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 نگاهي به اقتصاد
 

 

 سردبير

 
 

گرايانه مالی و پولی از سوی دولتت و اانتم مریتدی ده ر تاه      های انضباط سیاستحسب اتخاذ و پیگیری 

یته از فصتچ ر تاه      آنهوند هو اه هشد  فاصله گرفته و پیشیندهای منفی اخیر، اقتصاد ايران از هونسال 

اتا   دیت ن 4931ده شش ماهه نخست ستال   ،4931استمراه ده تمامی فصول سال  اا، دهشآغاز  4931سال 

 اتا  داقتصتا  یها اخش یتماماهزش افدوده  ،اين دوهه ده یه طوهیاه  ؛افتيتداو   یا عملکرد قااچ مالحظه

ناختال    دیت تول 4931ده شش ماهه نخستت ستال    ،یار اساس اهقا  مقدمات. است اوده همراههشد مثبت 

روهی اتر عملکترد هشتد    مت  ؛دشت ارختوهداه   یدهصتد  1/1د از هشت  4931ثاات سال  یها متیاه ق یداخل

اهزش افتدوده   ،دهتد، ده ايتن دوهه   نشتان متی   4931شده ده شتش ماهته نخستت ستال      اقتصادی محقق

و  "صتنعت " ،"یهستوهان و هتلتداه  ،یاازهگان"، "و اهتباطات یحمچ و نقچ، انباهداه"، "نفت"های  فعالیت

ناختال    دیواحد دهصد از هشد تول 1/1و  1/1، 1/1، 7/1، 9/4 اراار اا یاا س م بیاه ترت "آب و گاز ،ارق"

آنکه همچنتان ایشتترين ست م از     هغم اه .اند دوهه داشته نيا یده تحقق هشد اقتصاد ثریؤمنقش  ،یداخل

اه هشد اهزش افدوده اخش نفتت اختصتا     4931محقق شده ده شش ماهه نخست سال  یهشد اقتصاد

اتوده و ده   رتتر یفراگتر و  متوازناه مراتب  یاقتصاد ايران ده اين دوهه شاهد هشد ،حال نيداشته است، اا ا

اتدون   یناختال  داخلت   دیت یه تول یا گونه اه ؛شود یمشاهده م یتحرک مناسب دینآن  یرنفتیغ یها اخش

اته   دیت ن یده فصول اول و دو  سال جتاه  ،ده ادامه هوند مثبت خود( 4931ثاات سال  یها   متیاه ق)نفت 

ادون نفتت ده شتش    یناخال  داخل دیتولهشد ده مجموع، و  افتهي شيدهصد افدا 9/1و  1/1 اراار بیترت

شتش   همچنین، اهزش افدوده اخش صتنعت نیتد ده  . است هسیدهدهصد  4/1 اه 4931ماهه نخست سال 

 .است افدايش يافتهدهصد  8/1 ارااری ماهه نخست سال جاه
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هاي  که در دههد کردرصدي را تجربه  51/  1، رشد اقتصادي دو رقمي 5931در سال  اقتصاد ايرانهرچند 

هداي   توليدد ناخدالد داخ دي در سدال     ،نشان نمود بايست خاطر مي ،سابقه بوده است، با اين حال اخير بي

افت شديد قيمت نفدت   تأثيرتحت نيز  5931هاي ظالمانه و در سال  از تشديد تحريمثر أمت 5935-  5931

توان درآمدي خانوارها تضدعي    در نتيجه،سطح واقعي توليد کشور و  ،آن به دنبالبا کاهش مواجه شد که 

ن عدد   صدر  جبدرا   ،در عمد   5931و  5939هاي  رشد اقتصادي محقق شده در سال بدين ترتيب، .دش

؛ به طوري که عم کدرد  استده ش پيشينبه شرايط کشور هاي گذشته و بازگشت سطح توليد واقعي  تعادل

سدطح توليدد    تا پس از گذشت پدن  سدال  د شموجب  5931و  5939هاي   در سال مناسب رشد اقتصادي

در سطحي فراتر از رقدم مشدابه سدال    ( 5931هاي ثابت سال  به قيمت) 5931ناخالد داخ ي واقعي سال 

توليد ناخالد داخ دي   ياجزابه تفکيک  5931بر اين، بررسي رشد اقتصادي سال  افزون. قرار گيرد 5931

گير ارزش افدزوده  اي از رشد محقق شده متکدي بده افدزايش چشدم     که بخش قاب  مالحظه دهد نشان مي

هدا و افدزايش توليدد و صدادرا       در نتيجه رفع محدوديت -واحد درصدي 3/  8با سهم از رشد -بخش نفت 

له أمسد در چندين شدرايطي اهميدت    رو،  از اين .هاي پااليشگاهي بوده است نفت خا ، گاز طبيعي و فرآورده

هداي ييرنفتدي اقتصداد بده عندوان       تقويت رشد اقتصادي فراگير و درونزا از طريق ارتقداي عم کدرد بخدش   

معيشدتي و رفداهي خانوارهدا بديش از پديش       يتتدر وعدع   سدريع هرچده  راهکاري مهم و ک يدي در بهبود 

. استده شها نيز از سال گذشته آياز  روند بهبود عم کرد بسياري از اين بخش ،که خوشبختانهده ش نمايان

 هداي  ز افزايش توليد و صادرا  بخش نفدت بده بخدش   رود با انتشار آثار مثبت ناشي ا آنکه انتظار مي عمن

 . نيز در وععيت مناسبي قرار گيرد 5931اقتصادي، رشد اقتصادي ييرنفتي کشور در پايان سال  ديگر

بده ندر     دسدتيابي در  5931آنچه مس م است، دستاوردهاي قاب  مالحظه اقتصاد ايدران در سدال   

تور  تک رقمي و نيز انتظارا  مثبت فعاالن اقتصدادي نسدبت بده تحدوال  آتدي اقتصداد کشدور، زمينده         

اقتصداد مقداومتي،   »در سال جاري که به نا  هاي رونق توليد و اشتغال را  پيشبرد سياست برايمساعدي 

هاي اقتصادي  ي سياستگير رويکرد و جهتدر اين راستا، . استده کرفراهم  ،دهشمزين « توليد و اشتغال

سال جاري کمک به تسريع رشد اقتصادي و تقويت توليدد ناخدالد داخ دي بددون     در دولت و نظا  بانکي 

هداي کوچدک و    مدالي بنگداه   تدأمين حمايدت از  "در قالب اجراي سده برنامده اساسدي شدام      کهبوده  نفت
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جه به استعدادهاي هر منطقده  سازي ظرفيت توليد و اشتغال در تمامي مناطق کشور با تو فعال"، "متوسط

 در دسدتور کدار قدرار گرفتده     "حمايت از ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و مدرزي "و  "جغرافيايي

 کننده تأمينبه عنوان  هاي اخير نظا  بانکي در سال با اين وجود، توجه به اين نکته عروري است که .است

هدا   رو بوده که عالوه بر کاهش تدوان باندک   روبه فراوانيبا مشکال   ياقتصاد يها بنگاه يمال يازهاين ياص 

ي يافتده  آن تج د  نييرو بده پدا   يسود و چسدبندگ   نر  شيدر افزا مالي مناسب اقتصاد، نتاي  آن تأميندر 

بانک مرکزي با درک شرايط موجود و آگاهي کام  از نحوه مواجهده بدا مشدکال  فدراروي     رو،  از اين .است

هماهنگ، جامع و سازگاري را با هد  افزايش احتمال موفقيت  هاي ها و سياست برنامهمجموعه بازار پول، 

رفدع   به منظور، اين بانک ارتباطدر همين . و به مرح ه اجرا گذاشت کرده در کاهش نر  سود بانکي تنظيم

 سداماندهي مدالي ييرمجداز،   سسدا   ؤماز جم ه ساماندهي کام  ي مشکال  درونزاي شبکه بانکي، اقدامات

ها به بانک مرکزي از طريق اجراي يدک برنامده جدامع تبددي  اعدافه       برداشت و مديريت بدهي بانک اعافه

به انجدا   هاي مناسب و مداخ ه فعال در بازار بين بانکي ريالي را  ها به خطوط اعتباري با نر  برداشت بانک

هداي   بازار پدول نيدز بدا همکداري دسدتگاه     مشکال  برونزا در  رفع بانک مرکزي براي افزون بر اين،. رساند

توان به اقداماتي نظيدر تفداهم بدا     که در اين زمينه مي دکرهاي مشخصي را تهيه و تدوين  مرتبط، سازوکار

اوراق بهدادار   و سازمان بدور   فروش خودرو، هماهنگي با هاي سود پيش خودروسازان براي ساماندهي نر 

اقتصادي و دارايدي  امور  الز  با وزار   هماهنگي، ايجاد بازار سرمايه بهاوراق سخاب  داد و ستد انتقال براي

هاي بانکي از مجمدو  دارايدي    کاهش سهم گواهي سپرده و سپرده منظور بهاوراق بهادار و و سازمان بور  

بيندي ندر  بدازدهي     درصد و عد  امکان تضدمين و پديش   11گذاري با درآمد ثابت به  هاي سرمايه صندوق

گفتده، باندک    و به عنوان آخرين اقدا  از مجموعه اقداما  پديش  سرانجا  .دکراشاره  ،ها صندوقتوسط اين 

بده شدبکه    مجددبخشي  هاي سود سپرده بانکي را با هد  انتظا  بندي کاهش نر   مرکزي بخشنامه هشت

عقدد قدرارداد بدا    الحساب بودن نر  سود بانکي در زمدان   بر ع يکيد أت با در اين بخشنامه، .دکربانکي ابالغ 

هداي   الحسداب سدپرده   هداي سدود ع دي    به مصوبا  پيشين شوراي پدول و اعتبدار، ندر     توجهمشتري و با 

 51 برابدر درصد و نر  سود کوتاه مد  عادي روزشدمار حدداکثر    51 برابرساله حداکثر  گذاري يک سرمايه
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و ها  بانک بانکي حاکي از پايبنديهزار شعبه  1هاي ميداني و بازرسي بيش از  که بررسي دشدرصد تعيين 

 .بوده است و اعتبارپول  يمصوب شورا يها به نر ا  اعتباري مؤسس

 هاي اقتصادي  تجزيه و تحليل سياست

نيز حداکي از بهبدود عم کدرد     5931هاي حقيقي اقتصاد در نيمه نخست سال  هاي بخش تحوال  شاخد

را ( درصدد  8/1)بيشترين رشد ارزش افزوده  "نفت" دوره گروه در اين؛ در اين ارتباط، ستها تمامي بخش

و  "کشداورزي "، "صنايع و معدادن "هاي  ها به خود اختصاص داده و در کنار آن، گروه در ميان تمامي گروه

رو، حسدب ظهدور و    از ايدن . اند درصد برخوردار شده 8/9و  1/1، 1/1به ترتيب از رشدي برابر با  "خدما "

رود تحدرک و پويدايي ايدن     هاي ييرنفتي اقتصاد، انتظار مي حرک توليد در بخشهاي مثبت از ت بروز نشانه

هاي بدزر  صدنعتي    از جم ه در بخش صنعت، شاخد توليد کارگاه. استمرار يابد يها در روند مثبت بخش

 3/1درصدد از ارزش افدزوده ايدن بخدش، در ايدن دوره از رشدد        01با در اختيار داشتن سهمي در حددود  

رشته فعاليت صنعتي در شدش   11برخوردار بوده و از مجمو   پيشينبه دوره مشابه سال درصدي نسبت 

بدا رشدد مثبدت همدراه بدوده      ( درصدد  0/88با عريب اهميت )رشته فعاليت  59ماهه نخست سال جاري، 

 5931هاي مالي صنايع منتخب بور  در شش ماهه نخست سال  در کنار آن، بررسي اقال  و نسبت. است

اي  گونده  ؛ بده دهدد  را نشان مي 5931هاي صنعتي در مقايسه با دوره مشابه سال  عم کرد فعاليت نيز بهبود

 در( هداي جداري   به قيمدت )رشته فعاليت صنعتي  51که بررسي عم کرد فروش صنايع منتخب بر حسب 

تمدامي   ايدن دوره  در ؛اسدت  پيشدين درصدي نسبت به دوره مشابه سال  1/18رشد  دهنده نشاناين دوره 

است کده در   حالي، اين در اند  دهکرافزايش عم کرد فروش را تجربه  شده، رشته فعاليت صنعتي بررسي 51

گدروه بدا    8از آن، صدرفا  عم کدرد فدروش     پيشنسبت به دوره مشابه سال  5931شش ماهه نخست سال 

و  يناسدب نظدا  بدانک   اقداما  م دنبال بهدر بخش ساختمان و مسکن،  ،همچنين. افزايش همراه بوده است

مسدکن و   يمال تأمين ديجد يابزارها توسعهو  ينظير معرف)گرفته در اين بخش  صور  يمال يها گشايش

نده   درکه  يايم؛ به طور ، شاهد تحوال  مثبت بوده(سود تسهيال  مسکن  نيز افزايش سق  و کاهش نر 

حجم معامال  و متوسط قيمت خريد و فروش يک مترمربدع واحدد مسدکوني در     يماهه نخست سال جار

افدزون بدر   . دهد درصد رشد نشان مي 8/ 1و  51/ 1به ترتيب  پيشينشهر تهران نسبت به دوره مشابه سال 
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هدا در کد  منداطق     ه توسدط شدهرداري  شدد هاي سداختماني صادر  تعداد پروانه يآمار عم کرد مقدمات اين،

 1 شددن  سدپري هداي سداختماني پدس از     نوان شاخد استقبال بخش خصوصي از فعاليتشهري نيز به ع

 8/0نيدز از رشدد    يبا رشد مثبت همراه شدده و در شدش ماهده نخسدت سدال جدار       5931در سال  ،سال

 دشد موجدب   گفتده  پيشرو، تحوال   از اين. برخوردار بوده است 5931نسبت به دوره مشابه سال  يدرصد

براي ورود تدريجي به دوره رونق ساخت و ساز فراروي بخش مسدکن قدرار گيدرد و     تري انداز مناسب چشم

پدس   نيز (يجار يها به قيمت) يک  مناطق شهر جديد يها در ساختمان يبخش خصوص يگذار سرمايه

 برابر ياز رشد 5931، در شش ماهه نخست سال 5931-5931 يها سال دراز کاهش مستمر در عم کرد 

ده  درکده  بخش سداختمان  ارزش افزوده  ،است شده سببمجمو  اين عوام  . درصد برخوردار شود 1/51

فص  متوالي متأثر از رکود حاکم بر وععيت ساخت و ساز با کاهش مستمر در عم کرد مواجه بوده اسدت،  

از  يجدار شش ماهه نخست سال در  ،مجمو در درصد افزايش يافته و  5/9 برابر 5931در فص  دو  سال 

در بخدش کشداورزي نيدز بدر اسدا  برآوردهداي وزار  جهداد         .برخوردار شدود  درصد 1/1برابر با  يرشد

توليد محصوال  زراعي و بدايي نسدبت بده    ، 5931کشاورزي از عم کرد توليد در شش ماهه نخست سال 

درصد افدزايش يافتده    8/1درصد و توليد محصوال  دامي  1/1و  9/1به ترتيب  5931دوره مشابه سال 

 . است

کنتدرل و   منظور بهپايش مستمر نر  تور  و تالش  بابانک مرکزي از ابتداي فعاليت دولت يازدهم 

ها و اقداما  را با محوريدت تقويدت انضدباط پدولي،      اي از سياست رقمي، مجموعه حفظ آن در محدوده تک

. مالي سالم اقتصاد، حفظ ثبا  بازار ارز و کنترل انتظارا  تورمي در دستور کار خود قرار داده اسدت  تأمين

اين اقداما  شرايط مناسبي را براي کاهش نر  تور  به سطوح تک رقمي فراهم آورد، بده طدوري کده در    

ور  در يدک دوره  با اين وجود، ندر  تد  . دشرقمي  تک( در پايه سال)سال نر  تور   11پس از  5931سال 

بدا اتخدات تمهيددا      بارديگررقمي باقي ماند که  خارج از محدوده تک( خرداد، تير و مرداد)زماني سه ماهه 

، ندر  تدور    آمدده  دست بهبه ريم توفيقا  . هاي بعد در سطوح تک رقمي پايدار ماند ماه در، ثرؤممناسب و 

درصدد افدزايش    1/51بده   پيشينوره مشابه سال در دوازده ماهه منتهي به آتر ماه سال جاري نسبت به د

و  5931بدر ندر  تدور  در سدال      ينگيرشدد نقدد   يآثار انبساط هيتخ   يبا توجه به پتانسرو،  از اين. يافت
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 يريمقاب ه با تور  و ج دوگ  يها تيدولت و تداو  اولو يدستاورد اقتصاد نيتر از مهم انتيص ،يآت يها سال

از سدوي   گرايانده  انضدباط  رويکردهداي  اتخدات  رود بدا  اولويت قرار داشته و انتظار ميدر از نوسانا  نر  ارز، 

 .دشورقمي فراهم  نر  تور  و حفظ آن در سطوح تک مجددمجموعه سياستگذاري کشور، زمينه کاهش 

هاي اعتباري، از ابتداي آياز به کار دولت يازدهم رويکرد يالدب نظدا  بدانکي بدر      در حوزه سياست

هاي خالي اقتصاد و نيز حمايدت   برداري از ظرفيت سرمايه در گردش واحدهاي توليدي با هد  بهره تأمين

 در اين ارتباط، ک  تسهيال  پرداختي شدبکه بدانکي در  . هاي کوچک و متوسط متمرکز بوده است از بنگاه

 پيشدين  سدال  مشابه رقم به نسبت که بوده ريال مي يارد هزار 1/1011برابر  5931 سال نخست ماهه شش

 در بدانکي  شدبکه  پرداختدي  تسدهيال   از درصد 8/19 آنکه عمن. است داشته رشد درصد 5/51 ميزان به

 بخدش  بدراي  ميدزان  ايدن  کده  داشدته  اختصداص  توليدي واحدهاي گردش در سرمايه تأمين به دوره، اين

همچنين، در راسدتاي حمايدت از واحددهاي توليددي کوچدک و       .بود درصد 8/89برابر با  معدن و صنعت

هداي کوچدک و    مالي بنگاه تأميندستورالعم  "نسبت به تنظيم  5931متوسط، اين بانک در ابتداي سال 

مدالي   تدأمين منظدور     تري را به اقدا  و آن را به شبکه بانکي ابالغ کرد که اين امر شرايط مناسب "متوسط

هدزار مي يدارد ريدال تسدهيال  در      5/518مب غ  5931سال  در ؛ به طوري کهدکر واحدهاي يادشده ايجاد

هداي   مدالي بنگداه   تأمينحمايت نظا  بانکي از   اجراي سياست .قرار گرفت يهزار بنگاه توليد 1/11اختيار 

بيني شده است کده   پيش ،اباليي دستورالعم  بر اسا نيز تداو  يافته و  5931کوچک و متوسط در سال 

 51سرمايه در گردش مورد نياز تعدداد   تأمينمنظور  هزار مي يارد ريال تسهيال  به 911در مجمو  حدود 

 تما  با پيشرفت فيزيکدي حدداق    طرح نيمههزار  1منابع مالي مورد نياز تعداد  تأمينبنگاه اقتصادي، هزار 

واحدد اقتصدادي از محد  مندابع     هدزار   1 نوسازي تعداد مالي مورد نياز براي بازسازي و تأمينو  درصد 11

بده منظدور کمدک بده تسدريع و ارتقداي کيفيدت رشدد          ،ايدن بر  افزون. داخ ي شبکه بانکي اختصاص يابد

 «ب»و  «الد  »نامده اجرايدي بنددهاي     آيين"مطابق  "توليد ناخالد داخ ي بدون نفت"اقتصادي و تقويت 

هزار مي يارد ريال تسدهيال    111مقرر شده است، مب غ  "ک  کشور 5931قانون بودجه سال  58 تبصره 

بدا  -هاي نسبي و رقدابتي   برداري از مزيت هاي شغ ي جديد و پايدار براي بهره بانکي به منظور ايجاد فرصت

هداي کوچدک، متوسدط و صدنايع دسدتي       ها و پدروهه  به طرح -اولويت مناطق روستايي، عشايري و محرو 
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 «ب»و  «الد  »بنددهاي  دستورالعم  اجرايي "اي  بخشنامه درآن نيز بانک مرکزي  نبالد به. پرداخت شود

در . دکدر هاي منتخدب کشدور ابدالغ     را براي اجرا به بانک "ک  کشور 5931قانون بودجه سال  58 تبصره 

مدالي   تدأمين هاي صور  گرفته در حوزه  در کنار گشايشالز  است به اين نکته اشاره شود که  ،عين حال

روي توليدد در کشدور از اهميدت     هاي توليدي، موعو  بهبود فضاي کسب و کار و رفع موانع پديش  فعاليت

آنچه مس م است، چنانچه راهکار رفع مشکال  ساختاري توليد صرفا  موکدول بده   . استسزايي برخوردار  هب

راهکار ح  اين معضدال  بده    ،و در عم د شومالي و تزريق نقدينگي به واحدهاي توليدي  تأمينابزارهاي 

مدد  در بده تعويدق     صور  اساسي و جامع مورد توجه قرار نگيرد، تزريق نقدينگي به مثابه راهکاري کوتاه

شاهد بازگشت چالش کمبدود  بارديگر ها بوده و به دلي  تداو  و بروز اين مشکال    انداختن مشکال  بنگاه

تجربده اقتصداد ايدران از عم کدرد رشدد      . واهيم بدود تدر خد   نقدينگي در واحدهاي توليدي با حجمي وسيع

 در "توليدد ناخدالد داخ دي   "و  "شاخد بهاي کاالهدا و خددما  مصدرفي   "، "نقدينگي"متغيرهاي کالن 

خوبي نمايانگر آن است که ح  معضال  توليد صدرفا  از طريدق ابزارهداي پدولي و بددون        هاي اخير به دهه

، دشدو  نميهاي توليدي، نه تنها منتهي به ح  اين مشکال   بنگاههاي اص ي تنگناهاي مالي  توجه به ريشه

ساز افزايش سطح عمدومي   به دلي  آثار و تبعا  منفي انبساط متغيرهاي پولي، زمينه در برخي مواردب که 

پدذيري   هاي آتي شده که اين امر به نوبه خود کاهش رفاه آحاد مخت   جامعده و آسديب   ها در دوره قيمت

 .اقتصادي را به دنبال خواهد داشتبيشتر فعاالن 

 تحوالت بخش اسمي اقتصاد

 وضعيت متغيرهاي حوزه پولي و اعتباري( الف

هزار مي يدارد ريدال    1/59833به  5931 شهريوربر اسا  آخرين آمار موجود، حجم نقدينگي در پايان 

 51رشد نقددينگي در  . داشت رشد درصد 8/19به ميزان  5931پايان شهريور سال  رسيد که نسبت به

 5931ماهه منتهي به شهريور سال  51در مقايسه با رشد اين متغير در  5931ماهه منتهي به شهريور 

سدال   نخسدت  ماهده  شدش نقددينگي در   ،همچندين  کاهش داشت؛واحد درصد  8/1 برابر( درصد 1/18)

 1/51) 5931ره مشابه سدال  د که در مقايسه با رشد دوشدرصد برخوردار  3/51 برابراز رشدي  5931

 .دهد نشان مي افزايشواحد درصد  1/1، (درصد
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 5931درصد نسبت به پايان اسدفند   9/3 برابربا رشدي  5931پايه پولي در پايان شهريور سال 

ريال رسيد که نسبت به رشد دوره مشدابه   هزار مي يارد 3/5311به ( هزار مي يارد ريال افزايش 1/511)

مطالبدا  باندک مرکدزي از    . دهدد  واحد درصد افزايش نشان مي 1/5، (درصد 3/0 برابر) 5931در سال 

 کده بدا   هزار مي يارد ريال رسديد  5/5130به  5931درصد افزايش نسبت به پايان سال  5/51با  ها بانک

سال  نخست ماهه ششفزاينده رشد پايه پولي در  ترين عام  مهم واحد درصد، 1/1 برابرسهمي فزاينده 

درصد افزايش نسبت بده پايدان    1/11با  بخش دولتيمطالبا  بانک مرکزي از خالد  .بوده است 5931

يکدي ديگدر   واحد درصد،  1/1 برابرسهمي فزاينده  که با هزار مي يارد ريال رسيد 1/131به  5931سال 

ش، که عامد  اصد ي ايدن افدزاي    بوده  5931سال  نخست ماهه ششفزاينده رشد پايه پولي در  از عوام 

  11 تبصدره مداده   گردان خزانه بوده است؛ بدين صور  کده بده موجدب     استفاده دولت از حساب تنخواه

صدور    هدرصد از بودجه عمدومي را بد   1/9 برابرتواند  قانون محاسبا  عمومي کشور، هر ساله دولت مي

از آنجدا   ،اين اسا بر . دگردان از بانک مرکزي استقراض کرده و آن را در پايان سال تسويه نماي تنخواه

شدود، تغييدرا     را شدام  نمدي   گفته پيشبوده و رقم  يادشدهکه ارقا  پايان سال پس از تسويه حساب 

گرفتده     أنشد گدردان خزانده    هاي مياني سال که از تغييرا  حسداب تنخدواه   بدهي بخش دولتي در ماه

 1/1هاي خارجي بانک مرکزي با  خالد دارايي .تواند مالکي براي رفتار مالي دولت ت قي شود باشد، نمي

عام  کاهندده   تنهاواحد درصد،  8/1 برابرو با سهمي کاهنده  5931درصد کاهش نسبت به پايان سال 

 . است بوده  5931سال  نخست ماهه ششرشد پايه پولي در 

عريب فزاينده  ،بدين ترتيب. رسيد 101/0، عريب فزاينده نقدينگي به 5931 شهريوردر پايان 

درصد افزايش يافت که در مقايسه با رشد دوره مشدابه سدال    1/5، 5931نقدينگي نسبت به پايان سال 

  .دهد نشان مي کاهشواحد درصد  8/1، (درصد 9/1) 5931

 تحوالت بخش خارجي اقتصاد( ب

هدا بدا    اختجاري تراز پرد  مازاد حساب 5931ماهه نخست سال  بر اسا  برآوردهاي مقدماتي، در شش

کداهش مدازاد   . مي يدارد دالر رسديد   1/0، بده  5931درصدي نسبت به دوره مشابه سدال   1/51کاهش 

بده افدزايش   بيشدتر  ، 5931نسبت بده دوره مشدابه در سدال     يحساب جاري در نيمه نخست سال جار
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ارزش فوب صدادرا  کداال    ،يماهه نخست سال جار در شش. بوده است واردا  کاالها و خدما  مربوط

درصد افزايش نسبت به دوره مشابه سدال   5/51و مقدار صادرا  نفت، با  متيواسطه رشد همزمان ق به

درصد افزايش به رقم  1/11دوره، ارزش فوب واردا  کاال با  نيدر ا. ديمي يارد دالر رس 9/11به  5931

 3/95بده رقدم    5931يدان شدهريور مداه    مجمو  تعهدا  خارجي کشور در پا. مي يارد دالر رسيد 1/99

 9/55)درصدد   1/91آن را تعهددا  بدالقوه و   ( مي يدارد دالر  1/11)درصدد   1/11مي يارد دالر رسيد که 

 کد  مدد  از   هداي کوتداه   سدهم بددهي  . داد تشدکي  مدي  ( هدا  بدهي)آن را تعهدا  بالفع  ( مي يارد دالر

هداي خدارجي    اي ب ندمدد  از کد  بددهي   هد  و سدهم بددهي   5/10( تعهدا  بالفع )هاي خارجي  بدهي

 .درصد بود 3/11در مقطع زماني يادشده ( تعهدا  بالفع )

 تحوالت بودجه عمومي دولت( پ

هدزار مي يدارد ريدال     1/5101حددود  به  5931ماهه نخست سال  در شش و مصار  بودجه دولت منابع

درآمددهاي عمدومي   . دهدد  نشان مدي  افزايش درصد 9/51 مشابه سال پيشين، دورهکه نسبت به  رسيد

مدد  مشدابه   مي يارد ريال بود که نسبت بده  هزار  8/110 مب غ 5931ماهه نخست سال  شش دولت در

سدهم  . درصدد تحقدق داشدت    11 مصدوب بودجده،  و نسدبت بده رقدم    کداهش   درصد 0/9 ،5931سال 

 در اين دوره، مندابع  .درصد بود 1/91، دورهدر اين دولت  يعموممنابع بودجه از ک   يماليات يدرآمدها

درصدد از مندابع    9/91کده  مي يارد ريال رسيد هزار  3/118 اي به هاي سرمايه حاص  از واگذاري دارايي

 . بودجه عمومي دولت را تشکي  داد

 مي يارد ريدال هزار  3/5101به  5931ماهه نخست سال  در شش( جاري)اي  هاي هزينه پرداخت

درصدد  59و نسبت به مد  مشابه سال پيشين، درصد تحقق  5/89 مصوب،که در مقايسه با رقم رسيد 

درصد  1/91با ( هاي عمراني پرداخت)اي  هاي سرمايه پرداخت بابت تم ک دارايي. دهد افزايش نشان مي

ماهه نخست سال جداري   در ششمي يارد ريال هزار  1/08 به پيشين سالمد  مشابه نسبت به  کاهش

 . رسيد

، يا هداي هزينده   با توجه به رقم عم کرد درآمددها و پرداخدت   ،5931ماهه نخست سال  در شش

شد کده نسدبت بده مدد  مشدابه سدال       مي يارد ريال کسري مواجه هزار  0/115تراز عم ياتي دولت با 
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هدزار   1/901بدا  اي  هاي سدرمايه  خالد واگذاري داراييهمچنين، . درصد افزايش داشت 0/11پيشين، 

اي بودجده عمدومي دولدت     بنابراين در مجمو ، تراز عم يداتي و سدرمايه   رو شد؛ مازاد روبهمي يارد ريال 

 . هزار مي يارد ريال کسري مواجه شد 5/585با  5931ماهه نخست سال  در شش( کسري بودجه)

 ها تحوالت بازار دارايي( ت

ر د يدورو و دالر متوسط ندر  اسدمي   . ، بازار ارز از ثبا  نسبي برخوردار بود5931ماهه نخست  در شش

مدد  مشدابه سدال    ريال بدود کده نسدبت بده      90311و  19101 به ترتيب برابردر بازار آزاد  مد اين 

سدال  ماهده نخسدت    شدش همچنين، هدر دالر آمريکدا در   . ستا هداشتدرصد رشد  1/8و  1/51، پيشين

ريال در اختيار متقاعيان قرارگرفت که در مقايسه بدا   91118در بازار بين بانکي با نر  متوسط  5931

شدش ماهده    دردر ايدن بدازار،   . دهدد  درصد افزايش نشان مدي  1/1حدود پيشين سال مد  مشابه  نر 

 مقايسده  در که قرارگرفت متقاعيان اختيار در ريال 91331 متوسط نر  با يورو هر 5931نخست سال 

سدال  ماهده نخسدت    شدش در  .دهدد  مي نشان افزايش درصد 1/0 حدود پيشين سال مشابه مد  نر  با

واحد درصد نسدبت   3/5و  1/9به ترتيب  و بين بانکي بازار آزاددر دالر يورو و ، شکا  نسبي نر  5931

 معيدار  انحدرا   در ايدن دوره،  .رسيد درصد 5/51و  5/58به  افزايش يافته و 5931سال مد  مشابه به 

 عريب درصد و 8/93و  8/103 نيز به ترتيب حدود آزاد بازار در ب  رياليورو و دالر مقا برابري هاي نر 

 .يافت افزايش پيشين سال مشابه مد  به واحد درصد نسبت 91/1و  5/1 حدود در آنها تغييرا 

دهندده   نشدان  5931ماهه نخست سدال   بررسي عم کرد بور  اوراق بهادار تهران در پايان شش

ايدن دو متغيدر،   . اسدت  5931درصدي شاخد ک  و ارزش بازار نسبت به پايان سال  1/1و  5/55رشد 

تدرين   مهم. ستا بودهدرصد رشد همراه  5/0و  9/51نسبت به پايان شهريورماه سال گذشته به ترتيب با 

هاي ف دزي و کداهش    بور  در دوره مورد بررسي، رشد قيمت ف زا  اساسي و کانه  ي  رشد شاخددال

حجدم و ارزش معدامال  بده ترتيدب      ،5931سال  نخستماهه  شش در. هاي بانکي بود نر  سود سپرده

 . درصد نسبت به مد  مشابه سال پيشين کاهش يافتند 1/55و  1/51
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 بندي جمع

و نيدز آخدرين    5931و شش ماهه نخسدت سدال    5931حقيقي اقتصاد در سال رشد قاب  توجه بخش 

و روند رو بده  حاکي از ثبا  نسبي عمدتا  هاي مخت   قيمتي،  ه در خصوص شاخدشداطالعا  منتشر

 يو مدال  يپدول  يهدا  نظيدر اتخدات سياسدت    اقداماتيواسطه  آنکه بهريم  به. استاقتصاد کالن کشور بهبود 

پدس از  ( در پايه سال)و مديريت بهينه انتظارا ، نر  تور   گرايانه، ايجاد ثبا  و آرامش در بازار ارز انضباط

درصد در  1/51تغيير مسير نر  تور  و افزايش آن به سطح  شده است، يرقم تک 5931سال در سال  11

 .رقمدي ايجداد کدرده اسدت     هايي را در خصوص بازگشت اين نر  به سدطوح دو  ، نگراني5931آترماه سال 

هداي تدک رقمدي فاصد ه چندداني       از دامنه نر  5931که نر  تور  تا پايان سال  شود ميبيني  پيش ،البته

صديانت از توفيقدا  بده     اي مط وب و نيز رو الز  است به منظور حفظ نر  تور  در بازه نداشته باشد؛ از اين

هداي پدولي و مدالي     يق تقويت انضدباط در سياسدت  دست آمده در اين زمينه، کنترل رشد نقدينگي از طر

مست ز  اتخات رويه واحد از سدوي مجموعده بدنده    اين امر نيز به نوبه خود . کشور در دستور کار قرار گيرد

 و مالي کسري بودجده بدر نظدا  بدانکي     تأمينسياستگذاري کشور در انجا  اقداماتي همچون کاهش فشار 

 . استي شبکه بانکاعمال تکالي  جديد به  ج وگيري از

شدبکه بدانکي کشدور بده دليد  بدروز تنگنداي        دهدي   توان تسهيال بر اين، در شرايطي که  افزون

همچدون حجدم بداالي مطالبدا  ييرجداري، مطالبدا        اي  اعتباري ناشي از وجود برخي مشکال  ترازنامه

قدرار گرفتده    تدأثير تحدت  هاي ييرمدالي   ها در دارايي و رسوب بخشي از منابع بانکها از بخش دولتي  بانک

ترين الزاما  تحقق رشدد   مالي اقتصاد از مهم تأمينبهبود و تقويت  منظور بهاست، اصالح نظا  مالي کشور 

برنامه اصالح نظدا  بدانکي بده    راستا، ين ادر . شود ق مداد مي کشور هدفگذاري شده در برنامه ششم توسعه

هداي دولدت    ها، ساماندهي بدهي انجماد دارايي ها همچون ح  معض  منظور ح  مشکال  ساختاري بانک

رود بدا اجدراي ايدن برنامده و      ها در دستور کار بانک مرکزي قرار داشته و اميدد مدي   و افزايش سرمايه بانک

 ،آن دنبدال هدا و بده    تشريک مساعي مجموعه سياستگذاري کشور، زمينه کاهش تنگنداي اعتبداري باندک   

 .دشو هم ادهي شبکه بانکي در راستاي حمايت از توليد فر تقويت توان تسهيال 
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های نرخ واقعی ارز بر شاخص کل قيمت سهام در ایران بررسی اثرات نامتقارن شوک

1(هنسن-جمعی گریگوری رهيافت هم)  

 

 شهناز احمدی وفشاریمجيد دکتر 
 

 چکيده
تجهيز و سرازیر کردن پس  انسدازهای راکسد در     باترین ارکان بازار سرمایه، قادر است بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از اصلی 

از آنجسا کسه ارزس سسهام موجسود در     . کشور و سوق دادن آنها به سمت توليد، حرکت به سوی رشد و توسعه را نيز سرعت بخشد

های نامتقارن نسرخ  اثر شوک ،های کالن اقتصادی است، در این پژوهشویژه متغيربورس اوراق بهادار تحت تأثير عوامل مختلف به

های ماهانه قيمت نفت و نسرخ واقعسی ارز بسرای دوره    بدین منظور از داده. ه استشدواقعی ارز بر شاخص کل قيمت سهام بررسی 

در . های مثبت و منفی نرخ واقعی ارز به وسيله فيلتر هودریک پرسکات استخراج شده اسست استفاده شده و شوک 6939تا  6971

 - جمعسی گریگسوری   از آزمون هسم  نيزاندریوز برای تعيين تغييرات ساختاری به شکل درونزا و  -ریشه واحد زیوت از آزمون ،ادامه

به  پژوهشر شکست ساختاری استفاده شده و مدل تجربی هانسن به منظور بررسی رابطه بلندمدت بين متغيرهای مدل با تأکيد ب

هسای نسرخ واقعسی ارز در    شسوک  دهسد کسه  مدل نشان می های برآورد یافته. جمعی حداقل مربعات پویا برآورد شده است روس هم

به کاهش  نيز شده و شوک منفی آنمنجر شوک مثبت نرخ واقعی ارز به افزایش شاخص کل قيمت سهام و  بلندمدت نامتقارن بوده

بسر   یدارامعنس بر این، قيمت نفت و شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی تأثير منفسی و   افزون. شودیم منجرشاخص قيمت سهام 

 .شاخص کل قيمت سهام دارند
 

 .هنسن-جمعی گریگوری اثرات نامتقارن، نرخ واقعی ارز، شاخص کل قيمت سهام، رهيافت هم :کليسسدیواژگان 

 .JEL  C22 ,F31:بندی طبقه

______________________________________________________ 
 .شده است استخراجنامه کارشناسی ارشد خانم شهناز احمدی در دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی این مقاله از پایان.   
 اد دانشگاه خوارزمیاستادیار دانشکده اقتص           majid.feshari@gmail.com                                                       

 های اقتصادی و اجتماعی دانشگاه خوارزمیکارشناس ارشد مهندسی صنایع، گرایش سیستم     

shahnaz.ahmadi@rocketmail.com                                                                                                            
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 مقدمه .6

نیازمند تجهیز و تخصیص بهینهه منهابم مهادی در سه        اقتصادی، بلندمدتدستیابی به رشد پایدار و 

. اسهت  مادی قرار گرفته گسترش بازارهایتأثیر، رشد اقتصادی تحت خیری اهادر دهه .اقتصاد ملی است

بهور    ویههه  بهه ی مادی بازارهااز این  و سنگاپوروبی هجنهکر، نگلیس، اپنهایی همچون آمریکا، ژاکشور

به عنوان ر دابهار  اوراق بو .اندردهک یهای فراواناوراق بهادار، در جهت توسعه و رشد اقتصادی استفاده

ههای  سرمایه و انتقال آن به واحدآوری بازار سرمایه، نقش مهمی در جمم هدههند تشکیلای جزیکی از ا

اندازها و نقدینگی بخش خصوصی آوری پسمحل جمم طرفیبهادار از  بور  اوراق .متقاضی وجوه دارد

گذاری است و از سوی دیگر، مرجم رسمی و م مئنی است که های سرمایهمادی پروژه تأمینبه منظور 

گهذاری را جسهتجو و وجهوه    اسب و ایمن سهرمایه من توانند محل نسبتاًاندازهای راکد میدارندگان پس

تنهها اقتصهاد   رکود و رونق بور  اوراق بههادار نهه   .کار گیرندها بهگذاری در شرکتخود را برای سرمایه

ههای معتبهر دنیها    در بهور   .دههد خهود قهرار مهی    تأثیربلکه اقتصاد من قه و جهانی را نیز تحت  ،ملی

نخسهتین و  . گیردقرار می ارزیابیمورد آنها و تحلیل عملکرد  های متعددی برای بررسی، تجزیهشاخص

گیهرد،  گذاری در بور  اوراق بهادار مورد توجه قرار میین عاملی که در اتخاذ تصمیمات سرمایهتر مهم

اقتصادی نظیر نرخ ن های کالمتغیر تأثیرشاخص قیمت سهام همواره تحت  .شاخص قیمت سهام است

 کنندهین عوامل تعیینتر مهمامروزه نرخ ارز به عنوان یکی از  .قرار داشته استهای مختلف ارز در دوره

حرکهت سهرمایه، مهورد توجهه      قیمت سهام آنها، به علت افزایش تجارت جهانی و ها وآوری شرکتسود

 .است قرار گرفته

 متغیرههای  از نااطمینانی و نوسهانات  باالیی درجه از ایران، جمله از توسعه حال در کشورهای

 به نسبت کالن مهم متغیرهای دیگر و سهام قیمت ارز، نرخ کشورها این در .برخوردارند اقتصادی کالن

-بهی  محهی   خود، نوبه به نیز نوسانات این و بوده نوسان حال در بیشتر و صنعتی پیشرفته اقتصادهای

بها   و سههودت  بهه  نتواننهد  گهذاران سهرمایه  تها  شودمی باعث و کرده گذاران ایجادسرمایه برای را ثباتی

. شهوند  زیهادی  یهها  زیهان  متحمهل یا  کرده و گیریتصمیم گذاری آتیسرمایه مورد در بیشتر اطمینان

 توجه اقتصادی، مداوم و بلندمدت رشد به دستیابی آن دنبالبه  و گذاریسرمایه افزایش برای بنابراین،
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 گذارتأثیر عوامل و سرمایه بازار اصلی ارکان از عنوان یکی به اوراق بهادار بور  ویهه به سرمایه، بازار به

با توجهه   .است برخوردار ایویهه اهمیت از های آنمانند نرخ واقعی ارز و شوک سهام قیمت شاخص بر

 سهام قیمت شاخص و ارز نرخ واقعی رواب  بین از متفاوتی هایشکل که اقتصادی هاینظریه غنای به

 شهاخص  جملهه  از اقتصهادی  بر متغیرهای مختلف های کانال از ارز نرخ گذاریتأثیر نیز و داده نشان را

 گیهری اندازه که های اقتصادسنجی تکنیك در اخیر های پیشرفت و آن نااطمینانی کانال از سهام قیمت

-نرخ واقعهی ارز و شهوک   بین ارتباط تجربی ، بررسیندکنمی تسهیل را اقتصادی متغیرهای هایشوک

 ههای  سال در اقتصاددانان عالقه مورد موضوعات از یکی و منفی آن با شاخص قیمت سهامهای مثبت 

  .است بوده اخیر

ههای  نرخ واقعی ارز و اثهرات شهوک   تأثیرم ادعات محدودی در زمینه بررسی  ،به دحاظ تجربی

بهه منظهور جبهران خها م ادعهاتی       روی، بدیننامتقارن آن بر شاخص قیمت سهام صورت گرفته است، 

 واقعهی  ههای نهرخ  این پهوهش به دنبال بررسی فرضیه نامتقارن بودن اثرات شوکموجود در این حوزه، 

-بررسی اثرات نامتقارن شهوک  پهوهش،اصلی این  مسأدهرو از این. استارز بر شاخص کل قیمت سهام 

 318:::1-1:2831ههای  سال در بهاداربر شاخص کل قیمت سهام در بور  اوراق  ارز واقعی های نرخ

 3برای دستیابی به این هدف، ادامه مقاده به صورت زیر سازماندهی شده است .است

م ادعهات تجربهی انجهام     ،بخش سومپرداخته شده و در  پهوهشدر بخش دوم به مبانی نظری 

 پههوهش آمهاری  ههای  روش و پایگهاه داده  ،در بخش چهارم. شودشده در خارج و داخل کشور مرور می

بخهش پایهانی نیهز بهه     . شهود پرداخته می پهوهشهای به نتایج تجربی و تحلیل یافته ، سپس،بیان شده

 .گیری اختصاص یافته استبندی و نتیجهجمم

 مبانی نظری . 2

به طوری که  ،نرخ ارز و قیمت سهام هنوز توافق عمومی وجود ندارد بینراب ه پویای  خصوص وجود در

بها طهر    ( 1:21)1و فیشر دورنبوش3 توان دو دیدگاه کلی در این خصوص را از همدیگر تفکیك کردمی

______________________________________________________ 
1. Dornbusch and Fisher 
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کننده نهرخ  کنند که حساب جاری کشور و تراز جاری دو عامل مهم تعیینگرا فرض میهای جریانمدل

-ترتیب بهر متغیهر  ادمللی و تراز تجاری و بدین تغییرات نرخ ارز بر رقابت بین ،بر این اسا  .ارز هستند

هها و قیمهت   تودید و درآمد واقعی و نیز جریان نقدینگی آتی و جهاری شهرکت   مانندهای واقعی اقتصاد 

ههای  شرکت( افزایش در نرخ ارز )این مدل، کاهش ارزش پول داخلی  اسا بر  .گذاردسهام آنها اثر می

افزایش مزیت  .سازدتر میدمللی ارزاناو صادرات آنها را در یك مقایسه بین کردهمحلی را بیشتر رقابتی 

که به نوبه خهود قیمهت    شدهآن افزایش صادرات نیز به درآمد باالتر منجر دنبالکاالی تودید داخل و به 

ها نرخ ارز بر قیمت سهام بها راب هه مثبهت اثهر     در این مدل ،بنابراین .دهدها را افزایش میسهام شرکت

 .گذاردمی

شهود کهه   فهرض مهی   ،هادر این مدل .معروف هستند 1گرا  های سهاملدیدگاه دوم به دیدگاه مد

و مهدل پهودی    فهوی ها شامل مدل تهوازن پرت این مدل .استنرخ ارز  کننده تعیینعامل  حساب سرمایه،

نرخ ارز و قیمهت   میانکند که راب ه منفی چنین عنوان می( :1:2)8، برنسونتفویدر مدل پر .ندهست

که  شدهگذاران داخلی کاهش قیمت سهام باعث کاهش ثروت سرمایه ،این مدلطبق  .سهام وجود دارد

کمترشهدن نهرخ بههره     .شهود مهی منجهر  تر این امر به تقاضای کمتر برای پول به همراه نرخ بهره پایین

و کاهش ارزش پول  دیگر های خارج از کشور، با فرض ثبات شرای موجب خروج سرمایه به سمت بازار

 :.شودنرخ ارز می افزایشداخلی و 

، بهین نهرخ ارز و قیمهت سههام     یادشهده بر عکس دو مهدل  ( :1:2) بر اسا  مدل پودی گاوین

د کهر عنهوان   توان میبندی  به عنوان جمم گفته، پیشاز این رو بر اسا  سه مدل . ای وجود نداردراب ه

 .ندکن سهام ارائه نمینتیجه مشخص و معینی را در راب ه بین بازار ارز و قیمت  نظریکه م ادعات 

های سههام  تواند بازدههای بسیاری وجود دارد که تغییرات قیمت نفت می، کانالبه دحاظ نظری

 تأثیرشاخص سهام را تحت  که تغییرات قیمت نفت،ترین من ق برای ایناصلی .قرار دهد تأثیررا تحت 

______________________________________________________ 
1. Stock-oriented Models 

2. Branson 

 .(1::1. )یریو بش یدریح.  :
4. Gavin. (1989). 
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 .جریهان نقهد آتهی مهورد انتظهار اسهت      شده از ست که ارزش سهام برابر با مجموع تنزیلا آن قرار دهد،

شده جریان نقهدی آتهی   معتقدند که قیمت سهام عبارت است از قیمت تنزیل( 8111)1نارایان و نارایان

 .مستقیم به قیمت نفت وابسهته باشهد  توانند به طور مستقیم یا غیراین جریانات نقدی می. رمورد انتظا

 3گیردرسی قرار میگذاری قیمت نفت در زیر مورد برهای اثرکانال

 ،اثر درآمدی -

 ،اثر گردشی -

 ،اثر انتظارات -

 ،اثر ارزی -

 .اثر خلق نقدینگی -

 کننهده نفهت بهه    وارد یهها انتقال ثروت از کشور ینفت باالتر به معنا یهایمتق 3یاثر درآمد

 یهن دارد کهه دودهت بها ا    ینبه ا یبستگ یمتق ییرتغ ینثر اا .استصادرکننده نفت  یهاکشور

 یددرآمد در جهت خر یشافزا یناگر ا .کندینفت چه م یمتق یشاز افزا یدرآمد ناش یشافزا

 یشبا افهزا  ،ینهمچن شود، یثروت عموم یشتواند باعث افزایم باشد، یکاالها و خدمات داخل

 .دکهر را فهراهم خواههد    یادیز یتجار و یگذاریهسرما یهافرصت یه،کار و سرما یتقاضا برا

نفهت   یمهت ق یشافزا یگر،د سویاز  یود ،ها داردبنگاه یآت ینقد یاناثر مثبت بر جر ،ینبنابرا

ها خواههد  بنگاه یهاو کاهش درآمد ینههز یشافزا یبه معنا یدتود یهااز نهاده یکیبه عنوان 

سههام را بهه    یهایمتکاهش ق ،یجهدر نت ؛خواهد داشت یآت ینقد یانبر جر یبود و اثر منف

 .شتدنبال خواهد دا

 ههای  اگر چه افزایش قیمت نفت باعث افزایش تودید ناخهادص ملهی بهرای کشهور     3یاثر گردش

نهایی محصوالت و مشتقات  کنندهاما باید در نظر داشت که مصرف شود؛نفت می صادرکننده

 کنندههای صادربه ددیل این که کشور .های در حال توسعه هستندبه طور عمده کشور نفتی،

 هآوری الزم برای فرآوری نفت خام، واردکننهد  توانایی و نداشتن فننانفت اغلب خود به ددیل 

______________________________________________________ 
1. Nararyan and Narayan 



 

 6931 تابستان، 87، شماره چهارمسال بيست و فصلنامه روند،   
 

 

00 

-افزایش قیمت نفت باعث افهزایش بههای تمهام    ،بنابراین محصوالت و مشتقات نفتی هستند،

شود که این خهود بهه افهزایش ارزش    های صنعتی میشده توس  کشورشده محصوالت تودید

ههای در حهال توسهعه    هها، در کشهور  منفی بر جریان نقدی آتی برای بنگاه پودی واردات و اثر

نهابراین،  بآیهد،  ها به شمار مهی با توجه به این که ایران نیز از جمله این کشور .شودمیمنجر 

 بین افزایش قیمت نفت با افزایش شاخص سههام یهك راب هه    این انتظار وجود دارد که راب ه

 .عکس باشد

 اگهر  آیهد  دست مهی  بهدودت در ایران از منبم نفت  اصلی هایجا که درآمداز آن 3اثر انتظارات ،

بینانهه در   گیری انتظارات خوشباعث شکل نتیجه درآمد کشور افزایش یابد، قیمت نفت و در

گیهری ایهن   شهکل  .ها در س   اقتصاد کشور خواههد شهد  مورد ایجاد رونق و افزایش فعادیت

ر در بور  و انتظار افزایش سودآوری آنها باعث خواههد شهد   های حاضانتظارات برای شرکت

از  .که ارزش فعلی جریان نقدی آتی و در نتیجه شاخص سهام بها رشهد مثبهت مواجهه شهود     

هها و خهدمات بهه    ها، نفت را به عنوان نهاده و در فرآیند تودید کهاال شرکت بیشتردیگر،  سوی

های وابسته بهه نفهت نیهز    تودید برای شرکت اگر قیمت نفت افزایش یابد، هزینه .برندکار می

بهر   تهأثیر ههای نفهت، ممکهن اسهت بها      بنابراین، تمایل به افزایش در قیمهت  .یابدافزایش می

قرار دهد  تأثیرگذاری در سهامی خاص را تحت گذاران برای سرمایهانتظارات، تصمیم سرمایه

تقاضا برای ایهن نهوع سههام،    خواهد شد و با کاهش منجر که به کاهش تقاضا برای آن سهام 

 .اثر کلی این کانال نیز مبهم است در نتیجه، .های سهام را کاهش دهدممکن است از قیمت

 دشهو مهی های نفتهی بهه پهول خهارجی پرداخهت      از آنجا که مبادغ حاصل از درآمد 3یاثر ارز ،

ه آن هها و ذخهایر ارزی افهزایش یابهد کهه نتیجه      شود که درآمهد افزایش قیمت نفت باعث می

توانهد اثهرات   تغییرات نرخ ارز مهی  بوده کهخارجی  های افزایش ارزش پول ملی در مقابل پول

 .متفاوتی بر شاخص قیمت سهام داشته باشد

 ههای  درآمهد  از آنجا که افزایش قیمت نفهت، افهزایش   3(پول حجم شیافزا) ینگیاثر خلق نقد

این بانهك مرکهزی اسهت کهه ارز حاصهل از      ، دیگر سویارزی را به همراه خواهد داشت و از 
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دههد،  های نفتی را از دودت خریداری کرده و در مقابل آن پول در اختیار دودت قرار میدرآمد

انتظار داشته باشیم که افهزایش قیمهت نفهت، افهزایش نقهدینگی در جامعهه را        ،طبیعی است

، دشهو  تأمین  بانك مرکزی اگر نقدینگی الزم از طریق انتشار پول توس .همراه داشته باشد به

 1.پول اثرات متفاوتی بر شاخص قیمت سهام دارد .باعث خلق نقدینگی در جامعه خواهد شد

های اقتصادی هستند کهه بهرای ارزیهابی تغییهر در سه        های قیمت از جمله شاخصشاخص

شهاخص   .ندشومیها و خدمات محاسبه و منتشر ها، در مقاطم مختلف تودید و توزیم کاالعمومی قیمت

-های جمهم که در آن قیمتد شومی، با استفاده از فرمول السپیرز محاسبه (CPI)کننده قیمتی مصرف

کننهده  فروشی است که توسه  مصهرف  های رایج در س   خردهآوری شده برای محاسبه، همان قیمت

ها ضریب اهمیت کاالمحاسبه این شاخص، ابتدا  منظور بهدر انتخاب کاالها و خدمات  .شودپرداخت می

با توجهه بهه وزن و قابلیهت    ، سپس، شودو خدمات با استفاده از نتایج بررسی بودجه خانوار محاسبه می

-ها و مهواد خهام مهورد نیهاز تودیهد     از آنجا که کاال .گیرندگذاری آنها، در سبد محاسباتی قرار میقیمت

-سود تودید های مصرفی،های کاالافزایش قیمترود با انتظار می ،بنابراین یست،کننده، جزء این سبد ن

 .شهود نرخ تورم، محسوب مهی  کننده، نمایندهاز سوی دیگر، شاخص قیمت مصرف .ها بیشتر شودکننده

بدون این که افزایش واقعی  ها پس از مدت زمانی،در شرای  تورمی، به طور متوس  سود اسمی شرکت

افزایش نهرخ تهورم، کیفیهت سهود واقعهی       ،بنابراین یابد؛ش میآوری را به همراه داشته باشد، افزایسود

همچنین، با افزایش نهرخ تهورم، نهرخ     .یابدآورد و ارزش ذاتی هر سهم کاهش میها را پایین میشرکت

ههای  هزینهه  نیهز های نقدی و یابد، بنابراین، نرخ تنزیل جریانگذار افزایش میبهره مورد انتظار سرمایه

قیمهت   ،صرود بین افزایش این شاخانتظار می ،از این رو .یابدپول نیز افزایش می فرصت از دست رفته

 8.دیك راب ه منفی وجود داشته باش شاخص کل قیمت سهام، ،آن دنبالو بازدهی و به 

 

 

______________________________________________________ 
 .(:::1. )انوندیزاده وک حسن.  1

 .(8::1. )و همکاران یدانیم یناج.  8
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 پژوهشپيشينه . 9

ارتبهاط بهین نهرخ ارز و     در مهورد ین م ادعهات انجهام شهده خهارجی و داخلهی      تر مهمدر این بخش به 

 .شودمتغیرهای کالن اقتصادی با شاخص کل قیمت سهام پرداخته می

 خارجی مطالعات. 9-6

های کالن اقتصادی و بازدهی واقعی سههام  عملکرد شاخص ای دربارهم ادعه 1 ( 811) عثمان و یاکوب

نهامبرده  های اقتصهادی  که در ترکیه متغیر دهد نشان مینتایج این بررسی  .در کشور ترکیه انجام دادند

نقش قابل توجهی در جهت دادن به تغییرات شاخص قیمت سهام بور  نداشته و راب ه منظمهی بهین   

بهر ایهن،    افزون. های کالن اقتصادی در کشور ترکیه مشاهده نشده استشاخص قیمت سهام و شاخص

آنهها در  انتظارات سهامداران از مجموع عوایهد سههام    تأثیرمشاهده شد که قیمت سهام در ترکیه تحت 

 .که این سهام را در اختیار دارند استای   دوره

ای راب ه بین قیمهت سههام و نهرخ ارز در کشهور     در م ادعه 8(8112)ساینی و همکاران آزمن  

برای بررسی راب ه علیت، از آزمون علیت گرنجهری   آنها. دندکربررسی  :::1-2::1دوره  درمادزی را 

 پهیش دهنده وجود علیت دو سویه برای دوره  نشان برآورد مدل نتایج کهده کراستفاده  :تودا و یا ماموتو

 .استاز نرخ ارز به قیمت سهام در دوره بحران ه سویاز بحران و علیت یك 

کشور آسیای جنوب شرقی هنگ کنهگ، ژاپهن، کهره جنهوبی،      2برای   (8112)و همکاران  پن

و بها   1:22-2::1ر سهام و بازار ارز را برای دوره مادزی، سنگاپور، تایوان و تایلند راب ه پویایی بین بازا

آنهها  ههای   یافتهه . دندکربررسی ، استفاده از آزمون علیت گرنجر، تجزیه و تحلیل واریانس و تابم واکنش

از  پهیش دار از نرخ ارز به قیمت سهام برای هنگ کنگ، ژاپن، مادزی و تایلند امعنحاکی از وجود راب ه 

راب ه از بازار سهام به بازار ارز برای هنهگ کنهگ، کهره و سهنگاپور      ،همچنین. است 2::1بحران مادی 

______________________________________________________ 
1. Osman and Yacup 

2. Azman-Saini, et al 

3. Toda and Yamamota 

4. Pan, et al 
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از قیمت سهام بهه نهرخ ارز را نشهان    دار امعندر طول بحران مادی، هیچ کشوری راب ه . شودمیده مشاه

 . های مورد بررسی بجز مادزی وجود داردکشور تمامدهد، ودی راب ه از نرخ ارز به قیمت سهام برای نمی

به م ادعه راب ه بین نوسانات نرخ  8گارچ نماییبا استفاده از مدل  1(8112)و همکاران  جاسیآ

دهد نتایج بررسی آنها نشان می. پرداختند :531::1- 8112312در دوره  ارز و بازار سهام در کشور غنا

 .که یك راب ه منفی بین نوسانات نرخ ارز و بازدهی بازار سهام وجود دارد

مهدت را  مهدت و بلنهد  ای راب ه بین قیمت سهام و نرخ ارز در کوتهاه در م ادعه :(:811) موردی

نتهایج  . دنهد کرها بررسی با استفاده از آزمون کرانه 1:25-8115برای انگلیس، ژاپن و سوئیس در دوره 

 ،ینهمچنه . دههد را نشان مهی  یادشدههای مدت بین نرخ ارز و قیمت سهام برای کشوروجود راب ه بلند

 .دهدنشان میراب ه مثبت بین نرخ ارز و قیمت سهام را  ،های تصحی  خ امدل برآوردنتایج 

-:811دوره  درراب ه پویای بین نرخ ارز واقعی و قیمت سهام در کشور چین را   (8111) ژائو

مدت پایهدار بهین نهرخ    دهد که راب ه تعاددی بلندنشان می این م ادعه نتایج. کرده استبررسی  1::1

و تغییرات گذشته در بازار سهام اثر بزرگتهری بهر نوسهانات آتهی      شتهنداارز واقعی و قیمت سهام وجود 

 .همچنین، اثرات سرریزی نوسانات به صورت دو طرفه بین دو بازار وجود دارد. بازار ارز دارد

سهام در اسهترادیا، کانهادا،   به بررسی راب ه بین نرخ ارز و قیمت   5(8111)و همکاران  آالجیدد

با استفاده از آزمون انباشتگی و آزمهون علیهت گرنجهر     8::1 -8115دوره  درژاپن، سوئیس و انگلیس 

وجهود  و و انگلیس  نتایج آنها وجود راب ه علی از نرخ ارز به قیمت سهام برای کانادا، سوئیس. پرداختند

 .دهدنشان می راب ه علی از قیمت سهام به نرخ ارز برای سوئیس را

______________________________________________________ 
1. Adjasi, et al 

2. EGARCH 

3. Morley 

4. Zhao 

5. Alagidede, et al 
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ثباتی نرخ ارز و قیمت سههام در  به بررسی اثر سرریز بین بی( 8115) 1ماجومدر و نارایانگ ناگ

ثباتی نرخ ارز و قیمهت سههام   رسند که بین بیپرداخته و به این نتیجه می :811-:811 دوره درهند 

 .  استبرقرار دار انمعارتباط معکو  و ( 8112-:811)ویهه در دوره پس از وقوع بحران مادی  به

نوسانات نهرخ ارز   تأثیربه بررسی  GARCHدر م ادعه خود با استفاده از مدل ( 8112) 8آبراهام

نتهایج ایهن   . پهردازد مهی  1:25- 811 دوره درو قیمت نفت بر شاخص کل قیمهت سههام در نیجریهه    

بر شاخص کل  یدارامعنمنفی و  تأثیردهد نوسانات نرخ ارز و قیمت نفت در بلندمدت م ادعه نشان می

 . قیمت سهام در نیجریه داشته است

 یمطالعات داخل. 9-2

تهراز   ههایی همچهون نهرخ ارز،   ای به بررسی راب ه بهین متغیهر  در م ادعه( 1:22)عباسیان و همکاران 

 بها   1:2تها  1:22ههای  نقدینگی و نرخ بهره با شهاخص قیمهت بهور  تههران در سهال      تورم، تجاری،

دهد درصد زیادی از تغییرات شهاخص  ه آنها نشان میعنتایج م اد .پرداختند های فصلیداده استفاده از

های کالن اقتصادی توضهی  داده  از تغییرات توس  متغیر ناچیزیکل بور  توس  خود متغیر و بخش 

اری بهه طهور   های نرخ ارز و تهراز تجه  متغیر با در این پهوهش، راب ه بین شاخص قیمت بور  .شودمی

بهه نظهر    .نرخ تورم معکهو  اسهت   و های دیگری همچون حجم نقدینگی، نرخ بهرهمستقیم و با متغیر

بازار سرمایه به بازار پهول باعهث   از گذاری  مدت به ددیل خروج سرمایهرسد افزایش نرخ ارز در کوتاهمی

 .بر بازار سرمایه دارد یمدت اثر مثبتاما در بلند شود،کاهش شاخص بور  اوراق بهادار می

تهورم،   های کالن اقتصادی از قبیل نهرخ بررسی راب ه متغیر به( :1:2)سجادی و همکاران     

شاخص بازده نقدی سهام در بور  اوراق بهادار تهران برای  ونرخ رشد نقدینگی، نرخ ارز و درآمد نفتی 

ههای  مدت میان متغیروجود راب ه بلندحاکی از  جمعی همنتایج آزمون  .اندپرداخته 1:22-1:22دوره 

مدت بین نهرخ رشهد شهاخص بهازده نقهدی و      بلند راب ه .با شاخص بازده نقدی است یادشدهاقتصادی 

 .مثبت است درآمد نفتی و نرخ ارز منفی و با نرخ تورم، راب ه

______________________________________________________ 
1. Majumder and Narayan Nag 

2. Abraham 
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ثباتی نرخ واقعی ارز و شاخص سود نقدی و قیمهت  راب ه بین بی (:1:2) ناهیدی و نیکبخت  

 بهرآورد نتهایج   .انهد مورد م ادعه قرار داده 1:22تا   1:2دوره  درسهام در بور  اوراق بهادار تهران را 

ثبهاتی نهرخ واقعهی ارز و    بهین بهی   یکه راب ه مثبت دهد نشان میمدل به روش حداقل مربعات معمودی 

-بها افهزایش بهی    ،دیگر بیانبه . استاوراق بهادر تهران برقرار  شاخص سود نقدی و قیمت سهام بور 

. یابهد ثباتی نرخ واقعی ارز، شاخص سود نقدی و قیمت سهام بور  اوراق بهادر تهران نیز افهزایش مهی  

  .منفی بر شاخص سود نقدی و قیمت سهام دارد یتأثیرنرخ واقعی ارز  ،همچنین

های پودی بر شاخص کل بور  اوراق بههادار  متغیر به بررسی اثر (1::1) آل بوسویلم و کریمی

 (ARDL)ههای تهوزیعی   با کمهك روش خودرگرسهیونی بها وقفهه     8112بر بحران مادی  تأکیدتهران با 

ههای نقهدینگی، نهرخ ارز در همهان دوره و نهرخ سهود       دهد متغیرنشان می آنها م ادعه نتایج. ندپرداخت

ههای  با شاخص بور  داشهته و نهرخ سهود سهپرده     یمعکوس های بانکی با یك دوره وقفه، راب هسپرده

بها شهاخص بهور  تههران      یها و نرخ ارز با یك وقفه راب ه مستقیمبانکی در همان دوره، س   قیمت

  .گذاردمنفی بر این راب ه بر جای می تأثیر 8112دارند، اما بحران مادی سال 

به بررسی راب ه نرخ ارز و شاخص قیمت بهور  اوراق بههادار    (1::1) طاهری و صارم صفاری

کننده و نهرخ  های مصرفهای شاخص قیمت بور  اوراق بهادار، شاخص قیمتتهران با استفاده از داده

دهد که شهاخص قیمهت بهازار    نشان می آنها نتایج پهوهش .پرداختند 1:21-1:22ارز واقعی در دوره 

نتهایج بهرآورد ادگهوی تصهحی  خ ها       همچنهین،  .دارد یقعی ارز راب ه مثبتبور  اوراق بهادار با نرخ وا

 .شوندمدت تعدیل میها به سمت تعادل بلنددرصد عدم تعادل 2:حاکی از آن است که در هر سال 

راب ه بین نوسانات نرخ واقعی ارز و شاخص قیمت سههام در بهور     (1::1) حیدری و بشیری

 نتهایج  .نهد ههای ماهانهه بررسهی کرد   با اسهتفاده از داده  1::1تا  1:22 هایسال دراوراق بهادار تهران 

اطمینانی نرخ ارز واقعی و شاخص قیمت سهام، راب ه منفهی  دهد که بین متغیر نانشان می برآورد مدل

در . داری وجهود نهدارد  امعنه اطمینانی قیمت سههام و نهرخ ارز، راب هه    وجود داشته و بین نا یدارامعنو 

اطمینهانی  هایی که موجب نوسان بیشتر در بازار ارز و ایجاد ناگذار باید از اعمال سیاستسیاست ،نتیجه

 .تا زمینه رشد پایدار بازار سهام و شاخص قیمت آن فراهم شود کردهشود، خودداری   در آن می
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ن و شاخص صنعت بازار سههام تههرا   مؤثرراب ه بین نرخ ارز واقعی  (1::1)و همکاران  ابونوری

همسان واریانس شرطی چند و خودرگرسیون نا (VAR)های خودرگرسیون برداری را با استفاده از مدل

آنهها  نتایج . دکردنبه صورت تجربی تحلیل  1::1تا شهریور  1:21در دوره مهر  (MGARCH)متغیره 

بین نرخ ارز واقعی و شاخص صنعت در بازار سههام وجهود   داری امعنمدت هیچ راب ه بلند دهد مینشان 

اثهر  . بر این، در این پهوهش سرایت نوسانات بین بازار ارز و بازار سهام آزمهون شهده اسهت    افزون. ندارد

اشاره دارد که، نوسانات گذشهته در بهازار سههام بهر     به این که  ت خارجی بین دو بازار وجود داردانوسان

 .خارجی اثر دارد و برعکس نوسانات در بازار ارز

اطمینهانی نهرخ واقعهی ارز و شهاخص کهل      به بررسی راب ه بین نا (8::1)و همکاران  حیدری 

نشهان   مهدل  بهرآورد  نتهایج  .پرداختند :1:2-1:22دوره  در قیمت سهام در بور  اوراق بهادار تهران

منفی و معنهاداری دارد، امها    مدت راب همدت و کوتاهدهد که نرخ ارز با شاخص قیمت سهام در بلندمی

اثهری منفهی    ودیمدت با شاخص قیمت سهام راب ه معناداری ندارد، اطمینانی نرخ ارز در کوتاهمتغیر نا

اطمینانی نرخ ارز و شهاخص قیمهت سههام منفهی و     مدت راب ه بین نادر بلند .گذاردبر قیمت سهام می

 .معنادار است

 تهأثیر م ادعات  بیشترتوان بیان کرد که در ات داخلی میویهه م ادع بندی م ادعات بهدر جمم 

کننهده بهر   های بانکی و شاخص قیمت مصهرف متغیرهای کالن اقتصادی مانند نرخ ارز، نرخ سود سپرده

ههای نهرخ واقعهی ارز در قادهب روش     نامتقهارن شهوک   تهأثیر شاخص کل قیمت سهام بررسهی شهده و   

تمهایز   ؛ بنهابراین، گریگوری هانسن و روش حداقل مربعات پویا مورد توجه قرار نگرفته اسهت  جمعی هم

های نرخ واقعی ارز اسمی به جای نهرخ  پیشین، استفاده از شوک های پهوهشدر مقایسه با  پهوهشاین 

 .استشناسی جدید در برآورد مدل ارز و نیز استفاده از روش

 پژوهشآماری  هایشناسی و پایگاه دادهروش. 4

 .شهود اسهتفاده مهی   از فیلتر هودریك پرسهکات های نرخ واقعی ارز برای استخراج شوک در این م ادعه 

بهرای اطمینهان از صهوری     ،همچنهین  ها انجام شده،ابتدا آزمون مانایی بر روی متغیر ،برای این منظور

از آزمهون شکسهت    آنهها، ها بهه علهت وجهود شکسهت سهاختاری در      واحد در متغیر نبودن وجود ریشه
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نتهایج  که در صورتی .شوداستفاده می ست،آزمون شکست ساختاری درونزاکه  اندریوز -ساختاری زیوت

بهه بررسهی راب هه     ها از مرتبهه صهفر و یهك پایها هسهتند،     متغیرد که آزمون زیوت و اندریوز نشان ده

 ،جمعهی  ههم وجود راب هه   شرای  و در شودپرداخته می با استفاده از ادگوی گریگوری هانسن جمعی هم

های نرخ برای آزمون فرضیه عدم تقارن شوک .گیردصورت می برآورد مدل با روش حداقل مربعات پویا

افهزار  ها در نرمشایان ذکر است که تجزیه و تحلیل داده. ارز اسمی نیز از آزمون وادد استفاده شده است

Eviews 9.5 و Stata 14 گیردصورت می.  

بهه عنهوان متغیهر     (TEPIX)های شاخص کل قیمت سههام  در این پهوهش برای برآورد مدل، متغیر    

 ، قیمهت نفهت  (NEGRER)و (POSRER)های مثبت و منفی نرخ واقعهی ارز  وابسته و متغیرهای شوک

(OIL)  1::1و شاخص قیمت کاال و خدمات مصرفی به قیمت ثابت سال(CPI)     بهه عنهوان متغیرههای

بهرای محاسهبه نهرخ واقعهی ارز از     . در نظر گرفته شهده اسهت   318:::1-1:2831رای دوره توضیحی ب

ضرب نرخ ارز بازار آزاد در نسبت شاخص بهای کاالها و خدمات تودیدی آمریکا به شاخص بههای   حاصل

 . ده استش کاالها و خدمات مصرفی ایران استفاده

                        (RER=(NER*PPIUS/CPIIR 

و آبراههام  ( 8111)مانند م ادعهات ژائهو    پهوهشاز مبانی نظری و پیشینه تجربی  گیری بهرهبا  ،بنابراین

 3شودمدل زیر به صورت زیر تصری  می( 8112)

tt6t4t3t21t UCPIOILRNEGRERPOSREIXTEP   (1    )                       

دحاظ  این روش به. شودپرسکات استفاده می -های نرخ واقعی ارز از فیلتر هودریكبرای استخراج شوک

اجهزای سهیکلی    ،همچنهین  ،کنهد ها را از متغیر سری زمانی جدا مهی های مربوط به سیکلاین که تواتر

 خهوردار بهوده و  سهزایی بهر   هد، از اهمیهت به  کنه  متغیر سری زمانی را به مقادیر واقعی بسیار نزدیك می

پرسکات مقادیری هستند که راب ه زیر را -مقادیر روند فیلتر هودریك ،در واقم .بیشترین کاربرد را دارد

  3کندحداقل می

(8  )                                        
    xt-τx,t)

2 + α    
    x,t+1,   x,t)- ( x,t-   x,t-1)]2 



 

 6931 تابستان، 87، شماره چهارمسال بيست و فصلنامه روند،   
 

 

02 

کند بودن روند را تعیین میپارامتر عامل موزون است که میزان هموار α  ،تعداد مشاهدات T ،که در آن

 ههای بها فراوانهی   دادهبرای  و 1211 فصلی هایدادهبرای  ،111با  و مقدار آن برای آمارهای ساالنه برابر

 3شودارز به صورت زیر تعریف می نرخ  هایشوک ،یادشدهبر اسا  روش . است 11  1ماهانه برابر 

 hpuerپرسکات اسهتخراج کهرده و آن    -ارز را بر اسا  فیلترهودریك واقعی ابتدا اندازه روند زمانی نرخ

  .اسهت  آنهای قابهل انتظهار   ارز یا شوک واقعی بینی شده نرخ های پیشهمان شوک شود کهنامیده می

شده نرخ ارز  بینی پیشهای  رسمی و شوکنشده نرخ ارز هم از تفاضل نرخ ارز غیر بینی پیشهای شوک

 3شودحاصل می

ShockRERt = RER – HPRER                                                                                    (: )  

 3آیند دست می هبه شر  زیر ب نرخ واقعی ارز منفی ی مثبت وها شوک ،بدین ترتیب

PosRERt = max  (0,shockRERt)                                                                                 ( )  

NegRERt = min (0,shockRERt)  (5)                                                                              

در ادامه و به منظور برآورد راب ه تعاددی بلندمدت با در نظر گرفتن شکسهت سهاختاری در متغیرههای    

( 2::1)1هانسهن  -آزمهون گریگهوری  . شهود هنسن استفاده می -گریگوری جمعی هماز آزمون  پهوهش

بها   جمعهی  همهای آماری بر روی جمالت پسماند بوده و به برآورد رواب  تکنیکی مبتنی بر انجام آزمون

 .پردازدوجود شکست ساختاری بادقوه می

جوسیلیو  کهه   –مانند انگل گرنجر یا روش یوهانسن  جمعی همهای مرسوم بر خالف تکنیك

ماننههد سههیکنن و  ی دیگههرهههاکننههد و یهها روشتوجههه نمههی وجههود شکسههت سههاختاری بههادقوه اصههالً 

رونهد، برتهری روش   بهه کهار مهی   ( شهده از پیش تعیین )که بر اسا  تاریخ شکست ( 8111)8دوتکیپول

 .کندها را به صورت درونزا تعیین میهانسن در این است که زمان شکست -گریگوری

توجه شده و وجود یك تغییر جهت سهاختاری در   جمعی همبسیار کلی  شکلدر این آزمون به 

داشهته   جمعی همود راب ه نبفرضیه صفر این آزمون، دالدت بر  .جایز شمرده شده است جمعی همبردار 

 .دارد تأکیدودی فرضیه رقیب بر وجود راب ه تعاددی بلندمدت با دحاظ شکست ساختاری 

______________________________________________________ 
1. Gregory and Hansen 

2. Saikkonen and Lutkephol 
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متعهارف زیهر    جمعهی  هممنظور استخراج آماره آزمون خود، از رگرسیون ه بهانسن  -گریگوری

 3انداستفاده کرده

tit
T

it eyy   (2)                                                                                              

 . شودفرض می I(0)یك متغیر   etمتغیره و  mیك بردار   yitکه در آن، 

تغییر جهت ساختاری در نظر گرفته شده که به صورت زیر  برایدر این آزمون اشکال مختلفی 

 3است

tt1
T
1t21t1 eyy:)C(   (2)                                                                          

tt1
T
1t21t1 eyty:)T/C(   (2)                                                               

ttt1
T
1t21t1 eyy:)S/C(   (:)                                                                   

بهه   : و راب هه  8به ادگوی تغییر در سه   بهه همهراه رونهد     2راب ه  1،به ادگوی تغییر در س   2راب ه 

متغیر مجهازی بهوده و مقهدار آن     t .گذاری شده استنام :(تغییر جهت ساختاری)ادگوی تغییر رژیم 

 (.حجم نمونه n) گیردخود می، مقدار یك به دیگر و برای موارد بوده صفر برابر          برای

با وجهود احتمهال تغییهر جههت سهاختاری و       جمعی همهانسن برای ردیابی رواب   –گریگوری 

بسهته بهه فرضهیه    ) :تها   2ههای  هراب ه از  یكنق ه شکستگی از جمالت پسماند هر  برآوردهمچنین، 

یافتهه را تغییهر داده و    و دیکهی فهودر تعمهیم   ( 1:22)های آزمون فیلیپس استفاده کرده و آماره( رقیب

 .اندآماره جدیدی را به شر  زیر پیشنهاد کرده

را بها روش حهداقل    :تها   2در رواب   شده های اشاره، یکی از ادگو(τ)برای هر نق ه شکستگی 

اسها   محاسهبه و بهر   را ده و جمهالت پسهماند آن   برآورد کهر  (بسته به فرضیه رقیب)مربعات معمودی 

 3شودبه صورت راب ه زیر محاسبه می  جمالت پسماند، ضریب همبستگی پیاپی مرتبه اول

______________________________________________________ 
1. Level Shift Model 

2. Level Shift with Trend 

3. Regime Shift Model 

4. First Order Serial Correlation Model 
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 (11    )                                                                                           

هانسن از روش حداقل مربعات -پس از بررسی وجود راب ه بلندمدت بر اسا  آزمون گریگوری

بها تعهدیل روش حهداقل    ( :::1)1استاک و واتسهون . شودراب ه بلندمدت استفاده می برآوردپویا برای 

انهد و آن  های دارای روند تصادفی پیشنهاد کهرده مربعات معمودی، روشی برای برآورد راب ه میان متغیر

. انهد نامیهده  (GOLS)یافتهه  یا حداقل مربعات معمودی تعمیم (DOLS)را حداقل مربعات معمودی  پویا 

مقصود از پویا بودن این است که در این روش ادگهوی زمهانی واکهنش یهك متغیهر وابسهته نسهبت بهه         

 .گیردمستقل مورد توجه قرار می( هاییا متغیر) تغییرات متغیر

پسین و جهاری   گرنجر است، مقادیر پیشین، -یافته روش انگل تعدیل ،در این روش که در واقم 

ههای  های سمت راست بهرای رفهم تهورش مجهانبی ناشهی از درونزایهی متغیهر       تفاضل مرتبه اول متغیر

ههای  دیگر، برای از بین بهردن همبسهتگی بهین جهزء خ های رگرسهیون و متغیهر        بیانتوضیحی یا به 

 8.شونده ادگو افزوده میتوضیحی ب

هایی نیز که درجهه  ننده در حادتبرآوردکآن است که این  DOLS برآوردی مهم در روش نکته

امکهان   DOLS نندهبرآوردکبدین ترتیب، . های توضیحی متفاوت باشد، قابل استفاده استجمعی متغیر

ای جمعی متفاوت را نیهز فهراهم   ههای جمعی دارای مرتبههای همگرایی مشتمل بر متغیربردار برآورد

 .دکنمی

بردار همگرایی از نقاط قوت متعهددی   دیگر های نندهبرآوردکدر مقایسه با  DOLS نندهبرآوردک

 3شودبه برخی از آنها اشاره می در زیربرخوردار است که 

______________________________________________________ 
1. Stock and Watson. (1993). 

 .( 1:2. )اینانلو نوری و منظور.  8
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 یهن کهه بهرآورد ادگهو بهه کمهك ا      یآسان اسهت، بهه طهور    نندهبرآوردک ینا محاسبه .1

-آسان یاربس ی،مجانب ییکارا یدارا دیگر هاینندهبرآوردک با یسهدر مقا نندهبرآوردک

 .است تر

 .سازگار است DOLSها با روش مدت پارامتربلند برآورد .8

 .از توزیم مجانبی نرمال برخوردار است DOLS نندهبرآوردک .:

در میهان   DOLSسازی مونهت کهاردو دریافتنهد کهه      استاک و واتسون بر اسا  شبیه . 

های رگرسیون بردار همگرایی از مجذور میانگین مربعات خ اههای  نندهبرآوردکتمام 

 .کمتری برخوردار است

را روش مناسههبی بههرای تصههحی   DOLS ننههدهبرآوردک( :::1) اسههتاک و واتسههون .5

 .کنندهمبستگی ارزیابی میمشکل درونزایی و خود

ههای  از متغیهر بها ههیچ یهك     آید،دست میبه  DOLSهایی که از طریق روشپسماند .2

 .برونزا تلقی کرد توان آن را کامالًو می شتهندامستقل همبستگی 

های مجانبی به ویهه سازگاری ویهگی های توضیحی،درونزایی متغیر DOLSدر روش  .2

 1.دهدقرار نمی تأثیررا تحت  نندهبرآوردک

 نتایج تجربی. 2

پایایی متغیرهای  KPSSو  ADF ،PPهای ریشه واحد کالسیك ابتدا با استفاده از آزمون ،در این بخش

گیری از آزمون ریشه واحد زیهوت و انهدریوز، پایهایی متغیرههای     آزمون شده و در ادامه با بهره پهوهش

های ریشه واحد کالسهیك بهه   نتایج آزمون. شودبا در نظر گرفتن شکست ساختاری بررسی می پهوهش

 3  صورت جدول زیر است

 

 

______________________________________________________ 
 .( 1:2. )منظور و نوری اینانلو.  1
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 ساختاری شکست گرفتن نظر در بدون متغيرها پایایی آزمون. 6 جدول

 نام

 آزمون
 صفر هيفرض ريمتغ نام

 t آماره

 یمحاسبات

 یبحران مقدار

 نونيکمک
 جهينت

ADF 

 

OIL 
 واحد ریشه

 .دارد وجود
88/8 - 2/:-  1نامانا 

CPI 
 واحد ریشه

 .دارد وجود
8 /1 -1 / -  نامانا 

TEPIX 
 واحد ریشه

 .دارد وجود
 مانا- :/2 - 25/2

RER 
 واحد ریشه

 .دارد وجود
 نامانا -:/2  -1/ 8

PP 

OIL 
 واحد ریشه

 .دارد وجود
1:/8-   2/:-  نامانا 

CPI 
 واحد ریشه

 .دارد وجود
2:/1  1 / -  نامانا 

TEPIX 
 واحد ریشه

 .دارد وجود
22/2-   2/:-  مانا 

 RER 
 واحد ریشه

 .دارد وجود
82/1-   2/:-  نامانا 

KPSS 

OIL 
 واحد ریشه

 .ندارد وجود
11/1  12/1  نامانا 

CPI 
 واحد ریشه

 .ندارد وجود
82/1  88/1  

 

 نامانا

TEPIX 
 واحد ریشه

 .ندارد وجود
25/1  2 /1  مانا 

 RER 
 واحد ریشه

 .ندارد وجود
2:/1  2 /1  

 نامانا

 

 .پهوهش هاییافته3 مأخذ                   

 

______________________________________________________ 
متغیهر   ،بنهابراین . شهود فرضهیه صهفر رد نمهی    بوده کهاز قدرم لق مقدار بحرانی کوچکتر  tقدرم لق آماره  ،1در جدول  .1

 .دارای ریشه واحد بوده و ناپایاست
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 و  ADF ،  PPهایاسا  آزمونبر RER و  OIL ،CPI هایمتغیر ،1بر اسا  اطالعات جدول 

KPSS یرمتغکه  در حادی ،در س   ناپایا بودهTEPIX     با توجهه بهه ناپایها     ،در ادامه. استپایا در س

بودن سه متغیر قیمت نفت، نرخ واقعی ارز و شاخص بههای کاالهها و خهدمات مصهرفی و نیهز احتمهال       

وجود شکست ساختاری در این متغیرها از آزمون زیوت و اندریوز برای بررسی پایایی ایهن متغیرهها بها    

 .است ارایه شده 8جدول  دردحاظ شکست ساختاری استفاده شده که نتایج 

 

برای متغيرهای نرخ ارز اسمی، قيمت نفت و شاخص بهای کاالها و  وزیاندر -وتیز واحد شهیر آزمون .2 جدول

 خدمات مصرفی 

 جهينت

 ̂ ̂ ̂ ̂ μ̂ آزمون

L
a
g

 

Tb T  م
نا تغ

م
ري

 

 

 ایناپا

 

12/1-  

 

8:/5-) ) 

1:/1-  

 

(58/1-)  

82/:-  

 

(1:/ -)  

82/1  

 

(8:/ )  

 

52/  

 

(2/8)  

 

1 

 

 ششم ماه

1:22 

 

11

: O
IL

 

ایناپا  

1:/1-  

 

(5 / -)  

8/1  

 

(:/ )  

5 /1  

 

(5/1-)  

12/1  

 

(2:/ )  

 

81/8  

 

(12/ )  

 

  
 اول ماه

1::1 

11

2 C
P

I
 

ایناپا  

8 /1-  

 

(12/5-)  

:8/8  

 

( 2/1)  

1 /:211  

 

(:8/2)  

2:/18  

 

(5:/:)  

58/122  

 

(:2/ )  

8 
 دوم ماه

1::1 

11

2 R
E

R
 

 .است t پرانتز داخل اعداد و بهینه وقفه مقدار Lag ساختاری، شکست سال Tb نمونه، حجمT 3 توضی 

 .پهوهش هاییافته3 مأخذ 

متغیهر   ،(شهیب  تغییهر در عهرض از مبهد  و   ) Cدهد که بر اسا  ادگوی نتایج جدول نشان می 

و متغیر نهرخ   1311::1، متغیر شاخص قیمت کاال و خدمات مصرفی در 1:22312قیمت نفت در سال 

هها بهرای   دچار شکست ساختاری شده و فرضیه صفر مبنی بر ناپایا بودن متغیر 1318::1واقعی ارز در 

درصد  5دار امعن های قیمت نفت، نرخ واقعی ارز و شاخص قیمت کاال و خدمات مصرفی در س  متغیر

های قیمهت نفهت، نهرخ واقعهی ارز و شهاخص قیمهت کهاال و خهدمات         متغیر ،بنابراین. شودپذیرفته می

با توجه به اینکهه متغیهر شهاخص کهل قیمهت سههام       . ندهستمصرفی با دحاظ شکست ساختاری ناپایا 
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کاال و خهدمات مصهرفی   های قیمت نفت، نرخ واقعی ارز و شاخص قیمت انباشته از مرتبه صفر و متغیر

انهد،  بهوده  ههای مختلهف مواجهه   انباشته از مرتبه یك بوده و این متغیرها با شکست ساختاری در سهال 

داری بدون در نظر گرفتن شکست ساختاری به نتهایج تهورش   جمعی همهای استفاده از آزمون بنابراین،

و یها  ود به هنسن بهرای آزمهون   -وریگریگ جمعی همبرای خودداری از این امر، از آزمون . شودمنجر می

گیهری از  ود راب ه بلندمدت بین متغیرها استفاده شده و در صورت تأییهد راب هه بلندمهدت بها بههره     نب

 .شودمی برآوردرهیافت حداقل مربعات پویا، راب ه بلندمدت بین متغیرها 

 رابطهود نبو یا ود ببرای آزمون  هانسن – یگوریگر جمعی هم آزمون جینتا .9جدول 

 بلندمدت با لحاظ شکست ساختاری 

 آزمون آماره (C/S) یالگو

Zt
* Zα

* ADF* 

 

 t آماره- 2/:2- 81/111 -:/15

 شکست سال 1::2/1 11/1:22 11/1:22

11% 5% 1%   

12/2-  1/2 -:8/2 -ADF 

 Zt- 8/2:- 1/2  -12/2 بحرانی مقادیر

52/25- 58/22 -:5/:1 -Zα 

 .پهوهش هاییافته3 مأخذ       

Zt*وADF، *Zα*هایآماره
کننهد  بیان مهی درصد  11و  1، 5صفر در س و   به ددیل رد فرضیه 

تعاددی بلندمدت بین شاخص کهل قیمهت سههام، قیمهت      که با در نظر گرفتن شکست ساختاری راب ه

 ،بنهابراین . نفت، شاخص قیمت کاال و خدمات مصرفی و شوک مثبت و منفی نرخ واقعی ارز وجهود دارد 

رد شده و وجهود یهك راب هه     گفته پیشداری امعنود راب ه بلندمدت در س و  نبفرضیه صفر مبنی بر 

با توجه به وجهود راب هه تعهاددی    . شودای مدل تأیید میتعاددی با دحاظ شکست ساختاری بین متغیره

بلندمدت بین متغیرها، برای برآورد اثر بلندمدت آنهها بهر شهاخص کهل قیمهت سههام از روش حهداقل        

 3مربعات پویا استفاده شده که نتایج به صورت جدول زیر است
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 ایپو یمعمول مربعات حداقل روش برآورد مدل به جینتا. 4 دولج

 (PV) احتمال ارزش t آماره مقدار ضریب متغيرها نام

C 55/: 22/1  8/1 

OIL 2:/1 -11:/2- 111/1 

POSRER  :/1 :5/  111/1 

NEGRER 8 /1 -:2/:- 111/1 

CPI 22/8- 11/ - 1118/1 

DU 28/1- 85/8 -18/1 

 3:8/1 تعیین ضریب

 1/:3 شده تعدیل تعیین ضریب

  .پهوهش هاییافته3 مأخذ                  

-امعنمثبت و  تأثیرتوان بیان کرد که شوک مثبت نرخ واقعی ارز می ، بر اسا  نتایج جدول  

با افهزایش یهك    ،دیگر بیانبه . است 1/: بر شاخص کل قیمت سهام داشته و ضریب آن برابر با  یدار

قیمت سههام   ، شاخص کلدیگر توضیحی ثبات متغیرهای فرض واحدی شوک مثبت نرخ واقعی ارز و با

بهر شهاخص کهل     یدارامعنمنفی و  تأثیرشوک منفی نرخ واقعی . یابدواحد افزایش می 1/: در حدود 

با افزایش یك واحدی شوک منفهی نهرخ    ،بنابراین. است -1/ 8قیمت سهام داشته و ضریب آن برابر با 

کاالهها و   شهاخص بههای  . یابهد واحهد کهاهش مهی    1/ 8واقعی ارز، شاخص کل قیمت سهام در حهدود  

بر شاخص کل قیمت سههام بهوده و ضهریب آن     یدارامعنخدمات مصرفی نیز دارای اثرگذاری منفی و 

با در نظر گرفتن سهال شکسهت سهاختاری بهرای مهاه هشهتم سهال         ،به بیان دیگر. است -28/1برابر با 

منفی  تأثیرمتغیر قیمت نفت نیز . شودواحد کاسته می 28/1، شاخص کل قیمت سهام به میزان 1::1

که با افزایش یهك واحهدی آن، شهاخص کهل      به طوری ،بر شاخص کل قیمت سهام داشته یدارامعنو 

ضریب تعیهین و ضهریب تعیهین تعهدیل شهده مهدل       . یابدواحد کاهش می 1/:2قیمت سهام به میزان 

دالدهت   پههوهش بوده که بر قدرت برازش باالی مهدل تجربهی    1/:و  8/1:برآوردشده به ترتیب برابر با 

 .دارد
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توان بیهان کهرد   مثبت نرخ واقعی ارز با شاخص قیمت سهام می در خصوص راب ه مثبت شوک

. کنندگان داخلی شهود تواند باعث تغییر در موقعیت رقابتی تودیدهای مثبت نرخ واقعی ارز میکه شوک

فهزایش و تقاضها   بدین صورت که با افزایش نرخ واقعی ارز، قیمت کاالی خارجی بر حسب پول داخلهی ا 

-تری به فروش مهی های داخلی نیز در خارج با قیمت ارزانیابد و کاالهای خارجی کاهش میبرای کاال

در اثهر تقویهت    ،در چنهین تحلیلهی  . یابهد میزان واردات کاهش و صادرات افزایش می ،در نتیجه. رسند

شهاخص قیمهت سههام     ،تیجهه در ن ،یابهد موقعیت رقابتی تودیدکنندگان داخلی، سود آنها افهزایش مهی  

، با تفکر نگهداری بخشی از ثروت به صورت ارز، با توجه به در نظر گرفتن بر این افزون. یابدافزایش می

است که اگر نرخ واقعهی ارز افهزایش    اینبر ها، انتظار اثر جانشینی دو دارایی ارز و سهام در سبد دارایی

 .قیمت سهام افزایش یابد ،آن دنبالتقاضا برای سهام و به  ،در نتیجه یافته،یابد، تقاضای ارز کاهش 

توان اسهتدالل  کننده بر شاخص کل قیمت سهام میمنفی شاخص قیمت مصرف تأثیردر مورد 

در شرای  تورمی، به طور متوس  سود اسمی  .شودنرخ تورم، محسوب می نمایندهکه این شاخص د کر

آوری را به همراه داشهته باشهد، افهزایش    افزایش واقعی سودبدون این که  ها پس از مدت زمانی،شرکت

و ارزش ذاتی ههر سههم    هآوردها را پایین بنابراین افزایش نرخ تورم، کیفیت سود واقعی شرکت یابد؛می

یابهد،  گهذار افهزایش مهی   همچنین، با افزایش نرخ تورم، نرخ بهره مهورد انتظهار سهرمایه    .یابدکاهش می

از  .یابهد های فرصت از دست رفته پول نیز افزایش میهزینه نیزهای نقدی و ل جریانبنابراین، نرخ تنزی

شهاخص کهل قیمهت     ،آن دنبهال قیمت و بهازدهی و بهه    ،صرود بین افزایش این شاخاین رو انتظار می

در خصوص ارتباط منفی بهین قیمهت نفهت و شهاخص کهل      . دیك راب ه منفی وجود داشته باش سهام،

اگر چه افزایش قیمت نفت باعث افزایش تودید ناخادص ملی برای توان بیان کرد که یقیمت سهام نیز م

نههایی محصهوالت و    کننهده امها بایهد در نظهر داشهت کهه مصهرف       شود؛های صادرکننده نفت میکشور

 کننهده های صهادر به ددیل این که کشور .های در حال توسعه هستندکشور کلیبه طور  مشتقات نفتی،

محصهوالت   هآوری الزم برای فرآوری نفت خام، واردکنند توانایی و نداشتن فنناب خود به ددیل نفت اغل

-محصهوالت تودیهد   شهده افزایش قیمت نفت باعث افزایش بهای تمام ،بنابراین و مشتقات نفتی هستند،

ر جریان شود که این خود به افزایش ارزش پودی واردات و اثر منفی بهای صنعتی میشده توس  کشور
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با توجه به ایهن کهه ایهران نیهز از      .شودمیمنجر های در حال توسعه ها، در کشورنقدی آتی برای بنگاه

بین افزایش قیمت نفت بها   نابراین، این انتظار وجود دارد که راب هبآید، ها به شمار میاین کشور جمله

 .ی عکس باشداافزایش شاخص سهام یك راب ه

های نرخ واقعی ارز از آزمون وادد استفاده شده کهه نتهایج   تقارن شوکعدمبرای بررسی فرضیه  

 3زیر ارائه شده است در جدول

 های نرخ واقعی ارز برای بررسی عدم تقارن شوک والد آزمون جینتا .2 جدول

 احتمال ارزش آزادی درجه دو-کای آزمون آماره مقدار

12/2 1 11/1 

.پهوهش هاییافته3 مأخذ                

های مثبت و توان بیان کرد که فرضیه صفر مبنی بر تقارن شوکبر اسا  نتایج آزمون وادد می

 ، بنهابراین، درصهد رد شهده   5 یدارامعنه منفی نرخ واقعی ارز با در نظر گرفتن یك محدودیت در س   

بهودن توزیهم جمهالت     بهرای آزمهون نرمهال   . ندهسهت های مثبت و منفی نرخ واقعی ارز نامتقارن شوک

 .برا استفاده شده که نتایج در جدول زیر ارائه شده است -اختالل از آماره آزمون جارک

 برا برای بررسی نرمال بودن جمالت اختالل -جارک آزمون جینتا .1 جدول

 جهينت احتمال مقدارآماره مقابل هيفرض صفر هيفرض آزمون

 برا -جارک آزمون
 خ ا جمالت

 .هستند نرمال

 نرمال خ ا جمالت

 .نیستند
 صفر فرضیه ردنشدن 58/1 1/::

  .پهوهش هاییافته3 مأخذ     

فرضیه صفر و در نتیجه نرمال بهودن توزیهم جمهالت     نشدنبرا بر رد -نتایج آماره آزمون جارک

جمهالت اخههتالل معاددهه بلندمههدت    ، بنههابراین،داشهته دالدههت درصهد   5 یدارامعنههاخهتالل در سه     

 .ندهستبرآوردشده از توزیم نرمال برخوردار 
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 گيری بندی و نتيجهجمع. 1

های نرخ واقعهی ارز بهر شهاخص کهل قیمهت      که هدف آن بررسی اثرات نامتقارن شوک پهوهشدر این 

گیهری از  با بههره به صورت سری زمانی با فراوانی ماهانه بود،  1:28-:::1های سال درسهام در ایران 

ود راب هه تعهاددی بلندمهدت بها دحهاظ شکسهت       نبو یا ود بهنسن به بررسی -گریگوری جمعی همروش 

راب ه تعاددی بلندمهدت صهورت    برآوردبه روش حداقل مربعات پویا،  ،ساختاری پرداخته شد و در ادامه

ه افهزایش شهاخص کهل    نتایج برآورد مدل دالدت بر این داشت که شوک مثبت نرخ واقعی ارز به . گرفت

. شهود شده و شوک منفی نرخ واقعهی ارز باعهث کهاهش شهاخص قیمهت سههام مهی       منجرقیمت سهام 

شاخص قیمت سهام با قیمت نفت و شاخص قیمت کاال و خدمات مصهرفی راب هه معکهو      ،همچنین

ا در نظهر  ب ،بنابراین. بر شاخص کل قیمت سهام دارد یدارامعنمنفی و  تأثیرداشته و متغیر مجازی نیز 

 .یابدواحد کاهش می 28/1گرفتن شکست ساختاری، شاخص کل قیمت سهام به میزان 

بها توجهه بهه    . اسهت سو و سهازگار   نتایج به دست آمده در این م ادعه با مبانی نظری و تجربی هم

 3شودنتایج این م ادعه موارد زیر به سیاستگذاران ارزی و پودی کشور پیشنهاد می

های مثبت و منفی نرخ واقعی ارز اثهر نامتقهارنی بهر شهاخص     این م ادعه شوکاز آنجا که در  -

شود سیاستگذاران ارزی و پهودی  پیشنهاد می بنابراین،کل قیمت سهام در ایران داشته است، 

های داخلی موجب کنترل نوسانات نرخ واقعی ارز شده و از این با کنترل س   عمومی قیمت

 .ندکنرشد بازار سرمایه کمك  ،سهام و در نتیجه طریق به افزایش شاخص کل قیمت

پیشهنهاد   ،های مثبت نرخ واقعی ارز بر شاخص کل قیمهت سههام  با توجه به اثرگذاری شوک -

به کاهش نرخ تورم مبهادرت  ی ضانقباهای پودی شود سیاستگذاران پودی با اعمال سیاستمی

افزایش شاخص کل قیمت  ،آن نبالدورزیده و از این طریق زمینه افزایش نرخ واقعی ارز و به 

 .ندکنسهام را فراهم 

کننهده و شهاخص کهل قیمهت سههام      در این م ادعه ارتباط منفی بین شاخص بهای مصهرف  -

کنترل س    باشود سیاستگذاران اقتصادی و پودی رو پیشنهاد می ده است، از ایندست آم به
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ودآوری بهازار سهرمایه و در   ها و کنترل نرخ تهورم، زمینهه را بهرای افهزایش سه     عمومی قیمت

 .ندکنافزایش شاخص کل قیمت سهام فراهم  ،نتیجه
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 ریسک اعتباری و ریسک نقدینگیثير أتتحليل 

 های ایرانبر ریسک درماندگی بانک 

 
 نيا سيد مرتضی موسوی و رمضانپور اسماعيلدکتر   زاده، قلی محمدحسن دکتر رنجی، فریبرز

 

 چکيده

گساتر    درماندگی ماالی هاا اکناون باا    . ها آثار بسيار مخربی بر اقتصاد و اعتماد مردم داردویژه بانک  بخش مالی به درماندگی

از . صنعت تبدیل شاده اسات  ای مها و قابل اعتنا برای فعاالن این های دولتی، به مقولهخصوصی سازی بانک و های خصوصی کبان

 کارد  اشااره   توان به ریساک اعتبااری و ریساک نقادینگی    اعتباری میسسات ؤمها و ترین مخاطرات فراروی فعاليت بانکمها

در . های ایران استثير ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بر ریسک درماندگی بانکأتحليل ت ،هدف اصلی این پژوهش روی، بدین

 مبنای بر بندیاین پژوهش از نظر طبقه. اند مطالعه و بررسی شده 6977-6937های سال درک دولتی و خصوصی بان 67 ،این راستا

ها، از تحليال رگرسايون چنادمتهيره  و رو     آزمون فرضيه برای. استتحليلی -و به لحاظ نوع پژوهش، توصيفی هدف، کاربردی

لحاظ کيفيت تساهيتت و حجاا    بهدهد که ریسک اعتباری ها نشان مینتایج آزمون فرضيه. های ترکيبی استفاده شده استداده

مستقيا و ثير أتریسک نقدینگی  ،همچنين شته،داها معناداری بر ریسک درماندگی بانکمثبت و منفی ثير أتتسهيتت به ترتيب 

 .ها داردمعناداری بر ریسک درماندگی بانک

 .ریسک درماندگی، نظام بانکداری ایرانریسک اعتباری، ریسک نقدینگی،  :کلياادیواژگان 

 .JEL: G01, G21, G32, G33بندی طبقه
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 استاديار گروه مديريت دانشگاه گيالن                           esmaeel_ramazanpoor@yahoo.com                 
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 مقدمه .6

 بودهمحور شان بانکسیستم بانکداری نقش بسیار مهمی در کشورهایی دارد که سیستم مالیات بث

همای ممالی   ین ارکمان سیسمتم  تم   مهمم ها از بانک  .ندهستهای تجاری تحت سلطه بانک کلی،طور   و به

با توجه بمه تیییم ات سم ی      .داردکشور  ه حیاتی در رشد و اقتصاد  یسیستم بانکداری نقش  .هستند

ها در انجام عملیات کسب و کارشان با انواع مختلف ریسمک از قبیمر ریسمک اعتبماری،     محیطی، بانک

 ایها به شمیوه اداره ک دن این ریسک. شوندریسک ن خ به ه مواجه می و ریسک نقدینگی، ریسک بازار

و شکسمت در ممدی یت چنمین     بموده اهمیمت   بما هما  کارآمد و یکپارچه ب ای حفظ سالمت ممالی بانمک  

 و به درماندگی گذاشتهها منفی ب  ثبات مالی بانک تأثی هایی  ریسک
منجم   هما  بانمک   و ورشکسمتگی  

بمه  های خود در س رسید معمین یما   ریسک ناتوانی بانک در پ داخت بدهی  ریسک درماندگی  .دشومی

ی اهای بانکی در مقایسه با انمواع دیگم  امنای  دار   ورشکستگی ،در واق . هنگام تقاضای طلبکاران است

هما را بمه   همای گسمت ده سیسمتم   بالقوه شکست طور بهو شکست بانک  بودهاث  س ایت ب  اقتصاد واقعی 

ای رسممی  هم گماار    .شمود   دنبال خواهد داشت که از آن به عنوان ریسک سیستماتیک هم یماد ممی  

-آشکار بیان می طور بههای بانکی درباره ورشکستگی  و اداره ممیای ارزی  ش کت بیمه سپ ده فدرال

، وقموع مشمت      00 و   00 های بح ان مالی سال درها های بانکورشکستگی  بیشتکند که دلیر 

پ داخمت  ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری و ریسمک عمدم   0 .استریسک اعتباری و ریسک نقدینگی 

ها آثمار  بانک ویژه بهکه درماندگی بخش مالی  آنجااز   .شودناپذی ی میهای جب انتعهدات موجب زیان

آثار مخ بی به کر اقتصاد کشور منتقمر  ، سوئی ب  اعتماد م دم به نظام مالی کشور داشته که در نتیجه

______________________________________________________ 
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11. Lepetit and Stroble. (2013). 
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 .اسمت گذار ب  ریسک درماندگی از اهمیمت بمه سماایی ب خموردار     تأثی ب رسی عوامر  بناب این،شود، می

 تمأثی  است که آیا ریسک اعتبماری و ریسمک نقمدینگی     موضوعهدف از انجام این پژوهش ب رسی این 

 .یا خی  های ای ان دارندب  ریسک درماندگی بانکداری امعن

 مبانی نظری .2

 چم ا  گذارد،می جای ب  را بارت ی زیان م اتب به آثار دیگ  کارهای و کسب با مقایسه در هابانک ورشکستگی

 اثم  . گم دد ب ممی  اسمت،  شمده  معم وف   دومینمو  اثم   به آنچه به هابانک ناتوانی و ورشکستگی ایزنجی ه آثار که

-شم کت  ایزنجیم ه  ورشکسمتگی  احتممال  از است عبارت شود،می یاد نیا  س ایت اث  عنوان با آن از که دومینو

 امنعت  آن در فعمال  دیگم   هایش کت ب ای یکی ورشکستگی خب  انتشار دلیر به که انعت یک در فعال های

 را بانکمداری  امنعت  ورشکسمتگی  و درمانمدگی  زیماد  بسمیار  اهمیمت  این که  دهدمی رخ م تبط هایش کت یا

 نقمدینگی  نبمود  از ناشمی  ریسمک  از است عبارت نقدینگی ریسک. دهدمی نشان مالی غی  دیگ  انای  به نسبت

 از مموارد  بیشمت   در ریسمک  ایمن   .وجموه  غی منتظم ه  هایخ وجی و مدتکوتاه تعهدات پوشش منظور به الزم

 ورودی همای  ج یمان  بین زمانی تطابق نبود آن، االی منشأ و شود می ناشی ها بانک های بدهی و ها دارایی ساختار

 پوشمش  منظمور  بمه  هما بانمک . است نقدینگی ریسک م کا غی منتظ ه، نقد هایج یان  .است بانک از خ وجی و

 هما بانمک  بمه  ف امت  هاینمه  سو، یک از نقد وجه نگهداری. هستند نقد وجه نگهداری به ناچار نقدینگی، ریسک

 بمازده  آنهما  نگهمداری  و هسمتند  پمایین  بمازدهی  با یا و بازده بدون اغلب هادارایی گونه این زی ا نماید،می تحمیر

 در ثبماتی بمی  سمودآوری  نوسمان  همچنمین،  ؛دهدمی ق ار تأثی  تحت را هابانک سهام ااحبان حقوق و هادارایی

 اسمت،  درمانمدگی  ریسمک  گیم ی اندازه معیار عنوان به که را Z شاخص ام  این که داشته پی در را بانک عملک د

همای بمارد در   توانمد بمه تلفمات و زیمان    کمبود نقمدینگی ممی   ،دیگ  سوی از  .دهد ق ار می تأثی  تحت

______________________________________________________ 
1. Domino Effect 

2. Contagion Effect 
 .   و    اص(.     . )یسور.   

 .11 ص. (1931) .مایس  خو .   
 .(    . )دیگ ان و مازاریادی ع ب.   

6. Abdul Rahman, Aisyah. (2010). 
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کمبمود    .تواند فشار و درماندگی مالی را ایجماد کنمد  می ،همچنین ،شودمنج  بدهی / پ تفلیوی دارایی

( هما وام)همای غی نقمد   شود که دارایمی می  نقدینگی بانک از این جهت موجب مشکالت پ داخت بدهی

کمبمود نقمدینگی کلمی ممکمن اسمت       ،نتیجه شود، درمی تأمینمدت های کوتاهها از ط یق بدهیبانک

شمود کمه نقمدینگی و    ش ایط فشار مالی شدید موجب ممی   .ها را به سمت ورشکستگی سوق دهدبانک

توانمد موجمب دیگم ی    یکمدیگ  مم تبط شموند و هم  یمک ممی       بامستقیم  طور بهقدرت پ داخت بدهی 

این ریسمک از   ؛اساسی ب  ثبات سیستم بانکداری است تأثی با  عوامرین ت  مهمریسک اعتباری از  .شود

های م بمو  بمه   مواق  زیان  بیشتو در  بودههای مشاهده شده در نظام بانکی کشورها ین ریسکت  مهم

های ایم ان م بمو  بمه اعطمای     فعالیت بانک االیاز آنجا که بخش . بیشت  است ی دیگ هاآن از ریسک

اهمیت ریسک اعتبماری از آن   .ستهات ین ریسک بانکریسک اعتباری االی است، بناب این،تسهیالت 

-ب ای ارائه تسهیالت، در حقیقت بدهی نهاد پمولی بمه سمهامداران، سمپ ده     جهت است که مناب  بانک

هم توان اعتباردهی و هم ( سیال نبودن) ج یان نبودهاست که در اورت انجماد یا بانک سای  گذاران و

KPMGالمللمی  ه بمین مؤسسم بنا به گفتمه  . کنددهی نهاد پولی را تضعیف میبدیه أتقدرت 
مطالبمات    

اما ناآگاهی و کم بهمادادن بمه    ،عملیات اعتباری نهادهای پولی و اعتباری است ناپذی  جداییمعوق جاء 

همای اعتبماری در   ات بمه پیمدایش و کمنش پنهمانی موریانمه     مؤسسمقوله ریسک اعتباری در این گونه 

 ،در نتیجمه  ؛خواهمد شمد  منج  الواول و حتی الواول ی آنها یعنی ب وز مطالبات معوق، مشکو پ تفو

و از سموی   شده منج ات مالی مؤسسبه کاهش درآمدهای عملیاتی  ،پیدایش مطالبات معوق از یک سو

افماایش ریسمک     .نتیجه کاهش سودآوری آنهما خواهمد شمد    ها و درموجب کاهش حجم دارایی ،دیگ 

موضموع    .شمود ممی منجم   توان پ داخت بدهی  کاهش بانک به تدریج به مشکالت نقدینگی و اعتباری

______________________________________________________ 
1. Rajhi and Hassairi. (2013). 

2 .Solvency 

3. Diamond and Rajan. (2005). 

4. Brunnermeier. (2009). 

 یهما سیسم و . دهنده در جهان اسمت سیو س و یخدمات یهان ش کتیاز بارگت ( KPMG: یسیبه انگل)، یام ج یپ یک .  

 . است یات و حساب سی، مالیمشاوره مال نده ین ش کت درب گیا

 .(    ) .سلحشور.   
7. Alalade. (2014). 
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احتممال  . مطالبات معوق و ریسک اعتباری یکی از موضوعات حساس و با اهمیت انعت بانکداری است

ناشی از این واقعیت است کمه یمک بانمک توجمه کمافی بمه الااممات         در بیشت  مواردها درماندگی بانک

ش ایط عدم قطعیت و فضای رقابتی نامتقارن فعالیمت   درات مالی نیا مؤسسو  ک دهاستاندارد اعتباری ن

های اعتبماری بمه منظمور    دهندگان باید به مع فی استاندارددهد که وامقطعیت نشان می نبود. کنندمی

یکنواخت که ب اساس در ش ایط رقابتی غی ؛ ولی دنبپ داز گانگی ندق ضحصول اطمینان از عدم نکول 

های اعتباری یکنواخت بمه منظمور حفا مت از    نماید، امکان مع فی استانداردآن بخش مالی فعالیت می

ها و در به افاایش ریسک اعتباری در بانک موضوعدهندگان وجود ندارد که این کر پ تفوی س مایه وام

، (0   ) مییمم  و فیفمم  نظیمم پژوهشممگ انی  .خواهممد شممدمنجمم  همما درمانممدگی مممالی بانممک ،نتیجممه

و کموالری و  (     ) کمول و گمانت   (     ) کمول و فمن  ، (    ،     ) ، تامسون(    ) مارتین

گمذاری کمم،   از سم مایه  کلی طور بهها نشان دادند که ریسک نکول و درماندگی بانک(  00 ) همکاران

همای وام بمیش از حمد    ها و نکمول   بیش از حد در مع ض دسته خاای از وامق ارگ فتن درآمدهای کم، 

ان جمممی و  ،(0 0 ) همچمممون آوبوچمممون و ویممما  پژوهشمممگ انی ،همچنمممین ؛شمممودناشمممی ممممی

همای  ب  نکمول (   0 )  و دیانگ وتورنا  ، ب گ  و باومن(  0 )0 کول و وایت، (  0 ) رویچودهوری

کند که ریسمک  ف اهم میهای مالی اخی  تم کا ک دند؛ این مطالعات شواهد آشکاری را  بانکی در بح ان

مطالعمات تج بمی ممورا و آچاریما      .کنمد اعتباری نقش حیاتی ب ای ش ایط ثبات کلی یک بانک بازی می

آنها شمواهدی را  . دهدهای مالی توضیح میکنندگان نقدینگی در بح ان ها را به عنوان ف اهمنقش بانک

از نکمول و   پمیش از کمبمود نقمدینگی   های ممالی اخیم    های ورشکسته در بح انف اهم ک دند که بانک

______________________________________________________ 
1. Basu. (2003). 

2. Meyer and Pfifer 

3. Martin 

4. Thomson 

5. Cole and Fenn 

6. Cole and Gunther 

7. Kolari, et al 

8. Aubuchon and Wheelock 

9. Ng and Roychowdhury 

10. Cole and White 

11. Berger and Bouwman 

12. DeYoung and Torna 
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های ورشکسته یا نادیک به ورشکسته که ب ای ب ند؛ آنها این موضوع را از ط یق بانکدرماندگی رنج می

همای   یافتمه غی مسمتقیم   طور به. نشان دادند ،ک دندها تال  میهای باال ب ای سپ دهپیشنهاد دادن ن خ

مشت   ریسک اعتبماری و ریسمک نقمدینگی ممکمن اسمت       که وقوع کند اشاره میآنها به این حقیقت 

در مطالعه خود فه سمتی  (     ) کارلس و پ اکا   .ها را به سمت نکول و درماندگی پیش بب دبانک

این دالیر شامر ارز  خمالص منفمی، بم هم زدن    . انددهک ها را ارائه فه ستی از دالیر درماندگی بانک

همای بمانکی، نماتوانی در    س رسید شده، اضافه ب داشت از حسابهای ق ارداد، ناتوانی در پ داخت بدهی

تممامی مموارد یادشمده    . ندهستهای نظارتی شدید پ داخت سود سهام و ق ار گ فتن در ش ایط م اقبت

های ممالی  ها، بازده سهامداران و عملک دشاخص ریسک درماندگی را افاایش داده و کاهش بازده دارایی

دهند که ریسک اعتباری و    یه کالسیک اقتصاد خ د در مورد بانکداری، نشان مینظ  .را به دنبال دارند

همچممون گلداسممتین و  پژوهشممگ انی. تنگاتنممگ بمما هممم ممم تبط هسممتند طممور بممهو ریسممک نقممدینگی 

، آچاریممما و ( 00 ) ، گممماتو وهمکممماران( 00 ) کمممای و سممماکور ،( 00 ) ، واگنممم ( 00 ) پمممازن 

(   0 )  هی و کیانمگ 0 ،(  0 )، گورتون و مت یک(  0 ) ویسواناسان، آچاریا و (0 0 ) همکاران

 ،مختلف ب رسی ک دند و از دیدگاه نظ ی های جنبهاین موضوع را از    و آچاریا و مورا(   0 )  کیانگ

و  گذاشمته  تمأثی  دهد که ریسک نقدینگی و ریسک اعتبماری بم  یکمدیگ     نتایج نشان می بیشت  ،نظ ی

 درهمای بمانکی   شواهدی از ورشکستگی. گذاردمی تأثی    هاتعامر بین این دو ریسک نیا ب  ثبات بانک

   .کندمی را تأییدهای اخی  این نتایج نظ ی و تج بی بح ان

______________________________________________________ 
1. Imbierowicz and Rauch. (2014). 

2. Karels and Prakash 

3. Ling Lin. (2005). 

4. Goldstein and Pauzner 

5. Wagner 

6. Cai and Thakor 

7. Gatev, et al 

8. Acharya, et al 

9. Acharya and Viswanathan 

10. Gorton and Metrick 

11. He and Xiong 

12. Acharya and Mora 

13. Bank Stability 

14. Imbierowicz and Rauch. (2014). 
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 پيشينه پژوهش .9

سمم مایه بانممک، رخممای  نقممدینگی و ریسممک "در پژوهشممی بمما عنمموان (   0 ) هممانگون  و مورلممک

نقدینگی و اه م بم  تصممیمات ممالی و ریسمک     ات الاامات تأثی ، مدلی را به منظور ارزیابی "درماندگی

هما  یکی از نتایج آنها این بود که وض  الاامات نقدینگی به کاهش زیمان بانمک  . درماندگی ب رسی ک دند

ت کیب نقدینگی و اه م مالی مورد نیماز احتممال نکمول و میماان زیمان       ،همچنینشده، منج  در نکول 

کننده ثبمات ممالی در کشمورهای عضمو       عوامر تعیین (  0 )شافیک . دهدناشی از نکول را کاهش می

بم    یمثبتم  تمأثی  رسید که نقدینگی بانمک   یجهنتبه این شورای همکاری خلیج فارس را ب رسی ک د و 

رابطمه بمین ریسمک اعتبماری و     "پژوهشی را با عنوان  (  0 )ایمبی وز و راچ . ها داردثبات مالی بانک

و نشان دادند که ه  دو طبقه ریسک اعتباری و ریسمک نقمدینگی رابطمه     هدادانجام  "ریسک نقدینگی

این دو ریسک ب  احتممال نکمول    ،با این حال ؛اقتصادی یا یک رابطه باوقفه با هم ندارنددار امعنمتقابر 

-انمدازه "پژوهشمی را بمه منظمور    (   0 ) ماجی و همکاران. گذارندمی یمعنادار مثبت و تأثی ها بانک

در دوره  "های هندیب  ریسک درماندگی بانک مؤث ها و شناسایی عوامر درماندگی بانک گی ی ریسک

   بانمک دولتمی،      گی ی ریسک درمانمدگی  را ب ای اندازه Zآنها معیار . انجام دادند 0 0 تا  000 

و نشمان دادنمد کمه بمین ریسمک اعتبماری و ریسمک         هک دبانک خارجی استفاده    بانک خصوای و 

سماختار   تمأثی  "پژوهشی به منظمور ب رسمی   ( 0 0 ) عبدال حمن .وجود دارد یدرماندگی ارتبا  مثبت

نسمبت رخیم ه مطالبمات     نشمان داد کمه   انجمام داد و   "های اسالمیدهی ب  ریسک درماندگی بانکوام

-ممی با ریسک درماندگی دارد؛ یعنی کاهش در کیفیت وام  یالواول به کر دارایی رابطه مثبتمشکو 

-امعنم  طمور  بمه ها ولی افاایش نسبت کر تسهیالت به مجموع دارایی ،تواند ریسک بانک را افاایش دهد

افماایش نقمدینگی، ریسمک درمانمدگی را کماهش       ،همچنین ،دهدریسک درماندگی را کاهش میداری 

ها در بانکگی ی ریسک درماندگی پژوهشی را به منظور اندازه ( 00 )داوور کونووا  و لوباج  .دهدمی

و نشان دادند که ثبات بانکی رابطه منفی با رشمد اعتبماری    هدادکشور اروپای ش قی و م کای انجام   

______________________________________________________ 
1. Hugonnier and Morellec 

2. Abdul Rahman 
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منفمی   یتأثی ای الواول به درآمدهای به هنسبت رخی ه مطالبات مشکو  افاون ب  این،. داشته است

سمبنویان و  . ب  ثبات بمانکی نمدارد   یتأثی های بانک ها از داراییسهم وام ،همچنین ،ب  ثبات بانک دارد

انجمام   "هما دهی در بانمک مدی یت ریسک، ساختار س مایه و وام"پژوهشی با عنوان  ( 00 )  است اهان

و ریسک  بودهمعکوس به ریسک بانک م تبط  طور بهبه این نتایج رسیدند که س مایه و نقدینگی  و هداد

همای  اثم  متیی همای م بمو  بمه فعالیمت     (     )  حسمن . با ریسک بانمک دارد  یاعتباری رابطه مثبت

مباحم   یکی از نتایج مهم او این بود که . دک گی ی اعتباری، ن خ به ه و کسب و کار را ب  ریسک اندازه

هما بمه کمر    عدم نقدشوندگی و احتمال نکول وام دالیر اساسی ب ای رابطه مثبت بمین نسمبت کمر وام   

نسبت رخی ه زیان وام، احتمال نکول آتی را نشمان   ،همچنین .ستهاها و ریسک درماندگی بانکدارایی

. رود که رخی ه زیان وام رابطه مثبتی بما ریسمک درمانمدگی داشمته باشمد     انتظار می ،دهد، بناب اینمی

( های ریسک اعتباری، عملیاتی، نقمدینگی و بمازار  پارامت  تأثی "پژوهشی با عنوان (     ) خو  سیما

همای نسمبت   گیم ی ریسمک اعتبماری از شماخص     بم ای انمدازه   وی. انجام داد "کیب  کارایی سیستم بان

و  کم د  س مایه استفاده کفایت تسهیالت و نسبتتسهیالت اعطایی به دارایی، نسبت مطالبات معوق به 

 .دارد مسمتقیم کموس و  به این نتیجه رسید که این سه شاخص با کارایی به ت تیب رابطمه مسمتقیم، مع  

های نسمبت تسمهیالت بمه سم مایه، نسمبت      گی ی ریسک نقدینگی از شاخصب ای اندازهافاون ب  این، 

تسهیالت بلندمدت به سپ ده بلندمدت و نسبت موجودی نقد به سپ ده استفاده ک د و بمه ایمن نتیجمه    

-گی ی ریسک عملیاتی از شاخص  ب ای اندازه. رسید که این سه شاخص با کارایی رابطه معکوسی دارند

نوسانات ن خ بازده دارایی، نوسانات ن خ بازده سهام و حقوق ااحبان سهام استفاده ک د و بمه ایمن   های 

. نتیجه رسید که این سه شماخص بما کمارایی بمه ت تیمب رابطمه معکموس، معکموس و مسمتقیم دارنمد          

اده های تییی ات ن خ به ه و تیییم ات نم خ ارز اسمتف   گی ی ریسک بازار از شاخصب ای اندازه ،همچنین

 .مستقیم دارند ای ک د و به این نتیجه رسید که این دو شاخص با کارایی رابطه

______________________________________________________ 
1. Cebenoyan and Strahan 

2. Hassan 
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 های پژوهشفرضيه .9

 .داری داردمعنا تأثی ها ریسک اعتباری ب  ریسک درماندگی بانک :6 اصلی فرضيه

 فرعی هایفرضيه

معنماداری بم  ریسمک     تمأثی  ( کیفیمت تسمهیالت  )الوامول  نسبت رخی ه مطالبات مشمکو   . 

 .درماندگی دارد

 .معناداری ب  ریسک درماندگی دارد تأثی ( حجم تسهیالت)ها نسبت تسهیالت به دارایی . 

 .داری داردمعنا تأثی ها ریسک نقدینگی ب  ریسک درماندگی بانک :2 اصلی فرضيه

 فرعی فرضيه

  .معناداری ب  ریسک درماندگی دارد تأثی مدت های جاری و کوتاههای نقد به سپ دهنسبت دارایی

 متغير وابسته پژوهش .1

 یدرماندگ یسکر. 1-6

. ا  نماتوان اسمت  درماندگی یک ااطالح قانونی است به این معنی که بمدهکار در پ داخمت بمدهی   

هایش ف اتم  رود؛ یما وقتمی کمه در     هایش از داراییشود که بدهیبدهکار وقتی دارای مشکالت مالی می

ت ین معیارهای ارزیابی از مناسب  .س رسید بدهی، وی به ه  دلیلی در پ داخت بدهی ناتوان شودزمان 

هانمان و  به عنوان یک معیمار ریسمک درمانمدگی توسمط      zشاخص . است zها، شاخص درماندگی بانک

، (    ) ، ایمانبس و وسمت  (0   ) پیشنهاد شد و پس از آن توسط لیانگ و ساوج(     ) هانویک

، رحممان  ( 00 ) ، لینگ لین و همکاران( 00 ) ، نیمی( 00 ) و بلوم، بیشر(    ) سینکی و نش

______________________________________________________ 
1 Gratzer and Stiefel. (2008).  

2 Hannan and Hanweck 

3 Liang and Savage 

4 Eisenbeis and Kwast 

5 Sinkey and Nash 

6 Bichsel and Blum 

7 Naimy 

8 Ling Lin, et al 
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، راجهی و هسمای ی  (  0 ) ، داوبی(  0 ) ، موراری(0 0 ) ، سینها و همکاران( 00 ) و همکاران

در . دیگ  بمه کمار گ فتمه شمد     پژوهشگ انو بسیاری از (   0 ) و انگین  و همکاران(   0 )هسای ی 

سمادگی آن،  رغمم   بمه . اسمت ها، نوسانات بازده و س مایه بانک اسمتفاده شمده   آن از بازده دارایی ت کیب

کم د  توان آن را تنها با استفاده از اطالعات حسابداری محاسبه شود، زی ا میگست ده استفاده می طور به

 بم ای  در اینجا .شود میتع یف   ب اساس رابطه  Zشاخص . ات مالی نیا کارب د داردمؤسسو ب ای همه 

 بمین  رابطمه  درواقم  ،   رابطمه  در منفی عالمت ک دن وارد با االی، مدل در هارابطه آسان در  و فهم

 .شودگی ی آن مستقیم میاندازه شاخص با درماندگی ریسک

( )         
             
          

  

 

بمازده   ROAنسمبت حقموق اماحبان سمهام بمه کمر دارایمی هما،          CAPسال،  t ،بانک i ،که در آن

و  ثباتی ممالی بیدهنده  باالت  نشان Zشاخص . استها انح اف معیار بازده دارایی          ها و  دارایی

 Zبا شاخص  مستقیمیریسک درماندگی رابطه  ،دیگ بیان به . است ثبات بیشت کمت  بیانگ   Zشاخص 

  .دارد

 متغيرهای مستقل پژوهش .1

 یاعتبار یسکر. 1-6

ریسک اعتباری عبارت است از احتمال عدم پ داخت تممام یما قسممتی از اامر و سمود تسمهیالت       

   .های بانکاعطایی و یا احتمال ناشی از عدم بازگشت اار سود حاار از س مایه گذاری

______________________________________________________ 
1. Rahman, et al 

2. Sinha, et al 

3. Murari 

4. Dhouibi 

5. Anginer, et al 

6. Maji, et al. (2011). 

7. Christoph. (2004). 
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 اعتباری ریسک گيریاندازه هایشاخص. 1-6-6

 6خالص ایبهره یمطالبات مشکوک الوصول به درآمدها يرهنسبت ذخ( الف

با مجموع رخمای  عممومی و رخمای      بودهکه اورت کس  رخی ه مطالبات مشکو  الواول   رابطه 

ه چقمدر ایمن نسمبت بماال باشمد      . اسمت ای خمالص  مخ ج کس  درآمدهای بهم ه . استب اب  اختصاای 

  .استریسک اعتباری باال  دهنده نشان

( )           
                   

                     
 

 چگونگی. استاختصاای  الواول حاار جم  رخی ه مطالبات عمومی ورخی ه مطالبات مشکو 

رخی ه میاان . باشد اعطایی اعتبارات کر دراد  /  حداقر بایستمطالبات می عمومی رخی ه محاسبه

  .شودمحاسبه می  اختصاای به اورت جدول 

 الوصول تسهيالت اعطاییذخيره اختصاصی مطالبات مشکوک .6جدول                      

 شرایط درصد ذخيره بندی تسهيالت  طبقه

 ماه از س رسید گذشته باشد  حداکث  تا  0 جاری

 .باشدید گذشته رسماه از س   تا   بین  0  س رسید گذشته

 .ماه از س رسید گذشته باشد   تا   بین  0  معوق

 .ماه از س رسید گذشته باشد   بیش از  0  الواولمشکو 

 .سال از س رسید آنها سپ ی شده باشد  بیش از  00  (سوخت شده) الواول

 .    / مب شماره بخشنامه (.    . )م کای بانک :مأخذ      

 9(هادارایی به تسهيالتنسبت ) هابانک ییساختار دارا( ب

توانمد همم بمه عنموان ریسمک      و ممی  دادهها نشان های بانکها را از کر داراییسهم تسهیالت بانک

هما تفسمی  شمود، چمون بمازدهی تسمهیالت نسمبت بمه         اعتباری و هم به عنوان سودآوری بالقوه بانمک 

______________________________________________________ 
1. Loan Loss Provision Ratio  

2. Davor Kunovac, Lana Ivicic and Ljubaj Igor. (2008). 

 .    / مب شماره بخشنامه (.    . )یم کا بانک.   
4. The Ratio of Total Loans to Total Asset 
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هما در  ح کمت بانمک   دهنده نشانها دارایینسبت تسهیالت به کر   .استباالت   دیگ ی ها گذاری س مایه

 :شودمحاسبه می  این نسبت به اورت رابطه   .استجهت استفاده بهینه از مناب  

( )          
           

            
                             

 ینگینقد یسکر. 1-2

خود  ونیپ داخت به موق  د ای التیتسه یاعطا یوجوه ب ا تأمینبانک در  یتواننا ینگینقد سکیر

  .است هاسپ ده  ینظ

  ینگینقد یسکر گيریشاخص اندازه. 1-2-6

 1 و 9(دیداری هایسپرده) مدتکوتاه هایبدهی و هاسپرده به نقد هاییینسبت دارا( الف

 اطمینمان  نسمبت  ایمن . اسمت مشمابه   یگ د اوراق و مشارکت اوراق و بانک نقد وجوه مجموع ،نقد هایدارایی

 و دهمد   ینشمان مم   دارد، گمذاران سپ ده به که مدتیکوتاه تعهدات و جاری هایسپ ده با رویارویی در را بانک یک

 رابطمه  اورت به نقدینگی ریسک گی یاندازه شاخص. است پایین نقدینگی ریسک دهندهنشان آن باالی نسبت

 رابطمه  در منفمی  عالممت  ک دن وارد با االی، مدل در روابط آسان در  و فهم ب ای البته که شودمی محاسبه  

 .شود می یمآن مستق گی یاندازه شاخص و نقدینگی ریسک بین رابطه درواق ،  

          
               

              
 ( )                                                                                     

 متغيرهای کنترل پژوهش .8

 و هشد بمحسو تییم  مسمتقر  م تنهاییبمه   ری و ریسک نقدینگیعتباا یسکر یچنانچه شاخصها

 لمد وارد کنت لی یمتیی ها میبایست از ایمن رو،  .میکند وزب  تص یح یخطا مشکر ،وندمش لمدوارد 

ایمن  . مطالعات پیشین مورد توجه قم ار گ فتمه اسمت    نتایج ب ای تعیین متیی های کنت لی م ور. ندومش

 :از است وهش عبارتپژاین متیی ها در 

______________________________________________________ 
1. Davor Kunovac, Lana Ivicic and Ljubaj Igor. (2008), Abdul Rahman and Aisyah. (2010). 

 .(    . )یسور و ینیراز.   

 .(    ). گ انید و یادیمازار ع ب.   
4. The Ratio of Liquid Asset to Deposit and Short Term Funding  

5. IMF. (2009), Tariq. (2004) and Davor Kunovac, Lana Ivicic and Ljubaj Igor. (2008). 
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 6کاندازه بان. 8-6

همای آن  اندازه یک بانک بما دارایمی   .کننده ریسک درماندگی باشدتواند عامر تعییناندازه بانک می

انمدازه بانمک بما    . اسمت های بانک زیاد باشمد، انمدازه بانمک بارگتم      شود و ه  چقدر داراییسنجیده می

 :شودمحاسبه می  این نسبت به اورت رابطه   .شودمیهای بانک محاسبه لگاریتم طبیعی کر دارایی

( )                       

 9یهنسبت سرما. 8-2

را نشمان  ریسک درماندگی بماال   ،دهنده ثبات بیشت  و نسبت س مایه پاییننسبت س مایه باال، نشان

رود انتظار ممی . استکننده ریسک درماندگی نسبت س مایه در واق  به عنوان یک عامر تعیین. دهد می

  ب ای محاسبه آن از رابطه . یک رابطه منفی بین ریسک درماندگی و نسبت س مایه وجود داشته باشد

   :شوداستفاده می

( )        
      

           
                 

 (هادارایی کل به درآمدزا هایدارایینسبت )1یریتمد ییکارا. 8-9

کر تسهیالت اعطمایی، اوراق  )های درآمدزا از تقسیم دارایی است  این نسبت که به اورت رابطه  

دهمد کمه چمه مقمدار از     این نسبت نشان ممی . آید به دست میها به کر دارایی( موارد دیگ مشارکت و 

دهنمده  نسمبت نشمان  ایمن  های بانک، توسط مدی یت آن در امور مولد به کار گ فته شده اسمت؛  دارایی

  .ستهاعملک د مدی یت بانک

( )       
             

           
    

______________________________________________________ 
1. Size 

2. Maji, et al. (2011). 

3. Capital Ratio 

4. Ibid 

5. Management Efficiency 

6. Abdul Rahman and Aisyah. (2010). 



 

 6931 تابستان، 87، شماره چهارمسال بيست و فصلنامه روند،   
 

55 

 6یناخالص داخل يدرشد تول. 8-9

نهایی تولیمد شمده در یمک دوره    ست از جم  ارز  کاالها و خدمات ا تولید ناخالص داخلی عبارت

تصور ب  این است که افاایش چشمگی    .زمانی که در داخر م زهای جی افیایی کشور تولید شده است

. کاهش احتمال درمانمدگی بانمک باشمد    ،نتیجه دهنده بهبود وضعیت بانکی و درفعالیت اقتصادی نشان

در  سموی دیگم ،  از   .هما خواهمد داشمت   معکموس بم  درمانمدگی بانمک     تأثی رکود اقتصادی  ،مقابر در

ممکن است که رابطه  ،یکدیگ  م تبط هستند باکشورهایی که چ خه اقتصاد واقعی و اعتباری به شدت 

GDP ها معکوس باشد؛ دلیر آن هم این است که در این کشورها رشد اعتبار و رشمد  و ثبات مالی بانک

این اشاره به یک رابطه منفی بمین ثبمات بمانکی و    . دهندهمامان به ح کت خود ادامه می طور بهتولید 

   .دارد GDPنتیجه  تولید و در

 1تورم. 8-1

که توسط خمانوار بمه مصم ف    را این شاخص تییی ات قیمت تعداد ثابت معینی از کاالها و خدماتی 

تورم بماالت  بما نم خ بهم ه بماالت         .دهددر دوره زمانی معین نسبت به یک سال پایه نشان می ،رسد می

سازد که ایمن ممکمن   ت  میها گ انواق  تورم باالت ، گ فتن اعتبار جدید را ب ای ش کت در. هم اه است

رود کمه تمورم رابطمه مسمتقیمی بما ریسمک       انتظمار ممی   ،بنماب این  ؛شودمنج  است به ن خ نکول باالت  

  .درماندگی داشته باشد

______________________________________________________ 
1. Gross Domestic Product Growth 

 .(0   . )ینیع ینادر.   
3. Cihak and Hesse. (2008). 

4. Davor Kunovac, Lana Ivicic and Ljubaj Igor. (2008). 

5. Inflation 

 .(0   . )ینیع ینادر.   
7. Abdul Rahman and Aisyah. (2010).  
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 2(یو دولت یخصوص) يتنوع مالک 6یمجاز يرمتغ. 8-1

هما  ب  روی ریسک درمانمدگی بانمک  ( خصوای و دولتی)نوع بانک  تأثی متیی  مجازی ب ای کنت ل 

همای خصوامی ارز  یمک داده    های دولتی ارز  اف  و به بانکگی د و به بانکمورد استفاده ق ار می

 .شودمی

 شناسی و برآورد مدلروش .7

بندی پژوهش ب  مبنای هدف، این پژوهش از نوع کارب دی اسمت؛ چم ا کمه در پمی آن      از نظ  طبقه

 -گی د؛ به لحاظ نوع پژوهش، توایفی کار بهاست که نتایج پژوهش را ب ای حر مسائر اج ایی و واقعی 

های این پژوهش از داده. ها از رگ سیون استفاده شده استت  ف ضیهکه ب ای ب رسی دقیق بودهتحلیلی 

. اسمت های ای ان بانک در ب گی نده تمامجامعه آماری این پژوهش . کتابخانه بانک م کای گ دآوری شد

-گ ی با توجه به معیار در دست س بودن و وجود اطالعات مالی بانکانتخاب نمونه از رو  غ بال ب ای

همای  با توجه بمه معیمار وجمود داده    ،شود و س انجاماستفاده می ،    -    های مالی ها ب ای سال

 .بانک دولتی و خصوای به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد   مالی، 

 :است  با م ور مطالعات پیشین به اورت رابطه  پژوهش مفهومی مدل

( )                                                              

                                           

 LADDو  LLPNII ،TLTAها و متییم  وابسمته و   ریسک درماندگی بانک    با توجه به رابطه باال، 

الوامول بمه   نسمبت رخیم ه مطالبمات مشمکو     : کمه بمه ت تیمب عبارتنمد از    ند هستهای مستقر متیی 

، نسمبت تسمهیالت بمه دارایمی     (شاخص ریسک اعتباری یا کیفیت تسهیالت)خالص ای درآمدهای به ه

همای جماری و   های نقد به سمپ ده و نسبت دارایی( شاخص ریسک اعتباری یا حجم و کمیت تسهیالت)

متیی های کنت لی هسمتند   Ownو  Size ،EF ،Inf ،CAP ،GDP(. شاخص ریسک نقدینگی)مدت کوتاه

اندازه بانک، کارایی مدی یت، تورم، نسبت س مایه، نم خ رشمد تولیمد ناخمالص     : که به ت تیب عبارتند از

 (.خصوای و دولتی) داخلی و متیی مجازی نوع مالکیت

______________________________________________________ 
1. Dummy Variable 

2. Ownership 
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 های پژوهشیافته .3

 پژوهش يرهایمتغ ییآزمون مانا. 3-6

نبمودن روابمط موجمود در     یو سماختگ  پمژوهش  یجاز نتما  ینمان از ب آورد مدل به منظمور اطم  پیش

هما  در ممدل  پمژوهش  ی هایواحد متی یشهو محاسبه ر ییآزمون مانا ی ها،داربودن متیاو معن یونرگ س

. دشم انجمام   لوین، لین و چوواحد  یشهو آزمون ر Eviews 9 افاار ن مبا استفاده از  آزموناین . دانجام ش

 : شودتع یف می  به اورت رابطه  آزموندر این ف ضیه اف  و ف ضیه مقابر 

( ) 
 
ریشه واحد وجود دارد  متیی  مانا نیست    

 ریشه واحد وجود ندارد  متیی  مانا است    
                                        

 متغيرهای پژوهش واحد یشهآزمون ر یجنتا .2 جدول

PP - Fisher Chi-square Levin, Lin and Chu 

 متغير
 آزمون آماره احتمال آزمون آماره احتمال

000/0     /   000/0   0 /  Z 

0   /0   0 /   000/0     / - LLPNII 

000/0   /   000/0      / - TLTA 

0   /0     /   000/0     /  - LADD 

000/0    /    000/0   0 / - SIZE 

000/0    / 0  000/0     / - EFF 

000/  0  /  000/0  0  /  - Inf 

000/0   /    000/0     /  - CAP 

 0  /0  0  /   000/0     /  - GDP 

 .پژوهش هاییافته: مأخذ      
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 (Inf) تمورم  نم خ  متییم   دو ب ای معناداری سطح ،  جدول در فیش  و پ ون فیلیپس، آزمون نتایج به توجه با

 دوره طمول  در متییم   دو ایمن  روی، بمدین . اسمت  آمده دست به دراد   از بارگت  (GDP) اقتصادی رشد ن خ و

 دوره در نتیجمه،  در اسمت،  0/ 0 از کمتم   پمژوهش  دیگم   متیی های ب ای معناداری سطح. اندنبوده مانا پژوهش

 دیگم   ب خمی  و مانما  ممدل  متی همای  ب خمی  که حالتی در. هستند واحد ریشه فاقد و بوده مانا سطح در پژوهش

-همم )  جمعمی همم  همای آزممون  ممدل،  ب آورد از پیش کارب رگ سیون ب وز از جلوگی ی منظور به باشند، نامانا

 .شود ب آورد نظ  مورد الگوی بلندمدت، رابطه وجود از اطمینان از پس تا شودمی انجام( انباشتگی

 پژوهش مدل انباشتگیهم آزمون. 3-2

 ب ابم   آن  انباشمتگی  درجه و بود خواهد نامانا نامانا، متیی های از خطی ت کیب که است آن عمومی قاعده

 بم ای  عممومی  قاعمده  یمک  شمد،  مط ح اینجا تا آنچه. است نظ  مورد متیی های انباشتگی درجه بارگت ین با

 ایمن  بم   اسمتثنا  یمک  انباشتگیهم. دارد وجود نیا عمومی قاعده این ب  استثناهایی ولی است، نامانا متیی های

 واقعمی  رابطمه  یک دارای است ممکن نامانا متیی های که دهدمی نشان انباشتگیهم کلی، طوربه. است قاعده

 همای ممدل  انباشمتگی هم سنجش منظور به  فیش  و  پدرونی  کائو، هایآزمون افاار ن م در. باشند( کارب نه)

  .گی دمی ق ار استفاده مورد پژوهش

 انباشتگی کائونتایج آزمون هم .9جدول 

 آزمون
Kao Residual Cointegration Test 

 احتمال tآماره 

ADF
8     / 0 -000/0 

 .پژوهش هاییافته: مأخذ                          

______________________________________________________ 
1. Cointegration 

2. Integeration 

3. Kao 

4. Pedroni 

5. Fisher 

 .(    . )یسور.   
7. Augmented Dickey-Fuller 
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انباشمتگی ممدل را   توان وجمود همم  ، می و احتمال م بو  به آن در جدول  ADFبا توجه به آماره 

توان می ،بناب این. شودرد می ،انباشتگی استهمود نبمدل که بیانگ   H0ف ضیه  ،به بیان دیگ . پذی فت

 .های مستقر یک رابطه بلندمدت وجود داردگفت که بین متیی  وابسته و متیی 

 پژوهش يرهایمتغ خطی همآزمون . 3-9

 دیگم   یک متییم  مسمتقر، تمابعی خطمی از متیی همای      ،دهدوضعیتی است که نشان می خطی هم

در یک معادله رگ سیون بماال باشمد، بمدین معناسمت کمه بمین متیی همای         خطی هماگ  . مستقر است

Rبستگی باالیی وجود دارد و ممکن است بما وجمود بماالبودن     مستقر هم
، ممدل دارای اعتبمار بماالیی    2

-در نم م  VIFمتیی های توضیحی پژوهش از آزمون  خطی همبه منظور ب رسی  ،در این پژوهش. نباشد

از متیی همای مسمتقر را روی    یمک ابتدا باید مقمادی  هم     ،در این شیوه. شده استافاار استاتا استفاده 

R-1مقادی   ،سپس ،دک یکدیگ  ب از  
 VIF/1ستون م بمو  بمه   . را ب ای این رگ سیون محاسبه ک د 2

R-1در جدول مقادی  
مسمتقر موجمود در    دیگ  حاار از ب از  ه  متیی  مستقر، ب  روی متیی های 2

R-1یا  VIF/1مقدار  ،بناب این. مدل است
، xبه ما نشان خواهمد داد کمه چمه سمهمی از تیییم ات هم         2

ه  چه سهم این مقدار کمت  باشد، احتممال وجمود    در نتیجه،. مستقر است دیگ  مستقر از متیی های

در امورت وجمود دو شم      معتقدند ( 000 )  همکارانچات جی و . در مدل باالت  خواهد بود خطی هم

 0  ازشده، محاسبه VIFاینکه حدکث  مقدار نخست . در مدل وجود خواهد داشت خطی همزی  مشکر 

 .شده از یک بیشت  باشدمحاسبه VIFو دوم، مقدار میانگین  نباشد بیشت 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________ 
1. Chatterjee, Hadi and Price. (2000).  
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 متغيرهای پژوهش خطی همآزمون  .9جدول 

 VIF 1/VIF متغير

GDP   /      0 /0 

INF   /        /0 

CAP   /       /0 

TLTA   /        /0 

LLPNII   /        /0 

SIZE   /   00   /0 

LADD   /        /0 

OWN   /       /0 

EFF   /        /0 

Mean VIF   /   -

 .پژوهش هاییافته مأخذ              

 

و   /  ش شمده در پمژوه  محاسمبه  VIFبیشمت ین   ،دشمو ممی مشماهده    طور که در جمدول   همان

شمدید بمین    خطمی  همم در ممدل پمژوهش    ،که به یک نادیک است؛ در نتیجه بوده  /  ،VIFمیانگین 

 .متیی های مستقر وجود ندارد

 ییمدل نها يلو تحل یهبرآورد مدل و تجز. 3-9

 های تابلویی،داده اقتصادسنجی متون اساس ب 
 آماره از استفاده با است الزم مدل ب آورد از پیش 

 Fآماره . شود آزمون تابلویی هایداده ب آورد رو  از استفاده نتیجه در و هاداده همگنی لیم   Fآزمون

 :توان نوشتمی 0 رابطه را به اورت 

( 0)   
                

             
    

______________________________________________________ 
1. Panel Data 
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   تعداد متیی همای توضمیحی ممدل و      تعداد دوره مورد ب رسی،   تعداد مقاط ،   که در آن، 

-دهنده همگنی مدل و ف ضیه مخالف نشانف ضیه اف  نشان ،در این آزمون. تعداد کر مشاهدات است

 :است   لیم  به اورت رابطه  Fف ضیه اف  و ف ضیه مقابر آن در آزمون  .استدهنده ناهمگنی مدل 

(  ) 
 
  مدل به اورت پانلی قابر ب رسی نیست                                      

  مدل به اورت پانلی قابر ب رسی است                                       
      

رد  H0ف ضمیه   ،بیشمت  باشمد   [N(T-1)-K ,(N-1)]جدول با درجه آزادی  Fمحاسبه شده از  Fاگ   

و در غیم     های تلفیقیاز داده ،باشددراد   شده بیشت  از سطح خطای محاسبه p-valueاگ   .شودمی

 . های تابلویی استفاده خواهد شداورت از داده این

 ليمر فرضيه اصلی پژوهش Fنتایج آزمون  .1 جدول

اثرات آزمون مقدار آماره یدرجه آزاد یسطح معنادار  

1112/0 (   /  )       /0 Cross-section F 

 .پژوهش هاییافته: مأخذ     

ف ضیه امف  مبنمی    ،آمده دست به P-value، با توجه به دشومیمشاهده   که در جدول  طور همان

-میدر این م حله مدل به اورت تلفیقی  ب رسی  ،بناب این. شودب  ب اب ی ع ض از مبدأها پذی فته می

 .دشو

 LLPNII متییم  مسمتقر   در tمقمدار آمماره   ،  ا توجه به ب از  مدل ااملی پمژوهش در جمدول    ب

داری بم ای ایمن   ابوده و سطح معنم  + / 0     ب اب  با( شاخص ریسک اعتباری یا کیفیت تسهیالت)

ضم یب   .معنمادار اسمت  ، بنماب این  اسمت  درامد   به دست آمده کمه کموچکت  از    0000/0متیی  ب اب  

( شاخص ریسک اعتباری یا کیفیت تسمهیالت ) LLPNII ،نتیجه در. است مثبتنیا  LLPNIIب آوردی 

 تسمهیالت  کیفیمت  لحاظ بهریسک اعتباری یعنی شته دا( شاخص ریسک درماندگی) Zب   مثبت تأثی 

با افاایش ریسمک اعتبماری یما     به بیان دیگ ،. ها داردمثبت و معناداری ب  ریسک درماندگی بانک تأثی 

 .یابدها افاایش میکاهش کیفیت تسهیالت، ریسک درماندگی بانک

______________________________________________________ 
1. Pooled Data 
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داری ب ای ایمن  او سطح معن - /  0  0 ب اب  با TLTA متیی  مستقر در tمقدار آماره ا توجه به ب

-ف ض امف  پذی فتمه نممی    ،، بناب ایناست دراد  به دست آمده که کوچکت  از  0/ 000متیی  ب اب  

شماخص ریسمک اعتبماری از منظم      ) TLTA ،نتیجمه  در. است منفینیا  TLTAض یب ب آوردی  .شود

 است بمه عبمارتی دیگم    شته دا( شاخص ریسک درماندگی) Zب   منفی تأثی ( حجم یا کمیت تسهیالت

بمه  . هما دارد منفی و معناداری ب  ریسک درماندگی بانک تأثی  تسهیالت حجم لحاظ بهریسک اعتباری 

 .یابدها کاهش میریسک درماندگی بانک ،(TLTA)با افاایش حجم تسهیالت  بیان دیگ ،

داری ب ای ایمن  او سطح معن  / 0  0  ب اب  با LADD متیی  مستقر در tمقدار آماره ا توجه به ب

-ف ض امف  پذی فتمه نممی    ،، بناب ایناست دراد  به دست آمده که کوچکت  از  0000/0متیی  ب اب  

 تمأثی  ( شماخص ریسمک نقمدینگی   ) LADD ،نتیجمه  در. نیا مثبت است LADDض یب ب آوردی  .شود

مثبمت و   تمأثی  ریسمک نقمدینگی   است به عبارتی دیگ  شته دا( شاخص ریسک درماندگی) Zب   یمثبت

با افاایش ریسک نقدینگی، ریسک درماندگی  به بیان دیگ ،. ها داردمعناداری ب  ریسک درماندگی بانک

 .یابدها افاایش میبانک

 بم   یو معنمادار  منفمی  تأثی  س مایه نسبتو  بانک اندازهض ایب ب آوردی متیی  کنت لی  ،همچنین

 ین،همچنم  .هاستبانک یدرماندگ یسکب  ر یو معنادار یمنف تأثی  یدارا نتیجه،در  داشته، Zشاخص 

ب   معناداریو  مثبت تأثی  یتمالک نوعو  داخلی ناخالص تولید رشد ن خ یکنت ل ی متی یب آورد یبض ا

 .ستهابانک یدرماندگ یسکب  ر یمثبت و معنادار تأثی  یدارا نتیجه، در داشته، Zشاخص 
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 EGLS با استفاده از روش تلفيقی يونبا روش رگرس اصلی پژوهشمدل  برآورد یجنتا .1جدول 

 .پژوهش هاییافته: مأخذ       

درامد تیییم ات متییم        دهمد کمه   این عدد نشان ممی  ،دراد است   ض یب تعیین این مدل 

و از آنجا که آماره  بودهتبیین قابر  یادشدهوابسته ریسک درماندگی توسط متیی های توضیحی معنادار 

توان گفت که در این مدل خود همبستگی م تبمه  است، می  / 0واتسون این مدل نادیک به  -ینبدور

کموچکت  از   Fدهد که احتمال آمماره  نشان می  نتایج مندرج در جدول  افاون ب  این،. اول وجود ندارد

معنادار بوده و از اعتبار باالیی  اددر   توان گفت که این مدل با احتمال در نتیجه می ،دراد است  

 .ب خوردار است

ضرایب  متغيرها

 متغيرها

مقایسه با  داریسطح معنا Tآماره 

01/0 
 نتيجه در مدل

LLPNII      /       0 /  0000/0  .است تأثی گذار کوچکت  

TLTA     /   -  0  0  / -  000 /0  .است تأثی گذار کوچکت  

LADD      / 0   0  0 /  0000/0  .است تأثی گذار کوچکت  

SIZE      /  -        / -  0000/0  .است تأثی گذار کوچکت  

EFF 0     /0-        /0-      /0  .نیست تأثی گذار بارگت  

INF     0 /0        /0      /0  .نیست تأثی گذار بارگت  

CAP   0 / 00-        / -  0000/0  .است تأثی گذار کوچکت  

GDP   00/  0   0    /  0000/0  .است تأثی گذار کوچکت  

OWN      /         /  0000/0  .است تأثی گذار کوچکت  

C     /          /  0000/0  .است تأثی گذار کوچکت  

 دوربين آماره

 واتسون
0    /  

 مدل در خطاها بناب این،ق ار دارد،   / تا   / واتسون در بازه  یندورب آماره

 .نیستند همبسته

 تعيين ضریب

 مدل
 .شودمی یینمستقر تب ی هایتوسط متی Z ی اتدراد از تیی   از  بیش 0/ 0  

   /0    فيشر آماره

 معناداری سطح

 مدل
 .شودمی تأیید رگ سیون مدل معناداری 000000/0
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 پيشنهادهاارائه گيری و  بحث، نتيجه .60

 یسمک بم  ر  یمثبمت و معنمادار   تمأثی   تسمهیالت  کیفیمت  لحماظ  بمه  (LLPNII) یاعتبار ریسک»

 ریسمک ، (یالتتسمه  یفیتکاهش ک یا) اعتباری ریسک افاایش با یگ ،د یانب به. دارد هابانک یدرماندگ

، همی و  (  0 ) ایمبیم وز و راچ همای  این یافته بما نتمایج پمژوهش   . «یابدها افاایش میبانک درماندگی

، ( 00 )، داوور کونمووا  و لوبماج   (0 0 ) عبمدال حمن ، (  0 )ماجی و همکماران  ، (  0 )کیانگ 

افاایش مطالبات  ،طبق یافته این پژوهش. ستراستا هم(     )و حسن (  00 )سبنویان و است اهان 

در ایمن راسمتا    بناب این،. دهدها را افاایش میهایی است که ریسک درماندگی بانکمعوق یکی از چالش

 :پیشنهاد ب  این است که

-رتبمه  سمتم یس یسمت یبا نمامطلوب  مطالبات گونه نیا ب وز از ی یجلوگ منظور به هابانک . 

 یاامول اعطما   تیم رعا ،نیهمچنم . دهنمد  توسعه و جادیا را خود انیمشت  یاعتبار یبند

 .دهند ق ار دیکأتبانک مورد  یارکان مختلف اعتبار یاعتبار را از سو

ممکن است که یک مشت ی در یک زمان از چندین بانک تسهیالت دریافت ک ده باشد و  . 

و یا تعهدات به یک بانک را با تسمهیالت   دادهندر هنگام بازپ داخت، یا تعهداتش را انجام 

ود یک شبکه اطالعاتی متم کا و یکپارچمه از  نب. کندهای دیگ  پ داخت بانکدریافتی از 

ب  کاهش سودآوری سیستم بانکی، باع  افاایش خطم    افاونوضعیت اعتباری مشت یان، 

ها یمک پایگماه داده از اطالعمات    شود که بانکمی پیشنهاد ،نتیجه در. شوداخالقی نیا می

تما مشمکالت    کم ده ای فم اهم  متم کا و یکپارچمه مشت یان خود و به عبارتی یک شبکه 

 . یابدم بو  به ریسک عدم پ داخت تعهدات و مطالبات بد کاهش 

و  یمنفم  تمأثی   تسمهیالت  حجمم  لحماظ  به (TLTA) یاعتبار ریسک» نخست یهف ض در همچنین،

 درمانمدگی  ریسک تسهیالت، حجم افاایش با یگ ،د یانبه ب دارد؛ هابانک یدرماندگ یسکب  ر یمعنادار

و (  00 )داوور کونمووا  و لوبماج   ایمن یافتمه پمژوهش بما نتمایج پمژوهش       . «یابمد ها کاهش ممی بانک

ریسمک   ایمن کمه   .یستراستا ن هم(     )راستا بوده و با نتایج پژوهش حسن  هم( 0 0 )عبدال حمن 

بمه ایمن    ،شمته های ایم ان دا معکوسی ب  ریسک درماندگی بانک تأثی اعتباری از منظ  حجم تسهیالت 
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تواند هم به عنوان ریسک اعتباری و هم بمه  ها میهای بانکدلیر است که سهم تسهیالت از کر دارایی

 ی دیگم  هما گذاریها تفسی  شود، چون بازدهی تسهیالت نسبت به س مایهعنوان سودآوری بالقوه بانک

در شماخص ریسمک عمدم بازپ داخمت یما       مؤث از آنجا که تسهیالت اعطایی از جمله عوامر . استباالت  

هما بیشمت  باشمد، احتممال ریسمک عمدم       روند، اگ چمه ه چقمدر سمهم آن از دارایمی    نکول به شمار می

لی ممکن است بانک درخصوص اعطمای تسمهیالت عملکم د    ، ویابدبازپ داخت تسهیالت نیا افاایش می

هما  نسبت تسمهیالت بمه کمر دارایمی    زی ا  ؛ها کاهش یابدمناسبی داشته باشد و ریسک درماندگی بانک

 .استها در جهت استفاده بهینه از مناب  ح کت بانک دهنده نشان

نتیجمه  . هما دارد مثبت و معناداری ب  ریسک درماندگی بانک تأثی ریسک نقدینگی » دوم ف ضیه در

همای  ریسک نقدینگی ب  ریسمک درمانمدگی بما نتمایج پمژوهش      تأثی حاار از ف ضیه دوم در خصوص 

مماجی و  ، (  0 )، هی و کیانمگ  (  0 )، شافیک (  0 ) ایمبی وز و راچ، (  0 ) هانگون  و مورلک

، سممبنویان و اسممت اهان  ( 00 )، داوور کونممووا  و لوبمماج  (0 0 ) عبممدال حمن، (  0 ) همکمماران

 بمه  ف امت  هاینه ی،سو یک از آنجا که نگهداری وجوه نقد از. ستراستا هم(     )و حسن (  00 )

 رو هروب جدی مخاط ه با را بانک نیا کافی نقدینگی عدم نگهداری ،دیگ  سوی و از ک ده تحمیر هابانک

 :که شود میراستا پیشنهاد ین ادر  کند، می

 نظم   در همم اه بما همم    را ینگینقد کمبود نهیها و ینگینقد ینگهدار نهیها دیبا هابانک . 

و  ممؤث   سمتم یخمود س  ینگینقمد  نمه یبه تی یممد  نمد یبه منظور نظمارت بم  ف آ   و گ فته

 . داشته باشند یکارآمد

بایست به منظور مدی یت وجوه نقد بانک، بازگشت به موق  مناب  و جلوگی ی ها میبانک . 

و آنها را بما یکمدیگ    ده ک ها و تسهیالت توجه از بلوکه شدن وجه نقد به س رسید سپ ده

مسمتم    طمور  بمه ها همواره ورود و خ وج مناب  خمود را  بانک ،دیگ  بیانتطبیق دهند، به 

 .مورد پایش ق ار دهند

______________________________________________________ 
1. Hugonnier and Morellec 
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هما را بمه   از سمپ ده  منبم  و تم کما روی یمک    ک دهها تنوع ایجاد ها در انواع سپ دهبانک . 

 .حداقر ب سانند

 هما بانمک  یدرمانمدگ  یسمک مثبت و معنادار ب  ر تأثی  داخلی ناخالص تولید رشد ن خ کنت لی متیی 

این اسمت   ،دلیر آن. یابدها افاایش میریسک درماندگی بانک ،GDPن خ  یشبا افاا که معنا بدین دارد،

ممکمن اسمت    ،که در کشورهایی که چ خه اقتصاد واقعی و اعتباری به شدت به یکدیگ  م تبط هستند

که در این کشورها رشد اعتبار و رشد  با این توضیحها معکوس باشد؛ و ثبات مالی بانک GDPکه رابطه 

به یک رابطه منفی بین ثبات بمانکی و   موضوع، این. دهندهمامان به ح کت خود ادامه می طور بهتولید 

 .دارداشاره  GDPنتیجه  تولید و در
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 بررسي استقالل بانک مرکزي ايران از بعد مالي

 

 تبار شيرين صلوي دکترو بوستاني رضادکتر  

 

 چکيده

هها و رشهد امتصهادي در     دستيابي بهه ببهات ميمهت    منظور بههاي پولي  نياز اجراي سياست استقالل بانک مرکزي به عنوان پيش

در اين مقالهه، اسهتقالل بانهک    . هاي متنوعي دارد البته بايد توجه داشت که اين موضوع جنبه ؛بلندمدت امري پذيرفته شده است

از واحهد   79/0مقهدار شها ا اسهتقالل مهالي      ،در اين راستا .ه استشداهميت آن، بررسي مرکزي ايران از بعد مالي با توجه به 

در اين پهووهش،  . دکن ييد ميأتتجربه استقالل مالي بانک مرکزي نيز همين نتيجه را . دست آمده که فاصله معناداري با يک دارد به

و در  بهوده طور مستمر دچار کسري  بودجه دولت به ،شود ده ميبا استفاده از اطالعات بودجه دولت و ترازنامه بانک مرکزي نشان دا

مستقيم کسري بودجه از منابع بانک مرکزي يا فروش اجباري ارز ناشي از صادرات نفت به بانک مرکهزي،  مين أتهاي مختلف  دوره

اي دولت از طريق ابرگذاري بر حجم و اجزاي ترازنامه  رفتار بودجه ،بنابراين ؛مديريت ترازنامه را براي اين بانک مشکل سا ته است

هها بهه    تضمين ببهات ميمهت   منظور بهبايد  رسد، ، به نظر ميدر نتيجه. بانک مرکزي، استقالل مالي را در عمل محدود سا ته است

 .بيشتر توجه کرداستقالل مالي بانک مرکزي نيز 

 

 .مرکزي، استقالل مالي، ترازنامه، بودجه دولتبانک  :کليدواژگان

 .JEL: E58, E31, E42 بندي طبقه
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 دمهمق. 6

هاي علمي ناشي از نظريات و تجربيات اقتصادي باعث شده است، استتالل  بانتم کريتبي بت      ددستاور

ديگر، ايت  اممتاش شت ل     بيانب  . ضرورتي پذيرفت  شده براي اقتصاددانان و سياستمداران تبديل شود

شان  هاي کريبي کصون از فشارهاي سياسي، عمل رد بهتري در دستيابي ب  اهداف است ي  بانمگرفت  

و الزم استت در ررایتي بانتم کريتبي      بتوده بعتدي   اي چنتد  البت  استالل  بانم کريبي پديده. دارند

کتالي  در اي  کطالع ، استالل  بانتم کريتبي ايتران از بعتد     . اي  ابعاد در نظر گرفت  شود تمامکستالل 

 . دشو بررسي کي

گيتري کههتوم استتالل  بانتم      اقتصادي در اي  زکينت ، بت  انتدازه    کتونبخش قابل تومهي از 

(  99 )  کثا ، گريلي و هم تاران  رور ب  ؛شود کريبي و بررسي اثرات آن بر عمل رد اقتصاد کربوط کي

ايت   . اند کريبي ارائ  داده گيري استالل  بانم هايي براي اندازه شاخص(  99 )  و يويرک  و هم اران

يننتد، بت  دستت     ها از يدگذاري قواني  و کالرراتي ي  چتارچو  بانتم کريتبي را تعيتي  کتي      شاخص

يل، اهداف بانم کريبي، نالتش دولتت در    عب  و نصب رئيس چگونگييل،  تصدي رئيس  دوره. آيند کي

هايي هستند ي  بر اساس  اخصزيرش کوارد ديگرهاي پولي، یدود اعتباردهي ب  دولت و  تدوي  سياست

هتاي يمتي    اکا آنچ  کستل  استت، ايت  زيرشتاخص     ؛شود آن شاخص استالل  بانم کريبي ساخت  کي

توانند کههوم ييهي استالل  بانم  هايي براي کههوم استالل  بانم کريبي هستند و الباکاً نمي مايگبي 

 .گيري ينند ياکل اندازه رور ب کريبي را 

بتتراي کثتتا ، دبتتل و . انتتد دهيتتراقتصتتاددانان، استتتالل  بانتتم کريتتبي را از مهتتات کختلتت  بررستتي  

استتالل   . هاي کريتبي کعرفتي يردنتد    استالل  در هدف و استالل  ابباري را براي کطالع  بانم( 991 )  فيشر

ي بت  اک تان تعتديل    در هدف ب  تعيي  اهداف توسط بانم کريبي کستالل از دولت اشاره دارد و استتالل  ابتبار  

در عمل، بانم کريبي اروپتا فهرستتي از   . گردد آزادان  اببار سياستي براي دسترسي ب  اهداف بانم کريبي باز کي

در ديدگاه بانم کريتبي اروپتا، استتالل  شتاکل     . کنتشر يرد 991 هاي استالل  بانم کريبي را در سا   منب 

______________________________________________________ 
1. Grilli, Masciandaro and Tabellini 

2. Cukierman, Webb and Neyapti 
3. Debelle and Fischer 
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دارد ي  استالل  در برختي از ايت  ابعتاد بت       تأييداي  ديدگاه  .چهار بعد نهادي، ياريردي، پرسنلي و کالي است

انجتام   شت ل درستت  ويژه ينتر  تورم را ب    تنهايي يافي نيست و براي اين   بانم کريبي بتواند وظاي  خود ب 

 .استدهد، نيازکند استالل  در تماکي ابعاد 

عتد  انتد؛ اکتا ب    دهيرکطالعات زيادي استالل  نهادي، ياريردي و پرسنلي بانم کريبي را بررسي 

 مريتان  در کريبي بانم کالي استالل  کوضوش. کالي استالل  بانم کريبي همچنان کوضوش بحث است

 هتاي  بانم زيرا شد؛ کطرح نيب کتعارفغير انبساري پولي هاي سياست امراي ب  نياز و اخير کالي بحران

اگتر  . يننتد  خريتداري  را پرخطر هاي دارايي از بااليي یج  شدند کجبور صنعتي اقتصادهاي در کريبي

و بانم نتواند اي  زيان را از کحلي غير از چاپ پو   دهشها کومب زيان بانم کريبي  فروش اي  دارايي

هتاي کريتبي    بانتم  هتا   قيمت ثبات تضمي  براي ،بنابراي  ؛افتد ها ب  خطر کي مبران يند، ثبات قيمت

 .هستند دولت بودم  ب  غيرکشروط دسترسي نيازکند

ب  ايت  کنظتور، شتاخص    . ه استبررسي شددر اي  پژوهش، استالل  کالي بانم کريبي ايران 

تجرب  استالل  کالي بانم کريبي با استهاده از  ،همچني  ،گيري استالل  کالي براي بانم کريبي اندازه

دهتد پتايي  بتودن     نتتاي  نشتان کتي   . ولت و ترازناک  بانم کريبي کطالع  شده استارلعات بودم  د

براي تضمي  استالل  کالي، . استالل  کالي توانايي اي  بانم را براي انجام وظايهش کحدود يرده است

  ها، ينتر  ياکلي بر ساختار ترازناکت   بانم کريبي بايد بتواند در راستاي دستيابي ب  هدف ثبات قيمت

ينتد در صتورت    همچني ، استالل  کالي ايجتا  کتي   ؛خود داشت  باشد( هاي ها و بدهي ترييب دارايي)

 داشت  اي بودم  کنابع ب  غيرکشروط دسترسينياز ب  کنابع براي تنظي  ساختار ترازناک ، بانم کريبي 

شود ي  ساختار بودم  دولت استالل  کالي بانم کريتبي ايتران را تحتت     بحث کي ،در اي  کالال  .باشد

وابستگي بودم  دولت ب  درآکدهاي نهتي، ومود يسري بودم  کستمر و اقداکات . قرار داده است تأثير

توانايي بانم کريبي در تنظي  ستاختار ترازناکت     ست،ا شدهاي دولت در شب   بان ي باعث  بودم  شب 

 . دشوکحدود بسيار 

کستتالي  و اقتداکات    رتور  بت  در س  ده  گذشتت ، درآکتدهاي ارزي و يستري بودمت  دولتت      

اثترات ايت  عواکتل     ،البتت  . انتد   داشتت   تأثيررور غيرکستالي  بر ترازناک  بانم کريبي  اي ب  بودم  شب 
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تغييتر   و کالتررات  شرايط بودم  و قواني   تأثيرتحت هاي کختل   ي سان نبوده و اثرگذاري آنها در دوره

تتا   39  هتاي   يسري بودم  از کنابع بانم کريبي، سا  تأکي ، 31  تا  31  هاي  سا . يرده است

ها ب  بانم کريبي عاکل  بدهي بانم 91  تا  19  هاي  خريد ارز ناشي از صادرات نهت و سا  11  

را در تنظتي  ترازناکت  نشتان     اند؛ اتهاقاتي ي  ضع  استالل  بانم کريتبي  اصلي افبايش پاي  پولي بوده

ضع  استالل  کالي قرار دارد و در ررایي مديتد   تأثيراستالل  بانم کريبي تحت  ،بنابراي . دهند کي

 تمتام بتراي تضتمي  استتالل  بانتم کريتبي در عمتل بايتد        . بانم کريبي بايد ب  اي  که  توم  شود

هتاي قتانوني بتراي     در گذشت  برختي تتلش  . هاي اثرگذاري بر ترازناک  بانم کريبي کسدود شود کسير

نبودن ايت  اقتداکات، کستيرهاي ديگتر توستط        بست  اي  کسيرها صورت گرفت ، ولي با توم  ب  ماکع

ف ياکل توم  ب  استالل  کالي بانم کريبي از رريق یذ ،پيشنهاد اي  کالال . است شدهدولت استهاده 

ريبي در دولت و کجلس  رابط  کالي دولت و ترازناک  بانم کريبي، از رريق ارتالاي استانداردهاي بودم 

تنها با ساکاندهي بودم  دولت است ي  فشارها بر بانم کريبي . هاي بيشتر بر امراي آن است و نظارت

کشتخص   رتور  بت  )لي گتذاري پتو   تر سياستت کتثثر هتاي   تواند چتارچو   يابد و اي  بانم کي ياهش کي

 .را امرا نمايد( گذاري تورم هدف

نظريتات و تجربيتات در زکينت      ،در بختش دوم  ؛اي  کالال  در ههت بختش تنظتي  شتده استت    

پس از آن، ررایي بانم کريبي کستتالل در بختش ستوم بررستي     . شود استالل  بانم کريبي ارائ  کي

. گيترد  م کريبي کورد بحتث قترار کتي   سپس در بخش چهارم، چارچو  استالل  کالي در بان ؛شود کي

پتردازد و در بختش ششت ، آثتار      بخش پنج  بت  تجربت  استتالل  کتالي در بانتم کريتبي ايتران کتي        

 .بندي در بخش ههت  ارائ  شده است در پايان، ممع. شود استالل  کالي نشان داده کي عدم

 تجربيات و نظریات: مرکزی بانک استقالل. 2

، 911 و  931 هتاي   در دهت   .اقتصتادي شتد   کتتون وارد  991 از دهت    کريبي بانم استالل بحث 

 يت   شتد  ايجتاد  پرسش اي زکين  ررح  ،؛ در نتيج يردند تجرب  را بااليي هاي تورم صنعتي اقتصادهاي

 هتاي  سياستت  از يناشت  تورم تورش. اند داده را بااليي هاي تورم چني  وقوش امازه کريبي هاي بانم چرا

 بانتم  يت   هنگاکي کثا ، براي بود؛ ها قيمت رشد علت درک در اثرگذار هاي تبيي  از صلیديدي پولي
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 سطوح را نسبت ب  توليد يند تلش بدهد و بي اري ياهش واقتصادي  رشد اولويت بيشتري ب  کريبي

 تترمي   تتورم  يتاهش  بت   را اقتصتادي  رشد افبايش سياسي، گيران تصمي  يا ،ارتالا دهد اقتصاد تعادلي

 انتظتارات  ومتود  فتر   بتا  ،شترايط  ايت   در   و  .شتود  يک ريناپذ امتنا  ها متيق سط  شيافبا دهند،

 انتظتار  يت   گونت   آن توليد کريبي، بانم توسط انبساري پولي هاي سياست امراي بيني پيش و عالليي

 تالارن عدم دليل ب  ،ديگر بيان  ب . يافت خواهد افبايش نايارا صورت  ب  تورم اکا ؛يابد نمي افبايش رود کي

نستبت بت    ) هتا  قيمتت  ستط   بيشتري بر تأثير انبساري پولي سياست امراي پولي، هاي سياست نتاي 

  .داشت خواهد (توليد

 پتولي  هتاي  سياستت  ،کريتبي  هتاي  بانتم  چرا :مديدي را کطرح يرد پرسشتبيي  علت تورم 

 تورم جاديا باعث عملدر  و ينند يک امرا ،است يننيافت دست ي  اقتصادي رونق تحالق يبرا را انبساري

 کريتبي  هتاي  بانتم  بت   ي دانند  کي سياسي فشارهايرا  پرسشاقتصاددانان اغلب پاسخ اي   شوند؟ يک

وزن بيشتري بت   د شوکومب  ،هاي امرايي از کسير انتخابات کم   است تعيي  سمت. شود کي تحميل

از . هتاي انبستاري داده شتود    امراي سياست بلندکدت هاي هبين در کالابل  کدت يوتاه اقتصادي اهداف

يتتار باشتتد و در  يتتل بانتتم کريتتبي بايتتد کحافظتت  پيشتتنهاد يتترد رئتتيس( 913 ) 1روگتتوف ،ايتت  رو

 نهادهاي از کستالل کريبي بانم اگر ،بنابراي . ها وزن بيشتري را ب  تورم اختصاص دهد گذاري سياست

 کشاهده قابل تورم نرخ ياهش در آن نتيج  ،ي  بتواند در عمل وزن بيشتري ب  تورم دهد باشد سياسي

3پاريي  و بيد کطالع  .خواهد بود
ي  ب  بررسي رابط  کيان بانم کريبي و انتخابات ب  عنتوان  ( 911 ) 

 .شد پردازد، کومب ايجاد ادبيات تجربي در زکين  استالل  بانم کريبي عاکل اثرگذار بر تورم کي

يتردن ايت  کههتوم استت،       از آنجا ي  بررسي آثار اقتصادي استالل  بانم کريبي نيازکند يمي

 ( 99 ) هم تاران  و گريلي. گيري استالل  ارائ  يردند هايي براي اندازه برخي کطالعات تجربي شاخص

گيتري استتالل  بانتم     هاي عموکي، شاخصي بتراي انتدازه   براي کطالع  رابط  نهادهاي پولي و سياست

______________________________________________________ 
1. Kydland and Prescott. (1977). 
2. Barro and Gordon. (1983). 
3. Walsh. (2005). 
4. Rogoff  
5. Bade and Parkin 
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و نشان دادند در يشورهاي صنعتي، استالل  بانم کريتبي و تتورم رابطت  کع توس      هيردکريبي ارائ  

ع  را توس(  99 ) هم اران و گريليشاخص استالل  بانم کريبي  ( 99 ) هم اران و يويرک  .دارند

آنهتا ايت  شتاخص را بتراي       .گستترده در کطالعتات تجربتي استتهاده شتد      رور ب دادند ي  پس از آن 

و نشان دادند در يشورهاي پيشرفت  استالل  بانم کريتبي و تتورم    هآوري يرد گرديشورهاي بيشتري 

 دستت  ب البت  آنها نتوانستند اي  رابط  را در يشورهاي در یا  توسع   .رابط  کع وس با ي ديگر دارند

الستينا و    .ایتترام بت  قتانون در يشتورهاي در یتا  توستع  عنتوان يردنتد         آورند و دليتل آن را عتدم  

دهد،  نشان دادند ي  استالل  بانم کريبي ن  تنها سط  و نوسانات تورم را ياهش کي(  99 )  ساکرز

 .يند تحميل نمي( رشد اقتصادي و بي اري)بر عمل رد اقتصاد يلن اي  بل   هبين 

 شتد،  باعتث  ،يترد  يکت  تأييد يکريب بانم استالل  تياهم بر ي  يتجرب و ينظر يها شرفتيپ

 همتانطور يت    .رنتد يگ شيپت  در يکريتب  يهتا  بانتم  استالل  شيافبا يبرا را يقانون اصلیات يشورها

بيشتتر گترايش    استالل چهار ده  گذشت  ب  سمت هاي کريبي در  بانمتوزيع ، دهدنشان کي   ش ل

 نشتان دادنتد  آنهتا  . کورد تاييد قرار گرفت( 113 ) 1يرو و کيداي  واقعيت اولي  بار توسط  .يافت  است

ه  در يشورهاي پيشرفت  و هت  در بازارهتاي نوظهتور و يشتورهاي     )  11 هاي کريبي در سا   بانم

______________________________________________________ 
 دستت   بت کريتبي   بانتم  استتالل   بتر  ثيرگتذار أت عاکتل  چهار ب  دهي وزن از(  99 ) هم اران و يويرک  قانوني شاخص.  

 در و يابتد  کتي  تخصتيص  استتالل   در آن اهميتت  با کتناسب وزني  بخش هر ب  شاخص، عددي کالدار کحاسب  براي. آيد کي

 کتدير  هتاي  ويژگتي  بت   شتاخص  بخش ي نخست. شود کي کحاسب  شاخص کالدار بخش، هر ب  کربوط اعداد تجميع با ،نهايت

 انتصتا ،  چگتونگي  گتري،  تصتدي  زکتان  کتدت  کاننتد  هايي پرسش شاکل و پردازد کي( کريبي بانم يل رئيس) امرايي ارشد

 دولتتي  ديگتر  هتاي  ستازکان  در ستمت  داشتت   و دولت ديگر هاي بخش با وي ارتباط خدکت، از بريناري چگونگي و شرايط

 اتختا   شتيوه  بت   ،ستوم  بختش . پتردازد  کتي  اقتصادي رشد يا ها قيمت تثبيت کانند کريبي بانم اهداف ب  ،دوم بخش. است

 کستائل  فصتل  و یل در نهايي گيرنده تصمي  نهاد پولي، هاي سياست اتخا  در گيرنده تصمي  کالاکات نظير پولي هاي سياست

 دولتت  بت   وام اعطتاي  کحتدوديت  ،چهتارم  بختش  در. است کرتبط دولت بودم  تعيي  فرآيند در کريبي بانم نالش و پولي

 بهتادار  اوراق فتروش  و خريتد  کحتدوديت  بهره، هاي نرخ سررسيد، تاريخ وام، اعطاي شرايط ها، وام یج  در کحدوديت کانند

 .شود کي ارزيابي کريبي بانم توسط دولتي

 يتم  يتويرک ،  شتاخص  استت  کم   است، توسع  یا  در يشورهاي هاي ويژگي از قانون از پيروي عدم اين   ب  توم  با.  

 .اي  بانم تحت نهو  دولت باشد ،عمل در ي  یالي در يند، ارزيابي کستالل قانوني نظر از را کريبي بانم
3. Alesina and Summers 

4. Crowe and Meade 
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 در کثتا ،  رتور  بت  . انتد  تر شتده  کستالل 919 تا  911 کعناداري نسبت ب  دوره  رور ب ( دریا  توسع 

اکتا   بتود، مهتان   در يکريتب  بانتم   يتتر  کستتالل  کتحتده  االتيا رزرو فدرا  ست يب قرن نخست م ين

 اصتلیات . ابتد ي شيافبا آنها يکريب يها بانم استالل  تا شد باعث يشورها برخيوني در قان اصلیات

 بت   اروپتا  يکريتب  بانتم  و انگلستان و ژاپ  يکريب يها بانم اينون ي  بوده کثثر اي اندازه تا قواني  در

   .هستند کتحده االتيا يکريب بانم از تر کستالل کراتب

 2162و  6381در دو مقطع زمانی  های مرکزی استقالل بانک توزیعمقایسه . 6شکل 

 
. افبايش يافتت  استت  ( سمت راست)هاي کريبي در سمت استالل  بيشتر انباشت بانم: يادداشت

بت  ترتيتب    933 در ستا   ( 2 1 )کيانگي  و کيان  شاخص استالل  يشورها در کطالع  گاريگتا  

 .بوده است 1/ 2و  1/ 2کعاد  با    1 و براي سا   11/1و  19/1برابر با 

 

 تيت اهم بتر و   داننتد  را علت اصلي تورم کيکطالعات تجربي در کورد ايران نيب رشد عرض  پو  

 زاده صتادق  و يریمان ،(11  ) يميصم يمعهر ،(29  ) يعادل. ينند کي تأييد يکريب بانم استالل 

 يکحمتد  و يميصتم  يمعهر ،( 9  ) يعاکل مبل و يبوستان ،( 9  ) يعسگر و زاده یس  ،(19  )

 يبرا الزم اصلیات از را يکريب بانم استالل  ي  ستندپژوهشگران ه  يا از يبرخ( 91  ) يريلئيش

قتانوني   شتاخص  از استتهاده  بتا (  1  ) ييستمائ  آزاد يکوستو  و پور يتال. اند يرده يکعرف تورم ياهش

______________________________________________________ 
انجتام اصتلیات در ايت      رايبت  تمايلياياالت کتحده  درگذشت ،  هاي ده  در رزرو فدرا  آکيب کوفاليت عمل رد ب  توم  با.  

 . نهاد اثرگذار ومود ندارد

 .(93  ) .هم اران و بوستاني.  

 %

 %

  %

  %

  %

  %

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  
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شاخص کبتني بر )از واید و با استهاده از شاخص واقعي  3/1  را رانيا يکريب بانم استالل  ،يويرک 

. انتد  يترده  کحاستب  از وایتد   31/1، (ارلعات ب  دست آکده از عمل رد بانم کريبي ن  براساس قانون

 بيت خ نهتت  ييشورها در يکريب بانم استالل  يريگ اندازه يبرا شاخص  يا از بين(   1 ) يعاکل مبل

 يت   استت  گتبارش يترده   واید از 2/1  را رانيا يکريب بانم ستالل ا يعاکل مبل. است يرده استهاده

( 11  ) ينظتر  و دادگتر . دهتد  استالل  کحدودي را نشان کي سط  خيب یتي در کيان يشورهاي نهت

 فترد  يفراهان  ،يهمچن. دانند يک ياساس اصل مي خو ، يکال نظام جاديا يبرا را يکريب بانم استالل 

 آن ضترورت  بر و دانند يک ياسلک اقتصاد يالگو بر کنطبق را يکريب بانم استالل (  9  ) يديبيبا و

استالل  بانم کريبي ب  عنوان کالام ناظر ( 91  )ديگر، پرهيبياري و رویاني  سوياز  .ينند يک تأييد

 .ينند نياز نظارت يارآکد کعرفي کي بر شب   بان ي را ب  عنوان پيش

پشتوان  عملي و شرعي برخوردار است، اکا سط  استالل   اين   استالل  بانم کريبي ازرغ   ب 

 39 نشتان داده شتده، در کيتان      رتور يت  در شت ل     همتان . بانم کريبي ايران بسيار کحدود استت 

گبارش شده است، رتب  بانم کريبي ايتران بتا   ( 2 1 )  يشوري ي  درم  استالل  آنها توسط گاريگا

هاي گذشت  اقداکاتي بتراي ارتالتاي استتالل  بانتم      ا در س. است  1 ،  9  در سا   11/1شاخص 

 کنتع استتالرا  از بانتم کريتبي، تغييتر در     : انجام شده است ي  برخي از آنها عبارتند از ايران کريبي

اکا هيچ يدام از ايت  اصتلیات قتانوني در عمتل بت         .ترييب اعضاي شوراي پو  و اعتبار و فروش ارز

نشتان داده   ،اداک  در. ي  نشان از نايافي بودن اي  اصلیات داردياهش کستمر تورم کنجر نشده است 

 کنظتور  بت  توانتد بت  ررایتي اقتداکاتي اثتربخش       شود ي  توم  ب  استالل  کالي بانم کريتبي کتي   کي

 .ها در بلندکدت کنجر شود دستيابي ب  ثبات قيمت

______________________________________________________ 
1. Garriga 

در بختش چتارچو  استتالل  کتالي در       ب  متدو    ،و قانون پولي و بان ي يشور يشور توسع  پنج  برناک  قانون کطابق.  

 .بانم کريبي کرامع  شود
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 کشورها استقالل درجه مقایسه. 2 شکل

 
ي  بر اساس شاخص یالتوقي يتويرک  و هم تاران       1 شاخص استالل  بانم کريبي در سا   :يادداشت

اند  يشورها بر اساس شاخص استالل  کرتب شده. گرفت  شده است( 2 1 )کحاسب  شده از گاريگا (  99 )

شتان  چي  تيره درم  استالل  بانتم کريتبي ايتران را ن    خط. را دارد  1 يشور، ايران رتب   39 و در کيان 

 .دهد کي

 

 طراحی بانک مرکزی مستقل. 9

 بانتم  استتالل   تيت اهم درک از پتس و  991 در ستا    اروپتا  يکريتب  بانم تأسيس ن  يا ب  توم  با

 ررایتي  يبترا  تجربت    يا از توان يک ،کند است و اي  بانم از سط  بااليي از استالل  بهره بود يکريب

 چهار در توان کي را استالل  کورد در اروپا يکريب بانم دگاهيد. يرد استهاده کستالل يکريب بانميم 

 بانتم  اين ت   بتراي  ينتد  يکت  بحتث  يستماگ . کالي و پرسنلي ياريردي، ،ينهاد  :يرد يبند  يتالس ب عد

 یهت   ،شتده   يتر  ابعتاد  تمتام  در آن استالل  بايد ،دهد انجام درستي ب  را خود وظاي  بتواند کريبي

 .شود

 و باشتد  دولتت  از کستالل و کجبا يیالوق تيشخص اي نهاد مي بايد کريبي بانم ،نهادي بعد از

  يت اتحاد چتارچو   در. شتود  کنع س کريبي بانم خاص اراتياخت و  يوظا در کستالل شخصيت اي 

______________________________________________________ 
1. Smaghi. (2008). 
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 و دولتت  از گترفت   دستتور  بت   نستبت  ي پوليگذار استيس يشوراها ياعضا و يکريب يها بانم اروپا،

 يشتوراها  بتر  يگتذار تأثير و کداخل  از يدولت ينهادها و دولت ، يهمچن. اند شده کنع يدولت يها نهاد

  .اند  شده کنع يکريب يها بانم در يگذار استيس

 بتاز  اهتدافش  بت   دسترسي و وظاي  انجام در کريبي بانم عمل رد نحوه ب  ياريردي استالل 

 بتدون  و کستتالل  رتور   بت   اهتدافش  بت   دستيابي راستاي در بتواند بايد کستالل کريبي بانم. گردد کي

 و قيت دق رتور  بت   يکريتب  بانم ياصل اهداف ديبا کنظور  يا يبرا. يند فعاليت دولت کداخل  اي دستور

 هتدف  بت   کوفق، يکريب يها بانم تجرب  و ينظر کطالعات ي  است  ير ب  الزم. شوند کشخص يقانون

 بانم ياصل هدف عنوان ب ( شود يک يابيارز درصد   تورم کتوسط با در بيشتر کوارد ي ) ها متيق ثبات

 کالتدار   ييتع در ياکل ييتوانا ديبا يکريب بانم ،يياريرد استالل   يتضم يبرا  .دارند تأييد يکريب

 يريت گيپ را ها متيق ثبات هدف بتواند تا باشد، داشت  را پو  بازار در( ياستيس سود نرخ اي) پو  عرض 

 ينتد،   يتي تع اهتدافش  بتا  کتناستب  را پتو   عرضت   نتوانتد  يکريب بانم شود باعث ي  يکانع هر. يند

 . است يکريب بانم استالل  بر يتيکحدود

ي کيان يارينان هم ار و ياسيس يوابستگ ،يا یرف  تخصص ،يتصد دورهي ب  پرسنل استالل 

 يتصتد  دوره. استت  ياسيس کالاکات يها تيکسئول از يل سيرئ عب  و انتصا  .بانم کريبي اشاره دارد

 تيت یما يناگهان عب  کالابل در يو از ديبا قانون و( سا  پن  کثا  رور ب ) باشد کشخص ديبا يل سيرئ

 ايت  بدهد دست از را هشيوظا انجام يبرا الزم طيشرا ي  را عب  يرد يل سيرئ توان يک يزکان تنها. يند

 شتده  ينت يب شيپت  اروپتا   ياتحاد در. شود کح وم دادگاه در هشيوظا انجام در ديشد يوتاهي واسط  ب 

 و ينتد  ستپري  ياکتل  رتور  بت   را ختود  يتصد دوره بتواند يل سيرئ قانون، رييتغ صورت در يیت است

 يپرسنل استالل  گريد الباکات از. ومود نداشت  باشد يل سيرئاک ان بريناريردن  قانون رييتغ واسط  ب 

 اگتر . استت  پتولي ي گتذار  استت يس يشتورا  گريد ياعضا يبرا استالل  از يا درم  ومود ،يکريب بانم

. افتتد  يکت  خطر ب  يکريب بانم استالل  نباشند، کستالل يل سيرئ کانند يگذار استيس يشورا ياعضا

 .باشند کجبا يدولت ينهادها و دولت از و داشت  کشخص يتصد دوره ديبا بين شورا ياعضا ، يبنابرا

______________________________________________________ 
1. Bernanke, et al. (1999).  
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 را الزم تخصتص  ديت با ،شتوند  يکت  يکعرفت  يگذار استيس يشورا در تيعضو يبرا ي  ياشخاص

 يکريتب  بانتم  يپرسنل استالل  ديگر منب . باشند آگاه آنها تخصص ب  نسبت بين کردم عموم و داشت 

 گتري يد يهتا  تيفعال و يگذار استيس يشورا  يوظا انيک( بالالوه اي کومود شاکل) کنافع تضاد نبود ب 

 شتدن  ريت درگ از گتذاري  سياست يشورا ياعضا رو  يا از. گردد يک باز دهد، انجام است کم   عضو ي 

 يريت گ  يتصم يشورا ياعضا اگر. شوند يک کنع ،يند جاديا کنافع تضاد است کم   ي  ييها تيفعال در

 ي  رود انتظار اگر اي ،باشند داشت  ياسيس فعا  نالش انتصا  از پيش اي باشند داشت  ياسيس يوابستگ

 چتالش  بتا  يکريتب  بانم يپرسنل استالل  گيرند، برعهده يکريب بانم از خروج از پس را ينالش  يچن

 يا بودم  و ياقتصاد يها استيس کورد در کستالل اظهارنظر اک ان يکريب بانم اگر. شد خواهد  رو  روب

 اراتيت اخت  يت ا از نتواند شورا ياعضا و يل سيرئ ياسيس يوابستگ ليدل ب  است کم   ،باشد داشت  را

 يهم تار  استاس  بتر  و است عضو  يچند از کتش ل ي  يگذار استيس يشورا ،همچني . يند استهاده

 .يند کالاوکت يیبب رفتار و يرونيب يفشارها کالابل در تواند يک بهتر يند، يک تيفعال

 ختود  اهتداف  ب  رسيدن براي بانم توانايي کعناي ب  کريبي بانم کالي قدرت يا کالي استالل 

 پولي هاي سياست يبرا گيري تصمي  در ديبا يکريب بانم. دارد اختيار در ي  ي استکنابع از استهاده با

 يکتال  ياببارهتا  بتدون  يکريتب  بانتم . باشد برخوردار اببارهايش از استهاده در ياکل اختيار و قدرت از

 ،باشد دولت ب  وابست  خود ييامرا يها ن يهب انجام يبرا بانم اگر. يند عمل کستالل تواند ينم کناسب

 ثبتات  يريت گيپ از يکهمت  منبت   يکريتب  بانم يکال استالل . رديگ  قرار دولت فشار تحت است کم  

 از کنتابع غيرکشروط  دريافتکثا ، اگر اک ان  رور ب . است کعتبر يپول چارچو  ييل رور ب  و ها متيق

انتشتار  ) الضتر   یتق بانم کريبي از کحل  درآکد یداقل است کم   باشد، نداشت  ومود دولت بودم 

 .نباشد سازگار تورکي هدف با بانم کالي توانمندي تضمي  و بانم امرايي هاي هبين  مبران براي( پو 

هتا،   هاي پولي غيرکتعتارف توستط بانتم    در مريان بحران کالي و ب  واسط  امراي سياستاي  کوضوش 

  .کطرح و باعث توم  بيشتر ب  کههوم استالل  کالي شد

______________________________________________________ 
1. Reis. (2013). 
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  يتي تع در يکريتب  بانتم  یتق : از استت  عبتارت  يکال استالل  در که  کوضوعات ،رور يلي ب 

 بانتم  کخصوص يیسابدار قواعد يرييارگ ب  ،هاي کالي خود و استالل  در تصويب و انجام ررح بودم 

 ري ختا  جتاد يا يبرا سود یه  در بانم ييتوانا شاکل) سود عيتوز خصوص در کشخص  يقوان ،يکريب

ها بتر عهتده نهتاد ديگتري غيتر از بانتم        همچني  اگر نظارت بر بانم و( ها سمير با کوامه  يبرا الزم

   .يندثر أکتکريبي باشد، نبايد اي  کوضوش استالل  کالي بانم را 

  باشتد،  کستالل پرسنلي و ياريردي نهادي، ابعاد در کريبي بانم اگر یتي ي  داشت توم  بايد

 در نمايتد،  ايجتاد  يتافي  کتالي  کنابع خود، هاي فعاليت انجام براي نتواند ي  زکاني تا آن ياکل استالل 

 نبايتد  عضتو  يشتورهاي  اروپتا،  کريتبي  هتاي  بانتم  سيست  اساسناک  کطابق ،اساسي  ابر . است خطر

 .نباشد يياف وظايهشان انجام براي آنها کالي کنابع ي  دهند قرار وضعيتي در را خود کريبي هاي بانم

 هتاي  بحتران . استت  کريتبي  بانتم  پاسخگويي و شهافيت از بااليي درم  نيازکند کالي ستالل ا

 ،بنتابراي   ،داد افتبايش  را کريتبي  هاي بانم عمليات و اکور در ها دولت برخي دخالت کيبان اخير، کالي

 بيتان   بت  . ديت نما تغييتر  کريتبي  هاي بانم کالي استالل  اولي  فرو  و تعاري  آن، از پس تا شد باعث

 بتراي  يافي هاي داراييدر اختيار داشت    :دير تعري  گون  بدي  توان کي اکروزه را کالي استالل  ،ديگر

 بت   نيتاز  بتدون  امرايتي  و عملياتي هاي هبين  پوشش براي يافي درآکد بانم، هاي فعاليت تماکي انجام

 از ناشتي  هتاي  زيتان  متذ  در  توانتايي  بانتم،  بودمت   کديريتدر  توانايي دولتي، بودم  از کالي تأکي 

 بتر  ي  هايي زيان رساني نسبت ب  ارلش براي تالاضا و اعتباري هاي زيان يا ارزي  خاير عمليات کرتبط با

 کتالي  استتالل   از انتظتارات  اي . است دولت عهده بر ي  هايي زيان کالابل در ،است کريبي بانم عهده

 .اند گرفت  قرار بحث کورد يشورها، در اقتصادي رونق دوران در ويژه ب  کريبي بانم

گيتري آن در   چهار بعد از استالل  بانم کريبي ب  همراه کعيارهاي تعريت  شتده بتراي انتدازه    

گيري استالل  بانم کريبي در هر قسمت از بيشتري   کعيارهاي اندازه. نشان داده شده است ، مدو  

______________________________________________________ 
1. Valentina Ivanovic 

2. Ibid. 
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شده است و ب  هتر   بندي کيبان وابستگي تا يمتري ، براساس کالايس  با ضوابط بانم کريبي اروپا ربال 

 .يابد بخش عددي بي  صهر و يم اختصاص کي

 مرکزی بانک استقالل ابعاد. 6 جدول

 (کدگذاری) سنجش (وزن) معيار

  نهادی بُعد

اتخا  و امراي 

هاي  سياست

 (31)پولي 

بانتم  .  ؛ ( )ينتد   کتي هتاي پتولي را اتختا  و امترا      بانم ب  صورت کستتالل سياستت  .  

، اکتا در صتورت ناستازگاري، کجلتس در کتورد      ينتد  کتي هاي پولي را اتخا  و امرا  سياست

، ينتد  کيهاي ارزي را تعيي  و امرا  بانم سياست.  ؛ (22/1)گيري يند  ها تصمي  سياست

هتاي   بانتم کريتبي سياستت   . 1؛ (1/  )هاي پولي کحتدوديت دارد   اکا در تعيي  سياست

 (.1)کا در کالابل نتاي  آن کسئوليت دارد يند، ا پولي را اتخا  نمي

استالل  در 

امراي 

ي ها سياست

 (3 ) ديگر

بانتم  .  ؛ ( )ينتد   هتاي ثانويت  را اتختا  و امترا کتي      بانم ب  صورت کستالل سياستت .  

هتاي   هاي پتولي و سياستت   سياست ،بانم.  ؛ (22/1)يند  نمي هاي ثانوي  را اتخا  سياست

دولتت   کوافالتهاي ارزي را با  بانم رژي . 1؛ (1/  )يند  کيارزي را همبکان تدوي  و امرا 

 .(1)يند  يا کجلس تعيي  کي

سط  وابستگي و 

ات تأثيرديگر 

 (3 )کم   

هتا و   وابستتگي بت  دستتورالعمل   .  ؛ ( )کم   رات يتأثها و ديگر  آزادي از دستورالعمل.  

هتاي ديگتري را    پولي، سياستت  بانم کريبي غير از سياست.  ؛ (3/1)ات کم   تأثيرديگر 

 (.1)يند  امرا نمي

  کارکردی بُعد

 (31)اهداف اولي  
هتدف  نبتود  . 1؛ (1/  )ثبتات کتالي   .  ؛ (22/1)ثبات پو  کلتي  .  ؛ ( )ها  ثبات قيمت.  

 (1)اولي  

 اهداف ثانوي 

( 1) 

عتدم تعيتي    .  ؛ (3/1)ثبتات بتازار ارز   .  ؛ ( )هتاي اقتصتادي    یمايت از تمام سياست.  

 .(1)هدف ثانوي  

  پرسنلی بُعد

دوره تصدي 

 (1 )يل  رئيس

.  ؛ (3/1)بيشتتر از هشتت ستا     .  ؛ { تتا   1/ 2}دوره انتصا  از پن  تا هشت ستا  .  

 .(1)يمتر از چهار سا  

انتصا  کجدد 

 (1 )يل  رئيس

يل براي  اک ان انتصا  کجدد رئيس.  ؛ ( )يل ومود ندارد  اک ان انتصا  کجدد رئيس.  

اک ان انتصا  . 1؛ (1/  )در اي  کورد قانوني ومود ندارد .  ؛ (22/1)يم دوره ومود دارد 

 .(1) بدون کحدوديت در قانون تصري  شده استيل  رئيس کجدد

کرمع انتصا  

 (1 )يل  رئيس

. 1؛ (3/1)هتاي کجلتس    يميسيون.  ؛ (33/1)کجلس .  ؛ ( )عاکل بانم کريبي هيأت .  

 .(1)دولت هيأت . 3؛ (3/1 )ممهور  رئيس
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 (کدگذاری) سنجش (وزن) معيار

کرمع کعرفي 

 ( 1 )يل  رئيس
 .(1)دولت هيأت .  ؛ (3/1)کجلس .  ؛ ( )عاکل بانم کريبي هيأت .  

ترييب اعضاي 

 (3)  عاکل هيأت

تعتداد اعضتا بيشتتر از گبينت  او      .  ؛ ( )نهر عضتو  پن  تا يل، قائ  کالام، چهار  رئيس.  

 .(1)عاکل عضوي ندارد يا کتش ل از اعضاي دولتي است  هيأت.  ؛ (3/1)باشد 

دوره تصدي 

 هيأتاعضاي 

 (1 )عاکل 

.  ؛ (3/1)بيشتتر از هشتت ستا     .  ؛ { تتا   1/ 2}دوره انتصا  از پن  تا هشت ستا  .  

 .(1)يمتر از چهار سا  

انتصا  کجدد 

 (1 )عاکل  هيأت

اک تان انتصتا  کجتدد    .  ؛ ( )عاکتل ومتود نتدارد     هيأتاک ان انتصا  کجدد اعضاي .  

در اي  کورد قانوني ومود نتدارد  .  ؛ (22/1)عاکل براي يم دوره ومود دارد  هيأتاعضاي 

 .(1)عاکل ومود دارد  هيأتاعضاي  بدون کحدوديتاک ان انتصا  . 1؛ (1/  )

کرمع انتصا  

 هيأتاعضاي 

 (1 )عاکل 

عاکتل بت  پيشتنهاد     هيأتاعضاي .  ؛ ( )شود  يل پيشنهاد کي قائ  کالام توسط رئيس.  

يل و رئتيس ممهتور، اعضتاي     رئيس.  ؛ (33/1. )شوند هاي کجلس انتخا  کي يميسيون

 هيتأت عاکل توسط کجلتس،   هيأتتمام اعضاي . 1؛ (3/1. )ينند عاکل را انتخا  کي هيأت

هم  اعضتاي هيتأت عاکتل توستط     . 3؛ (3/1 )شوند  دولت يا شوراهاي نظارتي انتخا  کي

 (.1)شوند  هيأت دولت تعيي  کي

کرمع کعرفي 

 هيأتاعضاي 

 (1 )عاکل 

. 1؛ (3/1)ممهتور   کجلتس و رئتيس  .  ؛ (33/1)کجلتس  .  ؛ ( )شوراي بانتم کريتبي   .  

 .(1)دولت  هيأت. 3؛ (3/1 )ممهور  رئيس

يل و  عب  رئيس

 هيأتاعضاي 

 (1 )عاکل 

عتب   .  ؛ ( )يتل و يتا ستوف رفتتار در انجتام وظتاي         شرايط ایراز کنصب رئيسنبود .  

اي، نتاتواني در   عدم شرافت اخلقتي و یرفت   ، سوف رفتار مديعاکل ب  دليل  هيأتاعضاي 

؛ (22/1)امراي وظاي  بيش از شش کاه ناشي از بيماري، نالتص صتلیيت و ورش ستتگي    

، نتاتواني در انجتام وظتاي    ، گيران که  بانم بت  دليتل ستوف رفتتار متدي        تصمي عب.  

در . 1؛ (1/  )غيبت ناکوم  در بيش از دو ملس  ، اظهارات نادرست، ورش ستگي، بيماري

 (.1)عاکل تعيي  نشده است  هيأتاي براي عب   قواني  بانم کريبي، ضابط 

______________________________________________________ 
گتذاري پتولي    گذاري پولي ومود ندارد؛ زيرا سياست هاي کريبي کلي ي  عضو یوزه يورو هستند، شوراي سياست در بانم . 

 عاکل تأهيتوان الباکات کطرح شده در خصوص  البت  کي. شود در یوزه يورو ب  رور کتمريب در بانم کريبي اروپا اتخا  کي

 .داد تعمي  پولي گذاري سياست شوراي ب  را
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 (کدگذاری) سنجش (وزن) معيار

هاي  کوقعيت

ناسازگار با 

 (3)کالاکات ارشد 

و نبايتد بت  يتار     بدهندصورت تمام وقت وظاي  خود را انجام  کالاکات ارشد بانم بايد ب .  

؛ ( )عاکل بانتم   هيأتديگري کشغو  باشند يا کنافعي از آن ب  دست آورند، کگر با کجوز 

بتراي رياستت ممهتوري،     انتصا  يتا انتختا   : ات ارشد بانمهاي ناسازگار با کالاک سمت.  

، عضويت در یتب  يتا وابستتگي سياستي    ، هاي دولتي اساسي، سمت کجلس، دادگاه قانون

هتاي ناستازگار بتا کالاکتات ارشتد       کوقعيت.  ؛ (22/1)هاي تجاري  کال يت يا کديريت بانم

ات ببرگ، دولت کحلتي، اتحاديت  تجتاري،    کثسسعضويت، انتصا  يا نمايندگي براي : بانم

قتوانيني در  . 1؛ (1/  )ييهتري   بده ار عمده ب  بانتم يتا کنتظتر ی ت     ، ها بانمکديريت 

 .(1)هاي ناسازگار با سمت کالام ارشد بانم کريبي ومود ندارد  کورد شرايط يا کوقعيت

  بعد مالی

کمنوعيت 

اعتباردهي 

کستالي  ب  دولت 

(11) 

اضاف  برداشت، خريد کستالي  اببارهاي بدهي يا هتر نتوش تستهيل اعتبتاري بت  دولتت،       .  

؛ ( )هاي دولتي کمنوش است  اي، کحلي و سازکان دولتي کنطال  نهادهاي امتماعي، کالاکات

هتيچ قيتدي بتر    .  ؛ (3/1)استت  اعتباردهي کستالي  ب  مبف در شرايط کعتي  کمنتوش   .  

 (.1)اعتبارات کستالي  ب  دولت ومود ندارد 

کحدوديت 

اعتباردهي 

غيرکستالي  ب  

 (1 )دولت 

هيچ قيدي بر اعتبارات غيرکستتالي   .  ؛ ( )اعتبارات غيرکستالي  ب  دولت کمنوش است .  

 (.1)خريد اوراق دولتي در بازار ثانوي  کجاز است .  ؛ (3/1)ب  دولت ومود ندارد 

کال يت بودم  و 

 (1 )سرکاي  

بت   صتورت انحصتاري    بت  سرکاي  بانتم  .  ؛ ( )تمام سرکاي  در کال يت بانم قرار دارد .  

 (.1)در کال يت خصوصي سهاکداران است سرکاي  بانم .  ؛ (3/1)دولت اختصاص دارد 

کديريت بودم  

( 1) 

.  ؛ ( )عاکل يتا شتوراي نظتارتي بانتم قترار دارد       هيأتکديريت بودم  بانم بر عهده .  

 هيتأت بودم  ستاالن  بانتم توستط    .  ؛ (3/1)شود  بودم  بانم توسط کجلس تصويب کي

 (.1)شود  دولت تصويب کي

تخصيص سود 

( 1) 
 .بيشتري از سود ب   خاير عموکي اختصاص يابد، استالل  کالي بيشتر است هرچ  کيبان.  

تخصيص کانده 

 (1 )سود 

هرچ  کيبان بيشتري از باقيمانده سود ب  بودم  دولت پرداختت شتود، استتالل  کتالي     .  

 .يمتر است

پوشش زيان 

 (1 )بالالوه 

هاي بانم از رريق  خاير عمتوکي،  ختاير اختصاصتي، یستا  تجديتد ارزيتابي و        زيان.  

هاي بانم از رريتق  ختاير عمتوکي،  ختاير      زيان.  ؛ ( )شود  پوشش داده کيکوارد ديگر 

هتاي بانتم از    زيتان .  ؛ (22/1)شتود   اختصاصي و کابالي از بودم  دولت پوشتش داده کتي  

هتاي   زيتان . 1؛ (1/  )شتود   دولت پوشش داده کي رريق  خاير عموکي و کابالي از بودم 

 (.1)شود  بانم تنها از رريق بودم  دولت پوشش داده کي

 .Pisha. (2011): کأخذ
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 چارچوب استقالل مالی در بانک مرکزی ایران .4

نشان داده شد، ب  کنظور بررسي استالل  بانم کريبي از بعد کالي، کتواردي    رور ي  در مدو   همان

نظير کيبان اعتباردهي کستالي  و غيرکستالي  بت  دولتت، کال يتت سترکاي  و بودمت  بانتم کريتبي و        

کنظتور یهت      بت  . شتود  کتي کديريت آن، تخصيص سود بانم کريبي و پوشش زيان بالالوه آن ارزيابي 

قواني  توسع  نظير  نيبکريبي ايران نيب کواردي در قانون پولي و بان ي يشور و  استالل  کالي در بانم

 . گيرد  کطرح شده است ي  هر يدام ب  اختصار کورد بحث قرار کي يشور قانون برناک  پنج  توسع 

 دولتت  ،(39  ) يشور توسع  سوم برناک  29 کاده کطابق: دولت ب  کستالي  اعتباردهي کمنوعيت -

 رريتق  از ایتمتالي  يستري  يت   دينت  تنظتي   اي گونت   بت   را ستاالن   هاي بودم  اليح  شد ک ل 

 کتاده بنتد ج   تبصتره  در ،همچنتي  . باشتد  نشده تأکي  بان ي سيست  و کريبي بانم از استالرا 

 کحتل  از دولت بودم  يسري تأکي  ي  است شده تأييد( 19  ) يشور توسع  پنج  برناک  ،3  

 . است کمنوش بان ي سيست  و کريبي بانم از استالرا 

 :اختيتار  کريتبي  بانم ب  بان ي و پولي قانون    کاده: دولت ب  غيرکستالي  اعتباردهي کحدوديت -

 و دولتت  تعهدات تضمي  .  قانوني، کجوز با دولتي کثسسات و ها وزارتخان  ب  اعتبار و وام دادن . 

 اعتبتارات  و وام تضتمي   و اعتبتار  و وام دادن .  و قتانوني  کجتوز  با دولتي کثسسات و ها وزارتخان 

 بتا  هتا  شتهرداري  و دولتت  ب  وابست  کثسسات ب  نيب و ها شهرداري و دولتي هاي شريت ب  اعطايي

 .دهد  يک را يافي تأکي 

 بانتم  سترکاي   يت   ينتد  کتي  بيتان  بتان ي  و پولي قانون 1  کاده هت بند: سرکاي  و بودم  کال يت -

  .است دولت ب  کتعلق...  کريبي

 در دهتد  يکت  امتازه  يکريتب  بانم ب  ،يشور توسع  پنج  برناک   1 کاده ال  بند: بودم  کديريت -

 ب  نسبت يدولت يا توسع  ييربنايز يها پروژه يکال تأکي  کنظور ب  يسنوات بودم  قانون چارچو 

   بنتد  ، يهمچن. دين اقدام يالملل  يب يبازارها در ياسلک ص وک انواش و کشاريت اوراق انتشار

 از يناشت  دولتت  يعمتوک  بودم  ييسر تأکي  ي  يند يک انيب يشور توسع  پنج  برناک  13 کاده

 شده ينيب شيپ ارقام ب  نسبت يگاز عاناتيک و گاز خام، نهت صادرات از یاصل يارز کنابع ياهش
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 تأکي  قابل کنابع گريد از ي   يا بر کشروط يارز رهي خ یسا  کحل از يسنوات بودم   يقوان در

 . است کجاز ياسلک يشورا کجلس بيتصو با ،نباشد

 يبعتد  اصلیات و( 11  ) دولت يکال کالررات از يبخش  يتنظ قانون 1   کاده ، يهمچن

 يدارا يهتا  رترح  ازيت ن کتورد  يارز کنابع تأکي  کنظور ب  يند بيان کي پنج  برناک  دوره يبرا آن

 یدود در شود يک داده امازه يدولت يها شريتب   يطيکح ستيز و يکال و ياقتصاد و يفن  يتوم

 اوراق ايت  و ياسلک ص وک اوراق صدور ب  نسبت کورد یسب يسنوات بودم   يقوان در کالرر ارقام

 کالترر  ستال   در و يکريب بانم ضوابط تيرعا با يخارم و يداخل يکال يبازارها در يارز کشاريت

ستازکان   و يکريتب  بانتم  دييت تأ بت   کنوط ادشدهي اوراق صدور. ندين اقدام قانون  يا  1 کاده در

 يهتا  شتريت  بتا  اوراق  يت ا ستود  و اصل  يتضم و بازپرداخت و بودهريبي يشور  کديريت و برناک 

 يادشده يارز کبالغ فروش ،برناک  رو  در است شده ک ل  يکريب بانم ،خ بند در. است  کربور

 ترازناکت   بيتصو خيتار تا ي  دهد انجام يا گون  ب  را يسنوات بودم   يقوان يها  يرد و ای ام در

 . ابدين شيافبا کحل  يا از قبل سا  انيپا ب  نسبت يخارم يها ييدارا خالص ،بانم آن بعد سا 

 زيتر  شترح  بت   ستا   هتر  در بانم ويژه سود بان ي، و پولي قانون 3  کاده ال  بند اساس بر: سود تخصيص -

 کربتوط  کالتررات  استاس  بر دولت، عموکي درآکد یسا  ب  درآکد بر کاليات پرداخت . : شد خواهد تالسي 

 بانتم  سترکاي   برابتر  يادشتده  اندوختت   ي  وقتي تا قانوني اندوخت  براي درصد ده . ، دولتي هاي شريت ب 

 کبلغتي  .1و  ایتيتاري  اندوختت   براي عموکي کجمع تصويب و بانم يل رئيس پيشنهاد ب  کبلغي . ، بشود

 .بعد سا  یسا  ب  انتالا  براي عموکي کجمع تصويب و بانم يل رئيس پيشنهاد ب 

 و پتولي  قانون 3  کاده ال  بند در کالرر تالسيمات از پس ويژه سود باقيمانده: سود کانده تخصيص -

 .بود خواهد دولت ب  کتعلق بان ي

 هتاي  زيتان  کالابتل  در استت  کوظ  دولت ،بان ي و پولي قانون 2  کاده کطابق: بالالوه زيان پوشش -

 قوه از ناشي اتهاقات و خارمي هاي   پو و رل ب  نسبت قانوني هاي برابري تغيير از یاصل ایتمالي

 .نمايد تسلي  کريبي بانم ب  و صادر کعي  سررسيد با نام بي خبان  اسناد ،قهري 
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فاصتل  کعنتادار     .از وایتد استت   1/ 3، کالدار شاخص استالل  کالي بانتم کريتبي    بر اساس مدو  

شاخص استالل  کالي از واید ب  دليل درصد کحدود سود تخصتيص يافتت  بت   ختاير بانتم کريتبي و درصتد        

درصد ستود بانتم کريتبي     1 ، تنها  9  کثا  در سا   رور ب . باالي سود پرداخت شده ب  بودم  دولت است

درصتد از ستود بانتم بت  صتورت       11د در اي  ستا ، یتدو  . ب  اندوخت  قانوني و ایتياري تخصيص يافت  است

 پتس از آن . درصد درآکدهاي کاليتاتي ايت  ستا  استت     3کاليات بر درآکد و سه  دولت ب  خبان  واريب شده ي  

کحدوديت در اعتباردهي غيرکستالي  ب  دولت باعث يتاهش استتالل  کتالي     نبودکال يت دولتي سرکاي  بانم و 

اگرچ  سعي شتده تتا در بعضتي از قتواني ، کستيرهاي       ،شود کشاهده کيرور ي   همان. بانم کريبي شده است

اعتباردهي کستالي  ب  دولت کسدود شود، اکا ب  دليل ماکع نبودن اي  اقداکات، ومود ارتباط بي  بودمت  دولتت   

 از رفتار کالي دولتت باشتد و در عمتل   ثر أکتهاي پولي بانم کريبي  و ترازناک  بانم کريبي باعث شده تا سياست

. رور کستالل نداشتت  باشتد   خود را ب ( هاي ها و بدهي دارايي)گيري بر امباي ترازناک   بانم کريبي قدرت تصمي 

هاي کستتالل پتولي    توان آثار سياست بدون یذف ياکل رابط  بودم  دولت و ترازناک  بانم کريبي، نمي بنابراي ،

 .ديرها کشاهده  را بر ثبات قيمت

 بانک مرکزی تجربه استقالل مالی در. 1

 ير شد، کاهيت استالل  کالي بانم کريبي ب  کديريت آزاد بودمت ، يتا بت       رور ي  در مدو   همان

هتاي   بخش کهمي از اي  استتالل  نيتب بت  کحتدويت    . گردد کديريت ترييب ترازناک  باز کي ،ديگر بيان

تتوان   براي بررسي استالل  کتالي در عمتل کتي    ،بنابراي . شود کومود بر اعتباردهي ب  دولت کربوط کي

 . پذيري آن از بودم  دولت را کطالع  يردتأثيرترازناک  بانم کريبي و 

رفتتار   تتأثير هتاي گذشتت  تحتوالت پايت  پتولي تحتت        توان نشان داد ي  در سا  ب  رایتي کي

ترازناک  بانم کريبي استت،  از آنجا ي  پاي  پولي کعياري از ببرگي  ،بنابراي . اي دولت بوده است بودم 

 رابطت  کيتان   ، ش ل . کريبي اثر داردتوان استدال  يرد ي  تحوالت بودم  دولت بر ترازناک  بانم  کي

______________________________________________________ 
واید و در کجمتوش   مياز  13/1و  1/1، 1/1  بيب  ترت يو پرسنل يياريرد ،يشاخص استالل  نهاد ، بر اساس مدو   . 

 و(  1  ) يستمائي  آزاد کوستوي  و پور تالياست ي  ب  کالدار گبارش شده توسط  1/1  رانيا يشاخص استالل  بانم کريب

 .ديکرامع  ين(   1 )وص روش کحاسب  شاخص ب  پيشا کطالع  در خص يبرا. است مينبد اريبس(   1 ) عاکلي مبل



 

 بررسی استقالل بانک مرکزی ایران از بعد مالی

 

39 

هتايي   در ستا   ،رور ي  کشخص است همان. دهد نسبت يسري بودم  و پاي  پولي ب  توليد را نشان کي

 ،همچنتي  . ي ب  توليد نيب افبايش يافت  استي  نسبت يسري بودم  ب  توليد باال رفت ، نسبت پاي  پول

ها همتواره   کعنادار کازاد نداشت  است و دولت رور ب گاه   دهد ي  بودم  دولت هيچ اي  نمودار نشان کي

کالي يستري بودمت     تأکي آور نيست ي   تعجب ،بنابراي . اند اي انبساري امرا يرده هاي بودم  سياست

 .رار تورم شده استاز کنابع بانم کريبي کومب استم

 پولی پایه و بودجه کسری. 9 شکل

 

نالاط تيره نستبت   .نسبت يسري بودم  ب  توليد اسمي روي کحور افالي نشان داده شده است: يادداشت

آکاره . دهند پاي  پولي ب  توليد اسمي و نالاط روش  تغيير در نسبت پاي  پولي ب  توليد اسمي را نشان کي

t،  يسري بودم  و پاي  پولي  کعناداري ضريب رابط(1019t= ) و ضريب رابط  يسري بودم  و تغيير در

 . دهد را نشان کي( =1099t)پاي  پولي 

ي  بتا افتبايش يستري بودمت ، تغييترات پايت  پتولي شتدت          دهد نشان کي  ش ل  ،همچني 

کتالي از رريتق بانتم     تتأکي  شتود،   هايي ي  يسري بودم  بيشتر کتي  در زکان ،ديگر بيانب  . گيرد کي

ها  بايد ب  اي  ن ت  توم  داشت ي  يسري بودم  از تهاوت هبين . يند تري ايها کي کريبي نالش پررنگ

 دستت  بت  ( اي هاي سترکاي   عموکي و واگذاري دارايي)و درآکدها ( اي هاي سرکاي  ماري و تملم دارايي)

ديگر، در صورتي ي  دولت يسري بودمت    يانبب  . شود هاي کالي را شاکل نمي آيد و واگذاري دارايي کي

بخشتي  ( هاي کتالي  واگذاري دارايي)سازي  تواند از کحل خصوصي اي داشت  باشد، کي عملياتي و سرکاي 
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دهد ي  هرگاه يسري بودم  افبايش يافت ، رشد پايت    نشان کي   نمودارالبت  . از يسري را مبران يند

ن چني  استدال  يرد ي  با ببرگ شدن يسري، اک تان پوشتش   توا کيبنابراي ، . پولي بيشتر شده است

 .يابد کالي بانم کريبي افبايش کي تأکي هاي کالي ي  و سه   آن از روش

ترييتب  )اي دولت ن  تنها بر اندازه پاي  پولي اثر داشت ، بل   بر ترييب پايت  پتولي    رفتار بودم 

 سه  از رشد امتباي پايت    ،1ش ل . نيب اثر داشت  است( ها در ترازناک  بانم کريبي هاي و بدهي دارايي

هتاي   ستا  )انالتل   شود، پيش از  رور ي  کلیظ  کي همان. دهد هاي کختل  نشان کي پولي را در دوره

، ختالص کطالبتات بانتم    (31  -31  هتاي   ستا  )از انالتل    پتس و در دو ده  او  (  3  -33  

هتاي   در ستا   ،پتس از آن . کريبي از بخش دولتي، بيشتري  سه  را در رشد پاي  پتولي داشتت  استت   

کريتبي  ها بت  بانتم    هاي خارمي و بدهي بانم ، ب  ترتيب خالص دارايي19  -93  و  39  -11  

اگر چ  عاکل رشد پاي  پولي در رو  زکان تغيير يترده استت، اکتا     .اند    عواکل اصلي رشد پاي  پولي بوده

اي دولتت   توان نشان داد ي  تغيير در ترييب ترازناک  بانم کريبي همچنان ب  دليتل رفتتار بودمت     کي

فروش درآکتدهاي ارزي دولتت بت      : دومهاي دولتي،  استالرا  کستالي  دولت و شريت :او بوده است؛ 

هتا از بانتم    اضاف  برداشت بانتم  ،ها و در نتيج  تحميل تسهيلت ت ليهي ب  بانم : سومبانم کريبي و 

 .کريبي
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 (درصد) پولی پایه اجزای رشد از سهم. 4 شکل

 

هتاي  دارايتي ختالص  . اند صورت سه  از رشد پاي  پولي در هر دوره زکاني کحاسب  شده ارقام ب : يادداشت

( بت  صتورت متايگبيني بتراي یستا  تستعير      )ها خارمي بانم کريبي با استهاده از خالص ساير دارايي

 .است تعديل شده

 31  تتا    3  هاي  گير خالص کطالبات از بخش دولتي در رشد پاي  پولي در سا  سه  چش 

دهد ي   کي نشان 3ا، ش ل راستاي  در . دهد کيب  روشني نالش دولت در تحوالت بخش پولي را نشان 

ديگتر، در   بيتان ب  . با يسري بودم  دارد يخالص کطالبات بانم کريبي از بخش دولتي رابط  کستاليم

، خالص کطالبات بانم کريبي از بخش دولتي نيتب افتبايش   يابد هايي ي  يسري بودم  افبايش کي دوره

دهد ي  با افبايش يسري بودم ، رشتد کطالبتات بانتم کريتبي از      کانند قبل، ش ل نشان کي  .يابد کي

کاننتد يتاهش   )ديگر، يتاهش ناگهتاني در درآکتدهاي دولتت      بيانب  . گيرد بخش دولتي نيب شدت کي

شود يستري ختود را بتا استتالرا  از      و دولت کجبور کي شدهباعث افبايش يسري بودم  ( قيمت نهت

 .کومب رشد پاي  پولي شد 31  تا   3  هاي  پوشش دهد؛ اتهاقي ي  در سا بانم کريبي 

______________________________________________________ 
 و دولتت  تعهتد  اسناد خبان ، گردان تنخواه یسا  اصلي مبف س  شاکل کريبي بانم ب  دولت بدهي امباي یاضر یا  در . 

 قتانون،  ربتق  يت   استت  خبان  گردان تنخواه یسا  کريبي، بانم ب  دولت بدهي مبف تري که . است دولت هاي بدهي ساير

 یستا   ستا   پايتان  تتا  استت  کوظ  و يند هبين  یسا  اي  از بودم  سال  درصد س  اندازه ب  تواند کي سا  هر در دولت

 .نمايد تسوي  را کذيور
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 دولتی بخش از مطالبات خالص و بودجه کسری. 1 شکل

 

 تيتره  نالتاط . استت  شتده  داده نشان افالي کحور روي( اسمي توليد ب ) بودم  يسري نسبت: يادداشت

 از کطالبتات  نستبت  در تغييتر  روشت   نالاط و( اسمي توليد ب ) دولتي بخش از کطالبات خالص نسبت

 از کطالبتات  ختالص  و بودمت   يستري  رابط  ضريب کعناداري ،t آکاره. دهند کي نشان را دولتي بخش

 نشتان  را( =1t 30) دولت هاي بدهي در تغيير و بودم  يسري رابط  ضريب و( =t 02 ) دولتي بخش

 . دهد کي

يستري بودمت  قترار دارد، بل ت  از چگتونگي       تتأثير ترييب ترازناک  بانم کريبي ن  تنها تحت 

بايد ب  اي  ن ت  توم  داشت ي  سه  قابتل تتومهي از   . شود کيثر أکتهاي دولت نيب  کالي هبين  تأکي 

همچنتي ، بانتم کريتبي کستئوليت تبتديل      . آيتد  دست کتي  درآکدهاي دولت از کحل صادرات نهت ب 

شتده بت     هايي ي  سه  نهت تخصتيص داده  در زکان ،از اي  رو.  درآکدهاي ارزي دولت را بر عهده دارد

ديگتر، در   بيتان بت   . يابد هاي خارمي بانم کريبي نيب افبايش کي يابد، خالص دارايي بودم  افبايش کي

يابد  يابد، درآکدهاي ارزي دولت افبايش کي المللي افبايش کي  هايي ي  قيمت نهت در بازارهاي بي  دوره

رور  همان. شود ترازناک  کيهاي ارزي در  بانم کريبي باعث انباشت دارايي و تبديل اي  درآکدها توسط

______________________________________________________ 
و قانون الحاق برخي کواد ب  قانون تنظي  بخشتي از کالتررات کتالي دولتت     (  9  تا سا  ) ن بر اساس قواني  بودم  ساال . 

 کريتبي  بانتم  بت   را نهتت  فتروش  از ختود  سته   بودمت ،  کنابع کالي کي أتکنظور  تواند ب  کي ، دولت( 9  /  /1کصو  )

 .نمايد دريافت را آن کبالغ ريالي کعاد  و بهروشد
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هاي خارمي تتا ستا     دهد، رابط  کستالي  کيان درآکد نهت و تغيير خالص دارايي نشان کي 2ي  ش ل 

 .ب  روشني قابل کشاهده است 31  

 خارجی های دارایی خالص و نفت فروش از حاصل منابع. 1 شکل

 

روي کحور افالي و نستبت  ( ب  توليد اسمي)کنابع یاصل از فروش نهت در بودم   نسبت: يادداشت

روي کحور عمتودي نشتان داده   ( ب  توليد اسمي)  هاي خارمي تعديل شده تغيير در خالص دارايي

تا   3  هاي  چي  رابط  با داده خط. دهند را نشان کي 39  از  پسهاي  نالاط تيره داده. ستا  شده

کعنتاداري ضتريب    ،tآکتاره  . دهد را نشان کي 31  تا   3  هاي  تيره رابط  با دادهو خط  91  

تا   3  هاي  سا  در( =3t 30)هاي خارمي  رابط  فروش نهت در بودم  و تغيير در خالص دارايي

 . دهد را نشان کي31  

کتالي بودمت  از نهتت و ختالص      تتأکي  رابطت  کيتان    39  از ستا    پتس شايد ب  نظر برستد  

توان استتدال  يترد يت  تغييتر در ستاز و يتار        اکا کي ؛هاي خارمي بانم کريبي کحو شده است دارايي

در . استهاده از کنابع ارزي باعث شده اي  تحوالت در یسابداري سنتي بودمت  دولتت کتنع س نشتود    

بتا يمتم یستا     . بيني شد يش، ايجاد یسا   خيره ارزي پ(39  - 1  ) يشور برناک  سوم توسع 

.  خيره ارزي قرار شد تا کازاد کنابع ارزي  خيره شود و اثرات پولي نوسانات قيمت نهتت ينتتر  شتود   

______________________________________________________ 
هتاي ختارمي بانتم     از ختالص دارايتي  « هتاي ارزي  ها و بتدهي   خيره تسعير دارايي»کنظور یذف اثر افبايش نرخ ارز،  ب  . 

 . دشو کيکريبي يسر 

y =  .  x -   .  
R =  .  
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اي  یسا  ب  سترعت يتاريرد   د شتجرب  شد، کومب  11افبايش قيمت نهت ي  در ابتداي ده   ،البت 

ديگر، دولت بتا داليتل کختلت  کجتوز      بيانب  . هاي ک رر دولت از دست بدهد خود را ب  دليل برداشت

يرد و اي  کنابع را توسط بانم کريبي ب  ريتا    برداشت از یسا   خيره ارزي را از کجلس دريافت کي

از یسا   خيره ارزي، صندوق توستع  کلتي در    پس. يرد تبديل و خارج از ساز و يار بودم  هبين  کي

اکا در کاهيت عمل رد دولت تغييري یاصتل   ،دشبيني پيش( 91  -91  ) يشور برناک  پنج  توسع 

زکتان بتا    ي  ه  39  از سا   پسهاي خارمي در ترازناک  بانم کريبي  از اي  رو، انباشت دارايي. نشد

افبايش درآکدهاي نهتي ب  دليل صعود قيمت نهت در بازارهاي مهاني بود، ب  دليل فروش کنتابع ارزي  

  .اند نشده  هاي سنواتي ديده رد بودم اي در عمل  کاهيت بودم رغ   ب است ي  

شت ل  . ريبي مستجو يرد هاي دولت بر ترييب پاي  پولي را بايد در نوش بودم  اثر ترييب هبين 

 در. دهتد  کالي دولت از کحل فروش نهت و استالرا  از بانم کريبي را نشان کتي  تأکي رابط  کيان  ،3

. هايي ي  سه  درآکد نهت در بودم  رشد يرده، از بدهي دولت ب  بانم کريبي ياست  شده استت  سا 

. هايي ي  سه  درآکد نهت افت يرده، کطالبات بانم کريبي از دولت زياد شده استت  ع س، در سا  رب

د و اگر دولت شو هاي دولت بدون توم  ب  شرايط اقتصاد تعيي  کي  رسد هبين ديگر، ب  نظر کي بيانب  

و هر دو اي  اقداکات  شدهب  استالرا  از بانم کريبي کتوسل  ،نتواند آن را از فروش نهت پوشش دهد

. بازار اوراق بدهي دولتي ياکلً نمايتان استت   نبود ،در اي  چارچو . دشو کيب  افبايش پاي  پولي کنجر 

نيتاز از   ت دولتت ختود را بتي   دسترسي سهل دولت ب  کنابع بانم کريبي و فروش نهت باعث شتده است  

 .اقتصاد بداندديگر هاي  استالرا  از بخش

______________________________________________________ 
 ديت خر ب  کلبم را يکريب بانم تواننديک ژهيو ريتداب ستاد ماتيتصم و توسع  يهابرناک  ،ساالن  بودم   يقوان يهاتبصره . 

 ابتد، ي شيافتبا  يبانم کريب يخارم يهاييدارا خالص شوديک کومب نديفرآ  يا. ندينما يکل توسع  صندوق اي دولت از ارز

 . دولت وارد شوند يکنابع در درآکدها  يا ن  يبدون ا
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 دولتی بخش از یمرکز بانک مطالبات و نفت فروش از حاصل منابع. 8 شکل

 

روي کحور افالي و تغييتر  ( نسبت ب  توليد اسمي)تغيير کنابع یاصل از فروش نهت در بودم  : يادداشت

هتاي   ستا   .انتد   روي کحور عمودي نشان داده شتده ( توليد اسمينسبت ب  )در کطالبات از بخش دولتي 

کعناداري ضريب رابط  تغيير کنابع  ،tقدرکطلق آکاره . اند خط تيره یذف شده برآورددر  19  و   3  

 . دهد را نشان کي( =039t )یاصل از فروش نهت در بودم  و تغيير در کطالبات از بخش دولتي 

 

 داشتت   پتولي  پايت   رشتد  در بيشتتري  سه  کريبي، بانم ب  ها بانم بدهي ،19  -91   هاي سا  رد

 ،يشتور  توستع   ستوم  برناکت   از کريتبي،  بانتم  استتالل   افتبايش  و تتورم  بيشتر ينتر  کنظور ب  هرچند .است

 تستهيلت  صورت ب  را کختلهي ت الي  دولت آن از پس اکا ،شد کمنوش کريبي بانم از دولت کستالي  استالرا 

 دليتل  بت   19   ستا   در کريبي بانم ب  ها بانم بدهي افبايش کثا  براي. دير تحميل بان ي شب   ب  ت ليهي

 شتديد  انضتباري  بتي  ، 9   ستا   در. بتود  کهتر  کست    ررح امراي براي کريبي بانم کنابع از استهاده شروش

 ستاختاري  کشت لت  از ناشتي ( برداشتت  اضتاف  ) کريبي بانم کنابع از استهاده در غيردولتي و دولتي هاي مبان

 بختش  بتدهي  ختالص  ،ايت   بتر  افتبون . استت  بوده کريبي بانم ب  ها بانم بدهي رشد افبايش عاکل بان ي نظام

 دليتل  بت   در بيشتتر کتوارد   ي  بوده پولي پاي  رشد در اصلي عواکل از  9   سا  در نيب کريبي بانم ب  دولتي

 .است بوده دولتي هاي شريت ب  وام اعطاي و اي بودم  کصو  ت الي 

y = - .  x -  .  
R =  .  

y = - .  x -  .  
R =  .  
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تمايل ب    .ريبي مستجو يرد استالل  کالي در بانم کريبي را بايد در فرآيند بودم  نبودعلت 

ريبي درآکدهاي دولت بيشتر از واقعيت بترآورد   تحميل کخارج بيشتر باعث شده است در فرآيند بودم 

ريتبان   بودمت  . شتود  بيني درآکدهاي نهتي کربتوط کتي   بخش قابل تومهي از اي  تحوالت ب  پيش. شود

رز، درآکدهاي ريتالي دولتت   بينان  از قيمت نهت و نرخ ا هاي خوش بيني توانند ب  رایتي با ارائ  پيش کي

بت  دليتل   )بيني شده تحالق نيابد  اگر درآکدهاي ارزي پيش  .از کحل فروش نهت را بيشتر برآورد ينند

ها ومود دارد، دولتت کجبتور    ، با توم  ب  چسبندگي ي  در هبين (ياهش قيمت يا کيبان صادرات نهت

بترآورد تالاضتا    اي ارزي کحالق شود، بتيش یتي اگر درآکده. شود از کنابع بانم کريبي استهاده يند کي

رو شتود،    شود بانم کريبي در فروش ارزهاي خريداري شده از دولت با کشت ل روبت   براي ارز باعث کي

 بتارديگر ينتد يت     بخشي از کنابع ارزي خريداري شده در ترازناک  بانم کريتبي رستو  کتي    بنابراي ،

هتا   ولت از رريق تحميل تسهيلت ت ليهي ب  بانمد ،همي  ترتيب ب . شود کومب افبايش پاي  پولي کي

ها از بانم کريبي ب  دليل کحتدوديت کنتابع کتالي، استتالل       افبايش اضاف  برداشت بانم ،و در نتيج 

بخشي از راه ار عملي براي ارتالاي استالل  کالي بانتم   ،بنابراي . گيرد کالي بانم کريبي را ناديده کي

ترديد،  بي. ريبي و قطع رابط  بودم  و ترازناک  بانم کريبي است بودم  کريبي، توم  ب  بهبود فرآيند

رو است، براي تبديل دارايي يا استالرا  ب  بانم کريبي کرامع    دولتي ي  با يسري بودم  شديد روب

بترآورد کتنظ  درآکتدها در     اي اصتلح شتود تتا بتيش     ريبي ب  گون  بايد فرآيند بودم  بنابراي ،. يند کي

توان بتا تالويتت استتالل  بانتم کريتبي در تمتاکي ابعتاد نهتادي،          کي ،از اي  پس . کحدود شودبودم  

 .ها را تضمي  يرد ياريردي، پرسنلي و کالي، دستيابي ب  ثبات قيمت

______________________________________________________ 
 دولتت  اي بودمت   هتاي  سياستت  از پتولي  اقداکات تبعيت ب  ي ( کالي) ياها اي  کوضوش با عنوان سلط  بودم  در پژوهش . 

 و کشتيري ، ( 9  ) نتائيني  مللتي  و زاده زکتان ، ( 9  ) تويليتان  و يميجاني کانند کطالعاتي است؛ شده بحث دارد، اشاره

 بانتم  استتالل   ،يکال استالل   يتضع قيرر از يابودم  سلط . انديرده يبررس را دولت يابودم  تسلط( 91  ) هم اران

 يکريتب  بانم ترازناک  يريناپذريثأتاست و شاکل  يابودم  سلط عدم از فراتر يکال استالل  البت . دهديک ياهش را يکريب

 .شوديک يخارم عاکل هر از

دهتد يت  تحالتق درآکتدهاي      توم  ب  عم رد بودم  نشان کتي . شود برآورد درآکدها کحدود ب  درآکدهاي نهتي نمي  بيش . 

، 91  تتا پايتان    11   بتراي کثتا  از ستا     . هاي کصو  داشت  استت  کالياتي نيب همواره تهاوت کعناداري نسبت ب  بودم 

 .بيش از عمل رد آن بوده است( ياتي و ساير درآکدهاشاکل درآکدهاي کال)کصو  درآکدهاي دولت  رق  همواره
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 استقالل مالی  آثار اقتصادی عدم .1

کطالعت    ،بتراي کثتا   . ديتر توان بر تورم و رشتد اقتصتادي کلیظت      آثار عدم استالل  کالي بانم کريبي را کي

دهتد يت     يشور صادريننده نهتت نشتان کتي      بر روي  111 -991 در دوره (  9  )زاده و عسگري  یس 

هتاي   تر بانم کريبي، بت  سياستت   افبايش قيمت نهت براي يشورهاي صادريننده نهت با درم  استالل  ضعي 

شود، در یالي ي  افبايش قيمتت نهتت    کي کنجرپولي انبساري در قالب رشد باالي نالدينگي و کتعاقب آن تورم 

. تتري همتراه استت    هاي پتولي ينتتر  شتده    تر، با سياست در يشورهاي صادريننده نهت با درم  استالل  قوي

يشتور    1استتالل  بانتم کريتبي را بتر ثبتات رشتد اقتصتادي         تأثير( 19  )زاده  ریماني و صادق ،همچني 

دهتد يت     کطالع  آنها نشان کي هاي يافت . اند دهيربررسي  111 ا ت 919 هاي  سا  درصنعتي و در یا  توسع  

پو ، بي  استالل  بانم کريتبي و انحتراف رشتد اقتصتادي از کالتدار بلندکتدت آن رابطت          نبودن خنثيبا فر  

استالل  بانم کريبي بر ثبات بخش یاليالتي اقتصتاد یتداقل در يشتورهاي در      ،ديگر بيانب  . کنهي ومود دارد

کتدت بختش یاليالتي     هاي يوتاه هاي ناگهاني و شوک تواند کانع از بروز تورم و کي داشت یا  توسع  نالش کثبت 

 . دشواقتصاد 

  رتور يت   استتالل  بانتم کريتبي همتان     عتدم . دهد رابط  رشد یج  پو  با تورم را نشان کي ،1ش ل 

، نرخ تتورم از رشتد شتاخص    1 در ش ل. شود کيتورم  ،آندنبا  بررسي شد، باعث افبايش رشد عرض  پو  و ب  

 رور ي  در ش ل نشان داده شتده استت،   البت  همان. ضمني توليد ناخالص داخلي بدون نهت کحاسب  شده است

ديگتر، رشتد عرضت      بيتان ب  . شود با در نظر گرفت  رشد اقتصادي، رابط  کيان رشد یج  پو  و تورم تالويت کي

   .پو  فراتر از رشد اقتصادي ب  تورم کنجر خواهد شد

 

______________________________________________________ 
 .(93  ) .هم اران و بوستاني.   
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 (درصد) تورم و پول حجم رشد. 7 شکل

 

تورم با نالاط تيره و رشد توليد  .رشد یج  پو  روي کحور افالي نشان داده شده است :يادداشت

 tآکاره . ستا شدهناخالص داخلي اسمي بدون نهت با نالاط روش  روي کحور عمودي نشان داده 

و ضريب رابط  رشد یج  پو  و رشتد  ( =t  0 )کعناداري ضريب رابط  رشد یج  پو  و تورم 

 . دهد را نشان کي( =1t 30)توليد 

ديگتر،   بيانب    .نوارها تابعي از نوسانات توليد و تورم استهاي تجاري، رفاه خا در ادبيات چرخ 

. شتود  در شرايطي ي  سط  توليد ثابت باشد، نوسان ش اف توليد و تورم کومب ياهش رفاه خانوار کتي 

با هدف ياهش نوسانات اقتصادي و ( هاي پولي ب  ويژه سياست)هاي تثبيت اقتصادي  از اي  رو، سياست

دهد ي  افبايش نوستانات یجت  پتو      نشان کي 9ش ل . شوند افبايش رفاه ماکع  امرا کيب  دنبا  آن، 

، نوستانات یجت  پتو  در ستا  از انحتراف      اي  ش لدر . ها همراه است نوسانات سط  قيمت با افبايش

ديگر، افبايش نوسانات  بيانب  . یج  پو  در چهار فصل همان سا  کحاسب  شده است( لگاريت )کعيار 

هتاي نوستانات یجت  پتو  بت        البت  هبين . شود پو  باعث افبايش ناارميناني نسبت ب  تورم کي عرض 

رور ي  در نمودار کشتخص استت، نوستانات یجت  پتو  بتا        همان. شود بخش پولي اقتصاد کحدود نمي

 يعني، افبايش نوسانات عرض  پو  ب  نوسانات بيشتتر در بختش   ؛نوسانات توليد نيب رابط  کستالي  دارد

 .واقعي اقتصاد کنجر خواهد شد

______________________________________________________ 
1. Gali and Monacelli. (2005).  
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 (درصد) حقيقی توليد و تورم پول، عرضه نوسانات. 3 شکل

 

( لگتاريت  )انحتراف کعيتار   . یج  پو  روي کحور افالي نشان داده شده است( لگاريت )انحراف کعيار : يادداشت

توليد ناختالص داخلتي   ( لگاريت )شاخص ضمني توليد ناخالص داخلي بدون نهت با نالاط تيره و انحراف کعيار 

کعنتاداري ضتريب رابطت      ،tآکتاره  . ستا شدهیاليالي بدون نهت با نالاط روش  روي کحور عمودي نشان داده 

را ( =011t )و ضريب رابط  نوسان یج  پتو  و نوستان توليتد    ( =3t 0 )ها  نوسان یج  پو  و نوسان قيمت

 .دهد نشان کي

 بندی جمع .8

. آنهاستت  تمتام ررایي يم بانم کريبي کستالل نيازکند توم  ب  ابعاد چندگانت  استتالل  و تضتمي     

دهد ي  اي  بعد از استالل  فاصتل  کعنتاداري    استالل  کالي بانم کريبي نشان کيگيري شاخص  اندازه

ب  صورت تجربي نيب نشتان  . با شرايط کطلو  دارد، اکا در کطالعات تجربي، يمتر کورد توم  بوده است

سياست پتولي   ،داده شد ي  امباي ترازناک  بانم کريبي رابط  نبدي ي با بودم  دولت دارند و در عمل

ديگر، عتدم استتالل  کتالي بانتم کريتبي، باعتث        بيان  ب . اي دولت بوده است رفتار بودم ثير أتحت ت

کالي دولت قرار گيترد و بانتم    رفتار تأثيرتورم ب  شدت تحت  ،شود تغييرات یج  پو  و در نتيج  کي

 . ينتر  تورم، انجام دهد کنظور ب نتواند کسئوليت خود را  کريبي 

لي نيازکند اعما  کحتدويت بتر بانتم کريتبي بتراي اعتبتاردهي کستتالي  و        تضمي  استالل  کا

هاي گذشت  اعتبتاردهي   اگر چ  در سا . دولتي و غيردولتي است ديگر غيرکستالي  ب  دولت و نهادهاي

کستالي  ب  دولت بر اساس قانون کنع شده است، اکا همچنان اعتباردهي غيرکستي  ب  دولتت از کستير   

y =  .  x +  .  
R =  .  

y =  .  x +  .  
R =  .  

1
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شتهاف در قتانون    رتور  بت  ديگر، الزم است رابط  کالي دولت و بانم کريبي  سوياز . ها اداک  دارد بانم

هاي بانم کريتبي بتا هتدف يستب کنتابع       اي ي  اک ان دخالت دولت در فعاليت ب  گون  ؛کشخص شود

کتالي  کي  أتت همچني ، سه  قابل توم  سود ناشتي از فعاليتت بانتم کريتبي در     . بيشتر ناکم   شود

استتالل    علوه بتر الزم است  ،بنابراي . هاي دولت باعث ياهش استالل  بانم کريبي شده است ين هب

توان  کي ،در اي  صورت. نهادي، ياريردي و پرسنلي بانم کريبي ب  استالل  کالي اي  بانم توم  شود

هتا و رشتد    انتظار داشت بانم کريبي بدون فشارهاي بيروني از توانايي خود براي ايجتاد ثبتات قيمتت   

 . بلندکدت اقتصاد استهاده نمايد
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 بانکداري سبز در بستر اقتصاد سبز
 

 سميه کاظمي هسيد وقدوسيآمنه جعفري  

 

 چکيده

هراي رفراهي،    ترر شرا     رشد اقتصادي با هدف بهبود سريع يارتقاديده و اقتصادهاي آسيباز جنگ جهاني دوم، بازسازي  پس

عنروان مززنري   زيسرت نيرز بره   صورت نامحردود و محري   توليد بهطبيعي و عوامل  در آن مقطع، منابع. اهميت روزافزوني يافت

هاي بعد، ضرورت توجره بره    تحوالت روي داده در دهه اما ؛شد هاي رشد شتابان اقتصادي فرض مي ناپذير، براي تغذيه برنامه پايان

. رو شد هزيست با سرعت ترميم و بازگشت آن با اقبال بااليي روببرداري از محي  هاي طبيعي و ايجاد تناسب ميان نرخ بهره سرمايه

هاي ا ير مطرح و مورد  دهه درزيست، رشد سبز و بانکداري سبز دار محي  مفاهيمي نظير اقتصاد سبز يا اقتصاد دوست ،نتيجه در

تواند از طرير   در ميان صنايع مزتلف اقتصاد، صنعت بانکداري مي .المللي قرار گرفت اي و بين هاي منطقه توجه کشورها و سازمان

ميان رشد اقتصادي و حفظ   در رابطه  و پاسزگو، نقشي برجستهول ئمسمحيطي پايدار و به لحاظ اجتماعي، زيستسسات ؤمترويج 

. کننده اسرت بانکداري سبز در رسيدن به توسعه پايدار با ايجاد آگاهي و انتقال آموزش کمک ،در اين ميان. زيست ايفا کند ي مح

هاي کلري اقتصراد مقراومتي، توليرد و     اهداف سياست دستيابي بهتوانند از طري  عمليات بانکداري سبز در ها مي بانک ،همچنين

پس از معرفي مفاهيمي نظير اقتصاد سبز و توسعه پايدار، بره موضروج جديرد بانکرداري سربز       ،لهدر اين مقا. بردارند گاماشتغال 

قررار  واهرد    بررسري هاي بانکداري سبز در ايران مرورد  ها، مزايا و چالشها، فرصتبدين منظور مفاهيم، روش. شود پردا ته مي

ها نيز با اسرتفاده از  اطالعات و دادهآوري گرد. مايشي استپي -اين پژوهش به لحاظ هدف کاربردي و از نظر روش، توصيفي. گرفت

 . اسنادي انجام  واهد شد-ايمطالعات کتابزانه

   

 .بانکداري سبز، اقتصاد سبز،  دمات و محصوالت بانکداري سبز، بانکداري سبز در ايران :کليررديواژگان 

 .JEL:  G21, G29, Q56بندي طبقه
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 مقدمه .6

رشده اقتصدادي بدا هدهب به د د       يارتقدا ديده  و  از جنگ جهاني دوم، بازسازي اقتصادهاي آسيب پس

-ت ليده بد   ط يعدي و و امد     در آن مقطع، منابع. هاي رفاهي، اهميت روزافزوني يافت تر شاخص سريع

هداي رشده شدتابان     ناپذير، براي تغذي  برنامد   ون ان مخزني پايانزيست نيز ب نامحهود و محيطص رت 

از جمل  افزايش سدريع جمعيدت جهداني و     ،هاي بعه تح الت روي داد  در ده . شه اقتصادي فرض مي

زيدرا ند    ناپذيري منابع را تغييدر داد،   زيست و پايانتشهيه نيازهاي مصرفي اين تلقي از وضعيت محيط

زيست ط يعي نيدز  ط ر محس سي رو ب  کاهش گذاشت، بلک  کيفيت محيط تنها ان ار  منابع ط يعي ب 

هداي ط يعدي و ايدداد تناسدب ميدان ندر         رو، ضرورت ت ج  بد  سدرماي   از اين. تحت فشار قرار گرفت

 ،نتيدد   در. شده رو   زيست با سروت تدرمي  و بازگشدت آن بدا اق داال بدااليي روبد      برداري از محيط بهر 

هداي   دهد   درزيست، رشه س ز و بانکهاري سد ز  دار محيط مفاهيمي نظير اقتصاد س ز يا اقتصاد دوست

 .المللي قرار گرفت اي و بين هاي منطق  اخير مطرح و م رد ت ج  کش رها و سازمان

مت سط و ح ز  اقيان س آرام در دو ده  گذشت  از باالترين  ييکش رهاي آسيابر اساس آمارها، 

بيش از ني  ميليدارد نفدر از خرخد      آن  نتيد  ، ک  درانده در جهدان برخد ردار بد د  نر  رشه اقتصادي

-اقتصاديب  م ازات ت سع   اما ؛نهيافت به  دط ر ملم سي  ب فقر رهايي و اسدتانهاردهاي زندهگي آنهدا 

صدنعتي  رشه شدتابان . زيست تحمي  شه  استمحيط  گزافدي نيدز ب هاي منطق ، هزين اين اجتماوي 

تخريدب تخلي  و يش نتيد  ب  افزا و درافزايش مصرب منابع  ، م جبشهرنشدينيبا افزايش نر   همرا 

رو کداهش فقدر و   از ايدن . شه  استمندر زيست  حيطر مو انتشدار پسدمانهها د  يهداي ط يعدسدرماي 

محيطدي  رشه اقتصادي همدرا  بدا روايدت الزامدات زيسدت     بلنهمهت در ساي  کيفيت بهتر ديگر اههاب 

 پديش نيز بديش از   بانکهاري س زو  رشه س زارت اط، مفاهي  کاربردي نظير ين ا در. ش دمي پذير امکان

 .م رد ت ج  قرار گرفت  است

در اين مقال  پس از معرفي مفاهيمي نظير اقتصداد سد ز و ت سدع  پايدهار، بد  م ضد   جهيده        

هاي حساب خهمات در محاس   ت ليه ناخالص داخلي ب  شدي     ون ان يکي از سرفص ب ) بانکهاري س ز
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هاي بانکدهاري سد ز در   ها، مزايا و خالشها، فرصت بهين منظ ر مفاهي ، روش. ش دپرداخت  مي  (درآمه

 -کاربردي و از نظدر روش، ت صديفي   ،اين پژوهش ب  لحاظ ههب. قرار خ اهه گرفت بررسيايران م رد 

 .استاسنادي -ايها از مطالعات کتابخان اطالوات و داد آوري گرد. پيمايشي است

 پژوهش پيشينه .2

 خارجي هاي پژوهش .2-6

 بررسدي اهدهافي خد ن    ، بد  "بانکدهاري سد ز در هنده   "وند ان   بااي در مقال ( 2 51) بيهاري و پانهي

بررسي ميدزان   .3اتخاذ بانکهاري س ز،  برايهاي الزم شناسايي گام .5مطالع  مفه م بانکهاري س ز، .  

ايداد آگاهي دربدار  بانکدهاري    .4آگاهي در م رد بانکهاري س ز در ميان کارکنان بانک و وم م مردم و 

-در اين مقال  باندک . س ز در ميان وم م مردم، مشتريان و کارمنهان بانک در کش ر هنه پرداخت  است

هاي خص صدي و ومد مي از نظدر اراخد  خدهمات و محصد الت بانکدهاري        نه شام  بانکهاي منتخب ه

. هاي س د و زيان آنها در مقاطع مختلف زماني م رد بررسي قدرار گرفتد  اسدت   ارزيابي و ص رت حساب

هداي  س ز نس ت بد  باندک  هاي هنهي در زمين  بانکهاريبانک دهه ک  هاي پژوهش آنها نشان مي يافت 

هاي هنهي تمايد  بد  ورود بد     رو اگر بانک از اين. يافت  بسيار وقب هستنهش رهاي ت سع مشاب  در ک

 ،حاضر حاال در. استمحيطي ضروري هاي اجتماوي و زيستيتمسئ لبازارهاي جهاني دارنه، شناسايي 

سد ز بد  مشدتريان و    هاي هنهي در مسير س زشهن از طريق اراخ  محص الت و خهماتبسياري از بانک

هدا  اين تالش. کننهمحيطي تالش ميهاي زيستاستفاد  از ابتکارات در ومليات تداري با ههب نگراني

هاي خ دپرداز، انتقداالت وجد   الکترونيکدي، وام سد ز،     شام  بانکهاري اينترنتي، م باي  بانک، دستگا 

مد ارد  هاي سد ز و  مانهاي اوت اري س ز، استفاد  از انرژي خ رشيهي و بادي، بازيافت کاغذ، سازکارت

  .ديگر است

 هداي راه درد  ت سع  با بلنهمهت و مهتک تا  س ز اههاب تنظي  هنه هايبراي بانک ،نتيد  در

 ي،از يدک سد   بانکدهاري سد ز   . اسدت مرحل  ضروري  ب  مرحل  شي   ب  س ز هايفعاليت اجراي و س ز
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بانکهاري س ز ن  تنها . صنايع و اقتصاد استبراي  ،از س ي ديگرها و اي براي بانکداراي فايه  دو جان  

 . ها را در آينه  تسهي  خ اهه کردهاي بانککنه، بلک  به  د کيفيت داراييصنايع س ز را ايداد مي

بد  بررسدي ابعداد مختلدف      "س زشدهن : بانکدهاري سد ز  "اي با ون ان در مقال ( 2 51)  الل ن

-بانکهاري س ز ب  هر شکلي از بانکهاري ک  مندافع زيسدت   ،اساساين بر . بانکهاري س ز پرداخت  است

يک بانک معم لي از طريق ههايت ومليات اصدلي  . محيطي را براي کش ر و ملّت ايداد کنه، اشار  دارد

هاي بانکدهاري  اين مقال  بر روي فعاليت. ش دزيست ب  بانک س ز ت هي  ميخ د ب  سمت به  د محيط

پاسخ ب  ولت اينکد  خدرا ايدن سياسدت تصد يب شده  و انددام         نيزش و هاي تداري بنگالدس ز بانک

-مشدي خط پژوهش ب در اين . هاي تداري تمرکز داردهاي بانکهاري س ز در بانکاي بين شي  مقايس 

ايدن  . هاي بانکهاري س ز نيز پرداختد  شده  اسدت   هاي سياستي، مقررات، ولّت و خگ نگي اتخاذ شي  

هدا در ايدن کشد ر    هاي بنگالدش و تدربيات وملي بانکمنابع مختلف بانک هايبر اساس داد  پژوهش

 .تهي  شه  است

 ک تدا  بد  بررسدي    "يک مرورکلدي : بانکهاري س ز"اي با ون ان در مقال ( 2 51) 5شراتي گارج

سمت بانک س ز در کش ر هنده پرداختد    ها ب هاي الزم در اين مسير و حرکت بانکبانکهاري س ز، گام

هداي جهداني   اي در تالشت اننه نقش ومه ات مالي ميمؤسسها و اين مقال  بانکهاي  يافت ط ق . است

 در. کردن اين سيار  ب  مکاني بهتر براي زنهگي بازي کننهمحيطي و ت هي براي کاهش خطرات زيست

محيطدي  هايي ک  ب  رسيهگي مساخ  زيستاجراي استراتژياي در ط ر فزاينه ها ب شرکت ،حاضر حاال

. هاي اين مسير بانکهاري س ز اسدت يکي از گام. منهنهکننه، والق پايهار کمک ميو مشارکت در ت سع 

لحاظ  ب ها ها و رهنم دهايي ک  بانکبانکهاري س ز يک اصطالح خترگ ن  است ک  ب  آن دست  از شي  

اين بهان معناسدت کد  کسدب و کدار     . زيست دارنه، اشار  دارد ماوي با محيطيت اجتمسئ لاقتصادي و 

اي طراحي ش د کد  بد  کداهش کلدي ميدزان انتشدار کدربن        گ ن ها ب ها و شي  بانکهاري بايه در زمين 

 . داخلي کمک کنهن بکرخارجي و کاهش رد پاي 
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هداي جداري   ، حسداب (آناليدن )برخط گان  الزم شام  بانکهاري هاي هشتگام پژوهش،در اين 

هداي  جد يي در کاغدذ، کدارت   جد يي، صدرف   خان ، تدهيزات بدراي صدرف    يارتقاس ز، وام س ز به  د و 

اوت اري س ز، استفاد  از انرژي بادي و خ رشيهي و م باي  بانک در حرکت بد  سدمت بانکدهاري سد ز     

زيسدت   کلي تخليد  بدر محديط   أثير مالي در م رد ت اتمؤسسها و در سراسر جهان بانک. اراخ  شه  است

-آوريون ان بستري مناسب بدراي فدن  هاي اقتصاد و بانک ب بخشتمام در اين مقال ، همکاري . نگراننه

ص رت مدهاوم  اي و کاهش انتقاالت کربن ب هاي انرژي تدهيهپذير و پاک، کاهش ت ليه گازهاي گلخان 

س ز در حاال گسترش بد د   حاضر در کش ر هنه، مفه م بانکهاري  حاال در. و پي ست  معرفي شه  است

    .نههستس ز هايي براي مطرح کردن خ د ب  ون ان بانکط رجهي ب  دن اال را ها ب و بانک

: زيسدت بد  روش بانکدهاري سد ز    سازگاري با محيط"ون ان  بااي در مقال (   51) 5بيس واس

آوري و تغيير ودادات مشدتري   هاي وملياتي، فنترکيب پيشرفت ص رت ب بانکهاري س ز را  ،"نياز زمان

زيسدت مفيده   هاي بانکهاري س ز ن  تنها براي محديط اتخاذ شي  . کنهدر کسب و کار بانکي تعريف مي

پذيري کمتر از اشدت اهات دسدتي و کاله درداري و کداهش     ، بلک  در بازد  وملياتي بيشتر، آسيباست

 اصدلي اسدت تدا مزايداي      کدرد تالش  پژوهشدر اين وي . ري نيز مفيه استها در ومليات بانکهاهزين 

هداي  وضدعيت باندک   ،همچندين  ؛هاي راه ردي بانکهاري س ز برجسدت  شد د  ها و جن  مقابل  با خالش

 هدا  نتداي  بررسدي  . ش د، اراخ  شده  اسدت  هاي بانکهاري س ز ميهنهي تا آندا ک  مرب ط ب  اتخاذ شي  

هاي هندهي وجد د نهاشدت  اسدت، هدر      کار وم  خنهاني در اين زمين  ت سط بانکدهه ک  ابتنشان مي

سمت س زشدهن حرکدت   ها بايستي ب بانک. کننهخنه آنها نقش فعالي در اقتصاد ن ظه ر هنه بازي مي

ون ان بخش مهمي در اص  وام خ د مده نظدر قدرار    محيطي و اک ل ژيکي را ب هاي زيستکرد  و جن  

محيطي، اسدتفاد  از  گذاري اج اري در زمين  مهيريت زيستن طريق صنايع را ب  سرماي دهنه، تا از اي

 . کننهمد  ر هاي مهيريتي هاي مناسب و نظامآوريفن
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 از پايدهار  اقتصدادي  ت سدع   در هدا بانک نقش"ون ان  با پژوهشيدر ( 4 51)  راجش و ديليپ

در ايدن مقالد     .نها  زيست و بانکهاري س ز پرداخت ب  بررسي ت سع  پايهار، محيط "س ز بانکهاري طريق

اصدطالح   ،ايدن مطالعد    در. ش دهاي رشه پايهار اقتصادي مطرح ميبانکهاري س ز ب  ون ان يکي از را 

 از يکدي  بانکهاري سد ز . محيطي اشار  دارد اي از ابعاد اجتماوي، اخالقي و زيستس ز ب  طيف گسترد 

-محديط  از حفاظت ههب با محيطيزيست و اجتماوي، اقتصادي ي و ام رو ک  بانکي ب د  هايفعاليت

هدا در ت سدع  اقتصدادي    بررسي نقدش باندک   ،ههب از اين مطالع . متمرکز است ط يعيمنابع و زيست

 . استهاي بانکهاري س ز پايهار از طريق فعاليت

 هايبانک گزارش از نياز م رد ثان ي  هايداد . دش ميثان ي  استفاد   هايداد  از اين مطالع در 

 اينترنتدي ديگدر   هداي سدايت  و هدا باندک  اطالودات  و هدا کارگا  اطالوات و مختلف سمينارهاي مختلف،

طد ر  محيطي ب ها در اثرات زيستبانک پژوهشاين هاي  اساس يافت بر  .است آمه  دست ب  ،منتشرشه 

در اين مقالد   . هاي متقاضي مشارکت دارنهبنگا گذاري و وام ب  مستقي  و غيرمستقي  از طريق سرماي 

 از طدرب ديگدر   هاي کش ر هنده بانکو  از يک طربهاي جهان هاي س ز در حاال اجرا ت سط بانکطرح

هداي  بررسي اطالوات اراخ  شه  از س ي بانک مرکدزي هنده شدام  تعدهاد دسدتگا      .   استشهبررسي 

 3 51معامالت مالي اندام شه  از طريق آنها در ساال ها و تعهاد خ دپرداز در مح  و خارج سايت بانک

هاي هنه نشدان  براي بانک 4 51هاي م باي  بانک و مقهار ارزش معامالت در ساال تعهاد تراکنش نيزو 

 . دارددهه ک  استفاد  از ابزارهاي الکترونيکي در معامالت سير صع دي مي

 داخليهاي  پژوهش .2-2

بررسي رابط  خدهمات اينترنتدي و خدهمات بانکدهاري     "ون ان  بااي در مقال ( 334 ) بخشي و فالحتي

هداي ايدن   داد  .انده پرداختد  و صدادرات شدهر کرمانشدا      ملّدي هاي بانکب  بررسي اين رابط  در  "س ز

آوري گدرد ي و سپس تصادفي سداد   اگيري ط ق روش نم ن پژوهش از طريق پرسشنام  استانهارد و ب 

هاي ملي و صادرات کد  حدهاق  از   و از مشتريان بانک است اين پژوهش نامحهودجامع  آماري . انهشه 

کننه، تشکي  شده    ها در مناطق مختلف شهر کرمانشا  استفاد  ميسايت اين بانک  يکي از خهمات وب
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انه ک  با ت زيع پرسشدنام  بدين مشدتريان در    نفر ب  ون ان نم ن  انتخاب شه   3  ،از اين تعهاد. است

از روايي محتد ا و روايدي سداز      پژوهشدر اين . آمه دست ب پرسشنام  سال  و قاب  تحلي   51  نهايت

بدا ت جد  بد  ضدريب     . شه  استتحلي  SPSS  و Amos افزار نرمنتاي  با استفاد  از . استفاد  شه  است

اسدت،   1/ 1صفر ک  کمتدر از  داري امعنو سطح  522/1هم ستگي پيرس ن ميان متغيرها ک  باالتر از 

بدا بانکدهاري    سدايت  وبدقيق و بهون خطا ب دن، امنيت و بهون ريسک ب دن  مياندهه نتاي  نشان مي

 . دش تأييه مي پژوهشها فرضي  تمام ،در نتيد . ي وج د داردمعنادارس ز رابط  مث ت و 

اطالودات و  مروري بر بانکهاري س ز، فناوري "اي با ون ان در مقال ( 334 )حميهي و ج انمرد 

 ظه ر دهه ک  پژوهش نشان مياين هاي  يافت . نها بررسي بانکهاري س ز پرداخت  ب  "هاي رقابتيمزيت

 بد   اتکدا  بدا  بانکدهاري  صدنعت  درويژ   ب  آوريفن يارتقا هاي مناسبزمين  و ايداد ن ين هايآوريفن

 جهدت  در مندابع  گيريکدار  بد   تدهيدزات و ايدن   از بدرداري بهر  و الکترونيکي هايزيرساخت و خهمات

هدا بدا   هاي اخيدر باندک  در ساال. است بانکي سيست  ن ين هايجزء استراتژي س ز هايفعاليت گسترش

هداي اک سيسدت  ماننده    گذاريهاي فناوري اطالوات حتي پا را فراتر نهاد  و در سرماي  اتکا ب  پيشرفت

و ديدهگا  جهيدهي   د  کدر هاي ن ين ت ليه اندرژي شدرکت   شي   و اييت ليه آب، کاهش گازهاي گلخان 

 .5آمد زش و آگداهي،    .  :هدا شدام   سازيبرخي از اين زمين . انهد کربراي گسترش خهمات خ د اراخ  

بازاريدابي سد ز    .2شدعب سد ز و    .4افزايش کيفيت در سط ح مختلدف مدهيريت،    .3بانکهاري مدتمع، 

هداي سد ز پرداختد     هاي اجراي م فدق راه درد ت سدط باندک    در اين مقال  ب  تاکتيک ،همچنين است؛

 .  ش د مي

کننهگان خدهمات  تأثير بانکهاري س ز بر رفتار مصرب"اي با ون ان در مقال ( 332 )نيا مقهسي

بد  بررسدي نقدش     "(مطالعد  مد ردي باندک صدادرات کرمانشدا      )پايهار بانکي جهت دستيابي ب  ت سع 

در ايدن  . کننهگان خهمات بانکي و تأثير آن بر ت سع  پايهار پرداخت  استبانکهراي س ز بر رفتار مصرب

اي شدي    ؛مقال  بانکهاري س ز، بانکهاري بهون کاغذ، بهون س خت و بهون اتالب وقدت و اندرژي اسدت   

ت انده  مدي  ،دشد  کننهگان خدهمات بدانکي ت دهي     ن ين از بانکهاري ک  خنانچ  ب  اول يت اصلي مصرب

اي بدا يکدهيگر   بانکهاري س ز و ت سع  پايدهار بد  گ ند     ،در واقع.   پايهار در کش ر ش دساز ت سع زمين 
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بررسي ابعاد بانکهاري سد ز،   ،پژوهشاين ههب از . مفه م استبي ،ودين هستنه ک  يکي بهون ديگري

جامع  کننهگان در استفاد  از خهمات ن ين بانکي در بر رفتار مصرب مؤثرمفه م ت سع  پايهار و و ام  

-گدرد . اسدت کاربردي و از نظر روش ت صيفي، پيمايشي  ،اين پژوهش ب  لحاظ ههب. امروز ايران است

اي و ت زيع پرسشدنام  بد  انددام رسديه ، کد  پايدايي آن       ها از مطالعات کتابخان اطالوات و داد آوري 

گيري ب  روش تصادفي ساد  ص رت گرفت  و پاسخگ يان نم ن .   استشهوسيل  آلفاي کرون ا  تأييه   ب

-آمه  ب  وسيل  نرم دست ب اطالوات . نههستکارکنان و مشتريان بانک صادرات کرمانشا   ها، پرسشب  

 .اسدت   شده و از طريق آزم ن ضريب هم ستگي اسپيرمن تدزيد  و تحليد     Amosو  SPSSافزارهاي 

پايدهار از  ي بين بانکهراي سد ز و ت سدع   معناداربط  مث ت و ک  را دهه نشان ميهاي اين پژوهش يافت 

 .ديه کارکنان و مشتريان بانک صادرات وج د دارد

 مروري بر مفاهيم توسعه پايدار و اقتصاد سبز .9

"و ت سع  زيستکميسي ن جهاني محيط"
"رت سع  پايها" ، اصطالح 

رويکدردي از  را بدراي اشدار  بد      5

هداي   تحقق نيازهدا و برنامد   ت انايي نس  کن ني، نيازهاي تأمين  باک  دهه  م رد استفاد  قرار مي  ت سع 

را سد ز   اقتصداد  (UNEP) 3زيسدت سدازمان ملد    برنام  محديط . زدانها نمي مخاطر را ب  تي هاي آ نس 

ودهم بدروز    و محيطدي  اجتماوي از طريق کاهش خطرات زيست رفا  و وهالت منظ ر به  دب  يخارخ ب

 کداهش و  4ت سع  پايدهار بدهون فروسدايي    ،ههب اقتصاد س ز. کنه تعريف مي زيستي محيطکم  دهاي 

نتيد ، اقتصاد س ز يک مهال ت سع  اقتصادي م تني بر ت سع  پايهار و با  در. زيست استکيفيت محيط

روايت اص ال دانش اقتصاد اک ل ژيک ب د  ک  با سطح پايين کربن، کارايي بداال در اسدتفاد  از مندابع و    

رو،  از ايدن . دستاوردهاي ت سع  اقتصادي در ارت اط اسدت  ط قات از مزايا و تمامشم ال اجتماوي باالي 

محيطي  رود اين پاراداي  اقتصادي بت انه رشه درآمه و اشتغاال را بهون ايداد مخاطرات زيست ر ميانتظا

 .ههايت کنهب  جل  

______________________________________________________ 
1. World Commission on Environment and Development 

2. Sustainable Development 

3. United Nations Environment Programme  

4. Degradation 
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سد ز،  ريدزي بدراي رشده    ون ان کش رهاي پيشدتاز برنامد    ب جن بي خين، ژاپن و کر کش رهاي 

  هدداي داوطل اندد    گدذاري ههب، معط ب ب  انتشار کمتر کربن  براي ت سع را هايي  راه ردهدا و سياست

منطقد  آسديا و    ،در نتيدد  . انده  اتخاذ کرد اي و کاهش شهت کربن  گلخان کاهش انتشار گازهاي بدراي

 مربد ط بد   جهدان بدراي اجدراي تعهدهات     سدطح  گدر را در   ح ز  اقيان س آرام نقش پيشدرو و هدهايت  

ورض  انرژي از منابع ، افزايش کمتر کربنماننه ت ليه انرژي م تني بدر انتشدار - هاي س ز گذاري سرماي 

نقد  ومد مي و شد ک     وحم اصالح ش ک  ها،  ساختماندر تدهيهپذير، افزايش کارايي س خت و انرژي 

  .وهه  گرفت  است بر -تأمين آب و مهيريت پسمانهها، به  د رساني برق

ر رابطد  ميدان   اي د ت انده نقدش برجسدت    در ميان صنايع مختلف اقتصاد، صنعت بانکهاري مدي 

و  مسدئ ال محيطدي پايدهار و اجتمداوي    ات زيسدت مؤسسد زيست، از طريق تروي   اقتصاد و حفظ محيط

بانکهاري س ز در رسيهن ب  ت سع  پايدهار بدا ايدداد آگداهي و انتقداال       ،در اين ميان. پاسخگ  بازي کنه

همچنين، با ت ج  ب  اينک  اقتصاد مقاومتي داراي رويکردي فراگير در زمين   ؛کننه  استآم زش کمک

هاي اقتصادي گدامي در راسدتاي    محيطي در فعاليت ت سع  و رشه اقتصادي است، ت ج  ب  ابعاد زيست

  .ش د س ي اقتصاد مقاومتي محس ب ميمسير حرکت ب  يارتقا

 سبز بانکداري.4

زيسدت بد  دليد  افدزايش ت ليده      شتابان کش رها، و ام  مخرب محديط سازي و رشه  در فرآينه جهاني

هدا بد  حده     و اثرات جان ي منفي ايدداد شده  بد  واسدط  رشده بديش از حده صدنايع و بنگدا            آل دگي

هدا،   اي از ذخاير يدخ قطدب   رفتن بخش ومه گرم شهن کر  زمين، از دست. اي رسيه  است کننه  نگران

هدا و وقد   مکدرر     ب، تغييدرات شدهيه اقليمدي، از بدين رفدتن جنگد       تغييرات الگ ي بارش و کم  د آ

رشه و . زيست استاز جمل  ت عات و آثار جان ي تخريب محيط  ها، محيطي نظير سيالب مشکالت زيست

ت انه م جب تشهيه رونده افزايشدي ت ليده گازهداي      ، ميديگر گسترش صنعت بانکهاري همچ ن صنايع

ها براي کاهش خنين تههيهي تدا   بنابراين، دولت ؛ش د برگرم شهن زمين  مؤثرديگر اي و و ام   گلخان 

ب  دن اال کاهش اثرات جان ي منفدي ايدادشده     "بانکهاري س ز"انه و با طرح  جاي ممکن ب  پيش رفت 

______________________________________________________ 
 .( 33 ) .پ راصغر.   
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صنعت بانکهاري، رشه و ت سع  اقتصادي را از نظدر  . زيست هستنهت سط اين صنعت بر وضعيت محيط

رو، از ايدن . شد د مندر مدي رشه اقتصادي  خگ نگيتأثير قرار داد  و ب  تغيير در کيفيت تحت کميت و 

-يت اجتمداوي سدرماي   مسدئ ل محيطدي و  سطح پايهاري زيسدت ارتقاي بخش بانکي نقش حياتي را در 

طد ر معمد ال در   زيست نيسدتنه، امدا بد    کننه  محيطآل د خ د  خ دي ب ها، بانک. کنهگذاري بازي مي

، کننه  باشدنه شرکتي ک  ممکن است در آينه  آل د / گذاريهاي سرماي با برخي از پروژ  ارت اط بانکي

-پايدهاري زيسدت  ارتقداي  کنده در جهدت    رو، بخش بانکهاري در ده  اخير تالش مدي  از اين. قرار دارنه

بانکدهاري  "وند ان  بدا  اين ند   بانکدهاري   . پذيري اجتماوي ايفاي نقش کنه يتمسئ لمحيطي و به  د 

 . ش د مطرح مي "س ز

بدراي   بدا بحدد در مد رد بانکدهاري و بازاريدابي اک ل ژيدک       391 و ارت بانکهاري س ز، از سداال 

انسداني و مدرت ط     هاي ، جن  331 ده   درپايهار ت سع تمرکز بر با  همزمانمطرح شه و نخستين بار 

  هداي هنده   اندمدن باندک   .شده تق يدت  هاي آينه   نس ويژ  با تمرکز بر نيازهاي  آن ب زيست با محيط

و امد  و ابعداد   تمدام  در ودين حداال،   کنه کد    ، بانک س ز را مشاب  يک بانک وادي تعريف مي(4 51)

زيسدت و حفدظ مندابع ط يعدي در     اک ل ژيک را با ههب حفاظدت از محديط  / محيطياجتماوي و زيست

نيدز   3يا باندک پايدهار   5بانک اخالقيبر اين، از بانک س ز ب  ون ان افزون . گيرد ومليات خ د در نظر مي

-هاي پشتي اني ک  براي محديط بانکهاري س ز محص الت س ز خالقان  و فعاليت همچنين،. ش د ياد مي

هداي   بانکهاري سد ز يکدي از فعاليدت   . دهه کنه، اراخ  مي آن کمک مي زيست خطرناک ن  د  و ب  حفظ

زيسدت و مندابع     با ههب حفاظت از محيطمحيطي و اقتصادي جامع بانکي است ک  روي و ام  زيست

 4.ط يعي تمرکز دارد

ط ر کلدي بد    دهه، اما ب  مختلفي را پ شش ميهاي  ح ز اصطالحي است ک   ،"بانکهاري س ز"

انده و خگ ند  بد  انددام      زيسدت اي دوسدتهار محديط   ها ب  خ  شدي   ک  بانک کنه مياين م ض   اشار  

______________________________________________________ 
1. Indian Banks Association 

2. Ethical Bank 

3. Sustainable Bank 

4. Nath, et al. (2014).  



 

 بانکداري سبز در بستر اقتصاد سبز

 

663 

هداي ومليداتي،   بانکهاري س ز ب  معني ترکيدب پيشدرفت    .ش نههاي اخالقي و س ز متعهه ميسياست

بانکدهاري سد ز    ،در واقدع  5.بانکدهاري اسدت   هاي در حاال تغيير ارباب رج   در حرفد  آوري و وادتفن

محيطدي را بدا هدهب محافظدت از      و امد  اجتمداوي و زيسدت    تمامهماننه يک بانک معم لي است ک  

  3.گيرد در نظر ميط يعي زيست و حفظ منابعمحيط

سد ي  هدا بد   هاي فندي و ومليداتي باندک    هاي س ز الزم است پيشرفت تحقق ههب بانک منظ ر ب 

هداي   گذاري و براي تغيير وادات مشدتريان در فعاليدت  کاهش استفاد  از کاغذ و مشتقات ط يعي ههب

و کاهش رد پاي کدربن   زيستدار محيط هاي دوست فعاليت يارتقااين ب  معني . ريزي ش د بانکي برنام 

اندهازي بد  پايدهاري وضدعيت      تفکر ه شمنهان  و فعاال با خش    اين شي  . هاست در ومليات جاري بانک

 .ش د پايهار در درازمهت نيز مندر ميزيست، ب  پيگيري اههاب ت سع آتي محيط

 رويکردهاي بانکداري سبز .4-6

هداي   کننده  فعاليدت   بانکدهاري تق يدت  "تد ان بد  وند ان     ط ر ک  اشار  شه، بانکهاري س ز را مي همان

 4.تعريدف کدرد   "هداي بانکدهاري   دهنه  رد پاي کربن حاص  از فعاليدت  دوستهار محيط زيست و کاهش

 . ش نه ک  در ادام  اراخ  مي ش د ميهاي متعهدي از اين تعريف استن اط  برداشت

ها و تفسيرها از بانکهاري سد ز دربرگيرنده  دو رويکدرد اصدلي      بنهي کلي برداشتدر يک دست 

ها و ومليات بين بانکي ب   ، بانکهاري س ز روي انتقاال وملکردهاي داخلي بانکنخستدر وج   ؛ش د مي

کدارگيري   هداي مناسدب بد     هدا بايده شدي      يعني بانک ؛کنه زيست تمرکز ميهاي دوستهار محيط شي  

سدازي انتشدار کدربن از     کميند   منظ ر ب  ي ديگري تدهيهش نه ، ات ماسي ن و معيارها و ابزارهاها انرژي

هددا فرآينددههاي تدأمين مددالي را بددا ت جدد  بدد    در وجد  دوم، بانددک . هدداي بانکددهاري را بپذيرندده فعاليدت 

ها پديش   محيطي پروژ پذيرنه، ب  اين معني ک  براي مخاطرات زيست هاي زيست محيطي مي يتمسئ ل

______________________________________________________ 
1. Savu. (2012). 

2. Biswas. (2011). 

3. Singh, H., and Singh, B. (2012). 

4. Schultz. (2012). 
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هاي س ز پشتي اني و  و از افزايش سه  پروژ  در نظر گرفت هاي تأمين مالي وزن بااليي از اتخاذ تصمي 

   .کننه آنها را تأمين مالي مي

 از)ارت اطدات بدانکي    تمام، تحليلي وام داشت  و نخستال ت  بسياري از پژوهشگران در رويکرد 

از انهيشمنهاني است ک  ( 1 51) 5باال. کننه را نيز وارد مي( ب  مشتريانجمل  خهمات بانکي اراخ  شه  

تدرين مصداديق بانکدهاري سد ز      اي را از مهد   جداي بانکدهاري شدع     گسترش بانکهاري الکترونيدک بد   

، بدازکردن گد اهي سدپرد  در    برخطص رت وج   ب  ديگر و انتقاالت  پرداخت ق  ض و نق . شمارد برمي

هداي اخيدر    بدانکي کد  در سداال   ديگر هاي بزرگ و شعب محلي و خهمات  جاي بانکب  برخطهاي  بانک

يافت  اسدت، بد  کداهش مصدرب اندرژي و کداهش       اي ب  قالب بانکهاري الکترونيک انتقاال فزاينه  ط ر ب 

 .استد  کري مؤثرها کمک  هاي بانک محيطي از س ي فعاليت مخاطرات زيست

گرو  زير  3ت ان در قالب  شه  از مفه م بانکهاري س ز را ميب  ط ر کلي، تعابير و مصاديق اراخ  

 :بنهي کرد ط ق 

  گسترش بانکداري الکترونيک 

مصرب کاغذ، وهم نياز ب  حضد ر مشدتري    بخش بيشتريندلي  حذب  گسترش بانکهاري الکترونيک، ب 

جان ي، نقش مث تدي در کداهش مصدرب الد ار،      ديگر و آثار( شهري کاهش ميزان تردد درون)در شعب 

ايدن تع يدر از بانکدهاري    . شد د  زيست تلقي ميو دوستهار محيط شت داحفظ منابع آبي و ذخاير انرژي 

 .ترين تعريف از اين مفه م کلي در مقاالت و مطالعات است ترين و جامع س ز، راي 

 ها در راستاي حفظ محيط زيستطراحي فرآيندهاي درون بانک 

هدا و   ها، ت ج  بد  رويد   محيطي در طراحي ساختمان و تهبير ام ر داخلي بانکوايت مالحظات زيستر

راهکارهاي وملياتي ک  کمترين مصدرب اندرژي و مندابع ط يعدي را بد  دن داال دارد، تع يدر ديگدري از         

 :ها و راهکارهاي وملياتي و ارت است ازروي  ترين مه . بانکهاري س ز است

هداي الکترونيکدي بد  جداي      هدا و پسدت   گذاري فاي  فرآينههاي داخلي و ب  اشتراکات ماسي ن  -

 ،هاي کاغذييادداشت

______________________________________________________ 
1. Millat, et al. (2013). 

2. Bahl 
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و برگزاري ويهخ  کنفرانس بد  جداي سدفرهاي فدردي و جلسدات       برخطهاي  استفاد  از ارت اط -

 ،حض ري

 ،زيستهاي بانکي قاب  تدزي  و بازگشت ب  محيط استفاد  از کارت -

 ،ديگري از ل ازم التحرير، کاغذ و ملزومات اداري استفاد  بهين  و حهاکثر -

اسددتفاد  حددهاکثري از روشددنايي روز بدد  جدداي ندد ر مصددن وي و ه اسددازي مناسددب بدد  جدداي  -

 ،هاي ته ي  مط    سيست 

 ،هاي ک  مصرب استفاد  از المپ -

 .ها و استفاد  از تدهيزات الکترونيکي کارا در مصرب انرژي گازس ز کردن خ دروي بانک -

  هاي اقتصادي محيطي در فرآيند تأمين مالي پروژه به مالحظات زيستتوجه 

هاي تدأمين مدالي و    زيستي در ارزيابي درخ است يکي از وج   بانکهاري س ز ت ج  ب  مالحظات محيط

از جملد  مصداديق ايدن رويکدرد در     . زيسدتي منطقد  اسدت    ها با الزامدات محديط   احراز سازگاري پروژ 

 :ان ب  م ارد زير اشار  کردت  هاي بانکي مي فعاليت

ها و تدهيزات بي گاز، تصفي  فاضدالب   تروي   انرژي خ رشيهي، کارخان  برايس ز  تأمين وام -

  ،ج يي انرژي ت ليهي متضمن صرف ديگر هاي  و شي  

زيست در اصد ال  س  با پايهاري محيط يت اجتماوي براي حمايت از اقهامات ه مسئ لپذيرش  -

هدا بايده    هدا و باندک   اص ال حاکميدت شدرکتي بنگدا     ،بر اين اساس. ها بانکحاکميت شرکتي 

نفعدان خص صدي    منافع جمعي و اجتماوي، والو  بر منافع صاح ان سدهام و ذي  کننه  تأمين

و )هدا در مقابد  آثدار اجتمداوي      يت باندک مسدئ ل بخشي از اين تحلي ، قاخ  شهن بد   . باشه

 . اوطاي وام بانکي است امهنگتصميمات اتخاذ شه  در ( زيستي محيط

زيسدت  طد ر مسدتقي  بد  محديط     هاي بانکهاري ب  ش د ک  اگر خ  فعاليت بنابراين، مشاهه  مي

در . ت جد  اسدت  زيسدت قابد   هاي بانکي و مشتريان بر محديط  ش د، اما اثرات جان ي فعاليت مرت ط نمي

ت جهي ردپداي  يي را ک  ب  ميزان قاب ها آوريها بايه آن دست  از محص الت، فرآينهها و فن بانک نتيد ،

 . دهه، تق يت کننه زيست را کاهش ميکربن در محيط
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  خدمات و محصوالت بانکداري سبز .4-2

-فدرآورد  . دش ميهاي ابتکاري بانکهاري س ز ورض  در حاال حاضر در سراسر جهان خهمات و فرآورد 

-براي کاهش هزيند   هبايهاي مالي براي اينک  واجه شرايط خهمات و محص الت بانکهاري س ز ش نه، 

ب  دن داال  . هاي بانکي خ د يک وام  انگيز  ق ي در اختيار مشتريان قرار دهنههاي غيرمستقي  فعاليت

نسد ت بد  مندافع    هاي بانکهاري س ز، ارزيابي وميقدي  ، مشتري ه  بايه از طريق استفاد  از فرآورد آن

 . محيطي پيها کنهزيست

 سدت او دارت ش نه ک  مالي و بانکي س ز ب  خهار زير مدم و  تقسي  مي خهمات و محص الت

ايدن  . بيم  .4مهيريت سرماي  و  .3گذاري، بانکهاري شرکتي و بانکهاري سرماي  .5بانکهاري خرد،  . : از

هدايي کد    ک  ب  منافع مالي مشتريان باندک  شت دارا اي خ د هاي زيرمدم و خهار گرو  اصلي، فعاليت

خهدار گدرو  اصدلي       جهوال.انه، وابست  هستنهزيست شه هاي پايهار سازگار با محيطدار فعاليتوهه 

 . دهههاي مالي وابست  ب  آنها نشان ميهاي مالي س ز را ب  همرا  فعاليتخهمات و فرآورد 

 مالي و بانکي سبز خدمات و محصوالت. 6جدول

 بانکداري خرد 

 وام س ز خريه مسکن -

 وام س ز خريه خ درو و قايق -

 هاي شخصي س زحساب -

 هاي بههکاري و اوت اري س زکارت -

 سفر و فروش س ز -

 گذاريبانکداري شرکتي و سرمايه 

 گذاري س زهاي سرماي پروژ  -

 اوراق بهادار سازگار با محيط زيست -

 س زگذاري و سهام خص صي سرماي  -

 هاي بازاري سازگار با محيط زيست شاخص -

 هاي مرت ط با م اد اولي  کربنيخهمات و فرآورد  -

 مديريت سرمايه 

 مالي س ز( هايب دج )هاي صنهوق -

 گذاري س زهاي سرماي صنهوق -

 ايب دج  کاهش گازهاي گلخان  -

 صنهوق اوراق قرض  بالياي ط يعي -

 بيمه 

 بيم  س ز خ درو -

 مح  کاربيم  س ز منزال و  -

 ايبيم  کاهش گازهاي گلخان  -

______________________________________________________ 
 (.335 . )زاههي و زاد  حسن . 
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 (هاچالش ها وفرصت قوت، نقاط)تجزيه و تحليل بانکداري سبز .4-9

ت ان ب  اجتناب از کار کاغذي، ايداد آگاهي براي کسب و کار مردم در بانکهاري س ز مي اصلياز منافع 

محيطدي بدراي اوطداي وام    استانهاردهاي زيستزيست، اوطاي وام با نر  نس تاً کمتر و ارت اط با محيط

هداي پديش روي بانکدهاري سد ز را در     هدا و خدالش  ت ان نقاط ق ت، فرصتب  ط ر کلي مي. اشار  کرد

    .نم دار زير خالص  کرد

______________________________________________________ 
1. Gupta, Jeena. (2015). 
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هاي بانکداري سبزها و چالش، فرصت نقاط قوت .6نمودار   

  

 صرف  ج يي در زمان صرب شه  از س ي مشتريان و بانک ها•

 کاهش هزين   هاي ومليات بانکي و مشتري•

 اندام انتقاالت در هر زمان و در هر مکان•

کاهش رد پاي کربن در محيط زيست از طريق تأمين مالي طرح هاي انرژي بادي •
 و انرژي خ رشيهي

 نقاط قوت

حرکت مردم ب  سمت افزايش دانش رايان  ب  تسهي  شرو  شدي   هداي بانکدهاري    •
 .س ز و افزايش تماي  مشتري ب  فعاليت هاي ن ين بانکهاري س ز مندر مي ش د

 تمام شرو  رو اين از .مي کننه استفاد  ATM کارت هاي از تنها مشتريان بيشتر•
 .مي رسه نظر ب  الزم س ز بانکهاري شي   هاي طرح هاي

 گسترش اينترنتي، بانکهاري و همرا  تلفن بانکهاري از استفاد  افزايش ب  ت ج  با•
 .مي رسه نظر ب  الزم س ز بانکهاري شي   هاي

 فرصت ها

 مشتريان س ي از آن پذيرش و انتخاب و ب د  جهيهي مفه م س ز بانکهاري•
 .است زمان بر

 .ب د خ اهه باال هزين  با تکن ل ژي نيازمنه س ز بانکهاري اجراي•

  پر بازيافتي و پذير تدهيه تکنيک هاي نيازمنه س ز بانکهاري شي   هاي اجراي•
  .است هزين 

  روزرساني ب  و بانک کارکنان آم زش س ز، بانکهاري شي   هاي کلي  اجراي براي•
 .است ضروري آن

  بانکهاري اتخاذ خالش هاي از ديگر يکي داخمي امنيت مشک  و داد  ها از حفاظت•
 .مي باشه س ز

  ب  ها خالش ديگر از نيز س ز بانکهاري در مشتري و  ر رمز ومليات ب دن بر زمان•
 .آيه مي حساب

 چالش ها
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 تجربه بانکداري سبز در دنيا. 1

هدايي  آن در سراسدر دنيدا گدام    يارتقدا سد ي بانکدهاري سد ز و    زمين  حرکت ب هاي متعهدي در بانک

هداي مختلدف،   اندهک تدربد  آن در باندک    پيشين با ت ج  ب  تازگي مفه م بانکهاري س ز و . انهبرداشت 

 . ش نهها در زمين  فعاليت بانکهاري س ز در ادام  معرفي ميترين بانکبرخي از برجست 

 6ولي سيليکون بانک
  

وند ان  اين بانک در کاليفرنيا مستقر ب د  و داراي گرو  مدالي قد ي در زميند  بانکدهاري تدداري و بد       

 4/3حدهود   5 51مدم   سرماي  بانک در سداال   .استترين بانک در تن   خهمات مالي و بانکي  خالق

ن يالمللي را در ب کارمنه، بانکهاري تداري، اختصاصي و بين 5549و با بيش از  ب د ميليارد دالر آمريکا 

دهنده    ون ان اراخ   بانک سيليک ن ولي ب. کنه هنه پشتي اني مي و شعب جهاني از جمل  انگليس، خين

5 شدرکت فدهراال بيمد  سدپرد     خهمات بانکهاري، وضد ي از  
FDIC))  از  .اسدت فدهراال رزرو    سيسدت  و

ت جهي در زمين  بانکهاري الکترونيدک  خهمات قاب  اراخ  ،دکرب  آن اشار  ت ان  اصلي ک  ميهاي   ويژگي

هداي   هداي الکترونيدک، پايدا و پرداخدت فايد       هاي بههي پيشرفت  الکترونيکي، پرداخدت  از جمل  کارت

 3.استالکترونيکي از طريق اطالوات پرداخت و با استفاد  از هر سيست  حسابهاري 

 4بانک اتيکا  

زيسدت  دار محديط  هداي دوسدت   مح ر است ک  در اوطداي وام، بخدش   اتيکا بانکي سپرد  بانک ايتاليايي

در حد ز   . دهده  هاي تدهيهپذير و محص الت کشاورزي ارگانيک را در اول يدت قدرار مدي    همچ ن انرژي

سندي، بدراي ايدن    لحاظ اقتصادي و تحلي  امکان  ب ها، دارا ب دن قابليت اجرايي باال  تأمين اوت ار پروژ 

انرژي  ماننهمح ر  هاي انرژي ط ر خاص، برخي پروژ اين بانک ب . برخ ردار است اي ويژ بانک از اهميت 

به د د  مشدروط بد    ن سدازي مسدکن    و نيدز  هداي خ رشديهي   هداي آبدي، اندرژي    حرارتي و برق، انرژي

 .استد  کررا تأمين مالي انرژي مصرب هاي  شاخص

______________________________________________________ 
1. Silicon Valley Bank 

2. Federal Deposit Insurance Corporation 

3. https://www.svb.com 

4. Banca Etica 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjplpq2tZbRAhUBHxoKHW8gAbcQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.fdic.gov%2F&usg=AFQjCNFKDaJ2ZfSo8TrIjQ0jST7Xtw3q5Q
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjplpq2tZbRAhUBHxoKHW8gAbcQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.fdic.gov%2F&usg=AFQjCNFKDaJ2ZfSo8TrIjQ0jST7Xtw3q5Q
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 6بانک تريودوس  

هايي ماننده کسدب و کارهداي مد اد     جهاني است ک  روي تأمين مالي سازمانبانک تري دوس يک بانک 

 در بيشدتر مد ارد  هاي حفاظت از ط يعت ک  هاي تدهيهپذير و پروژ هاي انرژيغذايي ارگانيک، شرکت

انهاز است کد  بدر پايد      اين بانک يک بانک پس. ش د، تمرکز داردمي نداماهاي س ز ت سط آنها فعاليت

. گذاري برخد ردار اسدت   بانکهاري اخالقي بنا شه  و از پرتف ي بسيار متن وي در تخصيص وام و سرماي 

اکن ن در آلمان، بلژيک، انگلسدتان و اسدپانيا شدع       در هلنه تشکي  شه و ه  391 اين بانک در ساال

هداي   هاي آن، غير از خهمات متعارب بانکي، شام  اوطاي وام ب  پروژ  صلي فعاليتفعاال دارد و هست  ا

هداي اجتمداوي    اخالقي و ايداد کارآفريني -زيست، ت سع  پايهار، اراخ  خهمات فرهنگي سازگار با محيط

 . استگذاران و وج   مهيريت شه  با اههاب خاص  انهاز سپرد  از پس

 2بنگالدش بانک    

 مدهيريت  و سد ز  بانکدهاري  هداي شدي    ت سدع   بدراي  سياسي هايبنگالدش دست رالعم بانک مرکزي 

 .کدرد  اسدت   صادر را ه ايي و آب تغييرات ب  رسيهگي يتمسئ ل اي بابخشنام  و زيستمحيط ريسک

 ندر   فاضدالب را در  تصدفي   تأسيسات و بي گاز خ رشيهي، انرژي اوت ار تأمين وام بانک اين ،همچنين

  3.کنهمي معرفي درصه 2 بهر 

 طرح صندوق سبز هلند 

هداي   طرح صنهوق س ز هلنه نمايي از س ک تأمين مالي اروپايي کامالً پيشرفت ، مؤثر و ابهاوي در ح ز 

هاي قان ني مناسب،  دهه ک  از طريق اوماال خارخ ب اين طرح نشان مي. کنه محيطي را اراخ  ميزيست

 . خ بي مشارکت و حمايت مالي داشت  باشنهمحيطي ب هاي زيست پيشرفتت اننه در برخي  ها مي بانک

 

 

______________________________________________________ 
1. Triodos Bank 

2. Bangladesh Bank 

3. Rajesh, et al. (2014). 
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 6هلند مؤسسه مالي السر  

هدا و   سدازي ياراند    زيسدت و در امدر پيداد    تخصص اين مؤسس  مالي در حيط  حفدظ و به د د محديط   

. اسدت داري، ام ر تفريحي و مهيريت منابع ط يعي  شيالت، صنايع فرآوري، جنگ   هاي کشاورزي، طرح

هداي الزم   هدا و اراخد  مشداور     نس ت ب  صهور مد زهاي مرت ط، اوماال معافيدت  اين مؤسس   ،همچنين

 . فعاليت دارد

 2رزرو بانک هند  

بدراي   "Green Coin Rating"وند ان   بدا بندهي سد ز،    رزرو بانک هنه استانهاردهايي را در زمين  رت د  

ها بر اساس ميزان انتشدار کدربن    بنهي، بانک براي اين سيست  رت  . هاي هنهي معرفي کرد  است بانک

در  شده   از مد اد اسدتفاد    بارديگرهاي خ د و در زمين  مقهار بازيافت، ن سازي و استفاد   در اثر فعاليت

بندهي   هدا رت د    شد ک   و هدايي نظيدر سدرورها، کامپي ترهدا، خاپگرهدا      تدهيزات و ادوات خ د و سيست 

  و جد ايز يدا   شده هدا بررسدي    هداي سد ز ت سدط باندک     ميزان تأمين مدالي پدروژ    ،همچنين ؛ش نه مي

 . ش د وکارهاي س زتر اوطا مي گيرنهگان بابت کسب هايي ب  قرض شناس 

  دامينيون  –ترنتو بانک(TD)
 9 

 بدا اي هداي فرودي آن در مدم ود    داميني ن يک بانک کانادايي است؛ اين بانک و شدرکت  –انک ترنت ب

 هدا دارد؛ هدايي بدراي حفاظدت از جنگد     دي طرح-بانک تي. کننهدي بانک فعاليت مي-ون ان گرو  تي

 الکترونيکدي،  اسدناد  بد   تغييدر  با بانک کاغذ از استفاد  کاهش مهيريت و ههب با هاييبرنام  ،همچنين

 . دارنه اوت ارسندي افزايش و داخلي فرآينههاي شهن ديديتالي

-زيسدت  ک  با اهدهاب  کنهاراخ  مي کار و کسب هايطرح و خهمات محص الت، س ز طرح برگ

 :استاين طرح شام  م ارد زير . استدي بانک مرت ط -گرو  تي تعههات و محيطي

يدا کداهش   )اي مشارکت در اقتصادي با کربن کمتر از طريق کاهش در انتشار گازهاي گلخان  -

 ،(در مصرب انرژي

______________________________________________________ 
1. Laser 

2. Reserve Bank of India 

3. https://www.tdcanadatrust.com/products-services/banking/green-banking/index.jsp 
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 ،مناطق بسيار مه  زيستگا  جنگلي حفاظت شه  و افزايش فضاي س ز شهريرشه  -

 ،کاهش مصرب کاغذ -

 .هاآمه  از مهيريت پايهار جنگ  دست ب استفاد  از کاغذ و محص الت خ بي  -

 6گذاري سبزبانک سرمايه  

 بد   بخشديهن  س ز، سروت گذاريبانک سرماي  ههب. لنهن انگلستان قرار دارد شهر مرکز اين بانک در

اين بانک ت سدط دولدت انگلسدتان و سدهامهاران     . تر و س زتر استق ي اقتصاد ب  بريتانيا انتقاال اقتصاد

 . کننهگذاري فراه  ميگذاري اولي  را براي سرماي منحصر ب  فرد تشکي  شه  است ک  سرماي 

اندرژي، زبالد  و   وري هاي مختلف انگلستان شام  بهدر  گذاري در بخشسرماي  ،ههب اين بانک

اي بديش  هاي سدرماي  هاي بزرگ با هزين هاي تدهيهپذير خشکي، حمايت از پروژ زيست انرژي، انرژي

هاي ط ر خاص براي پروژ اين بانک ب . هاي ک خک دو ميلي ن پ نهي استاز يک ميليارد پ نه و پروژ 

کاري وزارت انرژي و تغييدر آب  اين بانک با هم ،همچنين 5.س ز ک خکتر پن  صنهوق ايداد کرد  است

گدذاري در  بد  منظد ر سدرماي    ( ميليد ن دالر  539)ميلي ن پ نه  511و ه ايي در يک برنام  آزمايشي 

  3. انههاي کاهش کربن در آفريقا و هنه ت افق کرد پروژ 

 :بنهي کردهاي زير تقسي ت ان ب  بخشهاي س ز اين بانک را ميدار فعاليتهاي اول يتح ز 

 دريايي بادي انرژي، 

 زيستي انرژي و زبال  بازيافت، 

  انرژي وريبهر، 

 ک خک مقياس در تدهيهپذير هايانرژي، 

 4.م ارد ديگرت د  و  زيست انرژي نق ، و حم  براي زيستي هايس خت 

 

______________________________________________________ 
1. UK Green Investment Bank 

2. http://www.greeninvestmentbank.com/what-we-do/ 

3. https://about.bnef.com/blog/u-k-green-bank-agrees-298-million-of-lending-to-africa-india/ 

4. OECD POLICY PERSPECTIVES: GREEN INVESTMENT BANKS, December 2015 
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 6بانک سبز نيويورک  

در  خص صدي  بخدش  همدرا  بدا   دولدت  حمايت با مالي است ک  تخصصي نهاد ني ي رک، يک بانک س ز

 قابد   کارآمهتر، انرژي سيست  يک ايداد ني ي رک، پاک انرژي بازارهاي در گذاريسرماي  افزايش جهت

 .کنهفعاليت مي پايهار و اطمينان

 در پداک  اندرژي  آوريفدن  استقرار هايپروژ  اجراي براي سرماي  ب  قابليت دسترسي اين بانک

هداي فعاليدت   از جمل  زميند   5؛دههمي اث ات شه  افزايشهاي طريق روش از را ني ي رک ايالت سراسر

 :ت ان ب  م ارد زير اشار  کرداين بانک مي

  انرژي وريبهر، 

 تدهيهپذير انرژي، 

 جمل  از ديگر پاک هايآوريفن CHPهايسل ال الکتريکي، نقلي  وسيل  هاي، زيرساخت 

 3.دريايي بادي انرژي و س ختي

 بانکداري سبز در ايران. 1

ها و مطالعدات مختلفدي در ايدن    هاي اخير تالشبانکهاري س ز در ايران، مفه م جهيهي ب د  و در ساال

در اين بخش از مقال ، بانکهاري س ز در ايران در دو . هاي کش ر ص رت گرفت  استزمين  از س ي بانک

روايدت الزامدات    هاي پرداخت کش ر وزيربخش شام  گسترش استفاد  از ابزارهاي الکترونيکي در نظام

 .ش د ميمحيطي در فرآينه اوطاي تسهيالت بانکي، بررسي زيست

 4کشور پرداخت هاينظام در الکترونيکي ابزارهاي از استفاده گسترش.1-6

رساني بد    هاي ارتقاي کيفيت خهمت ترين روش ها ب  بانکهاري الکترونيک، از مه  رويکرد گسترد  بانک

خ ش ختان ، نظام بانکي کش ر . ش د ها شناخت  مي وري در بانک ها و به  د بهر  مشتريان، کاهش هزين 

______________________________________________________ 
1. NY Green Bank 

2. https://greenbank.ny.gov/ 

3. OECD POLICY PERSPECTIVES: GREEN INVESTMENT BANKS, December 2015 

 هداي اقتصدادي دايدر  بررسدي و تحليد  بدازار       ها و سياسدت  ، ادار  بررسي334 هاي پرداخت ساال   تحلي  ومکلرد نظام.  4

 .ا. ا. بانک مرکزي ج. بانکي بين
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هاي ند ين در انددام ومليدات     آوريالمللي ن  تنها دور ن  د ، بلک  با کاربري گسترد  فن از اين رونه بين

هداي رشده تعمدي  ابزارهداي الکترونيدک در       بانکي و اراخ  خهمات بد  مشدتري، يکدي از بداالترين ندر      

در بعده کيفيدت و تند   ابزارهدا نيدز،      . هاي بانکي در سطح جهان را ب  نام خ د ث ت کرد  است فعاليت

هاي جهاني، در سدطح کشد رهاي    شاخص سطح اراخ  خهمات و بانکهاري الکترونيکي در ايران بر اساس

انهاز بيست سدال  نظدام جمهد ري اسدالمي در      ها خش  پيشرو ب د  و از اين لحاظ، تحقق يکي از آرمان

کسدب ايدن م فقيدت مرهد ن     . رسده  نظر مي اي، قاب  دستيابي ب  منطق  نخستخص ص کسب جايگا  

آوري اطالوات با بسترسازي هاي فن شرکتاي است ک  در سطح نظام بانکي و  تالش و اقهامات گسترد 

 . گري بانک مرکزي ر  داد  است و ههايت

وارد  395 با تص يب طرح جامع ات ماسي ن بانکي در مدمع ومد مي، باندک مرکدزي در سداال     

پرداخدت   ديگر هاي ، سامان (شتاب)ورص  بانکهاري الکترونيک شه و پس از ايداد س خيچ ملي پرداخت 

ساتنا، پايا، تابا، شاپرک و خکاوک نيز يکي پس از ديگري بد  ورصد  فعاليدت بدانکي      خرد و کالن ماننه

پرداخدت، بانکدهاري مددازي و     ديگدر  هاي فروش، خ دپردازها و ابزارهداي  بر پايان  افزون. معرفي شهنه

وطنان قرار گرفت  و تمهيدهات باندک مرکدزي     هاي اخير م رد استق اال گسترد  ه  اينترنتي نيز در ساال

  امکدان ( هداي نمداد و نهداب    اندهازي سدامان    را )راي تأمين امنيت بسترهاي نق  و انتقاال الکترونيکدي  ب

مرکز کنترال امنيت ش ک  و . شناسايي ه يت مشتري و استفاد  از امضاي ديديتاال را فراه  کرد  است

بانکي و ايدداد   براي مهيريت يکپارخ  امنيت اطالوات در نظام( کاشف)هاي بانکي  پاسخگ يي ب  ف ريت

 .سپري امن در برابر تههيهات ساي ري، در ارتقاي اق اال وم مي ب  اين ابزارها م فق ب د  است

هايي از رونه رو ب  رشه استفاد  از ابزارهاي الکترونيکي، رشه تعهاد تدهيدزات  نم ن  ،در ادام  

بزارهدا و نيدز جدايگزيني    شه  از طريدق ايدن ا  هاي پردازش پرداخت الکترونيکي، رشه متناسب تراکنش

جاي ابزارهاي پرداخت سنتي نظيدر اسدکناس و مسدک ک و    تهريدي نظام ن ين پرداخت الکترونيکي ب 

 .دش ان ا  خک در نظام بانکي کش ر بررسي مي
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 الکترونيکي پرداخت تجهيزات و ابزارها توسعه.1-6-6

بررسدي  . اراخ  شده  اسدت   332 تا  395 تعهاد تدهيزات پرداخت الکترونيکي براي دور   ،5در جهوال 

 9/31از   هاي خد دپرداز دهه ک  تعهاد دستگا نر  رشه تعهاد تدهيزات پرداخت الکترونيکي نشان مي

بدراي  . رسديه  اسدت  332 در سداال  ( هزار دستگا  49)درصه رشه  3/9ب   399 درصه رشه در ساال 

رسديه    332 درصده در سداال    9/1بد    399 درصه در ساال  5/54هاي شعب نر  رشه از تعهاد پايان 

ان مقايس  مت سط رشه دور  د  سال  براي تعهاد تدهيدزات پرداخدت الکترونيکدي نشد     ،همچنين. است

هاي شدعب بدا مت سدط    درصه بيشترين و پايان  2/33هاي فروش با مت سط نر  رشه دهه ک  پايان مي

 . انهدرصه کمترين مقهار رشه را ب  خ د اختصاص داد  4 /9نر  رشه 

کدارت   3/2  برابدر هاي صادر شه  در کشد ر   ، سران  کارت332 بر اساس آمارهاي پايان ساال 

هدزار   3/52 برابدر هاي فروش ب  جمعيدت کشد ر    نين، نس ت تعهاد ک  پايان همچ. ازاي هر نفر استب 

ش د کد  در مقايسد  بدا ندر  معمد ال آن در بسدياري از        دستگا  ب  ازاي هر يک ميلي ن نفر برآورد مي

 313و  233هاي شعب بد  ترتيدب    اين رق  براي خ دپردازها و پايان . کش رها در سطح بااليي قرار دارد

 . زاي هر يک ميلي ن نفر محاس   شه  استادستگا  ب 
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1. Automated Teller Machine(ATM) 
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 تعداد تجهيزات پرداخت الکترونيکي. 2جدول

 6971 6978 6977 6973 6931 6936 6932 6939 6934 6931 

 ها کارت بانک

 (ميليون عدد)
33 51 99  59  94 555 593 334 33  4 2 

–خودپردازها 

 دستگاه
33 9  5323  9 33 51553 55555 31 93 33993 41353 43354 49394 

هاي پايانه

هزار )فروش 

 (دستگاه

459 954   49  2 3 5 94 5593 3  1 395  4434 2595 

 هايپايانه

 -شعب 

 دستگاه

5 919 59149 3 923 43145 25995 23  9 25 25 52339 9 533 95 99 

 .ا. ا. بانک مرکزي ج: مأخذ        

 گسترش مبادالت الکترونيکي  .1-6-2

پيشدين  شه  در ش ک  بانکي کش ر نس ت ب  سداال  هاي پردازش ، تعهاد و ارزش تراکنش332 در ساال 

. هزار ميليارد رياال رسديه  35991ميليارد وهد و  9 /5درصه ب    3/5و  9 /3برابر ترتيب با رشهي ب 

و  9/3، ب  ترتيدب بدا رشده    يادشه  ساالهاي اندام شه  از طريق خ دپردازها در  تعهاد و ارزش تراکنش

 ربرابد )هداي شد ک  بدانکي     اين ترتيب بيشترين سه  از ارزش ک  تراکنش ب د و ب  همرا درصهي  5/3

هداي انددام شده  از طريدق      ، تعدهاد تدراکنش  ساالدر اين . ب  خ دپردازها اختصاص يافت( درصه 3/41

 ميليارد وهد و ارزش آن نيدز بدا   1 /3ب  پيشين درصهي نس ت ب  ساال  45/ هاي فروش با رشه  پايان 

هدزار ميليدارد ريداال     1 59 هداي الکترونيکدي بد      درصهي از ک  ارزش تراکنش 9/34احتساب سه  

 9)هدا   سه  انهک نس ي تلفن ثابت، تلفن همرا ، کي سک و اينترنت از ارزش ک  تراکنشرغ   ب . رسيه

نس ت ب  سداال   332 ن طريق در ساال هاي اندام شه  از اي درصهي ارزش تراکنش 2/53رشه  ، (درصه

آمار حاکي از گسترش فرهنگ اين . هاي آتي است حاکي از استفاد  بيشتر از اين ابزارها در ساال پيشين

رود  انتظار مدي . استفاد  از ابزارهاي ن ين پرداخت و کاهش نقش پ ال نقه در معامالت روزان  افراد است

هدا در ايدن    سراسر کش ر، رونه افزايشي سه  تعدهاد تدراکنش   هاي الکترونيکي در با ت زيع مناسب پايان 

 .ها ادام  يافت  و نقش پ ال نقه در م ادالت کاهش بيشتري يابه پايان 
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 درهداي انددام شده  در شد ک  بدانکي کشد ر        رونه زماني تغييرات در تعدهاد و ارزش تدراکنش  

 هدا  ط ر ک  در ايدن جدهوال   مانه. نشان داد  شه  است ،4و  3 هاي در جهوال 332 تا  395 هاي  ساال

هاي اخير هم ار  رونه استفاد  از ابزارهاي الکترونيک ه  از نظر تعهاد و هد    ساال در ،دش  ميمالحظ  

 .از نظر ارزش فزاينه  ب د  است

 هاي انجام شده در شبکه بانکي کشورروند زماني تغييرات در تعداد تراکنش. 9جدول 

 
 (ميليون عدد)ها تعداد تراکنش

6971 6978 6977 6973 6931 6936 6932 6939 6934 6931 

  252 2153 4319 51 4 1 41 5922 11 5 592  911 3 5 خود پردازها

 3 13  9594 2423 3339 5322 312  2 5 5 5 93 34 ي فروشها پايانه

 595 595 524 34  91  54  99   5  33 35 ي شعبها پايانه

تلفن همراه، تلفن 

کيوسک و ثابت، 

 اينترنت

- - - - 93 325  53  5 59 551  5 5  

تراکنش هاي شبکه 

 بانکي
599 359  529 5935 4354 5311 334   5993  2531  9299 

 .ا. ا. بانک مرکزي ج: مأخذ        

 

 هاي انجام شده در شبکه بانکي کشورروند زماني تغييرات در ارزش تراکنش. 4جدول 

 
  (هزار ميليارد ريال)ها ارزش تراکنش

6971 6978 6977 6973 6931 6936 6932 6939 6934 6931 

 2145   395  3429  9991 4354 5443 95   252 553 43  خود پردازها

 1 59  3524 9933  539 2593 5354   2 35  49  5 ي فروشها پايانه

 5415 2339 2399 3355 5954 995  339  929  39 552 ي شعبها پايانه

تلفن همراه، تلفن 

ثابت، کيوسک و 

 اينترنت

- - - - 49  32 224    1  242 5255 

تراکنش هاي شبکه 

 بانکي
435 595  222 3194 5224  35 5  9535 59533 313 9 35991 

 .ا. ا. بانک مرکزي ج: مأخذ             
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 (درصد)شبکه بانکي هاي   سهم تعداد تجهيزات الکترونيکي در تراکنش. 2نمودار 

 
 .ا. ا. بانک مرکزي ج: مأخذ 

بدا  . دهده هاي ش ک  بدانکي را نشدان مدي   سه  تعهاد ابزارهاي الکترونيکي در تراکنش ،5نم دار

پرداخدت رونده    ديگدر  ت ج  ب  نم دار سه  خ دپردازها در ط ال دور  م رد بررسي نس ت بد  ابزارهداي  

تلفن همرا ، تلفن ثابدت، کي سدک و اينترندت رو بد  افدزايش      هاي فروش و کاهشي داشت  و سه  پايان 

دهه ک  خ دپردازهدا بدا مت سدط    ها نشان ميبررسي مت سط سه  دور  براي تعهاد تراکنش. ب د  است

درصهي ب  ترتيدب بيشدترين و کمتدرين سده  از      4هاي شعب با مت سط سه  درصه و پايان  23سه  

 . انهب  خ د اختصاص داد را  ها در ک  دور  د  سال تعهاد تراکنش

هاي ش ک  بانکي ب  تفکيک تدهيزات الکترونيکدي بدراي دور    سه  ارزش تراکنش ،3در نم دار

دهده همدرا  بدا افدزايش سده  تعدهاد تدهيدزات        بررسي اين نم دار نشان مدي . اراخ  شه  است يادشه ،

اي ش ک  بانکي مرب ط بد  هدر   ههاي ش ک  بانکي، سه  ارزش تراکنشپرداخت الکترونيک در تراکنش

درصده و   41ک  خ دپردازها با مت سدط سده    ط ريب  ؛يابهيک از تدهيزات الکترونيک ه  افزايش مي

درصده بد  ترتيدب بيشدترين و کمتدرين       5تلفن همرا ، تلفن ثابت، کي سک و اينترنت با مت سط سه  

 . انههاي ش ک  بانکي را ب  خ د اختصاص داد سه  از ارزش تراکنش

 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 
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 395  399  399  393  331  33   335  333  334  332 
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 (درصد)  هاي شبکه بانکي به تفکيک تجهيزات الکترونيکي  سهم ارزش تراکنش. 9نمودار 

 

  

 

 

 

 

 

 .ا. ا. بانک مرکزي ج: مأخذ       

سران  تغييرات در تدهيزات الکترونيکي کش ر روندهي فزاينده     ،2جهوال شه  در  اطالوات اراخ بر اساس 

ودهد   3/2 ب  بديش از   395 وهد در ساال  24/1کارت ب  ازاي هر نفر از ک  تعهاد ط ري ب  ،استکرد  را تدرب  

 . انهکرد اين ح ز  نيز رونه مشابهي را تدرب   ديگر متغيرهاي. رسيه  است 332 در ساال 

 روند زماني تغييرات در تعداد سرانه تجهيزات الکترونيکي در شبکه بانکي کشور . 1جدول 

 6971 6978 6977 6973 6931 6936 6932 6939 6934 6931 

تعداد کارت به 

 ازاي هر نفر
24/1 93/1  3/  93/  35/5 39/5 53/3 53/4 51/4  3/2 

تعداد خودپرداز 

با ازاي هر يک 

 ميليون نفر

 33  93 534 599 324 339 433 2 3 229 233 

هاي  تعداد پايانه

فروش با ازاي هر 

 يک

 ميليون نفر 

2394  129   2599 51419 53152 32359 414 4 49934 25594 52329 

ي ها پايانهتعداد 

شعب با ازاي هر 

 يليون نفرميک 

314 394 432 291 915 533 931 933 3 1 313 

 .ا. ا. بانک مرکزي ج: مأخذ           
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هاي بانکهاري الکترونيک، اق اال ب  استفاد  از اين ابزارها ت سط مردم، همگام با افزايش پتانسي 

ان همچند سه  اسکناس و مسک ک در دست اشخاص از ک  نقهينگي سير نزولي خ د را آغداز کدرد  و   

 3/ بد  کمتدر از    399 درصه در سداال   3/9ک  سه  اين متغير از ک  نقهينگي از  ط ريادام  دارد؛ ب 

 .رسيه  است 332 درصه در ساال 

 (درصد)سهم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص از نقدينگي . 4نمودار 

 

 

 

 

 

     

 

 ا. ا. بانک مرکزي ج: مأخذ         

 مقايسه روند بانکداري الکترونيک در کشورهاي منتخب  .1-6-9

و تعدهاد  هداي فدروش   هاي بانکي، تعهاد پاياند  در اين بخش ب  مقايس  ميانگين رشه سران  تعهاد کارت

نشدان داد    5ط رکد  در جدهوال    همدان . شد د  پرداخت  ميهاي خ دپرداز در کش رهاي منتخب دستگا 

تدا     51هاي بانکي براي دور  در ميان کش رهاي منتخب و بر اساس ميانگين تعهاد کارت ،شه  است

 ،همچندين  ؛داردهاي بدانکي را  از کش ر هنه باالترين سران  کارت پسدرصه رشه  5 /3ايران با  2 51

هاي خ دپرداز ازاي هر نفر و ميانگين سران  تعهاد دستگا هاي فروش ب ميانگين رشه سران  تعهاد پايان 

ايران از وضدعيت مطلد بي    ي ديگر،ک  نس ت ب  کش رها ب د درصه  9/5و  9 ازاي هر نفر ب  ترتيب ب 

 . برخ ردار است

وهد کدارت بداالترين و کشد ر     4/9استراليا با سران  در ميان کش رهاي منتخب  2 51در ساال 

ايدن در حدالي اسدت    . دهنهخ د اختصاص ميترين سران  کارت را ب وهد کارت پايين 2/1هنه با سران  
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 ،در همدين سداال  . شده  اسدت   گزارش 2 51وهد کارت در ساال  5/4ک  در ايران ب  ازاي هر نفر تعهاد 

 پايان  فروش ب  ترتيدب بداالترين و   دستگا  191 و کر  جن بي با تعهاد  دستگا  25594ايران با تعهاد 

هداي  سدران  تعدهاد دسدتگا    . دهنده خد د اختصداص مدي   هاي فروش را بد  ترين سران  تعهاد پايان پايين

تدرين  ترتيدب بداالترين و پدايين   وهد است ک  بد   92وهد و در کش ر هنه  924 خ دپرداز براي کانادا 

 .وهد است 313هاي خ دپرداز براي ايران سران  تعهاد دستگا . دهنه د اختصاص ميخمقهار را ب 

 (  2166-2161)مقايسه روند بانکداري الکترونيک در کشورهاي منتخب . 1جدول 

 ايران ترکيه کره جنوبي هند آلمان فرانسه کانادا استراليا 

 ميانگين رشد سرانه تعداد

 هاي بانکي  کارت 
1/1  - 9/ -  1/1  5/53   /1  3/2  3/ 5  

 ميانگين رشد سرانه تعداد

 ي فروشها پايانه 
9/4  5/ 2  - 2/1  5/3  9/ 9  3/   9 

 سرانه تعدادميانگين رشد 

 هاي خودپرداز  دستگاه 
3/1-  5/  9/    /1  5/5-  9/1   1 9/5  

 Statistics on Payment, Clearing and Ssettlement Systems in the CPMI Countries (2016):  مأخذ

 محيطي در فرآيند اعطاي تسهيالت بانکيرعايت الزامات زيست.1-2

کمک ب  رونق اقتصدادي ج امدع، آثدار سد ء اجتمداوي و      رغ   ب ها در سطح جهاني رشه و ت سع  بنگا 

هدا نقدش کليدهي در    ، بانکي ديگرهادر مقايس  با بنگا . محيطي در سطح جهاني ب  همرا  داردزيست

ها نظدارت و  از آندا ک  بانک. کننهمحيطي در ج امع ايفا مييت اجتماوي و زيستمسئ لسازي نهادين 

اي را بروهه  دارنه، قادرنده  ها و اقهامات بيم مالي پروژ کنترال جريان سرماي ، اوطاي تسهيالت، تأمين

ها را وادار بد  پاسدخگ يي   ب و کارهاي تحت حمايت خ د اوماال نف ذ کرد  و بنگا در نح   وملکرد کس

 ،در ايدن راسدتا  . نده کنمحيطي ناشي از کسب و کار خد د  در ق اال مساخ  و معضالت اجتماوي و زيست

گذاري و هاي سرماي ت انه ريسکمحيطي مييت اجتماوي و زيستمسئ لها نس ت ب  وهم روايت بنگا 

 . گيري براي آنها ب  همرا  داشت  باشهخش اوت اري 

هدا را بدا   امروز ، بسياري از فرآينههاي اوطاي تسهيالت تداري در نقاط مختلدف جهدان پدروژ    

گيدرد، بد    محيطي مطرح در کسب و کار روزان  را در نظر مدي اي از ابزارهايي ک  مساخ  زيستمدم و 

هايي ک  نکات زيدر را روايدت   بايه ب  تأمين مالي پروژ ات مالي مؤسس. دهنهدقت م رد بررسي قرار مي
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ت سدع  پايدهار و اسدتفاد  از مندابع ط يعدي       . : نظدر بيشدتري داشدت  باشدنه     ت ج  و امعدان  ،کننهمي

حفاظت از سالمت انسان، تن   زيستي، ايمني و سالمت شغلي، کارايي در ت ليه، انتقاال  .5تدهيهپذير، 

انتشدار  )گيري از آل دگي و بد  حدهاق  رسدانهن ضدايعات، کنتدرال آلد دگي       جل  .3و استفاد  از انرژي، 

وند ان    وجد د شدخص سد م بد     .4 و و مهيريت پسمانههاي جامه و شيميايي( آل دگي در ه ا و مايعات

هداي  ات مالي بايستي جن د  مؤسس. زيستکارشناس ب  منظ ر طراحي يک برنام  براي مهيريت محيط

رو وملکرد يک بنگا  اقتصدادي يدا ت ليدهي    از اين  .هر پروژ  در نظر بگيرنه يادشه  را براي تأمين مالي

اوطاي تسهيالت ب  بنگا  است و در ص رتي  منظ ر ب زيست يک پيش شرط در زمين  حفاظت از محيط

 .کنهک  تخلفي در اين زمين  از س ي بنگا  ص رت پذيرد، بانک ادام  تسهيالت را مت قف مي

يکدي از   ؛هاي مختلفي را مه نظر قرار دهنهها جن  بايه براي تأمين مالي پروژ  هابانک ،بنابراين

رو از اين. استمحيطي زيست اثرات ميزان و مقياس نظر از پروژ  تحلي  و هاي م رد ت ج ، تدزي جن  

با شدرايط ودهم    آن از پس و ارزيابي شه  محيطيزيست منفي و مث ت بالق   اثرات اساس بر بايه پروژ 

 بد   باشده تدا   داشدت   پروژ  وج د هر 5محيطيزيست اثرات بايست ارزيابي مي. دش وج د پروژ  مقايس  

 مدالي  تدأمين  از پديش  محيطدي زيست منفي تأثير کاهش و سازيحهاق  جل گيري، براي الزم اقهامات

ات مدالي بايده   مؤسسد هدا،  گذاري و يا تأمين مالي پدروژ  سرماي  هنگامدر  ،همچنين .ش دت صي   پروژ 

-ها را از نظر مناطق سازگار با محيطپذير را بررسي کرد  و پروژ هاي آسيبمساخ  حساسي ماننه گرو 

هدا  باندک  ،همچنين ؛نهکنط يعي بررسي  ديگر هايها، مراتع و زيستگا ها، جنگ زيست از جمل  تاالب

در طد ال  . اوطاي تسهيالت را داشت  باشنه منظ ر ب محيطي بايه حق بازرسي ام اال و حسابرسي زيست

ها بايستي حق بازرسي فيزيکي از ت ليه، مندابع، آمد زش و پشدتي اني،    برداري از پروژ  بانکاجرا و بهر 

 . را داشت  باشنه م ارد ديگرهاي حسابرسي و محيطي، برنام يت زيستمسئ ل

 ت اننده تسدهيالت و محصد الت باندک سد ز را هماننده       ها ميبانک ،با ت ج  ب  آنچ  ک  گذشت

مد ارد  هاي بازيافت، کشاورزي، تکن ل ژي، زبالد  و  پروژ )محيطي هاي زيستگذاري در پروژ سرماي  . 

هداي  گزيند   اراخد   .5 ،نر  بهدر  وام کمتدر بدراي نصدب سيسدت  اندرژي خ رشديه        براي مثاال با( ديگر

______________________________________________________ 
1. Biswas. (2011). 

2. Environmental Impact Assessment (EIA) 
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 هايي طرحگذاري در سرماي . 3زيست ب  مشتريان و محيط با سازگار بانکي محص الت در گذاري سرماي 

ها و بانک ،در نتيد . محيطي ترکيب شه  است، تعريف کننههاي زيستک  با مساخ  اجتماوي و نگراني

گذاري مرب ط ب  باندک  محيطي را ه  در سرماي هاي زيستيتمسئ لات مالي و اوت اري بايستي مؤسس

 .هايشان روايت کننهگذاريسرماي براي ها تسهيالت ب  بنگا و ه  در اوطاي 

 اوطداي تسدهيالت بدانکي الزامدي در ايدن زميند  مشداهه         رسدمي  در ايران اگرخ  در ضد ابط 

هاي متد لي   مد ز از دستگا  دريافتلي در وم  خنانچ  پروژ  در حاال تأمين اوت ار نيازمنه وش د،  نمي

دسدتگا  مرب طد  بد       باشه و در مد ز اراخ  شه  ب  شع  ،( و تدارتوزارت صنعت، معهن  ط ر مثاال ب )

گيرنده  ناخدار    تسدهيالت  ،وم در زيست اشار  کرد  باشه، نام  سازمان حفاظت محيط م افقت دريافت

محيطدي طدرح، اقدهام الزم را انددام داد  و مدد ز سدازمان حفاظدت         است نس ت ب  کنترال آثار زيست

 .زيست را اراخ  دههمحيط

 بندي  جمع. 8

در زيست براي استفاد  از اص ال و م ازين حفظ محيط ها و الزامات مختلف حمايتو اراخ   ايداد انگيزش

نقددش کليددهي در    معم ال اقتصادهاي سازوکارهر خنده . راه ردهاي رشه س ز قرار دارد بطن م فقيت

ص رت خ دکار قدادر بد  تخصديص     ب ها  سازوکاراين ه، اما نکن اقتصادي ايفا ميهاي رشه  برنام م فقيت 

در راسدتاي رشده سد ز، مندافع      ها سازي فعاليت هماهنگ. تنهنيسدو تضمين رشه پايهار بهيند  مندابع 

هددا در يدک بداز      گددذاري  در بيشتر م ارد اين سدرماي  و ال ت  آورد اقتصادي را ب  ارمغان ميمهت بلنه

 .نهگرد بازمي ب  بانک و اقتصاد زماني ط الني

ون ان يکي از اجزاي حساب خهمات در محاس ات هاي مالي و بانکي ب با ت ج  ب  اينک  فعاليت 

ها ب  مفه م تاز  معرفي شده  بانکدهاري   ش د، الزم است بانک ت ليه ناخالص داخلي و رشه س ز وارد مي

-بد  )الکترونيک  خ ش ختان  در ايران، بانکهاري. نهکنت ج   پيش،س ز در ومليات جاري خ د بيش از 

محيطدي   ده  اخير پيشرفت شتاباني داشت  و از بار مخاطرات زيسدت  در  (ون ان وج  بارز بانکهاري س ز

اي بدراي   هداي ويدژ    ها طرح، بسياري از بانکاينبر  افزون .هاي بانکي تا حه زيادي کاست  است فعاليت

ت اط تنگاتنگي با سدازمان حفاظدت   محيطي در ام ر جاري خ د طراحي کرد  و ارروايت الزامات زيست
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فرآيندده اوطدداي تسددهيالت غيرمصددرفي نيددز در ومدد  از ايسددتگا  کنتددرال آثددار . زيسددت دارنددهمحدديط

تدر شدهن مالحظدات سد ز در      پيشرفت بيشتر در اين زمين  و پررندگ . گذرد ها مي محيطي پروژ  زيست

 .لّي استبانکهاري مستلزم دقت نظر بيشتر و تهوين استانهاردهاي فراگير و م

هداي مشداب  در کشد رهاي پيشدرفت  در زميند  بانکدهاري سد ز،        در مقايس  با اقدهامات باندک  

ها در اوطاي تسهيالت ب  فعداالن  با ت ج  ب  نقشي ک  بانک. هاي ايران هن ز در ابتهاي را  هستنه بانک

ت جد  بد  مالحظدات    ت اننه از طريق مسيرهايي همچد ن  مي ،هاي آنها دارنهاقتصادي و پذيرش سپرد 

گدذاري مسدتقي  در   گذاران س ز، سرماي محيطي در پرداخت تسهيالت، ايداد امتياز براي سپرد زيست

ايدداد فرهندگ    سراندام،زيست و رساني و ايداد آگاهي در م رد محيطمحيطي، اطال هاي زيستپروژ 

و رشده سد ز و تحقدق اهدهاب     پايدهار  ها در مسير ت سدع  ارکان بانک تمامزيست در ميان حفظ محيط

 .  بردارنه گامهاي کلي اقتصاد مقاومتي، ت ليه و اشتغاال ابالغي از جانب مقام معظ  ره ري سياست

بايه اشار  کرد اگر خ  بانکهاري س ز در ايران مفه مي جهيده اسدت، امدا بانکدهاري      ،در نهايت

. هاي فراواني برخ ردار بد د  اسدت  شرفتالکترونيک ب  ون ان يکي از ابعاد بانکهاري س ز در کش ر از پي

هاي ن ين در اندام ومليدات بدانکي و   آوريالمللي و گسترش فنمقايس  نظام بانکي کش ر در سطح بين

هداي ملدي    از آندا ک  در ت ليه حساب. تأييهکننه  اين ادوا است م ارد ديگر،اراخ  خهمات ب  مشتري و 

يستي از معيارهاي راي  ت ليه ملي هستي ، بدا کداهش ايدن    ز هاي محيط س ز ب  دن اال کسرکردن هزين 

اي از گسترش کمي و کيفي وملکرد بانکهاري سد ز، ت ليده ملدي تعدهي  شده        ون ان نتيد  ها ب  هزين 

 . زيستي يا ت ليه ملي س ز افزايش خ اهه يافت هاي محيط ازاي هزين  ب 

تد ان در اراخد     بانکدهاري سد ز را مدي   با ت ج  بد  اينکد  يکدي از ابعداد اجرايدي       س ي ديگر،از 

-کننه  از تسهيالت بانکي بدر محديط  هاي استفاد  هاي ت ييني و تفصيلي در خص ص آثار پروژ  گزارش

گدردآوري و در دسدترس قدراردادن اطالوداتي در خصد ص       دلي هايي ب   زيست دانست، خنين گزارش

محاس   اثدر آن   و فروسايي و در نتيد  تخلي  ياجزازيستي ت ليه اقتصادي، محاس    هاي محيط هزين 

وملکدرد بانکدهاري    يارتقدا اگرخد  گسدترش و    ؛ بندابراين، دکدر ت ليه ملي س ز را تسدهي  خ اهنده    بر

دهده، ت جد  بد     جايگاهي رضايتمنهان  را نشان مدي  ي ديگرالکترونيکي در ايران در مقايس  با کش رها



 

 بانکداري سبز در بستر اقتصاد سبز

 

646 

را تدا حده بدااليي     در کشد ر  اجراي بانکدهاري سد ز   ت انه کيفيت و گستردگياين مفه م مي ديگر ابعاد

هاي سد ز   کارگيري استانهاردهاي ساختمان گسترش ب  ي،از يک س ، روي بهين .بخشه ءو ارتقا تضمين

تعريددف  از سدد ي ديگددر،در سيسددت  بددانکي در کنددار کدداهش اسددتفاد  از کاغددذ در ومليددات بددانکي و  

هاي ت ليدهي داوطلدب دريافدت     محيطي پروژ  زيست مههايآثار و پيا روز براي ارزيابي استانهاردهاي ب 

ت انه در تروي  و به  د بانکهاري س ز در ايدران   تسهيالت و معرفي و اجراي قهرتمنه تسهيالت س ز، مي

 .سزايي بر جاي گذارد تأثير ب 
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