۰ 5۷/ 1- ۰0۰۰۰ 85/99 ۰۰۰/۰ 4۷/54 ۰ 5/۰ 

۰۰/۰ ۰۰۰/۰44/9 ۰۰۰1/۰9۲/۲-9 /۰۰۰/۰91- 5 /۰۰۰/۰91 /19نسبتسرمایه

درسطح)نسبتوام
(یک

19/4۰۰۰/۰5/ 1۷-۰۰۰/۰4۲/ 5-۰0۰۰۰۰ 9/5 ۰0۰۰   ۰۲/ ۰۰۰۰۰/۰

z-score4 /۲۰۰۰/۰۲9/ 1- ۰۰۰۰/۰  / - ۰۰ 4/۰ 5 /5۲ ۰۰۲/۰4 /4۰ ۰۰۷ /۰ 

 ۰۰۰/۰ 18 /1  ۰۰5/۰ 59/ 8 ۰9/۰ - /14۲ ۰۰۰/۰ - /  ۰۰۰/۰ / ۷تجاریادوار

 ۰۰۰/۰ 5۷ /4۷ ۰۰۰/۰  9/8 ۰۰44/۰ - / ۲ ۰۰۰۰/۰ -۲/ 8 4۰۰۰/۰/ ۰۰نسبتبازدهیسرمایه

مالیتأمینمعکوس
(I_NSFR)پایدار

 1/  ۰۰۰/۰ 5 / ۲-۰۰۰/۰ / 1-۰۰۰/۰1۷/ ۰۷۰۰۰/۰1۷/5 ۰۰84/۰

اندازهبانک
(درسطحیک)

۷۷/5۰۰۰/۰۰4/ 8-۰۰۰/۰۲۷/ -۰41/۰۰۲/19۰8۲/۰۰ 4/4۷۰   /۰

 .پ وه هاییافته:مأخا


 برآورد مدل. 7-2

متغیربداوقفدهخلدقفت،رطورکهانتظارمیهمان،مالحظهکردتوانمیمد برآوردباتوجهبهنتایج

بهاینمعنیکهباافزای میزانخلدقدارد،ارتباطمثبتومعناداریمتغیرخلقنقدینگینقدینگیبا

______________________________________________________ 
1. Common Unit Root 
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افدزای خلدق،بدهطوریکدهیابددنقدینگیدردورهقب ،خلقنقدینگیدردورهفعلینیزافدزای مدی

درآیندهیادوره،دراقتصادهابانکنق فزونینقدینگیدردورهکنونیباعثافزای خلقنقدینگیو

.بعدخواهدشد

ونسبتمعکوستأمینمدالیبرآوردمد باهدفبررسیارتباطمیانخلقنقدینگی،درادامه

هایکشورپرداختدهشددهدربانک(5درجدو )مالیپایدارتأمینوتغییراتدر(4درجدو )پایدار

بدرخلدقنقددینگییدارامالیپایدارارتباطمثبدتومعندتأمیننتایج،نسبتمعکوسبراساس.است

.درخلقنقدینگیایجادخواهدشددمالیپایدارافزای تأمینباافزای نسبتمعکوس،بنابرایندارد؛

مدالیپایدداردرتدأمینباافزای ،بنابراین.مالیپایدارکاه خواهدیافتینتأمنسبت،دیگربیانبه

بایدداقددامبدهخلدق1باتوجهبهایننسدبتدربدا هابانکیابدوکاه می،خلقنقدینگیهابانک

.ندکننقدینگی

دریدارانتدایجبدرآوردمدد ،ثبداتبدانکیوخلدقنقددینگیارتبداطمثبدتومعندبراساس

با.مد استفادهشدهاستدر z-scoreشاخصوسیلهبهشاخصثباتبانکی.نددارهایمتفاوتبرآورد

یگدرواسطههایمالیوفعالیت،یموجوددرشبکهبانکیکشورهاریسکافزای ثباتبانکیوکاه 

.یابدمیبهتریبهبودهابانکمالی

گااریصحیحریسدکتوسدطقطعیتقیمتطبقنظریهشکنندگیمالیافزای بدهیوعدم

دواینافزای بددهیوحبدابدارایدیبدایدکشومیگیریحبابداراییمنجردهندگانبهشک وام

دکدهکندمیفرایهشکنندگیمالیاینچنینبیان.دشومیشو متالشیشدهوبحرانبانکیایجاد

،سدرمایهونقددینگیخلدقمیانمنفیارتباطبا،بنابراین؛سرمایهبیشترمانعخلقنقدینگیخواهدشد

،درشدبکهبدانکیکشدورحاصد شددهنتدایجبراساس.گیردمیقرارییدأتموردمالیشکنندگینظریه

ییدکنندهفرایهشکنندگیمالیدرأکهتمحرزبودهارتباطمنفیمیانسرمایهبانکیوخلقنقدینگی

هکاه شکنندگیمالیدرشبکهبانکیکشورمنجرخواهدسرمایهبافزای .شبکهبانکیکشوراست

بدهآنکدهتدا،نددکنمدیینقدخدوداسدتفادههاداراییمالیتأمینبیشترازسرمایهبرایهابانکشدو

.اعطایوامبیشتربهمتقاایانبپردازند
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رابطدهپیشدینبرآوردالبتهدر،منفیبرخلقنقدینگیاستتأثیراندازهبانکینیزدارایمتغیر

یکوچکتربهعلتدسترسیکمتدربدهمندابعهابانکبنابراین.استنداشتهاینمتغیرمعناداریباالیی

یبزرگتردرکشدورفرآینددخلدقنقددینگیرابداترازنامدهبداهابانکندنسبتبهتوانمیبانکمرکزی

.عملینمایندتریثبات

اترفتدارتدأثیرتدوانمدیبتبدازدهیسدرمایهدرمدد هایسودآوریماننددنسدبااستفادهازشاخص

دسدتبدهنتدایجبراسداس.دکررابرخلقنقدینگیدرشبکهبانکیکشورمشاهدههابانکدنسوددرکرحداکثر

بدرتأکیددبدانیدزتجاریادوارشاخص.داراستاارتباطنسبتبازدهیسرمایهوخلقنقدینگیمثبتومعنآمده،

.داردخلقنقدینگیبریدارامعنومنفیاثرمد درکالناقتصادشرایط

 اول برآورد رابطهنتایج  .4جدول 

 متغيرهای مدل
 مدل چهارم مدل سوم مدل دوم مدل اول

 tآماره  ضریب tآماره  ضریب tآماره  ضریب tآماره  ضریب

خلق نقدینگی با یک 

 وقفه
 4/۰ ۷/5 99/۰4/ 1۷95/۰ 1/۷۰۷۲۲/۰۷1/۷

-۷/4 -4۲/۰ ۰۰-98/4 -۰۰۲8/۰------------ نسبت سرمایه

I_NSFR 8 /۰۰ /8955/۰۷1/  4 9/۰ /55۲4/۰۷۷/  

z-score ۰۰58/۰8/ ------۰ ۲8/۰54/4------

-5/۷ -۰/ ۰8------------------ اندازه بانکی

-4/  -۷1/۰ ۰۰-5۷/8-۰/ 5 ۰۰-۲4/۷-۰/  ۰۰------ تجاری  ادوار

------------9/۰۲۲/8۰۰84/۰1۷/5 ۰ ها وامنسبت 

------------4/  ۰۰41/۰ /۰۰۷8/۰8۲ نسبت بازدهی سرمایه

 آزمون سارگان

 (درجه)

 احتمال

99/8

( 4)

1 /۰

99/ ۷

( 4)

 8۲/۰

۷/9

(  )

1 /۰

 9/8

(  )

۷4/۰

۰9۷/۰۲9/۰/  ۰/ ۲ ضریب تشخيص

.پ وه هاییافته:مأخا  

بیشدتریهایوامهابانکهرچه.داردبرخلقنقدینگییدارامثبتومعنتأثیرنیزهاوامنسبت

 .رسوبخواهندکردهایپرداختیبهصورتنقدینگیدرجامعهاینوامپرداختکنند،
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اسدتکدهآمدارهگفتندی.دشدومدییتابلوییپویاازآزمونسارگاناستفادههادادهبرایآزمون

شدهبرایتعیینهدرندوعهمبسدتگیبدینابزارهداوخطاهداهایازپی تعیینسارگانازمحدودیت

گوندههمبسدتگیبرایاینکهابزارهامعتبرباشند،بایدبینابزارهاوجمالتخطاهیچ.کنداستفادهمی

کهابزارهاتاآنجامعتبرهسدتندایناست(فرایهصفر)فرضاصلی،دراینآزمون.هباشدوجودنداشت

توانددمردودنشدناینفدرضمدی.گینداشتهباشندرمعادلهتفاالیمرتبهاو همبستکهباخطاهاد

یابدزاریدراینحالتمتغیرهدا،بهبیانبهتر.برمناسببودناعتبارابزارهاباشدمبنیشاهدمناسبی

درتدواننتیجدهگرفدتکدهابزارهدایمدورداسدتفادهومیگیندارندشدهباپسماندهاهمبستاستفاده

.ازاعتبارالزمبرخوردارند،برآورد

 دوم برآورد رابطهنتایج  .3جدول 

 متغيرهای مدل
 مدل چهارم مدل سوم مدل دوم مدل اول

 tآماره  ضریب tآماره  ضریب tآماره  ضریب tآماره  ضریب

خلق نقدینگی با یک 

 وقفه
1۲/۰ 5/۷ ۷8/۰81/۷1 /۰۲/ 5۷۲ /۰  /۷

-۷/ 1-48/۰ ۰-------------1/ -۰۰94/۰ نسبت سرمایه

NSFD 5۷4/ 1۷/5884/ 54/ ۲1/۰۲5/۷1۷/ 99/ 

z-score ۰۷4۲/۰48/4۰  9/۰ 1۲/۷۰  /۰9 /1۰19/۰۰8/1

------- /44-۰/ ۰۷------------ اندازه بانکی

-------5۲/5-14/۰ ۰۰-8/1-۰۰۷۷۲/۰-۷1/1-8۲/۰ ۰۰ تجاری  ادوار

۷/۰51/4 ۰ / ۰۰149/۰8------------ ها وامنسبت 

 /9 ۰/  ۰------ /۰۰8۲4/۰۷۷------ نسبت بازدهی سرمایه

 آزمون سارگان

 (درجه)

 احتمال

 ۲/ 1

(  )

۷5/۰

41/  

(  )

4 /۰

91/ ۷

( ۲)

1۰4/۰

98/8

( 5)

1 /۰

1/۰ 8/۰ ۲1/۰98/۰ ضریب تشخيص

.پ وه هاییافته:مأخا  

مدالیپایددارارتبداطمثبدتوتدأمیندوم،نسبتتغییررابطهآمدهدردستبهنتایجبراساس

خلدقنقددینگی،مدالیپایددارتدأمینباافزای نسبتتغییر،بنابرایندارد؛برخلقنقدینگییدارامعن

.افزای خواهدیافت
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برخلدقنقددینگیارتبداطمثبدتوهداوامنتایجبرآوردمد ،ثبداتبدانکیونسدبتبراساس

سرمایهبیشترمانعخلقنقدینگیخواهدد،طبقنظریهشکنندگیمالی.استداشتهمد دریدارامعن

قدرارییددأتمدوردمدالیشدکنندگینظریده،سدرمایهونقدینگیخلقمیانمنفیارتباطبا،بنابراین.شد

نسبتبازدهیسرمایهدر.داردداریکمبرخلقنقدینگیامنفیوبامعنتأثیراندازهبانکینیز.گیردمی

تدأثیر،ددهدمیخلقنقدینگیدرشبکهبانکیکشورنشانایرابرهابانکمد کهرفتارهایسودآوری

شدرایطبدرتأکیدبانیزتجاریادوارشاخصآمده،دستبهنتایجبراساس.داردبرخلقنقدینگییمثبت

.داردخلقنقدینگیبریدارامعنومنفیاثرمد درکالناقتصاد

 بندی  جمع. ۸

لیموفقیتنظامبانکیمسدتلزمو؛یابدتجلیمیگریمالیدردوبخ تجهیزوتخصیصمنابعواسطه

طراحیواجراییکسیستممناسبدرامراعطایتسهیالتوتدوینیکاسدترات یشدفافوعملدی

هدایینظیدربایددبدامددنظرقدراردادنشداخصهداباندک.برایوصو تسهیالتپرداختشددهاسدت

ندتداکننتسهیالترااحرازصالحیتگیرندگا،نوعوثیقهواعتبارسنجیمشتریان،تواناییفنیومالی

عددمبازپرداخدتتسدهیالت،باایدنحدا .بدینوسیلهتاحدامکانبلوکهشدنمنابعراکاه دهند

،بدهواسدطهبدروزمشدکالتهداباندکایاستکهعالوهبرمشکالتناشدیازمددیریتادعیفپدیده

تدریندادهودرقدویرخنیدزاتمالیومشدتریانمؤسساقتصادی،سیاسیواجتماعیخارجازکنتر 

چنددفرآیندداثرگدااریمطالبداتغیرجداریبدرهایمالیدنیانیزقابد مشداهدهاسدت؛هدرسیستم

 .استمتغیرهایاقتصادکالندرکشورهایمختلفمتفاوت

مالیپایددارتأمیندراینمقالهبهبررسیاثرات،کمیتهبا درموردنقدینگیتأکیدباتوجهبه

.یکشوردرایجادخلقنقدینگیپرداختهشدهاستهابانکدرترازنامه

وگدریمدالیرغدمواسدطهبده)یتخصصیهابانکدکهبهغیرازکربیانتوانمی،بهطورکلی

بیدانبده.هایکشوروجدودداشدتهاسدتدربانکمالیپایدارتأمین(دراقتصادخلقنقدینگیمناسب

کدهحدالیدر،انددهکرگریمالیباالدرسطحکالناقتصادییتخصصیاقدامبهواسطههابانک،دیگر
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تدأمینبلکهازطریقمطالباتبانکمرکزی،منابعاینعملیاترانهازسپردهیامنابعدیگرمالیپایدار

یدولتیهابانک.اندسطحکالناقتصادیباافزای نقدینگیبهافزای تورممنجرشدهدرکهانددهکر

دهوبداجدابکدردرصددمناسدبعمد ۲۰تا۰ مالیپایدارتروخلقنقدینگیبینتأمیننسبتبا

آنازمحد بیشدترگریمالیرادراقتصادانجامدهندکهاندواسطهسپردهواعطایتسهیالتتوانسته

ربیشدت.هاباالترازیدکشددهاسدتمالیپایدارآنتأمیننسبتنیزجابسپردهبودهوبههمینعلت

یدولتدینقد مناسدبیرابدهعندوانهداباندکمالیپایدداربداالترازتأمینیخصوصینیزباهابانک

باافزای وبهبدودعملکدردبدازاربدینبدانکیدرکشدورایدن،بااینحا ؛انددهکرگروجوهایفاواسطه

دتغییرشدرایطکشدوربدهاعطدایتسدهیالتبیشدتریدرباوجوهاسپردهندباافزای توانمیهابانک

.ندکنراستایتوسعهوپیشرفتاقتصادکشوراقدام

برخلدقیدارامالیپایدارارتباطمثبتومعنتأمیننسبتتغییر،آمدهدستبهنتایجبراساس

خلقنقدینگی،مالیپایداردرشبکهبانکیکشورتأمینباافزای نسبتتغییر،بنابرایندارد؛نقدینگی

.افزای خواهدیافت

گدااریصدحیحریسدکنظریهشکنندگیمالیافزای بدهیوعدمقطعیدتقیمدتبراساس

دواینافزای بدهیوحبدابدارایدیبداشومیگیریحبابداراییمنجردهندگانبهشک توسطوام

دکندمیفرایهشکنندگیمالیاینچنینبیان.دشومییایجادیکشو متالشیشدهوبحرانبانک

ونقددینگیخلدقمیدانمنفدیارتبداطبدا،بندابراین؛کهسرمایهبیشترمانعخلقنقدینگیخواهدشدد

مالیپایدارارتباطمثبتتأمیننسبتمعکوس.گیردمیقرارییدأتموردمالیشکنندگینظریه،سرمایه

.داردبرخلقنقدینگییداراومعن

یاخیدرهداسدا بانکیصورتگرفتدهودرمختلفازمنابعیکشورخلقنقدینگیهابانکدر

ایدندر.انددخلقنقدینگیبیشتریداشته،انددهکرییکهبیشترازمنابعبانکمرکزیاستفادههابانک

درکشورپایدداریمندابعبدانکیازاهمیدتبداالییبرخدورداربدودهو1باتوجهبهالزاماتبا ،صورت

باندکمرکدزینیدزبدانظدارت.ندکنتسهیالتاعطا،بایدبهاستفادهازمنابعپایداردرترازنامههابانک
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دبداافدزای تواندمدییموردنظردرقوانینومقرراتبدا هانسبتاعما یکشوروهابانکبیشتربر

.دکنیکشورفراهمهابانکشرایطباثباترادربین،هابانکنظارتمالیبر

یهدادارایدیازدیگرینوعبهراهابانکدسترسیمرکزیبانک،نوینمالیابزارهایگسترشبا

حجدمتنظدیمبدرایهداباندکابزاردولتی،بدهیاوراقبهدسترسیصورتدر.دادخواهدافزای امن

ابزارهدایهداباندکوبدودنخواهددمرکدزیباندکندزدگااریسپردهیاوثیقهباوامبهمحدودترازنامه

بدرایتوانددمدیمرکزیبانکدولتی،بدهیاوراقبازارگیریشک با.داشتخواهنداختیاردربیشتری

سدنتیابزارهدایازاسدتفادهبدهاحتیداجیدیگروکندمداخلهاوراقبازاردرپولیهایسیاستاجرای

همدوارهندوین،مالیخدماتوابزارقالبدرمالییهانوآوری.داشتنخواهدسکهفروشوخریدنظیر

ومدالیندوآوری.شدودمدیایجداداقتصدادحقیقدیبخد ومالیبازارهایفعاالننیازهایبهپاسخدر

یدامدالیتدأمیننیازهدایکدهاستجدیدیهاابزارکردنکاربردیوابداعمعنیبهنوینمالیخدمات

طریدقازمدالییهداندوآوریعدام،طدوربهایران،در.دکنبرطرفبهصورتمناسبراریسکپوش 

عددموکشدورخداصشدرایطبدهتوجدهبدامواوعاین.استشدهپیگیریسرمایهبازارناظرنهادهای

وایدرانمدالینظدامدرفعدا بدورسازخدارجبازارهایودنبسرمایه،بازاربدنهدرکافییافتگیتوسعه

بدهپاسدخگوییبدرایمدالیبازارهدایدرموجدودیهداح راهبااقتصادحقیقیبخ فعاالنآشنایینا

ارتباطدارداهمیتآنچهنوینمالیابزارهایایجاددربدیهیاست.استطبیعیحدیتاشان،نیازهای

بداهمدراهمالینظامبهفراگیروجامعنگاه،روایناز.استسرمایهبازارناظروبانکیناظرمیانمتقاب 

بهبهاداراوراقوبورسسازمانتعام کهرسدمینظربه،راستاایندر.دشومیتوصیهیکپارچهنظارت

هددفبداایکمیتدهتشدکی درپو بازارناظرعنوانبهمرکزیبانکوسرمایهبازاراصلیناظرعنوان

.کندشایانیکمکنظاممالیکاراییوسازماندهیبهتواندمینوینمالیابزارهایایجاد
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 تعامل بازار پول و سرمايه در اقتصاد ايران
 

 سميرا نصيري و العلمايي، هدي حاجي دوالبي سلطانمحمد نادعلي، معصومه رسولي، سيدمحمدهادي دکتر 

 
 دهيچک

هاای ماالي    براساس تجارب جهاني در نظاام . تعامل ميان بازار پول و سرمايه است ،مهم در معماری نظام مالي ايران های از موضوع

 و باودن  مکمال  رابطة رقابت، رابطة: كرد خالصه شکل سه در توان مي ها و بازار سرمايه را محور و بازارمحور، نحوه تعامل بانک بانک

 باناک  نقش و بانک سرماية هزينة كاهش در سرمايه بازار نقش پاية بر در بيشتر موارد مشترك تکامل رابطة .مشترك تکامل رابطة

بررسي تعامل مناسب ميان بازار پول و سرمايه  اين پژوهش،هدف اصلي  ،ين اساسا بر .است استوار بهاداركردن اوراق به تبديل در

از يک نظام مالي  رقيب جزء دو كشور، هر بازار پول و سرمايه دهد مي نشان ،انجام شده های پژوهشبررسي . در اقتصاد ايران است

مطالعات متعدد  .دارند را خود خاص وجودی فلسفه و وظايف ها، بخش اين از يک هر. باشند يکديگر جايگزين توانند نمي و نيستند

ها نيز با اعطای تسهيالت، زمينه  ها شده و بانک مين مالي توسط بانکأدهد توسعه بازار سرمايه موجب گسترش و رونق ت نشان مي

ية بازارهاای سارما   .زند ها دامن مي بازار سرمايه نيز به نوبة خود به توسعة هرچه بيشتر بانک. اند دهكررونق بازار سرمايه را فراهم 

دهي وضعيت ريسک  ها و پيام گذاری ها، نظارت كارامدتر بر سرمايه گيرنده دهد در جهت بهبود غربال وام ها اجازه مي بزرگتر به بانک

دهاد   نشان مي پژوهشاين  های يافتهدر مجموع، . استهايي دست يابند كه فراتر از بررسي نسبت سرمايه به دارايي  آنها به روش

محور و ياا باازارمحور باودن       كشور در عملکرد مناسب نهادهای مالي آنها بوده و ارتباط مستقيمي با بانک عملکرد رشد اقتصادی

هاا   های مختلف نظام مالي اياران و ايجااد برخاي زيرسااخت     ، هماهنگي نهادهای ناظر در حوزهافزون بر اين. بازارهای مالي ندارد

رساني دو باازار پاول و سارمايه     ي، عمق و خدماتايتواند به بهبود كار پرده ميبندی اعتباری و نظام بيمه س سسات رتبهؤهمانند م

 .مين مالي مطلوب بخش حقيقي اقتصاد كمک نمايدأت برای

 

 .محور، بازارمحور، نهادهاي مالي بازار پول، بازار سرمايه، بانک :كلياادیواژگان 

 .JEL:  G38 ،L16بندی طبقه

______________________________________________________ 
 های اقتصادی بانک مرکزی ها و سیاست پژوهشگران اداره بررسی  
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 مقدمه  .6

. مهم در معماری نظام مالي کشور است   یاه تعامل ميان بازار پول و سرمايه در اقتصاد ايران از موضوع

 ،بوده و نيازمند همکاری بيشتر بازار سرمايه در تجهيز منابع مالي و در نتيجته  محور بانکنظام مالي که 

 تعامتل و همکتاری ميتان بتازار پتول و سترمايه  ت         مورد چگتونگي در  .رشد و توسعه اقتصادی اس 

شتنا     نوشتتار  ايت   اصتلي  هتد   يت  استا ،  ا بتر . دا لي مشتهود است    های پژوهشمطالعاتي در 

دو بتازار در بهوتود   ايت   بازار پول و سرمايه بر يکتديگر و نحتوه تيويت  تعامتل      های اثرگذار دوسازوکار

ايتران و   در ارتواط بازار پول و سترمايه  بر نيز اي  پژوهش اصلي پرسش. عملکرد نظام مالي کشور اس 

 شتود  مي سعي و بوده توصيفي و تحليلي پژوهش، روش. اس  متمرکز آن بهوود برای اصالحي اقدامات

موضوع، شتامل موتاني نظتری و تجربتي ارتوتاط بتازار پتول و سترمايه، تجربته           مختلف ابعاد شنا   با

 اقتدامات  شناسي وضع موجود تعامل بازارهای مالي در ايتران،  و بازارمحور و آسيب محور بانککشورهای 

 .دشو ارايه معماری نظام مالي کشور یارتيا برای سياستي

به معرفي مفتاهيم و تعتاريف    مسأله،س از تشريح پ ؛اي  مياله در شش بخش تنظيم شده اس 

ارتوتاط   چگتونگي مواني نظری انواع سا تارهای مالي و  ،در بخش دوم. شود ميبازارهای مالي پردا ته 

در بخش . های مالي ذکر شده اس  سرمايه و سوپر مارک  تأمي های  بازار پول و سرمايه و نيش شرک 

در . بررسي مطالعات تجربي، بر ي از تجارب سياستتي کشتورها تجزيته و تحليتل شتده است        با ،سوم

نيازها   بررسي وضعي  موجود بازارهای مالي ايران به بر ي از الزامات و پيشبا بخش چهارم و پنجم نيز 

ي هتای سياستت   گيری و ارائته توصتيه   بخش پاياني هم به نتيجه. و اقدامات اصالحي پردا ته شده اس 

 .  پردازد مي

  مسألهبيان  .2

 ارکان نظام مالي. 2-6

نيش حسا  و کليدی بخش مالي در تحريک، استحکام و تدوام رشد اقتصادی در ادبيتات دهته ا يتر    

بته برنامته    دستيابيآوردن امکان  نظام مالي از طريق فراهم. فراوان قرار گرفته اس  تأکيدمورد توجه و 
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تواند تحيتق ايت     های معامالتي و اطالعاتي مي ينه از طريق کاهش هزينهبه "گذاری سرمايه -انداز پس"

تضمي  کارايي، پايداری و سالم  نظام مالي در گترو کيفيت  کتارکرد انفترادی و     . امر را تسهيل نمايد

 :بندی کرد توان به صورت زير طويه ، ارکان يک نظام مالي را ميبنابراي . اس تعامالت پويای ارکان آن 

ابتزار   و مانند اوراق قرضته، ستهام  )اسنادی موني بر تعهدات مالي هستند : بزارهای ماليا (الف

 ،(مشتيه

ها يا سازوکارهايي هستند کته ابزارهتای متالي در قالتب آنهتا موادلته        مکان: بازارهای مالي (ب

 ،(مانند بازارهای سرمايه و بدهي، اوليه و ثانويه، رسمي و غيررسمي)شوند  مي

ماننتد  )نماينتد   نهادهايي هستند کته ابزارهتای متالي را نشتر و موادلته متي      : لينهادهای ما (ج

هتتای  اجتمتتاعي، شتترک  تتتأمي هتتای بيمتته و  ی تجتتاری و تخصصتتي، شتترک هتتا بانتتک

 ،(بندی ات رتوهمؤسس و گذاری سرمايه

هتای نهادهتای متالي در بازارهتای      قواني  حاکم بر روابط و فعاليت  : قواني  و ميررات مالي (د

 .(افشا و مانند ميررات مالکيتي، مالياتي، حسابداری)ند هستمالي 

 اجزاي تشکيل دهنده یک نظام مالي  .6نمودار 

 

 جایگاه بازار مالي در اقتصاد. 2 -2

دهي بتي  عوامتل    سازی وسيله موادله و تسهيل فرآيند استيراض و وام سيستم مالي، فراهم اصليهد  

اي  هد  به نوبه  تود، ستوب ارتيتای کتارايي     . ندهستلي مواجه اقتصادی اس  که با کموود و مازاد ما

، به افزايش حجتم سترمايه در ستطح    سرانجاماقتصادی و بهوود استفاده از منابع جامعه  واهد شد که 

 ارکان نظام مالي

 قوانين و مقررات 
 مالي

 بازارهاي مالي نهادهاي مالي ابزارهاي مالي
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بنابراي ، يک نظام متالي هتد  تخصتي     . شود آن، افزايش استاندارد زندگي منجر مي دنوالکالن و به 

در . کنتد  کمک به رشد اقتصادی و افتزايش ستطح عمتومي رفتاه را دنوتال متي       برایبهينه منابع مالي، 

تستويه  : سيستتم واتايفي را بتر عهتده دارد کته عوتارت است  از       اي  اي  اهدا ،  دستيابي بهراستای 

هتای ذاتتي در    منابع، نيل و انتيال منابع اقتصتادی، متديري  ريستک   مجدد ها، ادغام و تيسيم  پردا  

 .ه اطالعات قيمتي کارا، بسط تدابيری برای مرتفع نمودن مسائل انگيزشيمعامالت مالي، ارائ

. بستتگي دارد  يادشدهکارايي يک نظام مالي به توانايي آن نظام در انجام واايف  ،از سوی ديگر

 :عوارتند از ،يک نظام مالي کارآمد های ويژگيبر ي ديگر از 

يک نظام مالي کارا، با حداقل هزينته   اندازها و در کل، تخصي  منابع در جذب و تجهيز پس -

گونته توعيضتي    شود و نوايد در ارائه  دمات مالي هتي   معامالتي و حداکثر سرع  انجام مي

 .ميان متياضيان وجود داشته باشد

هتای   و قابل توزيع باشتند و ريستک   مند نظامهای غير های موجود در سيستم، ريسک ريسک -

وجتود  ( بخشتيدن ندارنتد   که قابليت  تنتوع   جزاينهاو های سياسي، حيوقي  ريسک) مند نظام

هتا، ستوب افتزايش بتازده متورد تياضتتای       گونته ريستتک  نداشتته باشتند؛ زيترا افتزايش ايت      

 .دهد ها را کاهش مي گذاران شده و  ال  ارزش کنوني طرح سرمايه

 .گيرد قرار متياضيان دستر  در هزينه حداقل با و عادالنه و شفا  ای گونه به نياز مورد اطالعات -

های مصنوعي که باعت  تيييتر ترکيتب     قيم  وجوه به درستي تعيي  شود و از اعالم قيم  -

 .د، جلوگيری به عمل آيدشو به صورت غيربازاری مي  مجدد پرتفوی

  .طور کامل ارائه شوند  دمات مالي از تنوع و تعدد کافي بر وردار باشند و به -

 

______________________________________________________ 
1. Portfolio Rearrangement 

 (. 293.) کاشاني.  
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 دالیل وجودي آننهادهاي مالي و . 9 -2

در جهتان واقعتي، بته دليتل     . نمايند نهادهای مالي در بازارهای مالي، ابزارهای مالي را نشر و موادله مي

های معتامالتي و عتدم تيتارن اطالعتاتي، نيتاز بته نهادهتای متالي          وجود نواقصي در بازارها مانند هزينه

تواننتد يتک برنامته بهينته      طالعتاتي متي  های معامالتي و ا اي  نهادها با کاهش هزينه. شود احسا  مي

طتور  الصته،    بته (. 2جتدول  )گذاری را در جه  تخصي  بهينه منابع دنوتال کننتد    سرمايه -انداز  پس

 :اند از داليل وجودی نهادهای مالي عوارت

ای  تود در   تواننتد بتا استتفاده از برتتری هزينته      نهادهتای متالي متي    :هاي اطالعاتي هزینه -

کننتدگان در بتازار    تيارن و نواق  اطالعات را ميان مشتارک   آوری اطالعات، درجه عدم گرد

 .دهند کاهش

تواننتد بتا استتفاده از قتانون اعتداد بتزر  و        ايت  نهادهتا متي    :ریسک نقدینگي و قيمتيي  -

 .دهند کاهشسازی، ريسک نيدينگي و قيمتي را  متنوع

، نهادهای متالي ريستک بتاالتری را تيوتل     عدم انطواق سررسيد مورددر  :مدیریت سررسيد -

 .کنند مي

هتای پتولي بتر بختش      توانند در انتيال آثار سياست   نهادهای مالي مي :انتقال سياست پولي -

 .حيييي اقتصاد نيش کليدی داشته باشند

هتايي   ها و صنايع با توانتايي  توانند نيازهای اعتواری بخش نهادهای مالي مي :تخصيص اعتبار -

 .نمايند تأمي  مختلف را

 .های مختلف انتيال دهند توانند ثروت را به زمان نهادهای مالي مي :انتقال ثروت بين نسلي -

توانند برای تسهيل  دمات پردا   ابزارهای مختلفتي   نهادهای مالي مي :خدمات پرداخت -

 .را ارائه دهند

زهتای متنتوع متياضتيان    توانند متناسب بتا ترجيحتات و نيا   نهادهای مالي مي :طراحي ابزار -

 .ابزارهای مختلفي را طراحي نمايند
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توستط متديران     در متديري  دارايتي   2وجود بتاليوه مشتکل عامليت     :گذاري دارایي قيمت -

های  ها شود؛ مانند حواب تواند سوب اثرگذاری اي  نهادها بر قيم  دارايي نهادهای مالي، مي

 . يه و مکزيکهای مالي آسيای جنوب شرقي، روس قيمتي، بحران

نهادهتای متالي انگيتزه و امکانتات      :گيذاري  هاي سيرمایه  ارزیابي و نظارت مستمر بر طرح -

 .ها دارند تری را در زمينه ارزيابي و نظارت بر کارکرد پروژه قوی

 .ندهستکنندگان انتيال ريسک  نهادهای مالي، تسهيل :انتقال ریسک -

ويتژه   هتای مشتارک  در بازارهتا، بته     تواننتد هزينته   نهادهای مالي متي  :هاي مشارکت هزینه -

  9.باالتر کاهش دهند تخص  بازارهای مشتيه را به واسطه

 وظایف اصلي و نقش نظام مالي .6جدول 

 نقش نظام مالي وظایف اصلي نظام مالي

 کاهش ميزان ريسک و توزيع آن ايجاد اعتوار و پول
 های معامالتي به حداقل رساندن هزينه تسهيل آنها و  مديري  نظام پردا  

 انتيال نيدينگي انداز و سرمايه برقراری ارتواط ميان پس

 .(2911.) نژاد والي: مأ ذ

 هاي مطلوب بازارهاي مالي ویژگي. 4 -2

هتا   شتود، تمتامي ايت  شتا       هتای متعتددی استتفاده متي     در بررسي وضعي  بازار مالي، از شتا   

هتای مطلتوب و    از ويژگتي  ،اي  سه. ندهستيکي از سه ويژگي کارايي، نيدشوندگي و عمق  دهنده نشان

 :ندشو ميبازارهای مالي هستند که برای بازارهای مالي مطلوب به صورت زير تعريف  عام

ابتزار متورد     های نزديتک بته ارزش منصتفانه    انجام معامالت به سهول  در قيم : کارايي (الف

 ،موادله

______________________________________________________ 
1. Agency Problem 

2. Assets Management  

 (. 293.)کاشاني .  9
4. Fair Value 
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هتای   هتا، در قيمت    های متنابهي از دارايتي  قابلي  انتيال سريع و آسان حجم: گينيدشوند (ب

 ،ها کننده ارزش جريان وجوه آتي دارايي منعکس

طوری که حجم وسيعي از تجارت بتواند با نوستانات   تعداد زياد  ريدار و فروشنده، به: عمق (ج

 .، نيل و انتيال يابدناچيزقيمتي 

ها و انتشار ابزارهتای جديتد را تستهيل     تواند تجارت دارايي و عميق مي يک بازار مالي کارا، نيد 

  .نمايد

 مباني نظري .9

، بلکته  شتود  نمتي محتدود  و تخصي  منابع اندازها  به تجهيز پساقتصادی مالي بر رشد  بازارهای تأثير 

مديري  ريسک، پايش مديريتي و تستهيل  کاهش هزينه تجهيز منابع مالي، تسهيل بسط نيدشوندگي، 

 صتراح  بته   .نمايتد  و توستعه اقتصتادی را فتراهم متي     اس  که عامل رشد ديگری مجراهای ،موادالت

های  ها و توانايي بدون عملکرد مناسب مجموعه بازارهای مالي، دستيابي به قابلي  بيان کرد کهتوان  مي

 .کامل يک اقتصاد دشوار و حتي غيرممک   واهد بود

مطالعتات گونتاگوني   کارايي آنها، و   و بازارمحور 2محور بانکهای مالي  در  صوص گسترش نسوي نظام

گرهتای متالي، نيتش     به عنوان واسطه ها بانک، محور بانکهای  در سيستم. در کشورهای مختلف انجام شده اس 

هتا و   گتذاری متديران بنگتاه    های سترمايه  اندازها، توزيع سرمايه، نظارت بر تصميم ای در تحرک پس کننده  هداي 

هتا را ارتيتا داده و بته     سرمايه کاراييگری مالي  واسطه بنابراي ، .کنند ابزارهای مديري  ريسک ايفا مي تأمي 

بتازار ستهام در    ماننتد هتای اوراق بهتادار   ، بازاربتازارمحور های  در سيستم .شود افزايش رشد اقتصادی منجر مي

 هتا  بانتک های شرکتي و تسهيل مديري  ريسک نسو  به  ها، اِعمال کنترل انداز جامعه به سم  بنگاه هداي  پس

در اي  بخش به تشريح مواني نظری ارتواط ميان بتازار پتول و بتازار سترمايه      ،ي  اسا ابر . تری دارند نيش مهم

 .پردا ته  واهد شد

______________________________________________________ 
1. Bank-based 

2. Market-based 
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 نقش بازار پول و سرمایه در تخصيص و تجهيز منابع مالي .9-6

پتذير، تيستيم    پتذير و نهادهتای غيرستهرده    نهادهای مالي در حال  کلي به دو گتروه نهادهتای ستهرده   

هتای وام و   هتای اعتوتاری، انجمت     تعاوني)ات غيربانکي مؤسسو  ها بانکپذير،  نهادهای سهرده. شوند مي

 .هستند( غيرهانداز و  پس

تري  نهادهای فعال در بتازار پتول،    اصليکه  مسأله بندی و با توجه به اي   تيسيماي  اسا   بر

هتای اعتوتاری هستتند،     انتداز و تعتاوني   ات پتس مؤسست ، (ای تجاری، تخصصي و توستعه  شامل) ها بانک

ذير پت  نهادهای مالي فعال در بازار پول، نهادهای ستهرده  بزرگي ازتوان چني  نتيجه گرف  که بخش  مي

هتای   های بيمه، شترک   اي  در حالي اس  که نهادهای فعال در بازار سرمايه مشتمل بر شرک . ندهست

 و هتا  کتارگزاری ماننتد  )گتذاری   ات واستطه سترمايه  مؤسست ی بازنشستتگي و  هتا  صندوقگذاری،  سرمايه

 ،ور کلتي طت  بته . شتوند  بندی مي پذير طويه اغلب در گروه نهادهای غيرسهرده( سرمايهتأمي  های  شرک 

ستهام، اوراق   شتامل شود که در آن،  ريد و فروش سرمايه و اوراق بهادار،  مي گفتهبازار مالي به بازاری 

بازارهای مالي اغلب به دو گتروه  . شود های حق  ريد و فروش سهام و ارز  ارجي انجام مي قرضه، برگه

شتوند و   ی مدت زمان کوتاه، وام داده ميدر بازار پول منابع برا. شوند بازار پول و بازار سرمايه تيسيم مي

 ،تري  وايفه اي  بازار، ايجاد تسهيالت برای واحدهای اقتصادی و اصالح موقعي  نيدينگي آنهاس  مهم

ميايسه بازار پتول  . شوند ولي در بازار سرمايه، منابع برای مدت زمان طوالني و گاه نامحدود وام داده مي

 :ه اس شد ارايه ، در جدول و بازار سرمايه از ابعاد مختلف 
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 مقایسه بازار پول و بازار سرمایه .2 جدول

 بازار سرمایه بازار پول شرح

مالي  تأمين

 از بعد

 (سال بيش از يک)بلندمدت  (سال کمتر از يک)مدت  کوتاه زماني

ن فعاال

 اقتصادی
 های فعال در بور  بنگاه های اقتصادی بنگاه تمام

 ابزار

 سال کمتر از يک استيراض با سررسيد

جذب سهرده از مردم، استيراض از بانک )

 (های ديگر بانکمرکزی و 

استيراض با سررسيد بيش از يکسال 

 (سهام، اوراق قرضه)

 اهداف

ت برای واحدهای  ايجاد تسهيال -

به )نيدينگي  تأمي اقتصادی به منظور 

 (مدت آنکوتاه معنای

 سرمايه در گردش تأمي  -

 ای توسعه های طرح سرمايه مالي تأمي  -

 های شرک گردش  در سرمايه تأمي  -

 بورسي

 بازیگران
 ها بانک -

 بانک مرکزی -

 (بازار اوليه و ثانويه)بور  اوراق بهادار  -

 (انرژی بور  شامل)بور  کااليي  -

 مزایا

درجه اطمينان بسيار زياد در  -

 بازپردا   اصل و بهره

 ت ی انجام موادال سرع  باال -

کننده وجوه به ميزان  شريک بودن عرضه -

 سهم

 ی به ميزان سهامأداشت  حق ر -

 تنوع در ابزار مورد استفاده -

 معایب

 گيرنده انتيال ريسک به وام -

تسهيالت از  درياف در واس  باالی  -

 (صف متياضيان وام)شوکه بانکي 

 شمول تعداد محدود بنگاه اقتصادی -

 (2911)نژاد  واليو ( 2911)ربيعي : مأ ذ

 بازار پول. 9-6-6

کته   های ديگر متالي جانشتي  نزديتک پتول     بنا به تعريف، بازار پول بازاری برای دادوستد پول و دارايي

متدت بتا    بازار پول به عنوان بازار ابزارهتای متالي کوتتاه    به بيان ديگر،. سررسيد کمتر از يک سال دارند

تمرکتز   .شتود  شتنا ته متي  بودن ريسک عدم پردا  ، نيدشوندگي و ارزش استمي زيتاد    ويژگي اندک
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دهتد   متي های تجاری اي  امکان را  اشخاص و بنگاهفعالي  اي  بازار در استفاده از ابزارهايي اس  که به 

محل جيرافيايي  اصي برای بازار پول در نظتر   .به سرع  نيدينگي  ود را به ميزان مطلوب درآورند تا

ی که دادوستتد ابزارهتای متالي    ديگر های ، مؤسسات اعتواری غيربانکي و مکانها بانک ؛شود گرفته نمي

های ديگتر متالي    بانک مرکزی و واسطه .تشکيل دهندة بازار پول هستند شود، بازار پول در آن انجام مي

زار پتول بته شتمار    تري  نهادهتای بتا   از مهمعتواری غيربانکي ای تجاری و مؤسسات ها بانک نظيربانکي 

  2.روند مي

کنندگان در بازار پول، افراد يا واحدهای دارای مازاد نيدينگي هستتند کته بته عنتوان      مشارک 

متدت در ا تيتار    يا غيرمستييم منابع  ود را با سررسيدهای کوتتاه و مستييم  صورت بهاندازکننده  پس

تري  رسال  بازار پول ايجاد تسهيالت بترای واحتدهای    مهم. دهند واحدهای نيازمند منابع مالي قرار مي

  .سرمايه در گردش اس  تأمي مدت و نيز  کوتاه ينيدينگ تأمي اقتصادی به منظور 

 بازار سرمایه. 9-6-2

بازار سرمايه بازاری اس  کته در آن ابزارهتای متالي بلندمتدت بتا سررستيد بتيش از        تعريف،  بر اسا 

سترمايه   تتأمي   ،تشکيل سترمايه در اقتصتاد ملتي   : اي  بازار عوارتند از واايف .شود ميسال معامله  يک

و بتازار    بتازار سترمايه از دو گتروه بتازار اوليته     . های ذاتي ابزارهای متالي  تعيي  ارزش و قيم ، ها بنگاه

بازار اوليه مکاني برای عرضه انتشارهای جديد سهام و اوراق قرضه و بازار ثانويه . شود تشکيل مي 9ثانويه

کته   است   مکاني برای تعيي  قيم  اوراق بهادار منتشرشده در بتازار اوليته و دادوستتد اوراق بهتاداری    

انتشتار   روشسه  های تجاری در بازار سرمايه از ها و بنگاه کسری منابع شرک . اس  منتشرشده پيشتر

، استتيراض از  (ابزارهای بتدهي بلندمتدت  )، انتشار اوراق قرضه (ابزارهای مالکيتي)سهام عادی و ممتاز 

در  ،در مجمتوع . شتود  متي  تتأمي  و انتشار مشتتيات متالي   ( توسط ابزارهای بدهي بلندمدت)بازار پول 

 .ابزارهای متداول دو بازار سرمايه و پول آورده شده اس  ،9جدول 

______________________________________________________ 
 (.2932. )ايکينز و ميشيکي .  2

2. Primary Market 

3. Secondary Market 



 

 ل بازار پول و سرمایه در اقتصاد ایرانتعام

 

 

77 

 ابزارهاي متداول بازارهاي پول و سرمایه. 9دول ج

 .اي  پژوهشهای  و يافته( 2932)کارگر : مأ ذ

______________________________________________________ 
1. Banker's Acceptance 

 ابزار هاي بازار سرمایه ابزارهاي بازار پول

روز است    72 با سررسيد تتا   مدت نوعي اوراق قرضه کوتاه :اوراق تجاري

 .شود ؤسسات غيرمالي منتشر ميمهای مالي و  شرک که توسط 

گتذاری   نتوعي ابتزار سترمايه    :سهام عيادي 

مالکيت  دارنتده آن در    دهنده اس  که نشان

يک شترک  ستهامي است  و بته دو دستته      

 .شود نام تيسيم مي سهام بانام و سهام بي

اوراق ( از نظتر مولت   )تتري    تتري  و کوچتک   از قتديمي  :6پذیرش بيانکي 

دستور پردا   مول  معينتي بته حامتل آن در    بهاداری اس  که توسط آن 

منظور تتأمي  متالي کاالهتايي کته      اي  ابزار به. شود صادر ميتاريخ معيني 

. گيرد هنوز از فروشنده به  ريدار منتيل نشده اس ، مورد استفاده قرار مي

بانتک   ترتيب که اي  اوراق توسط يک مؤسسة تجاری و در وجته يتک   بدي 

آن را مهر نمايد،  يادشده بانک شود و وقتي که  صوصي کشيده مي تجاری

 .شود به عنوان يک پذيرش بانکي شنا ته مي( يعني بهذيرد)

نوعي اوراق بهتادار است  کته     :سهام ممتاز

هتای   نده آن نسو  به درآمتدها و دارايتي  دار

. شرک ، حق يا ادعای محدود و معيني دارد

شتود کته هزينته     اي  سهام زماني منتشر مي

 .انتشار سهام عادی باال باشد

در قوال  (بانک) پذير سندی که توسط يک مؤسسة سهرده :گواهي سپرده

 .شود منتشر مي با سررسيد و نرخ بازده معي  شده، سهرده موال 

اسنادی اس  کته بته موجتب     :اوراق قرضه

بهتره  )شود موال  معيني  آن، ناشر متعهد مي

های زماني مشتخ ، بته    را در فاصله( ساالنه

دارنده پردا   کترده و در سررستيد، اصتل    

 .مول  را بازپردا   نمايد

و بته  شتده  مدتي که توستط دولت  منتشر   اوراق بهادار کوتاه :اسناد خزانه

انتشار، تضمي  و باز ريتد  که  اس  يکسال با سررسيد کمتر ازر معمول طو

 .شود اي  اوراق توسط بانک مرکزی و به نمايندگي از دول  انجام مي

ابزارهتتايي هستتتند کتته  :مشييتقات مييالي

سا تار پردا   و ارزش آن از ارزش دارايي 

ت گرفته و بته  أهای مرتوط نش پايه و شا  

عهد  ريد و يا فتروش  دارنده آن، ا تيار يا ت

دهد و ارزش آنهتا از ارزش   يک دارايي را مي

 .شوند مربوطه مشتق مي پايه دارايي

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9
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 سازوکار ارتباط ميان بازار پول و سرمایه. 2 -9

مالي توسط  تأمي دهد توسعه بازار سرمايه موجب گسترش و رونق  مطالعات متعدد نشان ميهای  يافته

 ،عنوان مثال به. اند دهکرنيز با اعطای تسهيالت، زمينه رونق بازار سرمايه را فراهم  ها بانکشده و  ها بانک

و موجتب   کترده گيرنتده پيتام مثوت  مختابره      به سهامداران شترک  وام  ،ها به شرک  کيبان اعطای وام

های جستجوی اطالعات را برای ارزيابي  هزينه ،پيام مثو  اي . شود افزايش قيم  سهام آن شرک  مي

 دهتد  متي نشتان   هتا  هتای پتژوهش   يافتته . دهتد  گتذاران اوراق بهتادار کتاهش متي     گران و سرمايه تحليل

کنند، در بازار سرمايه بتا استتيوال بيشتتری مواجته      ها برقرار مي هايي که ارتواط مؤثری با بانک شرک 

شتود، کمتتر وضتعي  زيرقيمت  را تجربته       ة عمومي متي هايي عرض وقتي سهام چني  شرک . شوند مي

اوراق  همالي آنها از مجرای بازار سرمايه بته واستطة کتاهش دامنت     تأمي های  هزينه ،نتيجه در ،کنند مي

بازار سرمايه نيز به نوبتة  تود بته توستعة      .آيد نويسي پايي  مي های پذيره بدهي شرک  و کاهش هزينه

دهتد در جهت  بهوتود     ها اجازه متي  بازارهای سرماية بزرگتر به بانک .ندز ها دام  مي هرچه بيشتر بانک

هتايي   دهي وضعي  ريسک آنهتا بته روش   ها و پيام گذاری ها، نظارت کارامدتر بر سرمايه گيرنده غربال وام

دهتي   همچني ، بازار سترمايه بته پيتام   . رود فراتر مي ،دس  يابند که از بررسي نسو  سرمايه به دارايي

هايي متناسب بتا ستطح    مالي با قيم  تأمي  ،که نتيجة آن کردهها کمک شاياني  عملکرد بانک زناشي ا

بته ايت     ؛کنتد  ها کمک مي بازار سرمايه از مسير ديگری نيز به توسعة بانک. ريسک و شهرت بانک اس 

آنهتا در مستير ايت   تدم  بتا      . کننتد  را ارائته متي   2هتا  يفي داراييک ها  دم  توديل بانکصورت که 

آورد  های بانک فراهم مي مديري  ريسک برایبازار سرمايه ابزار کافي . شوند های مالي مواجه مي ريسک

هتای مربتوط بته     توان گف  شا   در مجموع مي .کند و به اي  ترتيب به توسعة نظام بانکي کمک مي

متالي از جملته نظتام     ديگتر  هتای  گتر  ييم و بااليي با توسعه واسطهيافتگي بازار سهام ارتواط مست توسعه

يافتگي اي  دو نظام الزم و ملزوم يکتديگر بتوده و در کشتورهايي کته      ديگر، توسعه بيانبه . بانکي دارند

   .يافتگي بااليي دارند مالي نيز توسعه ديگر های واسطه  بازارهای سهام به  وبي توسعه يافته اس ،

______________________________________________________ 
1. Qualitative Asset Transformation (QAT) 

 (.2932.) رادپور و توريزی.   
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 هاي ارتباط بازار پول و سرمایه   نظریه. 9-9

. است   های فراواني انجتام شتده   پژوهش سرمايه بانک و بازار و رابطه نسويمالي  نظام معماریدر مورد 

رابطته  :  الصته کترد  سترمايه  توان در سه شکل از تعامتل بانتک و بتازار     را مي ها های اي  پژوهش يافته

به هر يک از اي  سته نتوع    صورت  الصه زير بهدر  2.رقاب ، رابطه مکمل بودن و رابطه تکامل مشترک

 .شود رابطه پردا ته مي

 رابطه رقابت . 9-9-6

محستوب   رقيتب يکتديگر  اقتصتاد  متالي   تتأمي  ها و بازار سرمايه در  بانک  ،مطابق ديدگاه رابطه رقاب 

توستعة ديگتری    بته هزينتة عتدم   های بازار مالي  از اي  بخش يک هرتوسعه  به اي  صورت که. شوند مي

که برای ايجاد توازن در توسعة اي   اس  دنوال آن گذار به ، قانونيک بنابراي ، با توجه به نيش هر. اس 

محتور و   در اي  ديدگاه، بر ي طرفتدار نظتام متالي بانتک     .وضع کند يدو بازار، قواني  و ميررات مناسو

های مالي مختلف، داليلتي را در متورد    طرفداران نظام .بر ي ديگر طرفدار نظام مالي بازارمحور هستند

متالي،   تتأمي  های متفاوت  معرفي ديدگاه بادر ادامه . کنند های مالي ارائه مي مزي  هر يک از اي  نظام

 9.شود ها پردا ته مي به نظريات طرفداران هر يک از اي  ديدگاه

در  هتا  بانتک محتور بتر نيتش     ديدگاه سيستم مالي بانک :محور نظریات طرفداران نظام مالي بانک( الف

. دارد تأکيدها و مديري  ريسک  های توليدی جديد، نظارت بر مديران شرک  تجهيز منابع، معرفي طرح

نسو  بته فتروش    ها بانکها از طريق  گذاری مالي سرمايه تأمي بسياری از اقتصاددانان توسعه معتيدند 

ا  اي  ديدگاه، به دليل فروش آسان سهام در بازارهای سترمايه، انگيتزه   اس بر. پذيرتر اس  سهام امکان

هتا و در   ها وجود داشته و اي  امر مانع نظارت بر شترک   کمتری برای نظارت بر عملکرد مديران شرک 

، بته دليتل بهوتود    محتور  بانتک اي  در حالي اس  که در سيستم مالي . شود وری مي کاهش بهره ،نتيجه

ها به مراتب بهتر بوده و اي   نسو  به بازارهای سرمايه، اعمال کنترل بر عمليات شرک  تيارن اطالعاتي

______________________________________________________ 
 (.2932.) توريزی عوده.  2

2. Compete 

 (.2911.)  يرانديش.  9
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محورهتا استتدالل    بانتک . بخشتد  دهنده ريسک، تجهيز منابع را ارتيا متي  دن ابزار کاهشکرامر با فراهم 

بته اجتزای   تيستيم مالکيت    )های  روج از اي  بازار و تعدد مالکتان   بودن هزينه  کنند به دليل پايي  مي

. هتا ضتعيف است     اعمال کنتترل بتر عملکترد شترک      نيز، انگيزه نظارت بر فعالي  مديران و (کوچکتر

ا تالالت ناشي از عدم تيارن اطالعات را از طريق رابطه بلندمدت  ها بانکمحورها،  براسا  ديدگاه بانک

توانتد   به نظام بازارمحور، مي نسو  محور بانکترتيوات  ،در نتيجه. کنند ها برطر  مي ميان  ود و بنگاه

بر تتي از . هتتا عملکترد بهتتتری داشتتته باشتتد  در تخصتي  بهينتته منتتابع و اعمتتال نظتارت بتتر شتترک   

کنند در کشورهايي که در مراحل اوليه رشد اقتصادی قرار دارند، به دليل  نظران نيز استدالل مي صاحب

. شتوند  سترمايه بته  توبي حمايت  نمتي      های بتازار  مهيانوودن محيط قانوني و الزامات حيوقي، فعالي 

در دريافت  اطالعتات متالي از     هتا  بانتک به عل  ضعف ميررات حسابداری در ايت  کشتورها،    ،همچني 

ها را برای ارائه اطالعات و  توانند شرک  ده و به اي  ترتيب ميکرتر از بازار سرمايه عمل  ها موفق شرک 

اي ، مطتابق ديتدگاه    بر افزون. ع  توسعه صنايع شوندهايشان تح  فشار قرار دهند و با پردا   بدهي

هتای   نيش مهمتي در نظتام متالي از طريتق کتاهش هزينته      ( ها بانک)گرهای مالي  ها، واسطهمحور بانک

ده و کتر معامالت، امکان تسهيم ريسک و حل مسائل ناشي از انتخاب نامساعد و مخاطره ا القتي ايفتا   

و از ايت    کترده  گيرنتدگان فتراهم   اندازکننتدگان و قترض   برای پس مندی از بازارهای مالي را امکان بهره

 2.دهند طريق کارايي اقتصاد را افزايش مي

ستطح   یديدگاه بازارمحور بر نيش مثو  بازارها در ارتيتا : نظریات طرفداران نظام مالي بازارمحور( ب

 دريافت  گتذاران بترای    اقتصادی کشور، به دليل کارايي باالی بازارهای سهام در ايجاد انگيزه در سرمايه

براسا  ايت   . کند مي تأکيدمالي  تأمي ها و طراحي مناسب ترتيوات  اطالعات، اعمال کنترل بر شرک 

هتای متالي    تر از سيستتم ثرمتؤ های مالي بر پايه بازار، در بهوود رونتد بلندمتدت رشتد،     ديدگاه، سيستم

دستتيابي  : عوارتند از ،کنند وارد مي محور بانکي که اي  طيف بر نظام مالي هايانتياد. ندهستمحور  بانک

متالي سترمايه را    تتأمي  ، هزينه ها بانکها با ايجاد ران  برای  به اطالعات اصلي و دا لي شرک  ها بانک

متالي سترمايه از طريتق منتابع بتانکي، انگيتزه        أمي تت افتزايش هزينته   . دهد ها افزايش مي برای شرک 

______________________________________________________ 
1- Demirguc Kunt, et al.(1990). 
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طتور   بته  هتا  بانتک همچنتي ،  . برد های پرريسک با بازدهي باال از بي  مي ها را برای پذيرش پروژه شرک 

اي  امتر بته   . ريسک با بازدهي پايي  را دارند های کم مالي طرح تأمي کار بوده و تمايل به  محافظه يذات

کننتد   نظران ايت  ديتدگاه استتدالل متي     صاحب. شود کارانه منجر مي محافظه های رشد آرام و استراتژی

ند، اما در شترايطي  هستآوری و پردازش اطالعات مشابه کارآمد گردهای  در حذ  هزينه ها بانکاگرچه 

ممکت  است  در    هتا  بانتک  ،بنتابراي  . ازش غيراستتاندارد است ، ناکارآمتد هستتند    آوری و پترد  گردکه 

های جديد و نامطمئ  مربوط به محصوالت و فرايندهای ابتداعي، گردآورنتده و پردازشتگرهای     موقعي 

همتواره بته نفتع     هتا  بانکاز آنجا که . انتياد ديگر، حاکمي  شرکتي اس . کارايي برای اطالعات نواشند

. ستازش کننتد  ديگتر  ذاران گت  هتا عليته بستتانکاران و سترمايه     ممک  اس  با بنگاه ،کنند  ود عمل مي

براسا  ديدگاه طرفداران بازارمحور، بازارها ابزارهای مديري  ريسک را متنوع و قابل انعطا   ،همچني 

تتری بترای متديري  ريستک در      محور، ممک  اس   تدمات ارزان  های مالي بانک اگرچه نظام. کنند مي

بيشتری در مورد ارائه محصوالت  تاص و   های بازارمحور انعطا  شرايط متعار  داشته باشند، اما نظام

آنهتا  تر ابزارهای مديري  ريسک دارند که با بلوغ و توسعه اقتصادی، نياز بيشتری بته   های غني مجموعه

تواننتد   کنند بازارهای ستهام متي   در مجموع، طرفداران ديدگاه بازارمحور استدالل مي. شود احسا  مي

را کتاهش داده و باعت  تستهيل در تشتکيل      ها بانکلي ذاتي شنا تي سا تار بازار ما ناکارآمدی آسيب

 .ندشوهای جديد  گذاری ها و سرمايه شرک 

 رابطه مکمل بودن. 9-9-2

متدت و بتازار سترمايه نيازهتای       بازار پول نيازهای متياضيان وجتوه کوتتاه   2،بودن رابطه مکمل اسا  بر

بوده و  جايگزي  يکديگرمکمل و نه اي  دو بازار  ،بنابراي . کنند متياضيان وجوه بلندمدت را برآورده مي

برحسب ايت  ديتدگاه در    .کنند رساني مي کنندگان وجوه  دم  به بخشي از متياضيان و عرضه يکهر 

ديدگاه با به حاشيه بردن اي  . و جانشيني وجود ندارد   موادله ها بانکارائه  دمات مالي، ميان بازارها و 

و  هتا  بانتک تتوان عملکترد    پردازد که چگونته متي   ، به اي  موضوع ميبازارمحورو  محور بانکبردن بح  

______________________________________________________ 
1. Complementary 

2. Trade-off 
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کند، بلکه بتر ايت     را از نظر عيلي رد نمي بازارمحوراي  ديدگاه بح  بانک و يا . بازارها را بهوود بخشيد

رشد ارائه  یمالي متفاوتي را برای ارتيا تأمي توانند  دمات  و بازارها مي ها بانککند که  مي تأکيدنکته 

توان گف  اي  دو جزء نظام مالي، از طريق ارائه  دمات مالي مختلف، نظارت بتر   مي ،در مجموع. کنند

تواننتد بته عنتوان مکمتل      انتدازها متي   تسهيل تجهيز پس سرانجامها، مديري  ريسک و  عملکرد شرک 

  2.يکديگر در فرايند توسعه ايفای نيش کنند

 رابطه تکامل مشترک. 9-9-9

و افزايش  9، اوراق بهادارسازیمالي نظام معماری پيشي های  در تحليل  ،کامل مشترکمطابق ديدگاه ت

گونته کته    براستا  ايت  ديتدگاه، همتان    . ناديده گرفته شده بود  از طريق فروش سهام ها بانکسرمايه 

تر  ود را در بازار سرمايه  يابند، اعتوارات با کيفي  تکامل مي  از طريق بهوود غربالگری اعتواری ها بانک

گتذار   در بازار سرمايه، با تشويق سرمايه ها بانکهای  اوراق بهادارسازی دارايي. کنند بهادارسازی مي اوراق

گتذاران در   با مشتارک  بيشتتر سترمايه   . شود به مشارک  بيشتر، به تکامل بيشتر بازار سرمايه منجر مي

سازد  را قادر مي ها بانکتر شده و اي  امر  ر سرمايه، افزايش سرمايه بانک از طريق فروش سهام ارزانبازا

تر نيتز ارائته  تدم  نمتوده و بته ايت  ترتيتب بتا افتزايش دامنته فعاليت              گيرندگان پرريسک به قرض

پايتة نيتش بتازار     رابطة تکامل مشترک بتر  به اي  ترتيب، 1.گری بانک، اي  نهاد مالي تکامل يابد واسطه

. سرماية بانک و نيش بانک در توديل به اوراق بهادارکردن استوار است   تأمي سرمايه در کاهش هزينة 

سترماية   تتأمي  توسعة بازارهای سرمايه به کاهش هزينتة  مطابق اي  ديدگاه، توان گف   در مجموع مي

 تأمي های کمتری از طريق بازار سرمايه  ها با هزينه انجامد؛ بانک ها مي توسعة بانک ،ها و در نتيجه بانک

هتا   از طريق توتديل بته اوراق بهتادارکردن، بانتک     ،در واقع. کنند های بيشتری اعطا مي و وام کردهمالي 

 .کند مالي مي تأمي گيرندگان را  و بازار سرمايه وام کردهگيرندگان را تأييد  کيفي  اعتواری وام

______________________________________________________ 
 (.2911.)  يرانديش.  2

2. Co-evolution 

3. Securitization 

4. Equity Capital 

5. Credit Screening 
6. Song and Thakor .(2010). 
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 هاي مالي در تأمين مالي سوپر مارکتهاي تأمين سرمایه و  نقش شرکت. 9-4

زمتان در   طتور هتم   توانند به بندی روابط در سا تار مالي، بر ي نهادها وجود دارند که مي  فارغ از تيسيم

سترمايه و   تتأمي  هتای   شترک   ،بته عنتوان نمونته   . بازارهای پول و سرمايه نيتش فعتالي را ايفتا کننتد    

شرح  صورت کوتاه های آنها در ادامه به ماهي  و نوع فعالي  توان نام برد که های مالي را مي سوپرمارک 

 .داده  واهد شد

 2هاي تأمين سرمایه شرکت. 9-4-6

بته عنتوان واستطه ميتان      در بيشتتر متوارد   (گتذاری  ی سترمايه هتا  بانتک )سترمايه  تتأمي  هتای   شرک 

پردازند و با تضمي  اوراق بهاداری کته بترای    گذاران به فعالي  مي دهندگان اوراق بهادار و سرمايه انتشار

 ،بتر ايت    افتزون . کننتد  شوند، کمک قابل توجهي به ناشران مي ها منتشر مي ي  بار توسط شرک نخست

ستازی،   هتا، تجديتد ستا تار و  صوصتي     های ادغام و تملک شرک   دمات مشاوره تخصصي در زمينه

گری، مديري  عرضه عمومي، مديري  وجوه، عمليات بازارسازی و بر تي از عمليتات    کارگزاری، معامله

 تدمات  اي  نوع بر ي موارد . گيرد قرار مي ها بانکبانکي نيز در زمره  دمات ارائه شده توسط اي  نوع 

تمرکز . دشو آوری مي گرد  های اوراق بهادار سطه شرک در قالب بانکداری تجاری و در بر ي ديگر به وا

 دهنتده  نشتان گذاری،  ی سرمايهها بانکتري  فعالي   اصليبر نيش تضمي  فروش اوراق بهادار به عنوان 

امتور مربتوط بته انتشتار اوراق،      تمتام مشتاوره و ستاماندهي   . ضرورت وجودی اي  نوع نهاد مالي است  

. در بازار اوليته است    ها بانکتري  نيش اي   گری، مهم اری و معاملهمديري  نشر، تضمي  فروش، کارگز

تتر و   گذاری اوراق، بازاريابي و تضمي  فتروش کمتک تخصصتي    ای با قيم  همراه بودن  دمات مشاوره

. نتد کن ي  بار اقدام به انتشار اوراق مينخستتری نسو  به مشاوره صر  برای کساني دارد که برای مؤثر

ضمي  فروش اوراق بهادار که به منزله فروش  دمات ريسکي به ناشران اس ، با انجتام  ت سوی ديگر،از 

مطالعات کارشناسي دقيق در انتخاب نوع، حجم، زمان عرضه و قيم  عرضه با هد  به حداقل رساندن 

______________________________________________________ 
1. Investment Banks 

2. Securities Companies 
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پوشتش   منظتور  بته  2استفاده از عمليات تضمي  فتروش فرعتي  . پذيرد ريسک عمليات انتشار صورت مي

گذاری در نر ي که مشتری کافي وجود ندارد و بازبيني قيم  اوليه از ابزارهتايي   از قيم ريسک ناشي 

  .شود کار برده مي اس  که در اي  راستا به

 تأمي  چگونگيگذاری از قابلي  توزيع اوراق بهادار،  ی سرمايهها بانکنوع عمليات و بر ورداری 

مالي  تأمي های  تواند به چر ش اي  گروه از روش و مي دادهقرار تأثير مالي متياضيان سرمايه را تح  

گتذاری در   ی سترمايه ها بانکعملکرد . دشومنجر   مالي در بازار سرمايه تأمي های  در بازار پول به روش

قوال ناشران به واسطه بررسي دقيق و جزئيات اطالعتات حستابداری ناشتر و موقعيت  او در صتنع  و      

دهد و به واسطه شفافي  اطالعاتي  يم  کاراتری برای اوراق پيشنهاد ميکارشناسي، ق ديگر های بررسي

بتا توجته بته اينکته     . گتذاران را کتاهش دهتد    سترمايه   نامناستب تواند مشکل انتختاب   ايجاد شده، مي

شتوند، حتداکثر دقت      گذاری با تضمي  فروش اوراق بهادار ملزم به  ريد اوراق فروش نرفته مي سرمايه

 .بندند قيم  مناسب و کاهش ريسک و جلوگيری از زيان به کار مي ود را در تعيي  

 9هاي مالي سوپر مارکت. 9-4-2

 و متنتوع  سوپر مارک  مالي شرکتي اس  که  تدمات گستترده    ،نامه مالي بارونز بر اسا  تعريف لي 

برای مثال بر ي از مؤسستات متالي،  تدمات بتور ، اوراق بتا      . دهد مالي را در زير يک سيف ارائه مي

. کننتد  مشاوره امالک را در کنار  دمات بانکي به مشتريان ارائه مي در بر ي موارددرآمد ثاب ، بيمه و 

ريتزی را   تواند توادالت متالي و برنامته   ه ميمؤسسها با يک  برای مشتريان، مديري  کردن تمامي دارايي

بترای  . اراتر کند، زيرا ديگر نيازی به انتيال دائم پول از يک مؤسسه به مؤسسه ديگر نيست  تر و ک  سهل

شتدن در يتک جنوته متالي،      های متالي مختلتف از تخصصتي     مؤسسات نيز اي  روابط فراگير بي  حوزه

ات مالي از اي  جه  انگيزه توديل شدن به سوپر مارک  مالي را دارند که تمتام  مؤسس. سودآورتر اس 

 .گردش مالي کسب و کار مشتريان را از آن  ود کنند

______________________________________________________ 
1. Subunderwriting 

2. Adverse Selection 

3. Financial Supermarket 

4. Dictionary of Finance and Investment Terms, (Barron's Financial Guides) 
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بدي  صتورت است     ،مطرح شد 2توسط هيدر لندی 222 مدل جديد اي  سا تار که در سال 

دارد، ولتي  وجود نگرانه مشتری  های فروش متنوع و رفتار کل در شعب بانک همچنان نياز به مهارتکه 

ريتزی   سرمايه، بيمه، مديري  دارايتي، برنامته   تأمي ی ربانکدای تجاری، بانکدار مانندتمامي ابعاد مالي 

بته فرا تور    ،در اي  متدل . کند ع نميميجتمحور را در قالب يک برند  پول کارهای ديگر مالي و کسب و

های حيوقي، بستری را برای ارائه بر ي از  تدمات در   موضوع و بدون تملک مشترک تمامي شخصي 

هتای   بر مونای فناوری اطالعات و با حفظ شخصتي  حيتوقي بنگتاه    اي  بستر. کند شعوه بانک ارائه مي

در ايت   . شتود  بنتا نهتاده متي    ،گيرنتده  دهنده و سترويس   مالي و در قالب قراردادهای مشخصي بي  ارائه

در ايت  متدل    .شتود  رويکرد، از شوکه بانک به عنوان محلي برای فروش انواع  دمات مالي استفاده مي

ات مالي با يکديگر بترای ارائته  تدمات جديتد و تربيت  نيتروی انستاني و        ؤسسمديگر نيازی به ادغام 

هتا بتا داشتت  دانشتي      باجه اندر اي  راهکار، متصدي. آشنايي کامل با کسب وکار  دمات جديد نيس 

دو  ،همچني . را ارائه کنندمورد نظر توانند  دمات  کردن دوره آموزشي کوتاهي، مي  معمولي و با سهری

نامته يتا    بدون نياز به ادغام مديري  يا مالکيت ، بتا عيتد تفتاهم    ( ها بانککارگزاران و )اد مالي يا چند نه

  .شوند کار مي کسب و قرارداد جديد وارد اي 

ای در قالتب  های مالي،  دمات تتأمي  سترمايه  تري   دمات ارائه شده توسط اي  هلدينگ از مهم

گذاری موجود در دنيا و حيطه واايف هتر  های سرمايه بانکجدول زير انواع . گذاری اس  بانکداری سرمايه

در  9.شتده بانتک مرکتزی است      های تأمي  سرمايه ذکراس  که ناار شرک  دهد، گفتني يک را نشان مي

 . دهند، ذکر شده اس  های تأمي  سرمايه و انواع  دماتي که ارائه مي بندی انواع شرک  ، طويه جدول 

  

______________________________________________________ 
1. Heather Landy  

 (.2939.) نيکخواه.   

 (.2932.) آرام.  9
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 وظایف شرح و سرمایه تأمين هاي شرکت بندي طبقه. 4جدول 

 .اي  پژوهشهای   و يافته( 2932). آرام ؛( 22 ).لوي  : مأ ذ

______________________________________________________ 
1. Bulge Bracket Bank 

2. Full Services 

3. Major Bracket Firms and Foreign Bank 

4. Boutique Bank 

5. Regional Firms and Investment Banking in Commercial Banks 

 شرح وظایف ها اسامي شرکت سرمایه در دنيا تأمينهاي انواع شرکت

 2سوپر مارک  مالي

 تأمي های شرک 
سرمايه با  دمات 

  کامل

 گلدم  ساکس

 مرگان استنلي

 مريل لين 

 سرمايه تأمي  دمات 

  دمات کارتي

 دمات اوراق  زانه و 
 اوراق بهادار

 مديري  دارايي

های هلدينگ شرک 
 9سرمايه تأمي 

 سيتي گروپ

 کردي  سوئيس

 جي پي مورگان

 سرمايه تأمي  دمات 

 بانکداری شرکتي

 بانکداری تجاری

معامله اوراق بهادار و 
گذاری با سرمايه سرمايه

  ود

ها و مديري  دارايي
  دمات اوراق بهادار

 فروشي دمات مالي  رده

  دمات کارتي

  سرمايه تخصصي تأمي های شرک 
 ساندلر اونيل

 گري  هيل

 الزارد

 سرمايه تأمي  دمات 

 بانکداری شرکتي

  ی تجاریها بانک-سرمايه تأمي های شرک 
 هامورش 
 کويس 

 سرمايه تأمي  دمات 

 بانکداری تجاری
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 مباني تجربي .4

 ارتباط ساختارهاي مالي و رشد اقتصادي مطالعات تجربي. 4-6

 متالي  سيستتم  يتا  است   تتر  مطلتوب  محتور  بانتک  مالي سيستم اينکه  صوص در گذشته دهه چند در

 از انگلتيس  و آمريکا در بازارمحور سيستم موفيي . اس  مطرح شدهفراواني  علمي های بح  ،بازارمحور

 ژاپت   و آلمتان  اقتصتادی  پيشترف   در محتور  بانتک  مالي نظام اساسي نيشاز سوی ديگر،  و یسو يک

  2.باشند داشته را  ود طرفداران بازارمحور و محور بانک سيستم دو هر که دش موجب

در اي  زمينه، با هد  تويي  رابطه نوع ستا تار   شده انجامالمللي  مطالعات تجربي بي  بيشتري 

بتا توجته بته اينکته مترز مشخصتي بترای تشتخي          . ه است  شدمالي و رشد بلندمدت اقتصادی انجام 

در معرفي نشده اس ، تعيي  نتوع ستا تار بتازار در ايت  مطالعتات       محور بانکسا تارهای بازارمحور و 

با استفاده از سه شا   فعالي  نسوي، اندازه نسوي و کارايي نسوي بازار سرمايه نسو  به  بيشتر موارد

بته طتور  الصته نتتاي       ، در جدول . سه شا   صورت گرفته اس بازار پول و شا   ترکيوي اي  

هتای   يافته ،شود طور که مالحظه مي همان. گرفته در اي  ارتواط ارائه شده اس   مطالعات تجربي صورت

بتر عملکترد بختش    ( محور يا بازارمحور بودن بانک)که نوع سا تار مالي  دهد ها نشان مي بيشتر پژوهش

 .ثر از عملکرد سا تار مالي اس أو بخش حيييي مت شتهداری ندا اعنمتأثير حيييي اقتصاد 

 

 

 

 

 

______________________________________________________ 
1. Chakraborty and Ray. (2006).  
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 نتایج مطالعات تجربي در مورد رابطه ساختار مالي و رشد اقتصادي .7جدول 

 نتيجه سال پژوهشگرنام 

  231 2گروشنکرون

 بته  ايتاليتا  و آلمتان  روستيه،  انگلستان، بازارهای بررسي از حاصل تاريخي شواهد اسا  بر

 تتدري   به مستييم مالي تأمي  شود، مي شروع اقتصادی رشد وقتي که رسد مي نتيجه اي 

 .شود مي غيرمستييم مالي تأمي  جايگزي 

  هلويگ و راجان 
2332 
233  

هتای   های اطالعاتي در دستر   ود و محافظت  از شترک    ی پرقدرت بر اثر ران ها بانک

رابطه نزديکي دارند، مانع رقابت  و ابتداعات جديتد در بتازار      ها بانکای که با  شده تأسيس

 .شوند مي

  233 9راجان 

 به ستوی  ها بنگاه دشو مي موجب دهد که مي انتيال را قيمتي ميعال بازارمحور مالي تأمي 

 نيتدی  جريان محور بانک سيستم ،ميابل در و شوند داده سوق ارزشمند های گذاری سرمايه

 سيستتم  بتا  رشد کشتورهايي  بر محور بانک سيستم ،افزون بر اي . کند مي تضعيف را بنگاه

 هتای  در سيستتم  بتازارمحور  سيستتم  کته  حالي در اس ، مؤثرتر ضعيف، حيوقي و قانوني

 .دارد مزي  قوی حيوقي و قانوني

 2337  بوت و تاکور 

 نظتام  کته  کننتد  مي بيني پيش مالي نظام معماری به راجع  ود نظری های تحليل در آنها

 بته  نستو   متفتاوتي  هتای  گترايش  گيرنتدگان  وام اعتوتاری  ستابية  استا   بتر  بهينه مالي

 نستوتا   گيرندگان وام اعتواری اگر سابية که طوری به ؛داش   واهد بازار يا بانک گری واسطه

 اعتوتاری  ستابية  کته  صتورتي  در و بانتک  گتری  واستطه  بته  بهينته  متالي  نظتام  باشتد،  بد
 بنتابراي ، . داش   واهد گرايش بازار گری واسطه سم  به ،باشد  وب نسوتا  گيرندگان وام

 عتدم  زيرا ؛دانند مي برتر بانک، گری واسطه به نسو  را بازار گری واسطه ضمني طور به آنها

 .اس  بازار از تر ضعيف ها بانک در اطالعاتي تيارن

 2331  الپورتا و لوپز

 قتانوني   محتيط . است   بزر  سرماية بازارهای گيری شکل الزم شرط سالم قانوني محيط

 متالي،  حتق  طريتق  از متالي  تتأمي   به دسترسي کاهش مالکي ، تمرکز افزايش به ناسالم

 ای قتانوني  هتای  سيستم در ،همچني  .شود مي منجر بدهي و مالي حق بازار ماندن  کوچک

 تتری  جتدی  طتور   به که ای قانوني های محيط و کرده حماي  شدت به اعتواردهندگان از که

 عملکترد  متالي  حيتوق  و بتدهي  بازارهتای  کننتد،  متي  ضتمان   را قراردادهتا  شدن اجرايي

 .دارند مؤثرتری

   

______________________________________________________ 
1. Gerschenkron 

2. Hellwig and Rajan 

3. Rajan 

4. Boot and Thakor 

5. La Porta and Lopez-de-Silanes 
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 7 .ادامه جدول

 2331 2راجان و زينگالز

ها را بته بازپردا ت     توانند بنگاه بهتر مي  ی قدرتمند در ميايسه با بازارهای رقابتيها بانک

های  ود مجوتور نماينتد، بته  صتوص در کشتورهايي بتا قابليت  ضتعيف اجترای           بدهي

گتذاران در   سترمايه  يانگيزگت  يي ممکت  است  موجتب بتي    هتا  بانکود چني  نو. قراردادها

 .ات شودمؤسسمشارک  در توسعه صنعتي کشورهايي فاقد اي  نوع 

  22  لوي  و بک
 کشتورهای  در سترمايه  تخصي  کتارای  و جديد سرمايه تشکيل ،مختلف صنايع رشد در

 .ندارد اهمي  بودن بازارمحور يا بودن محور بانک مختلف،

 221  رای و چاکرابورتي

 بستتگي  رشتد  نترخ  و شتهدا اثر بيشتری رشد بر مالي سا تار کدام که دکر بيان توان نمي

 بتا  رشتد  در اينکته  رغتم   بته  محور بانک سيستم اما دارد؛ حيوقي و مالي نهادهای کارايي به

 مثتال  عنتوان   بته  و ديگتر داشتته  ابعاد  در بهتری عملکرد اس ، يکسان بازارمحور سيستم

 .اس  بهتر درآمد توزيع ،سيستم اي  در و دارد باالتری سرانه گذاری سرمايه

 222  عزيز و يونزاوا

 کته  حتالي  در د،شتو  متي  منجتر  سرمايه انواش  کاراترشدن به بازارمحور مالي تأمي  نظام

 امتا  شود، مي وری بهره موجب باالرفت  مالي يافته  توسعه اقتصاد يک در محور بانک سيستم

 اثتر  حيييتي اقتصتاد   عملکترد  بتر  متالي  ستا تار  که دهد نشان مي پژوهش اي های  يافته

 .ندارد معناداری

 .پژوهشهای  يافته: مأ ذ

 محور و بازارمحور ارتباط با ساختار مالي بانکتجارب کشورها در . 4-2

 محور کشورهاي بانک. 4-2-6

هتای   باالی بنگتاه  درصد و توليد بر تمرکز با محور صنعتي کشورهای موفق با سا تار مالي بانک سا تار

 بازستازی  دوره در کشتورها  ايت   اقتصاد کننده  يره رشد زمان در. شکل گرفته اس  کوچک و متوسط

 از کمتتری  ستطوح  و شدند مي مالي تأمي  بانکي وام طريق از کليدی صنايع جهاني دوم،جنگ  از پس

 کشتورها  ايت   جهتاني،  جنگ از نخس  پس های دهه در. اند داشته باال اندازهای پس و درآمدی نابرابری

از . بتوده است    کتم  سترمايه  بتازار  در دولتي قرضه اوراق انتشار ،بنابراي  داشتند، زيادی بودجه کسری

 دربتاره شتود کته در ادامته نکتاتي      نام برده مي محور بانکداران نظام مالي  آلمان و ژاپ  به عنوان طاليه

 .سا تار مالي اي  دو کشور بيان  واهد شد

______________________________________________________ 
1. Rajan and Zingales 

2. Atomistic Markets 
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 گتذاری  قتانون  سيستتم . ، آلمان اس محور بانکنظام مالي  بايافته  يکي از کشورهای توسعه :آلمان( الف

است ؛   طترفي   رضاي  بر موتني و محور  صنف گذاری سياس  فرآيند به صورت يکدر اي  کشور  مالي

 بته  توانتد  متي  انجمت   يک و دارند قرار گذاری سياس  فرآيند مرکز در بانکداری های که انجم  طوری به

 غيوت   در کته  مشتتيه  اوراق بتر  نظتارت  و گذاری قانون نهاد سوی ديگر،از . کند وتو را تيييرات تنهايي

 واقتع،  در. کنتد  متي  عمتل  ضعيف بسيار اس ، نياز محور قانون سيستم از حماي  برای قضايي سيستم

 نهادهتای  و ستنتي  صتنفي  عوامتل  از ترکيوي ،شود مي استفاده آلمان در که مالي گذاری قانون سيستم

ی هتا  بانتک ی جامع، ها بانکنظام بانکي اي  کشور شامل  اصليبخش  2.اس  آمريکا ليورال گذاری  قانون

هتا،   ی رهنتي، نظتام بيمته ستهرده    هتا  بانک. ی تعاوني اس ها بانکانداز عمومي و  ی پسها بانکتجاری، 

ه تسويه اوراق بهادار بته همتراه نهتاد    مؤسسبندی و  ات رتوهمؤسسگذاری مشترک،  های سرمايه صندوق

 . دهنده نظام مالي آلمان هستند ناار بر سيستم، اجزای ديگر تشکيل

 پيشتي  به بعد با ادغتام سته دفتتر نظتارتي       22 از آوريل (  بافي )مالي فدرال ميام نظارتي 

پتذير   ات ستهرده مؤسست هتا و   در راستای همگرايي بازارهای سهام، بيمته ( ها و بازار سهام ، بيمهها بانک)

تيييرات سريع بازار سهام و امکان تيستيم ريستک ميتان بتازيگران نظتام      . ده اس کرشروع به فعالي  

بترای   اصتلي چارچوب قتانوني  . تري  دليل برای ايجاد نهاد يکهارچه نظارتي عنوان شده اس  مهم مالي،

ی رهنتي، اوراق قرضته بختش    هتا  بانتک هتای   ، قانون عمليات بانکداری اس  که فعاليت  ها بانکنظارت 

با توجه به تنظيم قتواني  نظتارت   . دهد ات وام و سا تمان را نيز پوشش ميمؤسس صوصي و عمومي، 

شده بر نگهداری ميتادير کتافي     بانکي بر اسا  اقتضائات بازار آزاد، بافي  در نظارت بر نهادهای بازرسي

 ديگتر  های های قيمتي بازار و ريسک های بدهي بانکي، ريسک آمادگي موارزه با ريسک منظور بهسرمايه 

پتذير، افشتاگری    های سهرده های سازمان پايش نوع و مييا  فعالي  سوی ديگر،از . دارد تأکيدعملياتي 

های  ارجي نهادهتای تحت  نظتارت از     اطالعات و حداقل معيارها در اي  زمينه به همراه رصد فعالي 

نظارت بر بازار سهام با هتد  افتزايش شتفافي  بتازار و حمايت  از      . ديگر مورد توجه اس های  موضوع

______________________________________________________ 
 (.2932. )باقری.  2

2. Bundestalt Fur Finanzdienstleistung Saufsicht (Bafin) 
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اي  نظارت بتا  . شود مي  مرتوط انجامديگر   قانون عمليات تجارت سهام و قواني  گذاران بر اسا سرمايه

هتا   تمرکز بر ايجاد تيارن اطالعاتي و موارزه با اطالعات نادرس  و ناق  و حذ  زمينه بتازی بتا قيمت    

 مستتييم بته دولت    طور  بهگذار  بافي  به عنوان يک سازمان عمومي قانون ،اس  گفتني. پذيرد انجام مي

 .فدرال، به عنوان تابعي از قانون و نحوه نظارت وزير ماليه، پاسخگو اس 

 نمایي کلي از اجزاي نظام مالي آلمان .1جدول 

 ي جامعها بانک
انجام امور سهام، اوراق قرضه و  دمات کارگزاری، موادالت ارزهای  تارجي و ارائته   

 گذاری و تعاوني المللي، سرمايه  دمات بانکداری بي 

 مدت برای مياصد تجاری های کوتاه سهرده و ارائه وام درياف  ي تجاريها بانک

 های  رد با بهره پايي  و ارائه  دمات در محدوده فعالي  هر بانک جذب سهرده انداز عمومي ي پسها بانک

 ي تعاونيها بانک
های تعاوني و بر ي  دمات بته غيتر اعضتا در ستطوح      ارائه  دمات به اعضای گروه

 ملي و محلي يا شهری و روستايي

 ها بيمه سپرده

ی هتا  بانتک بته بعتد بترای     2331و از ستال   تأستيس  2311ها در سال  بيمه سهرده

 2/2تتا   2/ 22از  ای ويژههای  نرخ بيمه در قالب جداول و طرح. دشتجاری اجواری 

 .درصد اس 

گذاري  هاي سرمایه صندوق

 مشترک

های  اص بتا ستا تاری بستيار متمرکتز      فروشي و صندوق های  رده شامل صندوق

 . اس 

 بندي ات رتبهمؤسس
المللتي   بندی بي  ات رتوهمؤسساهمي  شفافي  و تيارن اطالعات در بازارهای مالي 

 .کنند مانند موديز، استاندارد اند پورز و في  در اي  کشور فعالي  مي

 ه تسویه اوراق بهادارمؤسس

تسويه انواع اوراق بهادار معامله شده در بازارهای بور  دا لتي   2ه کلراستريممؤسس

دا لي و بر ي بازارهای  ارجي و نيز معامالت اوراق بهادار بازارهای فرابور  را بتر  

 .عهده دارد
 (. 293.) همکاران و کاشاني فيهي: مأ ذ

______________________________________________________ 
1. Clearstream Banking S.A. 
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کاستتي ستا تارهای    از ستوی ديگتر،   اندازکنندگان ژاپنتي و  گريزی پس ريسک ی،از يک سو :ژاپن( ب

در  محتور  بانتک دهي سا تار متالي   مناسب برای عملکرد بهينه بازار سرمايه در ژاپ ، از علل اصلي شکل

انتداز پستتي و    ويژه نيش سيستم پتس  مالي عمومي به تأمي گستردگي  ،بر اي  افزون. اي  کشور اس 

مالي از طريق سيستم بانکي شتده   تأمي ضيان از های بهره بانکي، موجب استيوال متيا ي  بودن نرخيپا

هتای    انداز و سيستم بيمه ستهرده در قالتب بتازار پتول و شترک       ی پسها بانکبانکداری تعاوني، . اس 

ه پاياپای و تسويه اوراق بهادار در قالب بتازار  مؤسسبندی اعتواری و  ات رتوهمؤسسگذاری امي ،  سرمايه

 .دهندة سيستم مالي ژاپ  هستند تري  اجزای تشکيل سرمايه به همراه نهاد ناار مهم

در ايت   . اند و صنايع با هم پيوند  ورده ها بانکی اصلي، بخش بزرگي از بانکداردر قالب الگوی  

. تعتدادی شترک  را زيتر نظتر دارنتد      يک با تشکيل يک ائتال  غيررسمي يا اتحاديه، هر ها بانک ،روش

شود، منابع مالي  تود را در   اعتماد بانکي که بانک اصلي ناميده مي عضو اي  اتحاديه به ديگر یها بانک

 . دهند قالب اعطای تسهيالت يا  ريد سهام در ا تيار آن واحد اقتصادی قرار مي

نيتش   هتای ديگتر   بانکها، يک بانک نيش اصلي و  ای از شرک  برای هر مجموعه ،از سوی ديگر

ای از ستهام   هتا هستتند و بختش عمتده     دار شترک   ستهام  هتا  بانکدر اي  نظام، . پيرو را بر عهده دارند

هتای   بانتک بانک اصلي نسو  به . ی عضو اتحاديه غيررسمي اس ها بانکواحدهای اقتصادی در ا تيار 

و مسئول نظارت بتر واحتدهای اقتصتادی زيرمجموعته      شتهسهم بيشتری در اعطای تسهيالت دا ديگر

بر استا  قتواني    . طور متيابل سهام يکديگر را در دس  دارند های مشتری به بانک و بنگاه.  ود اس 

درصد ستهام هتر شترک  است ؛ امتا        تواند در ا تيار داشته باشد،  جاری، ميزان سهامي که بانک مي

 .سهام را در ا تيار دارنداصلي های غيررسمي، بخش  ی عضو اتحاديهها بانکمجموعه 

توانتد بته جتای     مستيل هستند و بانتک نمتي   ها کبانواحدهای اقتصادی به لحاظ مديريتي از  

واحدهای اقتصتادی نيتز ستهام بانتک را در ا تيتار دارنتد؛ امتا        سوی ديگر، از  ،گيری کند بنگاه تصميم

در مواقتع  . از استتيالل بر وردارنتد   هتا  بانتک دار به قدری متنوع هستند که در عمتل   های سهام شرک 

هتا بتا مشتکالت     اس ، امتا هنگتامي کته شترک      ناچيزدی عادی مدا له بانک در امور واحدهای اقتصا

 .افتد شوند، زمام امور به دس  بانک مي شديدی مواجه مي
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بانک اصتلي بتر عهتده دارد؛ امتا      ،کند واحد اقتصادی درياف  مي هرهايي را که  وام اصليبخش 

نظتارت   ،ديگتر  بيانبه بانک اصلي مسئول نظارت بر امور بنگاه اس ،  ،با اي  حال. دهنده نيس   تنها وام

گيرنتده نظتارت    هتای وام  با همان شدت بر کار بنگاه های ديگر بانکزيرا  ؛بنگاه به آن تفويض شده اس 

  ارتواط بانک اصلي و واحتدهای اقتصتادی در قالتب    . کنند و متکي به قضاوت بانک اصلي هستند نمي

 2. الصه شده اس  ،7نوع  دم  در مياطع زماني مختلف در جدول 

ريتزی و همتاهنگي،    چند بخش اصلي شامل دفتر برنامه در برگيرنده  سا تار نهاد ناار  دمات مالي

. هتای ديگتر جتانوي است      و بخش مؤثرکميسيون نظارت بر موادالت اوراق بهادار و دفتر حسابرسي و نظارت 

هتای   نهاد ناار، به ارزيتابي سياستتي، فعاليت     ديگر ايجاد ارتواط ميان اجزای باريزی و هماهنگي  دفتر برنامه

متديري  و   چگتونگي بته   ای ويتژه توجه  ،بر اي  افزون. پردازد و آموزشي مي پژوهشيهای  المللي و فعالي  بي 

های ا يتر بختش    در سال. مالي دارد ديگر های بورسي و نهادهای های بيمه، شرک  ، شرک ها بانکنظارت بر 

ای متناار بر هر گروه بانکي را به منظور تيوي  نظتام متالي هتد  قترار داده     ه نظارت تخصصي نمودن بخش

کميستيون نظتارت بتر    . شتود  اس ؛ بدي  منظور نظارت هر گروه بانکي به يک واحد مخصتوص ستهرده متي   

شتده کته    تأسيسبررسي قواني  مربوط به بازارهای سهام و بازارهای آتي مالي  برایموادالت اوراق بهادار نيز 

م و يهتای پذيرفتته شتده در بتور ، بته منظتور جلتوگيری از جترا          تصاص دفاتری بر عمليتات شترک   با ا

 .های غيرقانوني تجاری، نظارت دارد فعالي 

 نوع ارتباط نظام بانکي ژاپن با واحدهاي اقتصادي .7جدول 

______________________________________________________ 
 .( 293.) ميدری.  2

2. Financial Services Authority  

 شرح
 بنگاه مالي وضعي 

 بحراني معمولي مطلوب عالي

 بانک ارتواط نوع
 واحد با اصلي

 اقتصادی

   ()  تسهيالت اعطای

    () قرضه اوراق انتشار  دمات

     داری سهام

     شرک  منابع و ها حساب مديري 

   () () مديريتي منابع و اطالعات ارائه

  نشانه ايفای اي  نيش در اي  وضعي  مالي اس. 
   اس  مالي وضعي  اي در نشانه ايفای جدی اي  نيش. 
 ( )اس  نشانه ايفای ضعيف اي  نيش در اي  وضعي  مالي. 
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 کشورهاي بازارمحور. 4-2-2 

دهنده، کشورهای آمريکا و  ، سا تار مالي و ارکان تشکيلبازارمحوربرای بررسي سا تار مالي کشورهای 

 . انگلستان به عنوان الگوهای شا   اي  نوع نظام مالي تشريح شده اس 

گتذاران و تمايتل    های سهرده قدم  طوالني در کنار حجم انووه سهرده :نظام مالي آمریکاساختار ( الف

به دليتل رقابت    . های نظام مالي آمريکا اس  وجوه از بازار سرمايه از ويژگي تأمي زياد متياضيان برای 

در .  شديد در بازارهای مالي، اي  کشور در عرصه معرفي ابزارهای متنوع و جديتد پيشتگام بتوده است    

هتای   واستطه  ،گتروه اول  ؛کننتد  های مالي فعالي  مي سه گروه از واسطهآمريکا بازار مالي اياالت متحده 

های  انداز، تعاوني ی وام و پسها بانکانداز،  ی پسها بانکی تجاری، ها بانکپذير هستند که شامل  سهرده

هتای بيمته عمتر،     شترک  هتای قتراردادی شتامل     واستطه . متالي هستتند   تأمي های  اعتواری و شرک 

گذاری و  های سرمايه شامل شرک  2های رابط های بيمه بوده و واسطه های بازنشستگي و شرک  صندوق

دو نکته حائز اهميت  در ايت    . هستند حييييهای  گذاری مستيالت و دارايي های اماني سرمايه صندوق

ذير در بتازار پتول فعاليت     پت  هتای ستهرده   واستطه  اصتلي بندی وجود دارد؛ نخس  آن که بخش   تيسيم

تستهيل در  لتق و موادلته انتواع      در بيشتر متوارد های رابط  کنند و ديگر آن که نيش اصلي واسطه مي

 .هستند  طور عمومي قابل موادله  اوراق بهادار اس  که به

های با سترمايه متييتر يتا     صندوق ؛شوند تيسيم مي کليگذاری به دو بخش  های سرمايه شرک 

گذاری مشترک در قالب فروش سهام جديد و  ريتد ستهام فر تته شتده از      های سرمايه همان صندوق

ی تجتاری و  هتا  بانتک از  پتس هتای تحت  کنتترل     و بر حستب ميتزان دارايتي    کردهمتياضيان فعالي  

ند هر شترک  ستهامي ديگتر، ستهم     های با سرمايه ثاب  مان اما صندوق ؛های اعتواری قرار دارند اتحاديه

ها بر اسا  عرضه و تياضا  قيم  سهام اي  نوع صندوق. کنند اما سهام  ود را باز ريد نمي ،فروشند مي

بر تي ديگتر از نهادهتای    . تواند کمتر يا بيشتر از ارزش  ال  دارايي آن سهم باشد که مي شدهتعيي  

 . شده اس  ذکر ،1فعال در اي  نظام مالي به ا تصار در جدول 

 

______________________________________________________ 
1. Conduit 
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 برخي از نهادهاي فعال در نظام مالي آمریکا .1جدول 

 فعالي  در حوزه توسعه روستايي و کشاورزی در قالب ارائه  دمات به اعضای  ود  ي تعاونيها بانک

 انداز  دارای سا تار مالکي  مشترک و با هد  تشويق طويه کارگر به پس انداز ي پسها بانک

 بيمه سپرده
ات وام و مؤسست پتذير و ستهرده    ات متالي ستهرده  مؤسست ی تجاری و ها بانکهای  بيمه سهرده

 های فدرال  ه بيمه سهردهمؤسسانداز تا مول  محدود تح  نظارت  پس

هاي  شرکت

 گذاري سرمایه
 .کنند گذاری با سرمايه متيير و با سرمايه ثاب  فعالي  مي های سهرده  در قالب صندوق

 گذاري بانکداري سرمایه

هتای   صنع  مالي آمريکا شتاهد ادغتام    ،2333بيلي در سال  -بي  -پس از تصويب قانون گرام

هتای متالي در    ايت  هلتدينگ  . گتذاری بتود   ات بيمته و سترمايه  مؤسست ، هتا  بانکبزرگي ميان 

 .کنند های بزر  فعالي  مي گذاری های مختلف مانند  رده فروشي يا سرمايه شا ه

بندي  ات رتبهمؤسس

 بارياعت

ه مؤسست ي  نخستتسلط بازار سرمايه بر سيستم مالي و اهمي  شفافي  اطالعات باع  شد تا 

رقابت  زيتاد در ايت  دوره و استتفاده از بتازدهي      . شتود  تأسيسبندی اعتواری در آمريکا  رتوه

 .ات صورت گيردمؤسسای در اي   يندهاهای فز شد تا ادغام بنسو  به مييا ، موج

ه پایاپاي و مؤسس

 تسویه اوراق بهادار

نهاد برای تسويه موادالت  چهاربه دليل گستره وسيع سيستم مالي و نيش مهم بازار سرمايه، 

 . کنند های عملکرد مختلف، در آمريکا فعالي  مي اوراق بهادار با حوزه

 نهاد ناظر
بهتادار و  نظارت بر بازار پول توسط فدرال رزرو، بازار سرمايه توسط کميسيون بتور  و اوراق  

 .شود انجام مي صنع  بيمه توسط انجم  ملي مديران بيمه

 (. 293.) همکاران و کاشاني فيهي: مأ ذ

بازار پول به وسيله فدرال  ؛وايفه نظارت بر نظام مالي در آمريکا به سه بخش تيسيم شده اس 

فتدرال رزرو  . شتود  ای اس ، پتايش متي   ت رئيسه و فدرال رزروهای منطيهأرزرو که شامل دو بخش هي

های بهره  ها و نرخ حداکثر اشتيال، ثوات قيم  دستيابي بهمواف اس  سياس  پولي آمريکا را با هد  

، کميستيون بتور  و اوراق بهتادار مواتف بته      2392پس از بحران . معتدل در بلندمدت هداي  نمايد

دفتتر ايت  کميستيون مواتف بته ايجتاد ستا تاری         21بخش و   . ار سرمايه شدنظارت بر عملکرد باز

گيری  گذاران، دستيابي به بازارهای کارا و عادالنه و تسهيل شکل هستند که هد  آن حماي  از سرمايه

دهنتده  تدمات     ای و ارائته  انجم  ملي مديران بيمه به عنوان يک نهاد مشتاوره . سرمايه در کشور اس 

تتروي  بازارهتای رقتابتي،    . گذاران ايالتي، وايفه نظارت بر صنع  بيمه را بر عهده دارند رراتالزم به مي
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ات بيمته و  مؤسست شدگان، بهوود اعتوار، توانايي پردا   ديون، استتحکام   تسهيل رفتار مناسب با بيمه

 .  بهوود ميررات ايالتي صنع  بيمه از واايف ديگر اي  نهاد اس 

ات تنزيتل،  مؤسست ات وام و ستا تمان،  مؤسست ی تجاری، ها بانک :در انگلستانساختار نظام مالي ( ب

ه پاياپتای و تستويه   مؤسست بندی اعتوتاری،   ات رتوهمؤسسگذاری،  های سرمايه بانکداری تعاوني، شرک 

ات وام مؤسسوجود . دهنده نظام مالي انگلستان هستند  تري  اجزای تشکيل اوراق بهادار و نهاد ناار مهم

ی ات تنزيل در اي  سا تار از جمله وجوه تمايز نظام متالي انگلستتان بتا کشتورها    مؤسسن و و سا تما

 (. 3جدول )اس   ديگر

 نهادهاي فعال در نظام مالي انگلستان .3جدول 

 ارائه انواع  دمات پولي و بانکي ي تجاريها بانک

ات وام و مؤسس

 ساختمان
 .کند بانکي و انواع بيمه را نيز ارائه ميعالوه بر فعالي  در حوزه مسک ، بر ي از  دمات 

 پولي مانند بروات بانکي و تجاری ديگر  ريد و فروش اوراق  زانه و ابزارهای ات تنزیلمؤسس

 های زيس  محيطي و ا القي در کنار سودآوری ارائه  دمات مالي با هد  حفظ ارزش ي تعاونيها بانک

هاي  شرکت

 گذاري سرمایه

های بتا سترمايه    شوند که مشابه با صندوق بندی مي  غيرفعال و اماني تيسيمدر قالب دو نوع 

 .متيير و ثاب  در آمريکا هستند

 بندي ات رتبهمؤسس
المللتي ماننتد فتي ، متوديز و      بندی بتي   ات رتوهمؤسساهمي  شفافي  اطالعات باع  شده 

 .استاندادر اند پورز در لندن دفاتر  ود را فعال نمايند

پایاپاي و ه مؤسس

 تسویه اوراق بهادار
 . به عنوان عضوی از گروه پاياپای اروپا اي  وايفه را بر عهده دارد 2کو سازمان کرس 

 نهاد ناظر

گتذار و نتاار بتر     آی به عنوان نهاد واحد قانون.ا .بر اسا  قانون بازارها و  دمات مالي ا 

ستا تار نظتارتي    229 از ستال  . دکتر به بعد فعالي   ود را آغتاز   222 بازار مالي از سال 

 222 از  پتيش هتای   ای ماننتد ستال  .ستي .ای و ا .آر.انگلستان به سا تار دو نهاد ناار پي

 .توديل شد

 (. 293.)فيهي کاشاني و همکاران : مأ ذ

 

______________________________________________________ 
1. Crestco Ltd. 
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ات عتالوه بتر پردا ت     مؤسسه وام و سا تمان با دارايي باال، باع  شده تا اي  مؤسس 19وجود 

نشده و   های تضمي  های بدهي، وام های جاری، کارت  دمات ديگری مانند حسابوام در حوزه مسک ، 

های بتا   ييهای باالی سرمايه و دارا بر ورداری از نسو  باات مؤسساي  نوع . ندکنانواع بيمه را نيز ارائه 

ره   تری برای های ارزان نرخ ،ی کوچک دارند، اما در ميابلها بانکآوری کمتری نسو  به  کيفي ، سود

 . دهند و انواع  دمات مالي پيشنهاد مي

ات تنزيل به عنوان يک شرک   صوصي،  ريد و فتروش اوراق  زانته و ابزارهتای    مؤسسنيش 

ات موافنتد کته کتل استناد  زانته را کته بته        مؤسساي  . پولي مانند بروات بانکي و تجاری اس ديگر 

 ،همچنتي  . ندکنی ديگر  ريداری ها بانک مستييم يا به نياب  از طور ، بهشود صورت هفتگي عرضه مي

يي کته متياضتي   هتا  بانتک ، در بازار بي  بتانکي فعتال بتوده و    ها بانکه واسط ميان مؤسسبه عنوان يک 

ات مؤسسمدت و يا درياف  وام مستييم از  دمات   توانند از محل فروش اوراق کوتاه درياف  هستند، مي

وام از بانتک مرکتزی انگلستتان     منظتور دريافت    بته ات ؤسست مايت    افزون بر اي ،. ندکنتنزيل استفاده 

بته ايت  نهتاد    ( نرخ بهتره بانتک مرکتزی انگلستتان    )توانند اوراق بهادار  ود را با نرخ بهره معامالتي  مي

 .بفروشند

به عنوان نهاد ناار يکهارچته و ميتام مستتيل غيردولتتي در      2به بعد ا  ا  آی 222 از سال 

گذاری، بازرسي و نظارت بتر   واايف اي  نهاد شامل قانون. نظام مالي اي  کشور به رسمي  شنا ته شد

طتر  و اطمينتان    ي، انضواط عادالنه و بتي ي دمات مالي ارائه شده در نظام مالي انگلستان و ايجاد کارآ

ويتژه در    رويکرد موتني بر ريستک، بته  . کنندگان به  دمات مالي عادالنه اس   اطر از دستيابي مصر 

در نظتر گرفتته شتده است  کته       يادشتده حوزه نظارت، به عنوان بهتري  روش برای رسيدن به اهدا  

اي  نهتاد نظتارتي يکهارچته     229 از سال . دهد ظارت و پايش نظام مالي را در اولوي  قرار مينفعالي  

بانتک  /  ای.آر.بر اسا  سا تار جديد، پتي . بازگش  222 های پيش از  ر دوگانه مانند سالبه نهاد ناا

______________________________________________________ 
1. Financial Stability Institute  

2. Prudential Regulatory Authority 
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هتای   های بيمه، مؤسسات وام و سا تمان و شترک   ، شرک ها بانکمرکزی انگلستان مسئول نظارت بر 

  .مالي شد ديگر مسئول نظارت بر نهادهای2ای.سي.گذاری و ا  سرمايه

 هتجارب سياستي استخراج شد. 4-4

بنتدی   و ديدگاه  دمات مالي قابل تيسيم بازارمحورمحور،  سا تار مالي کشورها در قالب سه مدل بانک

هتای   در تجهيتز منتابع، معرفتي پتروژه     ها بانکبر نيش  تأکيدبر اسا   محور بانکمزايای ديدگاه . اس 

ات دربتاره  بيشتر در  صوص کستب اطالعت   کارايي ،جديد و مديري  ريسک استوار اس  که نتيجه آن

ی هتا  بانتک با در نظر داشت  ماهي  غيرانتفتاعي  . ها و نظارت بهتر بر عملکرد مديران  واهد بود شرک 

بستيار   محتور  بانتک آفريني و قدرت اي  نهادها در نظام متالي   و تعاوني در هر دو سا تار، نيش انداز پس

، اجتمتاعي و اقتصتادی کشتورها و     های فرهنگي ويژگي ،همچني . اس  بازارمحورتر از نظام مالي   پرنگ

عرضه وجتوه   بيشترشده تا   های بانکي در ميابل انواع ديگر دارايي، باع  تمايل مردم به نگهداری سهرده

 .   انوارها به صورت سهرده بانکي درآيد

ايجاد انگيزه در  اقتصادیبر اسا  کارايي بازار  بازارمحورنظرات طرفداران نظام  سوی ديگر،از  

و انتيادات موجود  اقتصادی ی در روند بلندمدت رشدمؤثرگذاران برای کسب اطالعات، نيش   در سرمايه

سهم بيشتر انتواع اوراق  . استوار شده اس  ،ها و نفوذ بر شرک  ها بانکدر حوزه مشکالت ناشي از قدرت 

يانگر تمايل بيشتتر ايت  افتراد بته نظتام      های ساکنان آمريکا و انگلستان، ب بهادار و سهام در سود دارايي

گذاری به عنوان رک  اساسي اي  سا تار مالي نيش و اهمي   های سرمايه شرک . اس  بازارمحورمالي 

تيييرات کليدی در ميررات حاکم بر نظام مالي در حوزه اي   بيشترکه  طوری به ،در اقتصاد دارند ای ويژه

  .نهاد صورت گرفته اس 

 -متالي  و نهادهتای  ترتيوتات  طرفتداران ديتدگاه  تدمات متالي بتر      دو ديتدگاه، ايت    ميابل در

 دنکر برطر  برای ها و نهاد ترتيوات اي  که دنکن مي بيان و شتهدا تأکيد -ها واسطه و بازارها قراردادها،

 بته منظتور   متالي  کته ترتيوتات   معنتا  ايت   به اند، آمده به وجود مالي  دمات ارائه و بازار موانع و عيوب

______________________________________________________ 
1. Financial Conduct Authorithy 
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 بتاالبردن  ريستک،  تستهيل متديري    شترکتي،  کنتترل  اعمال گذاری، سرمايه باليوه های فرص  ارزيابي

 متؤثر ايت  اهتدا  چنتدان     دستيابي بهو نوع سا تار مالي در  بوده انداز پس تحرک تسهيل و نيدينگي

اند که در آن ميام ناار همته نظتام    نظران پيشنهاد اجرای الگويي را داده بر ي صاحب ؛ بنابراي ،نيس 

های يتک نظتام متالي يکتي از داليتل       ميزان ارتواطات متيابل بخش. مالي، شخصيتي واحد داشته باشد

 تمتام  فعاليت   بتر  کته  است   ای کننتده  نظتارت  در نيتش  واحتد  نتاار  ميتام . هاس  اصلي ادغام سازمان

 کته  غيردولتتي  و مستتيل  نهاد اي . کند مي نظارت سرمايه و پول بازار در مالي  دمات گانکنند عرضه

 آن فعاليت   بترای  الزم مالي منابع کرد،  واهد درياف  جديدی قانون تصويب با را  ود قانوني موقعي 

 دستتگاه  ايت   کته  ميرراتتي  هتد   .شتد   واهد تأمي  نظارت تح  اتمؤسس از کارمزد درياف  محل از

 اندازکننتدگان  پس از حماي  مالي، ثوات مالي، بازارهای به اطمينان سطح ارتيای کند، مي وضع نظارتي

  .اس  مالي جرايم کاهش و

 ستا تار  ايت   يياکتار  در بيشتر موارد کشورها از بسياری در واحد ناار مالي ميام تشکيل عل 

 منتابع  تخصتي   بته  يياکتار  ايت   است  کته الوتته    شتده  تعريف نظارتي پراکنده سا تارهای به نسو 

 و باشتد  داشتته  متالي  صنع  کل پهنه به مشابه نگاهي که دهد مي اجازه ناار ميام موقعي . گردد برمي

 . دهد تخصي  ،اس  نياز مورد بيشتر که مراکزی به را نظارتي انساني و مالي منابع

هتايي در زمينته    نظام مالي صتر  نظتر از ستا تار آن، نيازمنتد زيرستا        کارايي طور کلي، به

دهد سا تار متناستب نهتاد    نشان مي گفته پيشبررسي کشورهای . فعالي  نهادهای مالي مختلف اس 

هتای   و کنترل ريسک کاراييبندی اعتواری در افزايش  ات رتوهمؤسسها و  ناار، وجود نظام بيمه سهرده

 .کند الي نيش مهمي ايفا ميمترتب بر فعالي  م

 بازارهاي مالي در ایران .7

 تاریخچه بازار مالي ایران. 7-6

و  پتيش توان به دو دوره تحوالت بازار مالي در ايران را مي ،شودمشاهده مي 22طور که در جدول همان

 :دکراز انيالب تيسيم  پس
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 تاریخچه بازار مالي ایران. 61جدول 

دوره 
 تاریخي

 اي فعالنهادهاي واسطه قوانين مصوبوقایع مهم و 

از  پيش
 انيالب

  2993ايجاد بانک مرکزی در سال 
  1 29تصويب قانون بور  و اوراق بهادار در سال 
  ها بانکها، در يازده سال فعالي  بور  در دوره نخس ، تعداد شرک 

  22به  1 29شرک  در سال  1های بيمه پذيرفته شده از و شرک 
 .افزايش ياف  7 29شرک  در سال 

 ايرانتي  مشتترک ی ها بانک-
  ارجي

 صوصي و دولتي های بانک  
  گتذاری  های سترمايه شرک

 ملي
  ارگزاریکهای شرک 

از  پس
 انيالب

 پيش
از 
سال 
291  

  رداد  27در تاريخ  ها بانکتصويب اليحه قانوني اداره امور 
بانتک تجتاری و تخصصتي     91در شورای انيالب که  1 29

بانتک   9بانتک تجتاری و    1بانتک شتامل    3کشور در قالب 
 .تخصصي ادغام و ملي شدند

      تصويب قانون حفاا  و توسعه صتنايع ايتران در تيتر متاه
 و ايجاد سازمان سازمان صنايع ملي ايران 1 29

  و صنايع کشور تعداد زيتادی   ، بيمهها بانکبر اثر ملي شدن
های اقتصادی پذيرفته شده در بتور  از آن  تارج   از بنگاه
ه مؤسست شترک  و    22که تعتداد آنهتا از    طوری هب ؛شدند

 2917شترک  در پايتان    1 بته   7 29اقتصادی در ستال  
 .کاهش ياف 

 بهره داشت  دليل به قرضه اوراق ستد و داد  291 سال در 
 بتور   ترتيتب  ايت   به و شد داده تشخي  ربوی مشخ ،
 هتا شترک   ستهام  اوراق روی 2912 دهه اوايل از که تهران
 پايتان  تا که کرد آغاز را رکود دوره يک نداش  فعاليتي نيز
 .ياف  ادامه 2917 سال

  و آغاز دوره ستازندگي  2911پايان جنگ تحميلي در سال .
تتري  ستاز و    تجديد فعالي  بور  اوراق بهادار يکي از مهم

 ؛آمتد کارهای اجرايي بهسازی اقتصتاد ملتي بته شتمار متي     
به  2917شرک  در سال  1 ها از که تعداد شرک  طوری هب

 . افزايش ياف   291شرک  در سال  27 
 ی  صوصتي و  هتا  بانتک  2912هتای آغتازي  دهته     در سال

های اقتصتادی  مؤسسات پولي و بانکي هم در عرصه فعالي 
 .و بانکداری ايران وارد شدند

 نهاد ناار بر بازار پول و سرمايه بانک مرکتزی   ،دوره اي  در
 .بوده اس 

 ی تجاری و تخصصيها بانک 
  های کارگزاریشرک 
  گذاریهای سرمايهشرک 
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 .61ادامه جدول 

 
از  پس

سال 
291  

  تصتتويب قتتانون جديتتد بتتازار اوراق بهتتادار در يکتتم آذرمتتاه
291  

  هتای  واگتذاری شترک   قانون اساسي و آغتاز     ابالغ اصل
 دولتي

  در  "توسعه ابزارها و نهادهتای متالي جديتد   "تصويب قانون
 2911آذر 

 تشکيل نهاد ناار بازار سرمايه 
 تتأمي  هتای  نهادهای مالي جديد از جمله شترک   تأسيس 

 سرمايه
  ستاله پتنجم توستعه و    قتانون برنامته پتن     33تصويب ماده

 های سهامي عامساماندهي شرک 

 یی تجارها بانک 
    مؤسستتات پتتولي بتتانکي و

 غيربانکي
 هاليزينگ 
  های کارگزاریشرک 
  گذاریهای سرمايهشرک 
  سرمايه تأمي های شرک 
  های سودگردانشرک 
 مشاور عرضه و پذيرش 

 (. 293 .) تهران بهادار اوراق بور  پژوهشي هایگزارش: مأ ذ

هتای اصتلي   مؤلفته  نيتز گذاری به متييرهتای اقتصتاد کتالن و    موضوع حساسي  باالی سرمايه

سته   ،در حتال حاضتر  . بازارهای مالي باع  شده تا همواره بح  نظارت و تنظيم اي  بازارها مطرح باشد

بانک مرکزی ناار بر بتازار پتول، ستازمان بتور  و      ؛ميام ناار بر بخش مالي اقتصاد ايران نظارت دارند

 متالي  بتازار  نظتارتي  سا تار ،در واقع. ندهستا هاوراق بهادار ناار بازار سرمايه و بيمه مرکزی ناار بيمه

 بتازنگری  ،بنتابراي  . است   رقابتي و مستيل کامال  مالي، بازار کل در نظارتي سا تار دهد مي نشان ايران

 و بتازار  دو تعتامالت  نحتوه  بته  توجته  با ناار بر بازار مالي، هيأت از استفاده و مالي بازار نظارتي سا تار

 غيرمتشتکل  بتازار  قانون تصويب زمان از بهادار، اوراق و بور  سازمان و مرکزی بانک مداوم های چالش

طور که در جدول باال بته آن اشتاره    همان. اس  بررسي قابل بهادار، اوراق بازار قانون آن متعاقب و پولي

های مختلف تنظيم بازارهای مالي دارای تجاربي اس  که در ادامته   شد، ايران در زمينه استفاده از شيوه

هتا و  فرصت   ،22در جتدول  . مروری بر نحوه نظارت بر بازارهای مالي در ايران صتورت  واهتد گرفت    

 .ن مورد بررسي قرارگرفته اس های ناار واحد و مستيل بازار مالي در ايراچالش
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 تاریخچه نظارت بر بازار سرمایه در ایران .66جدول 

 هافرصت هاچالش مقام ناظر دوره

 هایسال

291 -29   

 واحد

 (بانک مرکزی)

    بروز تضاد منافع در تصتميمات بانتک
 مرکزی

     هتای بيم رفتتار ستوگيرانه بته بختش 
 مالي ديگر

 هتتای عتتدم تخصتت  کتتافي در حتتوزه
 مختلف

 مرکزی در صتورت  کاهش اعتوار بانک
هتتای بتتروز مشتتکالت بتترای شتترک  

 بورسي
 القي  و نوآوری به دليل توجه  نوود 

 بيش از حد به ثوات مالي

 کاری از ستوی نهادهتای نتاار    دوباره
 .يابدمختلف کاهش مي

 گتتذاری يکهارچتته کتته موجتتب  قتتانون
 .شودشفافي  بيشتر مي

  291سال 

 تاکنون

 مستيل

بور  سازمان )

 (و اوراق بهادار

  آربيتتراژ  )هتای ميرراتتي   ايجاد شکا
 (ميرراتي

 هماهنگي بي  ميامات نهادهتای   نوود
 نظارتي مختلف بخش مالي

    افزايش نوآوری در طراحتي ابزارهتای
 مالي تأمي 

 کارگيری ابزارهای نظارتي با حفتظ   هب
 هوي  هريک از بازارهای مالي

  گرايتتتي و متمرکزستتتازی    تخصتتت
 ها فعالي 

 نظارت پويا 

 .پژوهشهای  يافته: مأ ذ

 ها جایگاه بازارهاي پول و سرمایه در تأمين مالي بنگاه. 7-2

آيتد و نظتام بتانکي نيتش     به حساب مي محور بانکمنابع مالي يک اقتصاد  تأمي اقتصاد ايران به لحاظ 

متالي   تأمي درصد از  39، 2911در سال . ها داشته اس ای شرک های توسعه سزايي در اجرای طرح هب

درصتد رستيده    13/ بته   2939گرفته و اي  ستهم در ستال    انجام شده از طريق سيستم بانکي صورت 

مالي از طريق بازار پول صورت گرفته و بازار سرمايه بتا وجتود رشتد     تأمي  بيشتربخش  ،در واقع ؛اس 

درصتد بتوده    1/7مالي اقتصاد نداشته و سهم ايت  بتازار تنهتا     تأمي های ا ير، جايگاه چنداني در  سال

مالي با مستايل و   تأمي اي  در حالي اس  که نظام بانکي کشور به دليل تنوع و تکثر تياضا برای  ؛اس 

های مختلف بانکي، مطالوات معوق و غيرجاری باال، تعداد  های گوناگوني همچون مديري  ريسکچالش

متدت در  گيرندگان، اعطای تستهيالت بلنتد  تسهيالت، کاهش نظارت مؤثر بر تسهيالتباالی متياضيان 
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مدت، اعمال تسهيالت تکليفي دول  مواجه اس  و ايت  امتر لتزوم    های عمدتا  کوتاه ميابل جذب سهرده

 .کندبخش بيشتری از نيازهای مالي کشور توسط بازار سرمايه را ايجاب مي تأمي  منظور بهريزی برنامه

تستهيل در   باتواند مالي کارا، همکاری بازار پول و سرمايه مي تأمي ر راستای رسيدن به نظام د

در جهت  بهوتود    هتا  بانکتواند به بازار سرمايه مي. های آن را نيز کاهش دهد هزينه ،مالي تأمي فرايند 

تعتامالت ايت  دو    ،حاضتر در حال . ها کمک کندگذاریها و نظارت کارامدتر بر سرمايههگيرند  غربال وام

 :دکرتوان در موارد زير بيان بازار را مي

  بتور  و   پذيرش اوراق بهادار دولتي در بازارهای تح  نظارت سازماندن شرايط کرفراهم

ی هتا  بانتک تعامل با بانک مرکزی به منظور ممنوعي  باز ريدی اوراق توسط )اوراق بهادار 

 ،(سرمايهعامل و انجام معامالت ثانويه در بازار 

  از طريق بازار سرمايه ها بانکامکان افزايش سرمايه، 

  اق بي  سررستيد  وعدم انطاز طريق اوراق اجاره که ريسک  ها بانکامکان جذب منابع برای

نيتز حتذ     ،تواند به بحران نيدينگي در بانتک منجتر شتود    که ميرا ها و تسهيالت   سهرده

 ،دهتد  هتا و تستهيالت رخ متي    سيد بي  سهردهکه عدم انطواق سرر زماني ،در واقع .کند مي

تواند با انتشار صکوک از جمله اوراق اجاره و جذب منابع از اي  طريق ايت  عتدم    بانک مي

باز ريتد ايت  اوراق از طريتق بتازار سترمايه صتورت       . انطواق در سررسيد را پوشش دهتد 

 .گيرد مي

 ها، بانکه شرکتي توسط شدضمان  اوراق مالي منتشر 

  ارائه  دمات کارگزاری برای ها بانکهايي در شعب باجها تصاص. 

دهتد، در بتازار پتول    مالي در بازار پول و سرمايه را نشتان متي   تأمي نهادها و منابع  ، 2جدول 

مالي را بته   تأمي از  ناچيزیمالي مربوط به تسهيالت بوده و اوراق مشارک  سهم  تأمي بيشتري  سهم 

ستهام  )های موتني بر سرمايه سرمايه نيز بيشتري  سهم مربوط به دارايي ود ا تصاص داده و در بازار 
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متالي   تتأمي  درصتد از کتل     ، تنهتا  2939و دارايي موتني بر بدهي در ستال   اس ( و افزايش سرمايه

 .صورت گرفته در بازار سرمايه را به  ود ا تصاص داده اس 

 ابزارها و نهادهاي بازار پول و سرمایه. 62جدول 

 مالي تأمينابزارهاي  نهادهاي فعال بازارهاي مالي

 بازار پول

 ی تجاریها بانک 

 الحسنههای قرضصندوق 

 مؤسسات مالي غيربانکي 

 هاها و ليزينگصرافي 

 تسهيالت 

 (  اص و عام) 2سهرده گواهي 

  اوراق مشارک 

 اسناد  زانه اسالمي 

 بازار سرمايه

  سرمايه تأمي های شرک 

  های کارگزاریشرک 

  های سودگردانيشرک 

  هاگذاری و هلدينگهای سرمايهشرک 

 گذاری مشترکهای سرمايهصندوق 

  ایابزار سرمايه
   سهام عادی 

 افزايش سرمايه 

 9ابزار بدهي

 اسناد  زانه 

  اوراق )صتتتکوک

اجتتتاره و اوراق 

 (مرابحه

  ابزار مشتيه

  اوراق ا تيتتتتتار

 فروش توعي

  قتتترارداد آتتتتي

 بور  کاال
 .های اي  پژوهش يافته: مأ ذ

 ها و مسائلچالش. 7-9

. است  درصدی، بر عهده نظام بانکي  32ايران، با سهم حدود ی در اقتصاد های فعالي مالي  تأمي  غالب

-متالي کوتتاه   تتأمي  بايد  ،کنندآوری ميجمع ها بانکاي  در حالي اس  که با توجه به نوع منابعي که 

سرمايه بلندمدت بته بتازار سترمايه ستهرده      تأمي سرمايه در گردش را بر عهده گيرند و  تأمي مدت و 

 : توان در موارد زير بر شمردمالي اقتصاد ايران را مي تأمي تري  داليل تسلط بازار پول در  مهم. شود

______________________________________________________ 
  1. Certificate of Deposit 

  2. Equity Instruments 

  3. Debt Securities 

  4. Derivative Contracts 
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طويعي اس  که در چني  اقتصتادی،   .هاي اقتصاديگيران فعاليتکوتاه بودن افق زماني تصميم -

 .گيردابزارهای پولي بيشتر مورد توجه قرار مي

ای بهتره  وقتي يک سازمان يا شرک  دولتي از منتابع درآمتدی بودجته    .ساختار مالکيت در ایران -

 ود را کمتر ناگزير به جذب منابع عمومي و تأمي  منابع مورد نياز از طريق انتشتار اوراق   برد، مي

توان سا تار مالکي  در اقتصتاد ايتران   بر اي  اسا ، مي. بيندطور کلي بازار سرمايه مي هو ب بدهي

 .ای دانس را تشديدکننده استمرار وضع موجود و عامل برتری بخش پولي بر بخش سرمايه

های مالي نشانه بارز آن، محدودي  واسطه .محدودیت سازماني بخش متشکل بازار سرمایه ایران -

 تتأمي  رسد مسير دستيابي به بازار سرمايه پويا، های مالي در اي  بازار اس  و به نظر ميمانو ساز

مالي از طريتق بتازار در قالتب چنتد      تأمي سرمايه اس ؛ چرا که  تأمي های مالي از طريق شرک 

نويسي سهام، افزايش سرمايه، عرضته اوليته و انتشتار اوراق بتدهي      روش شنا ته شده يعني پذيره

بنتابراي ،  . کنندميها نيش اصلي و کليدی ايفا اي  روش تمامها در سرمايه تأمي شود و انجام مي

هتا در دستتور   سرمايه تأمي وي  جايگاه و نيش ريزی برای ايفای اي  نيش، بايد تيعالوه بر برنامه

رو هستتند،   هسرمايه با آن روب تأمي های تري  مشکلي که شرک  مهم. کار متوليان بازار قرار گيرد

های بزر  و ايفای نيش هاس  که قدرت الزم برای بازارگردانيبودن سرمايه اي  نوع شرک   پايي 

هتای  در صورت ليو تحتريم  سوی ديگر،از  .ده اس کرلب مالي را از آنها س تأمي عميق در صنع  

المللي و کار با شرکای  ارجي الزم اس  که ميتزان حتداقل   المللي برای حضور در عرصه بي بي 

 .سرمايه اي  نهادهای مالي افزايش يابد

توسعه پایين بودن درجه ریسک ابزارهاي موجود در بازار پول در مقایسه با بازار سرمایه و عدم  -

وجود ابزارهای متنوع در بازار سرمايه، عامل متؤثری در   .ابزارهاي پوشش ریسک در بازار سرمایه

تحکتيم و ثوتات بتازار    زمينه رشد،  موضوعاي  . اس ايجاد تياضا برای مشارک  آحاد افراد جامعه 

بر توردار   تواند از جايگاه مستتحکمي در اقتصتاد   آورد و بدي  ترتيب بور  ميبور  را فراهم مي

-های سترمايه های ا ير اقدامات مثوتي در زمينه طراحي ابزارهايي همچون صندوقدر سال. باشد

اوراق  ماننتد ای ابزارهای بيمه نيززمي  و سا تمان و  مانندهای مختلف گذاری تخصصي در زمينه
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از مشتکالت  يکي . توعي صورت گرفته که الوته تا رسيدن به سطح قابل قوول راه زيادی باقي اس 

شتود،   مالي در نظر گرفتته متي   تأمي بازار سرمايه اي  اس  که بي  ريسک و نرخ سودی که برای 

متالي انجتام    تتأمي   واهتد   ارتواط منطيي وجود ندارد؛ در حالي که وقتي يک بنگاه اقتصادی مي

، سود ثاب  و ابزار بدهي موجود در اي  بازار. مالي با ريسک آن متناسب باشد تأمي دهد، بايد نرخ 

متالي   تتأمي  دولتي،  صوصي و تعاوني با يتک نترخ واحتد     شاملها  و تمامي شرک  شتهدا پايي 

گذار به جای اوراق بتدهي، اوراق دولتتي بتا ريستک صتفر را  ريتداری        سرمايه ييي  بهکنند و  مي

بايس  ارتواط منطيي ميان نرخ بتازده يتا    در صورت حرک  به سم  نظام نوي  مالي، مي. کند مي

با نرخ سود  ،مالي برقرار شود تا شرکتي که ريسک باالتری دارد تأمي مالي و ريسک  تأمي هزينه 

 .ي شودمال تأمي باالتری 

مالي بي  دو بازار پول و سرمايه و تيويت  جايگتاه    تأمي در مسير رسيدن به ترکيب بهينه و تعديل  

 :اس  زيرتري  آنها به شرح  رو هستيم که به طور  الصه مهم هها و مسائلي روببازار سرمايه با چالش

 ،مالي ابداعات تأمي محدود در سرمايه ايران، توانايي   و پهنای بازار 2کم بودن عمق -

نسو  به نيازهتای در حتال    کمرقابتي نوودن نهادها و بازارهای مالي ايران، حساسي   -

 ،تحول مشتريان

 ،غيررقابتي بودن دسترسي به اعتوارات در ايران -

-اندازها و تخصتي  منتابع، هزينته   در جذب و تجهيز پس مناسبسرع  و دق   نوود -

 ،های معامالتي باال

ن اطالعتاتي، امکتان کستب ستودهای قابتل مالحظته ناشتي از        درجه باالی عدم تيتار  -

 ،آربيتراژ اطالعات

 ،های پردازشگر اطالعات مالي بر ي نهادهای تخصصي مکمل مانند شرک  کموود -

______________________________________________________ 
1. Market Depth 

 . Market Breadth :دهد و بيانگر تعداد ستهام در حتال رشتد بته ستهام در       نسوتي اس  که جريان کلي بازار را نشان مي

 .عد قيمتي  واهد بوددهنده افزايش اندازه بازار از بُ هر چه پهنای بازار بيشتر شود نشان ،در واقع اس ؛حال افول 
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 ،های کاراگيری قيم عدم شکل -

-وری، جهتاني ادر ابزارهتا، فنت  ) قواني  و ميررات متناسب با تحتوالت روز  ناکافي بودن -

 ،(ييزداسازی و ميررات

  ،الملليهای بي تحريم -

  ،گذاران  ارجي در بازار اوراق بهادار  سرمايه کاستي در جذب -

  .های ناهماهنگ در بازار پول و سرمايه گذاری مشکالت ناشي از سياس  -

به همراه چيرگي شوکه بانکي بر بازار سرمايه همراه بتا دولتتي بتودن بختش      يادشدههای ضعف

های بخش  صوصي نتوانتد  اندازای از پسعمل بخش عمدهدر اقتصاد ايران، سوب شده اس  که  بيشتر

ای برای بديهي اس  در چني  فضايي انگيزه. های توليدی جريان يابداز طريق بازارهای مالي در فعالي 

د، يتک تيييتر   کتارايي نظتام متالي موجتو     نوود. ها وجود نداشته باشدرقاب ، نوآوری و ابتکار در فعالي 

بتر معمتاری مناستب     تأکيتد بايست    که مي طوری طلود؛ بهنگرش در نوع اصالحات در دس  اجرا را مي

ضتروری   ،همچنتي  . های مالي، جتايگزي  شتود  نظام مالي به جای توسعه عجوالنه و تيليدگونه واسطه

-امات الزم نستو  بته راه  و اقد شدهدر بازار سرمايه، شناسايي  ويژه بههای مفيوده اي  نظام، اس  حليه

ای نهادهای پولي و بانکي تا نهادهای بازاری و سترمايه  شاملاجزای نظام مالي . اندازی آنها انجام پذيرد

توجه بته ايت  نکتته ضتروری است  کته عملکترد        . بايد پيوسته و منظم با يکديگر ارتواط داشته باشند

 حيييياقتصادی جامعه، سرنوش  بخش  مناسب مديري  ديگر هایمناسب نظام مالي در کنار سياس 

  2.تواند  طرآفري  باشدبعدی به توسعه نظام مالي مياز اي  رو، رويکرد يک. سازد اقتصاد را مشخ  مي

 بر بازار سرمایه تأکيدنيازها و اقدامات اصالحي براي کارایي بهتر بازار مالي با  الزامات و پيش . 1

 نيازها الزامات و پيش. 1-6

های موجود و بهوود تعامل ميان بازار پول و سرمايه و تيوي  جايگاه بتازار سترمايه   رفع چالش منظور به

کنتد، الزامتات و   به نوعي به تعامل بهتر کمک مي ها بانکمالي که با کاهش هزينه سرمايه  تأمي در امر 
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 : اس مطرح  زيرنيازهای  پيش

 :سازدمي را فراهم زيرهماهنگي نظارتي که  ود موجوات  -2

   کاهش ريسک سيستمي، افزايش ثوات بازارهای مالي و افزايش سرع  واکنش بته

 ،های مالي بحران

  ها و اجتناب از تدا ل واايف و دوباره کاری افزايش اثرگذاری سياس، 

  (آربيتراژ ميرراتي)های ميرراتي  تيوي  نظارت و کاهش امکان استفاده از شکا، 

 های  دمات مالي کاهش هزينه، 

  ها به   مانند بانک)ايجاد امکان برای نظارت بر نهادهای مالي با حوزه فعالي  دوگانه

 ،(ها گذاری بانک های سرمايه های سهامي عام و شرک  عنوان شرک 

بترای  . های اقتصادی از طريق بازار پول و سترمايه مالي بنگاه تأمي های سازی روشمتنوع - 

 :ماي  منظور به دو پيش زمينه نياز داري

 تيوي  بازار اوليه 

 بور  سازمان توسط عام سهامي هایشرک  تأسيسدر فرآيند  تسهيل 

 ،بهادار اوراق و

 کيت  عنوان به گذاری سرمايه مختلف های نگيهلد جاديا: سازیهلدينگ 

 .دينما يفراوان کمک ها پروژه يمال  يتأم به تواند يم ابزار

  بهادارکاهش بوروکراسي انتشار اوراق 

  بازار اوراق شرکتي در ايران، بازاری : بندی اعتواریتوسعه مؤسسات رتوهايجاد و

-گذاران به داليلتي ماننتد قيمت    از دس  دادن اعتماد سرمايه. نواهور اس 

در  ويتژه  بته نظارت دقيق بر ايت  بتازار،    نوودشفافي  و  نوودگذاری نامناسب، 

-لي به وجتود متي  مراحل ابتدايي، ضررهای زيادی را برای متياضيان منابع ما
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گذاران نيز هزينه زيادی را بتر سيستتم   آورد و از آنجا که اعاده اعتماد سرمايه

بندی اعتوار نمايد، ضروری اس  از نيش و تخص  مؤسسات رتوهتحميل مي

هتای  مزايای ايجاد و توستعه شترک    ،طور کلي هب. در اي  زمينه استفاده شود

 :زير بر شمرد توان در موارد بندی اعتواری را مي رتوه

o تمايز ميان ناشران کم ريسک و پر ريسک، 

o  تييير در رتوه اعتواری به عنتوان معيتار   . گذاری بر اسا  رتوه اعتواری قيم

 .گذاران در بازار ثانويه عمل  واهد کردتعديل پرتفوی سرمايه برایمناسوي 

o برای شرک تر به بازار سرمايه را ارائه رتوه اعتواری، امکان دسترسي عادالنه-

هايي که از رتوه اعتواری مناستوي  شرک  ،بدي  ترتيب. ها فراهم  واهد آورد

تواننتد از مزايتای   اند نيتز متي  بهره بر وردارند اما از قدم  فعالي  در بازار بي

 . مند شوندبازار سرمايه بهره

o بندی، امکان معرفي ابزارهای جديد در بازار با گسترش فعالي  مؤسسات رتوه

 .يه و تسهيل موفيي  اي  ابزارها فراهم  واهد شدسرما

ايجتاد نهادهتای متالي     مانندسازی نهادها و  دمات مالي قابل ارائه در بازار سرمايه متنوع -9

سترمايه تخصصتي يتا     تتأمي  هتای  شترک   ماننتد مالي صتنع    تأمي  منظور بهتخصصي 

 ،های پروژهصندوق

وه بر ايجاد امکان تعيتي  غيردستتوری نترخ    توسعه بازار بدهي عال: لزوم توسعه بازار بدهي - 

سود، پيامدهای مثو  ديگری همچتون گستترش ابزارهتای متالي بتانکي و تيويت  تتوان        

 .سياس  پولي و مالي را نيز در بر دارد

و ( بازار سترمايه ) گذاریتيوي  نظام بانکداری جامع با مفهوم توازن سهم بانکداری سرمايه - 

هتای  اعتوتار و منتابع متالي بنگتاه     تأمي با هد  تيوي  نظام ( بازار پول) بانکداری تجاری

 ،اقتصادی

 ،در حوزه توسعه ابزارهای نوي  ويژه زدايي به  اصالحات قواني  و ميررات و لزوم ميررات -1
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 ،گذاریسازی در امر سرمايهآموزش و فرهنگ -7

هتد    هتای تنظيمتي و نظتارتي بتا    اجرای قواني ، ميررات، استتانداردها و رويته   تدوي  و -1

های حيوقي و نظارتي از حماي  موردرسد در به نظر مي. گذارانحماي  حيوقي از سرمايه

 2:گذاران اوراق بهادار در کشور، محورهای زير را بايد مد نظر قرار دادسرمايه

 برقراری ميررات حاکمي  شرکتي، 

 ارتيای سطح و کيفي  افشای اطالعات، 

  گذاران اوراق بهادارحيوق سرمايهآشنا سا ت  مجموعه بازار سرمايه با، 

  موضوع داد و ستد متکي بر اطالعات نهاني و تيوي  ضوابط و سازوکارهای نظارتي

 ،موجود

 گذارانتيوي  جايگاه و نيش نهادهای  ود انتظام در حماي  از سرمايه، 

 تصاحب و هايي مانند فرايند ادغامگذاران در زمينهتوجه به حيوق سرمايه، 

  ای و تدوي  دستتورالعمل جتامع و التزام بته     نامه ا الق حرفه به آيي توجه جدی

 ،رعاي  اصول مربوطه

   هتای مختلتف   تعيي  دقيق چارچوب تخلفات و مراجع رسيدگي به آنهتا در حتوزه

 ،بازار سرمايه

 تدوي  دستورالعمل و نظارت مؤثر بر هر يک از نهادهای مالي بازار سرمايه، 

 علمي و تجربي بازارهای مالي دنيتا در امتر نظتارت و     هایکارگيری آ ري  يافته هب

 ،کنترل عمليات و معامالت بازار

______________________________________________________ 
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  های حمايتي و ضتمانتي در بازارهتای متالي    بر ي صندوقتأثير نگاهي به نيش و

حمايت  از   منظتور  بته هتا  کتارگيری ايت  صتندوق    هپيشرو و بررسي نحوه بهينه بت 

 .گذارانسرمايه

 اقدامات اصالحي. 1-2

رفتارهای فراواکنشتي   ،روس  هتري  مشکالتي که بازار مالي ايران با آنها روب يکي از مهم ،حاضردر حال 

اصالح و  برایاقداماتي  ،در نتيجه. اس های مختلف ه در زمينهشدگذاران نسو  به ا وار منتشر سرمايه

ايجاد  منظور به های سيستمي، به عنوان گام مهميکاهش ريسک ،تيوي  ثوات بازارهای مالي و در واقع

و  درست  ها بته مستير   گذاران و جذب و تخصي  سرمايهفضای اطمينان بخش و جلب اعتماد سرمايه

 : شود غيرتورمي الزم اس  که به بر ي از آنها اشاره مي

 2:زير باشد های تواند شامل اقدامبهوود و ارتيای کيفي  نظارت که مي -2

 سياسيون و دولتمردانهای گيریاستيالل نهاد ناار از تصميم، 

 های قانونيتيوي  همکاری ميان سه نهاد ناار در شنا   شکا  يا مازاد چارچوب، 

  هايي برای تصميمات نظارتي و مشارک  اطالعات در ميان سه نهاد نتاار  سازوکارايجاد

 ،و ايجاد منافع مشترک

  ناارها در ميان سه نهاد های سازگار و شفا  در مورد فعالي توسعه سياس، 

       ايجاد يک کارگروه ويژه ميان سه ناار بترای توتادالت اطالعتات و همکتاری در زمينته

 .مسائل اجرايي

هتای فنتاوری   گيتری از پتانستيل  ارتيای سطح توليد و توادل اطالعات در بازار مالي بتا بهتره   - 

 ،اطالعات و ارتواطات و افزايش شفافي 

 ،توسعه بازار سرمايه منظور بهاصالحات مالياتي  -9

 :مهيا کردن زمينه تمرکز بر کار ثوات مالي و تشکيل کميته کنترل ريسک - 

______________________________________________________ 
 (.2939.) اعتصامي و کريمي.  2



 

 6931 بهار، 77، شمارهچهارمسال بيست و فصلنامه روند،   
 

 

007 

 طراحي يک سا تار گزارش به موقع و مؤثر برای کميته کنترل ريسک، 

   توسعه فرايندهايي که استفاده سريع از ابزارهای موجود يا ابزارهای جديد مورد نيتاز را

 ،کندبا مالحظه ريسک سيستمي بررسي مي

 توان بترای کتاهش   ی مهم سياستي که توسط کميته کنترل ريسک ميشنا   ابزارها

 .کار گرف  هگذار بکننده و سرمايهريسک در نهادهای مالي، سا تار بازار، رفتار مصر 

 :زير ضروری اس  های اقدام انجامگذاران  ارجي در زمينه جذب سرمايه - 

  هتای حيتوقي پويتا و    بگذار  ارجي توجه به چارچو جذب سرمايه برایاز موارد الزامي

هتای تخصصتي بترای    پذيرفته شده در بازارهای جهاني و در نتيجته، تشتکيل کتارگروه   

 .های حيوقي بازارهای جهاني اس  همخواني قواني  بازار سرمايه با چارچوب

 اطتالع  . دهتي متالي  رعاي  استانداردهای پذيرفته شده حسابداری، حسابرسي و گزارش

-گيری سرمايهتري  موارد برای تصميم ها از مهم لي شرک مند از وضع ما شفا  و اصول

کارگيری استانداردهای  ههداي  بازار سرمايه به سوی ب ،در نتيجه ،گذاران  ارجي اس 

هتا   دهي مالي جهاني و شفافي  در اوضاع مالي شرک  شده حسابداری و گزارش پذيرفته

 ،اقدام مهم ديگری اس  که بايد مدنظر قرار گيرد

  الملليهای بي بازار سرمايه ايران به بور اتصال.  

 گيري نتيجه .7

باع  تکامتل  ( محور يا بازارمحور بودن بانک)طور که در اي  مطالعه بررسي شد، نوع سا تار مالي  همان

کته نحتوه تعامتل     دهتد  نشان ميبررسي تجربه کشورهای مختلف . شود نظام مالي و رشد اقتصادی نمي

( شامل قتواني  و ميتررات و نهادهتای اجرايتي    )های نهادی  بازار پول و بازار سرمايه به همراه زيرسا  

که تيويت    آن با ؛دشو اقتصاد مي حييييموجب کارکرد مناسب نظام مالي در جه  پشتيواني از بخش 

کانتال  تتأثير   ،نخس . گذارد اثر مي های پولي و توسعه بازار سرمايه از چند طريق بر بازار پول و سياس 

نرخ بهره اس  که به واسطه آن بهرة بلندمدت در بازار سرمايه تعيتي  و رابطته بتي  سياست  پتولي و      
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هتای بتزر  و    متالي شترک    تتأمي  ، بتا انتيتال   افزون بر ايت  . شود های بهره بلندمدت تضعيف مي نرخ

متدت   با انووهي از مشتريان  رد و تياضاهای کوتتاه  صرفا  ها بانکگذاران نهادی به بازار سرمايه،  سرمايه

های کوچتک و   مالي شرک  تأمي دهي از طريق  اثر ديگر در قالب تضعيف کانال وام. مواجه  واهند بود

از طريق بازار سرمايه از موارد ديگر ارتواط متيابل ايت  دو   ها بانکوجوه مورد نياز  تأمي حتي کمک به 

توان اعتواردهي شوکه بانکي وابستگي کمتری به منابع بانک مرکتزی  واهتد    ،در اي  حال . بازار اس 

 در بيشتتر متوارد  توسعه بازار سرمايه باع   واهد شد تا تييير نرخ بهره در اثر سياست  پتولي،   . داش 

در . هتای بتزر  تيييتر چنتداني نکنتد      و پورتفوی شرک  دهش ءموجب تييير در پورتفوی مشتريان جز

چنانچته توستعه بتازار سترمايه     . کاسته شود ی ديگرها س  از قدرت کانال قيم  داراييممک  ا ،نتيجه

رود کانتال نترخ ارز تيويت      گذاران  ارجي به بازار سرمايه کشور شود، انتظتار متي   موجب جلب سرمايه

 . دشو

. شتود  ده ميمشاهيک از دو مدل سا تار مالي، نهادهای مشابهي  در ميايسه اجزای فعال در هر

ات پاياپای و تسويه اوراق بهادار دارای واايف مشترکي مؤسسبندی و  ات رتوهمؤسسي از آنها مانند بر 

هتای هتر ستا تار، وزن و     و تعاوني، با توجته بته ويژگتي    انداز پسی ها بانکهستند و بر ي ديگر مانند 

اس  کته انتيتال    آن ،چه اهمي  دارد توان گف  آن مي ،در مجموع. مسئولي  متفاوتي را بر عهده دارند

 . به  وبي صورت پذيرد حييييهای بخش  اندازها و وجوه بخش غيردولتي به فعالي  پس

های مختلف نظام مالي ايتران و ايجتاد و تکميتل     هماهنگي نهادهای ناار در حوزه طور کلي، به

بهوتود   توانتد بته   بندی اعتواری و نظام بيمه ستهرده متي   ات رتوهمؤسسهای الزم مانند  بر ي زيرسا  

و ستهم بتازار    کترده  اقتصتاد کمتک   حييييهای مختلف بخش  رساني به قسم  ي، عمق و  دماتايکار

 .های مختلف اقتصادی بيشتر نمايد مالي بخش تأمي سرمايه را در 
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 شناسي بازار اسناد خزانه اسالمي تحليل آماري و آسيب

 

 سعيد بياتدکتر و  هومن کرمي

 
 دهيچک

دولت با  ،يافته  ار اوراق بدهي توسعهاخير، باعث تشديد کسري بودجه دولت شده و با نبود بازهاي  کاهش درآمدهاي نفتي در سال

شود دولت بدون اتکا به منابع بانک مرکزي و  توانايي دولت براي انتشار اوراق بدهي باعث مي. ها مواجه شده است انباشتي از بدهي

 .دهد مي را افزايش  گيري و اجراي سياست پولي بانک مرکزي در تصميم ستقاللها مخارج خود را تأمين کند و اين امر ا يا بانک

منظور مديريت نقدينگي پرداخته و  به عمليات بازار بازتواند با خريد و فروش اوراق بدهي دولتي در بازار ثانويه به  بانک مرکزي مي

 . مدت کاهش دهد ي تأمين مالي کوتاهها را برا هاي بانک بانکي هزينه گيري اين اوراق در بازار بين يا با وثيقه

به دولت بدهي و تسويه ساماندهي  از ميان ابزارهاي بازار بدهي دولتي تاکنون تنها اسناد خزانه اسالمي به منظور

هاي اين  يافته. شناسي بازار اسناد خزانه اسالمي است ، تحليل آماري و آسيبهدف اين پژوهش .استاستفاده شده پيمانکاران 

ريسک نبوده و  دهد اسناد خزانه اسالمي در ايران برخالف اسناد خزانه متعارف در کشورهاي ديگر، جزء اوراق کم پژوهش نشان مي

و اي دارد  بازار نقدشوندهديگر، اسناد خزانه اسالمي از سوي . کنندگان در بازار، اين اوراق داراي ريسک نکول است از نظر مشارکت

 .داشته باشدوجود براي انتشار بيشتر تقاضاي کافي از اين اوراق توان انتظار داشت که  مي
 

 .بازار اوراق بدهي، اسناد خزانه اسالمي، عمليات بازار باز :کليــديواژگان 

 .JEL :H63, E52بندي طبقه

______________________________________________________ 
 هاي اقتصادي بانک مرکزي ها و سياست بررسي اداره پژوهشگر                               karami.hooman@gmail.com 

                                                     پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی               saeedb461@gmail.com 
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 مقدمه  .6

  شثود دولثت   انتشار اوراق قرضه است که باعث  مثي   ،دولتبودجه کسري مالي  تأمينهاي متداول  از راه

در . اجرايثي ناايثد  هثاي خثود را    و هزينه ردهبتواند از محل درآمدهاي آينده خود در زمان حال خرج ک

شود و درآمدهاي نفتثي نيثز    مي تأمينسهم قابل توجهي از مخارج دولت توسط درآمدهاي نفتي  ،ايران

هاي گذشته نوسانات زيادي را تجربه کرده و موجث  نااايثداري درآمثدهاي دولثت شثده        در طول سال

يافته  عهآمدن کسري بودجه و نبود بازار اوراق بدهي دولتي توس وجود بهکاهش درآمدهاي نفتي و . است

هاي اولي  ثباتي هاي مالي، موج  بي ثباتي آوردن بي وجود به باجبران کاهش درآمدهاي نفتي،  منظور به

هاي اخير به دليل افت قيات جهثاني نفثت و کثاهش رثادرات نفثت بثه دليثل         در سال. نيز شده است

 ،هثاي دولثت   هيالاللي، دولت با شوک درآمدي شديدي مواجثه شثده و بثا انباشثت بثد      هاي بين تحريم

 .هاي مالي و اولي بيشتر شده است ثباتي بي

آمده تنها به بانث  مرکثزي محثدود نشثده و شثبنه بثانني و        وجود بههاي مالي  ثباتي اثرات بي

 کشثور  قانون برنامه سوم توسثعه  تصوي  از ايشتا . ثر کرده استأاياانناران بخش خصوري را نيز مت

بثه   ،ولي اث  از آن  ،کسري بودجه دولت از طريق منابع بان  مرکزي وجود نداشت تأمينمانعي براي 

 قانون ۱۱۱ مادهبند ج تبصره و توسعه برنامه چهارم  2، بند ب ماده توسعه برنامه سوم 96موج  ماده 

از . کسري بودجه دولت از محل استقراض از بان  مرکزي مانوع شده است تأمين ،توسعه انجم برنامه

و نبود بثازار اوراق بثدهي دولتثي، کسثري بودجثه      ( ۱7۱6) کشور روع قانون برنامه سوم توسعهسال ش

ها نيز به دليل عدم بازگشت اين منثابع از سثوي    شده و بان  تأميندولت به ناچار از منابع شبنه بانني 

 . اند از بان  مرکزي اضافه برداشت داشته ،جبران منابع مورد نياز منظور به ،دولت
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تواند از  مي و منطبق با شريعت، ۱کامل، بالغتوسعه بازار اوراق دولتي نين شرايطي ايجاد و در چ

و شثبنه  طلبنثار از دولثت   ايااننثاران  بثراي   هاي دولت به اوراق بدهي، منابع مالي طريق تبديل بدهي

بانني با وثيقه قثرار  تواند در رورت نياز به نقدينگي در بازار بين  شبنه بانني نيز مي .فراهم ناايدبانني 

. تثر دريافثت کنثد    هثاي سثود اثايين    مثدت خثود را بثا نثر      منابع مالي مورد نياز کوتاه ،دادن اين اوراق

تواند هاانند اياانناران، اوراق دريافتي از دولثت را در بثازار ثانويثه عرضثه و      شبنه بانني مي ،هاچنين

 . کند تأميننقدينگي مورد نياز خود را 

 محور کسثري بودجثه دولثت   زارتأمين مالي با سهم 2يق بازار اوراق بدهي دولتي،با توسعه و تعا

محور بودن نظام تثأمين   به اين ترتي  با توجه به بان . يابد افزايش مي محورن باتأمين مالي به نسبت 

توانثد   شبنه بانني به جاي تأمين مالي بخشي از کسري بودجه دولت، منابع خود را مثي  ،مالي در ايران

 .قرار دهدبخش خصوري  مولدهاي  فعاليتر اختيار د

هثا، دولثت را از    انتشار اوراق بدهي دولتي عالوه بر برطرف کردن مشنل تنگناي اعتباري بانث  

ده و از ايثن  کثر نياز  مالي کسري بودجه احتاالي بي تأمين منظور بهها  استقراض از بان  مرکزي و بان 

 .يابد افزايش مي گيري و اجراي سياست اولي مرکزي در تصايم استقالل بان رو با کاهش سلطه مالي، 

با برقرار شدن بازار اوراق بدهي دولتي که از نقدشوندگي و عاق کافي برخوردار است، بان  مرکزي بثه  

مدت دولتثي در بثازار ثانويثه     تواند با خريد و فروش اوراق بدهي کوتاه گذار اولي مي عنوان نهاد سياست

امنان عاليثات  . مديريت نقدينگي و تقاضاي کل اقتصاد بپردازد منظور به 7اليات بازار بازعاين اوراق به 

. دهثد  اجراي سياست اولي در اختيثار بانث  مرکثزي قثرار مثي      برايابزار غيرمستقيم جديدي  ،بازار باز

نثر  بهثره بثه    کريدور  از طريقتواند نر  بهره را  عاليات بازار باز از طريق تغيير عرضه در بازار اول مي

______________________________________________________ 
 ي وگثر مثال   فروشثنده، واسثطه   دار،يث خر ماننثد بثازار را    يث است که تاام ارکان  يکامل بازار يدولت اوراقاز بازار  منظور .۱

 ياسثت کثه ارکثان آن بثه حثد اعلث       يبثازار  زيث بالغ ن يبازار اوراق دولت ازمنظور . داشته باشد به اطالعات معامالت يدسترس

 .باشندکارآمد  ومتنوع  يمال يابزارها ،يباشند و هم خارج ياوراق هم داخل دارانيخر مثالً. باشند دهيرس

 .است شده بح  خالره طور به وستيا در که دارد ييازهاين شيا يدولت اوراق بازار توسعه و جاديا .2
3. Open Market Operation(OMO) 



 

 6931 بهار، 77، شمارهچهارمسال بيست و فصلنامه روند،   
 

 

111 

هاي عاليات بازار باز در مقايسه با تغييرات رشد اايه  از مزيت. نر  بهره هدف بان  مرکزي نزدي  کند

 . اذير بودن سياست اجرا شده است شود، بازگشت اولي که به رورت متداول انجام مي

در ايثن   ايجثاد اعتبثار   ،از شروط مهم موفقيت دولت در حفظ و توسعه بازار بدهي اوراق بدهي 

چثون دولثت ارداخثت     ،شود اوراق بدهي دولتي به عنوان اوراق بدهي بدون ريس  تلقي مي. بازار است

گثذاران بثالقوه    سرمايه. داند و به آن اايبند است ارل و سود اين اوراق را به عنوان تعهد قطعي خود مي

متعادل کردن ريس  و بازده  دهند اوراق بدهي دولتي را به عنوان ي  دارايي اَمن به منظور ترجيح مي

 سثوي اما اگر اطاينان کافي از ارداخت سثود و ارثل اوراق بثدهي از     ؛سبد دارايي خود نگهداري کنند

افثزايش يافتثه و    (به دليل وجود ررف ريسث  )دولت وجود نداشته باشد، نر  بازده انتظاري اين اوراق 

مثالي   تثأمين امنان ادامه  ت تداوم اين رفتاردر رور ،هاچنين .يابد مالي دولت افزايش مي تأمينهزينه 

 .شود از طريق بازار اوراق بدهي با تهديد مواجه مي

 چهثار در  ،کثار گيثرد   تواند در بازار اوراق دولتي طراحي و به ابزارهايي که دولت مي ،کلي طور به

اوراق مشارکت و سثاير رثنوک اجثاره و مرابحثه و      ،اوراق تسويه خزانه ،اسناد خزانه :شامل دسته کلي

بخثش  راهناري که دولت براي ساماندهي بدهي خود به اياانناران  .گيرند قرار مي اوراق مصون از تورم

بثه ايااننثاران    (اسثالمي )اسثناد خزانثه    ارائثه  ،است دهکراستفاده  اژوهشاين  انجامخصوري تا زمان 

آغثاز کثرد و    ۱76۱ين اسناد خزانه اسالمي را از مهرمثاه  نخستار دولت انتش .استطلبنار از دولت بوده 

دهاين سري از اين اوراق بهادار در اختيار اياانناران طلبنار قرار گرفته کثه از طريثق    ،حاضر در حال

هثاي   اين است که بثا اثايش ويژگثي    اين اژوهشهدف . فرابورس ايران در بازار ثانويه قابل مبادله است

بررسي روند تغييرات بازدهي اوراق، کشش تقاضثاي اوراق و منحنثي    :شاملنه اسالمي آماري اسناد خزا

شناسي به دولت و بان  مرکزي  اين آسي . شناسي بازار اين اوراق بپردازد بازده اوراق به تحليل و آسي 

و  دهکرتعايق آن را فراهم  جهتشرايط مناس   ،هاي بازار اين اوراق کند تا با شناخت آسي  کا  مي

گذاري اولي و مالي اسثتفاده   هاي مختلف سياست هاي بالقوه بازار اوراق بدهي دولتي در حوزه از ظرفيت

 .ندکن



 

 خزانه اسالمیشناسی بازار اسناد  تحليل آماری و آسيب

 

663 

در قسثات  . دشثو  ادامه مقاله به اين شرح است که، در قسات دوم ايشينه اثژوهش ارائثه مثي   

در قسثات   گرفتثه و مالي در بازار اوراق بدهي دولتي در ايران مورد بررسي قثرار   تأمينسوم، ابزارهاي 

چهارم، اسناد خزانه اسالمي به عنوان ابزار فعال تسثويه بثدهي دولثت بثه ايااننثاران مثورد تحليثل و        

 .اختصاص دارد هاي سياستي و توريه گيري قسات ااياني نيز به نتيجه. گيرد شناسي قرار مي آسي 

 پيشينه پژوهش .2

بثازار  : بخشي به توسعه بثازار سثرمايه   شتاب»با عنوان  يبا انتشار گزارش 2۱۱۲در سال  ۱مجاع جهاني اقتصاد

توسثعه  کشثورها را بثه تسثريع در     بثدهي،  با بيان منافع توسعه بازار اوراقتا  کردتالش  «شرکتيبدهي اوراق 

کا  به رشد اقتصادي، توسثعه جايگثاه بخثش خصورثي در اقتصثاد، تقويثت       . بدهي تشويق کندبازار اورق 

تقويثت نظثم و    سثرانجام، سازي منابع ايجاد اعتبثار و تثأمين مثالي در اقتصثاد و      نوعگذاري، مت فرآيند سرمايه

 .از جاله منافع توسعه بازار اوراق بدهي است که در اين گزارش اشاره شده است شفافيت بازار

اوراق تحليل و انجام ارالحات سياسثتي در راسثتاي توسثعه بثازار      برايچارچوبي ( 2۱۱۱) 2نوئل

دهد که توسثعه   نشان مي ويهاي  يافته. دهد ميبدهي در کشورهاي در حال توسعه و يا در حال گذار ارائه 

 . دارد جهت هم تأثيربازار بدهي در کشورهاي در حال توسعه، بر فرآيند توسعه اقتصادي کشور 

ر اوراق بثدهي  بثازا  مسألهالاللي، به ارزيابي  با اتخاذ روينردي بين (2۱۱۱) 7دالنار و هاننوک تن

بر اساس ارزيابي تجربه کشورهاي گونثاگون در دهثه اخيثر، در زمينثه      گزارشاين . دنارداز ميشرکتي 

هثاي   يافتثه . اردازد ترين مسائل مرتبط در اين زمينه مي توسعه بازار اوراق بدهي شرکتي به تحليل مهم

در کشورهاي گوناگون بثه لحثا    دهد که در دهه اخير، بازار اوراق بدهي شرکتي  نشان مي اژوهش آنها

بثازار   هاچنثين، . اسثت  اثرگثذار بثوده  اقتصاد  حقيقيبر بخش  ايوسته طور بهو  بازار بزرگتر شدهحجم 

بثر ايثن، اث  از     افثزون  .حرکت کثرده اسثت  نيز الاللي شدن  به لحا  قلارو به سات بين اوراق بدهي

مثدت   مثالي کوتثاه   تثأمين ، بازار اوراق بدهي شرکتي به عنوان حد فارلي بثين  2۱۱۲بحران مالي سال 

______________________________________________________ 
1. World Economic Forum 

2. Noel 

3. Tendulkar and Hancock 
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 منظثور  بثه  مناسثبي خاص ظرفيت و توانثايي   طور بهمالي بلندمدت نقش آفريني کرده و  تأمينبانني و 

 . ه استشتت به نيازهاي مالي کوچ  و متوسط را به خوبي دااارائه خدم

رسثد   وجود بازار اوراق مشارکت بر اقتصاد ايران به اين نتيجه مي تأثيربا بررسي ( ۱7۲7)ليان جال

وجود اوراق مشارکت بر متغيرهاي اقتصاد کالن ايثران   ،است ناچيزکه چون حجم اوراق در اين بازار بسيار 

افثزايش يابثد تثا بخثش     کند که سهم اوراق مشارکت در بازار ايران  ايشنهاد مي ،سپ  .نداشته است تأثير

 .و اثرات مثبت آن بر اقتصاد آشنار شود اذير شده امنانمالي توليد از اين طريق  تأمينبيشتري از 

با توجه به محدود بودن بازار بدهي در ايران در مقايسه با کل بازار مالي و وجود منثافع توسثعه   

رورت گرفته در داخل امنان انتشار  ، مطالعات تجربيي ديگربازار اوراق بدهي بر اساس تجربه کشورها

هاي فقهي و شرعي مورد بررسثي قثرار داده و بثه دنبثال معرفثي       اوراق بدهي را با در نظر گرفتن جنبه

سثلياي   ،به عنوان مثال. هاي ابزارهاي بدهي متعارف در دنيا هستند ابزارهاي بدهي جايگزين با قابليت

گيثري   شثدن و کثارا بثودن اوراق رثنوک، نتيجثه      اذيرفتهبر سه ويژگي قانوني بودن،  تأکيدبا ( ۱76۱)

الاللثي در ايثران اسثت و دولثت بايثد از       کند که اين اوراق جايگزين مناسبي براي اوراق قرضه بثين  مي

 .کارگيري اين اوراق در بازار اوراق بدهي حاايت کند به

ي در بازارهثاي  سنجي فقهي طراحي اسناد خزانثه اسثالم    به امنان( ۱76۱)موسويان و هانارن 

طراحثي   بثراي دهد که اسثتفاده از عقثد بيثع     نشان مي آنها هاي اژوهش يافته. اردازند مالي اسالمي مي

هاي خصوري اشنال شثرعي   ها و بياه ها، بان  اسناد خزانه بر اساس ديون دولت به اياانناران، شرکت

هاي دولتثي بثه دليثل     ها و بياه ان ب ،ها که انتشار اين اوراق براي بان  مرکزي، شرکت در حالي ،ندارد

 . اتحاد مالنيت، اشنال دارد مسألهغيرحقيقي بودن دين و 

 منظثور  بثه سنجي استفاده از اسثناد خزانثه اسثالمي را     نيز امنان( ۱7۲6)قضاوي و بازمحادي 

دهد که امنثان فقهثي و    نشان مي آنها هاي اژوهش يافته. دهند گذاري اولي مورد توجه قرار مي سياست

ا  از بررسثي و  . گذاري اولي وجود دارد کاربرد سياست منظور بهاقتصادي انتشار اسناد خزانه اسالمي 

تصوي  انتشار اسناد خزانه اسالمي در شوراي فقهي بان  مرکزي و کايته فقهي سازمان بورس و اوراق 

ي دولثت اسثتفاده شثده    تاکنون، از  اسناد خزانه اسالمي به عنوان تنها ابثزار بثده   ۱76۱بهادار، از مهر 
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شناسثي   با توجه به نواا بودن بازار اين اوراق تاکنون اژوهشثي در مثورد تحليثل آمثاري و آسثي      . است

شناسثي   اين است که با تحليل آماري و آسي  اين اژوهشهدف . اسناد خزانه اسالمي انجام نشده است

 .ي را ار ناايدموجود در خصوص مطالعات داخلي اسناد خزانه اسالم اين اوراق، خأل

 کشور در بازار اوراق بدهی دولتی مالی تأمينابزارهای  .9

و )دررثد آن بثه بثازار اوراق بثدهي دولتثي       7، تنها ۱76۲ماه سال  در اايان آبانبازار مالي ايران از کل حجم 

دررثد آن مربثوط بثه     9۱ مانده حجم بازار مالي به ترتيث   از باقي .اختصاص داشته است( هاي دولتي سازمان

، اوراق منتشرشثده از  ۱767تثا اايثان سثال     .دررد مربوط به بازار اوراق سرمايه بوده است 7۱شبنه بانني و 

بثوده و اوراق بثدهي   ( اوراق مشثارکت، اجثاره، مرابحثه و گثواهي سثپرده خثاص      )نوع اوراق بدهي بلندمثدت  

مدت بثدون کثوان دارد،    مي که ماهيت اوراق کوتاهاسناد خزانه اسال. مدت تا آن زمان منتشر نشده است کوتاه

مرحلثه ديگثر در    6در  ۱76۲منتشر شثد و اث  از آن تثا نياثه دوم سثال       ۱76۱براي نخستين بار در مهر 

بثا توجثه بثه حجثم محثدود اوراق بثدهي       . هزار ميليارد ريال واگذار شده اسثت  ۱2۱مجاوع به ارزش اساي 

نسبت به کل بازار مالي ايران هاچنان سهم بازار اوراق بثدهي تغييثر    ،مدت منتشرشده در دو سال اخير کوتاه

اوراق بثازار بثدهي   بنابراين، با توجه به حجم ناچيز بثازار بثدهي، توسثعه    . چنداني نداشته و بسيار ناچيز است

هثاي ايشثين دولثت بثه اوراق بثدهي بثا جثذب         و حتثي تبثديل بثدهي    تأمين مثالي دولثت   منظور بهدولتي 

 .کند اي ايدا مي اهايت ويژه( الاللي اندازهاي بين و حتي ا ) داخلي اندازهاي ا 

. اسثتفاده کنثد  تأمين مالي متنوع ابزارهاي براي توسعه و افزايش عاق بازار بدهي الزم است دولت از 

گثذاران بثالقوه را در بثازار اوراق بثدهي      تنوع اوراق بدهي دولتي نيازهاي مربوط به ترجيحات متنثوع سثرمايه  

ابزارهثايي کثه   . تأمين کرده و با جذب منابع مالي بيشتر، حجثم تثأمين مثالي دولثت افثزايش خواهثد يافثت       

اوراق  ،دسثته کلثي اوراق تسثويه خزانثه     چهاردر د، کار گرفته شون  توانند در بازار اوراق دولتي طراحي و به مي

اهداف، محاسثن و   ۱جدول در  .گيرند قرار مي 2اسناد خزانهو  ۱از تورم اوراق مصونمشارکت، اجاره و مرابحه، 

گفتثه بثه رثورت     ابزارهثاي اثيش  به رورت کوتاه ارائه شده و در ادامه، هري  از معاي  هري  از اين ابزارها 

 .مشخص شود کشور شود تا کارکرد و جايگاه اين ابزارها در بازار اوراق دولتي يتري تشريح م کامل

______________________________________________________ 
1. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) 

2. Treasury Bill 
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 در بازار اوراق دولتی مالی تأميناهداف، محاسن و معايب ابزارهای . 6جدول 

 معايب محاسن فاهدا مالی تأمينابزار 

 اوراق تسويه خزانه
تسثثويه بثثدهي دولثثت بثثا     -

 دولتيطلبناران غير 
 شفاف شدن ترازنامه دولت -

 استقالل اياانناران -
 فاقد هزينه مالي براي دولت -
 عدم نياز به تأمين منابع نقد -

کاهش درآمثدهاي نقثدي دولثت     -
 در خزانه کل کشور

، ٭اوراق مشااااارکت
 اجارهو  مرابحه

آوري منثثثابع نقثثثد و  جاثثثع -
تسثثثويه بثثثدهي دولثثثت بثثثا  

از طريثق   طلبناران غيردولتثي 
 وجوه حارله

در دسثثتيابي بثثه منثثابع نقثثد  -
 زمان انتشار

 بلندمدتداراي سررسيد  -
امنان تاديد آن در سررسثيد   -

 ٭٭با انتشار اوراق جديد
 مالي دولت هاي هزينه افزايش -

 اوراق مصون از تورم

تسثثويه بثثدهي دولثثت بثثا . ۱
 طلبناران غيردولتي

در دستيابي به منابع نقد  .2
 انتشارزمان 

 داراي سررسيد بلندمدت -
بثثثراي ايجثثثاد اطاينثثثان  -

 خريثثداران بثثالقوه ايثثن اوراق
مبني بر حفظ ارزش سرمايه 

 در برابر تورم
مالي دولت بثا نثر     تأمين -

باعثث   ،متناسثث  بثثا تثثورم  
گريثثز  شثثود دولثثت تثثورم مثثي

باشثثد و انگيثثزه کثثافي بثثراي 
. کنتثثرل تثثورم داشثثته باشثثد

از  انتشار ايثن اوراق  بنابراين،
ايثثثن جهثثثت داراي منثثثافع 

 .اجتااعي است
و  کنترل انتظثارات تثورمي   -

جلوگيري از ورود تقاضثاهاي  
بازانه به بازارهثاي طثال،     سفته
 مسنن و ارز

اي هزينثثه مثثالي بثثر  افثثزايش -
هثاي   به خصثوص در دوره  دولت
 تورمي

 اسالمی اسناد خزانه

بثدهي دولثت   دهي  سامان -
 طلبناران غيردولتي هب
ارائه به ايااننثاران بثراي    -

 ي جديدها اجراي اروژه

فاقثثد هزينثثه مثثالي بثثراي   -
 دولت
استفاده از اين اوراق توسط  -

 بثثراي انجثثامبانثث  مرکثثزي 
 عاليات بازار باز

مثثدت  کوتثثاهداراي سررسثثيد  -
 (ينسالکاتر از )
زمثان  عدم امنثان تاديثد در    -

 لزوم تسويه نقدي و سررسيد

شود، اما چون کارکردي مشابه با اوراق بدهي دارد، در اين جثدول در کنثار    جزء عقود اسالمي مربوط به بازار بدهي محسوب نايهرچند اوراق مشارکت ٭
 .ساير اوراق بدهي اسالمي ذکر شده است

 Revolving  ٭٭
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 اوراق تسويه خزانه .9-6

هثاي   تعاوني و خصورثي بثه دسثتگاه    ،حقوقي ،بدهي اشخاص حقيقي تسويهبه منظور  اين اسناد ررفاً

ايثن اوراق  . شثود  مياستفاده  ،که متقابالً به دولت بدهنار هستندات دولتي مؤسسها و  اجرايي و شرکت

توانند از محل آن نسبت به تسثويه بثدهي خثود بثا      قابل واگذاري به غير بوده و دارندگان اين اوراق مي

گونه است که دستگاه دولتي  اين سازوکار. ندکناقدام  ات دولتيمؤسسها و  هاي اجرايي و شرکت دستگاه

ايثن   ؛کنثد  طلبنار ارداخثت مثي  حقيقي يا حقوقي  شخصبدهنار، بدهي خود را از طريق اين اوراق به 

اوراق دريثافتي خثود را بثه دسثتگاه دولتثي       ،بدهنار اسثت  ديگر هاي دولتي که خود به دستگاه شخص

 . دشو مي تهاترهاي متقابل  و به اين ترتي  بدهي کردهطلبنار واگذار 

 اجارهو  ، مرابحهاوراق مشارکت .9-2

رثاح   ، در نظثام مشثارکت   .شثود  انجام ميعقد مشارکت مدني  هماهيت حقوقي اوراق مشارکت بر ااي

به جاي دادن قرض و گرفتن بهره، کل يا بخشي از سثرمايه مثورد نيثاز مؤسسثه اقتصثادي را       انداز ا 

و در اايثان هثر دوره مثالي،     شدهکند و بر اساس توافق با کارفرما، در سود و زيان آن شري   مي تأمين

کثه در قثرارداد توافثق شثده، بثين رثاح        ي ها، سود به دست آمده بر حس  نسبت ا  از کسر هزينه

 . شود تقسيم مي( کارفرما) سرمايه و عامل اقتصادي

که دارندگان آن بثه رثورت مشثاع، مالث  دارايثي مثالي        اوراق بهاداري است نيز اوراق مرابحه

. اسثت  مثال مال  و طلبنار آن  ،قاورا  هستند که بر اساس قرارداد مرابحه حارل شده و دارنده( ديني)

 . را دارد هفروش در بازار ثانوي يتبازدهي ثابت داشته و قابل ،اين اوراق

مالنيت مشثاع دارنثدگان آن در دارايثي بثر      دهنده  اوراق اجاره نيز اوراق بهاداري است که نشان

در اوراق اجاره حق استفاده از منافع يث  دارايثي يثا    . شود مبناي انتشار اوراقي است که اجاره داده مي

از آنجثا کثه ايثن    . شثود  بها از مال  به شخص ديگري منتقل مثي  ها، در قبال اجاره اي از دارايي مجاوعه

توان آن را در بازار ثانويه و به قياتي کثه توسثط عوامثل بثازار      مي ،اوراق بيانگر مالنيت مشاع فرد است

 . معامله کرد ،شود تعيين مي
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اين اوراق اين است کثه ماهيثت بلندمثدت دارنثد و امنثان تاديثد آن در        تاامويژگي مشترک 

 .سررسيد با انتشار اوراق جديد وجود دارد

 اوراق مصون از تورم .9-9

ي هاي قياتث  تورم يني از شاخصنر  سود ارداختي در زمان سررسيد براساس  بدهي، در اين نوع اوراق

 بثدهي اوراق . شثود  دقيق و شفاف تعيين مي طور به (يا هر شاخص ديگرييا توليدکننده  کننده مصرف)

  ۱.قابل طراحي استاوراق مشارکت، اجاره و وکالت اساس  مصون از تورم بر

مرکز آمار ايثران   اکنون هم زيرا ؛ن اوراق، تورم استهاي طراحي اي در حال حاضر يني از چالش

را محاسثبه و گثزارش   کننثده و توليدکننثده    شاخص قيات مصثرف تورم  مستقل از همو بان  مرکزي 

 منثد  نظثام  طور به نهادهاي گزارش شده توسط اين دو  تورم هاي زماني مربوط به مقايسه سري. کنند مي

بر اساس شاخصي که در مثورد آن اخثتالف    بدهي طراحي و انتشار اوراق ،بنابراين. از هم متفاوت است

اخثتالف بثين تثورم    دررثد  اقتصثادي يث  واحثد    چثون از منظثر    ؛اذير نيسثت  امنان ،نظر وجود دارد

دهم دررد بثازده دارايثي نيثز    ي  اما در مباح  مالي  ،استنظر  ررفقابل  نهادشده توسط دو   گزارش

در زمثان انتشثار ايثن     ،بنثابراين  .است و قابل توجه گذار بسيار مهم سرمايهبراي ارداخت سود از منظر 

ه رورت شفاف اعالم شود که تورم مورد نظر که بر اساس آن سثود اوراق ارداخثت خواهثد    باوراق بايد 

 .است آماري مربوط به کدام نهاد ،شد

مشثنل ديگثري کثه هاچنثان      ،مسثوول گثزارش تثورم باشثد     نهاداگر تنها ي   سوي ديگر،از 

 بثر کثه  اابرجاست اين است که مانن است برخي از خريداران اوراق مصون از تورم، تورم اعالم شده را 

از آنجا که شخص مورد نظر احتاثاالً الگثوي    زيرا ؛دنپذيرن ،شود اساس مخارج خانوار ناونه محاسبه مي

با توجه به ايننثه   ،بنابراين. کند مصرفي متفاوتي با خانوار ناونه دارد، تورم متفاوتي احساس ميمخارج 

______________________________________________________ 
در . ابعاد فقهي انواع رنوک قابل ايوند به تورم نيازمند تحليل فقهي حقوقي است که از حورله ايثن بحث  خثارج اسثت    . ۱

توانثد مطالعثه    منثد مثي   هکه خواننثده عالقث  ( ۱76۱مانند خوانساري و اعتصامي، )رورت گرفته اين زمينه مطالعات بسياري 

 .ناايد
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الزم است مفهوم تورم بثه رثورت کامثل بثه عاثوم       ،بازارهاي مالي بايد از شفافيت باال برخوردار باشند

 . گذاران و خريدارن اين اوراق توضيح داده شود سرمايهويژه  بهمردم 

  خزانهاسناد  .9-4

اسثناد  . شثود  که بدون کوان سثود منتشثر مثي    استاز ابزارهاي بازار مالي با ماهيت بدهي  اسناد خزانه

 ۲2و  29، ۱7، ۱سررسيدشثان   در بيشثتر مثوارد  شثود و   خزانه با سررسيد کاتر از ينسال منتشر مثي 

افتي آن در سررسثيد،  التفاوت قيات خريد اوراق و ارزش اساي دري گذاران از مابه سرمايه. اي است هفته

 ،هاچنثين  .، ضان آننه امنان فروش آن در بازار ثانويه ايش از سررسيد وجود داردمنتفع خواهند شد

نهثادي بثه وثيقثه    و سثازمان  هر ات مالي يا مؤسسها،  توانند آن را در هري  از بان  دارندگان اوراق مي

ر اساس قرض با بهثره اسثت کثه محاسثبه     اي که در اقتصاد متعارف طراحي شده ب اسناد خزانه. بگذارند

. شود توسط دولت فروخته مي (کاتر از قيات اساي) گرفته و به کسر  اين قرض به شنل تنزيلي رورت

شود، استفاده  و از نظر فقه اسالمي ربا محسوب مي شتهچون اين اوراق ماهيت قرض با بهره دا ،بنابراين

 .اذير نيست از اين اوراق در بازارهاي مالي اسالمي امنان

 ۱76۱ين بار توسط بان  مرکثزي طراحثي و در سثال    نخستبراي  ۱7۲۱اسناد خزانه اسالمي در سال  

هاي انجام شده در کايتثه   با بررسي. ين بار اجازه انتشار اين اوراق در قانون بودجه داده شدنخستبراي 

، اسناد (ابزار خريد و فروش دين)فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، بر اساس قرارداد بيع الدين 

 ،اسناد خزانثه اسثالمي   .ها و کارکردي مشابه با اسناد خزانه متعارف طراحي شد خزانه اسالمي با ويژگي

ي  ميليثون   برابراين اوراق را که مبلغ اساي شود  د ميمتعهدولت  در آناوراق بهادار با نامي است که 

دولثت  هدف اوليه از انتشار اين اوراق توسثط  . به دارنده آن ارداخت ناايدسررسيد  تاريخدر ريال است 

اي با قيات  هاي سرمايه هاي تال  دارايي هاي خود بابت طرح به منظور سامان دادن به بخشي از بدهي

وجه تسايه کلاه اسالمي در عبثارت اسثناد   . است بودهطلبناران غيردولتي اساي و سررسيد معين به 

توانثد سثند    غيراسثالمي کثه مثي    ديگر خزانه اسالمي، آن است که بر خالف اسناد خزانه در کشورهاي



 

 6931 بهار، 77، شمارهچهارمسال بيست و فصلنامه روند،   
 

 

121 

اقتصثادي و   حقيقيهاي ناشي از معامالت  ررف باشد، اسناد خزانه اسالمي بايد بر مبناي بدهي ۱بدهي

 .نه ديون روري و غير واقعي انتشار يابد

گونه است که وزارت امور اقتصادي و دارايي به ناايندگي  فرآيند انتشار اسناد خزانه اسالمي اين

، اسثناد خزانثه اسثالمي را از محثل رديثف      هاي دولت به اياانناران خصورثي  بر اساس بدهي از دولت

يافتثه و  ربثط نيثز بثر اسثاس بودجثه اختصثاص      هاي ذي دستگاه .کند منتشر مي ،يافتهبودجه اختصاص

از احراز هويثت   ا . دنکن ميست اياانناران طلبنار از دولت را به بان  عامل معرفي فهربندي،  اولويت

 ،سثپ  . شود ميست اياانناران به فرابورس ايران اعالم فهراطالعات الزم توسط بان  عامل،  دريافتو 

عرضثه و  توانند نسثبت بثه    عات در سامانه معامالت ثبت شده و اياانناران ميروز کاري، اطال ۱۱ظرف 

 .فروش اسناد خزانه اسالمي در فرابورس اقدام کنند

حقثوق و  ارداخثت  رديثف   هثم اولويت ارداخت اسناد خزانه اسالمي را در تاريخ سررسيد دولت 

عنثوان بثدهي ماتثاز دولثت در نظثر      بثه  هاي خود را  اين نوع از بدهيداده و قرار مزاياي کارکنان خود 

داري کل کشور نيز ارداخت مبلغ اساي اسناد خزانثه اسثالمي را در سررسثيد اوراق     خزانه. است گرفته

ن در تثاريخ  بازارداخت آ اين تعهدنامه به امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي رسيده و. ده استکرتعهد 

در رورت ايفاي کامل اين تعهدات توسثط دولثت، اسثناد خزانثه      ،بنابراين .سررسيد تضاين شده است

هرچه اعتبار دولت . شود خواهد شد و سب  کس  اعتبار توسط دولت ميريس  ننول  اسالمي عاري از

تواند کا  کند تا دولت حجم بيشثتري از ايثن اوراق را بثا     مي ،در بازار اوراق بدهي دولتي افزايش يابد

 .ش رساندهزينه مالي کاتر به فرو

امثا منتشثر    ،بيني شثد  ايش ريالميليارد هزار  ۲۱به ميزان  ۱762اسناد خزانه در بودجه سال 

 ريثال ميليثارد  هثزار   ۱۱بيني شد که از آن مقثدار   ايش ريالميليارد هزار  7۱نيز  ۱767در سال . نشد

بيني شثده   ايشيال ر ميلياردهزار  ۲۱انتشار اسناد خزانه اسالمي به ميزان  ۱76۱در سال . منتشر شد

 ناثاد معثامالتي   .آن باقي مانده اسثت  ريال ميلياردهزار  ۱۱آن منتشرشده و  ريال ميلياردهزار  ۱۱که 

با قيات اساي هر ورقثه   ۱76۱ين بار در تاريخ مهرماه نخستبراي « ۱ اخزا»نام  بااسناد خزانه اسالمي 

______________________________________________________ 
1. I Owe You (IOU)  
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، تثاکنون  ۱اث  از اخثزا    .عرضثه شثد   در بازار فرابورس ۱76۱اسفند  27ي  ميليون ريال و سررسيد 

ريثال  هزار ميليارد  ۱۱با مبالغ ي   هر ۱۱اخزا  ،... ،2در قال  ناادهاي اخزا خزانه اسالمي  ديگر اسناد

 . شده استمنتشر به تدريج  با سررسيدهاي مختلف و کاتر از ي  سال

 ايران اسالمی بازار اسناد خزانهشناسی  و آسيبتحليل  .4

هاي آماري و اقتصادسنجي بثه تحليثل و آسثي  شناسثي بثازار اسثناد        روش استفاده از در اين بخش با

هثاي   تواند به دولت کاث  کنثد تثا بثا آسثي       هاي اين بخش مي يافته. شود ارداخته ميخزانه اسالمي 

 جهثت تا شرايط مناسث  بثراي انتشثار ايثن اوراق      ،موجود در اين بازار آشنا شده و به رفع آنها بپردازد

از شثرايط   درسثتي کند تثا ارزيثابي    به بان  مرکزي کا  مي ،هاچنين. دشومنابع دولت فراهم  نتأمي

 . به دست آورده و امنان انجام عاليات بازار باز بر روي اين اوراق را بررسي ناايدبهادار بازاري اين اوراق 

 تاريخ انتشار و پذيرش در بازار ثانويه .4-6

ي در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران، عرضه اوليه اين اوراق از در اي اذيرش اسناد خزانه اسالم

 27سررسثيد   بثه تثاريخ   با قيات اساي هر ورقه ي  ميليون ريثال و و  ۱با نااد اخزا  ۱76۱مهرماه  ۲

گثذاري   وزارت امور اقتصثادي و دارايثي بثوده و شثرکت سثپرده      ،ناشر اين اوراق. آغاز شد ۱76۱اسفند 

بثه عنثوان بانث     مرکزي مبلغ اساي اسناد خزانه اسالمي را در روز سررسيد از طريق بان  ملي ايثران  

براسثاس تنليثف قثانون بودجثه      ،در ايثن دوره  .کند به حساب دارندگان نهايي اين اوراق واريز ميعامل 

ميليارد ريال اسناد خزانه اسالمي منتشر و اذيرش شده است و حداقل  هزار ۱۱کل کشور  ۱767سال 

عرضه  برايهزار ورقه تعيين شده که بايد از سوي دارندگان اين اوراق  ۱۱۱حجم اوراق در عرضه اوليه 

  .اوليه تعهد شود

دولت به تدريج به ايااننثاران طلبنثار از دولثت در ازاي مقثدار طلث  اسثناد خزانثه اسثالمي         

طلبنثار  ست ايااننثاران  فهرمشخص شدن تدريجي  علتتخصيص تدريجي به علت . دهد ص ميتخصي

معرفثي   فرآينثد . هسثتند  آنانمعرفي آوري و  گردهاي مختلف دولتي در حال  دستگاه که استاز دولت 

وزارت شثود و اث  از عبثور از     شروع ميکشور  سازمان برنامه و بودجهاز به ترتي  ست اياانناران فهر

 ،۱76۱نياثه دوم سثال   در . شود ختم ميفرابورس  بهبان  ملي  و و دارايي، بان  مرکزي ياقتصادامور 
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، ۱اث  از اخثزا   . اسثت  ريال بودهميليارد  ۱۱۱ تا 7۱۱اياانناران تقريباً هر هفته  مطالبات اعالم حجم

هثزار   ۱۱بثا مبثالغ   هريث    ۱۱اخثزا   ،... ،2در قال  ناادهثاي اخثزا   خزانه اسالمي  ديگر تاکنون اسناد

 (.2جدول )شده است منتشر به تدريج  ريال با سررسيدهاي مختلف و کاتر از ي  سالميليارد 

 تاريخ انتشار و سررسيد اسناد خزانه اسالمی. 2جدول 

 (هفته)مدت سررسيد  تاريخ سررسيد تاريخ انتشار نماد

 2۱ 27/۱2/۱76۱ ۱۲/۱۱/۱76۱ ۱اخزا 

 7۱ 2۱/۱9/۱76۲ ۱۱/۱۱/۱76۱ 2اخزا 

 79 2۱/۱۱/۱76۲ ۱2/۱۱/۱76۱ 7اخزا 

 ۱۱ 2۱/۱۲/۱76۲ ۱7/۱۱/۱76۱ ۱اخزا 

 ۱2 ۱6/۱6/۱76۲ ۱۱/۱۱/۱76۱ ۲اخزا 

 79 2۲/۱2/۱76۲ ۱۱/۱۱/۱76۲ 9اخزا 

 ۱7 ۱2/۱۲/۱769 2۲/۱9/۱76۲ ۱اخزا 

 ۱9 27/۱۲/۱769 7۱/۱9/۱76۲ ۲اخزا 

 ۱۱ ۱7/۱9/۱769 ۱۲/۱۲/۱76۲ 6اخزا 

 ۱۲ ۱7/۱۱/۱769 2۲/۱۱/۱76۲ ۱۱اخزا 
 .تارنااي شرکت فرابورس ايران، تاريخچه آمار معامالت: مأخذ

 نقدشوندگی و عمق بازار .4-2

اذيرفتثه شثده در فرابثورس نشثان     اوراق به کل  خزانه اسالمي را اسناد نسبت معامالت روزانه ۱شنل 

، (۱76۱مهثر   ۲)، در نخستين روز اثذيرش اسثناد خزانثه اسثالمي در فرابثورس      شنلمطابق . دهد مي

کشف قيات به رورت اوليثه   برايواگذارشده به اياانناران اوراق  کلدررد از  ۱قانون حدود  براساس

اسثناد خزانثه    روزانه اما با گذر زمان نسبت معامالت ؛به بازار عرضه شده و مورد مبادله قرار گرفته است

هثاي نوسثان در    يني از علثت  .کاهش يافته استي به کل اسناد خزانه اذيرفته شده در فرابورس اسالم

. اي وارد بثازار شثده اسثت    بثه رثورت مرحلثه   اسناد خزانه اسالمي  نسبت معامالت روزانه اين است که

در  به ارزش بازار براي اسناد خزانه اسالمي در دوره مثورد بررسثي  حجم معامالت روزانه نسبت  متوسط
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بثا وجثود   . دررثد اسثت   ۲براي اسناد خزانه در کشور آمرينا تقريباً  و هاين نسبت ۱دررد ۲/۱حدود 

تثوان چنثين    اي نظير آمرينا، ناي يافته درردي اين نسبت بين کشور ايران با کشور توسعه 6۱اختالف 

  .داردنتيجه گرفت که اسناد خزانه اسالمي ريس  نقدشوندگي بااليي 

 به کل اسناد خزانه پذيرفته شده در فرابورس روزانه نسبت معامالت. 6شکل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .تارنااي شرکت فرابورس ايران، تاريخچه آمار معامالت: مأخذ

 .رسم شده است 29/۱۲/۱76۲ تا ۲/۱۱/۱76۱از تاريخ  ۱۱تا  ۱اين شنل براساس آمار معامالت اسناد خزانه اسالمي : توضيح

بازدهي انتظاري اسناد خزانه اسالمي با حجم معامالت روزانثه ارتبثاط معنثاداري    دهد  نشان مي 2شنل 

به بيان ديگر، در روزهايي که اين اوراق با حجم معامالت نسبتاً بااليي مواجه بوده، نثر  اوراق دچثار تغييثر    . ندارد

و دارندگان اين اسثناد بثه راحتثي    اي دارد  بازار نقدشوندهناد خزانه اسالمي توان گفت اس نشده است؛ بنابراين، مي

  .توانند در رورت نياز به اول نقد اوراق خود را بدون ررف ريس  نقدشوندگي به فروش رسانند مي

______________________________________________________ 
 .است ۱76۲ ماه آذر به مربوط نسبت دو نيا محاسبه .۱
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 حجم معامالت و بازدهی تاسررسيد روزانه اسناد خزانه اسالمی. 2شکل 

 
 .تارنااي شرکت فرابورس ايران، تاريخچه آمار معامالت: مأخذ

 .رسم شده است 29/۱۲/۱76۲ تا ۲/۱۱/۱76۱از تاريخ  ۱۱تا  ۱اين شنل براساس آمار معامالت اسناد خزانه اسالمي : توضيح

 بازده انتظاری و ريسک نکول .4-9

. شثود  عرضثه و تقاضثا در هثر روز معثامالتي کشثف مثي       سثازوکار قيات اسناد خزانه اسالمي از طريق 

با توجه به قيات و تاريخ سررسيد، بثازدهي انتظثاري ايثن اوراق در روزهثاي معثامالتي قابثل        ،بنابراين

( و دارايثي  ياقتصثاد  امثور  وزارت)بازارداخت اين اوراق توسثط دولثت    با توجه به ايننه. محاسبه است

بثدون ريسث     گثذاران  ن دولت، اين اوراق بايد از منظر سثرمايه است، در رورت معتبربودتضاين شده 

معنثاداري از نثر  سثود     طثور  بثه اسناد خزانه اسالمي بازدهي  رود، ميانتظار  ،بنابراين .تلقي شودننول 

شثود کثه    مثي  مشاهده 7شنل در  با اين حال،. باشدبيشتر ن مدت و يا بلندمدت بانني هاي کوتاه سپرده

مثدت   هاي کوتاه هاواره در دوره مورد بررسي نر  بازده انتظاري اسناد خزانه اسالمي از نر  سود سپرده

 تثوان اسثتنباط کثرد    مي. معناداري بيشتر و با تالطم بااليي هاراه بوده است طور بهو يا بلندمدت بانني 

تضثاين   ي و دارايياقتصاد امور وزير سويهرچند ارداخت مبلغ اساي اين اوراق در تاريخ سررسيد از 

يث  رثرف    داراياسثناد  اين نر  بازده انتظاري اما در ذهن خريداران اسناد خزانه اسالمي  ،شده است

y = 0/00x + 24/05 
R² = 0/00 
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ينثي از شثرايط اوراق مثورد    . شثوند  ناثي بدون ريس  تلقي  در بازار اين اوراق ننول است؛ ا ريس  

  ۱.دون ريس  بودن اوراق استاستفاده توسط بان  مرکزي براي عاليات بازار باز، ب

طور مستقيم  به اسناد خزانه اسالمي عرضه شده در بازار ثانويه را اشخاص حقيقي با توجه به ايننه

در واقثع،   انثد،  اري کثرده خريثد  2مشترک گذاري هاي سرمايه به رورت غيرمستقيم و از طريق رندوق ياو 

بنثابراين،   اسناد خزانه اسالمي هستند، انتقال يافته، بخشي از بدهي دولت از اياانناران به مردم که دارنده

 .نسبت به بازارداخت به موقع اين اوراق ي  روز ايش از زمان سررسيد اقدام ناايدبايد دولت 

 های بانکی نرخ سود سپردهدر مقابل  (60تا اخزا 6اخزا)اسناد خزانه اسالمی نرخ بازدهی .  9شکل 

 

 (.هاي سود بانني سياست اولي، نر )و تارنااي بان  مرکزي  (تاريخچه آمار معامالت)تارنااي شرکت فرابورس ايران، : مأخذ

ماهثه   7هثاي   مشثارکت بثا کثوان   اوراق  ۱762قانون بودجثه   76مطابق با بند دولت  ۱762در سال 

 7جثدول   مطثابق  .رده بثود بازارداخت کوان و ارثل ايثن اوراق را ضثاانت کث     نيز منتشر کرد که خود دولت

______________________________________________________ 
بثانني ايثن    هثاي  بايد توجه داشت که يني از داليل باالتر بودن نر  سود اسناد خزانه اسالمي نسبت به نر  سود سثپرده .  ۱

در تعيثين قياثت ايثن اوراق     ،بنثابراين  ،گذاري سهم بزرگي در خريد و فورش اين اوراق دارنثد  هاي سرمايه است که رندوق

نقش مهاي دارند؛ اما ايننه دقيقا چه ميزاني از افزايش بازده انتظاري اسناد خزانه اسالمي مربثوط بثه ايثن اديثده اسثت در      

بثا   ويثژه  بثه ان با توجه به نوسانات باالي نر  سود انتظاري اسناد خزانه اسثالمي  هاچن ،ا . حال حاضر قابل سنجش نيست

 .نزدي  شدن به سررسيد، فرضيه ريسني بودن اين اوراق قابل رد نيست
2. Mutual Funds 
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ارداخثت  روز  ۱۱6 تا 2۱ تأخير  با اين اوراق را ديگر هاي شود که دولت بجز آخرين کوان، کوان مشاهده مي

ايفثاي تعهثدات    ايشينهاز ديد خريداران اسناد خزانه اسالمي،  وجود ررف ريس  ارلي از داليل. کرده است

 ۱تواند حجم بدهي انبوه دولثت باشثد   ميدليل ديگر نيز . دولت نسبت به ارداخت اوراق مشارکت دولتي است

رکثود حثاکم بثر اقتصثاد      نيزدولت به دليل کاهش قيات نفت و  درآمدهايکه دانند  و آحاد اقتصادي نيز مي

نتوانثد بثه   مانثن اسثت   دن کسثري بودجثه   آمث  وجثود  بهکاهش يافته و با ( کاهش درآمدهاي مالياتي) ايران

 2.عال کند ،تعهدات خود در قبال ارداخت اين اوراق بدهي

 تضمين شده توسط دولت دولت در پرداخت سود اوراق مشارکتتأخير . 9جدول 

 (روز)تأخير مدت  تاريخ واريز کوپن از سوی دولت تاريخ سررسيد کوپن شماره کوپن

۱ ۱9/۱۱/۱762 7۱/۱۱/۱767 ۲۱ 

2 ۱9/۱2/۱767 ۱6/۱۱/۱767 9۲ 

7 ۱9/۱۲/۱767 2۱/۱۲/۱767 2۱ 

۱ ۱9/۱۲/۱767 26/۱۲/۱767 27 

۲ ۱9/۱۱/۱767 2۱/۱2/۱767 ۱۲ 

9 ۱9/۱2/۱76۱ ۱۱/۱9/۱76۱ ۱۱6 

۱ ۱9/۱۲/۱76۱ ۱۱/۱9/۱76۱ 29 

۲ ۱9/۱۲/۱76۱ ۱9/۱۲/۱76۱ ۱ 

 (.مليبان  )بان  عامل اوراق: مأخذ   

بازده انتظثاري ايثن    ۱شنل . اند سررسيد شده ۱تا  ۱تا زمان انجام اين اژوهش، اسناد خزانه اسالمي 

. دهثد  روز ايش از بسته شدن نااد معامالتي در فرابورس تا روز بسثته شثدن ناثاد نشثان مثي      ۱۲اوراق را از 

 -معرفثي شثده اسثت    ۱ااد اخزا که با ن-دهد نر  بازدهي نخستين اسناد خزانه منتشرشده  نشان مي 7شنل 

روز معثامالتي   2نوسانات زيادي را تجربه کرده است؛ افثزون بثر ايثن، در     ،روز ايش از تاريخ سررسيد ۱۲در 

بثراي   نهثايي اوراق   دررد نيز فراتر رفتثه اسثت؛ چثون دارنثده     ۱۲آخر اين اوراق، نر  بازده انتظاري حتي از 

ورول کند، بنابراين، در روزهثاي نزديث  بثه سررسثيد     دولت  را ازمطالبات خود  بايد آن اسايدريافت مبلغ 

______________________________________________________ 
1. Stiglitz and Weiss. (1981). 

2. Goldstein and Woglom. (1992). 
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در روزهثاي  بثر ايثن مبنثا    . عرضه اوراق افزايش يافته، در نتيجه، نر  بازده انتظاري آن افثزايش يافتثه اسثت   

انتظاري به تناسث    نر  بازده ،در نتيجه ،بازار اين اوراق با رف سنگين فروش مواجه شده منتهي به سررسيد

وقوع چنثين اتفثاق ناخوشثايندي     براي مقابله باالزم است  ،بنابراين .افزايش يافته است تن ريس  ننولباالرف

کنندگان در بازار اين اوراق را آسثوده خثاطر ناايثد کثه      دار کشور با ي  سياست ارتباطي مؤثر مشارکت خزانه

دولثت موجثود بثوده و يث  روز     مربوط به ارداخت اين اوراق در حال حاضر در حساب  ريالميليارد هزار  ۱۱

اگرچثه   ،توسط دولثت  ۱البته بازارداخت به موقع اخزا  .خواهد شد واريزدارندگان حساب از سررسيد به  ايش

را در  ۱تثا اخثزا    2موج  حذف ررف ريس  ننول ساير اوراق نشد، اما شي  رعودي بازدهي انتظاري اخزا 

 . ، کاهش داد۱روزهاي ااياني معامالت نسبت به اخزا 

 روز پيش از سررسيد 61منحنی بازده انتظاری اسناد خزانه اسالمی تا . 4شکل 

 
 .شرکت فرابورس ايران، تاريخچه آمار معامالتتارنااي : مأخذ

از تاريخ سررسيد تا آخرين روز  ايشروز  ۱۲را از  ۱تا  ۱اين ناودار نر  بازده انتظاري اسناد خزانه اسالمي : توضيحات

تاريخ سررسيد اسناد خزانه اسالمي با ناادهاي . دهد معامالتي اين اوراق به رورت طيف رنگي آبي تا خاکستري نشان مي

 .است ۱76۲آبان  2۱و  ۱76۲مهر  2۱، ۱76۲شهريور  2۱، ۱76۱اسفند  27به ترتي   ۱، اخزا7، اخزا2، اخزا۱اخزا

در کل دوره مسثيري نزولثي را    ۱۱تا اخزا  ۱انگين بازده انتظاري اخزا دهد مي نشان مي ۲شنل 

بثه عنثوان    ۲شثنل  اگر اين اوراق بدون ريس  ننول بودند، شي  نزولي مشاهده شثده در . کند طي مي
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، ۱اگرچه بازارداخت به موقع اخثزا . هاي سود در آينده بود حاکي از کاهش نر  ۱ساختار زماني نر  سود

نسبي اطاينان به دولت در بازارداخت اسناد خزانه اسالمي شده اسثت، امثا هاچنثان    حاکي از افزايش 

 ،در واقثع . کنندگان در بازار اين اوراق، داراي ريسث  ننثول اسثت    اسناد خزانه اسالمي از نظر مشارکت

شود، به دليثل   تر مي علت نزولي بودن اين شنل اين است که هرچه تاريخ سررسيد اسناد خزانه نزدي 

. دهثد  يابد و ميانگين بازدهي در کل دوره را افثزايش مثي     ننول دولت، بازدهي اوراق افزايش ميريس

است کثه   ۱تا اخزا  ۱دهد که باالترين ميانگين بازدهي اسناد خزانه مربوط به اخزا  اين ناودار نشان مي

بثازدهي کاتثري   ميثانگين   ،انثد  خزانه اسالمي که هنوز سررسثيد نشثده   ديگر اند و اسناد سررسيد شده

شااره از اسناد خزانه اسالمي هاچنان  ۱۱ريس  ننول دولت هاچنان و ا  از انتشار  ،بنابراين. دارند

      .اي جدي است لهأمس

 ۱۲در  ۱تثا اخثزا    ۱شود که ميانگين بازده انتظاري اخزا  مشاهده مي ۲شنل در  افزون بر اين،

ايثن ننتثه   . بازدهي هري  از اين اوراق در کل دوره استاز سررسيد هاواره باالتر از ميانگين  ايشروز 

 ،هاچنثين . باقياانثده تثا سررسثيد ايثن اوراق اسثت      ناچيزدهنده ريس  ننول دولت در روزهاي   نشان

و ميثانگين   اثيش روز  ۱۲در  ۱شود که شناف موجود بين ميثانگين بثازده انتظثاري اخثزا      مشاهده مي

 ۱اخثزا   ،در واقثع . بيشتر اسثت  ۱تا اخزا  2ين شناف در اخزا در کل دوره نسبت به ها ۱بازدهي اخزا 

شد و چون دولت اين آزمون را به خثوبي   آزمون اعتبار دولت در ارداخت مبلغ در سررسيد محسوب مي

 . کاهش يافت ۱نسبت به هاين شناف در اخزا  ۱تا اخزا  2شناف به ازاي اخزا اين گذراند، 

 

 

 

 

 

______________________________________________________ 
1. Term Structure 
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 منحنی بازده انتظاری اسناد خزانه اسالمی. 1شکل 

 
 .تارنااي شرکت فرابورس ايران، تاريخچه آمار معامالت: مأخذ

تر نسبت بثه   اسناد خزانه اسالمي با سررسيد طوالني ،شود مشاهده مي 9شنل  طور که در هاان

 مطابق ادبيات، معاثوالً . اند تري را تجربه کرده نوسانات قياتي اايين ،اسناد خزانه اسالمي سررسيد شده

اما اين امنثان نيثز    ۱،مدت بيشتر است نوسانات قيات اوراق بدهي بلندمدت نسبت به اوراق بدهي کوتاه

مثدت حساسثيت    وجود دارد که در برخي حاالت اوراق بدهي بلندمدت نسثبت بثه اوراق بثدهي کوتثاه    

در مورد اسناد خزانه اسالمي نيز به داليل گفته شده در باال هاين حالت  2.باشند قياتي کاتري داشته

 . غيرمتداول برقرار است

 

 

 

 

______________________________________________________ 
1. Freund. (1970). 

2. Malkiel. (2015). 
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 ميانگين بازده انتظاري اسناد خزانه اسالمي در کل دوره

 روز قبل از سررسيد ۱۲ميانگين بازده انتظاري اسناد خزانه اسالمي 

 سررسيد شده
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 نوسانات تغييرات قيمت روزانه اسناد خزانه اسالمی. 1شکل 

 
 .تارنااي شرکت فرابورس ايران، تاريخچه آمار معامالت: مأخذ

اين است که آيا رفتار معتبثر دولثت در ارداخثت مبلثغ      ،ارداخته مي شود ننته ديگري که به آن

 گذاران به دولت شده است يا خير؟ هاسناد خزانه سررسيد شده در موعد مقرر سب  افزايش اعتااد سرماي

ضراي  معادله رگرسيون نر  بازده انتظاري اسثناد خزانثه اسثالمي را بثر      برآوردنتايج  ۱جدول 

ين اسناد خزانه منتشرشثده  نخستشود  مشاهده مي. دهد و تعداد روز تا سررسيد نشان مي أعرض از مبد

واحد دررد بثه   ۱/۱متوسط  طور بهمعناداري با هر روز نزدي  شدن به تاريخ سررسيد،  طور به( ۱اخزا )

ذاران گث  با توجه به ارداخت ايش از موعد اين اوراق اعتاثاد بثه سثرمايه   . نر  بازده آن اضافه شده است

بازارداخت به موقثع اسثناد    ،بنابراين ؛شود مشاهده ناي ۱و  7، 2برگشته و چنين روندي در مورد اخزا 

 .گذاران شده است خزانه سررسيد شده توسط دولت، سب  افزايش اعتبار اين اوراق نزد سرمايه
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 سررسيد شده
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 سررسيد تاريخ به شدن نزديک با اسالمی خزانه اسناد انتظاری بازده نرخ تغييرات. 4جدول 

 متغير وابسته

 نرخ بازده انتظاری
 تعداد روز تا سررسيد عرض از مبدأ

 ۱اخزا 
*6/۱7 

(۱7/۲) 

*۱2/۱- 

(7۱/۱) 

 2اخزا 
*۲/27 

(7۲/۱) 

۱9/۱ 

(۱2/۱) 

 7اخزا 
*6/27 

(29/۱) 

۱7/۱ 

(۱2/۱) 

 ۱اخزا 
*۲/22 

(۲9/۱) 

۱9/۱ 

(۱۱/۱) 

ايش از تاريخ سررسيد تا آخرين روز معامالتي نااد مربوطثه  معامالتي  روز ۱۲ز نر  بازده انتظاري را ا روزانهاين ناودار نتايج برآورد رگرسيون : توضيحات

 .دهد دررد و اعداد درون ارانتز انحراف معيار ضري  برآورد شده را نشان مي ۱۱معناداري ضري  رگرسيون در سطح  *عالمت . دهد نشان مي

 کشش تقاضای اوراق بدهی دولتی. 4-4

ايثن اسثت کثه     ،وجثود دارد ( نظير اسناد خزانه اسالمي)ديگري که در مورد اوراق بدهي دولت  ارسش

انثدازه بثازار اوراق بثدهي در     ،ديگثر  بيثان دهي منتشر ناايد؟ يثا بثه   تواند اوراق ب دولت تا چه اندازه مي

ين فرضيه اين است که انثدازه يث    نخستکشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي نوظهور چقدر است؟ 

بثا ارائثه شثواهدي ايثن     ( 2۱۱9) ۱اما برگر و وارنثاک  ؛کننده اندازه بازار اوراق بدهي است  اقتصاد تعيين

ها در توسعه بثازار   گذاري کنند که نهادها و نوع سياست استدالل مي آنها ،در واقع. کنند فرضيه را رد مي

دهند کثه   مطالعات متعددي نشان مي. کنند اوراق بدهي نقش دارند و اندازه بازار اين اوراق را تعيين مي

تثر، کسثري    تر، تورم اثايين  اقتصادهايي که سيستم مالي عايق در( دولتي يا شرکتي)بازار اوراق بدهي 

حساب سثرمايه بثازتري دارنثد، بزرگتثر و توسثعه       نيزتري و  بودجه بزرگتر، مباني حقوقي و قانوني قوي

 2.تر است يافته

______________________________________________________ 
1. Burger and Warnock 

2. La Porta, et al. (1997); Claessens, et al. (2007); Jeans and Guscina. (2006); Eichengreen and 

Luengnaruemitchai. (2006)., Mehl and Reynaud. (2005). 
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يافتگي اين بثازار دو روي يث  سثنه هسثتند و      اندازه بازار اوراق بدهي و ميزان توسعه ،بنابراين

اسثناد   ،ن طلبنثار اتواند به ايااننثار  ها مي يرگذا هاي نهادي و کيفيت سياست ناس  ظرفيتدولت به ت

 2شثنل   طثور کثه در   هاثان . منتشر ناايد ،هاي جديد انجام اروژه برايخزانه اسالمي تحويل دهد و يا 

روز  بين نر  بازده انتظاري اسناد خزانه اسالمي با حجم معامالت رورت گرفتثه در هثر   ،نشان داده شد

تقاضثاي کثافي از ايثن اوراق در بثازار     توان احتاال داد که فعثالً   ا  مي ،ارتباط معناداري وجود ندارد

سثال دارنثد، دولثت موظثف      اما با توجه به ايننه اسناد خزانه اسالمي سررسيد کاتر از ي  ؛وجود دارد

مطثابق  )ازارداخت ناايد به رورت نقدي ب ،است اين حجم بدهي انبوه را که به اوراق بدهي تبديل شده

 . (نثدارد  را ايشثين براي بازارداخت اوراق سررسيد شثده  اين اوراق قابليت انتشار اوراق جديد  ۱جدول 

سررسيد است و اگر دولثت  تاريخ در  آنارداخت باز چگونگيدر انتشار اين اوراق ننته کليدي  ،بنابراين

اندازي مجدد بثازار بثدهي    راهدهد و  ز دست مياعتبار خود را ا ،ننول کند بدهي خود اوراقدر ارداخت 

  .شود با خطر جدي مواجه مي

 گيری نتيجه. 1

بودجثه  کسثري  مالي  تأمينهاي متداول  انتشار اوراق قرضه در اثر نوسانات درآمدهاي دولت يني از راه

هاي خود را هاوار ساخته  هزينه  شود دولت امنان انتشار اوراق قرضه در چنين شرايطي باع  مي. است

دولت حجم بدهي در مورد ايران باالرفتن . و از محل درآمدهاي آينده خود در زمان حال استفاده ناايد

ابزارهثايي  . ندان کرده استنياز دولت به بازار اوراق بدهي را دو چ ها و بان  مرکزي به اياانناران، بان 

هثاي خثود بپثردازد و عاثق بثازار       مالي و ساماندهي بدهي تأمينتواند با استفاده از آنها به  که دولت مي

اسناد خزانه اسالمي، اوراق تسويه خزانه، اوراق مصون از تورم و اوراق مشثارکت،   ،بدهي را افزايش دهد

 . مرابحه و اجاره است

تسثويه بخشثي از    منظثور  بثه دولت تنها از ابزار اسناد خزانه اسثالمي   ،هتا زمان نگارش اين مقال

بثا توجثه بثه    . هاي دولتي به اياانناران طلبنار بخش خصوري بهره بثرده اسثت   بدهي دولت و شرکت

بثثا روينثثردي آمثثاري بثثه تحليثثل و  ايثثن اثثژوهشنوظهثثور بثثودن بثثازار اوراق بثثدهي دولتثثي در ايثثران 

و در بازار ثانويه فرابورس عرضه  شدهمي که تاکنون توسط دولت منتشرشناسي اسناد خزانه اسال آسي 
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دهد که اسناد خزانه اسالمي برخالف اسناد خزانثه   نشان مي اژوهشاين  هاي يافته. ارداخته است ،شده

کننثدگان در بثازار، ايثن اوراق داراي     و از نظر مشثارکت  نبودهريس   بدون ي ديگرمتعارف در کشورها

شود از منحني ساختار زمثاني   وجود ريس  ننول اين اوراق باع  مي. سوي دولت است ريس  ننول از

اين اوراق براي هدف  ،هاچنين ؛نر  سود نتوان در مورد تغييرات آتي نر  بهره اطالعاتي به دست آورد

شثود کثه    مشثاهده مثي   ،در عين حال. جانبي عاليات بازار باز توسط بان  مرکزي قابل استفاده نيست

ناايثد، اعتبثارش    و مبلغ اوراق را در سررسيد ارداخت مي دادههرگاه دولت رفتار معتبري از خود نشان 

. يابثد  گثذاران کثاهش مثي    يافته و ريس  ننول اوراق ديگر مشابه نزد سثرمايه   گذاران افزايش نزد سرمايه

و دارندگان اين اسناد بثه  اي دارد  نقدشونده بازاردهد که اسناد خزانه اسالمي  نتايج نشان مي ،هاچنين

توانند در رورت نياز به اول نقد اوراق خود را بدون ررف ريس  نقدشوندگي در بازار ثانويه  راحتي مي

 .تقاضاي کافي از اين اوراق در بازار فرابورس وجود داردتوان احتاال داد که  ا  مي. به فروش رسانند
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 نيازهای ايجاد و توسعه بازار اوراق بدهی دولتی پيش: پيوست

نيازهاي نهادي، زيرسثاختي و   آميز بازار اوراق دولتي به سه دسته کلي ايش  نيازهاي ايجاد موفقيت ايش

شثفافيت ميثزان بثدهي     ۱،معتبر و اايثدار نيازهاي نهادي شامل دولت  ايش. سياستي قابل تقسيم است

. منضثبط و هااهنثب بثين بانث  مرکثزي و دولثت اسثت       هثاي اثولي و مثالي     اجثراي سياسثت  دولت، 

هثاي نظثارتي، ماليثاتي و قثانوني کارآمثد،       زيرسثاخت  ،بانني سالم نظامنيازهاي زيرساختي شامل  ايش

اعاثال  نيازهثاي سياسثتي شثامل     و ايش بوده کننده هاي مالي رقابت سيستم مالي آزاد هاراه با واسطه

، ارداخت به موقع بازده اوراق دولتي و کنترل نسبت کسثري  ارزي و حساب سرمايهبهينه هاي  سياست

نيازها در ادامه با تفصيل بيشتري توضثيح داده   هري  از اين ايش. الص داخلي استبودجه به توليد ناخ

 .شده است

 هاي مالي و فيزينثي دولثت    دارايي نيز ودولت  2اوراق بدهي دولتي توسط اعتبار :نهادی نيازهای پيش

تعثددي  گذاران بالقوه م شود سرمايه اعتااد عاومي نسبت به اوراق بدهي موج  مي. شود اشتيباني مي

نسبت به خريد اوراق بدهي دولتي به عنوان ي  دارايي بدون ريس  و بثا عايثدي قطعثي نسثبت بثه      

 موقثع  هاي سياسي داخلي و عدم ارداخت بثه  اگر به داليلي از قبيل نااايداري. خريد آن مبادرت ورزند

تثرين   ايثن اوراق مهثم   ،شود وارد اي خدشه اعتااد اين به سررسيد تاريخ در دولتي بدهي اوراق از يني

 قابثل  دولثت  بثراي  آننثه  بثا از دسثت خواهثد داد و    ،ويژگي خود را که هاان بدون ريس  بودن است

براي برخي اهداف جانبي مانند عاليات بازار باز توسط بان  مرکزي قابل استفاده  ،شد نخواهد تعايق

 .نخواهد بود

نيثاز، دولثت را در    اين ايش. دي استنيازهاي نها شفافيت ميزان بدهي دولت يني ديگر از ايش

توانند بثه دولثت اعتاثاد و اطاينثان داشثته       دهد که به مردم نشان دهد مي معرض اين آزمون قرار مي

آنگثاه   ،گيري کرده و آن را به آحاد جامعه اعالم کند اگر دولت ميزان بدهي خود را اندازه. باشند يا خير

دهثد تثا    به مردم اجثازه مثي   ،خود جل  کند و از سوي ديگر تواند اعتااد عاومي را به مي ي،سو از ي 

______________________________________________________ 
1. Credible and Stable Government 

2. Credit 
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ريس  عدم ارداخت ارل و سود اوراق  نيزتري از ميزان بازدهي اوراق دولتي منتشرشده و  دقيق برآورد

در رورت عدم اعالم مجاوع بدهي دولت به مردم، در مثورد ميثزان   . دولتي در سررسيد به دست آورند

تواننثد در   مردم ناي ،هاچنين. توان از قبل اظهارنظر جدي داشت دم نايتقاضاي اين اوراق از سوي مر

 . مورد ميزان ريس  اوراق دولتي نظر قطعي داشته باشند

نيازهثاي نهثادي    نيثز ينثي ديگثر از اثيش     منضبط و هااهنباولي و هاي مالي  سياست اجراي

دهي اوراق بلندمثدت بثدهي دولتثي    باز از کانالانتظارات تورمي . ايجاد و توسعه بازار بدهي دولتي است

 اايبنثدي  ،بنابراين. کند را از طريق انتشار اوراق بدهي بلندمدت تعيين ميمالي دولت  تأمينهاي  هزينه

بثراي لنگرکثردن انتظثارات     ها و محدود بودن تورم در ي  بازه مشثخص  گذاران به ثبات قيات سياست

هثاي اثولي و    انتظارات تورمي نيز نيازمند اجراي سياستکنترل تورم و . است ضروري ،تورمي بلندمدت

هاي اولي و مالي عالوه بر انطباق  سياست. مالي منضبط و هااهنب از سوي بان  مرکزي و دولت است

. موجث  تغييثر آن نشثود    ۱محثور بثوده و ناسثازگاري زمثاني     با شرايط جاري اقتصاد کالن، بايد قاعثده 

 ،ننتثه ديگثر ايننثه   . ايد به رورت هااهنب با ينديگر اجثرا شثود  هاي اولي و مالي ب سياست ،هاچنين

 بثراي گثذاران داخلثي و خثارجي     سثرمايه   اي باشثد کثه انگيثزه    هاي مالي بايد به گونه مديريت سياست

دريافت  وکرد  اگر دولت توان کافي در مديريت هزينه. گذاري در اوراق بدهي دولتي افزايش يابد سرمايه

 تثأمين و هزينثه   بثوده  کنند با ريس  بااليي مواجثه  گذاران احساس مي شد، سرمايهنداشته بارا ماليات 

 . مالي اوراق دولتي افزايش خواهد يافت

  بثا  . دارددولتي بدهي بازار اوراق  توسعهسالمت نظام بانني نقش مهاي در  :نيازهای زيرساختی پيش

تغييثر در   ،بنثابراين  ،هثا هسثتند   ، بانث  توجه به ايننه يني از بازيگران ارلي بازار اوراق بدهي دولتثي 

 ،حثال . ي بر نر  بازدهي اوراق خواهد داشثت مؤثرها نقش  ميزان تقاضا و عرضه اين اوراق توسط بان 

هثا تصثايم بگيرنثد بثراي      آنگاه مانن اسثت بانث    ،چنانچه سالمت نظام بانني با مشنل مواجه باشد

بثازار   ديگثر  قرار دهنثد کثه فعثاالن    تأثيرتحت  حداکثرکردن سود خود نر  بازدهي اوراق را به نحوي

______________________________________________________ 
1. Time Inconsistency 
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توانثد   سثالمت نظثام بثانني مثي     ،بنثابراين . رو شثوند  هبثا زيثان روبث   ( گذاران داخلي و خارجي سرمايه)

 . دهد کاهشگذاران داخلي و خارجي را  هاي سرمايه نگراني

از  .دوشث  مثي منجثر  دولتي  بدهي گري مالي به کاهش نقدشوندگي بازار ثانويه اوراق واسطه نبود

بثا  . گري مالي، افشاسازي اطالعات نظام بانني و تقويت نظارت بر شبنه بانني اسثت  ارکان ارلي واسطه

توانثد   مثي  ،شثود  توجه به ايننه شبنه بانني يني از ارکان فعال در بازار اوراق بدهي دولتي محسوب مي

طالعات شبنه بثانني بثه رثورت    عدم انتشار ا. در فرآيند خريد و فروش اين اوراق نقش جدي ايفا کند

آورد کثه فعاليثت    وجود بهبر عالنرد شبنه بانني مانن است اين مخاطره را  مؤثرشفاف و نبود نظارت 

هثا باشثد و در ايثن شثرايط      شبنه بانني در بازار اوراق دولتي تنها در جهت حثداکثرکردن سثود بانث    

ا بثر معثامالت بثازار مترتث  دانسثته و      داخلي و خارجي اوراق دولتثي ريسث  بثااليي ر    ديگر خريداران

قثرار   بثانني در شثرايط بحثران    شبنه چنانچه ننته ديگر اين است که. يابد نقدشوندگي بازار کاهش مي

بازار بثين بثانني يثا     مانندکه بازارهاي مهاي  چرا ؛شدتر خواهد  ، توسعه بازار اوراق دولتي مشنلگيرد

وجود بازار توافق بازخريد ينثي  . وانند به شنل مناس  عال کنندت ناي نيز احتااالً ۱بازار توافق بازخريد

بين طيفي چون دريافت و ارداخت تسهيالت  ؛از ارکان مهم توسعه بازار ثانويه اوراق بدهي دولتي است

 تواند از طريق توافق بازخريثد  ها، مي ات مالي و شرکتمؤسسها،  بان  از قبيل کنندگان بازار از مشارکت

از اين طريق هاي مبادالتي  ريس  اعتباري و هزينه امنان ،بنابراين ،انجام شود و مطاونبه رورت امن 

 .دياب ميکاهش 

 اهايت  نيازهاي سياستي به عنوان ايش هاي حساب سرمايه و نر  ارز سياست :نيازهای سياستی پيش

در گثذاران خثارجي    براي جذب سرمايه ويژه بهدولتي بدهي آميز بازار اوراق  موفقيتتوسعه  در فراواني

هاي خود در خصوص خريد اوراق بدهي يث    گيري گذاران خارجي براي تصايم سرمايه. دارد اين بازار

دولت به بازدهي اوراق، ررف ريس  نر  ارز و ررف ريس  ننول دولثت در بازارداخثت اوراق توجثه    

توانند بثر هريث  از    هاي اولي و مالي مي هاي حساب سرمايه و نر  ارز هاراه با سياست سياست. دارند

______________________________________________________ 
1. Repurchase Agreement Transactions 
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و افزايش سود بازار اول توانند به افزايش نر   هاي نامناس  نيز مي ها اثر بگذارند و سياست اين ريس 

مثدت شثده و بثه     چنين نوساناتي مانع از انتشار اوراق با سررسثيد طثوالني  . نوسان نر  ارز منجر شود

عالوه بر  بازار ارزبايد توجه داشت که  ،هاچنين. سازد وارد ميطاه نقدشوندگي بازار ثانويه اين اوراق ل

کننثدگان   در اختيار مشارکتنيز اوراق  بازدهاطالعاتي در مورد ريس  نر   ،اطالعات مربوط به نر  ارز

دولتي بثا ريسث  بيشثتري    بدهي دهد تا در مواقعي که خريد اوراق  مي عالمتو به آنها  دادهبازار قرار 

افثزايش  . دولتثي نااينثد   بثدهي  قبل هاراه است، بتوانند ارزهاي خارجي را جثايگزين اوراق نسبت به 

اوراق دولتي و نر  ارز منجثر   بازدههاي  تواند به افزايش نوسانات نر  هاي داخلي مي آربيتراژ ارز با اول

سياست اثولي  وضعيت بازار ارز را هاواره ررد کرده و در گذاران  سياستشايسته است  ،بنابراين. شود

 .منجر نشودهاي خود لحا  کنند تا نوسانات بازار ارز به نوسان در بازار اوراق بدهي  و مديريت بدهي
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 647-681، صفحات 6931 بهار، 77، شمارهچهارمسال بيست و فصلنامه روند، 

 

 بانک مرکزی 6989جدول داده ـ ستانده سال های اساسی  مروری بر ویژگی

 

  حسين دهقان شورکند و آزاده شهشهانی

 
 دهيچک

های ملی بسياری از کشـورها مـدن ر    ستانده اقتصادی از جمله اهدافی است که در مجموعه حساب-جداول دادهو تدوین برآورد 

چارچوبی قـوی و   بنابراین،ریزی اقتصادی کاربردهای وسيعی دارند،  های مختلف تحليل و برنامه این جداول در حوزه. گيرد قرار می

 ویژه بهاقتصاد،  حقيقینگرش تفصيلی به مبانی آماری بخش . آیند شمار می کشور به های ملی تن يم و اصالح حساب برایمنسجم 

شمار  محاسبات ملی به یهای کار های مختلف اقتصادی و کاالهای توليدی، همواره یکی از اولویت توجه به تمایز مشخص بين بخش

های مصـرفی بخـش خصوصـی و      ت توليد شده در هزینههای اقتصادی و نيز سهم انواع کاالها و خدما  بررسی نقش فعاليت. رود می

سـتانده بـه شـکل    -دولتی، تشکيل سرمایه ثابت، صادرات و تغيير در موجودی انبار از موضوعاتی است که در قالب جـداول داده 

  .دشو پذیر می تفصيلی امکان

نيـز   6989ستانده سال -تهيه جداول داده ،(6989=611)های ملی بر مبنای سال پایه  همزمان با تهيه مجموعه سری زمانی حساب

-های جـدول داده  ستانده و اشاره به ویژگی-مروری کوتاه بر مباحث ن ری جداول داده با ،مقالهاین در . در دستور کار قرار گرفت

های  وصيهکارگيری ت ههای جداول عرضه و مصرف، ب کارگيری فروض مختلف، دليل انتخاب سطرها و ستون هب مورددر  6989ستانده 

SNA 1993  ،SNA 2008  انـد   معتبر و مرجع، برآورد جداول اصلی، پشتيبان و تحليلی مـورد بررسـی قرارگرفتـه    دیگر و منابع .

فعاليـت اقتصـادی    21، جدول متقارن بر مبنای فرض تکنولوژی فعاليت و در قالب 6989ستانده سال -جدول دادهاست در  گفتنی

 .تهيه شده است

 

 .قيمت پایه ،های ملی، جدول عرضه، جدول مصرف جدول داده ـ ستانده، سيستم حساب :کليــدیواژگان 

 .JEL :D57, C67بندی طبقه

______________________________________________________ 
 رانیا یاسالم یجمهور یمرکز بانک ستانده-داده رهیدا سییرa.shahshahani@cbi.net                                                

 ایران اداره حسابهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسالمی پژوهشگر                       hosseindehghan@gmail.com  
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 مقدمه. 6

وحوت  قوزن نيورا يوزوه دز وه        اگرچه از اواخر قرن نوززهم  يوديها اوهزموتا دلوتهو ي وزي   وه      

اوهزمت م زاوه  ت يشکين يتلدها يزا وه  وزهه   اين کتو ره دجر    ،و زه اقتصتههانتن  زهند، وو   ت اين

متا دلتهو ي زي  يل زالً شتيل دلداه زيوتها يتيدور    شد که يدو اين يشکين از آنجت نتش  ي . است

اا  زه کوه کوتو ره ي  و  و انجوت       م راه  ت ووا ط پدچدده ويتض   زهند و پدچددگ  اين ووا ط  ه اندازه

اا قوزا و   نيريه دلتهو ي زي  واوراس نيريوه . کرهه  زهغدري کن  ي لهو متا دجر    ت آن وا  آزيزن

 ندتهين هو ي   اقتصته يحسزب شده است، ايت هو آن زيتن اودبتط ووشن   ودن ايون نيريوه و يبت و      

همنودگتن ي و  اقتصوته هو قورن      يک  از شکل   واسد   وئزنتدف. کتو رها و دجر   و زه نداشته است

دزانود پتيوه و استسو   وراا      متا يحدوه ن و   ويتفته  زه که دجزيه و دح دلوا ه. هشز ي  دست  د ق  

 رآن شد دوت نيريوه     39 هو ستو   نت راين،متا اقتصتها  تشد،  هوک اصزو  از ستختتو و ي  کره نيت 

-هاههمتي   راا ستخت  داوو  و دکندک ستتنده-هاهه نيريهوا . کتو رها دلتهو ي زي  وا يطرح کند

دورين   ووا ط  دن  خش  هو اقتصته  ه دفصد  . دن  تو  راا اقتصته آيريکت اوائه کرهنخستراا وا   ستتنده

همنده يک نيوت    دشکدل ايطتوله ويژگ  ستختتوا ا زا  نت راين،شکل ي کن هو اين  داوو اوائه شد، 

 .دش اقتصتها  راا نخستدن  تو يدسر

اوهمت و قزايد  ست داوا کين اقتصوتها  هاو ددوين و اوائه استتند ا ي  ، يهدهمت  ستبسدست  

سطح دفصد   اطييتن و قت  دت استخراج درازمتا استس  اقتصوته هو سوطح ي و  و هو سوطزح     . است

-هاههده که  داوو شاثران غدرقت ل انکتو آن  ر يدزان هقت يحتسبتن ي  ، يز ب  ه،نتدجهو  خش  و 

يت شوکل   ستتنده-هاهه داوو . ندشزا ي   يطرح مت  ستبنتپذير سدست    ه ينزان  زء  داي  ستتنده

 اا ويوژه ا ي   يزوه دز ه مت  ستبهو سدست   ،يصرف يزسز  است-در آن که  ه  داوو يرضه  اا پتيه

______________________________________________________ 
1. Wassily Leontief 
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سدست ، نيدر  ستب کتالمت و خوديتن،  سوتب   اين ا اص   مت  ستبشزه که  قراو گرفته و دزصده ي 

   .هشزاوو يرضه و يصرف دهده دزودد و  ستب ايجته هوآيد،  راستس نتتيج  د

ا موت  ويژگو  ،  وداوو يرضوه، يصورف و يتقوتون،     سوتتنده -هاههيلرف   داوو   ت ،هو اين يقتوه

 ، راا ايون ينيوزو  . هگدر ي  تنک يرکزا  ت هقت  دشترا يزوه  روس  قراو  939  ستتنده-هاهه دوو 

 پدشودنه  هو ،هو  خو     وزه،  هستتند-هاهها ي   و  داوو مت  ستب ر  کزدتم يروو که يقديه پس از 

هو  خ   ستتنده-هاههيرا ل دهده يک  دوو . هشز ي هو  تنک يرکزا  دتن  ستتنده-هاههدهده  داوو 

ده شو اوائه  چهتو هو  خ   ستتنده-هاهه راا دهده  دوو  939 گزاوش ير زط  ه انتختب ستو  و سز 

 چهوزنه   ششو ، هو  خو   . پونج  اسوت  يزضزع  خو    939  ستتنده-هاهها  دوو مت ويژگ . است

 خزامود اوائوه   متگدرا و پدشونهته  شده و هو  خ  پتيتن  ندز نتدجه اوائهيحتسبه  داوو يرضه و يصرف 

 . شد

 در بانک مرکزی ستانده-دادهتهيه جداول  پيشينه .2

متا  ا ي   و  راستس آخرين هستزواول لمت  ستبم هت   ت ددوين  ستتنده-هاههدهده و ددوين  داوو 

ددوين   نت راين،. اقتصته، ام دت هاوه  قدق درا از  خ   ووشناوائه دصزير  ينيزو  هدهده اين  داوو 

متا آيتوا، هو فزاصول زيوتن  ينتسوب دزسوط  سوت داوان ي و   وت         يبتن   ر پتيه ستتنده-هاهه داوو 

موتا آيوتوا    يبتن   ر پتيه ستتنده-هاهه دوو  پنجران دتکنزن  تنک يرکزا اي. شزه  ديت پدهدرا ي 

. هه اسوت کور دودوين و ينتشور    939 و  913  ، 931 ، 939 ، 933 متا   راا اقتصته ايران هو ستو

همد که  نشتن ي  ا هيهرمت متا آيتوا هو ايران و کشزو يبتن   ر پتيه ستتنده-هاههدجر ه دزودد  داوو 

و زيتن  ر  زهه و يست ز  صرف ندروا انستن  يتخصص و ينت ع يوتو    فرآيند دهده اين  داوو پرمزينه

   .فراوان  است

______________________________________________________ 
 (.933 . )ايرکز  تنک.  

 (939 . )ايرکز  تنک.  
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 کشزو تنک يرکزا . آغتز شد  93 ، از ستو ستتنده-هاههمت  راا دهده  دوو  نخستدن کزش 

ايون  ودوو  وه     ،اقتصته ايران کوره  933 ستو  ستتنده-هاهه ، يبتهون  ه ددوين  دوو939 هو ستو 

 .دشينتشر  931  خ  دهده شد و هو ستو  3 صزون  خ  هو  خ  و  ه قد ت دزوددکنندگتن و هو 

 خو  و آن    1 و  ه صزون کوتييً دفصود   هو    939  تنک يرکزا هويدن  دوو خزه وا  راا ستو 

يبوتهالن ايون  ودوو مو   وه قد وت       . هکور ينتشور    93 م   ه صوزون  خو  هو  خو  هو سوتو     

 931 اقتصته ايران  راا سوتو   ستتنده-هاههددوين  دوو . دکنندگتن و م   ه قد ت خريداوان  زهدزود

ا اقتصتها  تنک يرکوزا آغوتز و نتوتيج نهوتي  آن هو کتوت    وت       مت  ستبهو اهاوه  911 از اوايل ستو 

ه و فلتودوت دهدوه شود    13 يحصزو و  33 اين  دوو هو قتوب . انتشتو يتفت 913 م دن نت  هو ستو 

دن  وتو  وزهه کوه    نخسوت اين  دوو  راا . گذاوا شده است   ه قد ت خريداوان و دزودد کنندگتن اوزش

 صزون  ه 931  تنک يرکزا از ستو  913  دوو . ده استشصزون يک  دوو کتال هو  خ  دهده  ه 

فلتودوت    33 ت ا لوته   933 هو ددريته  هو هستزو کتو قراو گرفت و ستتنده-هاههو  يصرف-يرضه داوو 

و  ور   339 ا ي و  سوتو   موت   ستباين  دوو م تمنگ  ت نيت  . دشينتشر يحصزو  3  اقتصتها و 

اقدايتد   ه ينيزو ددوين يوتدريس   933 از ستو . و اوائه شده است گذاوا اوزشمتا پتيه    سب قد ت

 ت دز ه  ه اينکه پتيه و استس اين يوتدريس  . رفت ست داوا ا ت تي  اقتصته ايران هو هستزو کتو قراو گ

 پدشوتر ، که 913 اقتصته ايران هو ستو  ستتنده-هاهه، و زه  داوو استاستزاو  ستتنده-هاهه ر  داوو 

و  931 ايون يوتدريس هو سوتو    . ن وزه  ددوين و ينتشر شده  زه، دهده يتدريس يتهشده وا دسوهدل يو   

   .طيع وستن   تنک يرکزا انتشتو يتفتصزون اوکتروندک  از طريق پتيهته ا  ه

که  ر يبنوتا  ودوو     91 ستو  ستتنده-هاهه جز  داوو آيتوا يتهشده،  تنک يرکزا  دوو 

اين  دوو هو قتوب . منهت  ن زه هدلديل شده  زه،   RASو  ت استفتهه از ووش  931 ستو  ستتنده-هاهه

 صوزون   وه  933  ودوو هيهورا  وراا سوتو      ،م چنودن   .انتشتو يتفوت  913 فلتودت و هو ستو  3 

______________________________________________________ 
 (.933 . )يطزان.  

 (.913 . )ايرکز  تنک.  
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 صوزون   وه وو   ،هاخ   هو  تنک يرکزا دهده شد صزون  هيحصزو هو يحصزو و  راا طرح مدف ندا 

 .هشز ي يحصزو وا شتيل  93اين  دوو  ؛دشوس   ينتشر ن

هو  سوتتنده -هاههو  يصورف -يرضوه  وداوو   صزون  ه 933  تنک يرکزا از ستو  939  دوو 

. دشو ينتشور  يحصوزو   13 فلتودت اقتصتها و   3 ت ا لته  939 هستزو کتو قراو گرفت و هو ها يته  

ا  داوو ير زطه  سته   ه آيتو و اطييوتد  هاوه کوه   مت ستزناست که افزاي  دلداه سطرمت و  گفتن 

دنهوت دلوداه     دون هاشتن اطييوتن کوتف    مت ستزنافزاي  دلداه سطرمت و   نت راين،، استهو هسترس 

 راا دهدوه ايون  ودوو از نيوت       .اا نخزامد هاشت کند که مدچ استفتهه  ينتصر صفر  داوو وا زيته ي 

 گذاوا اوزشا پتيه مت قد ت داوو  ر  سب اين  ؛گدرا شد  هره 113 و  339 ا ي   ستو مت  ستب

   .ده استشو اوائه 

  ستانده-دادهتهيه یک جدول کلی مراحل  .9

 : ه طزو خيصه يبتودند از ستتنده-هاههيرا ل يخت ف دهده يک  دوو 

 ستتنده و دفکدک يحصزالن ينتخب-هاهها لته  داوو  دلددن . 

 او     متا  دن  ندا يطتوله طبقه ISIC
CPCو   

HSو  9
3، 

 ستو يزوه نير ستتنده-هاههمت هو  دوو   تزنهرا يحصزالن و فلتودت، 

  يصرف ستو يزوه نيردلددن ا لته  داوو يرضه و. 

 شنتستي  و دلددن ايکتنتن و ندتزمتا آيتوا . 

 ا پتيه يطت ق  وت ندوتز   مت طرحمتا آيتوا پتيه و اصيح، دجديد و  تزنهرا هو   ا راا طرح

 ، دوو

 متا آيتوا  ت ندتزمتا ددوين  داوو يرضه و يصرف دطبدق اطييتن يندوج هو طرح، 

______________________________________________________ 
 (.939 . )ايرکز  تنک  .

2. International Standard Industrial Classification 

3. Central Product Classification 

4 .Harmonized System Codes 

https://books.google.com/books?id=FKOJK3vH6OwC&pg=PA3&lpg=PA3&dq=ISIC%2Bsna&source=bl&ots=XYla5dY4Fo&sig=rhmyJaUmzXR3CPgZPQ-kYxygcLw&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjBzsmox8_PAhXOExQKHRf1Aa4Q6AEINzAE
http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc02/cpc.pdf
http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
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 را يزوه ندتز ينطبق  ت ندتزمتا ددوين  داوو گد متا آيتوا يزوها يت ن زنه دلددن طرح

 ،يرضه و يصرف

 متا آيتوا مت و طرح گدرا  رقراوا ستزوکتو هسترس   ه اطييتن يندوج هو ن زنه. 

 متا پتيه يحتسبتن ير زط  ه  دوو يرضه  ه قد ت .9

  موتا اقتصوتها    موتا اقتصوتها  وه دفکدوک فلتودوت      يحتسبه  رهاومتا ستتنده فلتودوت

 ،ينتخب

 واوهان کتالمت  ه دفکدک کتالمتا ينتخب  يحتسبه( ندا طبقهدبديل  HS  ه CPC)، 

 يحتسبه واوهان خديتن  ه دفکدک خديتن ينتخب. 

 يحتسبتن ير زط  ه  دوو يصرف  ه قد ت خريداوان .3

 متا خريداوان متا اقتصتها  ه قد ت يحتسبتن ير زط  ه  دوو يصرف واسطه فلتودت، 

   متا خريداوان  ه قد تيحتسبتن ير زط  ه يصتوف نهتي 

 رهاومتا يصوتوف نهوتي  ختنزاوموتا شوهرا و ووسوتتي   وه دفکدوک يحصوزالن          -

 ،ينتخب

 ، رهاو يصتوف نهتي  هووت  ه دفکدک يحصزالن ينتخب -

 ، رهاو دشکدل سريتيه ثت ت نتختوص  ه دفکدک يحصزالن ينتخب -

 . رهاو صتهوان  ه دفکدک يحصزالن ينتخب -

  اوزش افزوههيحتسبتن ير زط  ه يصتوف. 

 يحتسبتن ير زط  ه  دوو  تشده   ل و نقل .3

 يحتسبتن ير زط  ه  دوو  تشده  تزوگتن  .3

 متا  ر يحصزو يحتسبتن ير زط  ه  دوو ختوص يتودتن .1

 متا  ر يحصزو يحتسبتن ير زط  ه  رهاو يتودتن، 

 مت  ه يحصزو يحتسبتن ير زط  ه  رهاو يتوانه. 

 متا پتيه تيحتسبتن ير زط  ه  دوو يصتوف  ه قد  .3
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 متا يرضه و يصرف دراز  دوو .3

 .ستتنده-هاههيحتسبتن ير زط  ه  دوو يتقتون  .1 

 6939ستانده سال -دادهجدول  هيضرورت ته.  4

ويزا اقتصوتها، کوتو ره    هو هو زيدنه دح دل ستختتو اقتصتها و  رنتيه ستتنده-هاهه داوو  طزو ک  ،  ه

ف اقتصتها و  ج  ک   يبتهالن وا دفکدوک کورهه و   ا يخت مت  خ اين  داوو، هاه و ستد  دن . هاوه

کوتو ره هيهور  وداوو    . کنود  وا پدهدرا يو  ( دقتضت)دت يصرف ( يرضه) دفصدل يزوه ندتز از س ت دزودد

ا يخت ف مت  خ  اکه هو اين گزنه  داوو يدزان ادکت از آنجت. ويزا اقتصتها است ،  رنتيهستتنده-هاهه

اا، هو قتووب يوک    ا واسطهمت  خ ا دقتضتا نهتي   ه مت  خ  ايدزان ادکت ندزاقتصتها  ه يکديهر و 

يقوداو يلدنو     دأيدندزان  شزه،  ه ستهگ  ي  ن تي  هاهه ي  ووشن يدو ويتض  و  ت ايداه و اوقت   ه 

ا دزوددکننوده يوردبط،   موت   خو  از دقتضتا نهتي  هو اقتصته وا  ه يقداو يزوه ندتز از دزودد مر يوک از  

 .هکرن  و  ه اين طريق ووا ط  دن  خش  وا دشريح  د پد 

ا ي و  و  راسوتس   موت   سوتب م هت   وت دودوين    ستتنده-هاههدهده و ددوين  داوو  ووا،  دين

اقتصته، ام دوت    قدق درا از  خ   ووشناوائه دصزير   راامتا دهده اين  داوو  آخرين هستزواول ل

متا آيتوا، هو فزاصل زيوتن  ينتسوب دزسوط     يبتن   ر پتيه ستتنده-هاههددوين  داوو   نت راين،. هاوه

ا ي و   مت  ستبمتا    ت دز ه  ه اينکه آخرين گزاوش سرا. شزه  ست داوان ي    ت  ديت پدهدرا ي 

  وراا ، يتحود  و طبوق دزصوده اهاوه آيوتو سوتزيتن ي ول       وزهه  939  تنک يرکزا ير زط  ه ستو پتيه 

، سوتتنده -هاهه ت دز ه  ه ام دت  وداوو  ا ي   و ندز مت  ستب م پزشتن  و   زگدرا از شکتف آيتوا

کشوزو دهدوه   موتا اقتصوتها    گدورا  هو نيت  اقتصوتها و دصو د    يتهشدهوو انق   د هونير گرفتن ت 

 .قراو گرفت تنک يرکزا هو هستزو کتو  939 ستو  ستتنده-هاهه داوو 

اين فرض ايکوتن  . است زهن دکنزوزژا  فرض ثت ت ستتنده،-هاههيک  از اصزو يه  دهده  داوو 

از دهده  وداوو   پسفتص ه زيتن  يلقزو    راامتا اقتصتها،  وا هو دح دل ستتنده-هاههاستفتهه از يدو 

 ديودا دهدوه    ستتنده-هاههديددر ستختتو اقتصتها کشزو  تيد  داوو   ت سزا هيهر،از . آووه  فرام  ي 
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کشوزو ديددور    مرددويج هو   تها از    ه يزاي   مستند که  هاز آنجت که دکنزوزژا و ستختتو اقتص. شزه

ستو يزوه استفتهه قوراو   3 ت هقت قت ل قبزو  دنهت  راا يدن  دزان ي يک  دوو وا   نت راين،کنند،   ي 

ند، هو شوز  يو  سوتالنه دهدوه    صوزون   وه  وداوو  ايون   ت و زه اينکه هو کشزومتا پدشرفته  هوتن  . هاه

سوتوه و يوت    3دفصود   فتصو ه زيوتن      سوتتنده -هاههي زيتً  راا دهده  داوو کشزومتا هو  تو دزسله 

 تنوک يرکوزا  وراا سوتو      سوتتنده -هاههاز آنجت که آخرين  دوو   .هشز ي ستوه پدشنهته  1  داکثر 

 .وسدد  ضرووا  ه نير ي  939 ددوين  دوو  راا ستو   نت راين،دهده شده  زه،  913 

 6939ستانده سال -دادهجدول  یها یژگیو.  5

 ها تعداد سطرها و ستون. 5-6

سوطرمتا   ،واقوع  هو. کند متا  خ  وا ن تيتن ي  مت يت هاهه يقصد فرآووهه ستتنده-هاههسطرمتا  دوو 

 سوتتنده -هاههموتا  ودوو    سوتزن . کنود  وا يشوخص يو    موت   خ متا   دوو چهزنه  يصرف فرآووهه

، مر  خ  هو تو ن تيوتن  ستتنده-هاهههو  دوو . آنهتست أکننده مزينه مر  خ   ه دفکدک يبد يشخص

موت  وه    کننده کتال و خديت، و  تو هيهور هو سوتزن   يک  تو هو سطرمت  ه ينزان همنده يت يرضه ؛شزه ي 

   .کننده کتال و خديت ينزان ستتنده يت يصرف

ن  توزان دنوتيرا يوک  وه يوک  ود       سوتتنده -هاههيل زالً فرض  ر اين است که هو يک  ودوو  

اين فرض نقطه شوروي  اسوت  وراا دلريوف يوک       واقع، هو. هکريحصزالن و وا دمتا دزوددا  رقراو 

 ت اين  تو، فرض دنتير يوک  وه يوک    . دکن ي کتوگته  ه ينزان وا دا که دنهت يک نزع يحصزو دزودد 

موتي    اا ندسوت و  سودتوا از کشوزومت  وت يوتدريس        دن فلتودت و يحصزالن دزوددا، فرض واقع  دنتنه

دورين   يهو  . ندمسوت متا وا ودمتا دزودودا    متا يحصزالن  د  از گروه سروکتو هاوند که هاواا گروه

 وراا يثوتو، يوک    . کننود  ر وا دمت، کتالمت و خديتن يتلدها دزودد يو   دشتي ت اين اير آن است که 

______________________________________________________ 
 (.933 . )يطزان  .

2. Miller and Blair. (2009). 
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هو  متا يود ووز دزودود کنود و    متا صندو، ووزش ، چک ه وکف  کننده کف  ي کن است کف  دزودد

   .نزع کف  و زه نداوه اين صزون هيهر ايکتن و انهدزه ايجته يک کتوگته  راا دزودد مر

يزانوع زيوتها    است، ووو  پذير  اگرچه ايروزه انجت  يحتسبتن  داوو دفصد    ت ا لته زيته ايکتن

تن متا آيتوا و يود  ايکو   آووا هاههگرهيحدوهيت دزان هو . هو زيدنه گسترش ا لته  دوو و زه هاوه

دور کورهن     ه ينيوزو گسوترهه  . استاوائه اطييتن دفصد   دزسط ينت ع آيتوا، از    ه يزايل يز زه 

هو زيدنه درکدوب مزينوه يوزاه اوودوه و      ويژه  ها آيتوا  ت  زئدتن  دشتر مت هاهه گرهآوواا لته  دوو، 

ايون  . يزوه ندتز خزامد  زه ،ندشز ي مت  ا واسطه  ذب  خ مت هاههک ده کتالمت و خديتد  که  ه ينزان 

 ر  زهن آنهت و ندتز  ه ينت ع يتو  و  دهده  داوو  ت ا لته  زوگ و مزينه  راايدن زيتن الز   افزون  راير 

کننودگتن   گرچوه  سودتوا از اسوتفتهه   . هشوز  يو  يز ب يحدوهيت گسترش ا لته  دوو  ،انستن   دشتر

. ندسوت يقتيسه  ت افزاي  مزينه آنهت قت ل دز دوه   هو يزضزعوو  اين  ،همند   داوو  زوگ وا در دح ي 

طزوا انتختب شزند که  مت  خ ه که دلداه شز ي اا دزصده   داوو   ت ا لته يتزسط و  ه گزنه ، نت راين

دزوددکننده يک گروه از يحصزالن يشت ه  زهه کوه هاواا سوتختتو    دت  د ي کنمر  خ   دوو دزودد، 

  .اا يکستن  تشند  مزينه

 دن  شده که سوطرمتا  ودوو يرضوه و     يحصزو پد  13 دلداه  939  ستتنده-هاههوو هو  د

  9.اند  ندا شده طبقه ،CPC 1.1او     يحصزالن   ندا  دن و  ر  سب طبقه هاههيصرف وا دشکدل 

 : ه شرح زير است -که اشتوه  ه يحصزالن دزوددا هاوه-دلداه سطرمتا  داوو يرضه و يصرف 

  ،سطر 3 گدرا هو  هاوا و يتم  کشتووزا،  نهل -

نفت خت  و گتز طبدل ، يحصزالن غذاي  و صنلت  و ندز سطرمتا يردبط  وت انورژا نيدور     -

دل، نفت کزوه و گتزموتا يوتيع  وه م وراه يحصوزالن شود دتي  و       ي نزين، نفت سفدد، گتزو

  ،سطر  3آالن هو   ستخت تن  و يتشدن

______________________________________________________ 
1. System of  National Accounts. (2008). 
2. United Nations. (1999). 

3. United Nations .(2002b). 
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 ،سطر 9 رق، گتز و آب هو  -

 سطر،   هوستخت تن و کتومتا ستخت تن   -

نههداوا و دل در وستيل نق ده يزدزوا، ي وده فروشو ، خورهه فروشو  و دل دور کتالموتا        -

 ،سطر 3شخص  و ختنه  هو 

 ،سطر  مت هو  مت و وستزوان  خديتن متل -

 ،سطر 1  ل و نقل، انبتوهاوا و اودبتطتن هو  -

کسوب و کوتو، آيوززش و  هداشوت و سوتير      موتا يوتو ،    گرا متا ير زط  ه واسطه  فلتودتو  -

 . ندا شده است طبقه سطر   خديتن هو 

وشوته    3از  -متا اقتصتها هاوه که اشتوه  ه فلتودت-ا  داوو يرضه و يصرف مت ستزندلداه 

   .دشکدل شده است   ISIC Rev.3.1ا اقتصتها مت فلتودت  او     دن  ندا طبقهفلتودت  ر  سب 

  ،ستزن 3گدرا هو  يتم  هاوا و کشتووزا،  نهل -

 ،ستزن  استخراج نفت خت  و گتز طبدل  هو  -

 ،ستزن   صنلت هو  -

 ،ستزن 9 رق، گتز و آب هو  -

 ستزن،   هوستخت تن و کتومتا ستخت تن   -

 ،ستزن   تزوگتن ، متل و وستزوان هو  -

 ،ستزن 1  ل و نقل، انبتو هاوا و اودبتطتن هو  -

يوتو ، کسوب و کوتو، آيوززش و  هداشوت و سوتير       موتا   گرا ا ير زط  ه واسطهمت فلتودتو  -

 . ندا شده است طبقه ستزن   خديتن هو 

 

 

______________________________________________________ 
1. United Nations. (2002a). 
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 6939ستانده سال -انواع جداول در چارچوب جداول داده. 5-2

 وه   ، ه هست آيدنود  939 ستو  ستتنده-هاهه داوو  که هو فرآيند دهده و ددوين  دوو  ، ه طزو ک  

 وداوو اصو   شوتيل    .  داوو اصو   و  وداوو دح د و    : ند که يبتودند ازشز ي دقسد   اص  هو گروه 

ا ير وزط  وه   موت  هاههيج زيه کتيل از  مرگدرا کتو  ه ت . است داوو يرضه و يصرف و  دوو يتقتون 

 . دزان  داوو يرضه و يصرف وا دهده کره يحصزالن، ي 

ه که د ت  شز ي اا از درازمتا يحصزو وا شتيل  يج زيه ،ا خريداوانمت قد ت دوو يصرف  ه 

ايون  ودوو هو قتووب يوک يوتدريس      . همود  يو  يحصزالن يز زه هو يک اقتصته وا دحت پزش  قوراو  

د که م وتن  شاوائه ( فلتودت اقتصتها)ستزن   3هو ( يحصزالن دزوددا)سطر  13 يستطد    ت ا لته 

 وزهه و از   CPC ندا يحصزالن، اقوي  کول    يل زو يبنتا هسته طزو  ه. استيتدريس يصتوف واسطه 

. گرچه کتو ره نزين آن يحصوزالن اسوت   ؛شزه  ه ينزان کتالمت يته ي  هو  دشتر يزاوهمتا  تصل  گروه

موتا  تصول  دشوتر  وه ينوزان        زهه و از گروه ISIC ندا وا دمتا دزودد  ه طزو يتداوو  يبنتا هسته

يتدريس يصتوف واسطه ينتصر هيهرا ندز و زه هاوند که   دوو يصرف ييوه  ر هو  .شزه صنتيع يته ي 

 رهاو يصرف  خ  خصزص ،  رهاو يصرف  خ  هووت ،  رهاو دشکدل سريتيه ثت ت نتختوص، : يبتودند از

 . رهاو صتهوان کتالمت و خديتن،  رهاو ديددر هو يز زها انبتو و ندز يتدريس ا زاا اوزش افزوهه

موتا م سوتن    ده شده که شتيل سطرمتا ير وزط  وه گوروه   ا پتيه دهمت قد ت دوو يرضه  ه 

ا ير ووزط  ووه يرضووه از يحوول دزودوود هاخوول و  مووت سووتزنيحصووزالن يووردبط  ووت  وودوو يصوورف و  

پس از . همد ي ا پتيه وا  ه هست مت قد تکه   ع ستتنده  ه   زهها پتيه مت قد تشده  ه  گذاوا اوزش

هو . هشوز  يو   ه يحتسبه يرضه کل  ه قد ت پتيه ينجور   وهان کتالمت و خديتن وا هاوي  که رهاو وا ،آن

ه   ول و نقول ندوز وحوت       دوو يرضه  رهاومتا ختوص يتودتن  ر يحصزو و  تشده  تزوگتن  و  تشد

  .هشز  ه يحتسبه يرضه کل  ه قد ت خريداوان ينجر ي  شده است که

______________________________________________________ 
1. System of  National Accounts. (2008). 
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قي  يتلودها هو يوک   متا وا دمتا دزوددا  را ر يحصزالن  تشد، ا که دلداه گروه  صزود  هو

شزند که ستزن آن يلرف يحصزو اص   آن گروه وا د دزوددا است که يحصوزو آن   س زو ينيزو ي 

موت  تشود،    اگر گروه وا دمتا دزوددا دنهت شتيل کتوگوته .  زوگترين سه  اوزش افزوهه وا خزامد هاشت

يوزاوه، دزودودان    شوتر  دايوت هو   ؛ثبت هيهرا هو ستزن ير زطه انجوت  نخزامود پوذيرفت    ،هوآن صزون

منهوتي  کوه   . متا هيهر ستزن اسوت  متا کزچکتر هو س زو همنده نسبت  اا و زه هاوه که نشتن ثتنزيه

موت طوزوا     تشود، سوطرمت و سوتزن     متا وا دمتا دزوددا  را ر گروه يحصزالن دزودد شده دلداه گروه

مرچه سطح  . تصل قراو گدرندمتا ير زط  ه يحصزالن اص    ر قطر يتدريس  يت ند که ثبت آواي  ي 

دفصدل يحصزو يصرف   دشتر  تشد، يدزان پراکندگ  اطييتن پدرايزن ثبت يحصزالن اصو    دشوتر   

 . خزامد  زه

 سوتتنده -هاههکه نقو  يه و  هو دهدوه و دودوين  وداوو        داوو يرضه و يصرف ييوه  ر اين

وحت    داوو فزق ا زاو کنترو کدفدت  زهه و  ه. دنهتي  ندز هاواا کتو رهمتا  ت ام دت  مستند هاوند،  ه

شوزند هو   طزو يقوديتد  دهدوه يو      داوو يرضه و يصرف که  ه .اا  رخزوهاوند دح د   از ام دت ويژه

د،  ت دزودد نتخوتوص هاخ و    ه هست آيده از ووش دزودوذا دزودد نتختوص هاخ     ا تدا دراز نخزامند  زه،

دزاننود سوتختتو    دنهت  وداوو يرضوه و يصورف يو     .  ه هست آيده از ووش مزينه، يتفتون خزامند  زه

يستحک   وا  هت  ذف اختيفتن آيتوا يز زه هو  ريتن کتالمت و خديتن هو سطح اقتصوته فورام    

اخ و  و هسوتدت    وه يوک وقو       متا يتفتون يحتسبه دزودد نتختوص ه آووند، دت از هوست   رآووه ووش

   .وا د اط دنتن  تصل شزه

متا يخت ف يحصوزو وا   آن است که دززيع يتنتسب مزينه  ر گروه  ندا، دقسد يک يزيت اين 

موتا    ه ينزان ا زاو کنترو وزن( CPI) کننده يصرفمتا استفتهه شده هو شتخص قد ت  دزان  ت وزن ي 

CPI  وت دلدودن يوک    . هکور گتوا و قت  دوت اط دنوتن يقتيسوه    و  داوو يرضه و يصرف  ه ينيزو سوتز 

يج زيه وا دمتا دزوددا، يتدريس يرضه  ه ينيوزو ن وتي  هقدوق آن هسوته از يحصوزالد  دزسوله       

______________________________________________________ 
1. System of National Accounts. (2008). 

2. System of National Accounts. (1993). 
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کنند و يتدريس يصرف  راا ن وتي  دقتضوتا يدوتن      از وا دمتا دزوددا يرضه ي  يک يت د که مر ي 

  .ت دي يک از اين وا دمتا دزوددا دزسله ي   راا مر

 ضورايب يوتدريس  )  هاهه يسوتقد   ضرايبيتدريس :  داوو دح د   يحتسبه شده ندز يبتودند از

، (3دخصودص  ضورايب يوتدريس  ) 3سوتتنده يسوتقد    ضرايبيتدريس  3،، يتدريس يلکزس وئزنتدف(9فن 

 .پدزند پسدن و پدشدن اقتصته ايران ضرايبو  دوو  1گُ يتدريس يلکزس 

کوه مور صونلت  وراا      همد ي ه که نشتن شز ي  گفته ه يتدريس    :ماتریس ضرایب داده مستقيم -

چوتوچزب آن  . دکنو  يو  دزودد يک وا د از يحصزو خزه چقدو از يحصزو صنتيع هيهور وا هويتفوت   

ا اين  دوو يدزان کتالمت و خوديتن يوزوه   مت ستزنمر يک از . يشت ه چتوچزب  دوو يتقتون است

 .همد ي وا نشتن ندتز  راا دزودد يک وا د کتال يت خديت 

فنو  از يوتدريس وا ود و     ضورايب اين يوتدريس پوس از کسور يوتدريس      :ماتریس معکوس لئونتيف -

و دزودود   موت  هاههاثران يسوتقد  و غدريسوتقد   ور     ،يتدريساين . آيد کرهن آن  ه هست ي  يلکزس

 وت   ايون يوتدريس هو يقتيسوه   . همود  يو  ا اقتصته وا هو صزون ديددر دقتضتا نهوتي  نشوتن   مت  خ 

ا اقتصتها کشزو وا  وه  مت  خ هاهه يستقد  اودبتط  دن کتالمت و خديتن هويتفت   ضرايبيتدريس 

 .دکن ي درا دح دل   شکل  تيع

که از مر يک وا د دزودد مور صونلت    همد ي اين يتدريس نشتن  :ماتریس ضرایب ستانده مستقيم -

يشت ه چوتوچزب  ودوو    ،چتوچزب آن. شزه چقدو  ه ينزان نهتهه واسطه  ه صنتيع هيهر فروخته ي 

 . يتقتون است

دخصودص از يوتدريس وا ود و     ضورايب اين يتدريس پوس از کسور يوتدريس     :ماتریس معکوس گُش -

موت و دزودود    اين يتدريس اثران يستقد  و غدريستقد   ر سوتتنده . آيد کرهن آن  ه هست ي   يلکزس

______________________________________________________ 
1. System of National Accounts. (2008). 
2. Direct Input Coefficients 

3. Technical Coefficients 

4. Leontief Inverse Matrix 

5. Direct Output Coefficients 
6. Allocation Coefficients 
7. Ghosh Inverse Matrix 
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اين يتدريس هو يقتيسه  ت يوتدريس  . همد ي ا اقتصته وا هو صزون ديددر اوزش افزوهه نشتن مت  خ 

ا يخت ف اقتصوتها کشوزو وا  وه شوکل     مت  خ ستتنده يستقد  چرخه يحصزالن دزوددا  ضرايب

 .دکن ي درا دح دل    تيع

همنوده يدوزان اسوتفتهه از سوتتنده      نشوتن   ،پدزندمتا پسدن :جدول ضرایب پيوند پسين و پيشين -

ندوز  دوتن     هو  خ  يزوه نير است و پدزنودمتا پدشودن   اا واسطه ا هيهر  ه ينزان نهتههمت  خ 

اا  ا هيهور  وه ينوزان نهوتهه واسوطه     مت  خ کند که يحصزو نهتي  يک  خ   ه چه يدزان هو  ي 

سر   ع ستزن  يتدريس يلکزس وئزنتدف، پددزندمتا پسدن و سر   وع سوطرا   . شزه استفتهه ي 

 .همد ي  ، پدزندمتا پدشدن وا نشتن گُيتدريس يلکزس 

 6939ستانده سال -المللی به کار گرفته شده در جداول داده راهنماهای بين. 5-9

  نوت راين، ، اسوت  339 ا ي   سوتو  مت  ستبا ي   ايران  ر استس سدست  مت  ستباز آنجت که دهده 

ا ي   از دلتويف و مت  ستبم تمنه  کتيل  ت   رااندز  939 ستو  ستتنده-هاههينيزو دهده  داوو   ه

مت از دلوتويف   و هو  رخ  قس ت SNA 1993 شده هو هوج متا يحتسبتد  مت و ووش  ندا طبقهيفتمد  و 

از وامن تا يک    که دزسط  ،م چندن. استفتهه شده است ،SNA 2008هو  شده يطرحو يفتمد   ديد 

 9.ده استشاستفتهه کتوشنتستن ستزيتن ي ل دهده شده ندز 

پذيرا، شوفتفدت،   متا انلطتف ا ي   از ويژگ مت  ستبسدست  دجديدنير شده  هيهر،سزا از 

که  دين طريق پدشرفت  استس  هو سدست  يحتسبتن ي     زهه رخزوهاو  اا ويژهم تمنه  و  تيلدت 

موت و يحصوزالن    ا نهوتها، فلتودوت  موت   خ  ندا  ديدا  راا  طبقه افزون  ر اين،. است  ههکرايجته 

ا ي   ام دت دهده و ددوين  وداوو يرضوه و يصورف    مت  ستبهو سدست   ديد . ده استپدشنهته ش

ده شو ترا  راا آنهت يشوخص   دش،  دشتر شده و کتو رهمتا پدشدننسبت  ه  داوو يشت ه هو سدست  

 .است

______________________________________________________ 
1. Backward Linkages (BL) 

2. Forward Linkages (FL) 
3. Handbook of Input-Output Table, Compilation and Analysis, UN. (1999). 
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وا  فو    339 ا ي و   موت   سوتب ، چتوچزب نيورا سدسوت    113 ا ي   مت  ستبسدست  

 ه ينيزو م تمنه   ت هستزو ک دسدزن آيتوا ستزيتن ي ل يتحد، نحزه  رخزوه  ، ت اين و زه. ن تيد ي 

ايون سدسوت   وه طوزو     . هشوز  انود،  دوتن يو     متا  ديد و يه   که  ه دتزگ  واوه اقتصته شده  ت  نبه

صوزون     وه اا  ر ووا سطح هقت و شفتفدت وويکرهمت يت رکز  زهه و يبت و  طورح شوده وا     فزاينده

 .مده ي  يبسزط  شرح

  2003های ملی  مباحث جدید در نظام حساب. 5-4

ينحصر  ه فوره، هو ايکوتن و وزه     ستتنده-هاهه ه ينيزو دبديل  داوو يرضه و يصرف  ه يک يتدريس 

هو اسوتخراج  . هشوز ، يطت ق  ت يحصزو و يت يطت ق  ت فلتودت اوائوه  ستتنده-هاههيتدريس اين اينکه  ؛هاوه

  يوتدريس يصورف  ودون ديددور     يدرين شکل،  خ  دقتضتا نهت هيتدريس يحصزو هو يحصزو،  ه سته

. همود و ندوتز  وه ديددور نوداوه      ، دقتضت وا  ر  سب يحصزو نشتن يو  پدشتريتدريس يزوه نير . يتندي 

ا ير زط  ه يصرف واسطه و اوزش افزوهه يتدريس ندتز  ه ديددر از وضلدت فلتودت  ه يحصوزو  مت  خ 

 توت يزوه نير شوتيل   ، نت راين. همد ي يدزان کل يحصزو وا نشتن  يج زع سطرمتا يتدريس،. هاوند

ووش  ،ايون يزضوزع  . اسوت اوقت  از يک ستزن  ه ستزن هيهر هو کل سطر هاهه شوده    توهيهردخصدص 

متا سريتيه و ندوروا  کند که دقتضت  راا يصرف واسطه و نهتهه اين ووش فرض ي . دکنزوزژا نت  هاوه

هو اسوتخراج يوتدريس فلتودوت هو فلتودوت  وه      . شزه يشخص ي  ،ستخته شدهکتو  ت يتمدت يحصزالن 

يود  ديددور هو    هودلدرين شکل ي کن،  خ  اوزش افزوهه يتدريس يصرف ثت ت يتنده است و  ه  ستهه

 . کند يدزان ستتنده، درکدب يصرف واسطه و نه کل آن، ديددر ي 

 : و زه هاوه ستتنده-هاههيتقتون   ح  دهده و ددوين  داوو چهتو گزينه استس  هو

   ،ووش يحصزو هو يحصزو  ت استفتهه از فرض دکنزوزژا يحصزو (اوف

  ،ووش يحصزو هو يحصزو  ت استفتهه از فرض دکنزوزژا فلتودت (ب

______________________________________________________ 
1. Product Technology Assumption 

2. Industry Technology Assumption 
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   ،ووش فلتودت هو فلتودت  ت فرض ستختتو ثت ت فروش يحصزو (ج

   .دتووش فلتودت هو فلتودت  ت فرض و زه ستختتو ثت ت فروش فلتو (ه

« ب»متا گزينه ،يقت ل ايت هو ؛اوقت  ينف  وا ايجته ن تيندي کن است « ه»و « اوف»متا گزينه

 . اوقت  ينف  نخزامند هاشت« ج»و 

هه کوه هو ايون  ودوو از ووش    کور فلتودت اقتصوتها دهدوه     3 تنک يرکزا  دوو   ت ا لته  

هاليول  . استفتهه شده است( فروش يحصزوستختتو ثت ت ) فلتودت هو فلتودت  ت فرض دکنزوزژا فلتودت

ددوين شوده دزسوط  تنوک يرکوزا م تمنوگ       پدشدن ت  داوو  ،استفتهه از اين ووش اين است که اوو

(  ISICکود  )ا ي   ندز  ر استس وشته فلتودوت  مت  ستب ،سز  9،هشز   اوقت  ينف  ايجته ن ،، هو است

اينکوه   سورانجت  ووه و  ندز  ه کتو يو   ستتنده-هاههمنهت  ستزا  داوو  ههو   ،  نت راين،هشز يحتسبه ي 

يحصزالن ثتنزيوه از   نتچدزاگر  دوو يرضه  ه س ت قطرا  زهن گراي  هاشته  تشد که نشتن از سه  

 .ثردر خزامد  زهؤ، اين ووش ياستکل يحصزالن اقتصته 

 6939ستانده سال -منابع آماری جداول داده. 5-5

 ای های آمارگيری نمونه طرح 

موتا   ا آيوتوگدرا  وتيع طورح   مت طرح. ندمستا  تيع و دفصد   مت طرحشتيل  مت طرحاين 

ا دفصود    موت  طورح کوه   هو  وتو    وزهه، مستند که نتتيج آنهت قت ل دل د   ه کول   اا ن زنه

ووو     وزهه، ا  وتيع  موت  طرحمتا ک ترا نسبت  ه  ي  مستند که هاواا دلداه ن زنهمت طرح

ا آيتوگدرا  وتيع و  مت طرح. هاوند ستتنده-هاهه داوو درا هو  د سطرمتا  کتيلاطييتن 

 :دفصد   يبتودند از

 ،متا صنلت  آيتوگدرا از کتوگته -

______________________________________________________ 
1. Fixed Product Sales Structure 

2. Fixed Industry Sales Stucture 

  وه  شوتر د  اطويع  ا ورا . شود  اآيوتو  امت ووش  ه يتزسل دي ت يشکل نيا وفع ا را و نداوند ااقتصته هددز   ينف اوقت . 9

 .(933 ) م کتوان و ايهت ر و(  93 )م کتوان و ي  تنز، (933 ) يطزان:  ه ددکن نهته ن زنه ينزان
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 ،ا زوايت و  تغداوا، هايداوا و پرووش طدزومت فلتودتآيتوگدرا از  -

 ،تن پرووش قتوچ خزواک يؤسسآيتوگدرا از دزوددکنندگتن گل و گدته زينت  و  -

 ،آيتوگدرا از خديتن کشتووزا -

 ،تن پرووش زنبزو يسليؤسسآيتوگدرا از  -

 ،متا صنلت   آيتوگدرا از گتوهاوا -

 ،کش  متا صنلت  و  ز ه  آيتوگدرا از يرغداوا -

 ،آيتوگدرا از شکتو -

 ،هاوا آيتوگدرا از  نهل -

 ،آيتوگدرا شدين -

 ،آيتوگدرا از يلتهن کشزو -

 ،آيتوگدرا از خديتن کسب و کتو -

 ،دجهدزان و کتالمتا شخص  و ختنه آالن و   آيتوگدرا از کرايه يتشدن -

 ،متا ي زي  و يحل صرف غذا و نزشددن  آيتوگدرا از اقتيتهته -

 ،آيتوگدرا از يدهکتوا ا ت تي  -

 ،آيتوگدرا از خديتن  د توستتن  و غدر  د توستتن  خصزص  و هووت  -

 ،ا هايپزشک مت فلتودتآيتوگدرا از  -

  ،اوحسنه متا قرض  آيتوگدرا از صندوق -

 ،از ستزيتن  زوس و اوواق  هتهاوآيتوگدرا  -

متا ي   ،  صنتيع و يلتهن، انج ن ،يتنند ادتق  تزوگتن ) متا هاواا يضز  آيتوگدرا از ستزيتن -

 ،(ادحتهيه اصنتف و غدره

 ،متا سدتس  و هين  و يذمب   آيتوگدرا از ستزيتن -

 ،ا فرمنه ، دفريح  و ووزش مت فلتودتآيتوگدرا از  -

 ،فروش ، ي ده فروش  و  ق اول ل کتوا آيتوگدرا از خديتن خرهه -
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 ،آيتوگدرا از دل در وستيل نق ده يزدزوا، شخص  و ختنه  -

 ،متا فروش وستيل نق ده يزدزوا آيتوگدرا از کتوگته -

 ،آيتوگدرا از خديتن آوايش  و پدرايش  -

 ،آيتوگدرا از يراکز آيززش  خصزص  و هووت  -

  ،آيتوگدرا از خديتن  هداشت -

 ،مت نت  کتيپدزدرا و کتف  آيتوگدرا از خديتن -

 ،ا ک ک    ل و نقل آ  مت فلتودتآيتوگدرا از  -

 ،آيتوگدرا از هفتدر يخت ران و پست خصزص  -

 ،آيتوگدرا از خديتن د فن م راه -

 ،آيتوگدرا از ستير خديتن -

 . يآيتوگدرا از مزينه و هوآيد ختنزاومتا شهرا و ووستت -

 منابع آمارهای ثبتی 

آيتومتا وسو   ينتشرشوده   . استاين ينت ع شتيل آيتومتا وس   ينتشرشده دزسط هووت 

ستونتيه آيتو  تزوگتن  کشوزو و ندوز اطييوتن ينتشرشوده هو قوتنزن      : دزسط هووت يبتودند از

نيوران  . ا هيهور موت    زه ه کل کشزو، آيتومتا وس   وزاون  هوته کشوتووزا و وزاودختنوه   

يزو دراز  دوو هو مر وشته فلتودت و ندز  وه ينيوزو کنتورو    کتوشنتستن يتخصص ندز  ه ين

 .يزوه استفتهه قراو خزامد گرفت ستتنده-هاههنتتيج و ووا ط اوقت   دوو 

 6939 های محاسبه و تدوین جداول عرضه و مصرف سال  روش. 1

يصورف   داوو يرضه و . اا  رخزوهاوند ا ي  ،  داوو يرضه و يصرف از ام دت ويژهمت  ستبهو نيت  

 وداوو   ، ايون م چنودن . وونود  دور  وه کوتو يو      موتا اقتصوتها دخصصو      ه ينزان ا زاوا  راا دح دل

اقتصوته،  وت اسوتفتهه از      قدق اوائه يحتسبتن و  رآووهمتا انجت  شده هو  خ    راادرين ا زاو  ينتسب

.  ل دز ه  هاونود ا ي   نق  قتمت  ستبکدف  نتتيج  اهو اودقت ،ند،  نت راينمستاطييتن آيتوا پتيه 

ه،   کوه  شوز  اسوتفتهه يو    سوتتنده -هاهههو  تو  تضر از اين  داوو نه دنهت هو دهدوه  وداوو يتقوتون    
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يک نيت  اقتصتها وا  ت استفتهه از ايون  وداوو     قدق متا ي  کره  خ   درين ويژگ  دزان استس  ي 

 . دشخدص هاه

يحصزو هو قتوب  وداوو يرضوه و    13 فلتودت اقتصتها و   3متا استس  ير زط  ه  يزازنه 

 ور   افوزون . هشوز  دهده شده است، اوائوه يو    939  تضر که  راا ستو  ستتنده-هاههيصرف، هو  دوو 

 داوو يرضه و يصرف،  ت  رآووه  داوو پشتدبتن از قبدل  داوو  تشده   ل و نقل،  تشده  تزوگتن  

 ه قد ت پتيوه ندوز    939 ستو  ستتنده-هاهه،  دوو  داگتنهمتا  ر يحصزو  ه صزون  ص يتودتنو ختو

 .يحتسبه و اوائه شده است

 گذاری مبادالت ارزش. 1-6

موتا اقتصوتها و  ور يبنوتا        ه ي ت ام دت  تالا دهده  وداوو  وه قد وت پتيوه هو دجزيوه و دح دول      

اوو  ه قد ت خريداوان،  رآووه  داوو  تشده   ول و   ر  د ا ي  ، ييوه مت  ستبهستزواول ل نيت  

 ه قد ت پتيه،  ت استفتهه  ستتنده-هاهه دوو . نقل و  تشده  تزوگتن  ندز هو هستزو کتو قراو گرفته است

 .دشمتا  ر يحصزو، دنيد   و  دوو ختوص يتودتن يتهشدهاز  داوو 

 دیهای اقتصا محاسبه ارزش ستانده و هزینه واسطه فعاليت. 1-2

موتا   يحتسبه و  ورآووه اوزش سوتتنده و مزينوه     راامت و دنزع يحصزالن،   ه واسطه گسترهگ  فلتودت

متا يخت ف اقتصوتها و يحصوزالن    دلداها از فلتودت. هشز واسطه از ينت ع يخت ف آيتوا استفتهه ي 

طه هو زيور  موتا واسو   يحتسبه اوزش سوتتنده و مزينوه    رااينت ع يخت ف آيتوا  ندزيردبط  ت مريک و 

 .آووهه شده است

 کشاورزی. 1-2-6

هاوا و قطوع   اين قس ت شتيل چهتو فلتودت دزودد يحصزالن زواي  و  تغ ، پرووش  دزانوتن،  نهول  

مت و يرادوع، شورکت سوهتي  شودين      وزاون  هته کشتووزا، ستزيتن  نهل. استگدرا  اشجتو و يتم 



 

 6931 بهار، 77، شمارهچهارمسال بيست و فصلنامه روند،   
 

 

811 

و اهاوه آيتو اقتصتها  تنوک يرکوزا اطييوتن و    ايران، ستزيتن  فتيت يحدط زيست، يرکز آيتو ايران 

 .ندکن آيتو ير زط  ه اين قس ت وا فرام  ي 

 استخراج معادن. 1-2-2

. هشز متا استخراج نفت خت  و گتز طبدل  و ندز استخراج ستير يلتهن هو اين قس ت ينيزو ي  فلتودت

  يوت  وه طوزو يسوتقد  و  وه      متا واسطه فلتودت استخراج نفت خت  و گوتز طبدلو   اوزش دزودد و مزينه

« شرکت ي و  نفوت ايوران   »شده و يت از درازنتيه د فدق    هويتفتدفکدک کتالمت و خديتن از وزاون نفت 

ه شود  متا واسطه فلتودت استخراج ستير يلتهن ندز از آيوتو ينتشور   اوزش دزودد و مزينه. اند  رآووه شده

 .شزه ي دزسط يرکز آيتو ايران، يحتسبه و  رآووه 

 ای صنایع کارخانه. 1-2-9

، صونتيع  (ISIC, Rev.3.1)موتا اقتصوتها    وشته فلتودت د ت او       ندا استتنداوه  دن استس طبقه  ر

 ستتنده-هاهههو  دوو . شزند دفکدک ي ( 3  -91) خ  هو سطح کدمتا هو وق    9 اا  ه  کتوختنه

   اا هو  مت، صنتيع کتوختنوه  از فلتودت ندا،  ه هودل اهغت  و دفکدک  رخ   طبقهاين ،  ت ويتيت 939 

 .اند  ندا و اوائه شده فلتودت طبقه

اا  وه دفکدوک کتالموت و خوديتن، از آيوتو       متا صونتيع کتوختنوه   و ستتنده مت هاههيحتسبه   راا

کوه دزسوط اهاوه آيوتو     939 نفور کوتوکن و  دشوتر،  وراا سوتو       11 متا صونلت    سرش توا کتوگته

نفر کتوکن  1 متا صنلت   ده و ندز آيتو نشريه نتتيج آيتوگدرا از کتوگتهشرا اقتصتها  تنک يرکزا ا 

آيتوا يردبط  وت صونتيع    هيهر ه دزسط يرکز آيتو ايران و ينت عشدينتشر 939 و  دشتر کشزو هو ستو 

 شوده نفور ندوز از آيوتو ينتشر    1 متا صونلت  ک تور از    کتوگته يزوههو . استفتهه شده است اا کتوختنه

 .ه، استفتهه شده استشز ي دزسط يرکز آيتو ايران که مر چند ستو يک  تو يحتسبه 
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 توليد و توزیع نيروی برق. 1-2-4

استس آيتو و اطييتن هويتفت  از   ر 939 متا واسطه فلتودت دزودد و انتقتو ندروا  رق هو ستو  مزينه

يردبط،  ه دفکدک کتالمت و خديتن يخت وف   هيهر شرکت دزاندر و درازنتيه انرژا وزاون ندرو و اطييتن

سدسوتن  ورق  راسوتس اوقوت      أا توه د ندزمت و  مزينه انزاع سزخت يصرف  هو ندروگته. ده استش رآووه 

از کول مزينوه واسوطه     يتهشدهمتا   ت کسر مزينه ،د، پس از آنششرکت دزاندر و درازنتيه انرژا  رآووه 

از . دشو اا  خ   رق هو  دوو يصرف، دززيع  متا واسطه هصنلت  رق، دفتضل آنهت  راستس سه  مزين

هيهر، يحتسبتن ير زط  ه درکدب ستتنده فلتودوت دزودود و دززيوع ندوروا  ورق،  ريبنوتا اوقوت          سزا

 .اا  زهه است متا  رق ينطقه  هويتفت شده از شرکت دزاندر و شرکت

 تصفيه و توزیع گاز. 1-2-5

کش  يت سد ندو  ه يصتوف صونلت ، دجوتوا و    طريق شبکه وزوه ازدصفده و دززيع گتزطبدل  و يتيع که 

يحتسبه   رااآيتو و اطييتن يزوه ندتز . هشز ي يت د، هو اين فلتودت هو نير گرفته  ختنه  اختصتص ي 

، «متا نفتو  ايوران   شرکت ي   پتالي  و پخ  فرآووهه»اوزش ستتنده اين فلتودت  ه طزو يستقد  از 

 ورآووه   ،م چنودن . دشو کننده گتز يتيع هويتفت   متا خصزص  دززيع و شرکت« شرکت ي   گتز ايران»

و ندوز  رخو    « رانشرکت ي   گتز ايو »متا  متا واسطه اين فلتودت  ريبنتا اوقت  دفصد   مزينه مزينه

 .کننده گتز يتيع،  ه دفکدک کتالمت و خديتن يخت ف صزون گرفت  متا خصزص  دززيع شرکت

 گردآوری، تصفيه و توزیع آب. 1-2-1

کنندگتن دجتوا و صونلت  هو   ختنزاومت، يصرف  آووا، دصفده و دززيع آب  دن گرهمتا يردبط  ت  فلتودت

فلتودوت،  ريبنوتا   ايون  اسطه و اوزش دزوددان اصو   و فريو    متا و مزينه. شزه ي اين فلتودت ينيزو 

اا  موتا سوهتي  آب ينطقوه    و شورکت « شرکت آب و فتضيب استتن دهوران »اطييتن هويتفت شده از 

هو فلتودوت کشوت     داگتنوه است که اوزش دزودود آب کشوتووزا  وه طوزو      گفتن . دشمت  رآووه  استتن

 .، ينيزو شده استيحصزالن ستالنه و هائ   و خديتن کشتووزا
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 ساختمان. 1-2-7

متا يسکزن  و غدريسکزن  و ندز ا داث  ا  خ  ستخت تن شتيل ا داث و دزسله ستخت تنمت فلتودت

متا ايون گوروه    فلتودت. استمت،  نتهو و ايزو ستخت تن  يشت ه  مت، فروهگته مت، کتنتو مت، دزنل و دزسله واه

آيوتو و اطييوتن    اصو    خو   .   قت ل دفکدک استهو هو  خ  ستخت تن خصزص  و ستخت تن هووت

از  هسوت آيوده    وه متا ستخت تن  خصزص  از نتوتيج   متا واسطه فلتودت ير زط  ه اوزش دزودد و مزينه

متا اهاوه آيتو اقتصتها  تنک يرکوزا، يرکوز آيوتو ايوران و سوتزيتن ي و  زيودن و يسوکن قت ول           طرح

متا واسطه فلتودت ستخت تن   رآووه اوزش دزودد و مزينه ا راندتز  آيتو و اطييتن يزوه. هستدت   است

ا ت وتي ،   دوأيدن موت و سوتزيتن    موتا شوهرهاوا   کشوزو، درازنتيوه   کل هووت  ندز از طريق قتنزن  زه ه

 .متا ي ران  هويتفت شده است و يجريتن طرح  رنتيه و  زه ه کشزوستزيتن 

 بازرگانی و انواع خدمات تعميراتی. 1-2-3

، «ي وده فروشو   »، «نههداوا و دل در وستيل نق ده يزدزوا»متا  ط  ه اوزش ستتنده فلتودتاوقت  ير ز

موتا   از آنجت که هو وهيف. دش ه دفکدک يحتسبه « دل در کتالمتا شخص  و ختنه »و « فروش  خرهه»

  نوت راين، قت ول دشوخدص مسوتند،     يتهشدهندز چهتو گروه خديتد   939  داوو يرضه و يصرف ستو 

مت ندز  وت اسوتفتهه از    واسطه اين فلتودت  مزينه. دشمتا ير زطه هوج  يستقد  هو وهيفطزو   هاوقت  اين 

 ه دفکدک کتالمت و خوديتن يخت وف  ورآووه     پدشدنمتا  ا آيتوا يز زه و  داوو يصرف ستومت طرح

 .ده استش

 هتل و رستوران. 1-2-3

موتا   ددن  و ندوز نتوتيج آيوتوگدرا از اقتيتهوته    متا صرف غذا و نزشو   ريبنتا نتتيج آيتوگدرا از کتوگته

ا متل و وسوتزوان  ر سوب کتالموت و    مت فلتودتي زي  يرکز آيتو ايران، اوزش ستتنده و مزينه واسطه 

 .دشخديتن،  رآووه 
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 حمل و نقل و انبارداری. 1-2-60

موتا   ودوت اا، آ و ، موزاي ، انبوتوهاوا و فلت    ا   ول و نقول وي و ،  وتهه    مت  خ اين  خ  شتيل زير

 . استپشتدبتن  و ک ک    ل و نقل 

 ارتباطات. 1-2-66

اوزش سوتتنده و  . هشوز  يو  اودبتطتن  ه هو زير گروه خديتن يخت ران و خديتن پست و پدوک دقسود    

يوتن هويوتفت  از وزاون   متا يخوت ران، پسوت و پدوک  ريبنوتا آيوتو و اطي       متا واسطه فلتودت مزينه

ا آيوتوا  خو  خصزصو     مت طرحرکت يخت ران ايران، شرکت پست و ش اودبتطتن و فنتووا اطييتن،

 .هگدر ي هو زيدنه پست و پدک صزون 

 گری مالی های مربوط به واسطه فعاليت. 1-2-62

تن يؤسسو تن ايتبوتوا غدر وتنک ،   يؤسسو موت،   يتو ، خديتن  تنک گرا واسطها ير زط  ه مت فلتودتاز 

آيتو و اطييوتن  . ندمستگذاوا   متا کتوگزاوا و سريتيه اوواق  هتهاو و شرکت و ايتبتوا، ستزيتن  زوس

افوزوهه ايون  خو ، از اطييوتن يتنوزع        ورآووه اوزش سوتتنده، مزينوه واسوطه و اوزش      راايزوه ندتز 

 ور يبنوتا   . آيود  هست ي   همت و هوآيدمت،  متا يتو   ه دفصدل مزينه از    ه صزون يتهشدهتن يؤسس

گرا يتو  از ووش دزودد و هوآيود يحتسوبه شوده و     متا ير زط  ه واسطه ، اوزش افزوهه فلتودتاين آيتو

اسوتس    ر. هشز ي دفتضل اوزش دزودد و اوزش افزوهه  ه ينزان مزينه واسطه اين فلتودت هو نير گرفته 

 ودن  تن ايتبتوا ينتخب، مزينوه واسوطه يحتسوبه شوده     يؤسسمت و  اطييتن دفصد   هويتفت  از  تنک

 . ندا يحصزالن دززيع شده است يبنتا طبقه کتالمت و خديتن يخت ف  ر

 تأمين وجوه بيمه و بازنشستگی بجز تأمين اجتماعی اجباری. 1-2-69

متا  د وه هو زيدنوه    مت و آژانس متا شرکت متا  د ه و ن تيندگ  شرکت د ت اين  خ  شتيل فلتودت 

واسطه اين فلتودت  ت استفتهه از آيتو و اطييتن هويوتفت  از  متا  اوزش ستتنده و مزينه. استانزاع  د ه 

 ت استفتهه از اطييتن دفصود     ،م چندن. شزه متا يتو  آنهت يحتسبه ي  صزون ندزمتا  د ه و  شرکت
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 نودا يحصوزالن،    اسوتس طبقوه   ، اقي   ه دفکدک کتالمت و خديتن و  ريتهشدهمتا  هويتفت  از شرکت

 .هشز  رآووه ي 

 خدمات امالک و مستغالت. 1-2-64

موتا يلوتيين ي کو  و سوتير خوديتن       دزاند هو هو  خو  فلتودوت  نهوته    خديتن اييک و يستيين ي 

سووتير خووديتن يسووتيين شووتيل خووديتن وا وودمتا يسووکزن  و وا وودمتا . يسووتيين دفکدووک شووزه

موتا يلوتيين ي کو   وه       رآووه مزينه واسطه و اوزش سوتتنده فلتودوت  نهوته     راا. شزه غدريسکزن  ي 

متا يلتيين ي ک  يرکز آيتو ايوران اسوتفتهه شوده     دفکدک کتالمت و خديتن از نتتيج طرح آيتوگدرا  نهته

متا دل دوران  زئو  يسوکن     شتيل مزينه ک  طزو    ه وا دمتا يسکزن  متا واسطه فلتودت مزينه. است

متا يحضر و هالو   وراا ا وتوه و خريود و فوروش وا ودمتا       متا  د ه و مزينه ا توا، مزينهشخص  و 

خديتن وا ودمتا  . اند شزه که  ريبنتا اطييتن  زه ه ختنزاو شهرا و ووستتي   رآووه شده يسکزن  ي 

هودول   وا دمتا غدريسکزن   ه يزوههو . است( يتوک  خزه)يسکزن  شتيل ا توه واقل  و ا توه ا تست   

  اسوتفتهه وا ودمت، ووش  ايون  مت و هوآيدمتا خديتن  ايکتن هسترس   ه آيتو ير زط  ه دفصدل مزينه نبزه

 .ده استششده هو وا دمتا يسکزن  هو اين قس ت م  اي تو 

 سایر خدمات کسب و کار. 1-2-65

و دجهدزان  ودون  آالن  متا کرايه يتشدن کتوگته: که يبتودند از  زههاين فلتودت شتيل خديتن يتنزي  

اا، خوديتن  قوزق ،    اپرادزو و کتالمتا شخص  و ختنه ، خوديتن دحقدوق و دزسوله، خوديتن وايتنوه     

خديتن  ست داوا و  ست رس ، کتت داوا، يهندستن يشتوو، وکيا هاهگسترا، هفتدر اسونته وسو   و   

اوزش ستتنده و . يشت ه هيهر ازهواج، يشتووه يتودتد ، دجزيه و دح دل و آزيتي  فن ، دب ديتن و خديتن

يبنتا نتتيج آيتوگدرا از خديتن کسب و کتو يرکز آيتو ايران  وه دفکدوک    مزينه واسطه اين فلتودت  ر

 .کتالمت و خديتن يخت ف  رآووه شده است
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 خدمات عمومی. 1-2-61

، «ايوزو ي وزي   »ا خوديتن  موت   خ موتا ايون  خو   وه زيور      هو  داوو يرضوه و يصورف، فلتودوت   

و « آيوززش هووتو   »، «ا ت وتي  ا بوتوا   دوأيدن »، «متا هفتي ، انتيتي  و ايندوت ي وزي    فلتودت»

موتا   اوزش سوتتنده و مزينوه   ، وه طوزو ک و    . اند ، دفکدک شده« هداشت و يدهکتوا ا ت تي  هووت »

متا هفتي ، انتيتي  و ايندت ي زي ، آيوززش هووتو     متا خديتن ايزو ي زي ، فلتودت واسطه فلتودت

موتا واسوطه    ا ت تي  ا بتوا  ت استفتهه از اوقت  ي  کره  زه وه هوووت  رآووهشوده و مزينوه     دأيدنو 

متا هفتي ، انتيتي  و ايندوت ي وزي  و آيوززش هووتو   ور       متا خديتن ايزو ي زي ، فلتودت فلتودت

کتالموت   دن  پدشدنمتا  ستو ستتنده-هاهههو  داوو  يتهشدها مت  خ متا واسطه  يبنتا نسبت مزينه

موت هو  خو  ير وزط  وه ايوزو       اوقت  ير زط  ه شهرهاوا ،م چندن. و خديتن يخت ف دززيع شده است

. شوزه  يو  متا کل کشزو  رآووه  متا يتو  شهرهاوا استس صزون ي زي  آووهه شده و آيتو ير زطه  ر

موتا واسوطه    همتي  هو يزوه  رخو  از مزينو    ر اين، هو دراز نهتي   داوو يرضه و يصرف، دلديل افزون

ندز  ت استفتهه از اوقت   «ا ت تي  ا بتوا دأيدن»متا واسطه فلتودت  مزينه. ه استگرفتصزون  مت  خ 

استس کتالموت و خوديتن يخت وف  ورآووه      ا ت تي   ر دأيدناا ستزيتن  متا  خ   د ه دفصد   مزينه

تيل سوتزيتن  تزنشسوته    ا ت وتي ، شو   دأيدنفلتودت ييوه  ر ستزيتن اين است که  گفتن . ده استش

هسترسو   وه    نبوزه ه که  وه هودول   شز کشزوا و  تزنشسته  وشکرا و ستزيتن خديتن هويتن  ندز ي 

يبنوتا دززيوع    فلتودوت  ور  ايون  ، کول مزينوه واسوطه    شوده  يتهمتا   متا واسطه ستزيتن دفکدک مزينه

ا ت تي ،  دن کتالموت و خوديتن يخت وف دززيوع شوده       دأيدناا ستزيتن  متا واسطه  خ   د ه مزينه

 . است

اوزش ستتنده و يصتوف واسطه خديتن  هداشت و يدهکتوا ا ت تي  هووت   ت استفتهه از اوقت  

موتا هوووت  راسوتس      ندا مزينوه  متا انجت  شده  ه ينيزو طبقه يز زه هو  زه ه هووت و ندز  روس 

ا ت وتي ،  وه دفکدوک     دوأيدن و هويتفت  از  خ  هويتن سوتزيتن  ويتيف و د فدق آنهت  ت اطييتن و آيت

 .ده استشکتالمت و خديتن يخت ف  رآووه 
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 آموزش خصوصی. 1-2-67

متا آزاه  خ  خصزص  هو ينتطق شهرا کشزو و نتتيج  روس   نتتيج  روس  آيتوا خديتن آيززشهته

يوتو اقتصوتها  تنوک    آيتوا خديتن يهدمتا کزهک  خ  خصزص  هو ينوتطق شوهرا کشوزو اهاوه آ   

متا ختنزاو هو زيدنه آيززش خصزص ، هو  ورآووه اوزش سوتتنده فلتودوت آيوززش      يرکزا و ندز مزينه

متا آزاه و يهودمتا کوزهک  وه يويوه هوصودا از       متا واسطه آيززشهته مزينه. خصزص  کتو ره هاوه

 .و نير گرفته شده استمتا ختنزاو هو زيدنه آيززش خصزص   ه ينزان مزينه واسطه اين  خ  ه مزينه

 بهداشت و مددکاری اجتماعی خصوصی. 1-2-63

  زاينهتپزشک ، هايپزشک ،  د توستتن ، آستيشهتم ، آزيتيشهتم ، واهيزوزژا و   خديتن  اص  قس ت 

 وت اسوتفتهه از    يتهشوده موتا   متا واسطه فلتودوت  اوزش ستتنده و مزينه. شزه ي هو اين فلتودت ينيزو 

گدورا از اطييوتن ينودوج هو     توا اهاوه آيوتو اقتصوتها  تنوک يرکوزا و ندوز  هوره      متا آيو  نتتيج طرح

متا مزينه و هوآيد ختنزاومتا شهرا و ووستتي ،  ه دفکدک کتالمت و خديتن يخت ف  رآووه  پرسشنتيه

 .اند شده

 های تفریحی، فرهنگی و ورزشی فعاليت. 1-2-63

خديتن ستزيتن صودا و سود ت هو ايون     ندزاا از خديتن فرمنه ، دفريح ، ووزش  و  يج زيه گسترهه

خوديتن، از  ايون  اطييتن ير زط  ه يحتسوبه مزينوه واسوطه و اوزش سوتتنده     . گدرند يج زيه قراو ي 

 .متا خديتن منرا، فرمنه  و ووزش  گرفته شده است ا آيتوا يز زه هو زيدنه کتوگتهمت طرح

 های خدماتی سایر فعاليت. 1-2-20

موت، خوديتن يتفرقوه شخصو ،      موت، آوايشوهته    يمتا خديتد  يشت ل  ر خديتن وبتسشوز  ستير فلتودت

هو  ودوو يرضوه کول، اوزش    .  زاينهتسوت و ( يسوتخد ، آشوپز،  تغبوتن   )خديتن خديتهزاوان ينتزو 

هو  خو  ير زطوه هوج    و( CPC) ندا يحزوا يحصزالن  استس طبقه ستتنده فلتودت ستير خديتن  ر
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متا واسوطه ايون    طرح هوآيد و مزينه ختنزاو، مزينه ندزا آيتوا ير زط و مت طرح،  ت استفتهه از شزه ي 

 . رآووه شده است ،فلتودت  ه دفکدک کتالمت و خديتن يصرف شده

 افزوده و اجزای آن ارزش. 1-9

متا واسطه م تن فلتودت  وه قد وت    افزوهه نتختوص مر فلتودت  ه قد ت پتيه، پس از کسر مزينه اوزش

اوزش افوزوهه نتخوتوص مور فلتودوت  وه      . شوزه  آن  ه قد ت پتيه يحتسبه ي   خريداوان از اوزش ستتنده

 ور دزودود، يوتزاه ي  دوتد  و هوآيود        موتا   دفکدک شتيل  بران خديتن کتوکنتن، ختوص ستير يتودوتن 

 .استمتا ثت ت  و يصرف سريتيه( ختوص)يخت ط 

 برآورد اجزای مصارف نهاییروش . 1-4

ينزان يصتوف نهتي  خصزص ، يصتوف نهوتي     تمتي   هو  خ  ير زط  ه دقتضتا نهتي   دوو، قس ت

هووت ، دشکدل سريتيه ثت ت نتختوص، صتهوان کتالمت و خديتن و ديددر هو يز زها انبتو يزوه  روسو   

 . و  رآووه قراو خزامند گرفت

 مخارج مصرفی بخش خصوصی. 1-4-6

 نودا يحصوزالن ينتخوب هو  ودوو       سب طبقوه  متا يصرف   خ  خصزص   ر  رآووه مزينه  راا

، آيتو و اطييتن نتتيج دفصد   طرح آيتوگدرا از مزينوه و هوآيود ختنزاوموتا    939 ستو  ستتنده-هاهه

ا و اقتصتها  تنک يرکزا و نتتيج آيتوگدرا از مزينه و هوآيد ختنزاومتا شهر ينتطق شهرا اهاوه آيتو

 . ييک يحتسبتن قراوگرفته است 939 ووستتي  يرکز آيتو ايران هو ستو 

 مخارج مصرفی بخش دولتی. 1-4-2

موتا خوديتن ايوزو     گوروه   ندا يحصزالن هو  سب طبقه  رآووه يختوج يصرف   خ  هووت   ر  راا

ن آيوززش،  ا ت تي  ا بتوا، خديت دأيدني زي ، خديتن هفتي  و انتيتي  و ايندت ي زي ، خديتن 

خديتن  هداشت و يدهکتوا ا ت تي  و خديتن دفريح  و فرمنه  و ووزش ، ا تدا اوقت  فروش کوتال و  

يصورف خوتوص هو گوروه يوزوه نيور       ،ده و پس از آنشخديت دزسط هووت از يصرف نتختوص آن کسر
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 لو   متا يصرف  فرها و   يبنتا سه  مزينه اوقت  يصرف ختوص هووت،  ر ،سپس.  رآووه شده است

موتا يصورف    لو  خوديتن      د و  ت اهغت  مزينوه شدززيع  يتهشدهمتا  هووت ي زي   ه دفکدک گروه

آيززش،  هداشت و يدهکتوا ا ت تي ، و دفريح  و فرمنه  و ووزش   ت خديتن ايزو ي زي ،  تصول  

 .  ع  ه ينزان يصرف نهتي  هووت از خديتن ايزو ي زي ، ينيزو شد

 ناخالص تشکيل سرمایه ثابت. 1-4-9

آالن و ووزاز  کسوب و کوتو و     دشکدل سريتيه ثت ت نتختوص  ه دفکدک دشکدل سريتيه هو انوزاع يتشودن  

دشوکدل سوريتيه هو   . هشوز  يو  موت،  ورآووه    متا يسکزن  و ستير سوتخت تن  گذاوا هو ستخت تن سريتيه

از يحل دزودودان   آالن و وزاز  کسب و کتو واوهاد  و آالن و وزاز  کسب و کتو  ه دفکدک يتشدن يتشدن

کتالمتا واوهاد  يندوج هو آيوتو  تزوگوتن  خوتو   کوه  ور      . هگدر ي هاخ   يزوه  روس  و  رآووه قراو 

  نودا  طبقوه شوده و دبوديل آن  وه     متا انجت  ند،  ت استفتهه از نتتيج  روس مست HS  ندا طبقه سب 

CPC  دفکدک شده و (اا ا، سريتيها يصرف ، واسطه)ا اقتصتها،  ه يصتوف يخت ف مت  ستبهو اهاوه ،

آالن و وزاز  کسوب و کوتو از يحول واوهان     اا هو  رآووه دشکدل سريتيه يتشدن واوهان کتالمتا سريتيه

موتا آيوتوگدرا صونلت اهاوه آيوتو اقتصوتها  تنوک         ت استفتهه از نتتيج طرح ،م چندن. هشز ي ينيزو 

اا دزسط صنتيع يخت وف  رآووهشوده و  وت هوج     يرکزا و يرکز آيتو ايران، اوزش دزودد کتالمتا سريتيه

آالن و ووزاز  کسوب و کوتو از     يز زه، دشکدل سريتيه يتشدن هيهر  رخ  نيران کتوشنتس  و اطييتن

 .يحل دزوددان هاخ    ه دفکدک کتالمتا يخت ف يحتسبه شده است

 صادرات کاالها و خدمات. 1-4-4

. اسوت و خديتن ( شتيل نفت خت  و گتز طبدل ) رهاو صتهوان هو  دوو يصرف، شتيل صتهوان کتالمت 

 ندا يحصوزالن، اوقوت      سب طبقه  ر( نفت خت  و گتز طبدل   جز) ه ينيزو دفکدک صتهوان کتالمت 

اج  وه دفصودل اسوتخر    ،939 کتالمت از آيتو  تزوگتن  ختو   گ ورک هو سوتو    د ت ير زط  ه صتهوان 

 ، نودا  طبقه استس اين  ر. ده استش ندا   ندا يحزوا يحصزالن، طبقه استس طبقه  ر ،شده، سپس

موتا کوتالي     متا کتالي  يحتسبه و اوزش ويتو  صوتهوان،  ر سوب سوه     سه  هالوا مر يک از گروه
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ي و  نفوت   متا نفت  ندز از اوقت  درازنتيه د فدقو  شورکت     ه ينيزو  رآووه صتهوان فرآووهه. دشدززيع 

ووه اوقت  ير زط  ه صتهوان خديتن از يحتسبتن ير زط  ه يزازنوه  آ ه ينيزو  ر ،دننم چ. استفتهه شد

 .ده استشمتا اقتصتها  تنک يرکزا استفتهه  مت و سدتست مت هو اهاوه  روس  پرهاخت

 های بازرگانی حاشيه. 1-5

فروشو  و   متا ي وده  نتختوص فلتودت يج زع سزه ،اوزش دزودد  خ   تزوگتن  کشزو و يت  ه  دتن هيهر

شزه،  تشده  تزوگتن  وا شکل  فروش  که از دفتون خريد و فروش هو اين هو زير  خ   تصل ي  خرهه

فروشو  و   متا دززيع يلن  شبکه ي ده دقريبتً د ت  کتالمتا دزودد هاخل و واوهاد  واوه شبکه. همند ي 

زو خزه يصرف  دزسط ختنزاوموتا شوهرا و ووسوتتي      جز کتالمتي  که  ه يني ؛ندشز فروش  ي  خرهه

آنچوه دزسوط    ،م چنودن . ندشز شزند و يت آن يقداو از کتالمتي  که  ه يز زها انبتو اضتفه ي  دزودد ي 

. شوزه   و  متا  تزوگوتن  ن  ، شتيل  تشدهشزه ي ستقد  يصرف طزو ي  هه و شز ي هووت واوه و يت دزودد 

فروشو   تيود اخوتيف قد وت       تشده  تزوگتن  ي ده فروش  يت سزه نتختوص ي وده  آووهن هست  ه  راا

 ه هسوت    راا ،فروش يحتسبه شزه، م چندن فروش  ه خرهه فروش و ي ده فروش دزوددکننده  ه ي ده

فوروش  وه    فروشو ، اخوتيف قد وت ي وده     فروش  يت سزه نتختوص خورهه  آووهن  تشده  تزوگتن  خرهه

 .کنندگتن نهتي ، يحتسبه خزامد شد روش  ه يصرفف فروش و خرهه خرهه

فروشو  و   موتا ي وده    ورآووه  تشوده    وراا  ت دز ه  ه اينکه  ج   وتالي  از آيوتو و اطييوتن    

مت  وه طوزو    يحتسبه اين  تشده  نت راين،فروش   ه دفکدک مر کتال هو مر فلتودت يزوه ندتز است،  خرهه

فروشو  هو   ستفتهه از دفتضل يرضه و يصورف خوديتن ي وده    ت ا ووا،  دين ندست؛پذير  يستقد  ايکتن

 تيود  ودن يصوتوف     ،سوپس  ،هشز ي فروش ،  رآووه   داوو يرضه و يصرف، کل  تشده  تزوگتن  ي ده

فروشو    کل  تشده  تزوگتن  خرهه. هشزواسطه مر کتال هو مر فلتودت، دشکدل سريتيه و صتهوان دززيع 

و  شوده فروش  هو  داوو يرضوه و يصورف،  ورآووه     تن خرههندز  راستس دفتضل يرضه و دقتضتا خدي

 .شزه ي  ريبنتا سه  مر کتال هو کل کتالمتا يصرف  ختنزاومت دززيع 
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 های حمل و نقل حاشيه. 1-1

اطييوتن  .  اسوت متا   ل يک کتال از يحل دزودد دت يصرف،  تشده   ل و نقول آن کوتال   مزينه د ت 

يحتسوبه    نوت راين، و نقل کتالمتا يخت ف  ج   سدتو  تالي  هاوه،  رآووه  تشده   ل   راايزوه ندتز 

دزان  ت استفتهه از دفتضول يرضوه و دقتضوتا     ي  هو نتدجه،پذير نبزهه است،  يستقد  ايکتنصزون   هآن 

 صوزون   وه انزاع خديتن   ل و نقل هو  داوو يرضه و يصرف و ندز  ريبنوتا اطييوتن و آيوتوا کوه     

متا   ل کتالمتا يخت ف هو سوطح   متا کشزو هو يزوه مزينه و نقل و پتيتنه يستقد  از ستزيتن   ل

آمون  وه دفکدوک کتالموتا      کشزو هويتفت شده و د فدق آنهت  ت هوآيدمتا نتش  از   ل  تو شورکت واه 

 . هکرو نيران کتوشنتس ، اين  تشده وا  رآووه  هيهر يخت ف و  ت هو نير گرفتن اطييتن

 بر محصول های خالص ماليات. 1-7

انوزاع  . هشوز  يو  متا  ر يحصزو نتيدده  مت  ر يحصزالن يخت ف، ختوص يتودتن مت و يتوانه دفتضل يتودتن

 ور يصورف و فوروش و      موتا   ر واوهان از قبدل  قزق گ رک  و سزه  تزوگتن  و ندز يتودتن  متا يتودتن

متا  ييزضو    ک ک. ندشز ي  ندا  مرگزنه يتودتن پرهاختن   ر يحصزالن يخت ف هو اين گروه هسته

اسوتس سوطح فلتودوت     که هووت از  زه ه ي زي  کشزو  ه دزوددکنندگتن يقود  يوت واوهکننودگتن  ور    

کند، يتوانوه   دزوددا آنهت يت يقداو و اوزش کتالمت و خديتن دزوددشده يت واوهشده دزسط آنهت پرهاخت ي 

موت   سطح دزودد،  بران زيتن  رخ  فلتودت ا  راثرگذاو ينيزو  ه هو  دشتر يزاوهمت  پرهاخت يتوانه. است

متا  ر يحصزو  راستس آيوتو و اوقوت  يز وزه هو     يتودتن. هگدر ي و يت قد ت فروش يحصزالن، صزون 

قس ت هوآيدمتا هووت هو قوتنزن  زه وه کول کشوزو و ندوز اطييوتن هويوتفت  از سوتزيتن   تيوت          

متا  ر يحصوزو   يتوانه. است  ت ف  رآووه شدهکنندگتن  ه دفکدک يحصزالن يخ دزوددکنندگتن و يصرف

مووتا سووتزيتن   تيووت دزوددکننوودگتن و   ندووز  ووت اسووتفتهه از قووتنزن  زه ووه کوول کشووزو، پرهاخووت   

و ندز  رخ  نيران کتوشنتس   وه   يردبط هيهر متا کنندگتن،  رخ  اطييتن هويتفت  از ستزيتن يصرف

 .است دهشدفکدک کتالمت و خديتن يخت ف،  رآووه 
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 واردات کاالها و خدمات. 1-3

موت هو اهاوه   يحتسبتن ير زط  وه يزازنوه پرهاخوت    تونتيه آيتو  تزوگتن  ختو   گ رکآيتو و اطييتن س

ا ي و   موت   ستب رآووهمتا ير زط  ه واوهان هو  ندزمتا اقتصتها  تنک يرکزا و  مت و سدتست  روس 

دوزان  وه ينيوزو  ورآووه اوزش ويوتو        ا اقتصتها  تنک يرکزا، ينت ل  مستند که يو  مت  ستباهاوه 

 .هکر، از آنهت استفتهه 939 واوهان کتالمت هو ستو 

 موازنه جداول عرضه و مصرف. 1-3

موتا اقتصوتها    اا از آيوتو و هاهه  هو دهده و ددوين  داوو يرضه و يصرف، يج زيه يتنوزع و گسوترهه  

ايکتن  را ورا يرضوه و    هو  دشتر يزاوهوو  از اين. شزند ي از ينت ع يخت ف آيتوا، استفتهه  آيده هست  ه

موتا اقتصوتها هو هو  ودوو يرضوه و      اوزش ستتنده فلتودوت  ندزدقتضت هو سطح يحصزالن ينتخب و 

 رقراوا دزازن کتيل  دن  داوو يرضه و يصرف وزو   روس  يجده   راا ، نت راين. يصرف، و زه نداوه

 داوو يرضه و يصرف،  داوو  تشده  تزوگتن  و   ل و نقل و ) داوو دهده شده  د ت و  تز دن  فن  

ندوز   939 هو  وداوو يرضوه و يصورف سوتو     . شزه ي ا ستس ( متا  ر يحصزو  دوو ختوص يتودتن

موت هو هو    را ورا اوزش سوتتنده فلتودوت    ندوز ينيزو دراز يرضه و دقتضتا کل هو سطح يحصوزالن و    ه

موتا  وه کوتو وفتوه هو  رآووهموت، ووا وط  ودن         شوده، ووش  گورهآووا و اطييوتن  آيتو  شده، يته دوو 

مت،  ريتن کتالمت و خوديتن و  سودتوا از يوزاوه يهو  هيهور يوزوه  وتز دن  و         مت، ستختتو مزينه فلتودت

 رقوراوا دلوتهو اقتصوتها هو سوطح يحصوزالن و        وراا ه و اصوي تن نهوتي    گدر ي دجديد نير قراو 

هو  دوو  تيود  وه يوک ووش      ه ينيزو درازکرهن يرضه  ت يصرف کل، مر .دشخزامد مت اي تو  فلتودت

 .گذاوا شزند اوزش

 6939ستانده در سال -جدول متقارن داده. 1-60

موتا آيوتوا و    اسوتفتهه هو زيدنوه    وراا طزو ختص  وداوو يرضوه و يصورف     و  ه ستتنده-هاهه داوو 

دزاند  ه هو شکل يخت ف يحصوزو   ستتنده يتقتون ي -يک  دوو هاهه. شزند دح د  ، دهده و ددوين ي 

يحصوزو هو يحصوزو، مور سوتزن      ستتنده-هاهههو  دوو . هو يحصزو يت فلتودت هو فلتودت دهده شزه
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دکنزوزژا دزودد يک يحصزو و مر سطر هو اين  دوو، نحزه دززيع يک يحصزو  دن يصتوف واسوطه و  

فلتودت هو فلتودت، مر سوتزن دکنزووزژا دزودود     ندهستت-هاهههو  دوو . همد يصتوف نهتي  وا نشتن ي 

متا يخت وف و ندوز  ودن ا وزاا      يک فلتودت و مر سطر آن نحزه دززيع ستتنده مر فلتودت  دن فلتودت

 .ن تيد يصتوف نهتي  وا يشخص ي 

موتا   از  وداوو يسوتطد   يرضوه و يصورف، ووش     ستتنده-هاههاستخراج  داوو يتقتون   راا

اسوتس    ور  نخسوت، ووش . است، که مر ووش  ه خزها خزه هاواا يزايت و يلتيب  گزنتگزن  و زه هاوه

موتا   موت و  نهوته   دشخدص ستختتو دزودود فلتودوت   يزوهکتوگدرا آيتو و اطييتن  تنب  هو   هويتفت و  ه

 ،ووش هو . يسوت ز  صورف زيوتن و مزينوه قت ول دوز ه  اسوت        هو  دشتر يوزاوه که   زههدزوددکننده 

اين ووش نسوبت  وه   . متا ويتض  و فن  م راه  ت  رخ  فروض اقتصتها است  راستس استفتهه از ووش

وا دسوهدل   يتهشدهاستخراج  داوو  هودلکند و  ه م دن  زيتن و مزينه ک ترا ط ب ي  نخست،ووش 

درکدب  داوو يرضه و يصرف  ه صوزون ويتضو  و  وه ينيوزو       راامتي  که  ووش. ن تيد و دسريع ي 

يتقتون و زه هاوه يت  ريبنتا فرض دکنزووزژا فلتودوت مسوتند و يوت      ستتنده-هاهههستدت    ه  داوو 

،  دوو يتقتون  ر يبنوتا فورض   939 ستو  ستتنده-هاهههو  دوو . يتک   ر فرض دکنزوزژا يحصزو

 . فلتودت اقتصتها دهده شده است  3دکنزوزژا فلتودت و هو قتوب 

 هانهادپيشارائه گيری و   نتيجه .7

. هاو ددوين و اوائه استتنداوهمت و قزايد  ست داوا کين اقتصوتها اسوت   ا ي  ، يهدهمت  ستبسدست  

سطح دفصد   اطييتن و قت  دت استخراج درازمتا استس  اقتصته هو سطح ي   و هو سطزح  خشو  و  

 سوتتنده -هاههوو ده که  ودا شاثران غدرقت ل انکتو آن  ر يدزان هقت يحتسبتن ي  ، يز ب  ه،نتدجهو 

يوت اشوکتو    سوتتنده -هاهه وداوو  . ندشوز ا ي و  يطورح   موت   سوتب نتپذير سدست   ينزان  زء  داي   ه

ا ي   يوزوه دز وه خوتص    مت  ستبهو سدست   ،يزسز  است يصرف-يرضهدر آن که  ه  داوو  اا پتيه

و خوديتن،  ، نيدور  سوتب کتالموت    شوده  يتها اص   سدست  مت  ستبشزه که  قراو گرفته و دزصده ي 

 .هشزاستس نتتيج  داوو يرضه و يصرف دهده   ستب دزودد و  ستب ايجته هوآيد،  ر
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اا از وضولدت   اين اير دصزير واقع  دنتنوه  ؛ ه کل است ءاز  ز  ستتنده-هاههفرايند يحتسبه  داوو 

 ت دز ه  ه اينکه آخرين گوزاوش  . همد ي ا ي   وا پزش  مت  ستبمتا آيتوا  و شکتف هاههاقتصته اوائه 

و طبوق دزصوده اهاوه آيوتو     اسوت ( 939 =11 )ا ي    تنک يرکزا ير زط  ه ستو پتيوه  مت  ستبسرا 

-هاهه وداوو  و دودوين  دهده متا آيتوا، م پزشتن  و   زگدرا از شکتف و خأل  رااستزيتن ي ل يتحد، 

 .قراو گرفت تنک يرکزا هو هستزو کتو  939 ستو  ستتنده

فلتودوت هو فلتودوت و  ور اسوتس      صوزون   وه  پدشدنمتا   داوو نهتي   تنک يرکزا  راا ستو

ندز فلتودت هو فلتودوت و  ور    939 يتقتون ستو  ستتنده-هاهه دوو . ده استشدکنزوزژا فلتودت اوائه 

متا اسوتخرا   از    اين يزضزع  راا يقتيسه شتخص. يبنتا فرض دکنزوزژا فلتودت گزاوش شده است

هو ( موت   خو  زايو    اشوتيتو  و ا ک ددامت  خ يتنند پدزندمتا پسدن و پدشدن، ) ستتنده-هاهه  دوو

اوبته  ت دز ه  ه اينکه  داوو . متا يخت ف و شنتستي  ديددر ستختتوا هو اقتصته ايران يفدد است ستو

داوو و ند  ر  سب ندتز انزاع يخت وف  و  دزان ي  پژومشهران، استمت يز زه   يرضه و يصرف هو گزاوش

( گريزا فرض ينف )ا تنتب از ايداه ينف  ، گفته پد  ر استدالو  افزون. گدرند کتو  هفروض يخت ف وا 

سوتزا   منهوت   ه،  راا  و است( ISIC)فلتودت   صزون  ها ي   ستالنه و فص   هو ايران مت  ستبو اينکه 

 .شزه ي و يقصد فرام   أهو ستو يبد مت فلتودتندتز  ه آيتو  ستتنده-هاهه داوو 

آيوتو و اوقوت  يتنوتير از     ندوز و  939 ا ي   ستو مت  ستبآيتو و اوقت  ير زط  ه  ، هو  دوو 

 سوتتنده -هاهههو ستزن آخر ندز اختيف ايداه  دوو . آووهه شده است 939 ستو  ستتنده-هاهه دوو 

 .ده استشا ي   اوائه مت  ستب ت اوقت  يتنتير هو 
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 ستانده-دادهو اختالف با جدول  6939ی کالن سال ها بحسا.  6جدول 

ميليارد  -عرضه و تقاضای کل 

 ریال

ی ملی ها حساب

600=6939 

 ستانده-دادهجدول 

مصرف به قيمت )

 (خریداران

درصد اختالف 

 یها حساببا 

 ملی

 31/1 331311      33  منابع -کل  عرضه

 1/1  319333  3 3 31  ستتنده کل 

 11/1 33 9  33 9  متا غدريستقد           ختوص يتودتن

 13/3   3393 3933 3 واوهان کتالمت و خديتن         

 1/   331311      33  مصارف -کل  تقاضای

 - 333333 333333 متا يصرف   خ  خصزص   مزينه

 - 33391  33391  متا يصرف   خ  هووت   مزينه

  /1  33 311 333933 دشکدل سريتيه نتختوص         

 3/   19133  33193  ديددر هو يز زها انبتو 

  / 1 1 3333 331 39 (         هاهه کل)اا   اوزش کتالمتا واسطه

 (11/1) 3 93 3 1 93 3 صتهوان کتالمت و خديتن         

 (33/1) 333333  933 33  ناخالص داخلی هزینه

ناخالص داخلی به قيمت  توليد

 پایه
 333133  333933 (31/1) 

که  ت اسوتفتهه از دوراز کوتالي       زههيک  از اختيفتن فت   ير زط  ه واوهان کتالمت و خديتن 

هو وق  ديددور هو   ،ده که اين اختيفش داوو يرضه و يصرف و آيتو  تنب  ير زط  ه قتچتق کتال ثبت 

 .يز زها انبتو و اشتبتمتن آيتوا گزاوش شده است

ويوزان و سدتسوتهذاوان،  تنوک يرکوزا      ،  رنتيوه پژومشهرانه  ه ينيزو استفتهه شز پدشنهته ي 

دهدوه  وداوو    ،م چنودن .  تو دهده ن تيد ستو يک 3يني  و مر  صزون  هآيتوا وا  ستتنده-هاهه داوو 

، شوزه  يو  موتا قد وت يحتسوبه     ا ي   کوه هو آن شوتخص  مت  ستبهو ستو پتيه  ستتنده-هاههآيتوا 

ا اقتصوتها، شوتخص قد وت، ا وزاا اوزش     موت   خو  هقدق  هو خصزص ستختتو و د اطييتن دزان ي 

 .فرام  آووه  زاينهت،افزوهه، ا زاا دقتضتا نهتي  و 
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 6توسعه بازاری برای مطالبات غیرجاری در ایتالیابه منظور راهبردی 

 

  آ مأموری پانتهو  پرست الدار صداقتدکتر : ينمترجم

 

 چکيده

و  بروده عنوان یک چالش مطرر    المللی، همچنان بهرسيدگی به انباشت مطالبات غيرجاری در ایتاليا از زمان بحران مالی بين

و یک رکود طوالنی کنندۀ ، هم منعکسمطالبات غير جاریانباشت . برای حمایت از بهبود اقتصادی پایدار و باثبات اهميت دارد

این مقاله درباره موانع . اند ها شدهمانع از خارج کردن مطالبات غيرجاری از ترازنامه بانکهم بيانگر عوامل ساختاری است که 

کند و به ارائه راهبردی برای توسعه بازاری بررای تددیرد    موجود بر سر راه رسيدگی به مطالبات غيرجاری در ایتاليا بحث می

 .مالی حمایت کرد ها و تددید ساختارشرکت از تددید ساختارواسطه آن بتوان  پردازد که به دار میمشکل یها ییدارا ساختار

 

دار، های مشکلدار، واممشکل یها ییداراکردن مطالبات غیرجاری از ترازنامه،  مطالبات غیرجاری، خارج: واژگان کليدی

های مدیریت دارایی،  شرکتوام، بانک بد،  شرکتی، تجدید ساختار ها از ترازنامه، تجدید ساختار کردن دارایی وام بد، خارج

 و فصل مطالبات غیرجاری مرور کیفیت دارایی، سنجش ترازنامه، حل 

 JEL:  E440, K22, G33, G38بندی طبقه

______________________________________________________ 
 :اي است از ترجمه .ِِِِِِ  

 Nadège Jassaud and Kenneth Kang. (2015). A Strategy for Developing a Market for Nonperforming 

Loans in Italy, International Monetary Fund. WP/15/24 
 سسه عالی آموزش بانکداری ایرانعضو هیأت علمی مؤ                                     e.sedaghatparast@ibi.ac.ir 

 اقتصادشناس کار 
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 مقدمه. 6

هکا سکننین    های بانک   ان بر ترازنامههمچندر ایتالیا   سطوح باال و در حال افزایش مطالبات غیرجاری

 7002ها در سکال  درصد کل وام 5الملل ، مطالبات غیرجاری از از زمان شروع بحران مال  بین. کند م 

ایکن رشکد سکریا تکا     . انکد  رسیده 27 70درصد در ژوئن  2 و به   به میزان بیش از سه برابر رشد کرده

های کوچک  و  ویژه بنناهگیرندگان، بهای است که شایستن  اعتباری وامشدهحدی بیاننر رکود طوالن 

هکای  در کنکار موکو   در همین زمان، فرآیند قضای  ناکارآمد و طکوالن   . را کاهش داده است  متوسط

. ها از ترازنامه، سرعت رسیدگ  به مطالبات غیرجاری را کنکد ککرده اسکت   وام کردن خارجمحدود برای 

باال  انهمچنمطالبات غیرجاری  میزان مطالبات غیرجاری از ترازنامه، کردن خارجبدون بهبود در فرآیند 

 .سازند محدودیت مواجه م ها و اعتماد بازار را با مانند و سودآوری بان  باق  م 

های بازرس . اند مقامات ایتالیا برای بهبود رسیدگ  به مطالبات غیرجاری دست به اقدامات  زده

  توسط بان  مرککزی ارواکا  ( AQR) 5های بانک  کیف  دارای  و بررس ( BoI) 2ویژه بان  مرکزی ایتالیا

(ECB)، اصالحات مالیکات   . اند ن ذخیره را بهبود دادهدار را ارتقا بخویده و تأمیهای موکلشفافیت وام

 در ؛ها به میزان بیوتری ترجیح دهند ذخایر زیکان وام را کنکار بنرارنکد   اند که بان  اخیر نیز باعث شده

انکد و   های بد افزایش داده و سرمایه اضاف  را ارتقکا بخوکیده  ها تأمین ذخیره را در برابر وام، بان جهینت

 .اند های  را برای کم کردن از بار سبد مطالبات غیرجاری خود معرف  کردههدر کنار اینها برنام

ها، توسعه بیوتر بازاری برای تجدید ساختار مطالبات غیرجاری در ایتالیکا  در تکمیل این تالش

طکور    همان 2.دار خود بپردازندهای موکلدهد با سرعت و کارای  بیوتری به دارای  ها اجازه م به بان 

______________________________________________________ 
1. Nonperforming Loans (NPL)  

 .ایتالیا مرکزی بان  . 7
3. Small and Medium Enterprises (SME)  

4. Bank of Italy 

5. Asset Quality Review 
6. European Central Bank 

به مزایای توسکعه بکازار    2 70داری ایتالیا در جوالی رئیس بان  ایتالیا، ایننازیو ویسکو نیز در جلسه ساالنه انجمن بان  .2

  .اشاره کرده است غیرجاریمطالبات ثانویه برای 
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گراران خارج  یا به شکل مسکتقیم در  ده شده است، دخیل کردن سرمایهدر کوورهای دینر مواهکه 

دار، گیرنکدگان موککل  تجدیکد سکاختار وام   منظکور  بکه هکا  خرید مطالبات غیرجاری و یا در کار با بانک  

 ،مچنینه داده،های ایتالیای  کم  نماید که ذخیره مطالبات غیرجاری خود را کاهش تواند به بان  م 

بهکره در بکازار بکده     . های بد تبکدیل شکود  تواند در ط  زمان به ی  ابزار معمول برای مدیریت وام م 

ها، تبادالت مطالبکات غیرجکاری در   برآوردکه بر اساس  ای گونه دار در ارواا در حال رشد است، بهموکل

  ککه در میکان بزرگتکرین    بکا معرفک  دو بانک    ،همچنین  .رسیده است ورومیلیارد ی 2 به    70سال 

گکراران  ، برای همکاری با سرمایه(ISP)  اینتساو ( UCG) 7یون  کردیتهای ایتالیا هستند، یعن  بان 

برای مدیریت بخو  از مطالبکات  ( SPV) 2نهاد واسط یا و دارای  ناقل استقرار شرکت منظور بهخارج  

  .لحاظ مال  بهبود ایدا کرده است  بهغیرجاری خود، بازار در ایتالیا 

کنکد ککه بکه     دار را مطکرح مک   هکای موککل   راهبردی برای ایجاد بازاری برای بده  ،این مقاله

 چنکین بکازاری بکا ارتقکای ارزش    . نماید رسیدگ  به موکل سربار مطالبات غیرجاری و بده ، کم  م 

آوری بده  و توقیک   ارج ، زحمت جماهای بد و ارائه اهرم برای تأمین مال  و تخصص خاصالح  وام

توانکد سکرمایه    مک   نیکز تسهیل تجدید ساختار بده  و تبدیل سهام . دارد  برمها وثیقه را از دوش بان 

اینککه   سکرانجام . دکنکم   "خوب"زدای  و به بهبود اهرم ردهتوجه  را به بخش شرکت  تزریق کقابل

هکا و  آن ااک کردن ترازنامکه بانک    درتواند به ی  چرخه دارای مزیت منجر شود که  چنین بازاری م 

بخوکد،   کند، سودآوری بان  را بهبود م  دار، اطمینان را تقویت م گیرندگان موکلتجدید ساختار وام

 5 .دساز ده  جدید را در دوران رونق آزاد م و منابا الزم برای حمایت از وام

______________________________________________________ 
1. PricewaterhouseCoopers. (2014). 
2. UniCredit 
3. Intesa 
4. Special Purpose Vehicle 

نوشته سال  چن، مینسوک کیم، مارجین اوتکه، ککوین    (.2 70) .اس از افول اقتصادیزدای  و رشد بخش خصوص  اهرم .5

 .IMF WP forthcomingوایزمن، الکساندرا ژزینیکا، 
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به توصی  وضکعیت کنکون  مطالبکات     دومبخش : شود ده  م مقاله به این صورت سازماناین 

در سرعت اایین رسیدگ  بکه   مؤثردرباره عوامل  سومکه بخش   حال  اردازد، در غیرجاری در ایتالیا م 

مزایکای   الملل  بکه توصکی   گیری از تجربیات بینبا بهره چهارم بخش. کند مطالبات غیرجاری بحث م 

 و در بخکش  اکردازد  های  برای بهبود توسعه آن م بالقوه بازاری برای مطالبات غیرجاری در ایتالیا و راه

 .شود گیری ارائه م نتیجه اایان 

 وضعيت کنونی مطالبات غيرجاری در ایتاليا. 2

 ذخيره باال و رو به افزایش مطالبات غيرجاری. 2-6

مطالبکات  . انکد  و بکه یک  اوج تکاریخ  رسکیده      سه برابر شکده  7002به سال  نسبت مطالبات غیرجاری

، (قکرار دارنکد    های  که در حالت نککول وام) "وام بد": گیرند غیرجاری در ایتالیا در چهار طبقه قرار م 

7وام زیر استاندارد"
 وام معو "، "

2وام تجدید ساختارشده"و  "
مطالبات غیرجاری از سکال  (.  شکل ) "

درصکد تولیکد    72)میلیارد یورو     به  2 70و در ژوئن   درصد رشد داشته 70ساله تقریباً  هر 7002

بدترین دسکته مطالبکات غیرجکاری، یعنک  بکده       . اند رسیده( هادرصد کل وام 62  ناخالص داخل  یا 

بکات  از همه بیوتر افکزایش داشکته و اکنکون بکیش از نیمک  از مجمکوع مطال       "های بد یا وام" 5الوصول

در مقایسه با میاننین ارواا، نسبت مطالبکات غیرجکاری در ایتالیکا بکیش از     . شود غیرجاری را شامل م 

 (.7شکل )و با سرعت بسیار بیوتری افزایش یافته است   بودهچهار برابر 

 

______________________________________________________ 
1. Bad Debt: Loans in a State of Insolvency 
2. Substandard 
3. Past Due 
4. Restructured Loans 
5. Sofferenze 

 دهک   گکزارش  های قضای  مختل شده در سیستم ها به خاطر تفاوت در تعاری  اتخاذدر برخ  موارد ممکن است مقایسه . 

IFRS ایتالیا تعری  ایتالیای  از مطالبات غیرجاری را با شکبه ریسک  غیرجکاری     مرکزی بان  ،5 70از ژانویه . تضعی  شود

(NPE )های نظارت  ارائه شده، هماهنک  ککرده   ده و مفهوم توقی  وثیقه که توسط مقررات اتحادیه ارواا در زمینۀ گزارش

 . است
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 در ایتاليا مطالبات غيرجاری روند. 6شکل 

 
 (هادرصد از مجموع وام) 2118-2169ژاپن، مطالبات غيرجاری در اتحادیه اروپا، آمریکا و . 2شکل 
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مطالبات غیرجکاری   نسبت   .درصد از مطالبات غیرجاری در بخش شرکت  هستند 20بیش از 

تکوجه    رسیده و در جنوب ایتالیا به شکل قابل 2 70درصد میاننین آن در سال  0 شرکت  تقریباً به 

کنندۀ سودآوری اایین در دوران باالبودن مطالبات غیرجاری شرکت  هم منعکس(.  شکل )باالتر است 

های کوچ  و متوسکط  ویژه بنناهبه های ایتالیا،رکود شدید است و هم بدهکاری شدید بسیاری از بنناه

ایکن  (. 2شکل )ها را دارد دهد، جالب آنکه این بدهکاری در حوزه یورو یک  از باالترین رتبه را نوان م 

درصد از بده  شکرکت    0 دهد تقریباً  های نظرسنج  شرکت  سازگار است که نوان م  تصویر با داده

-برای اوشش دادن ارداخکت ( بهره و مالیات محاسبه از یشا)های  است که درآمد آنها متعلق به بنناه

 7.های بهره آنها ناکاف  است

 مطالبات غيرجاری بر اساس منطقه. 9شکل 

 
 .الملل  اول صندو  بین: مأخر                                    

 

______________________________________________________ 
( های بانک  در ایتالیکا درصد مجموع وام 50)رد یورو میلیا 2 0 های شرکت  به ، وام2 70تا مارس  ایتالیا مرکزی بان .   

 .شوند میلیارد یورو را شامل م  00  باًیتقررسیدند، که از میان آنها مطالبات غیرجاری شرکت  

 .(2 70آوریل .)گزارش ثبات مال  جهان  صندو  بین الملل  اول .7 
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 (درصد) 2162 اهرم شرکتی در کشورهای مختلف در سال. 4شکل 

 
 .OECD: مأخر                     

 .شود م تعری  م سها   به حقو  صاحباننسبت بده صورت بهاهرم شرکت  : توضیح

 

 از ترازنامه  6دار های مشکل کردن دارایی پایين بودن ذخيره نقدی و خارج. 2-2

. متغیر اسکت های مختل  سرعت اوشش ذخایر با افزایش مطالبات غیرجاری هماهن  نبوده و در بان 

 7 70درصد در ژوئن  2 به  7002درصد در سال  22های ایتالیا از میاننین اوشش ذخیره برای بان 

ها و ط  آمادگ  برای  درباره وام بان  مرکزی ایتالیاهای ویژه در نتیجۀ بازرس . ایدا کرده است کاهش

 2 70درصکد در ژوئکن    27بکه   اکس از آن های بانک  ارواا، اوشش ذخیکره   کیف  دارای  برنامه بررس 

های مختل  متفاوت بوده است، بکه ایکن صکورت ککه     این بهبود در بان  ،حالاین با. افزایش یافته است

 .(5شکل )  تری هستندهای اوشش ااییندارای نسبت 7های متوسط و کوچکتربان 

______________________________________________________ 
1. Distressed Assets  

های دارای انکدازه متوسکط عبارتنکد از    بان . هابان  ایتالیای  از نظر مجموع دارای  5عبارتند از های بزرگ در این مقاله، بان  .7

 .های کوچکتر از شانزدهمین بان  بزرگ ایتالیاهای کوچ  عبارتند از بان بان . های بزرگ ایتالیاشومین تا اانزدهمین بان 

 .نددارهای سرمایه باالتری نسبت کوچکترهای متوسط، بان  طور به . 
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 2164مطالبات غيرجاری و نسبت پوشش، ژوئن . 1شکل 

 
 های بزرگبانک          های متوسط بانک            های کوچکبانک

 .بان  مرکزی ارواا؛ بان  مرکزی ایتالیا : مأخر               

 ککردن  خکارج زمان متوسط بکرای  . مطالبات غیرجاری نیز کاهش یافته است کردن خارجسرعت 

از  اکیش ککه ایکن زمکان     درحکال    ،ی  وام بد از ترازنامه به بیش از شش سال افزایش ایدا کرده است

رغکم   بکه های بد، درصد وام 0 متوسط کمتر از  طور به،   70در سال . بحران زیر چهار سال بوده است

نکر    7.اینکه به طور موخص در وضکعیت اعسکار قکرار داشکتند، از ترازنامکه خکارج یکا فروختکه شکدند         

هکای  بزرگ است، به این صورت که بانک   هایتوجه  در بان  های بد دارای تنوع قابل وام کردن خارج

______________________________________________________ 
و گزارش ارزیاب  تفصیل  صندو  بین الملل  اول از رعایکت     70آوریل ثبات مال  بان  مرکزی ایتالیا،   بررس گزارش  . 

با تمرکز بر سن سبد سکهام مطالبکات غیرجکاری    ) 70 ، صفحه   70، دسامبر مؤثرای بازل برای نظارت بانک  قواعد هسته

 (.در ایتالیا

 .درصد، شامل فروش مطالبات غیرجاری بود 2/2های بد از ترازنامه  ، نر  خارج کردن وام  70در سال  .7
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را مطالبکات غیرجکاری از ترازنامکه     ککردن  خارجکمترین نر   ،دارای باالترین نسبت مطالبات غیرجاری

 (. شکل ) دارند

 و نسبت مطالبات غيرجاری دار مشکلهای  دارایی کردن خارج. 1شکل 

 
 .های ساالنه، گزارشBoFA: مأخر             

یک  عامکل مهکم در انباشکت سکریا مطالبکات        دار موکلهای  دارای  کردن خارجسرعت اایین 

های سوم یکک  از ککاراترین و   به طرف آنهایا فروش   دار موکل های دارای  کردن خارج. غیرجاری است

هکای  از سکوی دینکر، بانک    . هاستهای الوصول از ترازنامه بان دارای  کردن خارجترین ابزارهای سریا

ککه در راسکتای وصکول داخلک  و تجدیکد       حکال   دارنکد، در  ایتالیا معموالً مطالبات غیرجاری را ننه م 

ها امکان داده است های معمول افول اقتصادی این راهبرد به بان  در دوران. کنند ساختار وام تالش م 

لبکات غیرجکاری خکود را    های بد جدیکد در دوران بازیکاب  اقتصکاد، مطا    موازات کاهش جریان وام که به 

با طوالن  شدن رکود، جریان ورودی مطالبات غیرجکاری، همچنکان    ،حال این با. کاهش دهندتدریج  به

______________________________________________________ 
در ترازنامکه  ( شود  مذخیره  نیتأم)د شو وام  که ایجاد م  که   حال در، دشو  مشود از ترازنامه خارج  وام  که حرف م  . 

 .تر و با احتمال بازیاب  ارزش اولیهارزش اایین در( ذخایر)، البته با ی  خالص مورد نیاز ماند  مباق  
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تکوجه    مطالبات غیرجاری از ترازنامه به شکل قابکل  کردن خارج که نر   حال  باال باق  مانده است و در

 .ه استمنجر شد ،های بد افزایش نیافته و به انباشت فراوان وام

 کردن مطالبات غيرجاری از ترازنامه آثار سرعت پایين خارج. 2-9

کردن مطالبات غیرجاری از ترازنامه، مطالبات غیرجاری بکرای مکدت طکوالن      توجه در خارج بدون بهبود قابل 

سکرعت  الملل  اول به این موضوع اشاره دارند ککه در   های صندو  بین سازیشبیه. ماند به میزان باال باق  م 

هکای نککول در سکال    دار از ترازنامه و با فرض کاهش متوسکط در نکر    های موکل خارج سازی دارای  ،کنون 

در غیکاب یک    . یابکد  کاهش م  جیتدر به آن از  اسرسد و  به اوج م  2 70های بد در سال  آینده، نسبت وام

خواهد بکود  ( و فروش)جاری از ترازنامه کردن مطالبات غیر تر، نیاز به ی  افزایش اساس  در خارجبازیاب  قوی

نسبت وام بد را به سکطوح اکیش از بحکران ککاهش داد      آت  تا بتوان در ده سال( تقریباً انج برابر نر  کنون )

توجه در زمینۀ رسیدگ  به انباشکت عظیمک  اسکت ککه بکه دلیکل        ، که این بیاننر ی  چالش قابل(2شکل )

 .ری از ترازنامه ایجاد شده استکردن مطالبات غیرجا سرعت اایین خارج

 *ات غيرجاری از ترازنامه مطالب کردن خارجهای مختلف نسبت وام بد در نرخ. 7شکل 

 
 .الملل  اول های صندو  بینبان  مرکزی ایتالیا و برآورد: مأخر                            

درصد رشکد وام    کاهش یافته است، و  2 70سال  درصد از   و به   70سال  از 62  بهدرصدی را که  7سازی ی  نر  نکول این شبیه *

 .ستنیز ه هاصورت درصد وام بد بیان شده و شامل فروش کردن مطالبات غیرجاری از ترازنامه به خارج نر . کند را فرض م 
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ارتبکا  بکا    در. کنند ده  جدید را محدود م سودآوری بان  را کاهش داده و وام ،مطالبات غیرجاری

 اثر منف "درآمد، مطالبات غیرجاری به ی  
ای نقکد تولیکد    ککه درآمکدهای بهکره    چکرا  ؛شکوند  منجکر مک    "

مطالبکات   روی بهکره هکای  در مقابل، نر . های بازار هستندنیازمند تأمین بودجه در نر  ،حالکنند و با این نم 

ننهکداری مطالبکات غیرجکاری منکابا انسکان  و      . درا جبران کنک  رفته  دست ازرود تا درآمد  غیرجاری باال م 

توان از آنها برای حمایکت از   های حقوق  و اجرای  است، که م کند و دربردارندۀ هزینه عملیات  را محدود م 

کاف  تکأمین ذخیکره شکوند، سکرمایه      اندازه بهمطالبات غیرجاری حت  اگر . گراری جدید استفاده کردسرمایه

بکرای ماکال،   . دهک  تکازه حمایکت کنکد    توانکد از وام  مک   ،کنند که اگکر آزاد شکود   ب م بانک  باارزش  را جر

اشکاره بکه ایکن    ( درصد سکرمایه بزرگتکرین بانک      حت  تا )های کارکنان از هزینه مطالبات غیرجاری برآورد

ل کامک  طکور  بهموضوع دارد که فروش بخش وام بد مطالبات جاری، یعن  آنهای  که در ورشکستن  هستند و 

 .های جدید آزاد کندتوجه  را برای حمایت از وامتواند سرمایه قابل شوند، م  تأمین ذخیره م 

گراری بان  را نیکز ککاهش داده و هزینکه تکأمین بودجکه را افکزایش       مطالبات جاری باال ارزش

( CDS) 7اعتبار نکولتبادل تواند ی  عامل مهم در تبیین اسپردهای  کیفیت اایین دارای  م . دهند م 

(CDS )های ایتالیا در مقایسه با نقا  دینر ارواا و ایاالتتر بازار در بان  های اایینگراریباالتر و ارزش  

که احتماالت نککول و زیکان حاصکل از نککول بکه میکزان زیکادی         آنجا از(. 2شکل )باشد آمریکا متحده 

هکای  هکای بازیکاب  کمتکر و زیکان    بسته هستند، مطالبات غیرجاری باالتر در افول اقتصادی به ارزش هم

هکای دارای  شواهد تجربک  وجکود دارد مبنک  بکر اینککه بانک        ،همچنین .شود اعتباری باالتر منجر م 

بخکش حقیقک    و صرف ریسک  را در    کیفیت بد دارای ، نسبت به آشفتن  حاکمیت  حساس هستند

هکای ممککن در آینکده، ایکن     ه زیانسطوح باالی مطالبات غیرجاری با افزایش دامن. برند باال م  اقتصاد

 .دهند حساسیت را افزایش م 

______________________________________________________ 
1. Negative Carry 
2. Credit Default Swap Spread  

ر شکرایط بودجکه   اثر ریس  اعتباری دولتک  بک  برای کسب اطالعات بیوتر درباره آشفتن  اعتباری دولت و بودجه بانک ،  . 

 (.  70، جوالی CGFS 43. )بانک  را مواهده نمایید
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مطالبات غیرجاری از ترازنامکه در ایتالیکا در نقطکه مقابکل کوکورهای       کردن خارجسرعت اایین 

از آنکه در سال  اس ،برای ماال. اند دینری است که انباشت سریا در مطالبات غیرجاری را تجربه کرده

سکرعت   ذخیکره و حکرف بکه    هایدرصد رسید، نر  5های آمریکای  به ، مطالبات غیرجاری بان 7002

تکر  های مطالبات غیرجاری به سطح  اکایین سال، نسبت   ظرف درافزایش یافت و این کم  کرد که 

از بحکران بکانک  در ژااکن،     اکس به شکل موابه  (. 2شکل )کاهش یابد  7002از سطوح ایش از سال 

درصکد   5/2های بزرگ ژااکن از  کاهش نسبت مطالبات غیرجاری بان های نظارت  تهاجم  به سیاست

  در طکورکل  بکه در مقابکل، در ایتالیکا و   . ، کم  کرد7005درصد در سال  7به کمتر از  7000در سال 

کنندۀ سرعت اکایین  دهند و این تا حدی منعکس حوزه ارواا، مطالبات غیرجاری به رشد خود ادامه م 

 .اری از ترازنامه و فروش استمطالبات غیرج کردن خارج

  2164ساله، ژوئن  1نکول اعتبار  نسبت مطالبات غيرجاری در مقابل اسپردهای تبادل. 8شکل 

 
 .SNLبلومبرگ و : مأخر

 .و اتحادیه اروااست آمریکا متحده  الملل  در ایاالتبان  بزرگ بین 72این نمونه شامل : توضیح
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 (هادرصد از مجموع وام)های مطالبات غيرجاری نسبت. 3شکل 

 
 .های اقتصادی فدرال رزروو داده بان  مرکزی ارواا: مأخر                           

 دالیل کندی سرعت رسيدگی به مطالبات غيرجاری. 9

. هم عوامل عرضه و هم عوامل تقاضا در کندی سرعت رسکیدگ  بکه مطالبکات غیرجکاری نقکش دارنکد      

مطالبکات غیرجکاری از ترازنامکه و     کردن خارجها برای کمبود اننیزه بان  عوامل محدودکنندۀ عرضه به

توجکه  ای از یک  مکانا قابکل    نمونکه   دارهای موکلتأمین ذخیره اایین وام. شوند مربو  م  آنهافروش 

عبارتند از کمبود سرمایه برای دینر موانا . شود گراری منجر م های بزرگ در قیمتاست که به شکاف

، IFRS دهک   گزارش تحت دار موکلهای  دارای  کردن خارجهای بیوتر، نحوه حسابداری در زیانجرب 

در . از ترازنامه گسترده تمایکل دارد  کردن خارجو ی  رژیم مالیات  که به جریمه کردن تأمین ذخیره و 

ارآمکد و  زمینۀ تقاضا، سرعت اایین رسیدگ  به مطالبات غیرجاری از ی  سیستم قضای  طکوالن  و ناک 

 .شود بازار ثانویه برای مطالبات غیرجاری ناش  م  نبود

 

______________________________________________________ 
1. Problem Loans 
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کردن مطالبات غيرجااری از   ها در زمينۀ فروش و خارجکمبود انگيزه برای بانک: عوامل عرضه. 9-6

 ترازنامه 

 ذخایر پایين و سپرهای سرمایه( الف

از  ککردن  خکارج اری و کنکدی  گرهای بزرگ قیمتدار به شکافهای موکلتأمین ذخیره اایین برای وام

مطالبات غیرجاری  کردن خارجوقت  تأمین ذخایر خیل  اایین باشد، . ترازنامه و فروش منجر شده است

-اگر ادراک سرمایه. دهند سرمایه بان  را کاهش م  درن  ب د که شو های  منجر م از ترازنامه به زیان

اکایین اسکت، فکروش مطالبکات      حکد  از  شیبک گراران از تأمین ذخیره کنون  این باشکد ککه مقکدار آن    

هکای  گکراری از ترازنامه، بیاننر میزان  از تنزیکل در مقایسکه بکا ارزش    آنها کردن خارجغیرجاری همانند 

میکان   مطالبکات غیرجکاری   "گراریشکاف قیمت"بسته به نوع وام، گزارش شده است که . دفتری است

کاهش ایدا کرده اسکت، ککه ایکن تکا      تازگ  بهدرصد است و  5 -70های دفتری و بازاری، تقریباً ارزش

هکای بکانک     کیف  دارای  بررس و  7 70های ویژه بان  مرکزی ایتالیا در سال نتیجۀ بازرس  حدی در

ن ذخیکره متفکاوت در   های تأمیکنندۀ نر تا حدی منعکس نیزگراری های قیمتشکاف. بوده است ارواا

دار، بکه  های موککل تواند هننام فروش وام گیرندگان موابه است، که این م های مختل  برای وامبان 

 .موکالت  نظیر خودداری بستانکاران از خرید وام ها منجر شود

آنها را ننه دارند تکا   ،های دارای ذخیرهوام کردن خارجی جا بهها همچنین تمایل دارند که بان 

صکورت ذخکایر    نسبت تأمین ذخیره بکه . های اوشش ذخایر کل  خود را ارتقا بخوندبدین طریق نسبت

عنکوان شاخصک  بکرای سکنجش ریسک        شکود و معمکوالً از آن بکه    های ناخالص تعری  م نقدی به وام

های بکدی ککه بکه    وام کردن جخارجدا از مزایای رهای  از مطالبات غیرجاری، . شود اعتباری استفاده م 

هکای  ککاهش وام  واسکطه   بکه شوند، نسبت اوشش تأمین ذخیکره را   شکل باال یا کامل تأمین ذخیره م 

در   .دهکد  کاهش مک  ( در صورت کسر)به میزان بیش از سطح تأمین ذخیره ( در مخرج کسر)ناخالص 

______________________________________________________ 
ذخیکره شکده باشکد،     نیتکأم درصکد   70درصد و نیم دینکر در   0 برای ماال، با فرض اینکه نیم  از وام بد ی  بان  در  . 

یکا   ککرد   مک درصد از بده  دارای ذخیره خود را حرف  0 اگر بان  . درصد خواهد بود 20ذخیره میاننین آن  نیتأمنسبت 

 .افتی  مدرصد کاهش  70ذخیره آن به  نیتأم، نسبت فروخت  م
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نسبت به اثری که رها شکدن از  ها ممکن است مواقا معمول که مطالبات غیرجاری اایین هستند، بان 

حال، وقت  مطالبکات غیرجکاری    این با. تفاوت باشند های اوشو  دارد، ب مطالبات غیرجاری بر نسبت

ها ممکن است با فوار شدید از سوی بکازار بکرای حفکس نسکبت     باال هستند و اوشش اایین است، بان 

 .رو باشند هآنها روب کردن خارجال در مقابل های دارای ذخیره بااوشش تأمین ذخیره خود و ننهداری وام

. ککاف  قکوی نیسکتند    انکدازه  بکه های اعتباری آینده سپرهای سرمایه هنوز هم برای جرب زیان

کنندۀ سپرهای محدود تواند منعکس مطالبات غیرجاری از ترازنامه م  کردن خارجسطح اایین فروش و 

بانک  بکزرگ    5 بانک  از میکان      ،   70دسکامبر   تکا . های آینده نیز باشکد ها برای جرب زیانبان 

هکای موکابه در حکوزه    تر از میاننین بان  اایین( CET1)  ایتالیای  دارای نسبت سهام عادی دسته اول

بکر ایکن، نسکبت مطالبکات غیرجکاری بکدون ذخیکره بکه سکرمایه و           افکزون  7(.درصد   /2)ارواا بودند 

درصکد بکود ککه ایکن خیلک        20حدود در  2 70در ژوئن  – "نسبت تنزاس" اصطالح به –ها  اندوخته

های ایتالیا نسبت بکه  اریری بان و بیاننر آسیب( 0 شکل ) است بودهارواای   دینر باالتر از کوورهای

  .اعتباری بیوتر است زیان

 گيرندگانو روابط نزدیک با وام اتکای زیاد بر وثيقه( ب

. دهکد  مطالبات غیرجاری از ترازنامه و فروش را کاهش م  کردن خارجها بر وثیقه نیز اننیزه اتکای بان 

هکا را عمومکاً   های ایتالیا هنوز هم به میزان زیادی به وثیقکه متکک  هسکتند؛ بکیش از دوسکوم وام     بان 

______________________________________________________ 
1 . Common Equity Tier One 

، 2 70؛ تکا اایکان ژوئکن    اند داشتههای بزرگ ایتالیا افزایش سرمایه بان  2 70از ژانویه . 2 70، اکتبر بان  مرکزی ارواا. 7

 .درصد رسیده است 65  شده آنها به سرمایه موزون CET1نسبت 

های بد آن بکا سکرمایه و   دقیق از احتمال شکست بان  با مقایسه دارای  کامالًنه ی  مقیاس  عنوان به "نسبت تنزاس"از  . 

هکا دارای نقکدینن  ککاف     درصد بیاننر آن است که بانک   00 نسبت باالتر از . های در دسترس استفاده شده استاندوخته

برای سنجش  220 و اوایل دهه  220 ت در اواخر دهه این نسب. های بد خود نیستندهای روی وامبرای اوشش کامل زیان

هکا در تنکزاس دارای نسکبت     درصد از بان  70، بیش از 222 در سال . ها در تنزاس توسعه داده شداحتمال شکست بان 

  .شکست منجر شد 0  درصد فراتر بود و به بیش از  00 بودند که از 
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را در برابکر زیکان    دوچنکدان  وثیقه ایمنک     .دهد های شخص  یا امالک و مستغالت اوشش م ضمانت

فکوری مطالبکات غیرجکاری از     ککردن  خکارج جکای   کند ککه بکه   ها را توویق م بان کند، ول   فراهم م 

در حکالت  ککه یک      ،نرید انیب به. به وصول بپردازند ترازنامه، صبر کنند و در اایان فرآیند توقی  وثیقه

گزینکه  "هکا دارای یک    کند، آنناه بانک   های بیوتر فراهم م اوشو  در برابر زیان شدهوثیقه ارداخت

تر از ارزش فروش وثیقه در ارزش اایین. برای منتظر ماندن برای بازیاب  ارزش وام هستند "فاقد هزینه

و اوشکش بیوکتر تکأمین     شکده منجر  دینرموابه  هایگراری مجدد وثیقهتواند به قیمت م  نیزدفتری 

 .ها را کاهش دهدذخیره کل  بان 

 (درصد) 2164سرمایه، ژوئن خالص تأمين ذخيره مطالبات غيرجاری به . 61شکل 

 
 (.برای اننلستان 7 70. )های سالمت اقتصادیالملل  اول، شاخص صندو  بین: مأخر                  

. شکهرت باشکد   تواند دربردارندۀ ریسک   های مبتن  بر روابط دیراا م بر این، رهای  از وام افزون

-گیرنکدگان، بکه  برای سنجش شایستن  اعتباری وام ده  مبتن  بر روابط، توانای  بان طور کل ، وام به

شکده توسکط   آوریگکرد  "نکرم "کند و با تکیه بر اطالعکات   های کوچ  و متوسط را تقویت م ویژه بنناه

______________________________________________________ 
  انیاوکت و  شوند  مهای شرکت  توسط وثیقه امالک و مستغالت اوتیبان  مچهارم واهای ثبت اعتبار، ی بر اساس داده . 

 . های شخص  استمابق  در شکل ضمانت



 
 توسعه بازاری برای مطالبات غيرجاری در ایتاليا به منظورراهبردی 

 

633 

واسطه ارتبا  مداوم و مستقیم با مالکان و مدیران، و جامعه محل  ککه ایکن افکراد در آن     مأموران وام، به

تهکاجم    ککردن  خکارج . کنکد  مربو  به عدم تقارن اطالعات  کمک  مک    کنند، به حل مسائل فعالیت م 

ها را تضعی  کرده و هزینکه حکرف زودهننکام مطالبکات     مطالبات غیرجاری، شهرت و مدل تجاری بان 

 .دهد تر شدن رسیدگ  را افزایش م غیرجاری و احتمال طوالن 

 رجاری از ترازنامهکردن مطالبات غي مجازات مالياتی برای تأمين ذخيره و خارج( پ

غیرجاری خود را به شکل تهاجم   های  دارد که مطالباتمالیات  در ایتالیا تمایل به جریمه بان  نظام

مطالبکات غیرجکاری از    ککردن  خکارج ، تا همکین اواخکر  . کنند تأمین ذخیره کرده و از ترازنامه خارج م 

 -شکد  ترازنامه در ایتالیا بدون حکم دادگاه مبن  بر نکاتوان  در ارداخکت بکده ، موکمول مالیکات نمک       

ده های زیکان ها اجازه داشتند که ذخایر وامبان . توانست چندین سال به طول انجامد فرآیند دادگاه م 

عنکوان   مانده بهبا ذخایر باق . مالیات کسر کنندهای معو ، از درآمد مومول درصد از وام 0/ را تنها تا 

ساله ول  در ی  ارزش خالص فعل   2 اقسا  مساوی  درآن را  ،شد دارای  مالیات  انتقال  برخورد م 

محکدودیت در زمینکۀ معافیکت مالیکات  عکامل       . کردنکد  کسر م  ،از درآمدهای مومول مالیات تراایین

این قکانون در سکال   . تر بودهای خود به شکل تهاجم ین ذخیره وامها برای تأمدلسردکننده برای بان 

دهد که ذخکایر و مطالبکات غیرجکاری خکارج شکده از ترازنامکه در        تغییر کرد و اکنون اجازه م    70

IRAPشکامل  )سال و با ی  نر  مالیات  بکاالتر   5 دراقسا  مساوی و 
ایکن   7.کسکر شکود  ( ایمنطقکه   

تر است، ولک  در مقایسکه بکا گرشکته،     ری از کوورهای دینر محدودکنندهوضعیت هنوز نسبت به بسیا

 .کند ها فراهم م های بیوتری را برای تأمین ذخیره توسط بان  اننیزه

هکا را از اجکرای   توانکد بانک    های دولت  در ورشکستن  نیکز مک    بندی سازمان اولویت چنونن 

 دینر در ایتالیا، مراجا مالیات  مانند بدهکاران. تجدید ساختار بده  یا فرآیند تسویه کردن دلسرد کند

______________________________________________________ 
1. Italian Tax on Productive Activities 

 "ن مالیات از دیدگاه احتیکاط  ککالن  استفاده از قانو"، (2 70)ریکوت . د وینسنزو و ج . ای برای مطالبه بیوتر به مقاله .7

 .مراجعه شود
"http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/note-stabilita/2014-0001/index.html. 
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بکدون وثیقکه، دارای اولویکت بکاالتری بکرای      دینر نسبت به بستانکاران ( تأمین اجتماع  مانند)عموم  

های انباشته معوقکه  های  که بده در مواجهه با بنناه بنابراین،. های ورشکستن  هستنددعوی در رویه

هکای  مقدم دارند، ممکن است بان  اننیزه کم  برای دنبکال ککردن رویکه    عموم  زیادی با بستانکاران

 .گیرندگان داشته باشد ورشکستن  علیه وام

 رژیم حسابداری به نفع نگهداری مطالبات غيرجاری( ت

. کنکد  مطالبکات غیرجکاری را طکوالن  مک      کردن خارج، IFRS ده  گزارش درراهنمای حسابداری  نبود

 IFRS دهک   گکزارش  های مال  خود را بر مبنکای  های ایتالیا گزارشارواا، بان  ردین هایموابه با بان 

 ، کک   وصکول  رقابلیغهای وامکه کند  معین نم    (IAS 39)، که برای آنها قواعد کنون  کنند تنظیم م 

  قاعکده  هکا از ترازنامکه تحکت    دارایک   ککردن  خارجدر غیاب قواعد  7.و چنونه باید از ترازنامه حرف شوند

IAS 39 کنند، که نیازمنکد آن اسکت ککه     ایروی م ( عدم شناسای )از قواعد ابطال وام   ها، برخ  بان 

ابزارهای قانون  استفاده کنند یا حقکو  قکراردادی    تمامها از ترازنامه، از وام کردن خارجاز  ایشها بان 

شود، شامل تعریف   عملیات  م  2 70که در ژانویه ( IFRS 9)رویه جدید  2.ها را کنار بنرارندروی وام

خواهد بود که با ابطکال وام متفکاوت اسکت و راهنمکای      "(حرف)از ترازنامه  دار موکلخروج دارای  "از 

 .کند کنون  بان  مرکزی ایتالیا را تقویت م 

______________________________________________________ 
برای ابزارهای مال  اسکت ککه توسکط     (International Accounting Standard) ی  استاندارد حسابداری بین الملل .   

جاینزین آن شکد ککه مقکرر      IFRS 9 2 70در سال . انتوار یافته است( IASB)هیأت استاندارهای بین الملل  حسابداری 

 .عملیات  شود 2 70گردید از سال 

، IFRS،  20/ 2/WPکننکدۀ  ده در کوورهای اعمالهای زیانذخیره وام نیتأمهای نظارت  در نقش: برای مطالعه بیوتر .7

  .الن گاستن و در وان سان 

ککاهش یابکد ککه بکر اسکاس آن      ایتالیا  مرکزی راهنمای عموم  تهیه شده توسط بان  واسطه بهاین موکل باید در عمل  . 

 ،وجکود  ایکن  بکا . رسم  عدم امکان وصول وام یا بخو  از آن را تصدیق کند صورت بهکه مدیریت  افتد  محرف زمان  اتفا  

ای را اعمال کرده باشند ککه آنهکا را بکه ابطکال وام محکدود      گیرانههای حرف کمتر سختها ممکن است سیاستبرخ  بان 

 .کند  م

 .فروش یا انتقال ابزارهای مال  طراح  شده است مانندقاعده عدم شناسای  برای رویدادهای معین   .2
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که در زمینۀ درآمدهای حاصل از مطالبات  دهد ها اجازه م به بان  ،رویکرد حسابداری به بهره

مطالبکات  )دار  هکای موککل  دهکد ککه بهکره وام    اجکازه مک    IAS 39ککه   آنجکا  از. غیرجاری اغرا  کنند

ها به شناسای  درآمد بهکره  های معین  از مطالبات غیرجاری تعلق گیرد، بان بندیبه دسته( غیرجاری

ام را بازارداخکت  گیرنده مبلغ اصل  یا بهره ودهند، حت  اگر نامحتمل باشد که وام نوده ادامه م وصول

و یک    شدهها منجراین روش حسابداری به اغرا  در درآمده بهره و نیز نسبت تأمین ذخیره بان . کند

نوکده بکه   کند تا مطالبات غیرجاری که میزان زیادی از بهره وصکول  ها فراهم م موو  قوی برای بان 

 .را ننه دارند گرفته  تعلقآنها 

 های محدود برای تجدید ساختارو گزینههزینه باال : عوامل تقاضا. 9-2

 فرآیند قضایی طوالنی و ناکارآمد( الف

فرآیند قضای  ناکارآمد و طوالن ، هزینه توقی  وثیقه را افزایش داده و بازده تجدید سکاختار مطالبکات   

از تر از جهات مختل ، عملکرد و کارای  سیستم قضای  ایتالیا خیل  اایین. دهد غیرجاری را کاهش م 

متوسکط بکیش از    طور بهبرای ماال، تکمیل رویه ورشکستن  . است OECD کوورهای میاننین ارواا و

. انجامکد   مک حدود سه سال به طول در و توقی  وثیقه امالک و مستغالت نیز  کود  مهفت سال طول 

یکا در  ایتالکوکور  های انجام گرفته توسط بان  جهان  در بخش انجام کسب و کار،  بر اساس نظرسنج 

و در زمینکه اینیکری حقکوق     ( OCEDکوکور     در میکان   70رتبه )زمینۀ رسیدگ  به ورشکستن  

اطمینان قانون  و فرآیند طوالن   نبود. در رتبه اایین  قرار دارد( کوور   در میان  0 رتبه )قراردادها 

 .دهد  های تجدید ساختار را محدود کرده و هزینه آن را افزایش متوقی  وثیقه، گزینه

از . ان در حکال رشکد اسکت   همچنها  توجه ارونده بهبود قانون ورشکستن ، انباشت قابل با وجود

هکای  و هم گزینکه   ، اصالحات مختل  در سیستم اعسار، هم تجدید ساختار خارج از دادگاه7005سال 

، مراجکا قکانون  یک     7002در سکال  . مبتن  بر دادگاه از قبیل سازش با بستانکاران، ممکن شده است

ای را معرف  کردند که تعداد فزاینده Concordato Preventivoبا عنوان آمریکا    رویه موابه با فصل 

______________________________________________________ 
 . های خارج از دادگاه هستندسازوکار نمایندۀ "توافقات تجدید ساختار بده "و  "ده  مجددهای سازمانطرح" . 
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سرعت اعسار هنکوز هکم کنکد    این بهبود،  با وجود  .اند های در حال اضطرار از آن استفاده کردهاز بنناه

دو برابکر شکده اسکت، انباشکت فکراوان       7002-  70هکای  سال درها در شرایط  که تعداد نکول. است

به رشد خود و کند کردن رسکیدگ  بکه   ( 7 70میلیون در سال  2/2، حدود برآوردبر اساس )ها  ارونده

  7.دهد مطالبات غیرجاری ادامه م 

برای ماال، معاوضه بده  با سکهام،  . محدود است چارچوب قانون  نیز درتجدید ساختار بده  

گیرنکده را در برابکر یک  ارزش برابکر از سکهم      دهنده که معموالً ی  بان  است، بده  وامآن وام درکه 

 درحکال،   ایکن  بکا . رود دهد؛ ی  ابزار مهم در تجدید سکاختار شکرکت  بکه شکمار مک       جدید کاهش م 

لیا، معاوضه بده  با سهام به شکل مؤثری محدود بکه تجدیکد سکاختار تحکت رویکه      سیستم قانون  ایتا

Concordato preventive  عنوان بخوک    را که بستانکاران باید به  است که امکان تجدید ساختار بده

هکای خکارج از دادگکاه،    در روش. کند از قرارداد ورشکستن  بپریرند، برای بستانکاران مخال  فراهم م 

( یادشکده گونکه تجدیکد سکاختار بکا رویکه       بکدون هکی   )بده  با سرمایه تنها بر مبنکای رضکایت    تبادل

هکای بکالقوه قکانون  از    حت  اجبار خارج از دادگاه توافقات تعهد سهام، به دلیل چالش. اریر است امکان

  2.شود ها، در عمل به شکل محدودی استفاده م بان  داران برایسوی سهام

______________________________________________________ 
  .Concordato Preventivo  بکر  ( یرأدارای )با بستانکاران  تواند  مبدهکار آن  واسطه بهی  ابزار تجدید ساختار است که

خکودی در اعمکال   اعطاکنندۀ ی  تعلیق خودبه ،این رویه همچنین. سر طرح  برای جلوگیری از ورشکستن  به توافق برسد

آن  درکه آمریکا  متحده  االتیاخودی در ، موابه با قانون تعلیق خودبه(روز 20 تا  0 )های احتیاط  است قانون  و قضاوت

 .دهد  مخود ادامه  وکار کسبو به  ماند  ممال  باق   عنوان بهبدهکار 

7 .IMF WP14/32، " اومپو.النائو، و اس.اسپوزیتو، اس.اسپوزیتو، اس.، ج "کلیدی برای رشد –اصالح سیستم قضای  در ایتالیا. 
3. Cramdown 

برای اعمکال معاوضکه بکده  بکا      توان  م، از این تعهد برند  مگیرنده سود ها از ی  توافق تعهد سهم با ی  واموقت  بان  .2

قکانون و   نبکود حال، به دلیکل   این با(. سهام منف  استبرای ماال وقت  بنناه دارای )سهام در ی  سناریوی بد استفاده کرد 

بکه   توان  مافزون بر این، هرگونه فرآیند اعمال قانون را . های واضح، اعمال قانون  این تضمین در عمل دشوار است راهنمای 

بیان اینکه موجب آسکیب    حیتلوطور  بهو  رساند  نمچالش کوید، برای ماال، با این استدالل که ارزش سهام را به حداکار 

سکیری در بکازار سکبد سکهام وام     "ننکری،  ، بینش و آینکده LLPکالترز  لین: دببینی ،همچنین. شود  مداران موجود به سهام

 ".ارواا
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 گذار با ریسک سرمایه محدودسرمایهکوچک   پایه( ب

. دار را ککاهش داده اسکت  هکای موککل  سرمایه سهام نیز تقاضا برای وام نبودگرار و کوچ  سرمایه  اایه

بکرای ننهکداری     ای باالتر تحت بکازل  شان و ملزومات سرمایهده ها با توجه به تمرکز سنت  وامبان 

-در مقایسه با بان . شرکت  با موکالت ذات  مواجه هستندشده، در زمینۀ تجدید ساختار سهام تبدیل

بکده  و   های تجدید ساختار یا سهام خصوص ، از نظر ریس  سرمایه و تخصص برای تقبلها، صندو 

حال، بازار سهام خصوص  در  این با. های در حال اضطرار، مجهزتر هستندتجدید ساختار عملیات  بنناه

گراران نهکادی، از قبیکل   سرمایه. میلیارد یورو تراکنش دارد  تنها حدود ایتالیا کوچ  است و در سال 

کارانکه اسکتفاده   ای، از ی  راهبرد سبد سهام نسبتاً محافظههای بیمههای بازنوستن  و شرکتصندو 

-دار سکرمایه های جاینزین از قبیکل بکده  موککل   صورت  که تنها سهم کوچک  در دارای  کنند، به م 

 .شود گراری 

 راهبردی برای توسعه بازار مطالبات غيرجاری در ایتاليا. 4

 مزایای بازار مطالبات غيرجاری. 4-6

مطالبات غیرجاری از ترازنامکه   کردن خارج شود م ها، سبب وجود بازاری برای مطالبات غیرجاری بان 

مطالبکات غیرجکاری، بکار    ی  بکازار ثانویکه بکرای    . دشو ده  جدید منجر م آسان شود و این امر به وام

 ،همچنین. کند ده  جدید آزاد م ها را کاهش داده و منابا و سرمایه را برای حمایت از واموصول بان 

های بازیکاب  وام  های قضای  طوالن ، به تقویت ارزشتر برای رویهصرفهبا فراهم کردن ی  جاینزین به

همچنکین بکا   ( شکده و وثیقکه توقیک   )دار  وککل بکرای بکده  م  ی  بازار ثانویه نقدینن  . کند کم  م 

هکای اعتبکاری و بکازار، مکدیریت ریسک  بکانک  را ارتقکا        کردن ابزار دینری برای مدیریت ریس  فراهم

هکای ایتالیکای    تواند به ی  ابزار عملیات  استاندارد برای بان  چنین بازاری در ط  زمان م . بخود م 

 .ده  مجدد سبد وام هایوان تبدیل شودو جهت های بد کردن از بار دارای  در جهت کم

بازار مطالبات غیرجاری از تجدید ساختار شرکت  نیز حمایت کرده و منکابا مکال  را گسکترش    

هکا بهبکود بخوکیده و    ی  بازار فعال برای مطالبات غیرجاری، نقدینن  بازار ثانویه را بکرای وام . دهد م 
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-های سهام خصوص ، مدیران دارای ، شکرکت از قبیل صندو گرران نهادی، تری از سرمایهدامنه وسیا

جکرب   ،های بازنوستن ، شکامل آنهکای  را ککه در خکارج از کوکور قکرار دارنکد       ای و صندو های بیمه

توانند به گسترش منابا  گرران نهادی م این سرمایه. کند، تا به تجدید ساختار شرکت  کم  کنند م 

  .نکد کننیاز بخش شکرکت  را فکراهم    منبا دینری از سرمایه مورد   تأمین مال  کم  کرده وبانکریغ

نااریر و حمایکت از رشکد   های دواممدت با تسهیل خروج بنناهتواند در کوتاه بازار مطالبات غیرجاری م 

تواند از  دار م زمان، بازار بده  موکل در طول. تر حمایت کنداریر، از ی  بازیاب  سریاهای دوامبنناه

  مجکدد و  دهک  سکازمان های مولدتر و کم  به د بیوتر در اختصاص مجدد منابا به سمت شرکتبهبو

 .گسترش آنها حمایت نماید

 داروضعيت کنونی بازار بدهی مشکل. 4-2

وجود انباشت مطالبات غیرجاری در ایتالیا، هنوز در این کوور بازاری بکرای تجدیکد سکاختار بکده       با

، (یورو میلیارد    )در مقایسه با حجم زیاد مطالبات غیرجاری . دار رشد و نمو ایدا نکرده استموکل

تکا   7 70هکای  و فروش مطالبات غیرجاری بین سکال  بودهدار هنوز در ایتالیا کوچ  بازار بده  موکل

درصکد از     در ایتالیا، فکروش تنهکا شکامل      70در سال  .7میلیارد یورو بوده است  تا  7تنها    70

های دارای تأمین ذخیکره بکاال متمرککز بکوده ککه      بر وام در بیوتر مواردبده  بد بوده است که آن نیز 

-بنا به اظهارات موارکت. ارزش آنها از قبل به شکل کامل و بدون ریس  زیان بیوتر تنزیل شده است

از بحکران مکال     اکیش )ل سکا  0 های  بوده اسکت ککه بکیش از    ها شامل وامکنندگان بازار، این فروش

کند،  آنچه به میزان زیادی کمبود بازینران داخل  در این عرصه را منعکس م . اند نکول داشته( جهان 

و  سک  یاوشکش ر  یهکا  صکندو   در بیوکتر مکوارد  این است که خریداران مطالبکات غیرجکاری ایتالیکا    

______________________________________________________ 
ذخیره کامل قرار دارد، حرف یا تبکدیل وام   نیتأمدر حالت اعسار و  اکنون همهای ایتالیا که برای ماال، برای وام بد بان  . 

( GDPدرصکد از   2)میلیکارد یکورو     0 بدهکاری بخکش شکرکت  ایتالیکا را تکا      تواند  م( حت  به میزان نسب )بد به سهام 

حکال، ایکن حکرف یکا      ایکن  با. ها بهبود بخودهای بعدی کمتر برای بان ها را با زیانای شرکتو جایناه سرمایه دادهکاهش 

 .دهد  مدرصد کاهش  5 به  27ذخیره را نیز از  نیتأمتبدیل نسبت 

 .را گزارش کرد( مبادالت عموم )میلیارد یورو  PwC 5/7، 2 70ل برای نیمه اول سا .7
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هکای بکزرگ   فروشندگان اصل ، بانک  که   حال  های سهام خصوص  آننلوساکسون  هستند، درصندو 

 (.  شکل )اند  ایتالیا و دارای مالکیت خارج  بوده

 فروشند؟ خرند و می چه کسانی مطالبات غيرجاری ایتاليا را می. 69شکل 

 د؟فروش چه کس  مطالبات غیرجاری ایتالیا را م                     خرد؟   چه کس  مطالبات غیرجاری ایتالیا را م          

 
 PwC: منبا

 

 ایوکین بازاری برای تبدیل مطالبات غیرجاری به اورا  بهادار نیز وجود دارد، که در رکودهکای  

مطالبکات   ککردن  خکارج هکای ایتالیکای  بکرای    ای مورد استفادۀ بانک  به شکل گسترده(  22 -7000)

اورا  بهکادار بکا اوکتوانه    درصد از  50، 7000برای ماال در سال . غیرجاری از ترازنامه قرار گرفته است

مطالبکات غیرجکاری از ترازنامکه انتوکار      ککردن  خارجهای ایتالیای  با هدف توسط بان   (ABS) دارای 

 ککاهش حکال، بکا    ایکن  بکا  7.درصد کاهش یافت 70به  7005تا   700های سال دریافتند که این رقم 

مطالبکات  -ر بکا اوکتوانه دارایک    از بحران مال ، انتوکار اورا  بهکادا   اسها به اورا   امکان تبدیل دارای 

یک  بکر   اورا  بهادار بکا اوکتوانه دارا  اکنون انتوار  شدت کاهش ایدا کرد و هم جاری در ایتالیا نیز بهغیر

______________________________________________________ 
1. Asset- backed Securities 

ها اجکازه  که به بان  ، چرادادند  ماستانداردهای حسابداری داخل  که در آن زمان وجود داشتند، هزینه انتقال را کاهش  .7

چنکین  . کردنکد   مک انج سال شناسکای    درزیان بازار را  که   حال درهای دفتری خالص تفکی  کنند، که در ارزش دادند  م

  7 بکاً یتقر، 7005تکا    700از . از آنها استفاده کرد شد  نم هامروز ،بنابراین ،هماهن  باشد IFRSبا  توانست  نمهای  طرح

 .یورو وام بد تبدیل به اورا  بهادار شد اردیلیم
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گیکری  به عنوان وثیقه برای وام آنهاصدور اورا  دارای  با باالترین کیفیت متمرکز شده است تا بتوان از 

 .ز بان  مرکزی ارواا استفاده کردا

-خصوص  و واسط اورا  با اوتوانه دارای ی  دارا تیریمد های شرکت در ایتالیا، ابتکارات ایجاد

دو معامله بکه  ( UCG)یو س  ج   ،  70از دسامبر . ی در حال ظهور استکند بههای تجدید ساختار، 

در جهکت ایجکاد یک      اینتسا سکن اکائولو  میلیارد یورو قطع  کرده و برای موارکت با  7ارزش تقریب  

در دهندۀ خود به مبلکغ  فروش التفرم حرف خدمات نیزگراران خارج  و با سرمایه دارای  ناقل شرکت

میلیکارد یکورو از    MPS 5/0، 2 70در ژوئکن    .میلیارد یکورو در حکال مکراکره بکوده اسکت      765حدود 

انجمین بان  بزرگ ایتالیا نیز   بان  اواوالر، 2 70در م  . فروخت 7فورترسمطالبات غیرجاری را به 

اعالم کرد که قصد دارد ی  سبد بزرگ از مطالبکات غیرجکاری و متعلقکات خکود را بکه ارزش دفتکری       

در زمینۀ مطالبات غیرجاری از سوی  در مقابل، فعالیت 2(."آزاد کند")میلیارد یورو بفروشد  67 خالص 

 .های کوچکتر بسیار محدود بوده استبان 

در مقایسکه  . های بهبود را نیز نمایان کرده استدار در ارواا کوچ  ول  نوانهبازار بده  موکل

وجکود داشکته    220 که در آن بازاری برای مطالبات غیرجکاری از اواخکر دهکه    آمریکا متحده   با ایاالت

رسد، این بازار در ارواا هنوز در مراحکل   میلیارد دالر در معامالت ساالنه م  200-250است و به حدود 

 0 70میلیارد یکورو در سکال      شود که فروش مطالبات غیرجاری در ارواا از  م  برآورد. آغازین است

بیوتر ایکن فعالیکت در آلمکان، ایرلنکد،      5.باشدافزایش یافته    70میلیارد دالر در سال  2 از  به بیش

عوامکل  . های تجاری ملک  و مصرف  بوده اسکت آن بر وام اصل اسپانیا و بریتانیا ر  داده است و تمرکز 

______________________________________________________ 
شده در مک   بین ها فروش  را گزارش دادند که از میزان ایشقیمت، رسانهموکالت  در دستیاب  به توافق وجود به دلیل  . 

 (.یورو اردیلیم 5/7میلیارد یورو به   -2از )کمتر بود  2 70
2. Fortress 
3. Banca Popolare 

 .ی  وجود داشته استرهایتأخموکالت در دستیاب  به توافق قیمت، وجود ها گزارش کردند که به دلیل رسانه .2

گکزارش وام غیرجکاری   : هجکوم بکه سکمت ارواکا    "و  "از وام غیرجاری ارواکا    70گزارش سال "ارنست و یان ، : ببینید .5

  ".  70ارنست و یان  
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مقررات دشکوارتر  های دارای نکول، افزایش فروش وام: اصل  مؤثر در رشد اخیر آن عبارت بوده است از

-و عالقکه  ریسک  حکاکمیت   های جاما بان  مرکزی ارواا، نقدینن  فراوان، بهبود  ویژه تحت ارزیاب  به

 (.2 شکل )گراران خارج  که به دنبال عواید بیوتر بودند مندی بیوتر از سوی سرمایه

 راهبردی برای تقویت بازاری برای مطالبات غيرجاری. 4-9

بکر سکر راه    توسعه بازار مطالبات غیرجاری در ایتالیا باید به دنبال حرف موانای  راهبرد مناسب برای 

یککم،  : است قرار  نیا ازها  در اینجا اولویت. ها در جهت فروش باشداننیزه بان  تجدید ساختار و ارتقای

 منظور سرعت بخویدن به رسیدگ  های نظارت  بر تأمین ذخیره و خارج سازی بهکید بیوتر سیاستتأ

حرف موانا مالیات  و قانون  بر سر راه تجدید ساختار  دوم، ؛به مطالبات غیرجاری و تجدید ساختار آنها

، سکرانجام . های بیوتر خکارج از دادگکاه  بهبود بیوتر چارچوب اعسار و توویق کارگوای  سوم،بده  و 

تار شکرکت ،  هکای تجدیکد سکاخ    و شکرکت  های مطالبات غیرجاری شرکت مدیریت دارای تسهیل ایجاد 

ککه تکأمین مکال  را      حکال   دهد، در ها قرار م ابزارهای بیوتری را برای تجدید ساختار در اختیار بان 

 .دهد های در حال اضطرار گسترش م برای بنناه

 های نظارتی برای تسریع رسيدگی به مطالبات غيرجاری و تجدید ساختار بدهیسياست( الف

مطالبات غیرجاری را از ترازنامه سکرعت   کردن خارجتر برای تأمین ذخیره وام،  های نظارت  دقیقراهنما

ایتالیا توصیه شکده اسکت،      70در سال ( FSAP)خدمات مال   تأهیگونه که توسط  همان. بخود م 

هکای تکأمین ذخیکره منجکر     های نظارت  در زمینۀ تأمین ذخیره، بکه بهبکود همکاهنن  در روش   راهنما

هکای  در زمینکۀ تکأمین ذخیکره را بکرای      راهنما کوور ارواای  مانند ایرلند، برخ اال، برای م  .شود م 

لحاظ قانون  ممکن بوده، کوورهای دینکر    بههرگاه که . اند استانداردهای حسابداری خود در نظر گرفته

ها ملکزم هسکتند ککه یک  سکرمایه      برای ماال در مالتا، بان . اند تری را معرف  کرده رویکرد سختنیرانه

درصد از مطالبات غیرجاری خود منهکای زیکان دارایک  و     5/7اضاف  برای مطالبات غیرجاری به میزان 

______________________________________________________ 
 (.بدان ارجاع داده شده است 70در اانویس ) WP/14/170: ببیند ،تر در این زمینهبرای بحث وسیا . 
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 کننکده  نیکی تعککه  )، بانک  اسکپانیا   7 70در سکال  . را انباشکت کننکد   IFRSبهره تعلق گرفتکه تحکت   

 75تکا   5 ساختارشکده، بکه میکزان     هکای تجدیکد  الزام کرد که وام( استانداردهای حسابداری نیز هست

 .درصد تأمین ذخیره شوند

تواننکد ملزومکات    م  نیزکنندگان مانند کاری که در کوورهای دینر صورت گرفته است، نظارت

ای بکاالتر یکا   تحمیل هزینه سرمایه ماننداقدامات  . تر کنند منظور تسریا حرف، سختنیرانه نظارت  را به

اکنکون در  ی ککه هکم  ا گونکه  بهمطالبات غیرجاری از ترازنامه،   کردن ارجختعیین محدودیت زمان  برای 

هکا در جهکت   توانکد بکه میکزان بیوکتری بکر بانک        شود، مک   برای رهن اعمال م  آمریکا متحده  ایاالت

یک  محکدوده    7005تکا    700هکای  ژاان نیز بین سکال  7.های بد از ترازنامه فوار آورد وام کردن خارج

هکای خکود    شدند ترازنامه ها ملزم م مطالبات غیرجاری تعیین کرد که بر اساس آن بان زمان  را برای 

-حکرف کامکل مطالبکات غیرجکاری دسکته      7 70اسپانیا نیز در سال . را اس از بحران مال  ااک کنند

اایان دادن به روش بهره . از ی  مقطا تأمین ذخیره را الزم ساخت اس "موکوک"عنوان  شده بهبندی

هکا در جهکت   اننیزگک  اصکل  بانک     نیکز بک    البات غیرجاری، با اهکداف احتیکاط   گرفته روی مطتعلق 

  .برد هایوان را از میان م  های بد از ترازنامهوام کردن خارج

______________________________________________________ 
له أمطالبات غیرجاری از ترازنامه باید با ی  راهبرد موازی برای رسکیدگ  بکه مسک    کردن خارجتعیین محدوده زمان  برای  . 

، چنکین  نخسکت گکام   عنکوان  بکه . هکا جلکوگیری شکود   های قضای  همراه باشد تا از جریمه شدن بانک  طوالن  بودن دادرس 

زمکان ککاهش    در طکول  ،سکپس  ،بر اساس میاننین طول مدت توقی  وثیقه یا ورشکستن  تعیین شود تواند  ممحدودیت  

 . ها باشداز ترازنامه بان ( سال 5عمر بیش از )مطالبات غیرجاری بسیار قدیم   خارج کردن تواند  مهدف از این کار . یابد

هکای  ها برای اجتناب از از دست دادن حقوان روی بازیاب توصیه شده است، بان  IMF WP/14/170که توسط  طور همان .7

 ،شکوند   مک هکای  ککه حکرف    از اسناد وام و دفاتر کل وصول برای وام، باید این اطمینان را ایجاد کنند که (وثیقه ماالً)آینده 

 متحکده   االتیک اماننکد چیکزی ککه در    ) کننکد   مک   محافظت خوب بهول  هنوز دارای حقو  قانون  و ظرفیت بازیاب  هستند، 

 (. وجود دارد آمریکا
بکه مسکائل قکانون  منجکر شکود،       IAS 39به دلیکل   تواند  مها برای اهداف حسابداری بان محدودکردن رفتار  که  درحال . 

 کنکد   مک به ککاربران کمک    ( قواعد احتیاط )و غیرتعهدی ( IFRS)های تعهدی روش بانتایج خود  ها به افوایتوویق بان 

-ها به ننهکداری سیسکتم  که بان  کند  مفرض  گونه نیا ؛که به شکل بهتری درآمدهای نقدی و غیرنقدی را توخیص دهند

 (.IV. A بخشببینید ) دهند  مادامه  IFRSذخیره احتیاط  اس از اتخاذ  نیتأمهای 
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-های نظارت  باید انحکالل بننکاه  برای کم  به رسیدگ  به حجم باالی بده  شرکت ، سیاست

نااکریر در حالکت اعسکار،    های دوامتأخیر در قرار دادن بنناه. تسهیل کنند ،های  را که رشد کم  دارند

در حالکت  )بده  بد . در ایتالیا و بسیاری از کوورهای ارواای  مطرح است مسألهعنوان ی   هنوز هم به

هکای  در بننکاه  در بیوتر مواردکند و  در ایتالیا، بیش از نیم  از مطالبات غیرجاری را تبیین م ( اعسار

با اسکتفاده از   های بانک  کیف  دارای  بررس مانند آنچه در  ؛(5 شکل )متمرکز است  وچ  و متوسطک

کننکدگان  ، نظکارت شکود  مک  ی عمل نقد انیجر لیتنز لیتحلتر زیان دارای  و  سختنیرانه  اندازهایراه

آنهای  که به ایجاد جریان ) 7اریرگیرندگان دوامتر میان وامها را به تمایزگراری تهاجم توانند بان  م 

نااریر که بایکد خکارج شکوند،    گیرندگان دوامو وام( دهند های بهره ادامه م نقدی برای اوشش ارداخت

های آنها نقکش مرککزی در بازیکاب     نااریر، به دلیل آنکه دارای گیرندگان دواموام مورددر . توویق کنند

ها های بازیاب  وارد کنند تا مطمئن شوند که بان در روش های انحالل راوام دارد، الزم است که هزینه

 .شده را در دفاتر خود داشته باشندهای تسویهارزش

نااکریر  گیرنکدگان دوام کنندگان اغلب بر توخیص و اخکراج سکریا وام  ، نظارتایویندر بحران 

-های شکرکت  بکا نسکبت   بنناه، (222 )برای ماال، در سوئد . اند ده  اصرار داشتهی وامریسرگ ازبرای 

بکه  . های اوشش بهره اایین و اهرم باال توویق شدند که به سمت ورشکستن  و تسویه حرککت کننکد  

و سکطوح   ننکر  اکیش ها را ملزم ککرد طبکق معیارهکای    ، مقام ناظر، بان (222 )شکل موابه  در کره 

هکای بکزرگ را ملکزم    نیکز بانک    FSA، ( 700)در ژاان . نااریر را شناسای  کنندهای دواماهرم ، بنناه

مطالبکات غیرجکاری خکود     تکری را در سکنجش   های تنزیل جریان نقدی سکختنیرانه کرد که تحلیل م 

 .اعمال کنند

 

 

______________________________________________________ 
1. Triggers 
2. Viable 
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 2164ذخایر مطالبات غيرجاری در بخش شرکتی، مارس . 61شکل 

 
 (در وضعيت اعسار)بدهی بد   سایر مطالبات غيرجاری

                  (ساختار شده، معوقزیر استاندارد، تجدید )

 .بان  مرکزی ایتالیا: مأخر                 

هکای تجدیکد سکاختار بکده  را     حکل هکا بایکد راه  اریر، بانک  دار ول  دوامهای موکلبرای بنناه

واسطه حرف نسکب  یکا معاوضکه بکده  بکا       تجدید ساختار شرکت  توسط بان ، ماالً به. ایونهاد دهند

و رسکیدگ  بکه    وکارشکان  کسکب دار بکرای شناسکای    هکای موککل  تواند فضای  را برای بنناه م سهام، 

هکای  هکا بکه اعمکال راهنمکا    توانند با وادار ساختن بان  کنندگان م  نظارت. موکالت بده  فراهم سازد

  اکریر، در ایکن زمینکه کمک    دار ولک  دوام های موکلموترک در زمینۀ انتخاب و تجدید ساختار بنناه

های هماهن  برای تجدید ساختار بده  ایکروی  ها از روش، بان (0 70)برای ماال، در ایسلند . کنند

ای را برای تجدید ماههاهداف سه نیزها را محدود و  کردند که هماهنن  بستانکاران را تقویت و مقاومت

 .کرد ساختار بده  تعیین م 

. کنکد  هکای نظکارت  حمایکت    قویت ککرده و از تکالش  تواند نظم بازار را ت بازار، م  ارتقای افوای

( تر توسکط یکون  کردیکت   نزدیکو در زمان )های بزرگ ارواای  در دوره بحران مال  موابه با آنچه بان 

های ایتالیای  نیز باید توکویق شکوند ککه ایوکرفت در حکرف مطالبکات غیرجکاری و        آغاز کردند، بان 
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ها همچنین باید درباره بان . داران خود گزارش دهندبه سهام ای را به شکل منظمهای غیرهستهدارای 

. کننکدگان گکزارش دهنکد   های بازیاب  وثیقه، به نظکارت رسیدگ  به دارای ، تجدیدساختار بده  و نر 

توانند اهداف  را بکرای رسکیدگ  بکه مطالبکات غیرجکاری       کنندگان م ها، نظارتترین بان برای ضعی 

 .منظم و در محل به نظارت بر ایورفت وصول وام بپردازندتعیین کنند و به شکل 

هکای نظکارت  بایکد شکامل بررسک       های بانک  یا بازرسک   کیف  دارای  روزشدن منظم بررس به

هکای مکنظم   ها و بازرس  مرور کیفیت دارای . های مختل  باشدبندی وام و تأمین ذخیره در بان طبقه

ککردن ارزش دفتکری    های بد از طریکق نزدیک   ها برای حرف وامبان کند که  این اطمینان را ایجاد م 

. هکای تنظیمک  مناسکب  مواجکه باشکند     به قیمت بکازار، بکا موکو    ( از تأمین ذخیره اس)خالص خود 

دار هستند، آنهکا همچنکین   های موکلهای  درباره وامها نیازمند داده که مرور کیفیت دارای  طور  همان

را به حرف مطالبکات غیرجکاری توکویق    ( اورتفولیوی )یوتری ی  رویکرد سبدی توانند به میزان ب م 

بکرای اطمینکان از اوشکش گسکترده،     . ها به اورا  بهادار یا فروش واسطه تبدیل دارای  جمله به کنند، از

های ککوچکتر ککه ممککن اسکت فاقکد ظرفیکت و منکابا الزم بکرای         ها باید به بان  مرور کیفیت دارای 

 .مطالبات غیرجاری باشند، گسترش داده شوندرسیدگ  به 

 ساختار وام حذف ماليات و موانع دیگر تجدید( ب

برای افزایش    70اقدام سال . موقا باید حرف شودمانده مالیات  بر سر راه تأمین ذخیره به موانا باق 

بکرای   .هکای تکأمین ذخیکره اسکت    محدودیت روی کسراریری مالیات  ی  گام مهم برای بهبود موکو  

های ایتالیا، این سیستم ای تأمین ذخیره و سطح میدان بازی رقابت  برای بان  کاهش اثر موافق چرخه

و اجازه دهد ککه تکأمین ذخیکره و خکارج سکازی مطالبکات غیرجکاری از         فتهتواند از این هم فراتر ر م 

م شکده اسکت، قابکل    همسکایه انجکا   دینر ترازنامه به شکل کامل و در همان سال مال  که در کوورهای

و )تکر طک  افکول اقتصکادی     ها را به تأمین ذخیره تهکاجم  این موضوع همچنین بان . کسرکردن باشد

 .کند توویق م ( بازنویس  این عواید ط  بازیاب 
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گیرندگان دارای نکول باید در توافق تجدیکد سکاختار بکده     های دولت  بستانکار از وام سازمان

بسکتانکاران  . شکود  مک   دینکر  همان شکل  برخورد شکود ککه بکا بسکتانکاران     موارکت کرده و با آنها به

عموم ، از قبیل مراجا مالیات  و تأمین اجتماع  باید در جهکت موکارکت در تجدیکد سکاختار بکده       

گرچکه هکدف از در اولویکت    . دشکو خارج از دادگاه و درون دادگاه، توویق شوند و زمینه برایوان فراهم 

ی دولت  در زمینۀ مالیات و دعوی تأمین اجتماع ، محافظت از درآمد دولت اسکت،  ها قراردادن سازمان

ها ممکن است با کاهش موو  بکرای بسکتانکاران عمکوم  بکرای موکارکت در فرآینکدهای        این سازمان

 مسکأله این . تواند بازیاب  را بهبود بخود، وصول و اعمال قانون  را تضعی  کنند بده  که م  کارگوای 

قکراردادن بسکتانکاران عمکوم  در جاینکاه       .های بدون وثیقکه، بحرانک  اسکت   موخص برای وام طور به

هکای وصکول و   به حداکار رسکاندن تکالش   منظور بهها طرف تمامموابه  با بستانکاران خصوص ، برای 

 7.تر به موکالت بده ، امیدبخش است تدوین ی  روش رسیدگ  منظم

 دو نوع تجدید ساختار مبتنی بر دادگاه و خارج از دادگاه اصالحات قانونی برای بهبود هر( پ

با توجه به اینکه . کند استفاده بیوتر از رژیم اعساری تقویت شده اخیر، عملیات  کردن آن را تقویت م 

گراری در های قانونگردد، این مهم است که ببینیم روش باز م  7 70آخرین اصالحات اعسار به سال 

- ایکن  بکا . کنندۀ اطمینان و ثبات برای عامالن و بستانکاران اعسکار هسکتند  فراهمعمل چقدر و چنونه 

 .وجود، نیاز به تسریا فرآیند تکمیل اعسار و فرآیندهای توقی  وثیقه هنوز هم امری حیات  است

دولت ی  بسته جاما   .در اینجا، بهبود در کارای  سیستم قضای  به نفا اصالحات اعسار است

 2 70ایتالیکا در نکوامبر    مجلکس های اولیه آن توسط اصالحات قضای  را ایونهاد داده است که بخش

______________________________________________________ 
از جاینکاه بسکتانکاران دارای    اسول  ( دهد  مرا نیز اوشش  که مجازات چرا)است  توجه قابلهای دولت ،  اولویت سازمان.  

 .وثیقه قرار دارد

های کوچ  و دار بنناههای موکلرسیدگ  به وام"درباره  الملل  اول یادداشت بحث کارکنان صندو  بین: رجوع شود به .7

 (.5 70)نوشته ولفنان  برگتالر، کنت کان ، یان لیو و درموت موناگان  "متوسط در ارواا،
 "اصکالحات قضکای  بکرای رشکد،    ". IMF 14/284شمارگان انتخاب ؛ گزارش کوور اول   المللنیصندو  ب: رجوع شود به . 

 .اسپوزیتو، اس  النائو. ج 
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هکای  کاهش انباشت و طوالن  شدن مدت دادرس  ،موخص، هدف از این اصالحات طور به. اریرفته شد

-مسکئولیت  یاه، ارتقکا های خارج از دادگو بهبود رسیدگ  "سریا"معرف  ی  روش  ،حقوق  به نص 

های بیوتر برای ککاهش  گام. اریری قاضیان و کاهش بسته بودن دادگاه در ایام تعطیل و تابستان است

توان به کاهش نقش دادگاه توجه  برای ماال، م . بار حقوق  و تسریا توقی  وثیقه نیز مفید خواهد بود

یکد  أیهکای ورشکسکتن  بکدون ت   دادرسک   کرد، ماالً از طریق توانمندسازی مجریان اعسار برای اجکرای 

بکه سکردفتران نیکز بایکد ایکن        .گرارنکد  دادگاه برای تصمیمات جزئ  که بر حقکو  بسکتانکار اثکر نمک     

ها را تعیین کرده و بر های استاندارد و ابزارهای آنالین، ارزشتوانمندی اعطا شود که با استفاده از روش

تکوان   های تخصص  را م بر این، تعداد ورشکستن  بخش زوناف. های وثیقه نظارت داشته باشندمزایده

ده  مجدد تسریا تری را معرف  کرد تا سازمان های زمان  سختنیرانهتوان محدودیت افزایش داد و م 

 .شود

ایکروی  . ها، استفاده بیوتر از تجدید ساختار خارج از دادگاه نیاز اسکت کردن بار دادگاه برای کم

-ها در جهکت کارگوکای   تواند موو  بیوتری برای بان  ها برای تجدید ساختار م  از بهترین راهنمای 

الملل  عامالن اعسار قرار دارند، بر این قواعد که تحت حمایت فدراسیون بین. های خارج از دادگاه باشد

لنکد و  انکدونزی، ککره، مکالزی، تای   )انکد   تجدید ساختار خارج از دادگاه در بسیاری از کوورها اثر گراشته

تکر و رسکیدگ  بکه موککالت      در برخ  موارد، دولت برای استقرار ی  چکارچوب سکاختاریافته  (. ایسلند

هکا بکه امضکای قواعکد و     دولت با ملزم کردن بان  ،برای ماال. هماهنن  بستانکاران مداخله کرده است

هکای حقکوق ،   ر اایههای هماهنن  بستانکار بتوافقات کارگوای  برای داوری منازعات و استقرار کمیته

های مالیکات  و تنظیمک    از موو  نیزکوورهای مختل  . در موکل امتناع بستانکار مداخله کرده است

گیرندگان و نهادهای مال  به اریرش تجدید ساختار بکده  خکارج از دادگکاه اسکتفاده     برای توویق وام

 .اند کرده

______________________________________________________ 
ککه   دهکد   مهای استیناف اجازه و به دادگاه کند ها معاف ها را از ارائه منطق قضاوت به طرفاین رویه ممکن است دادگاه . 

 .ید کنندتأی کاملطور  بههای بدوی را قضاوت
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توانکد شکامل ایکن     اصالحات مک  . کند استفاده از روش معاوضه بده  با سهام باید افزایش ایدا

را ایونهاد  Concordato Preventivoایجاد این امکان برای بستانکاران که ی  برنامه  یکم،: موارد باشد

 ،(آمریککا  متحکده   ایکاالت    ماننکد فصکل   )دهند تا بتوانند به انجام معاوضه بده  بکا سکهام بپردازنکد    

 داران اگر در مقابل تبادل بده  با سکهام ککه  یران و سهامایجاد امکان دعوی حقوق  علیه مد ،همچنین

اعطای این اختیار به قاضیان ککه بتواننکد معاوضکه بکده  بکا       دوم، .در جهت منافا بنناه است بایستند

تسهیل رویه اعمال فوکار خکارج از    سوم،ارزش صفر یا منف  است، تحمیل کنند و  که  هننامسهام را 

داران برای به چالش کویدن اعمال فوار و فراهم  دادگاه برای گروگراری روی سهام با حرف حق سهام

 .مانند زمان اعمال فوار ،کردن غرامت برای خسارات در حالت  که ارزش سهام مابت است

های تجدیاد سااختار    ی مطالبات غيرجاری و شرکتها دارایی تیریمد یها شرکتتوسعه بيشتر ( ت

 شرکتی 

. دار در ایتالیا حمایت کننکد توانند از بازار بده  موکل م  مطالبات غیر جاری های مدیریت دارای شرکت

های  که بر اسکاس یک  هکدف معکین، در سکبد متنکوع  از       عبارتند از شرکت  دارای  تیریمد یها شرکت

طور موخص در زمینکۀ رسکیدگ     آنها به. اردازند گراری بودجه م و سرمایهمطالبات غیرجاری به تجمیا 

-ها حرف کرده و اهرم مهارتها را از ترازنامه بان گونه وام به مطالبات غیرجاری مؤثر هستند، چرا که این

شوند که معموالً در بان  حاضر نیست، ماالً در زمینۀ خدمات مواوره امالک و برگوکت   های تخصص  م 

توانند به رسیدگ  به موکالت مربو  بکه همکاهنن  بسکتانکاران     م  ی دارا تیریمد یها شرکت  .رکت ش

ده  مجدد ها و اجازه به بستانکاران واحد برای مراکره ی  طرح سازمانکم  کرده و با تحکیم مسئولیت

 .با بدهکار، تجدید ساختار بده  را تقویت کنند

هکای   شکرکت گکراری در  هکا بکرای سکرمایه   توانند با اجازه به بانک   م  ی دارا تیریمدهای  شرکت

ی ککه بکا قواعکد    ا گونکه  بکه های صعودی حاصل از تجدیکد سکاختار   و حفس میزان  از بازده ی دارا تیریمد

بکا ایجکاد   . گراری مطالبات غیرجکاری کمک  کننکد    حسابداری در تعارض نیست، به اُرکردن شکاف قیمت

______________________________________________________ 
1. Turnaround 
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-تکری از سکرمایه  توان آن را به دامنکه گسکترده   ای بد در قالب اورا  بهاداری که م هبندی مجدد وامبسته

  در دسکترس  آسکان  بکه تر، سرمایه ریسکک  را ککه    گراران فروخت، آنها همچنین تأمین مال  و از آن مهم

هکای   شکرکت از ی  دیدگاه ثبکات مکال  و ثبکات ککالن،     . دهند های ایتالیای  قرار ندارد، گسترش م بان 

-بکه )تر به اهرم افراطک  را  توانند ریس  فروش را کاهش داده و امکان رسیدگ  منظم م  ی دارا تیریمد

تواننکد   دهنکد، مک    بازیاب  را افزایش مک   آنها همچنین تاحدی که بازده. فراهم کنند( واسطه سهام ویژه به

شکده از  شکده و سکهام تبکدیل   با خرید وثیقکه توقیک   . های وثیقه را تقویت کنندهای دارای  و ارزشقیمت

توانند ریس  بازار را ککه   همچنین م   دارای  تیریهای مد شرکت، (اس از معاوضه بده  با سهام)ها بان 

 .ها به خاطر تجدید ساختار مطالبات غیرجاری با آن مواجه هستند، کاهش دهندبان 

 ککردن  خارجای برای تسهیل به شکل گسترده ی دارا تیریهای مد شرکتدر کوورهای دینر از 

  (.سوئد، اندونزی، مالزی، کره و تایلند)مطالبات غیرجاری و تجدید ساختار شرکت  استفاده شده است 

هکا و  واسطه ایجاد این امککان بکرای بانک     که به اند، چرا موخص در آسیا مؤثر بودهطور  بهاین اقدامات 

گکراری  قیمکت  رکردن شکاف  شری  باشند، در اُگراران خصوص  که در عواید حاصل از بازیابسرمایه

تواننکد دارای مالکیکت عمکوم  یکا      مک   یک  دارا تیریهکای مکد   شرکت. اند مطالبات غیرجاری مفید بوده

ای آمیختکه اسکت و بکه    هایوکین عموم  متمرککز،   ی دارا تیریهای مد شرکت ایوینه. خصوص  باشند

 افزوده ارزششده و موارکت های خریداریانواع دارای جمله ساختار مدیریت  آنها،  تعدادی از عوامل از

هکای مربکو  بکه طراحک  نیکز در      جنبکه . آنها در زمینۀ مزایای قانون ، مالیات  و تنظیم  بسکتن  دارد 

خصوصک ، از جملکه در    یک  دارا تیریهای مد شرکتعموم  و هم  ی دارا تیریهای مد شرکتموفقیت 

هکا  های بازار، تأمین مال  کاف  و مجموعه مهارتانتقال  در ارزشگراری زمینۀ مدیریت مناسب، قیمت

______________________________________________________ 
؛ آمریککا  متحده  االتیادر ( RTC) وفصل حلشرکت تراست  . : عبارتند از ی دارا تیریمد یها شرکتهای دینری از ماال . 

آژانکس مکدیریت دارایک      .2تر، های نزدی و در زمان( IBRA)آژانس تجدید ساختار بانک  اندونزی  . داناهارتا در مالزی؛  .7

 The Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria .5در ایرلنکد؛  ( NAMA)ملک   

(SAREB)  شرکت مدیریت دارای  بانک   . در اسپانیا؛ و(BAMC ) در اسلوون. 
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-در ایتالیا چیزی نیست که کامالً جدیکد و بک    ی دارا تیریهای مد شرکتحضور   .نقش اساس  دارند

هکای بکد بانک     برای رسکیدگ  بکه وام    22 عموم  در سال  دارای  مدیریت سابقه باشد؛ ی  شرکت

گونه که ایوتر بیکان شکد،    همان  ایجاد شد ول  موفقیت نسب  داشت؛ ،دکه در حال سقو  بو 7نااول 

 .اند های سهام خصوص ، دست به اقدامات موترک زدهچند بان  بزرگ در همکاری با صندو 

ابکزار دینکری    5ی ناقل تجدید ساختار شکرکت  ها شرکت 2،ی دارا تیریهای مد شرکتموابه با 

ی جکا  بکه . اردازنکد دار م های موکلهستند که ی  گام به جلوتر رفته و به توانمندسازی مجدد شرکت

بکا   های ناقل تجدید سکاختار شکرکت    شرکت ها حرف کنند،های بد را از ترازنامه بان آنکه فقط دارای 

دهک  مجکدد عملیکات آنهکا بکه      انها، تجدید ساختار بده  آنها و سکازم گراری مستقیم در بنناهسرمایه

های کوچک   موخص برای بنناهطور  بهتواند  این روش م . دار هستندهای موکلدنبال برگوت شرکت

وککار   هکای جدیکد کسکب    و متوسط ایتالیا مفید باشد که به دنبال ادغام، گسترش و تغییر به سکمت راه 

گکراران خکارج    ند ککه بکا سکرمایه   کنفراهم ها توانند این امکان را برای بان  ها م  این شرکت. هستند

تر در تجدید سکاختار  اریری به تأمین مال  و تخصص را با هدف بهبود گسترده شری  شده و دسترس 

 .بخش شرکت گسترش دهند

های مدیریت دارایک  همکراه بکا حمایکت      روشن ساختن نحوه برخورد تنظیم  و مالیات  شرکت

بکرای بکه حکداقل    . تواند احتمال موفقیت بازار تجدید ساختار مطالبات غیرجاری را بکاال بکرد   دولت ، م 

______________________________________________________ 
 : نیازهای موفقیت نناه کنید بهی  و ایشدارا تیریمد یها شرکتتر درباره برای بحث گسترده . 

“Issues in the Establishment of Asset Management Companies”, by Stefan Ingves, Steven A. Seelig, 

and Dong He   
2. Banco di Napoli 

هکای  ، مدیریت و بازیاب  وام(در ارزش دفتری)برای خرید ( .Società per la Gestione delle Attività S.p.a)ای . ج . اس . 

سکابقه آن  . شکد  سیتأسک ( که اکنون بخو  از اینتسا سن اائولو است)در حال شکست  از بان  نااول ( میلیارد یورو  /2)بد 

 S.G.Aسکال طکول کوکید تکا      2 و تورم، بکیش از   SGAهای عملیات  ی که بدون در نظر گرفتن هزینها گونه بهمعتدل بود، 

  .های خود را بازیاب  کنددرصد از وام  2بتواند 

اگر به اختیکار قکانون  و تکوان     ،واسط تجدید ساختار شرکت  عمل کند عنوان به تواند  مهمچنین  رکت مدیریت دارای ش .2

 .الزم مجهز شود
5. Corporate Restructuring Vehicle (CRV) 
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ا کنندگان و مراجک  نظارت ،ی دارا تیریهای مد شرکتبا  مرتبطرساندن عدم قطعیت قانون  و تنظیم  

گراری انتقال  مناسکب   با سرمایه و قیمت ی دارا تیریهای مد شرکتبرخورد  ایشتوانند از  مالیات  م 

 انباشکت انتقال دارای  باید در ارزش منصکفانه بکازار صکورت گیکرد تکا از      . های بد را روشن کنند دارای 

بیل مالیات سود سکرمایه  در برخ  موارد، رهاسازی موقت از مالیات، از ق. دشوهای بد جلوگیری دارای 

انکدازی  تکوان بکرای کمک  بکه راه     تر روی خرید مطالبکات غیرجکاری را مک     و مالیات بر معامالت اایین

 انتقال مطالبات غیرجاری به این شکرکت . مطالبات غیرجاری در نظر گرفت ی دارا تیریهای مد شرکت

نکام و   انند مالیات رهنک ، مالیکات ثبکت   تواند در معرض انواع مختل  مالیات باشد، م دارای  نیز م  ناقل

سکریا مطالبکات    ککردن  خارجتر آوردن مزایای کالن گسترده حساب بهتوان آن را با  ، که م موارد دینر

هکای عمکوم ، هکم از نهادهکای     بودجه صندو   .ی قرار دادبازننر موردهای بانک ،  غیرجاری از ترازنامه

گکراری ارواکا را نیکز    گراری ارواا و صندو  سکرمایه بان  سرمایهمل  و هم از نهادهای ارواای ، از قبیل 

ویژه برای رسکیدگ   خصوص ، به ی دارا تیریهای مد شرکتعنوان سرمایه اولیه برای توسعه  توان به م 

های کوچکتری که ممککن اسکت فاقکد منکابا ککاف  بکرای حکرف و        های بازار ماالً برای بان به شکاف

  7.گراری کردیرجاری باشند، سرمایهتجدید ساختار مطالبات غ

 NPL-ABS، بازار  برای داشتن فرآیند تبدیل به اورا  بهادار دارای کیفیت باالنتیجۀ تالش  در

هکا و  هکم بانک   . دار فراهم کنکد های موکلکردن از بار دارای  دینری را برای کم مجرایتواند  ایتالیا م 

______________________________________________________ 
در نظر گرفتکه   ،خرند  میا سبدهای وام را  جداگانههای های تبدیل به اورا  بهادار که وامبرای ماال، استانائات  برای ابزار . 

 .های سهام خصوص ، ول  نه برای صندو شود  م

 در برگیرنکده معاهکده اتحادیکه ارواکا    . ها در اتحادیکه ارواکا باشکد   چنین عملیات  باید همچنین تابا قواعد کم  به دولت .7

 گونکه   یهک یک  قاعکده،    عنکوان  بکه . تا از تحری  رقابت جلوگیری شود هاستهای سختنیرانه برای کم  به دولتمحدودیت

بحکران   مانند)در شرایط استانای  . داده شود( مزایای مالیات  و سرمایه، ضمانتمانند )نباید به هی  شکل   هاکم  به دولت

شکامل نجکات   )ختنیرانه ، در قبال شکرایط سک  (DGرقابت )ها توسط کمیسیون ارواا ممکن است اجازه کم  به دولت، (مال 

-های ایتالیا که در آنها بده  فرع  تکا حکدی توسکط مصکرف    در برخ  بان . ، داده شود(  70 اوتمالکیت بده  فرع  از 

 ،های مواجهه با مطالبات غیرجاری را محدود کنکد گزینه تواند  مها کم  به دولت، شود  م  ننهداری فروش  جزئکنندگان 

  .شود  ممنجر  وفصل حلارج از که به نجات مالکیت خ چرا
3. High-quality Securitization (HQS) 
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از ی  خروج  بازار ثانویه نقدینن  برای تبدیل مطالبات غیرجکاری بکه    ی دارا تیریهای مد شرکتهم 

برای تبکدیل مطالبکات غیرجکاری بکه اورا       HQSاعمال همان استانداردهای . برند اورا  بهادار سود م 

آوری گکرد برای ماکال،  . با ریس  بازار حمایت کند همراهو  ربازدهاُتواند از توسعه سمت دینر  بهادار م 

دار و هکای موککل  های سالم و هم بکرای وام وام هم برای وام-به-وام ی بیوتر درباره شبه ریس هاداده

های مربکو  بکه سکوابق نککول و عملککرد      موقا به دادهگرران که بهی این امکان برای سرمایهساز فراهم

ته باشند، ای از اطالعات شبه ریس  مطالبات و مقاطا استرس، دسترس  داشزیان را در دامنه گسترده

 مسکأله ایکن  . تکری را جکرب کنکد    گرران شایستهگراری ریس  را تقویت کرده و سرمایهتواند قیمت م 

دار های موکلتواند از توسعه ی  اتحادیه بازار سرمایه و ی  بازار اان ارواای  برای دارای  همچنین م 

 .حمایت کند

 گيرینتيجه. 1

دهک  جدیکد در   های ایتالیای  را بهبود بخوکیده و از وام ترازنامه بان دار، های موکلموقا وامحرف به

اند که بیوتر  توجه  از بده  بد را ننه داشته های ایتالیا میزان قابلبان . کند دوران بازیاب  حمایت م 

 شکوند، بکا   منجر نم  ای این مطالبات غیرجاری به درآمدهای بهره. اند معو  بودهآنها برای چندین سال 

. کننکد  های بازار هستند و منابا کارکنان و سرمایه را محدود م نیازمند تأمین بودجه در نر  ،حال این

هکا را در  گراری بان ، هزینه تأمین بودجکه را افکزایش داده و بانک    فوار آوردن بر ارزش ،آنهاهمچنین 

 .کنند اریر م آسیب برابر شوک

توانکد از یک  راهبکرد جکاما      ساختار مطالبات غیرجاری مک  ایجاد بازاری برای فروش و تجدید 

تکر و  چنکین بکازاری امککان رسکیدگ  سکریا     . برای رسیدگ  به موکل مطالبات غیرجاری حمایت کند

ها یا گرفته توسط بان های تجدید ساختار صورتدار را فراهم کرده و تالشهای موکلکاراتر به دارای 

دار، با کاهش حجکم بکاالی بکده     بازار بده  موکل. کند تکمیل م  دهندگان خارج از بان  راخدمات

واسکطه بهبکود    تری نیز هست که در مقابل، تجدید ساختار مال  را بهشرکت ، دارای مزایای کالن وسیا

 .کند سودآوری کل  بان  تکمیل م 
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موکو    یقکا راهبرد مطالبات غیرجاری باید به دنبال حرف موانا بر سر راه تجدید ساختار و ارت

هکای تکأمین ذخیکره    های  که بکرای تقویکت روش  گام. های بد باشدفروش دارای  منظور بهها برای بان 

بکرد   از ترازنامه را از میان م  غیرجاریمطالبات  کردن خارجهای مال  برای شود، ضدموو  برداشته م 

هکا و  ارج از دادگکاه، موکو   های خک بخود و کارگوای  و چارچوب اعسار را به میزان بیوتری بهبود م 

ی هکا  شکرکت تقویت ایجکاد  . کند های بد فراهم م ها برای فروش دارای ابزارهای بیوتری را برای بان 

رککردن  توانکد بکه اُ   مک   مطالبات غیر جکاری  ی دارا تیریهای مد شرکتناقل تجدید ساختار شرکت  و 

دهد که برای تکأمین مکال  و    اجازه م ها گراری مطالبات غیرجاری کم  کرده و به بان شکاف قیمت

توان با  های مل  را م تالش ،همچنین. تخصص خارج از بان ، در امر تجدید ساختار اهرم داشته باشند

های مکدیریت دارایک  و   واسطه شرکت اقدامات اان ارواای  برای رسیدگ  به مطالبات غیرجاری ماالً به

توانکد در   چنکین بکازاری مک    . قکرار داد  تیحما موردو  هردتوسعه بازارهای سرمایه بین مرزی، مرتبط ک

، بهبکود  هکا در جهکت مکدیریت مطالبکات غیرجکاری     زمان به ی  ابزار و خروج  منظم برای بان  طول

 .تجدید ساختار شرکت  تبدیل شود مدیریت کل  ریس  و ارتقای
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