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  نگاهي به اقتصاد

 
 مقدمه

ي کلي و   ها  سياستسيستم بانکي تالش کرده است تا براساس        , ي اخير ها  طي سال 

ضـمن تـامين نقـدينگي مـورد نيـاز          , اي کـشور    هـاي توسـعه     هاي کالن برنامـه     چارچوب

گذاري از انبساط پولي نامتناسب با اهداف نقدينگي و تـورم             هاي توليدي و سرمايه     بخش

با کاهش فشار بخش مالي و رعايـت انـضباط          . ه جلوگيري به عمل آورد    منعکس در برنام  

ارزي امکـان     مالي از طرف دولت از يک سو و بهبود بـازار نفـت و ايجـاد حـساب ذخيـره                   

فـراهم گرديـده    , ي پولي که ساليان متمادي قابل اجرا نبـوده        ها  سياستاجراي برخي از    

انکي کشو ردر راستاي تحقق اهداف  از اين رو بررسي عملکردبانک مرکزي و نظام ب        . است

بدين منظور ابتدا نگاهي گذرا . دارد  ضرورت۱۳۷۶-۸۳دوره کشور طي اي ي توسعهها  برنامه

 به عنوان سال پايـاني دوره برنامـه سـوم           ۱۳۸۳ اقتصاد کالن کشور در سال        به عملکرد 

ي هـا  سياسـت اقتـصادي و اهـم       کالن سپس به اختصار عملکردمتغيرهاي   , شود  توسعه مي 

شود و آنگاه عملکرد بانـک مرکـزي و            ذکر مي  ۱۳۷۶-۸۳اقتصادي بعمل آمده طي دوره      

در پايان نيز   . گيرد  الذکر مورد بررسي قرارمي     نظام بانکي کشور طي دوره هشت ساله فوق       

 بيني شده و اجرا شده در برنامه چهارم توسعه به عنوان           اشاراتي مختصر به اقدامات پيش    

 . خواهد شد و ارزي بانکي در بخش پولي،رو افق ميان مدت پيش
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 ۱۳۸۳گذرا به اقتصاد کشور در سال  نگاهي -الف
سر  را در حالي پشت   ) ۱۳۸۳سال(سوم توسعه  اقتصاد ايران آخرين سال اجراي برنامه     

در ايـن  . رشد اقتصادي همچنان باال اما با شتاب کمتر به روند خود ادامه داد گذاشت که
ي متخذه توسط دولت باعث شد      ها  سياستهمراه با     يمت نفت   سال روند ماليم افزايش ق    

رغم رکود نسبي حاکم بر اقتصاد جهـان و تحـوالت نامـساعد سياسـي در منطقـه       تا علي 
خليج فارس و مشکالت ساختاري واحدهاي توليدي و خدماتي، اقتصاد ايـران در مـسير               

 رشد ۱۳۸۳که در سال  طوري هب. گذاري قرارداشته باشد رشدمثبت ازلحاظ توليد وسرمايه 
همچنـين  .  درصد بـود   ۴/۶ و   ۸/۴اقتصادي و رشد تشکيل سرمايه ثابت به ترتيب معادل          

 ناشي از افزايش قيمـت      ثبات نسبي بازار مالي داخلي و پايداري بخش خارجي که عمدتاً          
 .اي را در ايجاد فضاي رشد در اقتصاد کشور ايفا کرد نقش عمده جهاني نفت بود، 
ني برنامه سوم کاهش نرخ بيکاري و ايجاد اشتغال همچنـان مهمتـرين             در سال پايا  

 درصـد در سـال      ۳/۱۱در اين سـال نـرخ بيکـاري از          . چالش پيش روي اقتصاد ملي بود     
شکاف موجود ميان عرضه و تقاضـاي نيـروي کـار،           .  درصد کاهش يافت   ۳/۱۰ به   ۱۳۸۲

زا،   ل  هـاي اشـتغا    عاليـت گذاري در ف   وجود مشکالت ساختاري از بعد عرضه، ضعف سرمايه         
به منظور  . بود مطرح دربازار کار   ليقوانين مرتبط ازجمله مسا    يي در زمينه  ها  وجودنارسايي

مواجهه با بحران بيکاري تکاليف مشخصي در قالب مـواد قـانون برنامـه سـوم و قـوانين                   
ز براي اين منظور تسهيالتي ا    . بودجه سنواتي بر عهده دولت و سيستم بانکي گذارده شد         
الحـسنه بـه       تـسهيالت قـرض     سوي سيستم بانکي کشور تحت عنوان تسهيالت تکليفي،       

 قانون برنامه سوم توسعه، تسهيالت اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي            ۵۶موجب ماده   
ي مختلـف   هـا   زايي تحت عنوان وجوه اداره شـده بـه بخـش            و همچنين اعتبارات اشتغال   

 تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليـدي و         جهت   اين وجوه عمدتاً  . اقتصادي اعطا شد  
 .زا مورد استفاده قرار گرفت هاي جديد اشتغال اي و طرح ي توسعهها اجراي طرح
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 تحوالت بازار جهاني نفـت و نيـز اجـراي تـدريجي مقـررات جديـد                 ۱۳۸۳در سال   
همـراه   تسهيل تجارت خارجي که در راستاي تحقق اهداف برنامه سـوم توسـعه بـود، بـه            

در سـال مـذکور، رونـد       . ي کشور را متاثر سـاخت     ها   شتابان واردات تراز پرداخت    افزايش
ي کـشور تغييـر جهـت داده و رونـد صـعودي             هـا   جاري تراز پرداخت    نزولي مازاد حساب  

سابقه درآمد حاصل از صادرات نفـت و گـاز عـالوه بـر پوشـش                 افزايش بي . خود گرفت   به
 ميليارد دالر مـازاد مواجـه   ۴ با اري حدوداً ج  واردات فزاينده، باعث گرديد که تراز حساب      

درآمد ارزي نفتي عالوه بر اينکه امکان هزينه ارزي پـيش بينـي شـده در قـانون                  . گردد  
 را فراهم ساخت، از مازاد قابل توجهي برخوردار شد که پس از تامين              ۱۳۸۳بودجه سال   

کـه مانـده قابـل        وريطـ   به. الزامات قانوني، مابقي آن به حساب ذخيره ارزي واريز گرديد         
هـا و    ، پـس از برداشـت طبـق تبـصره         ۱۳۸۳اندوخته اين حساب در پايان سال        استفاده

وضـعيت حـساب    .  ميليارد دالر گرديد   ۵/۹اي و پرداخت تسهيالت بالغ بر        تکاليف بودجه 
ي کشور از مقطع پاياني بازپرداخت ديون ارزي استمهالي به همراه   ها  سرمايه ترازپرداخت 

گذاري در بازارهاي مالي کشورهاي در حال توسعه نظيـر ايـران بهبـود               مايهمطلوبيت سر 
 .چشمگيري يافت

با احتساب ( درمجموع ۱۳۸۳هاي فعاليت بورس اوراق بهادار تهران در سال        شاخص
به لحاظ ارزش و تعداد سهام معاملـه شـده، تعـداد            ) هاي زماني رونق و رکود نسبي      دوره

ي و صنعت قابل مالحظه بوده و از رشـد چـشمگيري            خريداران و شاخص کل قيمت، مال     
 از نظر تعـداد و ارزش سـهام         ۱۳۸۳که معامالت بورس در سال       طوري هب. برخوردار شدند 

 و  ۱/۸۱معامله شده نسبت به سال قبل از آن به ترتيب با برخورداري از رشـدي معـادل                  
 در سال مورد    . ميليارد ريال رسيد   ۳/۱۰۴۲۰۲ ميليون سهم و     ۹/۱۴۲۷۰ درصد به    ۸/۵۵

بررسي با افتتاح بورس کاالي کشاورزي، تاالرهاي اختصاصي و بسط و گسترش تاالرهاي 
 .گذاران در بورس فراهم شد تر سرمايه اي، امکان حضور گسترده منطقه
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ي عمراني  ها  در سال مورد بررسي انتشار اوراق مشارکت به منظور تامين مالي طرح           
 ۷/۱۶ي دولتي معادل    ها  در اين سال دولت و شرکت     . و اعمال سياست پولي ادامه داشت     

بـراي اجـراي    )اي اي و غيـر بودجـه   اعـم از بودجـه  (هزار ميليارد ريـال اوراق مـشارکت   
 ۶/۱۵ي مربوط به آب، برق، راه و ترابري، پتروشيمي و غيره منتـشر کردنـد کـه                  ها  طرح

وه بـر جـايگزيني     در اين سال بانـک مرکـزي عـال        . فروش رسيد     هزار ميليارد ريال آن به    
 هـزار ميليـارد     ۵مبلغي معـادل    )  هزار ميليارد ريال   ۶/۱۶(اوراق مشارکت سررسيد شده     

بدين ترتيب از کل ميزان اوراق مشارکت منتشر شـده          . ريال نيز اوراق جديد منتشر کرد     
 هـزار ميليـارد ريـال آن بـه       ۲/۲۰مبلـغ   )  هزار ميليارد ريـال    ۶/۲۱(توسط بانک مرکزي    

 .فروش رسيد
 زايش رشد نقدينگي و کاهش نرخ رشد اقتصادي موجب گرديد که رشد شـاخص             اف

.  باشد ۱۳۸۲ضمني توليد ناخالص داخلي در سال مورد بررسي بيش از رشد آن در سال               
 در کاالها و خدمات غير مصرفي انعکـاس يافـت، بـه             اين افزايش عمدتاً   به نظر مي رسد   

 ۲/۱۵ در سطح  ۱۳۸۲نسبت به سال     با اندکي کاهش     ۱۳۸۳که نرخ تورم در سال        طوري
 .درصد قرار گرفت

 )۱۳۷۶-۸۳(ي اقتصادي ها سياست عملکردمتغيرهاي کالن اقتصادي و اهم -ب
, ۱۳۷۶-۸۳ طـي دوره      فـراروي اقتـصاد کـشور      مـشکالت ل و   يرغم وجود مـسا    علي •

 سـوم توسـعه منـشا       برنامـه هاي اقتصادي کشور به ويژه        ي ملهم از برنامه   ها  سياست
, رشد توليـد گذاري و  رشد سرمايه قابل توجه چند ساله اخير در زمينه    دستاوردهاي

ـ  .و کنترل تورم بوده اسـت     ) بيکاري  نرخ کاهش( اشتغال رشد  عملکـرد کـه    طـوري  ه ب
 کـشور اجتمـاعي و فرهنگـي      ,  ايران طي دوره برنامه سوم توسـعه اقتـصادي         اقتصاد

 .نظر در اين برنامه را تامين کرده است اهداف عمده مورد
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 اهداف با  برنامه سوم و مقايسه آنطي دوره کالن اقتصاد کشور عملکرد
 شده در برنامه سوم و عملکرد برنامه دوم تعيين

  عملکردمتوسط 
  دومبرنامه 

)۱۳۷۸-۱۳۷۴( 

 ساالنهرشد هدف
 برنامه سوم

)۱۳۸۳-۱۳۷۹( 

  عملکردمتوسط
  برنامه سوم

)۱۳۸۳-۱۳۷۹( 

 ۵/۵ ۰/۶ ۸/۳پايه قيمت به داخلي توليدناخالص ساالنهرشد

 ۳/۹ ۱/۷ ۷/۶ گذاري  سرمايهرشد

 ۱/۱۴ ۹/۱۵ ۱/۲۵  تورمنرخ

 ۳/۱۰ ۷/۱۰-۶/۱۲ ۵/۱۳ )×( بيکارينرخ

  ,)سال پايـان برنامـه دوم   (۱۳۷۸ ارقام مربوط به نرخ بيکاري در جدول فوق به ترتيب مربوط به عملکرد سال       -)×(
سه ماهـه سـوم     و عملکرد   ) پايان برنامه سوم   (۱۳۸۳ال  بيني شده براي س     حداقل و حداکثر نرخ بيکاري پيش     

 .باشد مي)  برنامه سومدورهپايان  (۱۳۸۳سال 

دوره  طـي    کالن اقتـصاد  هاي  شاخصشود     که درجدول فوق نشان داده مي      همانطور

بهبود مـذکور در حـالي      شايان ذکر است     .باشد  اقتصاد کشور مي  بهبود    بيانگر برنامه سوم 

 .ثبات بوده است به شدت بيمذکور ضعيت منطقه در دوره وبه دست آمده است که 

ي اصـالح سـاختاري     هـا   سياسـت اي از     در سايه اجراي مجموعه   مذکور  هاي    موفقيت •

 :باشد ي عمده اصالح ساختار به شرح ذيل ميها سياست ازبرخي . حاصل شده است

 کـه   اي   ارز بـه گونـه     نرخسازي     نظام ارزي به ويژه اجراي سياست يکسان       اصالح -۱

 واقـع   خدشـه ي مالي در عرصه اقتصاد ملي و مبـادالت خـارجي مـورد              ها  تعادل

 .نگرديده است

 اقتـصادي بـه هنگـام بـروز         يهـا   سياست حساب ذخيره ارزي جهت حمايت از        ايجاد -۲

ي هـا   جهت تکميـل طـرح  حسابهمچنين استفاده از وجوه اين   , نوسانات قيمت نفت  

 )درصد(
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ي هـا    در چارچوب تامين منافع نسل     صوصيه تسهيالت ارزي به بخش خ     يعمراني و ارا  

 .آينده از منابع خدادادي نفت

 درصـد   ۲۵ اعمال نرخ يکسان مالياتي بـه ميـزان          ي مستقيم و  ها   ماليات قانون اصالح   -۳

 .براي اشخاص حقوقي

 .گذاري خارجي  جذب و حمايت از سرمايهقانون اصالح -۴

 . تجميع عوارضقانون -۵

 .فع بخش غيردولتي و کاهش سهم دولت بانکي به نتسهيالت گسترش -۶

عمليات اجراي کامل قانون    تأکيد مجدد بر     ي سود بانکي و   ها  نرخ ساختار   اصالح -۷

 ).بهره (بدون ربابانکي 

 . درصدي تسهيالت تکليفي۱۰ کاهش ساالنه -۸

,  و اعطاي تسهيالت براسـاس توجيهـات فنـي         ها  بانک مصارف آزاد    سهمافزايش   -۹

ي دولتـي از    هـا   بانـک  آزاد    مـصارف   سـهم  کـه  طوري هبها    وژهمالي و اقتصادي پر   

 بـه   درصـد در ابتـداي برنامـه سـوم         ۲۰ از   هـا   بانک از منابع    بندي بخشي   سهميه

 .است افزايش يافته ۱۳۸۳ درصد در سال ۴۵حداکثر 

 بـه موانـع     ها  اي و تبديل آن     شناسايي موانع غيرتعرفه  , ي تجاري ها  سياست اصالح   -۱۰

 .ها آن کاهش واي  تعرفه

 . بودجه دولت و رعايت هرچه بيشتر انضباط مالي از جانب دولتاصالح -۱۱

 قانون برنامه سوم و اختـصاص       ۵۶زايي در قالب ماده        اشتغال تسهيالت اعطاي   -۱۲

زا  هـاي اقتـصادي اشـتغال      تر بـراي پـروژه       با شرايط سهل   دولتيوجوه اداره شده    

 .درجهت کاهش نرخ بيکاري
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 )۱۳۷۶-۸۳(عرصه اقتصاد کالن کشور بانکي در ي و نظاممرکز  عملکردبانک-ج
  بخش پولي– ۱ – ج
 کاهش نسبت سپرده قانوني -۱

 هـا  بانـک  نسبت سپرده قـانوني  ۱۳۸۰براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار در سال       •
 درصد کاهش يافت تـا منـابع        ۱۶ درصد به    ۲۱نزد بانک مرکزي از متوسط موزون       
 .  قرار داده شودها بانکر اختيار بيشتري جهت اعطاي تسهيالت د

هاي مختلف بانکي موجب گرديده بـود تـا بـا             هاي سپرده قانوني سپرده     تنوع نسبت  •
 گـذار   سياسـت ها، ابزار مذکور به درستي و مطابق با اهداف            تغيير در ترکيب سپرده   

بيني نـشده از بابـت اثـر ترکيـب            لذا جهت حذف نوسانات پيش    . پولي عمل ننمايد  
هاي سپرده    ي، پيشنهاد حذف تنوع نسبت    گذار  سياستو افزايش دقت در     ها    سپرده

 .قانوني توسط بانک مرکزي به شوراي پول و اعتبار ارايه گرديد

توسـط شـوراي پـول و    (ي سـپرده قـانوني   ها سازي نسبت  به دنبال تصويب يکسان  •
ي تجـاري دولتـي،     هـا   بانـک  نـسبت مـذکور بـراي کليـه          ۱۳۸۳، از آذر ماه     )اعتبار

 . درصد تعيين گرديد۱۷ي غيردولتي و موسسات اعتباري غيربانکي معادل ها نکبا

  پرداخت اعتبارات اسنادي کاهش پيش -۲
 درصد حسب ۱۰۰پرداخت اعتبارات اسنادي در سه نوبت، ابتدا از  کاهش پيش

 درصد و در ۱۰ درصد، در مرحله بعدي به ۶۰ و ۴۰، ۲۰ي مختلف کااليي به ها گروه
 . واگذار گرديدها بانک تعيين اين درصد به ۱۳۸۱داي سال نهايت از ابت

 ي سود بانکيها نرختعديل  -۳
ت علـ  بـه    ها  بانکي  دهي سود بانکي به جهت کاهش تورم، افزايش توان اعتبار         ها  نرخ •

کاهش نسبت سپرده قانوني و بهبود شرايط اقتصادي کـشور درچنـد مرحلـه مـورد                
 .تجديدنظر قرار گرفت
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ها و نرخ سود مورد انتظار        الحساب سپرده   ي سود علي  ها  نرخ ۱۳۸۰ اولين بار در سال    •

 نيز  ۱۳۸۳ و   ۱۳۸۲،  ۱۳۸۱ ها  در سال . تسهيالت تواماً يک واحد درصد کاهش يافت      

 .براساس مصوبات شوراي پول و اعتبار صرفاً نرخ سود تسهيالت کاهش پيدا نمود

گـذاري،کاهش    يه پولي در اين حرکت، تحـرک سـرما        گذار  سياستترين اهداف     عمده •

 .ي توليدي بوده استها در نهايت افزايش فعاليت هاي توليد و هزينه

 ها بانکزادسازي بخشي از مصارف آ -۴

از ابتـداي اجـراي      سازي براي آزادسازي منابع بانکي و ايجاد رقابـت          منظور زمينه  هب

ي هـا   انکب درصد از منابع     ۴۵  حداکثر  و ۳۵،  ۲۵،  ۲۰قانون برنامه سوم توسعه به ترتيب       

 قرار گرفت تـا در  ها بانکهاي مصوب شوراي پول و اعتبار در اختيار    خارج از سهم  دولتي

 .کار گرفته شود هب ها بانکي مولد بر مبناي تصميم مديريت ها بخش

 انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزي -۵

ي پـولي از حيـث   هـا  سياسـت به منظور توسعه و بسط عمليات بـازار بـاز و اجـراي           

ي مناسب در قالب    ها  بديل به عنوان   پول و سرمايه،   هاييت نقدينگي و تأثير بر بازار     مدير

موازين شرع مقدس اسالم بعد از اجراي قانون عمليـات بـانکي بـدون ربـا از ابـزار اوراق                    

 .استفاده شدركت بانك مركزي مشا

 تاسيس موسسات اعتباري غير بانكي  -۶

 خصوصي و تعاوني در ارايـه خـدمات         يها  در راستاي مشاركت هرچه بيشتر بخش      

بانكي و توسعه و تقويت فعاليت موسسات اعتباري غير بانكي ، اولـين موسـسه اعتبـاري                 

 ۱۳۷۶نام موسسه اعتباري تخصصي توسعه صنعت ساختمان در شهريورماه           هغير بانكي ب  

ن با مجوز بانك مركزي شروع به فعاليت نمود و متعاقب آن موسسات اعتباري كارآفرينـا              
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 ي موافقـت اصـول    اخيـراً .  شـروع بـه فعاليـت نمودنـد        ۱۳۷۸و سامان اقتصاد نيز در سال       

و ساير مراحـل     صادر) قوامين، بسيجيان، و انصارالمجاهدين   ( موسسه اعتباري    ۳تاسيس  

  .باشد الزم آنان نيز در حال انجام مي

 ي غيردولتيها بانکتاسيس  -۷
انـداز    رش بازارهاي مالي و تشويق پس      و گست  ها  بانکبا هدف افزايش شرايط رقابتي      

سـيس بانـک غيردولتـي از سـوي مجلـس           ا قـانون ت   ۱۳۷۹داخلي در فروردين ماه سال      
اقتصاد نوين،  (در اين راستا تاکنون چهار بانک غيردولتي        . شوراي اسالمي تصويب گرديد   

ه صدور يز در مرحلفعاليت خود را آغاز نموده و تقاضاهايي ن) کارآفرين، سامان و پارسيان
مجوز قرار دارد که موافقت اصولي براي دو بانک خصوصي پاسـارگاد و سـرمايه و دانـش                  

 .صادر شده است
  صنعتي-در مناطق آزاد تجاري وخارجي) داخلي غيردولتي(ي خصوصيها بانک فعاليت -۸

نامـه اجرايـي       صـنعتي و آيـين     -با تصويب قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجـاري        
 و موسـسات اعتبـاري و    هـا   بانـک  فعاليت    زمينه بانکي در مناطق مذکور،   عمليات پولي و    
 بـه طـور    و موسسات اعتباري داخلي و خارجي در ايـن منـاطق             ها  بانک  دفاتر نمايندگي 

 .فراهم گرديدرسمي 

 ها بانکافزايش سرمايه  -۹
ي ي ايراني در بانکدار   ها  بانک و افزايش توان حضور      ها  بانکمنظور تقويت سرمايه     هب 
 ميليـارد ريـال اوراق      ۵۰۰۰ قانون برنامـه سـوم توسـعه         ۹۳المللي و در اجراي ماده        بين

مشارکت ويژه توسط دولت انتشار يافت و بانک مرکزي بـا خريـد آن و اختـصاص مبلـغ                   
 در ادامه نيـز بـا     . را فراهم آورد   ها  بانک موجبات افزايش سرمايه     ها  بانکمذکور به حساب    

 و احتساب ذخيره نوسـانات      ها   از طريق تجديد نظر دارايي     ها  بانکافزايش مجدد سرمايه    
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 اقداماتي در جهت بهبود نسبت کفايت       ها  بانکي ارزي   ها  و بدهي ) ثابت (ها  داراييتسعير  
         درصــد۲۰۰ ســال گذشــته ۲ ســرمايه بانــک مرکــزي هــم در .ســرمايه بــه عمــل آمــد

 .افزايش يافته است
 بانکداري الکترونيکي -۱۰

ي اخير، سيستم بانکي اقدامات اساسي درخصوص بهبود خدمات بـانکي   اه  طي سال 
بخشي از اين اقدامات شامل اسـتقرار نظـام بانکـداري الکترونيکـي،             . به عمل آورده است   

 بـين شـعب، طراحـي کـارت         on-line و شبکه گسترده     (LAN)گسترش شبکه محلي    
 ايجـاد   ،ي خـودپرداز  هـا   دسـتگاه   تعـداد  افزايش   ، و کارت هوشمند    کارت اعتباري  ،بدهي
ـ  .باشـد   مي) شتاب(و گسترش شبکه تبادل اطالعات بانکي       هاي موازي     شبکه طوريکـه   ه ب

 .تکميل شده است درصد از عمليات بانکداري الکترونيکي ۵۰حدود 
  نزد بانک مرکزيها بانکسپرده ويژه  -۱۱

 در  يکي از اقداماتي که در جهت اسـتفاده مطلـوب از ابزارهـاي غيرمـستقيم پـولي                
ربا صورت گرفت، اجازه افتتاح حساب سـپرده ويـژه            چارچوب قانون عمليات بانکي بدون    

 به تصويب شوراي پـول و اعتبـار   ۱۳۷۷ نزد بانک مرکزي است که در اواخر سال    ها  بانک
ي هـا   سياسـت  نزد بانک مرکزي، اعمال      ها  بانکهدف از ايجاد حساب سپرده ويژه       . رسيد

  . بوده استها بانکمهار نقدينگي ازطريق جذب منابع مازاد  پولي مناسب جهت کنترل و

 الحسنه ي قرضها  تصويب قانون بازار غير متشکل پولي و مهار بحران صندوق-۱۲

 برنامه سوم توسعه ۹۲ قانون پولي و بانکي و تحقق ماده ۱۰در راستاي اجراي ماده  •
 قـانون  در کـشور،  شتر به موسسات مـالي فعـال        بي بخشيدن هرچه  منظور سامان  و به 

  تـصويب مجلـس شـوراي اسـالمي         به ۱۳۸۳ سال   دربازار غير متشکل پولي کشور      
نامه مصوبه قانون مذکور در بانک مرکـزي در حـال تهيـه              حاضر آيين  درحال. رسيد
 .باشد مي
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ي هـا   اي از صـندوق    ي حاصـل از فعاليـت پـاره       هـا   با توجـه بـه مـشکالت و بحـران          •

بانـک مرکـزي      ه مقتضيات قضايي و سياسـي ،        الحسنه در کشور و در پاسخ ب       قرض

مبادرت به اعمال نظارت تخصصي بر موسسات ياد شده کرد و بـا موافقـت اصـولي                 

اقـدام مهمـي جهـت سـاماندهي ايـن              به موسسات اعتباري،   ها  نسبت به تبديل آن   

 .عمل آورده است هي مالي کشور بها بخش از بازار

 ررات مربوط به آنپولشويي و مقمباره با اليحه تدوين  -۱۳

به منظور مقابله با پديده مخرب عمليات پولشويي بر اقتصاد داخلي و تامين الزامات     

 در  درحال حاضـر  که  بين المللي در اين خصوص، اليحه مبارزه با پولشويي مطرح گرديد          

 قبل از تصويب ايـن      .باشد  مي تحت بررسي     شوراي اسالمي  هاي ذيربط مجلس    کميسيون

نيز مجموعـه ضـوابطي را بـه عنـوان مقـررات پيـشگيري از                ل و اعتبار  شوراي پو اليحه،  

پولشويي در موسسات مالي به تصويب رسانيده است که اين مقررات توسط بانک مرکزي 

 . و موسسات مالي جهت اجرا ابالغ گرديده استها بانکبه کليه 

  هزار ريالي۲۰ چاپ اسکناس -۱۴

شار اسـکناس بــا مبـالغ بــاالتر از   بـا توجـه بــه مـشکالت عديــده اي کـه عـدم انتــ     

 پـس از چـاپ       سال ۳۲ موجود در معامالت بوجود آورده بود، بانک مرکزي          هاي  اسکناس

 . هزار ريالي نمود۲۰ي اولين بار اقدام به چاپ اسکناس  هزار ريالي و برا۱۰اسکناس 

ي ها پديده عمده و مثبت در تحوالت پولي سال     يک مرکزي بانک از دولت استقراض عدم -۱۵

اين مطلب باعث گرديده که يکي از عناصر پرمخاطره در تدوين و            . شود  مي تلقي اخير

هاي   هر چند مانده بدهي   . ي اخير برطرف شود   ها  ي پولي طي سال   ها  سياستاجراي  

 .دهد گذشته دولت به بانک مرکزي، هنوز بخش اعظم پايه پولي را تشکيل مي



 

 روند
 

١٦

اهش رشد نقدينگي بوده است ليکن بـه        ي پولي در جهت ک    ها  سياستبا وجود آنکه     -۱۶
سازي ارزي بـا اهـداف پـولي، نوسـانات            ي عقيم ها  سياستدليل تجانس و هماهنگي     

هاي خارجي پايه پولي بـه همـراه داشـته            ناخواسته و شديد در عنصر خالص دارايي      
با اين حـال متوسـط      . است و در نتيجه رشد نقدينگي فراتر از ارقام هدف بوده است           

  درکمتر از متوسط هدف نرخ تورم )  درصد ۱/۱۴( تورم طي برنامه سوم      عملکرد نرخ 
 .بوده است)  درصد۹/۱۵(برنامه مذکور 

 در جهت کمک به ايجاد اشـتغال و         ۱۳۷۶ – ۱۳۸۳سيستم بانکي کشور طي دوره       -۱۷
زايي تاثير قابـل تـوجهي بـر عملکـرد           کاهش نرخ بيکاري در قالب تسهيالت اشتغال      

توان به تسهيالت پرداختي در قالب وجـوه           در اين خصوص مي    .تبازار کار داشته اس   
 قـانون برنامـه سـوم و تـسهيالت          ۵۶اداره شده، تسهيالت پرداختـي موضـوع مـاده          

 .تکليفي با اهداف اشتغالزايي اشاره نمود 
 فعال گرديد، تا پايان ۱۳۷۹وجوه اداره شده که مکانيزم آن از سال  در قالب •

ميليارد ريال تسهيالت از هزار  ۷/۱۴دود ح  جمعاً ها بانک ۱۳۸۳اسفند ماه 
محل وجوه واريزي از طرف دولت در اختيار متقاضيان قرار داده و انتظار 

 .باشد هزار فرصت شغلي از اين محل بوجود آمده ۵/۳۵۷رود حدود  مي

 فعال ۱۳۸۱طور جدي از سال  هسوم که مکانيزم آن ب برنامه قانون ۵۶ ماده عملکرد •

 ۵/۱۵ حدود  جمعا۱۳۸۳ًپايان اسفند  تا ها بانک که دارد آن از ت حکايتگرديده اس

 .اند الحسنه خود پرداخت نموده ميليارد ريال تسهيالت از محل منابع قرضهزار

  تقويت سيستم نظارت بر عمليات پولي و بانکي-۱۸
ي ها  سياستسيستم نظارت بر عمليات پولي و بانکي به منظور نيل به اهداف نهايي              

 . تقويت گرديدها بانکي مالي و عملياتي ها ولي و اجتناب از مشکالت و نارساييپ
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  از نظام هماهنگ پرداختها بانک خروج -۱۹

 قانون برنامه سوم و بـه منظـور تقويـت نيـروي انـساني               ۹۰در راستاي تحقق ماده     

ز نظـام    ا ها  بانکطرح خروج   ،  ها  بانک کافي و نيز افزايش کارايي        متخصص و ايجاد انگيزه   

 داراي ضوابط اداري، اسـتخدامي و     ها  بانکبدين ترتيب   . هماهنگ پرداخت به اجرا درآمد    

 . خاص خود گرديدندانضباطي

  بخش ارزي-۲ – ج

  افزايش ذخاير بين المللي-۱

المللي  ي خارجي، ميزان ذخاير بينها با هدف مديريت بازار ارز و موازنه پرداخت

 ۱۳۷۶ نسبت به سال ۱۳۸۳درپايان سال ) ه ارزی لحاظ موجودی حساب ذخير با(کشور

 .افزايش يافته است  برابر۶درحدود 

  کمک به افزايش صادرات غيرنفتي-۲

زدايي گـسترده در فرآينـد تجـارت خـارجي، اعطـاي تـسهيالت اعتبـاري                 مقررات 

هـا از    هاي صـادراتي، مـديريت بـازار ارز در کنـار معافيـت ايـن بخـش                  اي به بخش    يارانه

.  ماليات و اعطاي جوايز صادراتي روند صادرات غيرنفتي کشور را بهبود بخـشيد             پرداخت

  پايـان  ميليـون دالر در ۲۹۱۰ درصد از   ۱۷با متوسط رشد     که صادرات غيرنفتي   طوري هب

 . افزايش يافت۱۳۸۳ ميليون دالر در پايان سال ۷۵۷۶ به ۱۳۷۸سال 

 سازي نرخ ارز  يکسان-۳

خصيص منابع اقتصاد و حفظ قدرت رقابت تجاري در         سازي فرآيند ت   منظور شفاف  هب

پـول،  (المللي و نيز کاهش مداخالت دولت در جريان تعادل همزمـان بازارهـا                عرصه بين 

 . اجرا گرديد۱۳۸۱سازي نرخ ارز در سال  سياست يکسان) ارز، کار، سرمايه
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  ارز ساماندهي بازار بين بانکي-۴

رسمي با بازار رسمي و تشکيل يـک بـازار          کاهش شکاف نرخ مبادله ارز در بازار غير        •

منسجم و رسمي ارز که بانک مرکـزي از ابزارهـاي مداخلـه مـوثر در آن برخـوردار                   

 .سازي نرخ ارز بود باشد، مراحل مقدماتي برنامه يکسان

ايـن  . بانکي ارز تـوام بـود      سازي با تشکيل بازار بين      اجراي گام نهايي سياست يکسان     •

ده اسعار خارجي در مقابـل پـول ملـي اسـت کـه قيمـت آن        بازار، بازار معامالت عم   

گردد و مداخالت بانک مرکزي محـدود         عرضه و تقاضا تعيين مي    ساز و کار    براساس  

هـاي آن بـا       نظمي  به تامين نيازهاي ريالي بازار، هموارسازي روند تغييرات نرخ و بي          

ـ   . ملحوظ داشتن ترکيب ذخاير و سطح تعهدات خارجي است         دنبـال   هبدين ترتيب ب

ســازي نــرخ ارز، بــازار ارز بــين بــانکي بــا هــدف تــسهيل مبــادالت ارزي و  يکــسان

 .سازي سطوح عرضه و تقاضاي اسعار توسط بانک مرکزي ساماندهي گرديد شفاف

 مرزي ارز  نظارت و کنترل بر بازارهاي برون-۵

تـرل   نظـارت و کن    ١٣٨٠ سـال    اواخر از    مرزي ارز،  هدف جذب فعاليت بازارهاي برون     با

هـدف اساسـي از ايـن اقـدام آن بـود کـه              . مرزي ارز مـورد توجـه واقـع شـد           بازارهاي برون 

 بـه منـاطق آزاد      االمکان اين بازارها با نظارت و کنترل بيشتر به داخل کشور و خصوصاً              حتي

سهولت بيشتر فعاليت و خريد و فروش ارز در اين          . تجاري و صنعتي کشور انتقال داده شود        

گسترش فعاليت و رونق ايـن بـازار        موجب  ي داخلي   ها  ضور شعب خارجي بانك   بازار و نيز ح   

شده و دستاوردهاي قابل توجهي نيز در كنترل دامنه نوسانات نرخ ارز براي اقتصاد ملـي بـه             

 .ارمغان آورده است
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  ايجاد حساب ذخيره ارزي-۶

ار گذاران بخش خصوصي و مـديريت آثـ         با هدف تجهيز منابع اعتباري براي سرمايه      

ي خارجي کشور و بودجه ها هاي احتمالي بازار جهاني نفت بر موازنه پرداخت منفي شوک

عالوه برتامين  ۱۳۸۳تاپايان سال .  ايجاد گرديد  ۱۳۷۹دولت، حساب ذخيره ارزي در سال       

 ميليادر دالر، ۶/۷به ميزان   وجوه موردنياز برای مابه التفاوت ديون مشمول تغيير نرخ ارز           

زاي بخـش خـصوصي و       ي اشـتغال  هـا   رد دالر برای تامين اعتبار طرح      ميليا ۸/۳درحدود  

ای دولـت از محـل موجـودی حـساب            ميليارد دالرنيز جهت مصارف بودجه     ۳/۹بيش از   

ميليـارد دالر نيـز در ايـن صـندوق           ۴/۹بـيش از     ضمن اينکه . برداشت شده است   مزبور

 .ذخيره شده است

  ثبات بخشيدن به بازار ارز-۷

عنوان محمل جريانات مالي مبادالت خارجي به تدريج بـه سـمت             هر ب بازار ارز کشو  

نظيري برخوردار    سازی نرخ ارز از ثبات بي      های پس از يکسان    ثبات ميل نمود و طی سال     

طوري که متوسط ساالنه نـرخ برابـري ريـال در مقابـل دالر در بـازارآزاد بـا            هب. است  بوده

 ٨٧٤٧  بـه  ١٣٨١پايـان سـال      ريـال در   .٨٠١٩از    درصد ٤/٤ متوسط رشدساليانه حدود  

که باتوجه به تفاوت باالی نرخ تورم داخلی        .يافته است   افزايش ١٣٨٣ريال در پايان سال     

موفقيت بانک مرکزي در کنترل     . خارجی حکايت از تقويت ارزش واقعی پول ملی دارد         و

يريت مناسـب   مـد اعمـال    عالوه بر    نوسانات و تغييرات نرخ ارز و ايجاد ثبات در اين بازار          

 .است  بودهنيز مرهون شرايط مثبت و مساعد بازار جهاني نفت خام ، ارزيگذار سياست

 هاي خارجي  کنترل بدهي-۸

 حـال ارزش که است شده تنظيم اي گونه به کشور خارجي هاي دهيـب و تعهدات
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 در سال آخر برنامه سـوم بـه مراتـب از سـقف              ١ها و تعهدات خارجي کشور      خالص بدهي 
 .کمتراست)  ميليارددالر٢٥( قانون برنامه سوم ٨٥، ماده )ب(بند ) ٢( شده درجزء تعيين

  به منظور حفظ ارزش ذخاير ارزي کشور مناسب تهيه سبد ارزي-۹
حذف پيمان سپاری ارزی، کاهش تدريجی پيش پرداخت اعتبارات اسنادی، حذف            -۱۰

عطاي تسهيالت ريـالي و ارزي      تمايز ميان ارز با منشا داخلي و ارز داراي منشا خارجي، ا           
ي پوشـش   هـا   کنندگان کاالها و خـدمات، افـزايش حـوزه          در قالب عقود مختلف به صادر     

هاي ناظر بر مبادالت ارزي و خـروج ارز           ي خدماتي وکاهش سقف   ها  معامالت ارزي بخش  
سازي جريان تجـارت      يي بوده که در راستای تسهيل و روان       ها  سياستاز کشور بخشی از     

 .طور خاص بوده است هطور عام و صادرات غيرنفتی ب هخدمات بکاالها و 
 المللي  انتشار و فروش اوراق قرضه بين-۱۱

المللـي بـه مبلـغ بـيش از يـک ميليـارد دالر در                 با انتشار و فروش اوراق قرضه بين      
د، بخـشي   شالمللي ضمن اينکه زمينه حضور در بازارهاي مذکور مهيا             بين  مالي بازارهاي
 .هاي اقتصادي کشور نيز فراهم گرديد ت ارزي مورد نياز پروژهاز اعتبارا

 بازار سرمايه -۳-ج
رسـاني شـفاف بـه همـه         اطـالع بورس فلـزات و بـورس کـاالي کـشاورزي بـا هـدف                -۱

 کـشف قيمـت، انتقـال ريـسک         رقـابتي، توليدکنندگان و فعاالن بازار، ايجاد شـرايط        
  مالي مورد نياز توليدکننـدگان منابع استاندارد کاال و تامين ،قيمت، تضمين معامالت 

 .اندازي شد افتتاح و راه
، ، سـامان و بانـک کـشاورزي        ايران ، ملي سپه يها  بانک اختصاصي   هايافتتاح تاالر با   -۲

 ارتباط مستقيم بـا تـاالر بـورس اوراق بهـادار را             امکانتعداد تاالرهاي اختصاصي که     
 . تاالر رسيد۴به کنند  برقرار مي

________________________________________________________ 
باشد که پس از   هاي مربوط به آنها مي      هدات خارجي معادل مابه التفاوت تعهدات و بهره        ارزش حال تع   -۱

 .آيد دست ميه کسر ذخاير خارجي بانک مرکزي خالص ارزش حال تعهدات خارجي کشور ب
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 بورساي    اندازي تاالرهاي منطقه     قانون برنامه سوم توسعه، راه     ۹۵ماده  ) الف(براساس بند  -۳

 تـاالر بـورس منطقـه اي در         ۱۳براين اساس تعداد     .ي اجراي برنامه مجاز شد    ها  در سال 

 .کشور افتتاح شد 

 تغييـر کـرده و      سـال  ۳۵نامه معامالت بورس پس از         آيين ۱۳۸۳در اسفند ماه سال      -۴

 .رسيد دستورالعمل اجرايي به تصويب شوراي بورس ۱۰ نامه جديد با آيين

 شـده در  پذيرفتـه ي هـا   با تصويب مجلس شـوراي اسـالمي، شـرکت     ۱۳۸۲ در سال    ـ ۵

اقدامات . نمايندبورس اجازه يافتند تا با موافقت بورس اقدام به انتشار اوراق مشارکت      

 قـانون  ۱۷  بر مبناي آيين نامـه اجرايـي مـاده         ۱۳۸۳عملي در اين خصوص در سال       

تسهيل نوسـازي صـنايع مـصوبه هيـات دولـت در سـازمان بـورس اجـرا شـده و بـا                       

ي بـورس و اعـالم شـرايط از    هـا   پذيرش اوراق مشارکت شـرکت  نامه  آيينشدن   نهايي

 . متقاضي دريافت مجوز انتشار اوراق گرديدندشرکتسوي سازمان بورس، چند 

پـس از   بـه تـصويب دولـت رسـيد و          ان  جمهوري اسالمي اير   اليحه بازار اوراق بهادار      -۶

. کنـد    را طـي مـي     ، مراحل نهايي تـصويب    کميسيون اقتصادي مجلس  در   تصويب آن 

 . به تصويب رسيده است نيزشايان ذکر است که يک فوريت آن در مجلس

هارم توسعه در بخش     در برنامه چ    و اجرا شده    شده بيني   اقدامات عمده پيش   -د

 سبي بانک مرکزي و استقالل نارزيو  بانکي ،پولي

 قانون برنامه چهارم مقرر شد از ابتداي برنامه چهارم،          ١٠براساس مفاد بند الف ماده       •

ي مختلـف اقتـصادي و      هـا   تفکيـک بخـش   (بندي تـسهيالت بـانکي        هرگونه سهميه 

 و مناطق بـا تـصويب هيـأت وزيـران، از            ها  بخشهاي مربوط به      و اولويت ) اي  منطقه

ستفاده از يارانه نقـدي و وجـوه اداره شـده صـورت             طريق تشويق سيستم بانکي با ا     
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 به پرداخـت    ها  بانکالذکر، الزام      ماده قانون فوق   »ب«همچنين طبق مفاد بند     . گيرد

تسهيالت با نرخ کمتر در قالب عقود اسالمي در صورتي مجاز گرديـد کـه از طريـق              

 .يارانه يا وجوه اداره شده توسط دولت تامين گردد

 »ب« و »الف« شوراي پول و اعتبار در راستاي تحقق بندهاي ١٣٨٤در ابتداي سال   •
ربـا     قـانون عمليـات بـانکي بـدون        ٢٠ قانون برنامه چهارم و به موجب ماده         ١٠ماده  

ي دولتـي بـراي کليـه     هـا   بانـک اعالم کرد حداقل نرخ سـود موردانتظـار تـسهيالت           
نـاظر بـر    نرخ جديد   . هاي اقتصادي در سطح شانزده درصد يکسان خواهد بود          بخش

 تـا سررسـيد و تـسويه بـا          هـا   بانـک  بوده و تسهيالت قبلـي       ها  بانکتسهيالت جديد   
 .ي قبلي به قوت خود باقي خواهد ماندها نرخ

هـاي بـانکي نـزد        الحـساب سـپرده     ي سود علـي   ها  نرخ ،همچنين شورا تصويب نمود    •
 .بماند بدون تغيير باقي ١٣٨٣ي دولتي کماکان در سطح مصوب سال ها بانک

ومي ترکيب مجمع عم   ،١٠ ماده   »و« و   »هـ«  براساس بندهاي  ١٣٨٤بتداي سال   از ا  •
بـه   . همراه گرديد  اي   قابل مالحظه  با اصالحات جمهوري اسالمي ايران    بانک مرکزي   

قانون پـولي   (که رياست مجمع عمومي مذکور از وزير امور اقتصادي و دارايي             طوري
همچنـين از ابتـداي سـال    . تيافـ  جمهور ارتقايس يربه سطح ) ۱۳۵۱بانکي مصوب   

، رياست شوراي مذکور بر عهـده       اي پول و اعتبار   مذکور با تغيير ترکيب اعضاي شور     
 . يس کل بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران قرار گرفتير

 قانون برنامه چهارم توسـعه مقـرر گرديـد افـزايش در مانـده               ١٠براساس مفاد ماده     •
ي برنامـه چهـارم بـه طـور متوسـط      هـا   طي سالي دولتيها  بانکتسهيالت تکليفي   

 بـدين ترتيـب     . کـاهش يابـد    ١٣٨٣ درصد نسبت به رقـم مـصوب سـال           ٢٠ساالنه  
       تسهيالت تکليفي در سال پاياني برنامه چهـارم بـه عنـوان يـک محـدوديت بـزرگ                  

کار بازار و    و  براساس ساز  ها  بانکراه شبکه بانکي کشور برداشته شده و منابع          سر از
 .ي اقتصادي تخصيص خواهد يافتها نه براي فعاليتبصورت بهي
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 قانون برنامه چهارم توسعه مبنـي بـر اختـصاص      ١٠ ماده   )ج( بند   در راستاي اجراي   •
  ي کـشور بـه بخـش       هـا   بانـک حداقل بيست و پنج درصد از تسهيالت اعطايي کليه          

از افـزايش   و آب   سـهم بخـش کـشاورزي       ، شوراي پول و اعتبـار       »آب و کشاورزي  «
  را  به بخش غيردولتي    تجاري و تخصصي دولتي    يها  بانکده تسهيالت اعطايي    درمان

الحسنه بـراي رفـع       هاي قرض   پس از کسر الزامات قانوني و تسهيالت از محل سپرده         
 . درصد تعيين نمود٢٥معادل  ١٣٨٤احتياجات ضروري در سال 

 اوالً   قانون برنامه چهارم دولت موظف شـده اسـت         ١٣ ماده   »ب«بر اساس مفاد بند      •
مدت خارجي را به  مدت و کوتاه  هاي و تعهدات اعم از ميان       بندي پرداخت بدهي    زمان
      هـا و تعهـدات، بـدون         ي سـاالنه ايـن بـدهي      هـا   اي تنظيم نمايد که بازپرداخت        گونه

) ٪٣٠(درصد بيع متقابل، درپايان برنامه چهارم، از سي       درنظرگرفتن تعهدات ناشي از   
ضـمناً مقـرر شـد در       . ر سال آخر برنامه چهارم تجاوز نکند      درآمدهاي ارزي دولت د   

ثانياً ميزان تعهدات   . استفاده از تسهيالت خارجي اولويت با تسهيالت بلندمدت باشد        
اي تنظيم نمايد، تـا       ي برنامه چهارم را به گونه     ها  هاي خارجي کشور در سال      و بدهي 

شـي از قراردادهـاي   ها و تعهدات کـشور، بـدون تعهـدات نا          ارزش حال خالص بدهي   
گذاري خارجي مـصوب   قانون تشويق و حمايت از سرمايه) ٣( ماده »ب«موضوع بند  

ها، تعهدات کشور و ذخاير ارزي بانـک       التفاوت ارزش حال بدهي     مابه (١٩/١٢/١٣٨٠
 ميليارد دالر   ٣٠ بيش از    در سال آخر برنامه چهارم    ) مرکزي جمهوري اسالمي ايران   

  .نباشد
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 ١اي بر ثبات مالي  مقدمه

 
 ٢فرهاد نيليدکتر 

 
  چکيده

 جديدي است که در عصرجهان وطنـي سـرمايه و پـس از              ثبات مالي عبارت نسبتاً   
مالي در آمريکاي التين، آسياي جنوب شرقي، روسيه و ترکيه از اواخـر             هاي    وقوع بحران 

ي و ادبيـات    ذارگـ  سياسـت اي در مجـامع       يندهگذشته ميالدي به ميزان وسيع و فزآ      دهه  
سيستميک هاي    اتخاذ تدابير پيشگيرانه براي مقابله با ريسک      . اقتصادي مطرح شده است   

مـالي،  هاي    در بخش مالي و ايجاد استحکام در موسسات مالي براي کاهش هزينه بحران            
 .عناصر اصلي بسته سياستي ثبات مالي هستند

بينـي وقـوع بحـران در     پـيش . دهنـد    کانون اصلي ثبات مالي را تشکيل مـي        ها  بانک
سـازي آنهـا در قالـب        هاي بودجه دولـت و شـبيه        بخش واقعي، خارجي و نيز عدم تعادل      

تـرين راهـي اسـت کـه          متداول ها  بانکسناريوهاي محتمل و بررسي آثار آنها بر ترازنامه         
 آسيب پـذيري آن در        درحال حاضر براي ارزيابي ميزان استحکام و سالمت بخش مالي و          

 .گيرد اقتصادي مورد استفاده قرار ميهاي  نقالب بحرا
________________________________________________________ 

 .کند اين نوشته، نظريات شخصي نويسنده بوده وديدگاههاي سازمان متبوع وي رامنعکس نمي  مطالب-1
 .ي اقتصاديها سياستاداره بررسيها و معاون  -2
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و ريسکهاي  ها    پذيري آسيب کشور، مالي بخش کلي مختصات شناسايي ضمن نوشته دراين
همچنين با معرفي شرايط حاضر     . شوند  اين بخش معرفي مي    ثبات کننده تهديد سيستميک

ي، جايگـاه   مـالي بـه آزادسـازي مـال        سـرکوب  از  گـذر  دوران عنـوان  بـه  کـشور  مـالي  بخش در
. گـردد   ي ناظر به ايجاد ثبات مالي در بسته سياستي اقتصاد کالن معرفي مـي             ها  سياست

هاي مالي  ثباتي مالي و تاثير بيهاي  سياسي بحران نوشته حاضرباتاکيد برابعاد اجتماعي و 
 .دهد مالي رانيزموردبررسي قرار ميهاي  ابعادامنيتي بحران ، ملت و دولت بين رابطه برتخريب

 . ثبات مالي، بحران مالي، سالمت موسسات مالي، آزادسازي مالي:ها کليد واژه 

 مقدمه -١
 .مرکـزي بـوده اسـت    يهـا  بانـک دغدغـه   بزرگتـرين  ي طوالني ها  سال براي تورم کنترل

ي گذشـته نـشان مـي دهـد کـه هـر چنـد        هـا  مطالعات نظري و تجربيات عملي در دهه    
تواننـد بخـش مهمـي از         رات تـورمي مـي    و انتظـا   ١، تغييـرات نـرخ ارز     هاي عرضـه   شوک

تـرين  م را در نقاط مختلف دنيا توضيح دهند، اما حجم پول همچنان مهم            راپيزودهاي تو 
ي مرکـزي  هـا  بانـک در دستور کار  ٢ثبات پوليبه همين دليل . باشد  عامل ايجاد تورم مي 

 .گرفته استقرار 
ط نـرخ تـورم در      متوسـ . موفقيت در کنترل تورم در دهه اخير چشمگير بوده اسـت          

 ۱۹۸۵-۹۴ درصد در دوره     ۸/۳ ، به    ۱۹۷۸-۸۷ درصد در دوره     ۷/۶کشورهاي صنعتي از    
 کشورهاي در حال    . درصد اعالم گرديده است    ۲در ده سال گذشته برابر با       و  تقليل يافته   

 ۴/۲۷، پس از تجربه متوسط نرخ تورمي برابر با         گفته  پيشند کاهشي   توسعه، بر خالف رو   
 درصـد را بـه ثبـت    ۵۰ تـورمي حـدود   ۱۹۸۵-۹۴ ، در دوره ۱۹۷۸-۸۷درصـد در دوره  

 واحـد درصـد     ۴۰همين گروه از کشورها نيز، متوسط نرخ تورم با حدود           در  اما  . رساندند
 . درصد تنزل يافت۲/۹برانگيز   به رقم حيرت۱۹۹۵-۲۰۰۴کاهش، در دوره 

________________________________________________________ 
1- Pass -through effect 
2- Monetary stability 
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 ۱/۲۲ورم  در گروه کشورهاي در حال توسعه، منطقه خاورميانه بـا متوسـط نـرخ تـ               
نرخ تورم در گـروه مزبـور در        . درصد در ده سال گذشته، باالترين رکورد را دارا مي باشد          

همچنين در قاره آفريقا، متوسط نرخ تـورم از         .  درصد برآورد مي گردد    ۳/۱۰سال جاري   
 تقليـل يافتـه     ۱۹۹۵-۲۰۰۴ درصـد در دوره      ۳/۱۵ به   ،۱۹۸۵-۹۴ درصد در دوره     ۱/۲۸

 کـاهش يافتـه و در         کشورها مـستمراً    در اين گروه از    ۲۰۰۰ال  مزبور از س    شاخص. است
 ١.گردد  درصد برآورد مي۶/۷ در حد ۲۰۰۴سال 

 به بعـد،    ۱۹۹۰طور مشخص از اوايل دهه      ه  شواهد همگي حاکي از آنند که جهان ب       
بخصوص کـاهش تـورم از سـال       . موفقيت چشمگيري را در کنترل تورم شاهد بوده است        

کننده بوده     واحد درصد خيره   ۲۵اي در حال توسعه، در مقياس        به بعد در کشوره    ۱۹۹۴
 رقمـي بـه ارقـامي       ۲همچنين موفقيت کشورهاي صنعتي در کاهش تورم از ارقام          . است

 .باشد  درصد بسيار چشمگير مي۳کمتر از 
 بـه بعـد، جـز در        ۹۰موفقيت در کنترل تورم به حدي رسيد که از نيمه دوم دهـه              

 پديده يتح.  درصد در جهان صنعتي مشاهده نشده است۳الي هاي کوتاهي تورم با   برهه
شـامل سـنگاپور،    (در ژاپن و گروهي از کـشورهاي آسـياي جنـوب شـرقي               ٢تورم منفي 

بـه نظـر     ٣.هاي جدي را برانگيخته اسـت       نگراني) کنگ، تايوان و کره جنوبي      تايلند، هنگ 
ي در شـمار قابـل      ي مرکـز  هـا   بانـک ، مهمترين مأموريت    ۹۰رسيد در نيمه دوم دهه        مي

در بـازار کاالهـا و      را   هـا   ثبات پولي، ثبات قيمت   . استاي از کشورها پايان يافته        مالحظه
 .سيده بود ردوران آرامش و استراحت بانکداران مرکزي فرا وخدمات تأمين کرده 

________________________________________________________ 
 .ي مختلفها سالدر ) World Economic Outlook(المللي پول   گزارش ساالنه صندوق بين- 1

2- Deflation  
                                                                         : بهجوع کنيدبراي اطالعات بيشتر ر -3

.2003,221 Deflation: Determinants, Risks, and Policy Options, IMF Occasional Paper 
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. بـه سررسـيد   ١هـاي مـالي    بحـران  تلخکـامي با  دستيابي به ثبات پولي،  ياما شيرين 

، بحران سهمگين مالي آسياي جنوب شـرقي        ۹۰نزوئال در اواسط دهه     بحران مکزيک و و   

در اندونزي، کره جنوبي و تايلند در اواخر دهه مزبور و باالخره بحران ترکيـه و آرژانتـين               

ان اقتـصادي   گـذار  سياسـت جاري، خواب خوش را از بانکـداران مرکـزي و            در اوايل دهه  

  کاي مرکزي و التين تـا آسـياي جنـوب   هاي مالي از آمري     گستره وسيع بحران  . سلب کرد 

ي هـا  بانـک  باالي وقايع مزبور، نشان داد که قبل از خاتمه يافتن مأموريـت       تواترشرقي و   

 ٢، مأموريـت ديگـري در زمينـه تـأمين ثبـات مـالي             مرکزي مبني بر تأمين ثبـات پـولي       

 .پيشاروي آنان قرار گرفته است

ار برلين و فروپاشي اتحـاد جمـاهير        ودنبال سقوط دي   هدر دهه پاياني قرن بيستم و ب      

حجم تجارت جهاني کاالها و خدمات و . شوروي ، اقتصاد جهاني وارد مرحله جديدي شد

موانع تجاري بتـدريج رو بـه       . انتقال فرامرزي سرمايه به ميزان زايدالوصفي افزايش يافت       

هـاي آمريکـاي التـين و آسـيا            که بخصوص در کـشور     ٣کاهش گذاشت و حمايت گرايي    

دنبـال ايـن تحـول،       هب. تخ رنگ با  ٥ و يکپارچگي  ٤يدگاه غالب بود، به نفع جهاني شدن      د

 در بسياري از کـشورهاي جهـان بـه          ٧ و تبديل پذيري کامل اسعار     ٦تحرک کامل سرمايه  

 .ي اقتصادي تبديل شدگذار سياستگفتمان غالب در 

يت همـراه    در ابتدا با موفق    ها  آزادسازي حساب جاري و حساب سرمايه ترازپرداخت      

هاي محلي    ي رشد اقتصادي باال رفت؛ ورود سرمايه و به فعليت رسيدن مزيت           ها  نرخ. بود
________________________________________________________ 
1- Financial crises 
2- Financial stability 
3- Protectionsim 
4- Globalization 
5-Integration 
6-Full capital mobility 
7-Full currency convertibility 
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توليـد صـنعتي، کـارکرد موفـق     هـاي     گيري کـشورها در زنجيـره       در قالب صادرات، نقش   

هـاي بـاال در قالـب ترکيـب مناسـبي از سـرمايه                ي و خلق ارزش افزوده    ربندي تجا  بلوک

دهـايي در نـرخ رشـد اقتـصادي انجاميـد کـه             ر خلـق رکو   هاي محلي به    خارجي و مزيت  

 .سابقه بود بي

جنوب شرقي در زمينه رشد اقتصادي و عملکرد         آسياي   ببرهايعملکرد باورنکردني   
 بـه  ۱۹۹۰موفق اين کشورها در زمينه جذب سرمايه خارجي، ناگهان در نيمه دوم دهـه             

ستگي و سپس به سرعت ، نخست به آه١هاي کاغذي   سرمايه. جرياني معکوس تبديل شد   
مقامات کشورهاي مزبور تالش کردند تا براي دفاع از پول ملي،      . از اين حوزه خارج شدند    

در بعـضي   (نتيجـه، کـاهش ارزش پـول ملـي          . ذخاير را به بازارهاي مالي سـرازير کننـد        
يي که ترازمالي خود را در      ها  بانکهاي داخلي و     شرکت. بود)  درصد ۵۰کشورها تا حدود    

خارجي خود برحسب پـول     هاي    ي قبلي بسته بودند يکشبه با دو برابر شدن بدهي         ها  نرخ
سـفته بـازان داخلـي و خـارجي، سـهام           .  ورشکـست شـدند    محلي مواجه شـده و اکثـراً      

. هاي داخلي فروخته وعوايد آن را بـه ارز تبـديل کردنـد              ي بدهکار را در بورس    ها  شرکت
.  کشورهاي مورد بحث را تشديد نموداين، فشار بر بخش شرکتي و در نتيجه بخش مالي       

 .نتيجه، فقر، بيکاري و بحران مالي کشورها بود
، هزينـه   ۱شـماره   جـدول   . بـود هـاي مـالي بـسيار سـهمگين           ابعاد اقتصادي بحران  

زده    کـشورهاي بحـران    GDPاز  سال گذشـته را برحـسب درصـدي           مالي ده  يها  بحران

هـاي مـالي،      هاي مستقيم بحران      زينهگونه که مشاهده مي گردد، ه      همان. کند  گزارش مي 

ن بينـي شـده آ      بر حسب شکاف بين توليد ناخالص داخلي در دوره بحران از مقدار پيش            

 درصد توليد ناخـالص داخلـي نيـز بـرآورد     ۵۰ از در صورت عدم وقوع بحران، گاه تابيش    
________________________________________________________ 
1- Paper assets 
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  ، رفته از دست هاي    مستقيم بحران، شامل شغل     هاي غير   بديهي است هزينه  . گرديده است 

 . ارقام فوق اضافه شوند به رفته بايدازدست بازارهاي  وهاي انجام نشده گذاري سرمايه

  از دست رفتهGDPهاي مالي بر حسب   هزينه بحران-۱جدول 
)درصد( هزينه زماني دوره کشور)درصد(هزينه زماني دوره کشور

 ۳۱ ۲۰۰۰-۲۰۰۳ ترکيه ۱۱ ۱۹۹۱-۹۳ فنالند

 ۳۵ ۱۹۹۷-۲۰۰۰ تايلند ۱۲ ۱۹۹۴-۹۵ ونزوئال

 ۲۲ ۱۹۹۸-۲۰۰۱ اکوادور ۱۹ ۱۹۹۴-۹۵ مکزيک

 ۲۲ ۲۰۰۱-۲۰۰۳ آرژانتين ۵۲ ۱۹۹۷-۲۰۰۰ اندونزي

    ۲۳ ۱۹۹۷-۲۰۰۰ جنوبي کره

Source: Craig, S. (2004), Macroeconomic and Financial Stability,MFD 
internal seminar, IMF. 

هاي مالي نيز بسيار قابل توجـه         سي بحران عالوه بر ابعاد مالي، ابعاد اجتماعي و سيا       

هـاي بـانکي بـر        در بحران اخير آرژانتين، که هنوز خاتمه نيافته است، ميزان سپرده          . بود

 ۷۵،  ) ۲۰۰۲ ژوئيـه  تـا    ۲۰۰۱از ژانويـه    ( مـاه    ۲۰حسب ارقام واقعي در عرض کمتـر از         

س ييـ  ر ۳) ۲۰۰۲در ابتـداي سـال      (همچنـين در عـرض دو هفتـه         . درصد کاهش يافت  

يس يـ ر ۵همچنين اوضاع سياسـي اکـوادور حکايـت از تغييـر            . ١ندجمهور برکنار گرديد  

 .٢دهد ي بحران مالي ميها سالس کل بانک مرکزي در يي ر۵ وزير دارايي و ۷جمهور، 

س يـا  اخيـر و ابعـاد آن در مق        يهـا   سـال هاي مالي در       باالي بحران  واتربا توجه به ت   
روري بـر مفهـوم     حران زده، نوشته حاضر ضـمن مـ       هاي ب نيز تنوع کشور   اد کالن و  ـاقتص

________________________________________________________ 
1- Bolzico, J. (2004), "The Argentine Banking Crises", Toronto Centre. 
2- Jacome, L.(2004), "The Late 1990 Financial Crises in Ecuador", MFD internal 

seminar, IMF. 
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 در بخش پولي و مالي کـشور را       نهفتههاي    عوامل ايجاد بحران مالي، ريسک     ثبات مالي و  
يـل  لتاکيد تح . کند  کنند معرفي مي     سيستميک ثبات مالي کشور را تهديد مي       طور  بهکه  

در . نـد نک  تهديـد مـي   بالقوه ثبات مالي کشور را      طور  بهحاضر ، بر ابعاد خطراتي است که        
هـاي آن   هش هزينههاي مالي در کشور و يا کا هايي براي پرهيز از بحران  پايان نيز توصيه  
 .گردد ه مييراادر صورت وقوع 

  مفهوم شناسي ثبات مالي -۲
گونه که گفتـه     همان. شود  ثبات مالي نيز مانند سالمت، معموالً با ضدآن تعريف مي         

که هيچ بيماري در حال حاضر سالمت وي را تهديد نکرده            تاس انساني سالم، انسان شود  مي
ابتالي به يک بيماري جدي قرار ندارد؛ ثبات مالي نيز به وضعي             رضعم در نيز بالقوه طور به و

 .هاي مالي سيستماتيک، ثبات اقتصاد کالن را تهديد ننمايد شود که بحران گفته مي
شـامل  -هاي مالي      يا اکثر شاخص   بحران مالي به يک تغيير ناگهاني و سريع درهمه        

و  -)اوراق بهـادار، سـهام، مـستغالت، زمـين        (ها  ي بهره کوتاه مدت و قيمت دارايي      ها  نرخ
 بـر   ١در حالي کـه رونـق يـا حبـاب         . شود  ورشکستگي و سقوط موسسات مالي اطالق مي      

 کـه بـر انتظـار       ،شود  هاي حقيقي يا مالي شناسايي مي       حسب هجوم پول به سوي دارايي     
ها مبتني است، بحران مالي بر حـسب خـروج ناگهـاني              ار در افزايش قيمت دارايي    استمر
اين رفتار بـر عکـس حالـت اول،         . شود  ها از بخش مالي به سوي پول شناسايي مي          دارايي

 .ها رو به زوال است مبتني بر اين باور است که قيمت دارايي
.  مشاهده گردد  ٢ي و فشار  رونق و بحران مالي، ممکن است ادواري از ناآرام         دوران بين
. اما هنوز آهنگ عکس به خود نگرفته است  متوقف شدهها قيمت افزايش انتظارات که دوراني

 .مدت و يا منقطع باشد و ممکن است هيچگاه به بحران نيانجامد است کوتاه ممکن آرامي نا
________________________________________________________ 
1-Bubble 
2-Distress 
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ت ها بـا طبيعـ      هاي قيمتي در مورد يک دارايي يا حتي طيفي از دارايي            ايجاد حباب 
شود که حباب از يک دارايـي بـه     خطر از آنجا آغاز مي   . ها قرين و همراه است      بازار دارايي 

دارايي ديگر منتقل شده و از کشوري به کشور ديگر اشاعه يافته و کارکرد ساختار مـالي                 
 .را متوقف کند

. اينکه يک ناآرامي مالي به بحران مالي بيانجامد بـه عوامـل متعـددي بـستگي دارد     
، سرعت معکـوس شـدن انتظـارات،    ها بانکگي رشد اعتبارات و تسهيالت اعطايي   شکنند

مانند شکست فاحش يک موسسه مـالي و        ( يک اتفاق    به دليل فروريختن اعتماد عمومي    
و بـاالخره اطمينـان جامعـه کـه در شـرايط            ) مـداران    يا حتي مصاحبه يکي از سياسـت      

 نجات داده خواهند شده،     ١ه نهايي اضطراري ، موسسات مالي بحران زده توسط وام دهند        
 .همه در شکل گيري بحران نقش دارند

هـاي دهـه      امـا بحـران   . هاي مالي به اندازه قدمت بازارهاي مالي تاريخ دارنـد           بحران
 خـارجي توسـط      جذب سـرمايه  . هاي استثنايي مشترکي دارند     پاياني قرن بيستم ويژگي   

  ، ٢ي داخلي بر حسب پـول ملـي       ها  شرکت و   ها  ي محلي به ارز، وام دهي به بنگاه       ها  بانک
پـذيري رژيـم ارزي بـا ورود و خـروج            ، عدم انعطاف  ها  بانک در ترازنامه    ٣عدم تطابق ارزي  

سرمايه، افت ناگهاني ارزش پول ملي در اثر خـروج ناگهـاني سـرمايه کاغـذي ، افـزايش                   
ب پول ملي، ي مقيم به افراد و موسسات غيرمقيم بر حس    ها   و بنگاه  ها  بانکناگهاني بدهي   

 و موسسات مـالي  ها بانکها از    شکست اعتماد عمومي و هجوم افراد براي برداشت سپرده        
 عـدم   به دليـل  در معرض ورشکستگي و يا بحران زده، تشديد بحران در موسسات مزبور             

زده  گذاران، افت ارزش سهام موسسات بدهکار و بحران توانايي دراجابت درخواست سپرده  
________________________________________________________ 
1-Lender of last resort 
2-Local currency 
3-Currency mismatch 
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يت بحران از بخش مالي به بخـش واقعـي، عـدم توانـايي موسـسات و                 دربازار سهام، سرا  
 وانباشـت   هـا   بانـک هـاي خـود بـه          در بخش واقعي نسبت به بازپرداخت بدهي       ها  شرکت

همه وقـايعي   ...  و موسسات مالي و      ها  بانکمطالبات معوق و سررسيد گذشته در ترازنامه        
. انـد  اخيـر اتفـاق افتـاده    سـال  ۱۵-۱۰است که کم و بيش در کشورهاي بحـران زده در           

هرچند ممکن است همه اين وقايع بر همه کشورها تطابق نداشته و يا برخي با تشديد و                 
مختلف داستاني هـستند    ودهاي  زمزبور اپي تخفيف در کشورها همراه بوده باشد اما وقايع         

 .که ظرف پانزده سال گذشته به کرات و در گستره وسيعي از کشورها تکرار شده است
 اني رويدادهاي فوق با پارادايم جهاني سازي و بخصوص آزادسازي مالي صـرفاً      همزم

ها  ها،ابعاد و بخصوص تواتر بحران آزادسازي مالي، شکل بحران .يک همزماني ساده نيست
همچنــين ســرعت و حجــم جابجــايي ســرمايه و اتــصاالت . را بــسيار تغييــر داده اســت

 . بسيار شايع شود١يا هاي مالي، موجب شده است که اثر گله شبکه
هـاي     الينفک حيات و نشاط فعاليت     جزوالبته مشکالت مؤسسات و نهادهاي مالي،       

 شـده و     يابند و برخي دچار بحـران       برخي از موسسات مالي رشد و توسعه مي       . مالي است 
 فعاليـت   نهادهاي نظارت کننده بر   نهاد يا    اما تا زماني که   . شوند  به ورشکستگي مبتال مي   

 بيني وضـعيت بحرانـي موسـسات مزبوربرخـوردار باشـند؛            راف الزم براي پيش   مالي از اش  
بحران زده به ساير موسسات قابـل پيـشگيري و ممانعـت باشـد؛                انتقال بحران از موسسه   
الي کـشور را    زده در حدي نباشد که به تنهـايي عملکـرد بـازار مـ               مقياس موسسه بحران  

 بـراي ايفـاي تعهـدات مـالي موسـسه            و بـاالخره تـدابير جبرانـي       الشعاع قرار دهـد     تحت
بيني شده باشد؛ مشکل مالي يک موسسه،         گذاران و بستانکاران پيش     زده به سپرده    بحران

 .کند هرچند به ورشکستگي بيانجامد، ثبات مالي کشور را تهديد نمي
________________________________________________________ 
1-Herd effect 
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موسسات مالي بـه يکـديگر   . درعمل بسيار مشکل است ياد شده   البته تامين شرايط    

در . هاي موسسه ديگر است وبـرعکس    هاي يک موسسه، بدهي      دارايي بخشي از . اند  متصل

 بـه سـرعت بـه       ١نتيجه بحران مالي در يک موسسه مـالي، از طريـق سيـستم پرداخـت              

هاي خـود،      يک موسسه مالي در بازپرداخت بدهي      ٢نکول. شود  موسسات ديگر منتقل مي   

سسه مزبـور شـده و      به معني عدم موفقيت موسسات ديگر در استيفاي مطالباتشان از مو          

 .کند ها را نيز دچار مشکل مي آن

گـذاران و بـستانکاران       به عالوه مـشکالت مـالي يـک موسـسه، معمـوالً بـه سـپرده               

هرچه اتصاالت مالي يک موسـسه بـه ديگـر          . کند  شده و بازتاب اجتماعي پيدا مي      منتقل

. هـد بـود   به ساير موسسات بيـشتر خوا ٣تر باشد، خطر سرايت بحران موسسات مالي قوي 

گذاران و بستانکاران يک موسسه مالي بيشتر باشـد، خطـر             همچنين هرچه تعداد سپرده   

 . در اثر وقوع مشکل در موسسه فوق بيشتر خواهد بود٤سلب اعتماد عمومي

وقـوع  . اند  پذير و شکننده    هاي مالي ذاتاً آسيب     گفته، سيستم   صرفنظر از دو اثر پيش    

ق سيستم پرداخـت ديگـر موسـسات را در معـرض          بحران در يک موسسه نه تنها از طري       

ناپـذير اسـت،    دهد، بلکه درصورت انعکـاس اجتمـاعي، کـه معمـوالً گريـز      آسيب قرار مي  

. گـردد   مـي ذکر شده   گذاران ساير موسسات براي دريافت مطالبات         موجب مراجعه سپرده  

ق زنجيره در نتيجه بحران در يک موسسه، عالوه بر اشاعه از طريق نظام پرداخت، از طري           

 .٥شود ارتباطات اجتماعي نيز موجب انتقال بحران به ساير موسسات مالي مي

________________________________________________________ 
1-Payment system 
2-Default 
3-Contagion effect 
4-Lack of public confidence 
5-Domino effect 
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 ها آن ١گري هاي مالي، از طبيعت واسطه  در قبال بحرانها بانکيک دليل شکنندگي 
مدت را بـه تـسهيالت بـا سررسـيد            هاي با سررسيد کوتاه      سپرده ها  بانک. گيرد  نشات مي 

 ٢ معموالً دچار عدم تطابق سررسـيدها      ها  بانکين ترازنامه   بنابرا. کنند  بلندمدت تبديل مي  
توانند اعتبارات اعطايي را به راحتي و سهولت فراخـواني             نمي ها  بانکاز سوي ديگر    . است

 . از اين حيث وجود داردها بانکهاي  پذيري در سمت دارايي کنند و يک نوع عدم انعطاف
هايي که موسسات مـالي و        پذيري  بگيريم که به دليل آسي      از مباحث باال نتيجه مي    

هـاي ذاتـي ايـن موسـسات،           قـرار دارنـد و شـکنندگي       ها  در معرض آن   ها  بانکبخصوص  
 .مي نياز دارنديهاي ناظر به ثبات مالي به يک مراقبت دا ريسک

  مالي هاي ايجاد بحران زمينه -۳
ي اجتماعي و اقتصادي بحران آسياي جنوب شـرق        -اد چشمگير سياسي  عبدنبال ا به  

 در ادبيــات اقتــصادي مجــامع »ت مــاليابــث«، کــاربرد عبــارت ۹۰يمــه دوم دهــه در ن
نـه  دادنـد کـه       هاي نظري نشان مي     شواهد تجربي و يافته   . ي گسترش يافت  گذار سياست

شود، ابعاد  ت پولي حاصل نمي ابتصاد کالن، به تنهايي با تامين ث      آرامش در محيط اق   تنها  
 .هايي فراتر از ثبات پولي قرار دارد  در حوزهمهمي از ثبات اقتصاد کالن، اساساً
انتقـال  سـرعت   از سويي . نقش داشتندها ها و ابعاد آن  عوامل چندي در تواتر بحران    

در بازارهـاي مـالي را در گـستره          هاي آماري، وجـود آربيتـراژ       اطالعات و وسعت پوشش   
از سـوي   . داد   مـي  بازان قـرار    روي سفته   جغرافيايي جهان و نيز بازارهاي مختلف در پيش       

سـخت افـزاري و     (ي فنـي    هـا    تنوع ابزارهاي مالي، عمق بازارها، وجـود زيرسـاخت         ديگر
ي انساني که نقل و     ها  ي حقوقي منسجم و قابل اعتماد و مهارت       ها  ، چارچوب ) افزاري  نرم

 ها مندي از فرصت کرد، امکان بهره هاي عظيم ميسر مي انتقال سريع سرمايه را در مقياس 
________________________________________________________ 
1-Intermediation 
2-Maturity mismatch 
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نشدني سرمايه، سرعت ورود به بازارهـا و          طبيعت وحشي و رام    به عالوه . کرد   مي را فراهم 
در مقايـسه بـا انـواع ديگـر فيزيکـي ،             ، اهميت روز افزون سرمايه کاغذي     ها  خروج از آن  

هـاي مـالي و نيـز         شد تواتر بحران   ميکه باعث   بود    ديگر عاملي  انساني و طبيعي سرمايه   
 . رو به فزوني گذارد۱۹۹۰ از نيمه دوم دهه ها مقياس آن

ارزهاي مختلف و سرعت ورود به بازارهاي مالي در سرعت تبديل سرمايه کاغذي به 
 براي پاسخ مناسـب بـه     گذار سياست، زمان در اختيار     ها  کشورهاي مختلف و خروج از آن     

مالي را بسيار محدود کرده و تـامين ثبـات مـالي را بـه يکـي از مهمتـرين                    هاي    ثباتي بي
 . تبديل نمود۹۰ان پولي و مالي در پايان دهه گذار سياست هاي چالش

با فروپاشي اتحاد شوروي و بلوک شرق، اقتصاد بازار گفتمان غالب در جهان شـد و                
گذاري و جريان جهـاني سـرمايه،        ي سرمايه ها  گيري از فرصت     براي بهره  ١آزادسازي مالي 

هـاي دولـت از       رداشـتن کنتـرل   آزاد سازي مالي، بـا ب      . قرار گرفت  ها  در دستور کار دولت   
همچنـين آزادسـازي    . ي بخش مالي افـزود    رپذي عمليات نهادهاي مالي بر ظرفيت ريسک     

تـوان    مـي با اين توضيح    . حساب سرمايه، موانع بر سرراه ورود و خروج سرمايه را برداشت          
 جزو ي آغازين آخرين دهه قرن بيستم     ها  سال از   هاي مالي،   نتيجه گرفت که وقوع بحران    

ثباتي و يا حتي بحران      به عبارت ديگر بي   . شده است نفک پديده جهان وطني سرمايه      الي
 .استثناوزه بيشتر يک قاعده است تا مالي، امر

 کامـل، سـود غيرنرمـال        و خدمات، در صورت برقراري فـروض رقابـت         در بازار کاال  
رود و  خاص وطور به. گردد قيمت در سطح هزينه نهايي توليد تثبيت ميشود و    حذف مي 

در بازارهـاي مـالي     . بـرد    هرگونه آربيتراژ را از بين مـي       ،٢ به صنعت  ها  بنگاه  آزادانه خروج
  شـکل گيـري انتظـارات،   بـه دليـل  ي قيمتـي  ها حباب وجود. چنين الزامي برقرار نيست  

________________________________________________________ 
1-Financial liberalization 
2-Free entry and exit 
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عـدم تقـارن در اطالعـات نـسبت بـه            گـذاران،   درجات متفاوت ريـسک پـذيري سـرمايه       
د که پـارادايم رقابـت      نشو  و عوامل ديگر باعث مي     ،يتراژهاگذاري و آرب    ي سرمايه ها  فرصت

هـا را جـذب        آربيتراژهـا، سـرمايه    لذا از يـک طـرف     . ها برقرار نباشد    کامل در بازار دارايي   
عالوه بـر ايـن     . کند  هاي جديد ايجاد مي      آربيتراژ کنند و از طرف ديگر تحرک سرمايه        يم

و وقـوع    ١ي متفـاوت در بخـش شـرکتي       تغييرات نرخ ارز، تغييرات نرخ بهره، عملکردهـا       
 .دن مداوم ايجاد شوطور بههاي جديد  ه آربيتراژکد نشو ي خارجي باعث ميها شوک

بـشدت  ي شـدن    ي است که در عصر جهان     ردا  اين قاعده بازي در اقتصادهاي سرمايه     
بنابراين ثبات در بازار کاال و خدمات ، همزمان با بـي ثبـاتي و بحـران                 . رو به تزايد است   

 .استعصر مدر بازارهاي مالي ، نه تنها محتمل که ويژگي ) الفعل يا بالقوهب(

 هاي مالي انواع بحران -٤
 خـارج از اقتـصاد       داشـته و يـا در       ان مالي ممکن است در درون اقتـصاد ريـشه         بحر

بخصوص (ها  بحران مالي داخلي معموالً از بخش شرکتي و يا بازار دارايي. ايجادشده باشد
، تسهيالتي است که بـه      ها  بانکاي از دارايي      بخش قابل مالحظه  . گيرد  ي م نشات) مسکن
 به  ها   از بنگاه  تعداديبديهي است همواره ممکن است      . اند  نموده ي اقتصادي اعطا  ها  بنگاه

صـورت   در ايـن  . دليل عدم سوددهي، از عهده بازپرداخت تعهدات خود به بانک برنياينـد           
 .ي مزبور را استيفا نمايدها يق، مطالبات خود از بنگاهتواند از طريق نقدکردن وثا بانک مي
ا يـک شـوک سـمت عرضـه         ي رکود و    به دليل ،  ٢دش واقعي اقتصا  ـه بخ ـا چنانچ ـام

 بـا مـشکل جـدي در    هـا  اي از بنگـاه  شـمار قابـل مالحظـه   دچار مشکل شود، اين بـار    
ــ يــک ريــسک  حالــت در ايــن. ه خواهنــد بــودـود مواجـــهدات خـــرداخت تعـــبازپ

 و   معـوق  مطالبـات . کنـد   ميک از ناحيه بخش واقعي، بخش مالي را تهديد مـي          سيست
________________________________________________________ 
1-Corporate sector 
2-Real sector 
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 منعکس شده و ثبات     ها  بانک به شکل زيان انباشته در ترازنامه        ها   شرکت ١غيرگردشي
هاي قيمتي در بخش مـسکن و         همچنين ترکيدن حباب   .افتد  بخش مالي به خطر مي    

ايـن بخـش و نيـز ارزش        افت شديد قيمت مسکن، بازپرداخت تسهيالت اعطـايي در          
 .کند ها را دچار مشکل مي وثيقه

. را تهديدکند موسسات مالي خارجي ازسوي ديگر بحران مالي، ممکن است ازناحيه بخش
 تسهيالت ارزي دريافت شده را برحسب ها بانکدر جريان آزادسازي حساب سرمايه، چنانچه 

هاي  ها و بدهي ق ارزي بين داراييپول ملي در اقتصاد به جريان انداخته باشند، يک عدم تطاب
 در نرخ ارز جاري برقرار است بانک هرچند تراز مالي  وضعيتدر اين. آيد  به وجود ميها بانک

حال . شود که تراز مالي بانک به هم بخورد موجب مي ٢ولي هرگونه کاهش ارزش پول داخلي
ر بازپرداخت تعهـدات    چنانچه اين تغيير نرخ ارز شديد باشد، بانک دچار يک بحران جدي د            

 .خود خواهد شد
 آربيتراژ نرخ بهره داخلي و      صورت وجود خطر بحران مالي ناشي از عدم تطابق ارزي در          

خارجي، عدم تعديل کامل نرخ ارز نسبت به اختالف تورم داخلي و خارجي، همراه بـا آزادي                 
آزادي حـساب سـرمايه همچنـين ممکـن اسـت            . بسيار جدي است   نسبي حساب سرمايه  

ي قيمتـي در بـازار      هـا   موجب ورود خارج از کنترل سـرمايه شـده و بـه تـشکيل حبـاب               
ها نيـز نوسـانات      در اين صورت خطر بحران مالي از ناحيه بازار دارايي         . ها بيانجامد  دارايي

 .کند مالي را تهديد مي
ــوالً  ــارجي معم ــرمايه خ ــرمايهس ــب س ــارجي    در قال ــستقيم خ ــذاري م ، (FDI)گ

 و يـا اعطـاي تـسهيالت    ١ ها بانک، جذب سرمايه توسط ٣ها د داراييگذاري در سب  سرمايه
________________________________________________________ 
1- Non-performing loans 
2- Exchange rate depreciation 
3- Portfolio investment 
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) IDB, WB, IMFالمللي نظير بينهاي  ديگروياسازمان يها توسط دولت(اعتباري رسمي
يکـسان  گفتـه     پـيش ريسک مالي ناشـي از ورود سـرمايه در شـقوق             .شود  وارد کشور مي  

ي حقـوقي   هـا   ارچوب و نيز اعطاي تسهيالت رسمي، چـ       FDIبه طور مشخص در     . نيست
بنـابراين ريـسک ناشـي از خـروج         . باشـد   مشخصي ناظر به ورود سرمايه و خروج آن مي        

امـا سـرمايه   . يکباره سرمايه و يا فراخواني تسهيالت در اين دو حوزه چندان زياد نيـست       
 همـواره در  ها  بانکو يا اعتبارات خارجي جذب شده توسط        ها    جذب شده در سبد دارايي    

 کانال جذب سـرمايه     ها  بانکچنانچه  . ع در شرايط بي ثباتي قرار دارند      معرض خروج سري  
باشـد،     در قبال ارزهـاي خـارجي بيـشتر          ها  آن exposure که   ياز خارج باشند، به ميزان    

ي خارجي و سرايت بحران از خـارج مرزهـا          ها  پذيري اين موسسات در قبال شوک      آسيب
 .بيشتر خواهد بود

فيت الزم براي جـذب سـرمايه خـارجي را نداشـته            در صورتي که کشور ميزبان ظر     
ورود سرمايه موجب تحريک تقاضاي داخلي شـده و در قالـب افـزايش فـشارهاي                باشد،  

گـذاري،   تورمي، افت نرخ واقعي ارز، انبساط اعتبارات داخلي، افـزايش مـصرف و سـرمايه        
ري، اقتـصاد   و باالخره تخريـب تـراز تجـا       ها    ي قيمتي در بازار دارايي    ها  گيري حباب  شکل

  ٢.کند کالن را متاثر مي
پذيري زيـاد برخـوردار نباشـد و         در شرايطي که رژيم ارزي کشور ميزبان از انعطاف        

کند، ايـن بانـک ناچـار          حمايت   ياز نرخ خاص   ٣بانک مرکزي به طور رسمي و يا در عمل        
 نتيجـه  در. براي حمايت از نرخ مورد نظر ، ورود سرمايه را با خريد ارز جبران کنـد   است  

 .شود مينيز سرمايه جذب شده موجب انبساط ذخاير خارجي و رشد پايه پولي 
                                                                                                                   
1- Bank loans 
2- Karacadag, C. "Capital Inflows and Financial Stability", MFD internal seminar, 

July 2004 . 
3- De facto 
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صر اورود سرمايه خارجي، يکي از عندهند که مديريت   نشان ميمباحث مطرح شده
مراحـل آزادسـازي حـساب سـرمايه بايـد بـا ايجـاد              . کليدي در تامين ثبات مالي اسـت      

 و مقـررات بـازار سـرمايه ،    وانينامل قـ  شـ -ي الزم در بازارهاي مالي داخـل   ها  زيرساخت
تجربه بحران  .  همراه باشد  ١يک کاسه ي مالي شفاف و     ها  سيستم نظارتي کارآمد و صورت    

هاي اقتصاد ميزبان، کارکرد حمالت سـوداگرانه         پذيري آسياي شرقي نشان داد که آسيب     
 الزم جزوضعف نهادهاي مالي داخلي و حجم باالي سرمايه ورودي، دو . کند را تقويت مي

 . خارجي هستندمنشابا  هاي مالي بحران
اداري بـر  هـاي   در صورت سيطره بخش دولتي بر بازارهـاي مـالي و اعمـال کنتـرل       

 -  معـروف اسـت    ٢اي که به سـرکوب مـالي         پديده - و موسسات اعتباري     ها  بانکعملکرد  
و نيز عدم   هاي معوقه      خطر بحران ناشي از انباشت بدهي      ها  بانکرابطه مالي بين دولت و      

 را وادار بـه     هـا   بانـک  ،   هـا   در اين شرايط که معموالً دولت     . کند  تطابق ارزي را تشديد مي    
کنند، هرگونه عملکرد     ي مشخص مي  ها     و شرکت  ها  ي خاص و يا بنگاه    ها  حمايت از بخش  

 مـنعکس شـده و      ها  بانکناموفق بخش يا شرکت مزبور در قالب زيان انباشته در ترازنامه            
 .دهد ا در معرض تهديد قرار ميثبات مالي ر

 رابطه ثبات مالي و امنيت ملي -٥
، و عوامـل مـسئله   هـا     حداقل ريشه . استثبات مالي في نفسه يک موضوع اقتصادي        

لوژي بررسي و موضوعات و عناصر بررسي، همه به حوزه اقتـصاد تعلـق              وچارچوب و متد  
هاي اجتماعي و    هزينه. ي نيست  مالي، تنها اقتصاد   مدهاي يک بحران  آ  اما آثار و پي   . دارند

 .مالي قابل مالحظه و توجه استهاي  سياسي يک بحران مالي، در مقايسه با هزينه
در ) به معناي اعم کلمه   ( دولت    و اگر امنيت ملي را ناظر بر اعتماد متقابل بين ملت         

کشور که ايـن رابطـه را در معـرض          کالن  اقتصاد   اي در حوزه    نظر بگيريم، هرگونه حادثه   
________________________________________________________ 
1- Consolidated 
2- Financial repression 
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اين چارچوب، چنانچـه وجـود يـک         در. هديد قرار دهد به امنيت ملي آسيب مي رساند        ت
ريسک در بخش مالي به طور سيستماتيک رابطه بـين مـردم و سيـستم اداره کـشور را                   

 .تخريب کند، آن ريسک را بايد يک تهديد امنيتي تلقي نمود
 :گيرند بندي قرار مي ي مالي بنا به داليل زير در اين طبقهها بحران

 .شود يک بحران مالي موجب سلب اعتماد عمومي نسبت به سيستم مالي کشور مي -
 مورد آسيب قرار داده و اقتصاد کشور را         ها را   حران مالي سيستم دريافت و پرداخت     ب -

 .کند فلج مي

 هـا  بانـک ر قالـب هجـوم بـه    ممکـن اسـت د   عکس العمل مردم به يک بحران مالي ،  -
 .موجب بحرانهاي اجتماعي شود

گذاران و مردمي که از بحران        عدم پاسخگويي مسئولين و مقامات مملکتي به سپرده        -
 .اند، ممکن است موجب سقوط دولت شود آسيب ديده

 بـه سـطح رفـاه    ، در مقياس کالن موجـب آسـيب جـدي    نهاي اقتصادي يک بحرا    هزينه -
 .شود شهروندان مي

هاي بحران مالي وارد عمل        با بروز اولين نشانه    ها  دولت  معموالً  ،ياد شده  به داليل    بنا
در  ١کژمنـشي موجـب    ممکـن اسـت      ها  مداخالت دولت اما بايد توجه داشت که      . شوند  مي

اقدامات نامناسب، ناهماهنگ و نابجاي      به عالوه    .شود    ها  بانکپذيرش ريسک اعتباري از سوي      
 .ي اجتماعي چشمگيري داردها حران بازتابدر مواقع ب  مسئولين،

 ي سيستميک در بخش ماليها ي شناسايي ريسکها روش -٦
 گـذار  سياسـت کند که     هاي قابل توجه يک بحران مالي، اين الزام را ايجاد مي            هزينه

کـاربرد صـحيح    . الزم را براي جلوگيري از وقوع بحران به عمـل آورد           ٢همحتاطاناقدامات  
________________________________________________________ 
1- Moral hazard 
2- Prudential 
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هـاي     پيشگيرانه در سطح اقتصاد کالن، مستلزم آن است کـه ريـسک             و تدابير  ها  سياست
هاي مزبور در واقـع مواضـع احتمـالي           ريسک. سيستميک در بخش مالي شناسايي شوند     

گيري و اعمـال اقـدامات      کـار   بـه  را بـراي     گذار سياستوقوع و بروز بحران را نشان داده و         
 .کنند احتياطي راهنمايي مي

بالقوه در سـطح اقتـصاد کـالن کـه اسـتحکام            هاي    سه روش عمده شناسايي شوک    
هـاي سـالمت      تحليـل شـاخص    )١ (:دهند عبارتند از    سيستم مالي را تحت تاثير قرار مي      

 هـا؛    مالي و ظرفيت آن براي جـذب زيـان          سيستمهاي    پذيري  براي سنجش آسيب   ١مالي
ذکـر  هـاي    ، روش مقالـه در اين بخـش از       .٣آزمون فشار  )٣(؛ و   ٢اوليه سيستم هشدار    )٢(

 .شوند اختصار معرفي مي  بهها  و مواضع کاربرد آنشده
 هاي سالمت مالي  شاخص-١-٦

هايي هستند کـه سـالمت و اسـتحکام نهادهـا و              هاي سالمت مالي شاخص     شاخص
بـه  هاي بخـش مـالي        پذيري  ارزيابي نقاط قوت و آسيب    . دهند  بازارهاي مالي را نشان مي    

 . ٤استگفته  پيشهاي  ي شاخصدر مقياس کالن هدف اصلي طراحويژه 
 )۱: ( عبارتنـد از   پـذير  هاي مزبـور بـراي موسـسات سـپرده           شاخص ٥مجموعه اصلي 

از حيث سهم مطالبات غيرگردشي، توزيـع       (ها    کيفيت دارايي )٢( ،٦نسبت کفايت سرمايه  
درآمـد زايـي و سـودآور بـودن     ) ٣(، )بـه سـرمايه   هاexposure اعتبارات و نسبت  يبخش

ميـزان  ) ٥(هـاي کوتـاه مـدت، و بـاالخره      هاي نقد به بـدهي    دارايي نسبت)٤(موسسات،  
________________________________________________________ 
1- Financial soundness indicators 
2- Early warning system 
3- Stress test 

 به جوع کنيدر بيشتر عاطال براي -4
"Financial Soundness Indicators: Analytical Aspects and Country Practices," IMF 

Occasional Paper 212,2002. 
5- Set core 
6-Capital adequacy ratio 
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ها و نيز  ها و بدهي ييا، از حيث عدم تطابق سررسيد دار به ريسک بازارحساسيت موسسه
هاي سالمت مالي به طور خاص در برنامه جامع ارزيابي بخش  شاخص. ١موقعيت باز ارزي

 .گيرند  مورد استفاده قرار مي٢مالي
هـاي مـالي طراحـي     بيني بحران   براي پيشهاي سالمت مالي عمدتاً صهرچند شاخ 

اقتصاد کالن نيز مورد    هاي    پذيري  اند، در يک چارچوب وسيع تر براي ارزيابي آسيب          شده
 .پذيرد  انجام مياوليهکاربرد اخير بيشتر در قالب سيستم هشدار . گيرند استفاده قرار مي

 اوليههشدار هاي   سيستم-٢-٦
نخـستين بـار    اوليه  سيستم هشدار     براي طراحي يک   ٣گرهاي پيشرو    از نما  استفاده

 منطـق  ٦. مطـرح شـد  ١٩٩٨در سـال  ٥ راينهارت فسورو و پر  ٤فسور کامينسکي وتوسط پر 
آن است که برخي نماگرهاي اقتصادي قبل از وقوع يک بحران مالي،            ياد شده   اصلي ايده   

 .ر شـرايط ثبـات مـالي متفـاوت اسـت      دهـا  ند که با روند آنده رفتاري از خود نشان مي    
 هـا  را براي ايـن نماگر     ٧اي توان با استفاده از نماگرهاي پيشرو، مقادير آستانه         بنابراين مي 
 از مقـادير آسـتانه بـه عنـوان         به طـوري کـه تجـاوز نماگرهـاي مـورد نظـر             ،تعريف کرد 

 . براي وقوع بحران تلقي گردد»يعالمت«
که ميزان صادرات ، انحراف نرخ واقعي ارز از         کنند    کامينسکي و همکارانش ادعا مي    

 المللي ، حجم توليد، و قيمت سهام اين         دبلندمدت آن، نسبت نقدينگي به ذخاير بين      ـرون
 .بيني کنند  را قبل از وقوع پيش٨قابليت را دارند که وقوع يک بحران ارزي

________________________________________________________ 
1- Net open position 
2- FSAP: Financial Sector Assessment Program 
3- Leading indicators 
4- Kaminsky 
5- Reinhart 

  به جوع کنيد براي اطالع بيشتر ر-6
Kaminsky, G. et al. (1998), "Leading Indicators of Currency Crises", IMF Staff Papers 45(1). 
7- Threshold values 
8- Currency crises 
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ين آن   در مقـاالت متعـددي توسـط واضـع         بعـداً هاي هـشدار زودرس،       ايده سيستم 
 (OCC)ي آمريکـا    ها  بانکاين سيستم در حال حاضر توسط نهاد نظارتي بر          . تکميل شد 

 ٢.گردد  ارايه مي١مورد استفاده قرار گرفته و گزارش آن، تحت عنوان گزارش قناري
  آزمون فشار-٣-٦

 و ها بانک در ترازنامه همالي هم هاي محتمل بخش و بحرانها  پذيري ها، آسيب ضعف
 ،مزبور قبل از وقوعهاي  اما نکته در اينجاست که بحران. اس مي يابد موسسات مالي انعک

در آزمون فشار، ترازنامه . به سادگي قابل تشخيص نيستند    ذکر شده   از ترازنامه موسسات    
ي مزبور در آينده و در      ها  بانکگيرد که ممکن است        در معرض فشارهايي قرار مي     ها  بانک

 پورتفوي  ٣اين آزمون روشي براي ارزيابي ريسک بازار       . مواجه شوند  ها  شرايط واقعي با آن   
سازي، آثار يک يا چند      در اين روش، به کمک شبيه     . ستها  بانکموسسات مالي، به ويژه     

 .شود سناريوي ناخوشايند ولي محتمل، بر ترازنامه موسسات مالي بررسي مي
اقعي، بخصوص بخش و(خست وضعيت آينده اقتصاد کالن  ن،براي انجام آزمون فشار

. شـود  سازي مـي  اريوهايي شبيهدر قالب سن) ي بهرهها ، وضعيت مالي دولت و نرخ  نرخ ارز 
به کمک يـک مـدل اقتـصادسنجي کـه             ،ها  بانکار سناريوهاي مزبور بر ترازنامه      پس آث س

دهـد،     و متغيرهاي کالن اقتصادي را توضيح مـي        ها  بانکرابطه عناصر موجود در ترازنامه      
، در قالـب    هـا   بانـک شـود کـه ترازنامـه         ام اين آزمون از آنجا ناشي مي      ن. گردد  ارزيابي مي 

هـاي   پـذيري   آسـيب هـا و  گيـرد تـا ضـعف    عرض فشار قرار مـي سناريوهاي بدبينانه، در م   
 .نمايان گرددگفته  پيشموسسات 

________________________________________________________ 
1- Canary Report 

داشتند تا از   مرسوم بود که يک قناري را در معدن نگه ميز از خطر خفگي معدنکاران، قبالً     براي پرهي  -2
طريق مشاهده وضعيت وي، کمبود اکسيژن را قبل از آنکه معدنکاران در معرض خطـري جـدي قـرار                   

 .، با الهام از اين روش انتخاب شده استOCCنام گزارش نظارتي . گيرند، تشخيص دهند
3- Market risk 
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 سرکوب مالي -٧
در مطالب سه بخش گذشته، مختصات عمومي ثبات مالي و نحـوه ايجـاد و اشـاعه                 

هاي اتصال اين موضـوع را بـا          سه بخش پاياني مقاله ، حلقه     . الي ارايه گرديد  هاي م   بحران
براي اين منظور الزم است نخست مختـصات        . دهند  بخش مالي اقتصاد کشور توضيح مي     

ترين ويژگي کنترل    بخش حاضر ، به عنوان اصلي     .  تشريح گردد  بخش مالي کشور اجماالً   
سـلطه دولـت بـر بخـش     . پردازد  مالي مي  دولت بر بخش مالي، به توضيح پديده سرکوب       

ي اخيـر و بخـصوص از آغـاز         ها  سالهرچند در   . اي ديرينه دارد    پول و اعتبار کشور سابقه    
 کاهش يافته اسـت امـا هنـوز هـم     ها بانکهاي دولتي بر  برنامه سوم توسعه، فشار کنترل    

 .شود در بخش مالي کشور مشاهده ميهاي سرکوب مالي  بسياري از ويژگي
 هـا  بانـک ها و نرخ سود تسهيالت توسط دولت، اجبار و الزام  ل نرخ سود سپرده کنتر

تـر از     با نرخي پايين  ) تسهيالت تکليفي (به اعطاي تسهيالت به دولت و موسسات دولتي         
ي تعيـين شـده     ها  هاي اقتصادي بر حسب اولويت      نرخ تعادلي، توزيع اعتبارات بين بخش     

ي دولتـي در قالـب      ها   و بنگاه  ها  مايت از شرکت   ح ،١بندي اعتباري  توسط دولت و سهميه   
يي کـه از    هـا   قيمت، اعطاي تسهيالت جديـد بـه شـرکت          اعطاي تسهيالت اعتباري ارزان   

 . ريسک اعتباري بااليي برخوردارند، همه عناصري از سرکوب مالي هستند
و تخصيص کاراي منابع را دچار اختالل  کند مي مختل را نسبي هاي قيمت سرکوب مالي 

قراردادن بخش مالي، هزينه خدمات مالي براي بخـش          فشار تحت با سرکوب مالي . سازد  مي
که سرکوب مالي مانند يک ماليات ضمني        شود  مي گفته دليل همين به .آورد  مي پايين را دولتي

گيري ميزان سرکوب مالي در کشور مشکل اسـت، زيـرا بـه سـختي                 اندازه. کند  عمل مي 
امـا مطالعـات تجربـي      . هاي دولتي تعيين نمـود      ا بدون کنترل  توان نرخ بهره تعادلي ر      مي

 .تواند بسيار گسترده باشد دهد که ابعاد سرکوب مالي مي درمورد ساير کشورها نشان مي
________________________________________________________ 
1- Credit rationing 
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يک توجيه متداول براي سرکوب مالي، که معموالً به نرخ بهـره منفـي و يـا بـسيار                   
گـذاري را پـايين آورده و         يهانجامد، آن است که کنترل نرخ بهره هزينـه سـرما            پايين مي 

 انـدازي   اين استدالل به مسئله تجهيز منـابع پـس        . شود  گذاري مي   موجب تشويق سرمايه  
انداز وجـود     تر باشد، انگيزه کمتري براي پس       هرچه نرخ بهره واقعي پايين    . کند  توجه نمي 

. گيـرد   يالشعاع قرار مـ     گذاري نيز تحت    داشته و به دنبال آن منابع موردنياز براي سرمايه        
) GDPبرحسب درصدي از    (گذاري    دهد که نرخ سرمايه     هاي تجربي نيز نشان مي      بررسي

 ). را ببينيد۲جدول (با نرخ بهره واقعي همبستگي مثبت دارد 
، ميزان سـرکوب مـالي را در بـسياري از کـشورهاي             ۱۹۹۰آزادسازي مالي در دهه     

گذاري و نرخ رشد اقتصادي       هبه دنبال اين تحول ميزان سرماي     . درحال توسعه کاهش داد   
آزادسازي مالي و اصالحات در بخش مـالي        . در بسياري از کشورهاي مزبور افزايش يافت      

بازار افزايش داد و    هاي بهره     انداز را در نرخ     گري مالي و ميزان پس      همچنين حجم واسطه  
 در کشورهايي که آزادسـازي مـالي درچـارچوب        . تر منابع مالي انجاميد   به تخصيص کارآ  

ي تثبيت اقتصاد کالن به اجرا درآمد، با کاهش اعتبارات سيستم           ها  سياستتري از     وسيع
 .امکان بيشتري براي اعطاي تسهيالت به بخش خصوصي فراهم آمد دولتي، بخش بانکي به

 هاي سيستميک  شناسي بخش مالي کشور و ريسک آسيب -۸
اي   ل تقريبـاً مـسئله    در دنياي کنوني، کنترل تورم چه به لحاظ نظري و چه در عمـ             

 ۲ درحـدود هاي تورمي  ي طوالني، نرخها  سالرکورد دنياي صنعتي براي     . حل شده است  
 ۱۰در کشورهاي در حال توسعه نيز تورم در محدوده زير           . دهد   درصد را نشان مي    ۳الي  

 سـال   ١اين در حالي اسـت کـه طبـق گـزارش توسـعه انـساني              . درصد کنترل شده است   
 از ۲۰۰۲ و ۲۰۰۱ي  ها  سالور جهان متوسط نرخ تورم ايران در         کش ۱۴۳، در بين    ۲۰۰۴

________________________________________________________ 
1- UNDP, Human Development Report, 2004 , Table13 
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 نيـز   ۱۹۹۰-۲۰۰۲رتبه ايران از نظر رکورد تـورم در دوره          .  کشور بيشتر بوده است    ۱۲۷
 ۱در چنـين محيطـي، بـه کـاهش سـاليانه            .  بـوده اسـت    ۱۲۸ کـشور جهـان      ۱۵۹بين  

 .توان دلخوش بود واحددرصد در نرخ تورم به هيچ وجه نمي

 )ارقام به درصد ( گذاري و رشد اقتصادي  نرخ بهره واقعي، سرمايه-۲جدول  

 ۸۹-۱۹۸۳ ۹۵-۱۹۹۰ 
   کشورهاي در حال توسعه

 -۲/۱ -۵/۲ نرخ بهره واقعي 
 GDP ۹/۲۴ ۹/۲۷گذاري از  سهم سرمايه 
 ۱/۶ ۱/۵ متوسط نرخ رشد اقتصادي 

   گذار کشورهاي در حال
 ۵/۰ ۶/۰ نرخ بهره واقعي 
 GDP ۵/۲۶ ۰/۳۰گذاري از  هسهم سرماي 
 ۹/۶ ۱/۶ متوسط نرخ رشد اقتصادي 

   کشورهاي کمتر توسعه يافته
 -۴/۲ -۱/۴ نرخ بهره واقعي 
 GDP ۸/۱۴ ۰/۱۶گذاري از  سهم سرمايه 
 ۴/۳ ۷/۲ متوسط نرخ رشد اقتصادي 

). 73, IMF.(P: 1996Source: World Economic Outlook,  
 ۱۰زل آن به زير     نتخش پولي کشور، کنترل نرخ تورم و        شناسي ب   نظر آسيب   از نقطه 

مـالي  ثبـات    الزم و ضروري تـامين       عنصراين امر قطعاً    . باشد  درصد مهمترين اولويت مي   

کنترل تورم و تثبيت آن در محدوده يک رقمي، فشار بر تعـديل نـرخ ارز را     . باشد  نيز مي 

اي آن بـر موسـسات مـالي          و ريسک ناشي از جهش نرخ ارز و آثـار ترازنامـه           کاهش داده   

 .دهد  را تقليل ميها بانکخصوص  هب
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طراحي يک بسته سياستي براي تامين ثبات پولي و اعطاي اختيارات الزم به بانـک              
بـدون ثبـات   . ي اقتصاد کالن کشور باشد    ها  سياستمرکزي براي اجراي آن بايد در صدر        

هاي عملي هر دو اين       هاي نظري و تجربه     آموزه. ن از ثبات مالي سخن گفت     توا  پولي نمي 
 . دهند را نشان مي

در کشور ما که هنوز بازار کاال و خدمات به ثبات نرسيده و کنترل تورم بزرگتـرين                 
ـ   . يابـد   معضل بانک مرکزي است، ثبات مالي اهميت مضاعف مي         دليـل عـدم    ه  هرچنـد ب

مالي کـشور   سرکوب مالي در بعد دروني، بازار      بيروني و    آزادسازي حساب سرمايه در بعد    
را ندارد، اما از سوي ديگر نيز به دليـل  ديگر کشورها   هنوز نشاط و تحرک بازارهاي مالي       

بازار، عدم وجود سيـستم نظـارتي قـوي، سـيطره اقتـصاد               يافتگي و عمق کم     عدم توسعه 
 سيـستم پرداخـت،      ضـعف  موسسات مـالي و   دولتي، فقدان استانداردهاي حسابداري در      

 .نظام مالي کشور در معرض يک بحران جدي است
لـذا خطـر    . اي اسـت     بـسته  نـسبتاً اقتصاد ايران در بعد بازرگاني و نيز مالي، اقتصاد          

از سوي ديگر تا    . هاي مالي از کشورهاي ديگر به کشور، چندان زياد نيست           سرايت بحران 
برخـوردار اسـت، در عرصـه بازرگـاني         زماني که کشور از سطح مطمئني از ذخـاير ارزي           

ي داخلـي،   گذار سياست عرصه    و نيز  ي خارجي ها  پذيري نسبت به شوک       خارجي و آسيب  
 . قوي برخوردار استshock absorberاز يک  اقتصاد ملي

اين . اي در حال افزايش است      اما از سوي ديگر مخارج دولت با سرعت قابل مالحظه         
در نتيجـه   . تواند رشـد کنـد      دولت با اين سرعت نمي    لي  در حالي است که درآمدهاي ريا     

  مرکـزي فاقـد ابزارهـاي مناسـب بـراي          به عـالوه بانـک    . افزون است   نياز ارزي دولت روز   
 از استقالل و اقتـدار کـافي    بوده و نيز  ي دولت   ساطي انب ها  سياستسازي آثار پولي      خنثي

 تبـع آن  ايه پـولي و بـه  در نتيجه پ. ار نيستبرخوردنيز   ارزي دولت    اشتهايبراي کنترل   
 .درحال انبساط استدر سال  درصد ٣٠نقدينگي با نرخي در حدود 
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 تجاري ايران، بانک مرکزي     شرکاي تورم داخلي از تورم       به رغم تفاوت قابل مالحظه    
اي در    لذا پتانسيل تخليه نشده   . کند  درعمل نرخ ارز را باکندي و به طور ناقص تعديل مي          

 .رسد ر صورت عدم کنترل تقاضا و يا افت عرضه به فعليت مينرخ ارز وجود دارد که د
 لزم شناخت ارتباطات بين چهـار بخـش       مست  هاي بخش مالي،      پذيري  شناخت آسيب 

هـا، حکايـت از       بررسي اجمالي روابط ايـن بخـش      . ستها  بانکخارجي، دولت، شرکتي و     
 :کند ميزير پذيري  نقاط آسيب

سـت کـه بتوانـد نوسـانات بـازار پـول را جـذب و                 بانک مرکزي فاقد ابزار مناسبي ا      -الف
هـاي پـولي      اين بانک همچنين از سرعت عمل کافي در مقابله با بحران          . مديريت کند 

استفاده از ابزارهاي پولي تا کنون منوط به کسب اجازه بانک مرکزي  . برخوردار نيست 
استفاده از  هارم،برنامه چتغييرات به عمل آمده در در قالب . از شوراي پول و اعتبار بود

) به تبع آن کـسب مجـوز از مجلـس         و  (هاي سنواتي     ابزارهاي پولي به درج در بودجه     
 .کند  ساالنه ميواتر استفاده از ابزارهاي پولي رامحدود شده است که ت

 شبهه شرعي، تنوع و ابتکار عمـل در اسـتفاده از ابزارهـاي مـدرن پـولي و مـالي را                      -ب
 .محدود کرده است

بـه  . ايي کنـد  هـا را شناسـ      ظارتي بازار مالي فاقد ابزارهايي است که ريـسک         ن سيستم -ج
هايي که به طـور سيـستماتيک         يت کافي در قبال ريسک    عالوه سيستم مزبور، حساس   

 .دکنند ندار ثبات مالي را تهديد مي
و نيـز    سيستم پرداخت و تسويه به لحـاظ چـارچوب حقـوقي، تنـوع ابزارهـاي مـالي            -د

 .ضعيف است) افزاري و مخابراتي افزاي، نرم سخت (هاي فني ساخت زير
شود و     رعايت نمي  ها  بانکي مالي   ها   در تنظيم صورت    نوين  استانداردهاي حسابداري  -    ه

 .ندها شفاف نيست ترازنامه
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از نظر مقياس توليد، از  يي است کهها اهالشعاع بنگ  بخش شرکتي اقتصاد تحت عملکرد-و
از نظـر مالکيـت      انـد؛   مراحل تدريجي رشد را طي نکـرده      اند و      بزرگ متولد شده   ابتدا
اند و در     اي داخلي متکي  هبازار از نظر فروش به    کنند؛  اند و دوگانه عمل مي      دولتي  شبه

 هـا   سـودآوري آن   و باالخره    صورت آزادسازي تجاري در خطر ورشکستگي قرار دارند؛       
 1.ت بانکي وابسته استهاي توليدي ارزان قيمت بخصوص اعتبارا  به استفاده از نهاده

ي تجـاري   هـا   بانـک  ها از يکطرف و سلطه عميـق        سپرده فقدان سيستم بيمه     به دليل  -ز
دولتي بر بازارهاي مالي کشور از سوي ديگر، هر گونه ريـسک سيـستميک در بخـش             

 .شود مالي متوجه دولت مي

 ثبات مالي در چارچوب بسته سياستي اقتصاد کالن -٩
پردازد که ايجاد ثبـات مـالي چـه جايگـاهي در              ن سوال مي   به اي  مقاله پايانيبخش  

 و در مقايسه با اهداف مرتبطي چون کنترل تورم، شتهي اقتصاد کالن کشور داها سياست
 .انضباط مالي دولت و توسعه بخش مالي از چه اولويتي برخوردار است

که از اي هستند  رشد اقتصادي پايدار و ثبات در محيط اقتصاد کالن دو هدف عمده 
، هر بسته سياستي اقتصاد کالن براي اقتصادايران الزم است با لحاظ            مقالهنقطه نظر اين    

توان اهـداف رشـد اقتـصادي بـااليي           ، نمي جهتدر اين    .کردن اين دو هدف تنظيم شود     
ادبيات . داشت ولي در بازارهاي مالي موفق عمل نکرد و به تعميق بازار سرمايه نپرداخت             

و در حـال    د تجربي در کـشورهاي توسـعه يافتـه           و همچنين شواه   نظري رشد اقتصادي  
بديهي است توسعه . غيرممکن است توسعه، گواه آنند که توسعه پايدار بدون توسعه مالي

مالي، عالوه بر عناصري که به تفصيل در ادبيات مربوط به اين موضوع ذکر شـده اسـت،                  
 ٢. مکمل توسعه مالي ديدجزو بايد در واقع ثبات مالي را. به ثبات مالي نيز نياز دارد

________________________________________________________ 
، »اسـتراتژي توسـعه صـنعتي کـشور       «نيلي ، مـسعود و همکـاران،        :  به رجوع کنيد  براي اطالع بيشتر     -1

 . ۷۷-۱۰۸، صص ۱۳۸۲انتشارات دانشگاه صنعتي شريف، 
2- Vittas,D. (2004), "Financial Stability and Financial Development", Financial 

Sector Development, World Bank. 
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بـراي  . البته ثبات مالي شرط الزم براي توسعه مالي است ولي شـرط کـافي نيـست             
به عالوه .  کافي باشند بوده و داراي سرمايه ١تحقق توسعه مالي، موسسات مالي بايد سالم   

 بعـد    در کـارآيي .  برخـوردار باشـند    کارآيياين موسسات بايد در بعد خرد و کالن نيز از           
هـاي عمليـاتي،      هـاي کنتـرل و نظـارت داخلـي، هزينـه             نـاظر بـه حـوزه سيـستم        ٢خرد

 بـه تحـرک و      ٤ در بعـد کـالن     کـارآيي . هاست وام ٣ي مديريت پورتفو و بازيابي    ها  سياست
 در بعـد کـالن بـر    کـارآيي . مالي در سطح اقتصاد کـالن نظـر دارد   هاي    وري سرمايه   بهره

ا عالوه بر آن نيازمند برداشتن موانع قانوني، حقوقي،  در بعد خرد مبتني است ، امکارآيي
 .باشد نهادي و اطالعاتي نيز مي

تجربـه  .  تجديـد سـاختار مـالي قـرار دارد         فرآينـد اقتصاد ايران در حـال حاضـر در         
از سـال   (همزمان سرکوب مالي و آزادسازي مالي ويژگـي دوران معاصـر اقتـصاد کـشور                

 ترين عناصر سرکوب مالي در قالب کنترل دولت         از يک سو اصلي   . ٥است)  به بعد    ١٣٦٨
ها و يا موسـسات       هاي سود بانکي و سهميه بندي اعتبارات جهت حمايت از بخش            بر نرخ 

از سوي ديگر آزادسازي تدريجي در بخش       . مورد نظر دولت همچنان مورد پيگيري است      
 .شود مالي نيز دنبال مي

سـازي   اقدامات و سرعت آزاد    ي، توالي زمان بندي اصالحات و اقدامات ناظر به آزادساز       
از سوي ديگر، موفقيـت  ) . ١٣٨٣ کريمي،(ر مورد آزادسازي مالي اند سه مالحظه اساسي د   

 جهت کنترل تورم و کاهش      ٦در آزادسازي مالي موکول به اجراي سياست تثبيت اقتصادي        
________________________________________________________ 
1- Sound 
2- Micro efficiency 
3- Recovery 
4- Macro efficiency 

ي اقتصادي،  ها  سياست، گزارش داخلي اداره بررسيها و       »استراتژي توسعه مالي کشور   «صمد،  .  کريمي -5
 .١٣٨٣مهوري اسالمي ايران، شهريور بانک مرکزي ج

6- Stablization Policy 
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ين  بـراي تـام    ١ کالن احتياطيي  ها  سياستهمچنين الزم است    . کسري بودجه دولت است   
گذر از سرکوب مالي بـه آزادسـازي مـالي          . ثبات مالي، قبل از آزادسازي مالي تقويت گردد       

 .بايد با کنترل تورم و انضباط مالي دولت همراه باشد
هاي مالي در اقصي نقاط جهان نشان داد که توالي اقدامات در آزادسازي               تجربه بحران 

.  اقدامات را پيـشنهاد کـرده اسـت        ٣ه توالي بهين  ٢مکينون. اقتصادي، نکته بسيارمهمي است   

نخــست، آزادســازي بايــد بــا اعمــال . بــر دو ايــده اساســي اســتوار اســت نظريــه مکينــون

دوم، براي پرهيز از    .  اقتصادي هزينه بر باشند    کارآيييي شروع شود که از نظر       ها  محدوديت

 .هاي ديگر برداشته شوند ها بايد قبل از قدم ناسازگاري، برخي قدم

 :نه اقدامات در نظر مکينون مراحل زير را در برداردتوالي بهي

آزادسـازي  . قدم اول بايد ايجاد يک بازار با کارکرد صحيح براي کاالهاي داخلي باشـد              -

 .هاي اساسي طي اين قدم است شرط ها از پيش بندي  و لغو جيرهها قيمت

رفـع  نقطه شروع در ايـن مرحلـه،        . قدم دوم آزادسازي تدريجي تجارت خارجي است         -

 .اي است حذف ويا کاهش موانع تعرفهو)اي هاوموانع غيرتعرفه شامل سهميه(اداري موانع

با ايجاد شرايط رقابتي، آزادسازي بازار مالي داخلـي در           بايد ، نخست پس ازبرداشتن قدم   -

 .تـسهيالت، مختـار باشـند      و هـا   سـپرده  سـود  نـرخ  تنظـيم  در بايد ها  بانک .گيرد دستور قرار 

بـه مـوازات    .  بايد محدوده خدمات به مشتريان را خود تعيـين کننـد           اه  بانکهمچنين  

خلي، بايد مقررات تنظيمي و نظارتي و نيز نهادهـاي الزم بـراي    اآزادسازي بازار مالي د   

اعمال مقررات مزبور در بخش مالي ايجاد شود تا سـالمت سيـستم بـانکي را کنتـرل                   

 .نمايد
________________________________________________________ 
1- Macro -prudential policies 
2-Mc Kinnon 
3- Optimal Sequencing 
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 اين امکـان ايجـاد شـود تـا        بايد  . شود  ميتوسعه بازارمالي داخلي در قدم بعدي مطرح         -

اق بهادار با سيستم بـانکي بـراي جـذب پـس انـداز خانوارهـا و تـامين مـالي                     ربازار او 

در اين حوزه نيز الزم است نهادهاي       . ي اقتصادي خصوصي و دولتي رقابت کند      ها  بنگاه

ار اقتـصاد    ناپايد نظارتي و مقررات تنظيمي به موازات توسعه يابند تا اين بخش طبيعتاً           

 .را کنترل نمايند

. اسـت ذکـر شـده     آزادسازي مالي در بخش خارجي، آخرين قدم در زنجيره اقـدامات             -

بحران آسياي جنوب شرقي به خوبي نشان داد وقتي که بازارهاي مالي داخلي توسـعه               

بـه  . ميز است آ   بسيار مخاطره  ها  ساب سرمايه ترازپرداخت  حاند، آزادسازي     الزم را نيافته  

نرخ ارز ثابت بـسيار بعيـد       هاي    رژيم. رژيم ارزي بايد با تغيير شرايط تطبيق يابد       عالوه  

 .است که بتوانند در شرايط آزادي حساب سرمايه دوام بياورند

زمـان بنـدي، تـوالي و       . آزادسازي حساب سرمايه ، بعد بيروني آزادسازي مالي اسـت           

آربيتراژ نرخ بهره داخلي    . رار گيرد سرعت اقدامات در اين بعد از آزادسازي نيز بايد مدنظر ق          

ي هستند که بايـد در بـسته آزادسـازي حـساب سـرمايه              رو خارجي و رژيم ارزي دو عنص      

از شـبهات قـانون     (به عالوه، چارچوب حقـوقي      . هاي الزم را نمود      پيش بيني  ها  نسبت بدان 

قابـل  هاي قضايي و محـيط سياسـي بايـد روشـن،              ، رويه )سرمايه گرفته تا مقررات اجرايي    

 .استناد و اتکا باشد

در بخش شرکتي شـامل بـازنگري    ، انجام اصالحات حقوقي   گفته  پيشعالوه بر مباحث    

قانون تجارت و تعيين تکليف فعاليت بنگاه داري، تعيين وضعيت ورشکستگي و چـارچوب              

حقوقي و مالي آن، اصالح قوانين و مقررات ناظر به بازار کار در جهت افـزايش انعطـاف در                   

 .روند يي اساسي در آزادسازي مالي در ايران به شمار ميها بازار، گاماين 
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ايـن  . اي است   توسعه بازار مالي کشور و کارکرد صحيح آن مستلزم نهادسازي گسترده          
 ):١٣٨٣کريمي،( تبازار در حال حاضر فاقد موسسات زير اس

. کنند  ياين موسسات نقش اساسي را در مديريت ريسک ايفا م          : ١بندي  موسسات رتبه  -
تواند در گذر از سرکوب مـالي بـه آزاد سـازي مـالي، مـشکالت                  فقد اين موسسات مي   

دليل ايجـاد شـفافيت     ه  وجود اين موسسات ب   . چشمگيري را در بازار مالي ايجاد نمايد      
 .دهد ي اطالعاتي و مالي را تقليل ميها گيري از رانت در بازار مالي، بهره

 ٢ي مديريت داراييها شرکت -
 يمه سپردهموسسات ب -
نهاد نظارت کننده بر بازار مالي که ابعاد کالن اقتصادي فعاليت انواع موسـسات مـالي                 -

 .ها و بازار سرمايه را ببيند ، بيمهها بانکشامل 
 .زدايي و وضع مقررات جديد نهاد مقررات -

معماري بخش مالي اقتصاد کـشور، در قالـب بـازآرايي و تجديـد سـاختار موسـسات                  
سات مفقود و نيز بـازنگري قـوانين و مقـررات و فراگردهـاي اجرايـي از                 موجود، ايجاد موس  

 . اجراي موفق آزادسازي مالي استديگر اجزاي

________________________________________________________ 
1- Rating Agencies 
2- Asset Management Companies 
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 اصول اساسي براي نظارت بانکي موثر
 )اصول اساسي کميته بال(

 
 

 ١عبدالمهدي ارجمندنژاد
 

 

 منظـور   بـه ي اسـت کـه      ا نـه اگ  اصول اساسي بال متشکل از اصول پاية بيست و پـنج          
. بايست در جايگاه شايستة خويش قرار گيرند        برخورداري از يک نظام کارآمد نظارتي مي      

 :يل مي باشنداين اصول مربوط به موارد ذ

 ۱هاي الزم براي نظارت بانکي موثر ـ اصل  پيش شرط -

 ۵ تا ۲صدور مجوز و ساختار ـ اصول  -

 ۱۵ تا ۶مقررات و الزامات احتياطي ـ اصول  -

 ۲۰ تا ۱۶ نظارت بانکي مستمر ـ اصول هاي روش -

 ۲۱نيازهاي اطالعاتي ـ اصل  -

 ۲۲اختيارات رسمي بازرسان ـ اصل  -

 ۲۵ تا ۲۳ل بانکداري برون مرزي ـ اصو -

پـردازد کـه نـاظران         متنوعي مي  هاي    اين سند عالوه بر خود اصول، به تشريح روش        
 .، اصول مزبور را به اجرا درآورندها آن وسيلة بهتوانند  مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اداره مطالعات و مقررات بانکيکارشناس   -١



 

 روند
 

٥٨

الزم است موسسات ملـي درنظـارت بـر کليـة واحـدهاي بـانکي مـستقر در حـوزة                    
دهند و     الزامات را تشکيل مي    اين اصول حداقل  . کار گيرند  هخود، اين اصول را ب    حاکميت  

 معيارهاي ديگري باشد که     وسيلة  به ها  آندر بسياري از موارد ممکن است نياز به تکميل          
 .اند  خاص موجود در نظام مالي هر کشوري تدوين شدهيها ريسکبراي بررسي شرايط و 

به اعتقاد کميته بال انطباق هر کشوري بـا اصـول اساسـي مزبـور، گـام مهمـي در                    
المللي ـ به حـساب    ند بهبود ثبات مالي ـ چه در درون آن کشور و چه در عرصة بين فرآي
در بـسياري از کـشورها، ايجـاد      . سرعت دستيابي به اين هدف متفاوت خواهدبود      . آيد  مي

تغييراتي اساسي در نظام تقنيني و ميزان اختيارات تفويض شده بـه بازرسـان، ضـروري                
ز مراجع نظـارتي از اختيـارات قـانوني الزم جهـت            است چرا که درحال حاضر، بسياري ا      

، نظر کميته بال اين است که       خصوصدر اين   . اجراي تمامي اين اصول برخوردار نيستند     
 تغييرات مورد نياز اقـدام کننـد تـا          ييقانونگذاران در عرصة ملي، سريعاً نسبت به شناسا       

 .حاصل نمايند از کاربرد اين اصول در کلية ابعاد خود، اطمينان وسيله بدين

 مقدمه: يکبخش 
نظارت کارآمد بر واحـدهاي بـانکي، عـاملي ضـروري بـراي يـک محـيط قدرتمنـد                   

محيطـي کـه در آن نظـام بـانکي، نقـشي محـوري را در                . آيـد   اقتصادي به حـساب مـي     
وظيفة نظـارت حـصول اطمينـان از        . نمايد  اندازها ايفا مي    ، تجهيز و توزيع پس    ها  پرداخت

اي ايمن و صحيح عمل نموده واينکه جهـت مقابلـه بـا                به شيوه  ها  کباناين امر است که     
نظارت بانکي  .  کافي برخوردار هستند   ذخايرو   حرفه، ازسرمايه  دراين بوجودآمده يها  ريسک

 طـور   بـه آورد که امکان ندارد بتوان آنرا         قوي و اثربخش، خدمتي را براي عموم فراهم مي        
 موثر و کالن اقتصادي، براي ثبـات  يها سياستاه اين نظارت به همر. کامل در بازار يافت  

هرچند هزينة نظارت بـانکي حقيقتـاً       . مالي هر کشوري از اهميتي حياتي برخوردار است       
 .حتي از اين هم باالتر باشد ضعيف هزينة نظارت که شده است امرثابت باشدليکن اين زيادمي
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  الزم براي نظارت بانکي موثرهاي شرط پيش: دوبخش 
ثبـات در  باال بـردن  بانکي تنها بخشي از تمهيدات وسيعتري است که جهت  نظارت  

 :اين تمهيدات شامل. بازارهاي مالي مورد نياز است
  موثر و مناسب در زمينة اقتصاد کالنيها سياست -۱
 يک زيرساخت عمومي کامالً توسعه يافته -۲

 انضباط موثر بازار -۳

 ها بانکل ي براي حل کارآي مسايهاي روش -۴

 )٢ايمني جامع ياشبکة(١مند نظام ازحفاظت مناسبي سطح تامين براي ييسازوکارها -۵
 موثر و مناسب در زمينة اقتصاد کالن، در صالحيت ناظرين بانکي            يها  سياستايجاد   -۱

 موجـود بـه     يهـا   سياستبا وجود اين، چنانچه ناظرين احساس نمايند که         . باشد  نمي
ت نسبت به آن واکنش نـشان  بايس انجامد مي تضعيف سالمت و ايمني نظام بانکي مي 

 موثري در زمينة اقتصاد کالن وجود ندارد ناظرين بـانکي           يها  سياستزمانيکه  . دهند
بنابراين الزم است   .  عمالً غيرممکن است   ها  آنبا وظايفي مواجه خواهندشد که انجام       

 .نظام با ثبات مالي را تشکيل دهد  موثردر زمينة اقتصادکالن، مبناي يکيها سياست
. بايست تـسهيالت ذيـل را فـراهم آورد          يرساخت عمومي کامالً توسعه يافته مي     يک ز  -۲

ثبـاتي گـسترده در       توانند به ايجاد بي     تسهيالتي که اگر به حد کافي تامين نشوند مي        
  : مالي بيانجامندهاي نظام

نظــامي از ؛  حــسابداريحاصــول و قواعــد جــامع و واضــ؛ نظــامي از قــوانين تجــاري
؛ نظــارت کارآمــد بــانکي؛  بــا ابعــاد وســيعيهــاي  شــرکتحــسابرسي مــستقل بــراي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Systemic protection 
2- Public safety net 
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مقررات کامالً واضح و نظارت کافي بر بازارهاي مـالي و درصـورت لـزوم بـر                  حاکميت
 .وجود يک سيستم پاياپاي و پرداخت کارآ؛ و ها آنفعاالن 

جرياني کافي از اطالعات براي فعـاالن       : انضباط موثر بازار به عوامل ذيل بستگي دارد        -۳
اند   پاداش به موسساتي که بخوبي اداره شدهارايه مالي مناسب جهت هاي  مشوقبازار،

  گـذاران از عواقـب تـصميمات خـود،          دهند سرمايه   و وجود تمهيداتي که اطمينان مي     
توان بـه     بايست مورد بحث قرار گيرند مي       در ميان موضوعاتي که مي    .باشند  مبري نمي 

گيـران اطالعـات صـحيح،         که سـپرده   حاکميت سهامي و حصول اطمينان از اين امر       
آورنـد،    گـذاران و بـستانکاران فـراهم مـي          ي را براي سرمايه   موقع  به شفاف و     ارزشمند،

 .اشاره نمود

، دارا بودن اختياراتي کـه از انعطـاف کـافي           ها  بانک حل کارآي مشکالت در      منظور  به -۴
 . امري ضروري است برخوردار باشند،

مند، روي هم رفته يـک مقولـة           از حفاظت نظام   گيري راجع به سطح مناسبي      تصميم -۵
به آن پاسـخ    ) شامل بانک مرکزي  (بايست توسط مراجع ذيربط       سياستي است که مي   

داده شود بخصوص در مواقعي که ممکن است اين موضوع به ايجاد تعهد براي وجـوه         
 .عمومي بيانجامد

 :۱اصل 
نظارت بـر واحـدهاي     اي که درگير      يک سيستم موثر نظارت بانکي براي هر موسسه       

بايست از اسـتقالل      اين موسسات مي  . داردي مشخصي   ها  مسئوليتبانکي است، اهداف و     
همچنين وجود يـک چـارچوب مناسـب قـانوني          . عملياتي و منابع کافي برخوردار باشند     

چارچوبي که شامل مـوادي درخـصوص صـدور مجـوز           . ست ا براي نظارت بانکي ضروري   
 بوده، اختيـاراتي را بـراي بررسـي ميـزان           ها  آنمستمر بر   براي موسسات بانکي و نظارت      
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 با قوانين و نيـز صـحت و سـالمتي آن تفـويض نمـوده و شـامل                   ها  بانکانطباق عملکرد   
تمهيدات الزم براي تبادل اطالعـات بـين نـاظران و        .  قانوني از بازرسان باشد    هاي  حمايت

 .بايست لحاظ گردد  ميگونه اطالعات نيز به نوبة خود هاي محرمانة اين حفظ جنبه
 : ذيل استرد به نوبة خود مستلزم وجود اجزاياين استاندا

 کـه قـانون     ييهـا   مسئوليتقابل دسترسي و يکدست از اهداف و        چارچوبي مشخص،    -
 .ين نموده استذيربط تعي) يا هريک از بازرسان(براي بازرس 

ي بـه اهـداف     بـراي دسـتياب   ) وريآ  شامل کارکنان، سرمايه و فـن     (وجود منابع کافي     -
 .تعيين شده

 :نظامي از قوانين بانکي که موارد ذيل را دربرگيرد -

 . دست پيدا کنند، ايجاد نمايدها آن به ها بانکاست  الزم راکه يياستانداردها حداقل -
ازنظر اداري اين امکان را به بازرسان بدهد کـه بـراي ايجـاد مقـررات احتيـاطي،            -

 به مجموعه اهـداف     وسيله  بدينباشند تا   درصورت نياز از انعطاف کافي برخوردار       
 . کيفي استفاده نمايندهاي تعيين شده دست يافته و از قضاوت

 .د مستقل اطالعات را فراهم آوردييآوري و تأ اختيارات الزم براي جمع -

از (به بازرسان اين اختيار را بدهد که به هنگام عـدم رعايـت الزامـات احتيـاطي                   -
عـزل  ازجملـه اختيـار     ( درنظر بگيرنـد     ها  آنا براي    ر يهاي  ، مجازات )ها  بانکسوي  

 ). و ابطال مجوزافراد، درخواست اعمال تحريم

ي شخصي و سـازماني،     ها  مسئوليتاز  )  قانون وسيلة  بهمعموالً  (محافظت کارکنان    -
 .شود  ذيربط، صادقانه انجام ميوظايفاجراي جهت اقدامات نظارتي که در  دربرابر

و مبادلة اطالعات ذيربط بين موسسات رسمي        موسسات همکاري دربين  نظام وجوديک -
 .مالي رابرعهده دارند  ايمني وسالمت نظاممسئوليت داخلي وخارجي مختلفي که
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 فرآيند صدور مجوز و تصويب تغييرات ساختاري: سهبخش 

 :۲اصل 
 بـه عنـوان   و  داراي مجوز فعاليت هستند      مجاز موسساتي که     هاي  الزم است فعاليت  

در  بانـک     تعريف شده و استفاده از کلمة      روشن طور  بهگيرند،    رت قرار مي  بانک تحت نظا  
 .عناوين موسسات، تا آنجاکه ممکن است تحت کنترل باشد

 :۳اصل 
را  ييمعيارهـا بايست از اين حـق برخـوردار باشـد کـه              مرجع صادرکنندة مجوز مي   

 نيستند، اقدام    که منطبق با معيارهاي مزبور     يهاي  و نسبت به رد درخواست    نموده  تعيين  
ارزيـابي سـاختار    : بايست حداقل موارد ذيل را شامل شـود         فرآيند صدور مجوز مي   . نمايد

 يهـا   کنتـرل مالکيت موسسه بانکي، هيات مديره و مـديريت ارشـد، برنامـة عمليـاتي و                
بيني وضعيت مالي آن در آينده شامل سرماية پايه و درصورتيکه مالـک               داخلي آن، پيش  
مان مرکزي آن يک بانک خـارجي اسـت، بايـد موافقـت اوليـة مراجـع                 پيشنهادي يا ساز  

 . نيز اخذ شودمبدأنظارتي کشور 
بايست   تعيين دقيق موسساتي که مي    دسترسي آسانتربه يک نظام مالي سالم و         براي

وحيطة  بانکي واحدهاي صدورمجوز براي است تشريفات تحت پوشش نظارت قرارگيرند، الزم
 بخصوص فعاليت   .تعريف نمود  دقت پوشش اين مجوزهاقرار دارند، به     تحت راکه يهاي  فعاليت

بايست مختص موسساتي باشد که داراي        اخذ سپردة بانکي خاص از عموم مردم، نوعاً مي        
 را به روشني تعريف نمود و تا        »بانک«بايد واژة   . بوده وتحت نظارت قرار دارند     مجوزبانکي
کنترل داشت بخـصوص   سامي موسسات راتحت   در ا  ١»بانک«استفاده از کلمة    حد امکان،   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .شود  نيز مي»بانکي« ازجمله »کبان« اين موضوع شامل کلية مشتقات کلمة -١
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ممکن است موسسات بدون مجوزي که تحت نظارت قرار ندارند، با استفاده             درمواقعي که 
 .در عناوين خود، تلويحاً و به نحو ديگري موجب اغفال مردم شوند» بانک«از کلمة 

چنانچه نظارت بانکي مبتني بر سيستمي باشد که براي شروع به فعاليت موسـسات     
) يا پروانـه (، اقدام به صدور مجوز )و در جاي خود براي هر نوع موسسه مالي(پذير   سپرده

بايست تحت نظارت قـرار       نمايد، بازرسان از ابزارهاي الزم جهت تعيين موسساتي که مي         
مرجـع  . گيرنـد، برخـوردار شـده و ورود بـه نظـام بـانکي تحـت کنتـرل درخواهـد آمـد          

نمايد که واحـدهاي بـانکي جديـد از سـهامداراني           بايست مشخص     صادرکنندة مجوز مي  
اليق، قدرت مالي کافي، ساختاري قانوني و متناسب با ساختار عمليـاتي آن و مـديريتي                

اي مـوثر و محتاطانـه اسـت،          که داراي تخصص و تعهد کافي جهت ادارة بانک بـه شـيوه            
 .برخوردار مي باشد

ت سياسـي را در فرآينـد       همچنين وجود معيارهاي عيني و شفاف، امکـان مـداخال         
تواند اين موضوع را تضمين       فرآيند صدور مجوز نمي   هرچند  . دهد  صدور مجوز کاهش مي   

تواند روشي    کند ليکن اين فرآيند مي      کند که يک بانک پس از افتتاح، به خوبي عمل مي          
 .شوند ثباتي باشد که به نظام بانکي وارد مي اثربخش در کاهش تعداد موسسات بي

معيارهاي دقيقي براي بررسي درخواست مجوز بانکي، مرجـع صـادرکنندة           با ايجاد   
 يهـاي   مجوز بايد از اين حق برخوردار باشد که درصورت عدم اطمينان، به رد درخواسـت              

بايـست    فرآيند صـدور مجـوز مـي      . اند  بپردازد که به اين مجموعه از معيارها دست نيافته        
ار مالکيت موسسه بانکي، هيـات مـديره و         ارزيابي ساخت : حداقل موارد ذيل را شامل شود     

بيني وضـعيت مـالي آن در          داخلي آن، پيش   يها  کنترلمديريت ارشد، برنامة عملياتي و      
که مالـک پيـشنهادي آن يـک بانـک خـارجي             درصورتيآينده ازجمله کفايت سرمايه، و      

 . نيز اخذ شودمبدأاست، بايد موافقت اولية مراجع نظارتي کشور 
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 لکيت ساختار ما-الف
ايـن ارزيـابي   . بازرسان بايد قادر به ارزيابي ساختار مالکيت واحدهاي بـانکي باشـند     

 مستقيم يا غيرمستقيم، عمده و طور بهبايست شامل آن دسته از سهامداراني باشد که  مي
 .اثرگذار هستند

 يک منبع مالي که تحت سـلطة مالکـان آن اسـت، اسـتفاده        به عنوان از بانک نبايد    
اي کـه بخـشي از        بانک پيشنهاد شده  نگام ارزيابي ارتباطات شرکتي و ساختار       به ه . نمود

بايـست ايـن      دهد، مراجع نظـارتي و صـادرکنندة مجـوز مـي            يک مجموعه را تشکيل مي    
 سالمت عمليات بانک مسئوليت افرادي که ييموضوع را تعيين نمايند که آيا براي شناسا

 .شت يا خيربرعهدة آنان است شفافيت کافي وجود خواهددا
بايـست از ايـن اختيـار برخـوردار           سرانجام، مراجع نظارتي و صادرکنندة مجوز مـي       

اي شـوند کـه    گيري آن دسته از ساختارها يـا ارتباطـات شـرکتي            باشند که مانع از شکل    
 .سازند  را مختل ميها بانکنظارت موثر بر 

  کنترلي و سازمان درونيهاي  برنامة عملياتي، نظام-ب
بايست در خالل فرآيند صدور مجوز مورد بررسـي قـرار گيـرد               ي که مي  عامل ديگر 

برنامـة عمليـاتي    .  پيـشنهادي بـراي آن بانـک اسـت         هـاي   عبارت از عمليات و استراتژي    
اي از بازار را که بانک مزبور مايل به انجام اکثـر عمليـات خـود در آن      بايست محدوده   مي

. ي بانک، يک اسـتراتژي تـدوين نمايـد       است، تشريح و تحليل نموده و براي عمليات جار        
در آن بانـک را      همچنين الزم است که طرح مزبور، نحوة سـازماندهي و کنتـرل داخلـي             

، د که آيا تدابير ياد شـده      بايست مشخص نماي    موسسه صادرکنندة مجوز مي   . تشريح کند 
ي هـاي اتخـاذ شـده داخلـ          و رويه  ها  سياستبا استراتژي پيشنهادي همخواني دارند و آيا        

 .شود  و از منابع کافي استفاده ميمکفي بوده
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  آزمون صالحيت و شايستگي درخصوص هيات مديره و مديران ارشد-پ
هاي کليـدي فرآينـد صـدور مجـوز، ارزيـابي صـالحيت، شايـستگي و            يکي از جنبه  

موسـسه  بايـد   . باشـد    هيات مديره مـي    يهاي مديريت پيشنهادي ازجمله اعضا      توانمندي
 هيـات مـديره و مـديران ارشـد را           ي اطالعات ضروري پيرامون اعـضا     صادرکنندة مجوز، 

امور بـانکي،     در زمينة  ها  آن شناختي از تجربة فردي و جمعي        وسيله  بدينکسب نمايد تا    
توجـه بـه    .  مربوطة آنان کسب نماينـد     هاي  ساير تجارب شغلي، صالحيت فردي و مهارت      

ديريت بانـک، شـامل تعـداد    اين موضوع حياتي است که تيم پيشنهادي براي تـصدي مـ      
 .کافي از افرادي باشد که در زمينة امور بانکي، از سوابق قابل توجهي برخوردار باشند

 بيني سرمايه هاي مالي از جمله پيش بيني  پيش-ت
 مالي مقدماتي مربـوط بـه       هاي  ها و صورت    بيني  موسسه صادرکنندة مجوز بايد پيش    

بايست مشخص نمايد کـه آيـا بانـک از            سي مي اين برر . بانک پيشنهادي را بررسي نمايد    
سرماية کافي جهت حمايت از برنامة استراتژيک پيشنهادي خود ـ بخصوص باتوجـه بـه    

 .عملياتي احتمالي در مراحل اوليه ـ برخوردار است يا خير يها زيانو اندازي هاي راه هزينه

پيـشنهادي  ، در مواقعي که مالک      مبدأ اخذ موافقت اوليه از بازرسان کشور        -ث
 )ديي از بخش شش را نيز مالحظه بفرما»ب«بند (يک بانک خارجي است 

موسـسه  اي از يک گروه بانکي خارجي، و يا يک            زماني که يک بانک خارجي، شعبه     
پيـشنهاد ايجـاد      ،)که تحت پوشش يک مرجع نظارتي قرار دارد       (مالي غيربانکي خارجي    

بايـست    نمايد، مرجع صادرکنندة مجوز مي       مي ارايهيک بانک محلي يا دفتر نمايندگي را        
 دسـت   ل به اسـتانداردهاي حـداقل بـا       ها  آناين موضوع را مورد بررسي قرار دهد که آيا          

، مبـدأ اند و بخصوص تازماني که موافقت بازرسان آن بانک يا گروه بانکي در کـشور                  يافته
 .دام نمود اقها آن معمول نبايد نسبت به صدور مجوز براي طور بهاخذ نشده است 
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  نقل و انتقال سهام يک بانک-ج

 :۴اصل 
الزم است ناظران بانکي از اين اختيار برخوردار باشند که بـه بررسـي و رد هرگونـه                  

اي از مالکيت به ساير اشخاص و يا کنترل  طرحي بپردازند که مستلزم انتقال بخش عمده
 . استها  آن موجود توسط يها بانکمنافع 

بايـست از هرگونـه        جديـد مـي    يهـا     بانک بر صدور مجوز براي      ناظران بانکي، عالوه  
 مستقيم يا غيرمـستقيم در بانـک    به صورت گذاري عمده، که متعاقباً و        افزايش يا سرمايه  
پذيرد و نيز هرگونه تغيير ديگري در مالکيت آن کـه از حـد مشخـصي                  مزبور صورت مي  

کـه چنانچـه ايـن قبيـل        بيشتر اسـت، مطلـع شـده و از ايـن اختيـار برخـوردار باشـند                  
ي جديد، منطبق نبود    ها  بانکها با معيارهاي مصوب براي موافقت با ايجاد           گذاري  سرمايه
 . جلوگيري نمايندها آنگيري يا اعمال حق راي به نفع  از شکل

  يا خريدهاي عمدة يک بانکها گذاري  سرمايه-چ

 :۵اصل 
 هـا   گذاري   براي بررسي سرمايه   بازرسان بانکي بايد از اين اختيار برخوردار باشند که        

 را وضع نموده واطمينان يابند که سـاختارها يـا      يييا خريدهاي عمدة يک بانک، معيارها     
 ناخواسته قرار نداده يا مـانع از نظـارت          يها  ريسکارتباطات شرکتي، بانک را در معرض       

 .شوند کارآمد نمي
ـ             خـود را دريافـت     کـار    هدر بسياري از کشورها، هنگاميکه يک بانک مجـوز شـروع ب

 هـا   آن مجاز به انجـام      ها  بانکنمايد که معموالً     يهاي  دارد ممکن است اقدام به فعاليت       مي
.  مشخص شده است   ها  آنبانکي  مجوز  هستند و يا به کارهاي ديگري اشتغال يابد که در           

 يا خريدها   ها    گذاري  در نتيجه اين امکان وجود دارد که درصورت انطباق برخي از سرمايه           
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انـد،     ناظرين يا قوانين و مقررات بانکي وضـع شـده          وسيلة  بهاي که      ويژه هاي   محدوديت با
 . خودکار مجاز شمرده شوندطور به ها آنانجام 

 ها گذاري نمايند که قبل از انجام سرمايه  را ملزم ميها بانکدر برخي شرايط ناظران، 
در .  را کسب نمايندها آنيا خريدهاي خاص، اين موضوع را اطالع داده يا موافقت ضمني      

بايست اين موضوع را مشخص نمايند که آيا واحد بانکي بـراي   چنين شرايطي ناظران مي 
همچنـين ممکـن اسـت    . باشـد   خريد مزبور، از منابع مالي و مديريتي کافي برخوردار مي         

 گذاري فوق   الزم باشد که بررسي نمايند آيا قوانين و مقررات بانکي موجود، اجازة سرمايه            
 .دهد را مي

 ترتيبات الزم براي نظارت بانکي مستمر: بخش چهار

 ي بانکيها ريسک انواع -الف
. بانکداري ـ بنا به ماهيت خود ـ متضمن مواجهه با طيف وسيعي از مخاطرات است  

بـه   ها  بانک، شناخت داشته و اطمينان يابند که        ها  ريسکبايست از اين      ناظران بانکي مي  
کـه   مهمـي  يهـا  ريـسک ذيـالً درمـورد   . نماينـد  ارزيابي ومديريت مي را  ها  آنميزان کافي   

 .شود هستند، بحث مي  مواجهها آن با ها بانک

 ريسک اعتباري
 مستلزم آن است    دهي  وام. دهد   را تشکيل مي   ها  بانکاعطاي وام، فعاليت اصلي اکثر      

هـا    بينـي    پيش اين. ، راجع به توان بازپرداخت متقاضيان وام، اظهارنظر نمايند        ها  بانککه  
آيند و يا گاهي ممکن است وضعيت اعتباري يـک گيرنـدة              هميشه درست از آب در نمي     

 يهـا   ريـسک در نتيجـه، يکـي از       . وام به مرور زمان و در اثر عوامل مختلف، ضعيف شود          
اجـراي  بـراي    طرف مقابـل     ي با آن مواجهند ريسک اعتباري يا ناتوان       ها  بانکاي که     عمده

 .مفاد قرارداد است
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 ريسک کشوري و ريسک انتقال وجوه
ريـسکي  (شـود     المللي عالوه بر اينکه شامل ريسک اعتباري مـي           بين يها  واماعطاي  

گيـرد يعنـي      ريـسک کـشوري را نيـز در بـر مـي           )  قرار دارد  دهي  وامکه در ذات عمليات     

 که مربوط به محيط اقتصادي، اجتماعي و سياسي کشور متبـوع            ييها  ريسکدسته از    آن

، امکـان   ها  آن خارجي يا موسسات     هاي  به هنگام اعطاي وام به دولت     . باشد  وام مي گيرندة  

در آشکارترين وضـع خـود نمايـان شـود زيـرا اعطـاي چنـين                 ريسک کشوري دارد که   

ريـسکي     ريـسک کـشوري،    ي يکي از اجزا   .گيرد   معموالً بدون پشتوانه صورت مي     ييها  وام

 . شود  ياد مي»ريسک انتقال وجوه«است که از آن تحت عنوان 

آيد که تعهد يـک گيرنـدة وام، برحـسب پـول محلـي                اين ريسک زماني بوجود مي    

صرفنظر از وضعيت مالي خاص يک گيرندة وام، ممکن اسـت ارز تعهـد شـده در                 . نباشد

 .دسترس وي قرار نداشته باشد

 ريسک بازار
 در   اسـت کـه    ييهـا     زيـان  با آن مواجه هستند مربوط به        ها  بانکريسک ديگري که    

 بازار  هاي  وجود آمده و ناشي از ايجاد نوسانات در قيمت         هن خط ترازنامه ب   يياقالم باال و پا   

اعالم ( نرخ ارايه وسيلة به ها بانک.  بخش خاصي از ريسک بازار، ريسک نرخ ارز است.است

  »بازارسـازان  «بـه عنـوان    ارزي،   يها  حساببه مشتريان خود و يا از طريق افتتاح         ) مظنه

باشـد     که نرخ ارز، از ثبات کافي برخوردار نمـي         ييها  درخالل دوره . نمايند  مل مي ارزي ع 

 ييها آندهند ـ بخصوص   ناپذير تجارت ارزي را تشکيل مي  که بخش تفکيکييها ريسک

 .يابند  ارزي هستند ـ افزايش مييها حسابکه مربوط به باز نگه داشتن 
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 ريسک نرخ بهره
ته از منابع مالي يک بانـک اسـت کـه در جهـت              ريسک نرخ بهره، مربوط به آن دس      

اين ريسک هم بر سود يک بانـک و هـم بـر ارزش              . کنند   بهره حرکت مي   هاي  خالف نرخ 
 .گذارد ط ترازنامة آن اثر ميها و اقالم زير خ ، بدهيها دارايياقتصادي 

 ريسک نقدينگي
ه بـراي   ها يا تامين وجـو       يک بانک در کاهش بدهي     ييريسک نقدينگي از عدم توانا    

در مواقعي که يک بانـک، نقـدينگي کـافي نـدارد قـادر              . شود   ناشي مي  ها  داراييافزايش  
اي معقـول، بـه کـسب وجـوه مکفـي از طريـق افـزايش                  نيست که به سرعت و با هزينـه       

در شرايط .  بپردازد و اين امر بر سودآوري تاثير خواهدگذاشت        ها  داراييها يا تبديل      بدهي
 . ممکن است به ورشکستگي يک بانک بيانجامدحاد، عدم نقدينگي کافي

 ريسک عملياتي
 داخلي و حاکميت يها  کنترلمشتمل بروجودنقص در   ريسک عملياتي  مهمترين انواع 

يا قصور در اجراي اختالالتي از اين دست ممکن است از طريق خطا، تقلب . سهامي است 
بانک به هر نحو ديگري، ع  مالي انجاميده يا موجب شود منافيها زيان تعهدات به موقع به

 هـاي    حاالت ديگر ريسک عملياتي شامل وجود نـواقص عمـده در سيـستم             .آسيب ببيند 
 .هاي وسيع يا بالياي ديگر است سوزي وري اطالعات، وقايعي از قبيل آتشآ فن

 ريسک حقوقي
اين امر شامل ريسکي است     . ريسک حقوقي قرار دارند    مختلف اشکال درمعرضها  بانک
 با ارزشي   ها  داراييها يا مستندسازي نامناسب يا غلط حقوقي،          مشاورهبه دليل   که در آن    

عالوه بر اين، ممکن . شوند ها با ارزشي بيشتر از حد مورد انتظار ارزيابي مي  کمتر و بدهي  
 .يک بانک درگير آن است باشند که اي  موضوعات حقوقي دعاجز از حلاست قوانين موجو
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 ريسک شهرت
هاي عملياتي است، ضعف در انطباق با قـوانين،            از وجود ضعف   ريسک شهرت ناشي  

 مـضر اسـت زيـرا       هـا   بانـک ريسک شهرت بخصوص بـراي      . مقررات يا ساير منابع مربوط    
 .گذاران، بستانکاران و کل بازار است  مستلزم حفظ اعتماد سپردهها آنماهيت حرفة 

  تدوين و اجراي مقررات و الزامات احتياطي-ب
 کـه در ذات عمليـات       ييهـا   ريـسک  به تشخيص، نظارت و کنترل       الزم است نسبت  

درحصول اطمينان نسبت به اين امر که مـديريت بانـک           . بانکداري قرار دارند، اقدام نمود    
برخورداري بازرسان  . نمايند  دهد، بازرسان نقشي اساسي ايفا مي       چنين کاري را انجام مي    

ي مزبور،  ها  ريسک احتياطي جهت کنترل     از اختيار تدوين و استفاده از مقررات و الزامات        
ايـن امـر قـوانين مربـوط بـه کفايـت            . دهـد   بخش مهمي از فرآيند نظارت را تشکيل مي       

، نقـدينگي، مـديريت ريـسک و        هـا   دارايـي  مطالبات سوخت شده، تمرکز      ذخايرسرمايه،  
 ممکن است اين موارد شامل الزامات کيفي و يا کمي         . گيرد   داخلي را دربرمي   يها  کنترل
پذيري غيراحتياطي متخذه از    هدف از تدوين و اجراي اين مقررات، تحديد ريسک        . باشند
اين الزامات نبايـد جـايگزين تـصميمات مـديريت شـوند بلکـه بايـد             .  است ها  بانکسوي  

 شـود    حاصـل   اطمينان  وسيله  بدين دهاي احتياطي را اعمال نمايند تا     حداقلي از استاندار  
 .دهند اسبي انجام ميمن  شيوة  به ار خود  هاي ، فعاليتها بانک  که

  کفايت سرمايه-۱

 :۶اصل 
به تعيين الزامات احتياطي و حداقل مناسبي از کفايت     نسبت بايست  مي بانکي نبازرسا

 بپردازند که   ييها  ريسکاين الزامات بايد به انعکاس      . اقدام نمايند  ها  بانک کلية براي سرمايه
، تعريـف   ها  زيان در جذب    ها  آنسرمايه را با توجه به قابليت        زاءاج و شده ها  آن متقبل ها  بانک
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المللي فعال هـستند، ايـن الزامـات نبايـد از             در عرصة بين   که ييها  بانک براي حداقل. نمايد
 .هاي آن معين شده است، کمتر باشد اصالحيهآنچه که در توافقنامة سرماية بال و 

براي سـهامداران،   : نمايد  را دنبال مي  چندين هدف   ) ارزش ويژه (سرماية سهامداران   
آورد؛ براي تحمـل      مي و براي بانک، يک منبع تامين مالي فراهم مي         ييک منبع درآمد دا   

آورد و مالکـي       قابل استفاده است؛ زمينة رشد بيشتر را فراهم مي         ها  زيانريسک و جذب    
اي    شوند بانک مزبور، به شـيوه      مطمئنگذارد که براساس آن       را در اختيار سهامداران مي    

گـذاران،     وارده به سپرده   زيان کاهش ريسک    منظور  به. شود   مديريت مي  مطمئنصحيح و   
بستانکاران و ساير سهامداران بانک و جهت کمک به بازرسـان بـراي حفـظ ثبـات کلـي                   

بازرسان .  کفايت سرمايه، امري ضروري است     هاي  صنعت بانکداري، رعايت حداقل نسبت    
سبت به تعيين الزامات احتياطي و حداقل مناسبي از کفايت سرمايه اقدام نموده و              بايد ن 
 .اي بيش از حداقل مذکور فعاليت نمايند  را ترغيب نمايند تا با سرمايهها بانک

  مديريت ريسک اعتباري-۲

  و فرآيند نظارت اعتباري معيارهاي اعطاي اعتبار-۱-۲

 :۷اصل 
 يـک   هـاي   شوها و ر    ، رويه ها  سياستي، ارزيابي   يک بخش مهم از هر سيستم نظارت      

 و پرتفــوي هــا وام، مــديريت مــستمر هــا گــذاري بانــک در اعطــاي وام، انجــام ســرمايه 
 . استها گذاري سرمايه

 ها  بانکدر کلية    گذاري  سرمايه و اعتباري هاي  فعاليت که شوند مطمئنبايست    مي بازرسان
احتيـاطي مکتـوب    هـاي     يـت خـط مـشي     رعا. اسـت  صـحيحي  اصول بر مبتني و واقعي بوده 

نيز مستندسازي مناسبي هاي اداري ذيربط و  درخصوص اعطاي وام، موافقت با آن و رويه
 .آيند حساب مي به ضروري عواملي بانک يک حوزةاعتباري مديريت ، برايدهي وامازعمليات 
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 شده مطالبات سوخت هاي واندوختهذخاير وکفايتها دارايي کيفيت  ارزيابي-۲-۲

 :۸صل ا

 و  هـا   دارايـي  بـراي ارزيـابي کيفيـت        ها  بانکبايست قانع شوند که       ن بانکي مي  ناظرا

مناسبي  هاي  ها و روش    ، رويه ها  سياستشده؛    مطالبات سوخت   هاي  ته و اندوخ  ذخايرکفايت  

 . پايبند هستندها آننموده و به را ايجاد

اري تـک تـک      يک بانک درخصوص بررسي ادو     يها  سياستبازرسان بايد به ارزيابي     

 بايـد قـانع شـوند کـه         هـا   آن.  بپردازنـد  ذخـاير  و ايجـاد     هـا   دارايياعتبارات، طبقه بندي    

 .شوند  منظم مورد بازنگري قرار گرفته و همواره اجرا ميطور به مذکور يها سياست

 .اي که در معرض ريسک قرار دارند  تمرکز ريسک و مقدار منابع عمده-۳-۲

 :۹اصل 

 اطالعـات  هـاي   داراي سيـستم هـا  بانـک  شوند کـه  مطمئنت بايس ناظران بانکي مي  

بازرسان . نمايد   نقاط تمرکز پرتفوي مي    ييمديريتي هستند که مديريت را قادر به شناسا       

 احتياطي، از تمرکز مقدار منابع در معرض ريسک بانـک بـر             هاي  بايد با ايجاد محدوديت   

 .، جلوگيري نمايندگيرندگان مرتبط  از واميهاي روي يک متقاضي وام يا گروه

 از تمرکز مقـدار منـابع         احتياطي، هاي  بازرسان بانکي مي بايست با ايجاد محدوديت      

گيرنـدگان مـرتبط و        از وام  يهـاي   در معرض ريسک بانک بر روي يک متقاضي وام، گـروه          

 .ساير تمرکزهاي خطرناک قابل توجه جلوگيري نمايند
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  وام به اشخاص مرتبطارايه -۴-۲

 :۱۰اصل 
 وام بـه وابـستگان، بازرسـان        ارايـه هاي ناشي از       از سوء استفاده   پيشگيرينظور  به م 

 ارايـه الزاماتي مبني بر اينکـه      .  تعيين نمايند  ها  بانک بايد الزامات مناسبي را براي       ها  بانک
 و تحـت    ١ وابسته، مبتني بر روابط غيرشخـصي      هاي   به افراد و شرکت    ها  بانکوام از سوي    

 مزبـور، تمهيـدات مناسـب    يهـا  ريسککه جهت کنترل يا کاهش نظارت موثر بوده و اين 
 .ديگر نيز انديشيده شده است

 وام بـه    ارايـه هـاي ناشـي از        ناظران بانکي بايد قادر به جلـوگيري از سـوء اسـتفاده           
اين امر مستلزم آن است که اطمينـان حاصـل شـود            . وابستگان و اشخاص مرتبط باشند    

 تحـت  يي روابط غيرشخصي بوده و مقدار اعتبار اعطـا  فقط بر مبنايييها  وام چنين   ارايه
در شرايط خاص، بازرسان بايد از اين اختيار برخوردار باشند که از اين نيـز               . نظارت است 

 کاملي وضع نماينـد و يـا        هاي  ، محدوديت ها  وامفراتر رفته و بر روي طبقاتي از اين قبيل          
 از سرمايه کسر نموده و يـا     ها  آنجموع  اينکه به هنگام ارزيابي کفايت سرمايه، به اندازة م        

 . بنمايندييها وام را ملزم به اخذ وثيقه در قبال اعطاي چنين ها بانک

  ريسک کشوري و ريسک انتقال وجوه-۵-۲

 :۱۱اصل 
، نظـارت و    يي جهـت شناسـا    هـا   بانـک  شوند که    مطمئنبايست     مي ها  بانکبازرسان  

 هاي  المللي و فعاليت     بين يها  وامي  و ريسک انتقال وجوه در اعطا     کنترل ريسک کشوري    
، ها  ريسک مکفي جهت پوشش اين قبيل       ذخاير حفظ   منظور  بهگذاري خود، و نيز       سرمايه
 .باشند هاي مناسبي مي  و رويهها سياستداراي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- On an arm's-length basis 
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  مديريت ريسک بازار-۳

 :۱۲اصل 
 داراي  هـا   بانکبايست از اين موضوع اطمينان حاصل نمايند که            مي ها  بانکبازرسان  

 بازار را مورد سنجش و نظارت قرار داده يها ريسک دقيق طور به هستند که يهاي سيستم
درصورت لزوم، بازرسان بايد از اختيارات الزم  .نمايند  مناسبي کنترل ميطور به را ها آنو 

 خاص و يا تعيين سرماية ويژة بيشتري ـ جهت پوشش مقدار  هاي جهت وضع محدوديت
 . بازار قرار دارند ـ برخوردار باشندريسکمنابعي که در معرض 

گيـري و      دقيق اندازه  طور  به بازار را    يها  ريسک را وادار کنند تا      ها  بانکبازرسان بايد   
 که در معرض    ييها  بانکدرصورت لزوم، بهتر است براي      . به شکل مناسبي کنترل نمايند    

 کمکي دقيقي  تجاري ـ سرماية هاي ريسک قرار دارند ـ بخصوص ريسک ناشي از فعاليت 
 .پوشش دادها را   ريسک قيمتوسيله بديندرنظر گرفت تا 

  ديگريها ريسک مديريت -۴

 :۱۳اصل 
گيـري،    ، انـدازه  يي جهت شناسـا   ها  بانک شوند که    مطمئنبايست    بازرسان بانکي مي  
 مهم ديگر، داراي فرآيند جامعي از مـديريت ريـسک           يها  ريسکنظارت و کنترل تمامي     

بوده و در مواقع لزوم، به تخـصيص        )  هيات مديره و مديريت ارشد     شامل نظارت مناسب  (
 .کنند ، اقدام ميها ريسکسرمايه جهت مقابله با اين قبيل 

بـه  ، بخـش مهمـي از نظـارت بـانکي را تـشکيل داده و                ١ مديريت ريسک  هاي  معيار
ک نيـز   گيري ريس   همزمان، فنون اندازه  . اند  اي يافته    ابزارهاي مالي، اهميت فزاينده    عنوان

 نوين بر روي بازارهـاي مـالي، بـسياري از           هاي  آوري  فنعالوه، تاثير    هب. اند  تر شده   پيچيده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 به تازگي کميته بال، گروهي فرعي را ايجاد نموده است تا بـه مطالعـة مباحـث مربـوط بـه مـديريت                     -١

 .ريسک و کنترلهاي داخلي پرداخته و دستورالعملي را براي صنعت بانکداري فراهم آورند
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 روزانه بـر پرتفـوي خـود نظـارت نمـوده و در            طور  بهنمايد که      را ملزم و مجاز مي     ها  بانک
پاسخ به نيازهاي بازار و مشتريان، مقدار منـابع در معـرض ريـسک خـود را بـه سـرعت                     

 در چنين محيطي راجع به مقدار منابعي از بانک کـه در معـرض ريـسک                 .تعديل نمايند 
گـذاران و بازرسـان نيازمنـد اطالعـاتي هـستند کـه درسـت،                 قرار دارد مديريت، سرمايه   

 . باشندموقع بهسودمند و 

  ريسک نرخ بهره-۱-۴
 ريـسک  هـا  بانـک  آن، وسيلة بهاي بپردازند که      الزم است بازرسان به نظارت بر شيوه      

اين امر شامل نظارت کارآمد هيات مديره و مديريت ارشد،   . نمايند  بهره را کنترل مي   نرخ  
گيـري و نظـارت بـر          انـدازه  هـاي   هاي مناسب مديريت ريسک، سيستم       و رويه  ها  سياست

 ١.شود  جامع مييها کنترلريسک، و 

  مديريت نقدينگي-۲-۴
که بانک قـادر بـه   منظور از مديريت نقدينگي، حصول اطمينان از اين موضوع است      

عناصـر حيـاتي مـديريت نقـدينگي قـوي      . باشـد  انجام کامل تعهدات قراردادي خود مـي      
، تجزيـه و    ٢ مناسب اطالعات مديريت، کنترل متمرکـز نقـدينگي        هاي  مشتمل بر سيستم  

تحليل مقدار وجوه خالص مورد نياز براي سناريوهاي مختلف، تنوع منابع تامين مـالي و               
 ٣. استييريزي اقتضا برنامه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اي در مورد مديريت ريسک نرخ بهره، به طرح اجمالي اصولي پرداخته است که                قاله اخيراً کميتة بال با انتشار م      -١

به . تواند مورد استفادة مراجع نظارتي قرارگيرد       ها، مي   به هنگام بررسي مديريت ريسک نرخ بهرة تک تک بانک         
 .رجوع شود مجموعةرهنمودها ١از جلد» اصولي براي مديريت ريسک نرخ بهره«مقالة 

2 – Central liquidity control 
گيري   اي را منتشر نموده است که به تشريح عوامل اصلي چارچوب يک مدل تحليلي براي اندازه                 بال مقاله  کميته -٣

هاي بزرگ و فعال درعرصة       گرچه اين مقاله بر استفادة از اين چارچوب براي بانک         . پردازد  مي نقدينگي مديريت و
. باشـد   هـا سـودمند مـي       کلية بانک  براي است شده ثابت آورد که   مي  رافراهم المللي تمرکزدارد، ليکن رهنمودي     بين

 . را مالحظه فرماييدمجموعة رهنمودها ١ـ از جلد » گيري و مديريت نقدينگي چارچوبي براي اندازه«مقالة 
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  ريسک عملياتي-۳-۴
هـاي حـسابرسي و       بايست اطمينان يابند که مديريت عـالي، رويـه          ناظران بانکي مي  

کار گرفته، براي مديريت و کاهش ريـسک عمليـاتي نيـز از              هکنترل داخلي اثربخشي را ب    

ريـزي     بيمـه يـا برنامـه      وسـيلة   بـه  مثـال    به عنوان (باشند     الزم برخوردار مي   يها  سياست

انـدازي مجـدد تمـامي      جهـت راه هـا  بانـک  شـوند کـه   مطمـئن بازرسان بايـد   ). يياقتضا

ي هستند که از راه دور قابـل        مطمئنهاي مناسب و       اصلي خود، داراي برنامه    هاي  سيستم

 .اند کنترل بوده و جهت مقابله با چنين حوادثي تهيه شده

  داخلييها کنترل -۵

 :۱۴اصل 
ـ  شوند که    مطمئنناظران بانکي بايد      داخلـي مناسـبي     يهـا   کنتـرل  داراي   هـا   کبان

بايـست     مـي  ها  کنترلاين  . باشد   مي ها  آنماهيت و مقياس فعاليت     هستند که متناسب با     

 :موارد ذيل را دربرگيرد

 مسئوليتترتيبات مشخصي براي تفويض اختيار و  -

هـا از      و بـدهي   هـا   دارايـي  تعهدآور بانک، پرداخت وجوه، و حسابداري        وظايفتفکيک   -

 يکديگر

 رفع مغايرت از اين فرآيندها -

 محافظت از اموال بانک -

و حسابرسي مناسب و مستقل داخلي و خارجي و وظايف تطبيقي جهت آزمون ميزان        -

 . و نيز به قوانين و مقررات ذيربطها کنترلپايبندي به اين 
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 :۱۵اصل 
 مکفـي   هاي  ها و روش    ، رويه ها  سياست داراي   ها  بانک شوند که    مطمئنبازرسان بايد   

ـ ١»شناخت مشتري«صريح مربوط به   مناسبي ـ ازجمله مقررات و  هستند که معيارهاي   
استفادة عمـدي يـا        بخشيده و مانع از سوء     ارتقااي را در بخش مالي        عالي اخالقي و حرفه   

 .شوند سهوي عوامل جنايتکار از بانک مي
 : حصول اطمينان از موارد ذيل است  داخلي،يها کنترلمنظور از 

 هـاي    هـا و اسـتراتژي      يک بانک به روشي محتاطانه و در انطباق با خط مـشي           فعاليت   -
 .شود تدوين شده از سوي هيات مديره بانک انجام مي

 .دنافت معامالت فقط با اختيارات الزم به جريان مي -

 .گيرند ها تحت کنترل قرار مي  محافظت شده و بدهيها دارايياز  -

 .آورد  را فراهم ميموقع به دقيق و  کامل، حسابداري و غيره؛ اطالعاتي يها گزارش -

 .باشد  اين حرفه مييها ريسک، ارزيابي، اداره و کنترل ييمديريت قادر به شناسا -

 : داخلي عبارتند ازيها کنترلچهار حوزة اوليه 
 تعيين شده بـراي     هاي  ، محدوديت ها  مسئوليتتعريف وظايف و    (ساختارهاي سازماني    -

 )گيري مهاي تصمي تصويب وام، و رويه

 کنترلـي، ترازهـاي     هـاي   ، فهرسـت  هـا   حـساب رفـع مغـايرت از      ( حسابداري   هاي   رويه -
 )آزمايشي ادواري و غيره

 گونـاگون، بـازبيني مجـدد، کنتـرل مجـدد      وظـايف تفکيـک    (٢»نظارت دقيـق  «اصل   -
 ) نفره، و غيره۲، درج امضاهاي ها دارايي

 ها گذاري کنترل فيزيکي اموال و سرمايه -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Know-your-customer 
2 - The "four eyes" principle 
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 دليل مـورد توجـه   ۳ در اين امر، به ها آن يا مشارکت    ها  بانکي در   وقوع تخلفات مال  
 و  هـا   بانـک از ديدگاه کالن، اين امر ممکن است توان پرداخت مـالي            . ناظران بانکي است  

دوم اينکه امکان دارد ايـن  . نيز سالمت سيستم مالي و قابليت اعتماد به آنرا تهديد نمايد  
 باشد کـه خـود مـستلزم دقـت نظـر مراجـع               داخلي يها  کنترلموضوع، حاکي از ضعف     

و سوم آنکه ممکن است تبعات بالقوة مربوط به شـهرت و اعتمـاد، از يـک                 . نظارتي است 
 .موسسه خاص به تمام سيستم مالي گسترش يابد

  نظارت بانکي مستمرهاي  روش-پ

 :۱۶اصل 
رت نظا  بايست مشتمل بر اشکالي از هر دو شيوة           يک سيستم نظارت بانکي موثر مي     

 . باشد٢ و غيرحضوري١حضوري

 :۱۷اصل 
 منظم با مديريت بانک در تماس بـوده و درک جـامعي از        طور  بهبايست    بازرسان مي 

 .عمليات آن موسسه داشته باشند

 :۱۸اصل 
 احتياطي و   يها  گزارش،  ها  آن وسيلة  به باشند که    ييناظران بانکي بايد داراي ابزارها    

 را هـا  آنآوري نموده و   جمعها بانکدي و تلفيقي ـ از   انفرابه صورت آماري را ـ  عاتاطال
 .مورد مطالعه و تجزيه و تحليل قرار دهند

 :۱۹اصل 
مستقل اطالعات نظارتي ـ يـا از طريـق     ارزيابي  را جهتييناظران بانکي بايد ابزارها

 . حضوري و يا توسط حسابرسان خارجي ـ در اختيار داشته باشندهاي بررسي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - On-site supervision 
2 - Off-site supervision 
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 :۲۰اصل 
 بازرسان در نظارت يکپارچه بر روي يک گروه بانکي، عـاملي ضـروري بـراي        ييتوانا

 .آيد نظارت بانکي به حساب مي
اين . آوري و تجزيه و تحليل نمايند       بازرسان نيازمند آن هستند که اطالعات را جمع       

يـک سيـستم کارآمـد      . توان به صورت حضوري يا غيرحضوري به انجام رسـاند           امر را مي  
 .دو شيوه استفاده خواهد نمودنظارتي، از هر 

 حـضوري و غيرحـضوري يـا اسـتفادة بازرسـان از             هـاي   صرفنظر از ترکيب فعاليـت    
بايست با مديريت بانـک       خدمات انجام شده توسط حسابداران خارجي، ناظران بانکي مي        

مطالعـة  .  منظم در تماس بوده و درک جامعي از عمليات آن موسسه داشته باشند             طور  به
ناپـذيري از هـر دو نظـارت          ييتواند بخـش جـدا      سان داخلي و خارجي مي    گزارش حسابر 

 .حضوري و غيرحضوري را تشکيل دهد

  بازرسي غيرحضوري-۱
 احتيـاطي و    يهـا   گـزارش ،  هـا   آن وسـيلة   به باشند که    ييبازرسان بايد داراي ابزارها   

 را هـا  آنو آوري نموده   جمعها بانک انفرادي و تلفيقي ـ از  به صورتاطالعات آماري را ـ  
اصلي و  مالي هاي اين ابزارها بايد شامل صورت. مورد مطالعه و تجزيه و تحليل قرار دهند

 . تکميلي ديگر باشنديها گزارش
 به الزامـات احتيـاطي از       ها  بانکميزان پايبندي   توان    مي ها  گزارشبا استفاده از اين     

 را مـورد بررسـي      ١منفـرد گيرندگان     مربوط به وام   هاي  قبيل کفايت سرمايه يا محدوديت    
تواند مشکالت بالقوه را ـ بخصوص در فواصل بـين    اغلب نظارت غيرحضوري مي. قرار داد
 قبـل از آنکـه مـشکالت    وسـيله  بـدين  قرار داده و ييهاي حضوري ـ مورد شناسا  بازرسي
 .اهم آورند و پيشبرد اقدامات اصالحي را فرها آنتر شوند زمينة تشخيص اوليه  جدي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – Single debtor limits 
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 ١ي حضوري و يا استفاده از حسابرسان خارجي بازرس-۲
 هـاي   را جهت ارزيابي اطالعات نظارتي ـ يا از طريق بررسـي  يهاي بازرسان بايد ابزار

نظـارت حـضوري   . حضوري و يا توسط حسابرسان خـارجي ـ در اختيـار داشـته باشـند     
ر تمـامي    آن بتوان راجـع بـه اينکـه د         وسيلة  بهبايست به نحوي سازمان يافته باشد تا          مي

 موثـق   هـا   آن، حاکميت سهامي کافي وجود داشته و اطالعات تهيه شـده توسـط              ها  بانک
 . آوردعمل بهباشند، تحقيق مستقلي را  مي

وسـيلة آن بتوانـد     آورند کـه بـه      هاي حضوري، ابزاري را براي ناظر فراهم مي         بازرسي
 :د يا ارزيابي نمايدييطيفي از موضوعات ازجمله موارد ذيل را تا

 هاي  کفايت نظام ؛  عملکرد کلي و وضعيت بانک    ؛   دريافتي از بانک   يها  گزارشحت  ص
 و ذخايرکيفيت پرتفوي وام و کفايت ؛  کنترل داخلي در بانک هاي   مديريت ريسک و رويه   

 اطالعـات   هـاي   کفايت سيـستم  ؛  شايستگي مديريت ؛   مطالبات سوخت شده   هاي   اندوخته
ه در مراحـل قبلـي نظـارت حـضوري يـا            ل و موضـوعاتي کـ     يمسا؛  مديريت و حسابداري  

ميزان پايبندي بانک به قـوانين و مقـررات و   اند؛ و   واقع شدهييضوري، مورد شناسا غيرح
 .شرايط مندرج در مجوز بانکي

  نظارت يکپارچه-۳
 ناظران در انجام نظارت تلفيقي از يک واحد بـانکي، عـاملي ضـروري بـراي                 ييتوانا

 بـانکي و  هـاي   در بررسي فعاليتيين مقوله شامل توانااي. آيد  نظارت بانکي به حساب مي    
 غيرمـستقيم   طور  بهمستقيم يا    طور  بهغيربانکي انجام شده توسط واحد مزبور است که يا          

 .گيرد  صورت ميها آنو خارجي  دفاتر داخلي وسيلة بهو ) توسط شعب و واحدهاي تابعه(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شوند تا به نمايندگي      وسيلة موسسه نظارتي استخدام مي      که به  حسابرسان مستقلي  دربرخي کشورها به   -1

 اطـالق  (Reporting accountants)ها به انجام امور ذيربط بپردازند، حسابداران گزارشـگر   از آن
 .شود مي



 

 اصول اساسي براي نظارت بانکي موثر
 

٨١

 ها بانک اطالعات مورد نياز از -ت

 :۲۱اصل 

 خود  هاي   شوند که هر بانک سوابق کافي از فعاليت        مطمئنبايست    کي مي ناظران بان 

هاي رايج حسابداري تهيـه       ها و شيوه    سوابقي که براساس خط مشي    . کند  را نگهداري مي  

تـصويري واقعـي و منـصفانه از    کنـد کـه       اين امکـان را فـراهم مـي       بازرسان  براي  شده و   

بايد ايـن   عالوه بر اين،    . سب نمايند کوضعيت مالي و سودآوري عمليات تجاري آن بانک         

 مـالي خـود اقـدام       هـاي   اطمينان حاصل شود که بانک نسبت به انتـشار مـنظم صـورت            

 .نمايند  کامل منعکس ميطور به که وضعيت آن بانک را ييها صورت. کند مي

 آورده و وضـعيت     عمل  به ها  بانکاينکه بازرسان، نظارت غيرحضوري موثري از       براي  

بايست اطالعات مالي را در فواصل زماني         حلي را مورد ارزيابي قرار دهند مي      بازار بانکي م  

 هـاي    بازرسـي  وسـيلة   بـه  ادواري   طـور   بـه بايـست     اين اطالعات مي  . منظم دريافت نمايند  

 ادواري، حـداقل   به صورت  ها  گزارش ارايه. د شوند ييهاي خارجي تا    حضوري يا حسابرسي  

هـاي     و بـدهي   زيـان زنامة يک بانک، صورت سود و       ترا: بايست موارد ذيل را دربرگيرد      مي

 . مهم قرار دارنديها ريسکومقدار منابعي که در معرض  ات کامليياحتمالي؛به همراه جز

احتياطي راجع بـه مطـالبي کـه بـراي فرآينـد        عمداً يا از روي بي  ها  بانکاميکه  گهن

جود دارد که بازرسان    کنند اين امکان و      مي ارايهنظارتي اهميت دارند، اطالعات غلطي را       

 .به بيراهه رفته يا به مانع بربخورند
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 اختيارات رسمي بازرسان: پنجبخش 

 :۲۲اصل 
الزم است ناظران بانکي، ابزارهاي نظارتي مناسبي در اختيـار داشـته باشـند تـا در                 

) هاي کفايت سرمايه    از قبيل حداقل نسبت   ( در تامين الزامات احتياطي      ها  بانکزماني که   
گـذاران بـه      رزيده يا از ضوابط نظارتي سرپيچي کرده و يا هنگاميکه منافع سپرده           قصور و 

 اقـدامات اصـالحي   موقـع  بـه ، نسبت به انجام   داردهر طريق ديگري در معرض خطر قرار        
 بازرسـان در ابطـال مجـوز        ييبايست شامل توانا    در شرايط حاد، اين امر مي     . اقدام نمايند 

 .بانکي يا پيشنهاد لغو آن باشد

  اقدامات اصالحي-الف
 در  هـا   بانک بوجود آيد که در آن،       يهاي  عليرغم تالش بازرسان، ممکن است موقعيت     

.  ديون، زير سوال بـرود      در پرداخت  ها  آن يييده و يا توانا   تامين الزامات نظارتي قصور ورز    
گذاران و بستانکاران و جلوگيري از گسترش بيشتر اين  به منظور حفاظت از منافع سپرده

 . برخوردار باشندموقع بهل، بازرسان بايد از توان انجام مداخالت يمسا

 هاي انحالل  شيوه-ب
 مستمر بازرسان براي حصول اطمينان از       هاي  در شرايط بسيار حاد و عليرغم تالش      

رفع مشکالت يک بانک، ممکن است واحد مزبور نتواند از نظر مـالي، بـيش از ايـن دوام                   
 مشارکت نمايد که مـستلزم      ييها  حل  ممکن است بازرس در راه    در چنين مواردي    . بياورد

زماني که کليـة اقـدامات      . تر يا ادغام با آن باشد       واگذاري امور بانک به يک موسسه سالم      
 برخوردار باشد که به کـار يـک         ييشود بازرس بايد از اين توانا       ديگر با شکست مواجه مي    

 از ثبـات کلـي نظـام        وسيله  بدينمايد تا   بانک ناسالم خاتمه داده يا به تعطيل آن کمک ن         
 .بانکي، حفاظت شود
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 بانکداري برون مرزي: بخش شش
 ١مبدأ بازرسان کشور وظايف -الف

 :۲۳اصل 
المللي   واحدهاي بانکي خود که در سطح بينازالزم است بازرسان بر روي آن دسته 

د از طريـق نظـارت      توان  اين امر مي  . فعال هستند، نظارت تلفيقي جامعي را اعمال نمايند       
کارگيري ضوابط احتياطي مناسب براي کلية جوانب عمليات جهاني انجام شده  هکافي و ب

 هـاي  گـذاري   از واحدهاي بانکي ـ بخصوص در شـعب خـارجي، سـرمايه    گروهتوسط اين 
 . ـ صورت پذيردها آن تابعة هاي مشترک و واحد

 :۲۴اصل 
 ذيربط بخصوص بـا مراجـع نظـارتي         ايجاد تماس و تبادل اطالعات با ساير بازرسان       

 .دهد ، بخش مهمي از نظارت تلفيقي را تشکيل مي٢کشور مقصد
 اجراي نظارت بانکي يکپارچه، الزم است ناظران بـانکي بـر کليـة جوانـب                به منظور 

 بـانکي خـود ـ ازجملـه شـعب خـارجي،       هـاي  عمليات جهاني انجام شـده توسـط واحـد   
 از رابطه دراين ـ نظارت کافي داشته و  ها آنابعة  مشترک و واحدهاي تهاي گذاري سرمايه

، ٣بازرس بانک مـادر    اصلي   يها  مسئوليتيکي از   . ضوابط احتياطي مناسب استفاده کنند    
 مشترک  هاي  گذاري  تعيين اين موضوع است که آيا بانک مزبور بر شعب خارجي، سرمايه           

بايـست مـوارد      مياين نظارت   .  تحت پوشش خود نظارت کافي دارد يا خير        هاي  و شرکت 
 داخلي، دريافت يک جريـان کـافي و         يها  کنترل با   ها  آنميزان انطباق   : ذيل را دربرگيرد  

 . ادواريبه صورتمنظم از اطالعات، و تعيين صحت و سقم اطالعات دريافت شده 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – Home Country 
2 – Host Country 
3 – The parent bank 
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ايجاد تماس و تبادل اطالعات با ساير بازرسان ذيربط ازجمله مراجع نظارتي کـشور              
اين تماس بايد از مرحلة صدور مجوز شروع        . نظارت تلفيقي است  مقصد، بخش مهمي از     

بايست قبل از صدور مجوز فعاليـت بـراي           شود يعني هنگامي که بازرس کشور مقصد مي       
تا زماني کـه بـراي   .  را از آن بانک مطالبه نمايد     مبدأدفتر نمايندگي، مجوز بازرس کشور      

بايست  شده است ناظران بانکي ميبخشي توافق ن کسب اطالعات، بر روي ترتيبات رضايت
 برخـورداري از     دليـل   بـه  شـوند کـه      يهاي   خود در کشور   يها  بانکمانع از انجام عمليات     

قوانين رازداري و ساير مقررات، مانع از گردش اطالعات الزم براي انجام نظارت مناسـب               
 .شوند مي

رد همچنين تعيين کيفيت و محدودة نظـارتي کـه بازرسـان کـشور مقـصد در مـو                 
 مبـدأ نمايند، بر عهـدة نـاظراني از کـشور      اعمال ميمبدأ کشور يها بانکعمليات محلي  

در مواقعي که نظارت کشور مقصد، از کفايت الزم برخوردار نيـست ممکـن اسـت                . است
 براي جبران اين امر، نسبت به انجام اقدامات ويـژة ديگـري همچـون               مبدأبازرس کشور   

عـات تکميلـي از دفتـر مرکـزي بانـک مزبـور يـا               هاي حضوري، درخواسـت اطال      بازرسي
 .حسابرسان خارجي آن، اقدام نمايد

  بازرسان کشور مقصدوظايف -ب

 :۲۵اصل 
 خارجي را ملزم نماينـد عمليـات محلـي خـود را             يها  بانکبايست    ناظران بانکي مي  

 مطابق با استانداردهاي عالي مشابهي انجام دهند که موسسات داخلي نيز ملزم به رعايت    
همچنـين الزم اسـت بازرسـان مـذکور از اختيـارات الزم جهـت مبادلـة                 .  هـستند  ها  آن

 بتوانند نظارتي تلفيقـي را      وسيله  بدين برخوردار باشند تا     مبدأاطالعات با بازرسان کشور     
 .به اجرا درآورند
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 داخلـي، تـابع الزامـات       يهـا   بانـک ي خارجي نيز همانند     ها  بانکالزم است عمليات    
 از  يهـاي   البته با تشخيص وجـود تفـاوت      ( مشابهي باشد    دهي  گزارشتي و   احتياطي، نظار 

 ).شوند قبيل اينکه شعب مستقالً تامين سرمايه نمي
ازآنجاکه موسسه نظارتي کشور مقصد، تنها بخش محدودي از عمليات کلـي بانـک              
خارجي را تحت نظارت خود دارد الزم است موسـسة نظـارتي ايـن موضـوع را مـشخص                   

اي را بر روي عمليات داخلي و خـارجي           يکپارچه، نظارت   مبدأا بازرس کشور    نمايد که آي  
، نظارت تلفيقي کارآمدي    مبدأبراي آنکه بازرسان کشور     . نمايد يا خير    آن بانک اعمال مي   

بايست اطالعات خود راجع به عمليات محلـي          را به اجرا بگذارند، بازرس کشور مقصد مي       
 متقابـل  بـه صـورت  يان بگذارد مشروط بر آنکه اين امر   در م  ها  آن خارجي را با     يها  بانک

عالوه بر اين براي دستيابي بـه مقاصـد         . بوده و از جنبة محرمانة اطالعات محافظت شود       
 بـه صـورت    به شعب و دفاتر محلي       مبدأنظارتي مورد نظر، الزم است که بازرسان کشور         

 .حضوري دسترسي داشته باشند
 
 
 
 

 :باشد مه کامل سند ذيل مياي از ترج اين مقاله خالصه
Core Principles for Effective Banking Supervision, Basle 
Committee on Banking Supervision, September 1997. 
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 آمار ويژه انتشاری ستانداردهاا
SDDS1 

 
 

 ٢محسن رحيم زاده نامور
 

 

 يدهکچ
SDDSردن آمار کي پول براي استانداردالملل بينه توسط صندوق کاري است ک ابت

رد بهتر کشورهاي عضو متناسب با نيازهاي روز دنيا به ويژه عملکاقتصادي و مالي 
شورهاي عضو کي سالم اقتصادي ها استي و همچنين اتخاذ سيالملل بينبازارهاي مالي 

اي براي  هزينه اختياري است و SDDSعضويت در .  طراحي گرديد۱۹۹۶در سال 
ردن کشورهاي عضو براي رعايت کتنها محدوديت آن الزام . عضويت در برندارد

 تهيه SDDSي از مهمترين الزامات عضويت در کي. استانداردهاي تعريف شده آن است
شورها ک. ندباش مي موسوم ٣ه به فرادادهکه شيوه انتشار آمارهاست اطالعات مربوط ب

.  در اينترنت قرار دهندDSBBي کترونيکها را از طريق بولتن ال ه اين فرادادهکموظفند 
يفيت داده کي صندوق براي توسعه ها ه بخشي از تالشک نيز DQRSي کترونيکسايت ال

 الن اقتصادي و کدر زمينه انتشار آمارهاي  با استفاده از تجارب خود آن وميـعم هيمـوتف
________________________________________________________ 
1- Special Data Dissemination Standards 

 یالملل بينی ها ازمانی اداره مطالعات و سالملل بينی ها وساير سازمان پول یالملل بين صندوق دايره  محقق-2
3 - Metadata 
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.  قابل دسترسي استDSBBي است نيز از طريق الملل بين جامعه آماري کمکهمچنين 
 سايت وباي در  اي از آمار خود را در صفحه شور موظف است خالصهکدر ضمن هر 

ه کاين صفحه . قرار دهد) شور عضوکزي ک مرکمعموالً بان(سازمان متولي اين امر
NSDPي کترونيک نام دارد نيز در بولتن الDSBBتمامي .  داراي ارتباط پيوندي است

يفيت آن براي تمام کيد تا دسترسي به آمار و نظارت بر نما مياين اقدامات تالش 
هايي  بررسي. ان پذير گرددکنندگان و ناظران در سطح جهان به صورت برابر امکاستفاده 

 و SDDS عضويت در کگان در مورد ريسه توسط مؤسساتي همچون جي پي مورک
 دولتي با ک ريسهاي  در مورد رابطه صرفه(IIF)ي الملل بينهمچنين مؤسسه مالي 

.  پس از عضويت داردک نشان از بهبود وضعيت ريساند  صورت گرفتهSDDSعضويت در 
 .نمايد انات و الزامات آن را معرفيک و امSDDS تاکند ميرو تالش  مطالعه پيش

SDDS ايده تا عمل از 
مبود اطالعات باعث که ک ۱۹۹۴-۹۵ی ها ی در سالالملل بين پس از بحران مالی

خصوص ار جدی خود را در کی پول الملل بينشدن بازارها شد، صندوق  آشفته
شورها کميالدی در بسياری از ۹۰در اواسط دهه . ردک آغاز ١قوانيناستانداردها و 

 تا اطالعات مالی خود را برای کرد مي موظف  راها تکه شرکوجود داشت هايي  قانون
تی برای انتشار که هيچ مشارک در حالی. و به صورت عمومی منتشر نمايندداران  سهام

ی مجبور الملل بيندر نتيجه بازارهای مالی  شورها وجود نداشت،کآمار مالی و اقتصادی 
اين   نبودند وهنگاما به ه يا ناقص بودند و يکيه نمايند کبودند تا به آمار و اطالعاتی ت

در . ی داشتالملل بينشورها در بازارهای ک کوضعيت اثر بدی بر تخصيص منابع و ريس
 ی ـالـی پول به عنوان متولی نظام مالملل بينه جامعه جهانی از صندوق کاين شرايط بود 

________________________________________________________ 
1 -Standards & Codes 
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رها شوکردن اطالعات اقتصادی و مالی کرد تا اقدام به استاندارد کی درخواست الملل بين
 را به عنوان هسته SDDS صندوق ۱۹۹۶در سال ,در پاسخ به اين درخواست. نمايد

ه در معماری کی هاي ی از مهمترين جنبهکي.  و معرفی نمودتنظيم اصلی استانداردسازی
 توسعه ه ميالدی به آن توجه شد۹۰ی به خصوص از اواسط دهه الملل بيننظام مالی 

ردن آمار زمينه کدر استاندارد IMF ارکابت. دباش ميی لالمل بينهای داستاندار وها  قانون
 .ه استردکمناسبی را بدين منظور فراهم 
شورهای کشور از بازارهای نوظهور و ک ۵۷)۲۰۰۴دسامبر( تا زمان تهيه اين بررسی 

شورها بايد به کنام،  برای ثبت. اند ردهک نام ثبت SDDSصنعتی برای عضويت در 
درانتشار آمارهای   دوره انتشار و تاخير، در مورد پوششSDDSاستانداردهای مورد نظر 

 .يفيت اين آمار برسندکپارچگی و ک ي،ليدی هر دوره و همچنين دسترسی کصادیتاق
SDDSه به بازارهای کشورهای عضو صندوق ک به کمکبرای   اجباری نيست و

ی هستند در الملل بينمالی دسترسی دارند و يا در تالش برای دستيابی به بازارهای مالی 
اين . نظر گرفته شده است تا آمار اقتصادی و مالی خود را برای عموم منتشر نمايند

ه عناصر کای  ند به گونهک  از انتشار آمار را مشخص میای ابعاد چهارگانه استاندارد ويژه،
تناوب زمانی و تاخيرزمانی مجاز ,  خود آمار از نقطه نظر پوششنترلي را در موردکقابل 

به طور ) ۱ ( شمارهجدولدر. کند مي معين يفيتکپارچگي و ک ي،دسترسی, شارانت
توسعه استاندارد اين اطالعات و آمار . ابعاد انتشار آمار نشان داده شده استخالصه اين 

ه مشخص شد فقدان اطالعات بازار و شفافيت، بويژه کالن اقتصادي بويژه پس از آنک
 ميالدي ۹۰هاي بازارهاي نوظهور در اوايل دهه  بحران به النک اقتصاد و مالي آمارهاي درمورد

شورهايي ک به آن دسته از SDDSدر واقع . ار قرارگرفتکرده است، در دستور ک کمک
المللي دسترسي دارند و يا در تالش براي الحاق به اين بازارها  ه به بازارهاي سرمايه بينک

 و اقتصادی خود رادر اختيار عموم قرار ها و اطالعات مالي ند تا دادهک  ميکمکهستند 
 .ه در بر داردکاي است   موضوع هزينهSDDSهاي دسترسي به  ي از جنبهکي. دهند
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,  اختياري است ومستلزم هيچگونه هزينه پولي مستقيمي نيستSDDSعضويت در
 پردازش و, ه از استانداردهای توليدکنندگان به همراه دارد ک نام اما تعهدي را براي ثبت

المللي  ها وآمار خود را در اختيار صندوق بين داده انتشارپيروي نمايند واطالعات مربوط به
سازي  هاي مربوط به بهينه البته هزينه. پول قرار دهند تا از آن طريق نيزمنتشر شود

 .عضويت هستندهاي  هزينهو تدوين برای اعضا از ديگرهاي گزارش آماري  سيستم
واقعی، (ه چهار بخش ها ک  گروه از داده۱۸ آماری از نقطه نظر ميزان پوشش

گيرند و همچنين در مورد رعايت حداقلي  مي اقتصاد را در بر) مالي و خارجي بودجه،
ه در کبراي تناوب و تاخير زمانی مجاز در انتشار اين آمار استانداردهايي وجود دارد 

 . ١به طور خالصه به آن اشاره شده است) ۲(جدول شماره
ورت ـول برای استانداردسازی آمار صـپ  یالملل بين  دوقـه صنکری ـار ديگـکابت

 GDDSه کدر حالی .  پيگيری شده است۱۹۹۷ه از سال کد باش مي GDDS2داده 

ه کشورهايی ک به کمک با هدف ،رده استکرا حفظ  SDDSهای اصلی  همان جنبه
 نيز GDDS. يل گرديدک بپيوندند، تشSDDSه به کهنوز در موقعيتی نيستند 

, اين ابعاد عبارتند از آمار.  از چارچوبی چهار بعدی برخوردار استSDDSمانند
 در تالش است تا تحولی اساسی در آمارهای GDDS. يفيتکپارچگی و کي ,دسترسی
ند توان ميشورهای عضو صندوق ک.  جمعيتی فراهم نمايد-مالی و اجتماعی , اقتصادی

    ه مورد نياز استکبدين منظور آنچه .  نمايندتک مشارGDDSصورت اختياری در  به
معرفی -۲ به عنوان چارچوبی برای تحوالت آماری GDDSارگيری ک تعهد برای به-۱
 ه ک ۱۹۹۶از دسامبر . )Metadata(تهيه فراداده-۳دوق ـور عضو و صنـشک رابط بين کي

________________________________________________________ 
 نشريه اينترنتي مربـوط بـه اسـتانداردهای انتـشار بـه             (DSBB) در   SDDSاطالعات کامل در مورد      -1

 . موجود است/http://dsbb. imf. org/Applications/web/sddshome نشاني

2- General Data Dissemination System 
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 SDDSابعاد و عناصر : )۱(  شمارهجدول
 ) مجاززمانی و تاخير تناوبپوشش،(:  آمار-۱

مالی، ،واقعی(چهاربخش عمده اقتصادی پوشش اين طبقات تحت هکامل ک طبقه آمار باجزئيات ۱۸انتشار
 رعايت استانداردهای مربوط به تناوب زمانی و تعيين تاخير زمانی مجاز با  بوده و)بودجه و خارجی

 .می گردد منتشر
 : دسترسی-۲

 فصل زودتر، تاريخ تقريبی انتشار آمار و که حد اقل يکبه اين معنا ) ARC(١ آگهیم پيشيانتشار تقو
 .تاريخ قطعی انتشار آمار را اعالم نمايند،قبل  هفتهکحد اقل ي

 نندگانکانتشار همزمان آمار برای تمام استفاده 
 :پارچگیک ي-۳

در صورت . اند شده توليد و منتشر ها  اساس آنبر  ميرسهاي  ه آمارکيي ها انتشار شرايط و روش
 .شناسايي و اعالم گردد سترسی داخلی دولت به آمار، قبل از انتشار آن بايدد

 . شودمشخصان تفسير آمار را دارد، بايد که دولت امکدر صورتی 
 .ه در متدولوژی صورت گرفته استکاي  باره اصالح وتغييرات عمدهدرتهيه اطالعات 

 :يفيتک -۴
 . استفاده می شودها ر تهيه آمار از آنه دکانتشار اسناد مربوط به متدولوژی و منابعی 

نترل متقاطع را فراهم که کبا آمار موجود و چارچوب آماری ها   رفع مغايرتانتشار جزئيات اجزا و
 .يد نمايدأي را تها نموده و منطقی بودن آن

 :هکنندگان درخواست می شود ک نام ثبتاز
در اين بولتن .  قرار دهندDSBB2 یکنيتروک الخود را دراختيار بولتن) Metadata(∗ های فراداده

 .شود مي منتشر  مزبوروری آمارآ نحوه گرد گرفته شده حاویارک بهاز متدولوژی اي  همچنين خالصه
 به صفحه خالصه آمار موسومه آمار خود را در صفحه مخصوصی کی سايت وبدر اختيار داشتن 

 . باشدک لينDSBBو اين صفحه با درج نمايند  3(NSDP)ملی
∗∗ Metadataمشخص ها آن انتشار توليد و ی جاری درها ه اوالً روشکهايي هستند  داده, فراداده  يا 

 در نظر گرفته ها پيشرفت اين روش مدت و بلندمدت برای ارتقا و وتاهک ه درکهايي  برنامه شده و دوم به
 .اند نيز اشاره شود شده

Reference: Courtis & Mander 2003, p259 
________________________________________________________ 
1- Advanced Release Calendar 
2- Dissemination Standards Bulletin Board 
3- National Summary Data Page 
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 ۲ره جدول شما
  و استاندارد دوره تناوب و تاخيرزمانی مجازSDDSدر ها  بندي داده طبقه

 تاخير دوره تناوب SDDSدر ها  دادهبندي  طبقه
   بخش واقعي

  فصلکي فصلي ي مليها حساب
  ماه يا صالحديديکترجيحاًي/هفته۶ يا صالحديدي/ماهانه ي توليدها شاخص

  فصلکي فصلي ارکبازار 
  ماهکي ماهانه متقيهاي  شاخص

   بخش بودجه
  فصل۲ ساالنه عمومی عمليات دولت

  ماهکي ماهانه زيکعمليات دولت مر
  فصلکي فصلي زيکبدهي دولت مر
   بخش مالي

  ماهکي ماهانه يکي تحليلي بخش بانها حساب
  هفتهکترجيحاً ي/دوهفته ترجيحاًهفتگی/ماهانه زيک مرکي تحليلي بانها حساب

 * روزانه  بهرهيها نرخ
 * روزانه بازار سهام

   بخش خارجي
  فصلکي فصلي ها تراز پرداخت
 کي/ل ذخاير رسمیک برای  هفتهکي ترجيحاً هفتگی/ماهانه المللي ذخاير بين

 ماه برای ساير اقالم
 هفته۶تا۴ترجيحاً/ هفته۸ ماهانه االکتجارت 

  فصلکترجيحاً ي/ فصلسه لیترجيحاً فص/ساالنه المللي گذاري بين وضعيت سرمايه
  فصلکي فصلي بدهي خارجي

 * روزانه ي ارزها نرخ
 ۰۰۰ ساالنه جمعيت: پي نوشت

 منـابع بخـش خـصوصي در    طريقازاي     در سطح گسترده   مربوط به نرخ ارز   هاي    ه داده ک با توجه به اين    *
 . متری داردکاشاعه منابع رسمی بعضاً حساسيت  ند،باش ميدسترس 

Reference:http://dsbb. imf. org/Applications/web/sddsdatadimentions 
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DSBB1در٢شورک۸۲) ۲۰۰۴دسامبر ( نونکوجودآمده تا  به GDDSاند ت داشتهک مشار 

 که اين طرح مانند يکرود  انتظار می. اند  پيوستهSDDSشور به ک ۴از اين جمع  و
 .توسعه را تسريع نمايدهای آماری دنيای در حال  اتاليزور بتواند گسترش ظرفيتک

DSBB بولتن  در اينترنت قرار گرفته است ی پولالملل بين ه توسط صندوقک
  در حال حاضرعالوه به. شور در آن وجود داردک ۷۸ ه آمارکرسانی است  اطالع
 DQRS. اند ی جای گرفتهکترونيک در اين بولتن الDQRS3و صفحه   GDDSصفحه

يفيت داده و کی صندوق برای توسعه ها تالش سايت اينترنتی است و بخشی از کي
الن اقتصادی و همچنين کتفهيم عمومی آن با استفاده از تجارب خود در زمينه آمار 

يفيت داده و کدر اين سايت تعاريف مربوط به .  جامعه آماری محسوب می شودکمک
ت يفيکيي از ارزشيابی ها يفيت داده و همچنين مثالکمختلف هاي  تبادل بين جنبه

 .ه شده استئاراها  داده
DSBBشورها کی مربوط به آمار ملی ها ی بين سايت همچنين به عنوان پل ارتباط

در شور ک ک يحضور. يدنما ميمرتبط، عمل اي  ی و منطقهالملل بينی ها و ساير سازمان
DSBB ک يشور به دنبال رسيدن به اصول مشخصی درکه اين ک به اين معنا است 

ه در کارزشمند هستند، بويژه اين  خود بسيار در جاي هاآمار.  استجامعه آماری سالم
آماری ساير هاي  مقايسه با داده ،يفيت آمارکان بررسی کئه شده و ام اراقالب توصيه شده

ن آمار خواهان آن هستند را نندگان ايک ه استفادهکشورها و ميزان تناسب آمار با آنچه ک
 منتشر می شود دارای NSDPه در صفحهکی به طور مشابه آمار. نمايد می فراهم

نندگان ک ساير استفاده ه دسترسی بازارهای مالی وکبه اين معنی  عمومی است یساختار
________________________________________________________ 
1- Dissemination Standards Bulletin Board 
2 -http://dsbb. imf. org/Applications/web/gddshistorydates/ 
3- Data Quality Reference Site 
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ه ارتباط ک تصميم گرفت ۱۹۹۸ي صندوق در دسامبر هيات اجراي. نمايد را تسهيل می
بين  ارتباط پيوندی DSBBاجباری نمايد لذا  NSDP آمار ارائه شده را با ١پيوندی
SDDS و NSDPنمايد  را برقرار می. 

شورها برخوردار ک برای تمام ک سطح حداقل تعاريف مشترکاستانداردها بايد از ي
شورها وجود که در ساختارهای اقتصادی و نهادی کيی ها اما با توجه به تفاوت. باشد
 ه اجازه دهد بهترين شيوه با شرايط محلی تطبيقکاين انعطاف را دارد  SDDSدارد
برای . شورها داردکمعينی مطابق با شرايط هاي  بندی طبقه SDDSه کنخست اين. يابد

شاورزی که دارای ساختار کشوری ک شاخص وسيع درآمد و دستمزد در کمثال از ي
تشويقی هاي  گزينهها  و زير طبقهها  بندی طبقهدرثانی برخی از . دکن مياست استفاده ن

نظام  ی تحليلی بوده وها ه ارزشکيي هستند ها دتاً آناين موارد عم. و نه اجباری هستند
 زمانی و تاخير٢ زمانیتناوب. امل نداردک را با جزئيات ها نآماری هنوز توان توليد آ

از جمله مالی و بخش ها  طبقه برخي رنيز د  هستندSDDSه از ضروريات ک ٣مجاز
ه در دو طبقه مالی و کسر انجام بايد اذعان داشت . خارجی دارای موارد تشويقی هستند

 پيروی SDDSه از کدر حالی )ی، ارز و بدهی خارجیالملل بينبجز ذخاير(بخش خارجی
 .ان انعطاف بيشتری هم وجود داردکند امکن مي

 ۳۱  آغاز و تا۱۹۹۶نام در اول آوريل انتقال رسمی به استانداردها با شروع ثبت
 عضو صندوق علی رغم نداشتن شورک در طول اين دوره هر.  ادامه داشت۱۹۹۸دسامبر 

نندگان اين ک نام ثبتاين دوره به .  نمايدنام ثبت SDDSست در توان ميشرايط الزم، 
را  شيوه انتشار آمار خود )گذار برنامه(  برنامه زمانیکداد تا مطابق با ي فرصت را می
 . تعديل نمايندSDDSبراساس شيوه 

________________________________________________________ 
1- Hyper link 
2- Periodicity 
3- Timeliness 
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نندگان غير قابل دستيابی بود ک نام ثبتچارچوب زمانی تعيين شده برای اغلب 

ننده ک نام ثبتشور ک ٤٧عضو از مجموع ١٣ تنها ١٩٩٩ه تا پايان سالکاي  گونه هب

در ابتدای  ١Y2K مربوط بهالتکمش. توانسته بودند به استانداردهای هدف دست يابند

 و ايجاد اتحاديه اقتصادی و پولی اروپا برای اعضای اروپايی احتماالً از جمله ۲۱قرن 

ه کپس از دو سال تعداد اعضايی . ردندکند که پيشرفت در اين زمينه را کعواملی بودند 

 بهبود يافته بود، ها ار برنامه انتقال خود را به پايان برده بودند و يا شرايط آماری آنک

 تناوب با پوشش،خصوص در  SDDS شامل تحقق الزامات ها پيشرفت. افزايش يافت

 ۲۰۰۱تا پايان سال. ندباش مي (ARC) آگهی و تهيه تقويم پيش مجازتاخير زمانی ،دوره

 .ندکرد مي از استانداردها پيروی ها آن ی ازکاعضا بجز ي تمام

SDDS  زیکی مرها بانکنقش و 

شورها و گسترش هر چه بيشتر بازارهای مالی کافزايش آزادسازی مالی در 

 نيازهای گوناگون مخاطبين نوردزی را بر آن داشت تا برای برآکی مرها بانکی، الملل بين

ی سهمی داشتند از اواسط دهه نود الملل بينه به نوعی در بازارهای مالی کسانی کخود و 

در برخی از . ی آماری خود تجديد نظر نمايندها ميالدی در اهداف ارتباطي و سياست

 .امالً مشهود بوده استکزی اين تغييرات کی مرها بانک
________________________________________________________ 

 ميالدی بـرای صـرفه جـويي در فـضای حافظـه کامپيوترهـا کـه در آن زمـان                     ۲۰۰۰تا قبل از سال      -۱
قيمت بودند برای نشان دادن سال تنها از دو رقـم سـمت راسـت بجـای چهـار رقـم اسـتفاده                        گران
 اشـتباه مـی شـد و مـشکالت          ۱۹۰۰ بـا    ۲۰۰۰وع در حـين گـذار بـه سـال           کردند که اين موض    مي

ايـن  . کـرد  کردنـد فـراهم مـي    طور وسيعی از کامپيوتر استفاده مـي    را در کشورهايي که به    اي    عديده
معـامالت در  , قطع استخراج و صدور نفت ,بارگيری, نقل های حمل و   ست در زمينه  توان  ميمشکالت  

 . معروف شد Y2Kاين مسئله به بازار مالی وغيره رخ دهد که 
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 در معرض عموم ايدهه ک موضوعی است ،به خصوصگذاری تورم،  سياست هدف

 موردی پول در الملل بينه در صندوق کسميناری . يدنما ميترغيب قراردادن اطالعات را 

ه موضوع ک ردکگيری  چنين نتيجه گذاری تورم برگزار شد، آماری هدفهاي  با پيچيدگی

ر مهمی است  بسيا هدف نيست، ولی از جمله ابزارهایکسازی به خودی خود ي شفاف

 ،وارد عرصه شده SDDSهک کين اهم. ١ را تسريع می نمايديند تحقق اهدافآه فرک

شور خود کی آماری ها زی را تشويق می نمايد تا نقش بيشتری در سيستمکی مرها بانک

 .داشته باشند

شور ک در SDDSخصوص نقش محوری را در اند زی به خوبی توانستهکی مرها بانک

 ک بان۳۰نان بيش از کار،کشورعضوک ۵۷ه از بين کی طور به. ندبگذارخود به نمايش 

ه کت سی اسکرابط .  را به عهده بگيرندSDDS مسئوليت رابط اند زی توانستهکمر

شور با الزامات ک توسط نهادهای مرتبط در ردن آمارهاي توليدیکپارچه کوظيفه ي

SDDSآوری و  عضويت، جمع را در طول پروسه ن بايد آماروی همچني.  برعهده دارد را

 مقدماتی و ردن آمارکها به صورت فعال و مستمر بر نحوه به روز  رابط. تنظيم نمايد

ه کر است کالزم به ذ.  نظارت دارندNSDPردن آمار در ک و واردانتشار تقويم پيش آگهی

 .اند شده NSDP عضو پذيرای ۲۲زی بيش از ک مرک بانسايت وب

شورهايشان کالن کنندگان آمار اقتصاد کرترين منتش زی اصلیکی مرها بانک

زی به کی مرها بانکنشان داده شده است، ) ۲(ه در جدول شماره کطور  همان. هستند

 کی و بانک بخش بانی تحليلیها ی يعنی حسابتنهايی مسئول انتشار آمار بخش مال

 ر ـمنتشدداً ـمج ی سهام راها  شاخص  همچنينها آن. نداشـب ميره ـی بهها نرخ زی وکرـم
________________________________________________________ 
1- See Carson, Enoch, and Dziobek (2002, p. 355). See also Rossouw (2002). 
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زی صورت ک مرکنيز در بان ١االک بجز آمار تجارت SDDSتدوين تمام الزامات . ندکن مي

ه آمار کشورهايي کزی کی مرها بانکاز ي تعداد قابل توجه ،درگروه بودجه نيز. مي گيرد

عمليات هاي  ر مولفهانتشا ی مالی دولت ندارند وظيفه تدوين وها برای فعاليتاي  پارچهکي

زی نيز کی مرها بانکاز ي تعداد. به عهده دارند زی راک و دولت مر٢عمومی مالی دولت

. ندکن ميار را منتشر ک و بازار ها ، قيمت)ماهانه  فصلی وGDP( آمار مربوط به توليد

در اين زمينه  زی خودکمرهاي  کی بانها اقتصادهای نوظهور اقدام به افزايش مسئوليت

شايد دليل آن مشخص نبودن . اند ردهکزی کمری ها بانکنسبت به حيطه وظايف سنتی 

شورها برای جلب اعتماد کتالش اين  ز توليد آن وکمنابع اخذ اين آمار توسط مرا

و ) یگذار سياست ريزی و ز برنامهکمرا(شور کداخل نندگان از اين آمار چه در ک استفاده

 .باشدی الملل بينچه در بازارهای مالی 

 عضويت درجديدی از شفافيت در صورت هاي  نبهزی جکی مرها بانکبرای اغلب 

SDDSی ها به طور مثال لزوم شناسايي و اعالم نام نهادها و سازمان. معرفی خواهد شد

 DSBB درها و اعالم نام آن دسترسی دارند اين اطالعاته قبل از انتشار آمار به کدولتی 

 SDDSی در تدولوژماز اي  لزوم ارائه خالصه. های جديد شفافيت است ی از جنبهکي

يند پردازش آفرزی اقدام به مستند نمودن کی مرها بانکه ک بوده برای اينای انگيزه

ی الملل بينهاي  دستورالعمل منطبق با ه مربوط به نحوه تدوين آمارکاطالعاتي نمايند 

زی اقدام به کمری ها بانک ،انتشار آمار بازنگری شدهبا توجه به الزام . بوده است

 ـزیکی مرها کـباناز  اریـبسي. اند ی بازنگری خود نمودهها  سياست ساختارسازی شفاف
________________________________________________________ 
1- Merchandise Trade 
2- General Government 
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 ،برنامهاين . اند ردهکمعرفی  را برای انتشار آماراي  برنامه زمانی از پيش تعيين شده

ار آماری کرده و باعث تقويت کبندی  دسترسی بازارهای خصوصی به آمار را زمان

 .زی می شودکی مرها بانک

شورها محدوديت کی آمار باعث می شود تا کترونيکانتشار ال  وSDDSعضويت در 

ه کبديهی است . سايت مناسب پشت سر بگذارند  وبکهای چاپی را با استفاده از ي رسانه

 .تر خواهد بود در چنين شرايطي دسترسي به برخی سريهای زمانی بسيار آسان

 SDDS نتايج

گذرد و موقع آن  افی میکازه اند ی بهالملل بين در عرصه SDDSاز زمان اجرای  

ی ها بانکشورهای عضو و بخصوص کی آماری ها ه آيا در سيستمکه پرسيده شود کاست 

ّمی و انتشار به موقع آمار ک آمده است يا خير؟ اگر از ديد وجود به تغييراتی ها زی آنکمر

ادعا گواه ديگر بر اين . امالً مثبت استکبه موضوع نگريسته شود جواب اين سوال 

ه طی ساليان اخير به شدت مورد توجه کگسترش دسترسی به آمار بخش خارجی است 

ه کدليل ديگر، اظهارات و قضاوتی است . ی قرار گرفته استالملل بيننظام مالی  نياز و

 .اند  داشتهSDDSعامالن بازارهای مالی نسبت به 

ياتی و بسيار مهم ح ها بانکو ساير زی ک مرکبانی کآمار ترازنامه در عمليات بان

ی ها حسابتناوب در انتشار با ه کنيم کبنابراين جای تعجب نيست اگر عنوان . است

.  استشده رعايت SDDS از قبل، الزامات زیک مرکبان و یکتحليلی بخش بان

 کمي  در اين دو گروه آمار تنها به تعداددهد مي نشان ۳ه جدول شماره کطور  همان

.  ميالدی نياز بود۲۰۰۰ تا سال SDDSامل از الزامات کيروی پ یبرا) گذار(نامه انتقالبر 

 بوده خير مجازٔتا  ومربوط به رسيدن به الزامات پوششیل کدر اين دو گروه بيشترين مش
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  از طريقتوان ميخير را ٔ پوشش و تاموردشورها در کميزان موفقيت اين . است

 شش ۱۹۹۸در سال . ردکگيری  ازهاند  انتقال،هاي  اهش در برنامهکگيری ميزان  ازهاند 

به طور مثال . ردندکار روی موضوع پوشش در دو گروه اخير را آغاز کزی ک مرکبان

مطالبات داخلی و   خصوصي و عمومی اجزايکيکرابطه با تف ت چندی درالکمش

ی بسيار ها  به پيشرفتها آن. ی وجود داشتک آمار بخش بان١گسترش پوشش نهادی

ه کای   در انتشار اين دو گروه آمار دست يافتند، به گونه مجازخيرٔتازمينه  خوبی در

اهش ک ۲۰۰۰ به سه برنامه در پايان سال ۱۹۹۷ در سال ۳۶انتقال از هاي  تعداد برنامه

 .گويای زوايای بيشتری در اين زمينه است، ۳جدول. يافت

 وجود به  مجازردر مورد تاخيها  ساير گروه ه در اين گروه از آمار وک ييها پيشرفت

در اواسط دهه نود . های خالقانه است  به راهSDDSآمده نشان دهنده توجه ويژه 

التی همچون دوره انتشار ک با مششانآماره انتشار کزی دريافتند ک مریها بانکميالدی 

ه وظيفه کهای ماهانه بودند  در بسياری از موارد اين بولتن. مجالت آماري روبروست

 با استفاده از زیک مریها بانک از اينرو. زی را بر عهده داشتندکی مرها کبانانتشار آمار 

ه کهمان روزي  داد  اجازه ميها ه به آنکرسمی هاي  يا اطالعيه و یکترونيکهای ال رسانه

ی مورد آفريقا. آمار آماده ورود به پروسه نهايي انتشار در بولتن ماهانه بود منتشر شود

نار نشريه ماهانه، شروع به ک در ٢فريقای جنوبی آکو بانرزر. جنوبی مثال خوبی است

 را قادر کار بانکه اين کرد ک خود سايت وبی جاری بازار در ها نرخ انتشار آمار روزانه

 .ی قيمت سهام را روزانه منتشر نمايدها ی بهره و ارز و شاخصها ساخت تا آمار نرخ
________________________________________________________ 
1- Institutional Coverage 

2- Reserve Bank of South Africa 
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 )۳( شمارهجدول
 )۱۹۹۷-۲۰۰۰(آماری عمده در بخش مالیهاي  درمهمترين گروه انتقالهاي  برنامه

 ۲۰۰۰ ۱۹۹۹ ۱۹۹۸ ۱۹۹۷ انتقالهاي  تعداد برنامه
 پوشش

 یکی تحليلی بخش بانها حساب
 زیک مرکی تحليلی بانها حساب

 دوره
 یکی تحليلی بخش بانها حساب
 زیک مرکی تحليلی بانها حساب

 خيرٔتا
 یکی تحليلی بخش بانها حساب
 زیک مرکی تحليلی بانها حساب

 )پايان دوره(تعداد اعضا

 
۴ 
۳ 
 
۱ 
۲ 
 
۲۱ 
۱۵ 
۳۷ 

 
۶ 
۶ 
 
۱ 
۳ 
 
۲۱ 
۱۴ 
۴۶ 

 
۲ 
۱ 
 
۲ 
۰ 
 
۶ 
۵ 
۴۷ 

 
۰ 
۰ 
 
۱ 
۰ 
 
۲ 
۱ 
۴۷ 

Reference: Courtis & Mander 2003, p264 

زی پيشاپيش برنامه انتشار کی مرها بانکه قبالً عنوان شد، بسياری از کگونه  همان
ه آيا آمارشان را مطابق جدول کعدی اين است ار بکسئوال آش. ردندکآمار خود را منتشر 

ه کآماری منتخب هاي  برخی از گروه)۴(ردند؟ جدولکه از پيش داده بودند ارائه کزمانی 
انتشارشان ماهانه ويا فصلی است، به صورت درصدی از تحقق نسبت به اعالم قبلی   دوره
.  در نظرگرفته شده است۲۰۰۲ تا ۲۰۰۰ هاي سال سوم فصل آمار مقايسه برای .دهد مي نشان
شود، پيشرفت در انتشار آمار مطابق با اعالم قبلی در  می مشاهده ۴ه از جدولکطور  همان
آماری چه آمار فصلی هاي  در مورد تمامی گروه. ساله بسيار شگرف بوده است سه دوره اين

 ۲۰۰۰ درصد تطبيق در سال ۶۴-۷۶ بوده از ها زی متولی آنک مرکه بانکو چه ماهانه 
همچنين درصد انتشار ماهانه جدول ذخاير و . اند  رسيده۲۰۰۲ درصد در سال ۹۴به 

 .ماهانه و فصلی پيشی گرفته است فصلی از ميانگين تمامی آماری ها پرداخت موازنه
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 )فصلیهاي  ميانگين(ماهانه و فصلی درصد انتشار به موقع آمار): ۴( شمارهجدول
 ۲۰۰۲سوم فصل ۲۰۰۱سوم صلف ۲۰۰۰سوم فصل ی آماری منتخبها گروه

 

 ی آماری ماهانهها تمام گروه
 یکی تحليلی بخش بانها حساب
 زیک مرکی تحليلی بانها حساب

 ذخاير ناخالص
 جدول ذخاير

 

 ی آماری فصلیها تمام گروه
 ها موازنه پرداخت

 

۷/۷۱ 
۷/۷۲ 
۰/۶۴ 
۹/۷۵ 
۸/۷۳ 

 

۲/۶۵ 
۶/۶۶ 

 

۹/۹۳ 
۶/۹۱ 
۵/۹۴ 
۹/۹۵ 
۶/۹۶ 

 

۰/۹۱ 
۹/۹۱ 

 

۷/۹۴ 
۹/۹۵ 
۰/۹۴ 
۰/۹۴ 
۷/۹۸ 

 

۵/۹۵ 
۸/۹۸ 

Reference: Courtis & Mander 2003, p265 
ه هنوز اعضا در دوره انتقالی اوليه به سر کوقتي  SDDSارکابت از همان آغاز 

آماری جديد به هاي  بندی نياز به افزودن دسته دند و اين دوره به پايان نرسيده بود،بر مي
ه بايد با کصندوق تشخيص داد   بنابراينشد يم امالًً احساسک SDDSچارچوب اوليه 

 .شرايط را متحول نمايد آن، ايجاد تغييرات در
 توجه را به بخش خارجی و نياز به آمار جامع و فراگير  نيز۱۹۹۷-۹۸بحران مالي 

 رای ـديد را بـبه همين منظور صندوق سه مجموعه ج. تـز ساخکرـش متمـن بخـدر اي
 :ردک معرفی SDDSتقويت 

 چارچوب زمانی برای انتشار ساالنه موقعيـت سـرمايه گـذاری            ک،ي۱۹۹۸ دسامبر   در -
 .١)IIP(المللی بين

يـات  ئه باجز کـ  ٢)جدول ذخـاير  (ی و نقدينگی ارزی   الملل  بين، ذخاير   ۱۹۹۹در مارس    -
 :بيشتری نسبت به قبل ارائه گرديد و سر انجام

 .عه قرار گرفتمجمو  گروه جديد درکخارجی به عنوان يهاي  بدهی ،۲۰۰۰درمارس -
________________________________________________________ 
1- International Investment Position 
2- Reserve Template 
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ت اجرايي صندوق تصميم گرفت تا فرصتی را در اختيار  هيا,همزمان با اين رويداد

ی گسترش يافته ها ی خود را مطابق با گروهها شدگان قرار دهد تا بتوانند ظرفيت نام ثبت

  رابرای انتشارمهلت زمانیبه همين منظور صندوق . باال ببرند SDDS و جديد در

 دسامبر ،۲۰۰۰به ترتيب برابر مارس  و تعهدات خارجی IIP،ايرجدول ذخهاي  داده

 .در نظر گرفت۲۰۰۳ و مارس ۲۰۰۱

 مورد  استزیکی مرها بانکليدی در پايگاه داده ک متغير که يکی الملل بينذخاير 

زی را تحت فشار کی مرها بانک ۱۹۹۷ -۹۸بحران مالی . دباش مي مناسبی برای بررسی

ل يسازی آمار آن قا قش بيشتری برای مديريت ذخاير و شفافقرار داد تا ناي  گسترده

ی را وارد الملل بينی پول ذخاير الملل بينصندوق  نش به اين موضوع،کدر وا. شوند

ی ناخالص و هم الملل بينآن هم به صورت ذخاير هاي   نمود تا دادهSDDSبندی  گروه

ول ذخاير با مشورت و جد.  جدول وارد شودکنقدينگی ارزی به صورت ماهانه و در ي

 بودند و SDDSه عضو کيي ها زی بويژه آنکی مرها بانکراهنمايي همه از جمله 

اين . از اطالعات تبديل شداي   به مجموعه گسترده،نندگان آمارک طور استفاده همين

 :يل شده استکيي به شرح زير تشها جدول از بخش

 ذخيره رسمیهاي  يب داراييکمقدار و تر -۱

 .زی نگهداری می شودکه به وسيله مقامات پولی و دولت مرک ارزی هاي سايردارايي -۲

 )معامالت رسمی(وتاه مدتکمعامالت ارزی  -۳

ه از طرف دولت    کي  هاي  مانند وضعيت ابزار مشتقه و ضمانت نامه      (ی مرتبط ها  فعاليت -۴

ودولت  مقامات پولی ) يافته است  خصوصی گشايش   وبخش عمومی بخش استقراض برای

 .ارزی تاثير گذار باشندهاي  اهش ذخاير و ساير داراييکند در انتو ميه کزی کمر
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 توسط ۱۹۹۹تبر کشورها در اک به تهيه جدول ذخايرکمکراهنمای عملياتی برای 
IMFجدول ذخاير را مطابق ,شورهای عضوکثر ک ا،با پايان يافتن دوره انتقال. منتشر شد 

شور عضو ک ۴۲ ماه ۱۸ز گذشت ه پس اکاي  به گونه.  منتشر نمودندSDDSبا الزامات 
 .ردندک جدول ذخاير را منتشر

زی برای رسيدن به استانداردها در مورد انتشار ساالنه کی مرها بانکبه طور مشابه، 
را انجام اي  ی گستردهها تالش )IIP(یالملل بينگذاری   وضعيت سرمايه مربوط بهآمار

در بخش خارجی اقتصاد را نشان دهد ها  و بدهيها  ه موجودی داراييکاي  ترازنامه. دادند
 .دارای ارزش آماری بسيار زيادی برای بازارهای مالی است

  در موسسه ها بندی دولت ما در تحليل رتبه«: گويد  میباره  اين در١لييونل پرايس
شورها که از مقامات پولی کدرباره به روز بودن و فراگيربودن آمار تعهدات  ٢فيچ
 سوم -اهش داده، زيرا دو کل ما را ک مشIIPاما . ن نبوديمگرفتيم، چندان مطمئ می
 ». نندک را منتشر مي IIPنيم ک بندی مي ه ما رتبهکشورهايي ک

ه به مجموعه اضافه شد نيز بايدگفت اوالً کخارجی هاي  بدهیدر مورد گروه جديد 
 اه ساير بخش ی وکبخش بان ،مقامات پولی ،در اين گروه، آمار تعهدات خارجی دولت

همان  ثانياً در.  تهيه شده استها پرداخت ه براساس دستور العمل ترازک گيرد قرارمي
اين  شد و يلکی پول تشالملل بيندر صندوق ٣)TFFS( مالی ويژه آماراقدام آغاز گروه 

نندگان ک تهيهاين راهنما برای آموزش . ليف نمودٔرا تا ٤گروه، راهنمای تعهدات خارجی
آمار . نندگان از آن طراحی گرديده استک ی و همچنين استفادهتعهدات خارجهاي  داده
 اوليه  بر اساس سررسيدها ه دادهکود ـ شتنظيمدولی ـارجی بايد در جـدات خـتعه

 ،خصوصی( و نوع ابزار بدهی و همچنين به صورت بخشی) مدت و بلند مدت وتاهک(
________________________________________________________ 
1- Lionel Price 
2- Fitch 
3- Task Force on Financial Statistics 
4- External Debt Guide 
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 تناوبه کيد نما  ميتوصيه SDDSبرای اين طبقه . شودمی ه در جدول قرار داد) دولتی
ه از کر است کهمچنين الزم به ذ.  انتشار فصلي باشند زمانی مجازخيرٔانتشار آمار و تا

 با SDDSتر از الزامات  ه برای پيروی هرچه سريعکزی قوياً انتظار می رود کی مرها بانک
 .ی داشته باشندکاری نزديکبوع خويش همشور متکز ملی مديريت بدهی در کمرا

 کي عضويت در ييل گرفت، طراحان آن عالوه بر منافع نامرک شSDDSه کوقتی 
 ،١ها حاشيه بهرهاهش که آماری، منافع مستقيمي همچون رتبه اعتباری باالتر، کشب

ی برای اثبات ميزان کگذاری را در ذهن داشتند ولی مدر افزايش ورود سرمايه و سرمايه
شد  ننده عضو نمیک نام ثبتثالً اگر م(البته درنقطه مقابل هم . تحقق آن در دست نيست

ر کشايان ذ. بررسی خاصی صورت نگرفته است) متری داشتکيا زيان  منافع بيشتری و
ورد ـ را مSDDS عضويت در ک ريس, مورگانJP موسسات خصوصی همچون هکاست 

ی الملل بينی به وسيله موسسه ـ مطالعه اقتصادسنجکـ يعالوه هـب. اند دادهرار ـی قـررسـب
 در حدود اهشیک ،SDDSدر  باعضويت٣دولتی کريس هاي صرفه رابطه درمورد٢)IIF(الیم
٤bp) (۳۰۰ ديگر ای مطالعهدر. است ردهکبرآورد يهاي صرفه  چنينرابرای)Cady 2004(  با

 دره ک) ، ين و يوروبر حسب دالر(استفاده از جزئيات مربوط به انتشار اوراق قرضه ارزي 
پانل اقتصادسنجي صورت گرفته نشان  به روش اکاتو با هور چند اقتصاد با بازار نوظ

 ۷۵سود اين اوراق جديد درحدود  حاشيهSDDSه به دنبال عضويت درکدهد  مي
 .يافته است اهشکهزارم درصد ده

يران  آورد، مدوجود به را SDDSی پول الملل بين صندوق ۱۹۹۶ه در مارس کوقتی 
 داشته پذيری انعطاف ار هم قابليتکه اين ابتکيد داشتند کصندوق براين مطلب تا اجرايی

 ـاه همانـکود ـپيشرفت در آن مد نظر قرار گيرد تا بتواند بر رسالت خ انکو هم ام اشدـب
________________________________________________________ 
1- Spreads 
2- International Institution of Finance 
3- Sovereign Risk Spread  
4 - Basis Point 
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 است نکممل کبه بهترين شها  ی برای انتشار دادهالملل بين استاندارد کايجاد و حفظ ي
برای مثال . يابنده تطبيق داد خود را با شرايط تغيير SDDSاز همان زمان . باقی بماند

ه از نظر کروز آماری هاي  یمتدولوژاز طريق قابليت تطبيق باشرايط جديد و استفاده از 
تالش . را فراهم نموده استها  يفی دادهک يشرايط ارتقا شده باشند، ی پذيرفتهالملل بين

 ۱۹۹۸ جهش در سال ک با يالملل بينردن آمار در سطح کصندوق برای استاندارد 
ی مطرح شد الملل بينه موضوع اصالح معماری مالی کداد  اين جهش زمانی رخ. همراه بود

در همين زمينه . ی داشتالملل بينيد بر استانداردسازی کٔثيری به مراتب بيشتر از تأو تا
در ی الملل بينقوانين شورها از استانداردها و ک پيروی ا به ارزيابیازصندوق خواسته شد ت

گزارش پيروی از «ه به کاي   برنامهوسيله به اين ارزيابی .  خود بپردازدحيطه تخصص
هدف اوليه اين برنامه اين بود . گيرد می شده انجام  معروف١)ROSC(»قوانيناستانداردهاو

بازارها  ، از استانداردهاآنشور ازميزان پيروی ک هرکريس ثيرپذيری ارزيابیٔه درصورت تاک
 .شور تصميم گيری نمايندکميزان تبعيت از استانداردها برای هربتوانند با در نظر گرفتن 

هاي  ه برای بررسی انتشار دادهکبود اي   اولين معيار و سنجهROSCدر واقع
يل کتش ، تعيين گرديدهGDDS و يا SDDSه از طرف کاي  شورها مطابق با دامنهک

ه سئوالی کبدون اين ها ررسی انتشار دادهـها بـه تنکدوق تشخيص داد ـمتعاقباً صن. شد
. نندگان از آن چندان مفيد باشدک استفاده تواند برای  نمي،ها شود يفيت اين دادهکدرباره 

شوند معيار سنجش خود ي ه منتشر مکي هاي يفيت دادهکردن ارزيابی کبنابراين با اضافه 
 »ها يفيت دادهکچارچوب بررسی «ميلی کاين بررسی ت. ردک  ميل و تقويتکت را
)DQAF(اين چارچوب همان دامنه . نام دارد ٢SDDS وGDDS را پوشش مي دهد اما 

يفيت داده و پيروی از که پيش نيازهای کشورهايی کساختاری را برای بررسی 
ی، دقت واعتماد، توانايي متدولوژپارچگی، سالمت کی در مورد يالملل بيناستانداردهای 

 .دهد مي داراهستند، ارائهرا دهی، وميزان دسترسی  سرويس
________________________________________________________ 
1- Reports on the Observance of Standards and Codes 
2- Data Quality Assessment Framework  
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يفيت داده و به ک بعد از ک به عنوان ي»یکيمتدولوژسالمت «با توجه به اهميت 
ی ها ها، صندوق تالش تر در استاندارد داده ملی اساسی برای رشد سريعکعنوان م
 جمله از. ار گرفتکيفيت آماريشان به کشورها در بهبود ک به کمکرا برای اي  گسترده

ز کييد مرأی آماری مورد تامتدولوژ راهنمای نتشارا، اقدامات صندوق در اين جهت
ی و الملل بينهمچنين راهنمای ذخاير  ی، تهيه راهنمای تعهدات خارجی والملل بين

 راهنمای آمارهای پولی و مالی نيز در عالوه به. ندباش مي)جدول ذخاير(نقدينگی ارزی
 . تهيه و منتشرگرديد۲۰۰۰سال 

 سيستم باز کو ي) Metadata (ها فرادادهشار ه صورت گرفته انتکری اقدام ديگ
  وبـچارچ با SDDSجداول مقدماتی . ار و تبادل اطالعات آماری در اينترنت استـانتش

زی اروپا و ک مرکبان. اربردهای زيادی يافته استکاستاندارد شده و پوشش جامع خود 
 نمايش برای  نيستندSDDSه هنوز عضو کزی کی مرها بانک و برخی ١يورو استات

 کار يکاين . اند ردهک استفاده چارچوبمقدماتی خود در اينترنت از همان هاي  داده
زی کی مرها بانکمقدماتی توسط هاي   را برای انتشار دادهی مناسبهمگرايي وساختار

 . را افزايش داده استDSBBدر ها  ان بهره برداری مناسب از دادهکنموده و ام فراهم
 به موقعيت کمکباهدف SDDSدر نام ثبت برای تری وسيع بنایازم صندوق مديره تٔهيا

بايد بدين منظور . ی حمايت می نمايدالملل بينرمايه بازارهای س شورهابرای دسترسی بهک
را ايجاد  سالمت مالیثبات و ی ها ،مانند شاخصها دادهتروجديدتری از  جامع هاي مجموعه
هاي   برای ارائه دادهالملل بين ودر سطح شورهاکازناحيه  شديدی آماری ه تقاضایکنمودچرا

البته موانعی هم از بعد اقتصادی و هم سياسی وجود . تر و بهتر وجود دارد بيشتر، سريع
 . برطرف خواهدشدSDDS آموزشیهاي  ه احتماالً در آينده با ارائه دورهکدارد 

________________________________________________________ 
1- Eurostat (Statistical Office of the European Communities) 
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 :جمع بندي
 :شرح ذيل عنوان نمود  رابهSDDSتوان مزاياي عضويت در براساس مطالب ارائه شده مي

 .SDDSبدون هزينه بودن عضويت در  -۱
. شور عضو ک متناسب با ساختار اقتصادي هر       SDDSپذيري و تطبيق پذيري      انعطاف -۲

 SDDSشورها وجـود دارد امـا       ک براي تمام    ک سطح حداقل تعاريف مشتر    کالبته ي 
 .ده اجازه دهد بهترين شيوه با شرايط محلي تطبيق يابکاين انعطاف را دارد 

ايـن  .  تشويقي هـستند و نـه اجبـاري       هاي  گزينهها    و زيرطبقه ها    بندي برخي از طبقه   -۳
 تحليلي بوده و نظام آمـاري هنـوز         یها   دارای ارزش  هکيي هستند   ها  موارد عمدتاً آن  
 .امل نداردک را با جزئيات ها توان توليد آن

ه طي  کشور عضو را    کاقتصاد   خارجي به آماربخش  ان دسترسي ک ام SDDSعضويت در  -۴
ي قرار گرفته است تسهيل الملل بيناخير به شدت مورد توجه و نياز نظام مالي  ساليان

 .اهش يابدکشورها ک اعتباري که ريسک انتظار داشت توان ميبدين ترتيب . يدنما مي
 با چارچوب استاندارد شده و پوشش جامع خود توانسته است           SDDSآماري داولـج -۵

زي ک مر کبه طور مثال بان   . ار فراگيرشود ـدوين آم ـ و ت  ي توليد الملل  بينزکدرميان مرا 
 نيستند براي SDDSه هنوز عضو کزي کي مرها بانکورو استات و برخي ـا و يــاروپ

 .اند ردهکهاي مقدماتي خود در اينترنت از همان چارچوب استفاده  نمايش داده
ان به زي جمهوري اسالمي ايرک مرکه مقامات بانکخوشبختانه با عنايت خاصي 

ردن الزامات کاي براي فراهم  ي گستردهها  تالشاند  داشتهSDDSمزاياي عضويت در 
فني هاي   مشاورهمواردی ازبدين خاطر . گرفته است صورت SDDSشور در کعضويت 
زي در فرآيند ک مرکي پول به درخواست بانالملل بينارشناسان صندوق کتوسط 

نتيجه اين اقدامات بسيار .  صورت گرفته استآوري و توليد و پردازش آمار اقتصادي جمع
ه فرآيند توليد و پردازش آمار در کاي   به گونه استننده بودهکروشن و اميدوار
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هيه  تمطابقت يافته و SNA93)1 (بودجه و خارجي مطابق با استاندارد   مالي،هاي بخش
. ر دارددر مراحل نهايي خود قرا 2(BPM) نسخه پنجم مطابق ها حساب تراز پرداخت

 و جدول ذخاير نيز اقدامات بسيار (IIP)ي الملل بينگذاري  درخصوص وضعيت سرمايه
 .خوبي صورت گرفته است

ها به الزامات  بخش واقعی اقتصاد نيز همگام با ساير بخش هکرود  انتظارمی لیکطور به
SDDSردد نهايي گ»ه آمارژاستانداردهای انتشار وي«ايران در عضويت يافته ومراحل دست. 

 

________________________________________________________ 
1- Standard National Accounts 1993  
2- Balance of Payments Manual  
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  در ستانده-داده هاي  جدولبيني پيشارزيابي قدرت 

 ١اقتصاد ايران
 

 ٢مهدي عطوان

 
  چکيده
کـه بـيش از نـيم قـرن برنامـه ريـزي اقتـصادي را                ،  اقتصاد ايـران   رايـون ب ـا کن ـت

،  آمـاري و غيـر آمـاري       هاي   به روش  ستانده-دادهجدول   چندين،  سر گذاشته است   پشت

 هـاي   آخـرين جـدول   . مختلف تهيه شده است    هاي  لمجزا و براي سا    توسط چند سازمان  

بـه ترتيـب جـدول      انـد     که به روش آماري براي اقتصاد ايران تهيه شـده         اي    ستانده-داده

هدف ازاين پـژوهش نيـز        بانک مرکزي هستند و    ١٣٦٧ مرکز آمار ايران و جدول       ١٣٦٥

 بـه   ايـران  مختلف اقتصادهاي  ارزش افزوده بخش ارزش توليد وبيني پيشارزيابي قدرت  

فاصـله زمـاني بـسيار کوتـاهي نيـز بـا             اين دو جدول است که ضمن آماري بودن       وسيله  

 .يکديگر دارند
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و   اقتـصادي  هاي  حسابمعاون محترم اداره    ،   ارزنده جناب آقاي قديمي نيا     هاي  الزم است از راهنمايي    -1
، سرکار خانم فاطمـه کـاظم زاده      ،   توليد ملي و هزينه ملي     هاي  همچنين ازهمکاران ارجمندم در دايره    

در جمـع آوري اطالعـات    اي حميدرضا پرهيزکارکه از نظريات ارزشمندشـان    آقاي عليرضا قائدي و آق    
 .ي نمايمگذارسپاس، ام بهره مند شده

  اقتصاديهاي حساب محقق اداره -٢
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ي المللـ   بـين  بنـدي   طبقـه مطـابق    ياد شده ستانده  – داده   هاي  اين بررسي جدول   در
پـس از    تقليـل يافتـه و      ملـي  هـاي   حـساب با   بخش سازگار  ١١هاي اقتصادي به     فعاليت
 ، مخـارج مـصرفي دولـت      ،مخارج مصرفي بخش خـصوصي     (ييي نها  اجزاي تقاضا  برآورد

 هـاي   بـه تفكيـك بخـش       و واردات  ) و تغيير در موجـودي انبـار       صادرات،  تشكيل سرمايه 
 ملي بانک مرکزي و در      هاي  حساب بر اساس    ١٣٨٠ تا   ١٣٦٨ هاي   سال گانه فوق در   يازده
 ارزش توليـد و     ، ملـي مرکـز آمـار ايـران        هاي  حساب بر اساس    ١٣٨٠ تا   ١٣٧٠ هاي  سال

 زماني يـاد شـده      هاي  و براي دوره   ها  جدول  اين  مذكور به وسيله   هاي  ارزش افزوده بخش  
 و منتـشر شـده توسـط         تحقق يافته  متناظر  با مقادير  شده و  محاسبه به صورت جداگانه  

 در يکـديگر    ها  همچنين با ادغام بخش   .  گرديدند مقايسه،  بانک مرکزي و مرکز آمار ايران     
 در  هـا    بخـشي اثـر ادغـام بخـش        ٢ و   ٣الگوهاي کـوچکتر      بخشي به  ١١ي  و تبديل الگو  

 هاي  حسابهم بر اساس    (آمده دست  به نتايج. شد  نيزبررسي بيني  پيشهمپوشاني خطاهاي   
با  بيانگر آن است که      ) ملي مرکز آمار ايران    هاي  حسابملي بانک مرکزي و هم بر اساس        

به دليل همپوشـاني    ،   بخشي ٢ و   ٣اي   بخشي به الگوه   ١١ و تبديل الگوي     ها  ادغام بخش 
ارزش   بهتـري از   بيني  پيش بانک مرکزي    ١٣٦٧ ستانده-دادهجدول  ،  بيني  پيشخطاهاي  

 .دهد دست مي  و در نهايت توليد ناخالص داخلي بهها ستانده و ارزش افزوده بخش

 ، ١٣٦٧ سـتانده -دادهجـدول   ،  ١٣٦٥جـدول داده سـتانده      :  کليـدي  هاي  واژه
 پيوندهاي پسين و پيشين، يبين پيشارزيابي 

 مقدمه
 از آغاز شکل گيري تا کنون به دليل برخـورداري از حجـم              ستانده-داده هاي  جدول

 را بـه خـوبي      هـا    متقابل بخش  هاي  بستگيافراوان آمار و اطالعات اقتصادي که روابط و و        
 هاي جذابيت و اقتصادي ساختارهاي  تصوير سازي از    دليل  و همچنين به   دهند مينشان  
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ان گذارهمواره مورد توجـه پژوهـشگران و سياسـت        ها،     جبر ماتريس  بر اساس اربردي آن   ک
بـه يکـي از      ستانده-دادهجداول  ،   کشورها اکثر در   اًکه تقريب اي    به گونه ،  ندا  بودهاقتصادي  

با پيشرفت و توسـعه ايـن     عالوه بر آن.اند ريزي تبديل شده  ابزارهاي مهم تحليل و برنامه    
، يالمللـ   بـين نين با تحوالت مربوط به حـسابداري ملـي در سـطح             روش تحليلي و همچ   

 ملـي هـر کـشور محـسوب         هاي  حساببه عنوان اجزاي جدايي ناپذير        اين جداول  امروزه
حـال    و درعـين »کل نگـر « با برخورداري از دو رويکرد ستانده-داده هاي  جدول .شوند مي

، صادي را قبـل از اجـراي آن  قادرند آثار و تبعات يک تصميم يا سياست اقتـ        ،  »نگر جزو«
 . مختلف اقتصادي نشان دهندهاي بخش بر سازي نموده واثرات آن را شبيه

 مهـم   هـاي   يکـي از ويژگـي    ،  هرچند برخورداري از حجـم فـراوان آمـار و اطالعـات           
بـه درسـتي    در اين جداول     ها   است اما چنانچه روابط بين بخش      ستانده-داده هاي  جدول

 هـا  نتايج حاصل از تحليل   ،  اق چنداني با واقعيت نداشته باشند     تبيين نشده و قابليت انطب    
 نيز قابليت اتکاي کمتري خواهند داشت و ستانده-داده  مبتني بر جدولهاي يبين و پيش
،  بيشتري را دربرگيرد   هاي  بخشستانده،  -دادهيک جدول    تبيين صحيح روابط در    هرقدر

بيشتري داشته و تمايل پژوهشگران     نتايج حاصل ازکاربردهاي مختلف آن قابليت اعتماد        
 البته عالوه برتبيين صحيح روابط .دياب ميجدول افزايش  ان به استفاده از اينگذاروسياست

در افـزايش دقـت     ،  آنها نيزکه به عوامل مختلفي بـستگي دارد       ثبات نسبي   ها،    بين بخش 
مربوط بـه    تبيين صحيح روابط     . موثرند ستانده-دادههاي   هاي حاصل از جدول    بيني پيش

 .از تغييراوضاع وشرايط اقتصادي جامعه است      ناشي،  آنها  وثبات نسبي  ها  جدول نحوه تدوين 
 اقتصادي قبل ازاجراي آن به وسيله يک       سازي آثار يک سياست    مقايسه نتايج شبيه   اگرچه

د قابليت اعتماد به آن     توان  ميعيني آثار اجراي سياست مذکور        ونتايج ستانده-دادهجدول  
 ستانده-داده يک جدول هاي بيني پيشامادر حالت کلي ارزيابي ،  مشخص نمايد  جدول را 

 جـدول  بينـي  پيشد ضمن بررسي قدرت    توان  مي ها  از ارزش ستانده و ارزش افزوده بخش      
  .معياري براي ارزيابي قابليت اعتماد به آن نيز محسوب شود، مذکور دريک يا چند بخش
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 و  سـتانده -داده شـکل گيـري رهيافـت        در اين پژوهش ضمن مروري کلي بر رونـد        
 و  ۱۳۶۵ هـاي    سـال  سـتانده -دادهسـاختار دو جـدول      ،  بررسي مفاهيم و کاربردهـاي آن     

ري اسـالمي ايـران بـه       و که به ترتيب توسط مرکز آمار ايران و بانک مرکزي جمه           ۱۳۶۷
 بخـشي  ۱۱در يـک الگـوي   ، فاصله کوتاهي از يکديگر براي اقتصاد ايران تهيه شـده انـد      

 ايـن دو جـدول از ارزش سـتانده و ارزش افـزوده              هـاي   بينـي   پيشه شده و سپس     مقايس
 ملـي   هـاي   حساببر اساس    (۱۳۷۰-۸۰و   ۱۳۶۶-۸۰ هاي   سال طي اقتصادي   هاي  بخش

با مقـادير محقـق شـده ايـن         )  ملي مرکز آمار ايران    هاي  حساببانک مرکزي و بر اساس      
 متغيرهـاي   بيني  پيش در   ها  جدول در دوره مذکور مقايسه شده و توانمندي اين          ها  متغير

 .گرديده استاقتصادي ارزيابي 
  از آغاز تا امروزستانده، -دادهرهيافت  -۱

 و يا به طور کلي هرگونه بررسـي نظـري و عملـي              ستانده-دادهاگرچه منشا تحليل    
 اقتـصاددان و پزشـک      »تـابلوي اقتـصادي   « اقتـصادي را     هـاي   درباره پيوند ميـان بخـش     

 امـا ، (Miller&Blair 1985)  مـي داننـد  »١فرانـسوا کنـه  «م فرانسوي قرن هيجـده 
 است که بـه  »٢واسيلي لئونتيف « هاي   نتيجه کوشش  ستانده-دادهپيدايش و انتشار روش     

 بيش از نـيم قـرن پـيش         . جايزه نوبل را از آن خود کرد       ۱۹۷۳سال   در خاطر نيز   همين
مجامع  در، زه در سراسر جهاندانش اقتصاد بنياد نهاد که امرو    پهنه در کتاب او روشي را   

کم به عنوان يکي از مهمتـرين ابزارهـا ي           دست،  به عنوان مهمترين   اگرنه،  علمي و عملي  
  از گذشت بيش  پس.شده است ريزي پذيرفته  و برنامهبيني  پيشها،    گردآوري وتحليل داده  

دي نيـز    زيا هاي  امروزه در اين رشته پيشرفت    ،  ليليحقرن از پيدايش چنين روش ت      از نيم 
 هاي گردهماييو دراين زمينه انتشاريافتهي هاي تخصصي وگزارش ونشريات است آمده دست به

 .گردد ي در اين زمينه بر پا ميالملل بين دستاوردهاي جديد ارايهجهاني نيز براي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Francois Quesnay. 
2-Wassily Leontief. 
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 اقتـصادي و    هـاي   ايجـاد پلـي ميـان نظريـه         سـتانده  - از مزاياي مهم تحليـل داده     
 ١والـراس  نظريه تعـادل عمـومي    ستانده،  -داده نظري تحليل    قالب .هاي آماري است   داده
 بنيانگـذاران آن کـه بعـد از آن          ٢پارتو  هرچند اين نظريه نه تنها در زمان والراس و         .است

 .)۱۳۷۱،  فيروز توفيـق   (نيز تا پيدايش الگوي لئونتيف به طور تجربي سنجيده نشده بود          
 کـدام شـرايط و بـه ازاي چـه           پرسش اساسي اين است کـه در      ،  در الگوي تعادل عمومي   

اقتصاد در حال تعـادل بـوده و در همـه بازارهـا عرضـه مـساوي                 ها،    از قيمت اي    مجموعه
برخالف تحليل تعادل جزيي که به اثر تغيير در يـک يـا چنـد بـازار بـه هـم                      .تقاضاست

پيگيري و رديابي تغييـر در      ،  بررسي،  در تعادل عمومي موضوع   ،  پيوسته بسنده مي نمايد   
در واقع تحليل مبادالت ميان صنايع حالت خاصي از نظريه تعـادل             . اقتصاد است  سراسر

مکان سـنجش  اتر کردن نظريه مذکور     با ساده  ستانده-داده عمومي والراس است و الگوي    
 .آن را فراهم آورده است
 از نخستين   ستانده-دادهند که فن    ا  بودهسابق مدعي    شوروياتحاد هرچنداقتصاددانان

ستانده در اوايـل دهـه      -تصاد شوروي متاثر بوده است اما نخستين جدول داده        ترازنامه اق 
استفاده از   و همکارانش و با    روارد توسط واسيلي لئونتيف   ها   ميالدي دردانشگاه ۴۰-۱۹۳۰

از و  ) ۱۳۷۱،  فيروز توفيق (مريکا ساخته شد  آ دهحالت مت ااي۱۹۲۹و۱۹۱۹سالآمار مجموعه
 جهاني درباره تحليل    هاي  گردهمايي،  )IIOA (٣»هستاند-دادهي  الملل  بين انجمن«آن پس 

پانزدهمين کنفـرانس   خاطر بدينو است نموده برگزار آن هاي  وکاربردهاوپيشرفت  ستانده -داده
 همچنـين   .شـد  ميالدي در چين برگـزار خواهـد         ۲۰۰۵در سال    ستانده-دادهي  الملل  بين

 »Economic System Research« انجمن مذکور نشريه تخصصي خود را بـاعنوان 
 .دهد مي انتشار ستانده-دادههاي روش   و پيشرفتها در زمينه کاربرد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-Walras 
2-Pareto 
3- International Input-Output Association 



 

 روند
 

١١٦

اسر کـشورهاي   ر به سرعت در س    ستانده-داده هاي   به بعد تهيه جدول    ۱۹۵۰از سال   
صنعتي غرب و ژاپن عموميت يافت و کشورهاي اروپاي شرقي جـز در مـوارد اسـتثنايي                 

 با بازنگري در نظـام     . آغاز کردند  ۱۹۵۰-۶۰ه   را از اواخر ده    ها  استفاده از اين گونه جدول    
 انتـشار  ۱۹۶۸حسابداري ملي توسط دفتر آمار سازمان ملل متحد که نتايج آن در سـال         

 ملي  هاي  حسابنشدني    جدا جزو ستانده-دادهجدول  ،   شهرت دارد  SNA68يافته و به    
دفتـر  اعالم شد و فصلي از اين کتاب به اين موضوع اختـصاص يافـت و پـس از آن نيـز                      

 و تحليل آن انتـشار      ها  مذکور نشريات ديگري براي توضيح بيشتر درباره اين گونه جدول         
اين جـداول کـه تـا    ستانده، -داده ملي و تئوري جدول   هاي  حساب با توسعه سيستم     .داد

هر بخش يـا فعاليـت    قبل از آن به صورت بخش در بخش تدوين مي شد و بر مبناي آن   
بـه صـورت کـاال در      ،  مـي گرديـد     کاالي مشخصه تلقـي    اقتصادي توليد کننده فقط يک    

 ستانده-داده هاي و کاالدرکاال درآمده و بر تمايز بين کاال و بخش در تدوين جدول بخش
 »)SUPPLY (عرضه« به اکنون که»جذب«و»ساخت«هاي جدول تهيه اساس تاکيدشدوبراين

 و  شـده   وصـيه  ت ستانده-داده هاي  جدولبه منظور تدوين    ،   مشهورند »)USE (مصرف«و
  مصرف تدوين جداول عرضه و    جهت مجزايي  راهنماي،  منظور نيز بدين  متحد  سازمان ملل 

 .)United Nations Publication 1999,( است  داده انتشار  ستانده-داده  جدول و

 انتـشار يافتـه و بـه        ۱۹۹۳ ملي کـه در سـال        هاي  حسابدر نظام تجديد نظر شده      
،  اقتـصادي توصـيه شـده اسـت      هـاي   حـساب تهيـه   در  ده  کشورهاي مختلف جهت استفا   

ايـن جـداول از يـک سـو         . برخـوردار هـستند   اي    جداول عرضه و مصرف از اهميت ويـژه       
 محاسبات و برآوردهاي انجام شده روي اطالعـات آمـاري           ارايهترين وسيله جهت     مناسب

ه پايه در يـک نظـام اقتـصادي هـستند و از سـوي ديگـر بـه عنـوان ابـزاري بـراي تهيـ                         
  تا قبل   .روند مي به کار  رـت اقتصادي تخصصي  هاي تحليل انجام ر و ـت تفصيلي هاي حساب
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عرضه و مـصرف بـه طـور        جداول  ،  ۱۹۹۳ ملي   هاي  حساباز انتشار کتاب راهنماي نظام      
 شناخته شده بودند ولي پس از انتـشار         ستانده-داده متقارن   هاي  عمده براي تهيه جدول   

 شده و در زمان حاضر ايـن        ارايهتري از اين جداول       کامل شکل،  ياد شده   راهنماي کتاب
بلکه در ،  مورد استفاده قرار مي گيرندستانده-دادهجداول نه تنها در تهيه جداول خالص    

 را بـا     اقتـصادي   يک نظـام   بخش واقعي  عملکرد   هاي  ترين ويژگي  اساسي،  موارد گوناگوني 
کــرده و در کنتـرل کيفــي   يـه اراي المللــ بـين توجـه بـه جديــدترين تعـاريف و مفــاهيم    

 عرضـه و مـصرف      هاي   اگرچه جدول  .کار مي روند  ه   ملي در سطوح تفصيلي ب     هاي  حساب
،  اقتصادي قـرار مـي گيرنـد       هاي  حساب مختلف به عنوان مبنا جهت تهيه        هاي  در زمينه 

 هـاي   ري از تحليل  اخود نيز نشان دهنده اطالعات متنوع اقتصادي کشور هستند که بسي          
 .جام استساس همان اطالعات قابل اناقتصادي بر ا

  ستانده-داده هاي مفاهيم و مباني جدول -۲
ه آمـار مـرتبط بـا       مجموعـ سازگار و فراگير از     اي    مجموعهستانده،  -دادهيک جدول   

 اقتصادي عوامل مختلف جامعه است و در واقع چگونگي مبـادالت اقتـصادي          هاي  فعاليت
کننـده    توليدکننده و مصرفهاي  بين بخشرا به طور همزمان و در طول يک دوره معين      

 همچنـين  .به شکل تفصيلي منعکس مي نمايـد     ..) .استان و ،  کشور (يک منطقه اقتصادي  
  مختلف اندازه گيري توليد ناخالص داخلي      هاي   روش توان  مي ستانده-دادهدر يک جدول    

بهتـر   به منظـور درک      .جا مشاهده نمود    را يک  )روش هزينه و روش درآمد    ،  روش توليد (
 سـتانده -دادهنتـايج جـدول     ،   و آشنايي بيشتر بـا مبـاني آن        ستانده-دادهمفاهيم جداول   

 که توسط بانک مرکزي تهيه شده و انتشار يافتـه اسـت بـه               ۱۳۶۷اقتصاد ايران در سال     
کـه   همچنان . شده است  ارايه) ۱ (صورت ادغام يافته در يک الگوي سه بخشي در جدول         

 ميليارد ريال محـصوالت     ۷۱۳۲،  ۱۳۶۷شده است در سال      جدول نيز نشان داده       اين در
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 ميليـارد ريـال     ۶۳ ميليارد ريال آن توليد داخلي بوده و         ۷۱۱۰کشاورزي عرضه شده که     
 ميليـارد ريـال     ۷۱۱۰ بخش کشاورزي براي توليـد       .نيز از محل واردات تامين شده است      

، ت کـشاورزي   ميليـارد ريـال از محـصوال       ۴۸۹ و   ۲۵۵،  ۱۱۳۶محصوالت خود به ترتيب     
 ميليارد ريـال مـزد و حقـوق و      ۹۸۷،  و خدمات استفاده کرده    محصوالت صنايع و معادن   

 )اسـتهالک  ( ميليارد ريال به مصرف سرمايه ثابـت       ۱۵۸،  مزاياي ناخالص پرداخت نموده   
 ميليارد ريال نيز مازاد عمليات داشته است به طوري که در مجموع اين              ۴۰۸۹رسانده و   

 . ميليـارد ريـال ارزش افـزوده ناخـالص ايجـاد کـرده اسـت               ۵۲۳۴بخش در سال مذکور     
 ميليارد ۲۲۷۳، )توليد داخل و وارداتي (همچنين از کل محصوالت کشاورزي عرضه شده

اسـتفاده شـده و بـه چرخـه توليـد      ،  به عنوان مـصرف واسـطه  ها ريال آن در ساير بخش    
 ۲۲۷۳ از کـل     .سـت  ميليارد ريال آن نيز بـه مـصارف نهـايي رسـيده ا             ۴۸۵۸بازگشته و   

 ميليـارد ريـال در بخـش        ۱۱۳۶،   ريـال مـصارف واسـطه محـصوالت کـشاورزي          دميليار
 ميليارد ريال در بخـش خـدمات   ۱۰۴ ميليارد ريال در بخش صنعت و     ۱۰۳۳،  کشاورزي

 ۲۸۲۳،   ريال مصارف نهايي اين بخش     د ميليار ۴۸۵۸ همچنين از کل     .مصرف شده است  
ميليارد ريال آن به صـورت تـشکيل سـرمايه          يک  ،  دهميليارد ريال را خانوارها مصرف کر     

 ميليارد ريال آن نيز به موجـودي انبـار    ۱۹۵۱ ميليارد ريال آن صادر شده و        ۸۱،  درآمده
 اين جدول نيز به گونه      هاي   و سطر  ها   تفسير ساير ستون   .اين محصوالت اضافه شده است    

 گردد در هر سه بخش       که مشاهده مي   گونه  همانمشابه و به سادگي امکان پذير است و         
 . اقتصاد در حالت تعادل قرار دارد بخش واقعيعرضه کل با تقاضاي کل برابر بوده و

 هاي   کليه روابط و مبادالت اقتصادي بين بخش       ستانده-دادهعالوه بر آن که جداول      
مختلف توليد کننده و مصرف کننده را در طول يک دوره معين به شکل تفصيلي نـشان                 

اسـتخراج  ،  دهـد   مـي  را گـسترش داده و       هـا    که به کارگيري اين جدول     آن چه ،  دهند مي
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 و  هـا   ساختار اقتصادي توليد و محاسـبه ضـرايب فنـي و تلفيـق آنهـا بـا جبـر مـاتريس                    
 ضـرايب فنـي     . اسـت  بينـي   پيشي و   گذارسياست،  کاربردهاي مختلف آن در برنامه ريزي     

 توليد يک واحد از محـصول       حداقل ميزان محصوالت مورد نياز و عوامل توليد الزم براي         
 و در واقـع سـاختار توليـد هـربخش را مـشخص نمـوده و                 دهنـد   مييک بخش را نشان     

 مختلف اقتصادي را در يک مقطع مشخص و يا تجزيه هاي مقايسه ساختارتوليد در بخش
  .نمايند پذير مي امکان، بخش را در دومقطع زماني مجزا  توليد يک ساختار تغيير  تحليل و

 بخشي اقتصاد ايران در سال ۳ ستانده-دادهضرايب فني را که از جدول ، )۲ (جدول
 ضرايب فني در واقع بيـانگر ميـزان محـصوالت           .دهد  مينشان  ،   به دست آمده اند    ۱۳۶۷

 .هستند مل توليد الزم براي توليد يک واحد محصول در يک بخش خاص           امورد نياز و عو   
 که براي   دهند  مينشان  ) ۲ (ن در جدول  ضرايب فني بخش صنايع و معاد      به عنوان مثال  

ريال از محـصوالت بخـش       ۸۹ حداقل   ،ريال از محصوالت صنايع و معادن     هر هزار   توليد  
 ريـال از محـصوالت      ۱۳۳ ريال از محصوالت بخـش صـنايع و معـادن و             ۳۱۸،  کشاورزي

 ريال از محصوالت اين بخش      هر هزار  به عالوه براي توليد      .بخش خدمات مورد نياز است    
ريال به مصرف  ۹۰، ريال مزد و حقوق و مزاياي ناخالص پرداخت گردد        ۲۵۲ايد حداقل   ب

 .مازاد عمليات محسوب گردد ريال بابت ۱۱۷سرمايه ثابت برسد و 
 را  ۱۳۶۷ سـال    سـتانده -دادهنيز ضرايب فني طـرف عرضـه در جـدول           ) ۳ (جدول
 بـه عنـوان نهـاده       ميزاني از ستانده هر بخـش را کـه        ،  عناصر اين جدول  . دهد نمايش مي 

به عنوان مثال از کـل سـتانده        . دهند  مينشان  ،   مصرف مي شود   ها  واسطه در ساير بخش   
درصـد در بخـش     ۳/۱۰،  درصد در بخـش کـشاورزي      ۲/۳،  ۱۳۶۷بخش خدمات در سال     

درصد در خود اين بخش به عنوان نهاده واسطه اسـتفاده شـده و               ۸/۹ صنايع و معادن و   
 ۷/۷۶ به چرخه توليـد بازگـشته و         ده اين بخش مجدداً   درصد کل ستان   ۳/۲۳در مجموع   

 .درصد آن به مصارف نهايي رسيده است
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 و  هـا    که مباحث مربوط به آن بـه تفـصيل در کتـاب            »يفترابطه لئون «به طور کلي    
 :عبارت است از ، آمده ستانده-دادهتحليل مربوط به  متون تخصصي
)۱(      M+X=W+F 

 :که در آن 
M : رداتبردار ستوني وا 
X : اقتصاديهاي بردار ستوني توليد بخش   
W : بردار ستوني تقاضاي واسطه  
F : بردار ستوني تقاضاي نهايي  

ضـرب دو    بـردار سـتوني تقاضـاي واسـطه را بـه حاصـل             تـوان   ميبا تعريف ضرايب فني     
 :تريس به شکل زير تبديل کرد ام

)۲(      W=A*X 

 :که در آن 
A : ماتريس ضرايب فني  
X : اقتصاديهاي بردار ستوني ارزش توليد بخش   

 : نوشت توان مي) ۱ (در رابطه) ۲ (با جايگذاري رابطه
  M + X = A * X + F          )۳ ( يا 

 X – A * X = F - M          )۴ ( يا 

 X = Y (I – A)         )۵ ( يا

 :که در آن 
Y : نفي در آن ظاهر شده استبردار ستوني تقاضاي نهايي است که واردات به صورت م.  

 هـاي   بردار ستوني هزينه ناخـالص داخلـي بـه تفکيـک بخـش            ،  به عبارت ديگر اين بردار    
 .اقتصادي است
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  ارزش توليـد هـر  توان مي )۵ ( و رابطهها  به اين ترتيب و با استفاده از جبر ماتريس     
 :رد بخش را با در دست داشتن اجزاي تقاضاي نهايي و واردات آن بخش به دست آو

 ) ۶(       X = (I – A) -1 Y 
نيازهـاي مـستقيم هـر بخـش بـه          ،   يـا مـاتريس ضـرايب فنـي        Aدر واقع ماتريس    

 به عبارت ديگر    .دهد  مينشان  ،   واسطه و اوليه را براي توليد يک واحد محصول         هاي  نهاده
 که هر بخش براي توليد محصول خود دهد مي نشان صرفاً، ماتريس ضرايب فني مستقيم

 بعدي با استفاده از ارقام آن امکـان پـذير   ي است ولي بررسي اثرهايهاي  چه داده ندنيازم
 بـراي توليـد   ي که مستقيماًهاي  در حالي که تاثير توليد يک محصول فقط به داده        ،نيست

ختم نمي شود بلکه توليد هر محـصول زنجيـره ممتـدي از             ،  آن محصول مورد نياز است    
کل ، (I – A) -۱ معکوس ماتريس لئونتيف يا ماتريس در.را به دنبال دارد توليدات ديگر

پاسخگويي به يک واحد تغيير در تقاضـاي نهـايي          نيازهاي مستقيم و غير مستقيم براي       
 .نشان داده مي شود، بخشيک 

ماتريس  
→

A      بـه  نحوه توزيع ستانده هر بخـش       ،   يا ماتريس ضرايب فني طرف عرضه

( -۱ و مـاتريس دهـد  مي را نشان ها  مستقيم بين ساير بخشعنوان نهاده واسطه
→

A - (I 
 اوليـه يـک بخـش را بـر          هاي  يک واحد تغيير در نهاده    مستقيم و غير مستقيم     اثرات  نيز  

 .منعکس مي نمايدها،  بخشستانده کليه 
به ضـرايب   مربوط هاي  در تجزيه و تحليلتوان مي ياد شده    هاي  از مجموعه ماتريس  

اسـتفاده  ،  تحليل ساختار به شمار مي رونـد     هاي   که شاخص  ٢ و پيشين  ١پيوندهاي پسين 
پيوندهاي پسين که خـود شـامل پيونـدهاي پـسين مـستقيم و پيونـدهاي پـسين         . کرد

  و A ماتريس يا فني ضرايب هاي ماتريس از مستقيم و غير مستقيم مي شوند به ترتيب       
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 – Backward Linkages 
2 – Forward Linkages  
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 .١اند قابل محاسبه، (I – A) -۱معکوس ماتريس لئونتيف يا
مستقيم و پيوندهاي پيشين مستقيم  پيشين پيوندهاي شامل پيوندهاي پيشين نيزکه

 هاي به ترتيب از ماتريس، شوند و غير مستقيم مي
→

A۱ و- )
→

A - (I ٢آيند به دست مي. 

  ستانده-دادهول اکاربردهاي جد -۳ 
 هـاي    به ويژه جداول عرضه و مصرف با هـدف اسـتفاده از داده             ستانده-دهداجداول  

 :آنها در دو زمينه زير تهيه مي شوند 

  زمينه آماري -۱-۳
 چـارچوبي را فـراهم مـي کننـد تـا از طريـق آن            ستانده-دادهاز نظر آماري جداول     

عـددي   آمارهاي مربوط به جريان کاال و خـدمات کـه از منـابع مت              سازگاري و يکپارچگي  
سرمايه گذاري و آمار بازرگاني     ،  هزينه و درآمد خانوار   ،   رشته فعاليتي  هاي  نظير آمارگيري 

 بـه عنـوان   سـتانده -داده بنابراين جـداول   .خارجي و غيره به دست مي آيند کنترل شود        
چارچوبي براي آمارهاي اقتصادي چه از نظر مفهومي براي اطمينان از هماهنگي تعاريف             

ي هاي  دادهسازگاري آماري براي هاي  مورد استفاده و چه از نظر داده      ديبن  طبقهو مفاهيم   
 اين چارچوب همچنين براي .داراي اهميت هستند، دست آمده اند هختلف بمکه از منابع 

 هـاي   کمبود تشخيص ملي و    هاي  حساب اقتصادي مورد نياز     هاي  محاسبه بسياري از داده   
 .آماري مناسب است

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ها به ازاي يک  محصوالت خود و ساير بخش بخش از   پيوندهاي پسين مستقيم، افزايش درتقاضاي هر      -1

واحد افزايش در محصول آن بخش را نشان داده و پيوندهاي پسين مستقيم و غير مستقيم، افـزايش                  
 . دهند  نشان ميها به ازاي يک واحد افزايش در تقاضاي نهايي يک بخش را محصول تمام بخش

هـا از     بخـش و سـاير بخـش        پيوندهاي پيشين مستقيم اثر تغيير توليد يک بخش را بر مصارف خـود             -2
محصوالت آن بخش نشان داده و پيوندهاي پيشين مـستقيم و غيـر مـستقيم، اثـر تغييـر در عرضـه                      

 . دهند ها را نشان مي هاي اوليه يک بخش بر روي محصول تمام بخش نهاده
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  زمينه تحليلي –۲-۳
  مـاتريس  معکـوس ،  و مصرف تا جدول خالص      از جداول عرضه   ستانده-دادهاول  جد

 بعـضي از    .رود  اقتصادي به شـمار مـي      هاي  ابزارهاي بسيار قوي براي تحليل    .. .لئونتيف و 
هـداف تحليلـي بـه      ا براي   ستانده-داده ي که در آنها چارچوب جداول     هاي  مهمترين زمينه 

 :کار مي رود عبارتند از 
  توليدتجزيه و تحليل -
 ي تقاضاي نهاييثرهاصادرات و ساير ا، تجزيه و تحليل ساختار تقاضا -
 ها  بررسي اثرات تغيير قيمت وها  قيمتبيني پيشتجزيه و تحليل و  -
 تجزيه و تحليل نياز به واردات -
 تجزيه و تحليل سرمايه گذاري -
  تجزيه و تحليل انرژي -
 تجزيه و تحليل زيست محيطي -
 تحليل حساسيت -
 يل تقاضاي نيروي کارتجزيه و تحل -

  در ايران ستانده-دادهرهيافت  -۴
 با توجه به خـصوصيات و  توان مي در ايران را  ستانده-داده هاي  تهيه و تدوين جدول   

 تمـام   .تقسيم بندي نمود  ،   تا کنون  ۱۳۶۵ و   ۱۳۴۱-۶۴روش شناسي جداول به دو دوره       
ـ  اند    که در دوره اول تهيه شده     اي    ستانده-داده هاي  جدول  متعـارف و    هـاي   وع جـدول  از ن

 بـه   اصـلي سنتي محسوب مي شوند که در آنها هر بخـش توليـد کننـده يـک محـصول                 
 ستانده-داده  جداول هاي  دوم داراي ويژگي   دوره ستانده-داده هاي  آيد ولي جدول   مي حساب

 . هستند،  تاکيد شده استهاي اصلي و فرعي کاال بخش ونوين که در آنها بر تمايز بين
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  :عبارتند از اند  شده که تاکنون براي اقتصاد ايران تدويناي  ستانده-دهدا هاي جدول
 اقتصاد ايران براي سال     ستانده-دادهنخستين جدول   : ۱۳۴۱ سال   ستانده-دادهجدول  
 تهيـه شـده     فعاليت اقتصادي عمده   ۲۴ت در    و توسط دفتر آمار وزارت اقتصاد وق       ۱۳۴۱
 .)۱۳۷۱، فيروز توفيق (است

    پـس از تهيـه جـدول      ،  دفتـر آمـار وزارت اقتـصاد       : ۱۳۴۴ سـال    هستاند-داده جدول
فعاليـت اقتـصادي     ۳۰ و در    ۱۳۴۴جدول مشابهي براي سـال      ،  ۱۳۴۱ سال   ستانده-داده

 .)۱۳۷۱، فيروز توفيق (فراهم نمودعمده 
 ۱۳۴۸ سال   ستانده-داده تدوين جدول    ۱۳۵۳ درسال   :۱۳۴۸سال ستانده-داده جدول
هر چند محاسبات جدول مذکور که      .بانک مرکزي آغاز شد    صادياقت هاي  حساب اداره توسط
اما به دليل لزوم بازنگري       خاتمه يافت  ۱۳۵۵بود در سال    عمده   فعاليت اقتصادي ۲۵داراي

 .)۱۳۶۰، بانک مرکزي ايران ( به تعويق افتاد۱۳۶۰انتشار جدول تا سال ، اساسي در آن
توسط وزارت اقتصاد    که۱۳۵۱لسا ستانده-داده جدول :۱۳۵۱ سال   ستانده-دادهجدول  
بلکه بر اساس جدول  جدول مستقلي نبود، و در همان سال انتشار يافت  شده تهيه ودارايي

 .)۱۳۷۱، فيروز توفيق (برآورد شده بودفعاليت اقتصادي عمده  ۱۰ و در ۱۳۴۴سال 
     جـدول   تهيـه   ايـران  آمـار  مرکـز ،  ۱۳۵۵درسـال   :۱۳۵۲ سـال    ستانده-دادهجدول  

 اين جدول   . انتشار داد  ۱۳۵۶ آغاز کرد و نتايج آن را در سال           را ۱۳۵۲ سال   تاندهس-داده 
 زير بخش   ۲۷بوده و بخش صنعت به تنهايي در آن به          فعاليت اقتصادي عمده     ۵۹داراي  

 .)۱۳۸۲، ترابي و ديبايي (تقسيم شده است
 توسـط اداره    ۱۳۵۳ سـال    سـتانده -دادهجـدول     :۱۳۵۳ سـال    ستانده-دادهجدول  
 ۱۰۱ و ۲۵، ۱۳ اقتصادي بانک مرکزي تهيه شده و نتايج آن در دو نشريه در هاي حساب

 .)ري اسالمي ايرانوبانک مرکزي جمه (منتشر شده استفعاليت اقتصادي عمده 
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  برنامه و بودجه وقت جـدول      وزارت ۱۳۶۳در سال     :۱۳۶۳ سال   ستانده-دادهجدول  

 .محاسبه نمود  ۱۳۶۳ان براي سال    خريداران و توليدکنندگ    قيمت مستقلي رابه  بخشي۹۲

 سـتانده -داده جـدول  بنـدي  طبقـه و   محاسبه جدول مذکور با استفاده از آمار و اطالعات        

 بـر همـين اسـاس       ۱۳۶۴ اين سـازمان در سـال        . ممکن گرديد  ۱۳۵۳ بخشي سال    ۱۰۱

  .)۱۳۶۸، وزارت برنامه و بودجه ( تهيه نمود۱۳۶۴جدول ديگري براي سال 

 ستانده-دادهتدوين جدول   ،  ۱۳۶۶ازسال مرکزآمارايران :۱۳۶۵الس ستانده-داده جدول

است در فعاليت اقتصادي عمده     ۷۸ را آغاز نمود و نتايج اين جدول که داراي           ۱۳۶۵سال

 بخشي  ۱۷۲ بخشي و    ۷۸،   بخشي ۹صورت جداول    به که جداول  اين .انتشاريافت۱۳۷۴سال

 )ماتريس جذب (اال در بخش و ک)ساخت ماتريس(درکاال بخش جداول براساس، موجوداست

اولين جدولي است کـه     ،   بنابراين اين جدول در مقايسه با جداول قبلي        .محاسبه شده اند  

 .)۱۳۷۴، مرکز آمار ايران ( اصلي و فرعي هر بخش را در نظر مي گيردهاي فعاليت

 توسـط اداره    ۱۳۶۷ سال   ستانده-داده نتايج جدول    : ۱۳۶۷سال   ستانده-دادهجدول  

در فعاليت اقتصادي عمده  ۱۳ و ۲۳، ۹۵قتصادي بانک مرکزي به ترتيب در  اهاي حساب

تهيه اين جدول نيز به صورت کاال در بخش و بخش در کـاال و                . انتشار يافت  ۱۳۷۵سال  

بيــشترين ،  قبلــيهــاي  ايــن جــدول در مقايــسه بــا جــدول.اســت جــداول نهــايي بــوده

 ۱۳۶۷ا را در اقتصاد ايران براي سال  و کاالهها  فعاليت بندي  طبقه بر اساس    ها  بندي  طبقه

ساخت و جذب هم به صورت کاال در بخـش و هـم             جداول  در اين جدول     .دهد  مينشان  

ب هـم بـه صـورت       ذ به عنوان مثال جدول ج     . شده اند  ارايهبه صورت فعاليت در فعاليت      

 شده ارايه  فعاليت۹۵ فعاليت در ۹۵ فعاليت اقتصادي و هم به صورت       ۱۰۸ کاال در    ۲۵۸

 .)۱۳۷۵، بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران (است
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 سـال   سـتانده -دادهمرکز آمار ايران نتـايج جـدول         : ۱۳۷۰سال   ستانده-دادهجدول  

     ايـن جـدول کـه بـا پايـه قـرار دادن جـدول               . انتشار داده اسـت    ۱۳۷۶ را درسال    ۱۳۷۰
ه اسـت    شـد  هنگـام   به،   تعديل شده  RAS با استفاده از روش    و   ۱۳۶۵ سال   ستانده-داده

 .)۱۳۷۶، مرکز آمار ايران (استفعاليت اقتصادي عمده  ۷۸داراي 

 اقتـصادي بانـک مرکـزي نتـايج         هـاي   حساباداره   : ۱۳۷۲سال   ستانده-دادهجدول  

 اين جدول که با پايه قرار دادن .انتشار داد ۱۳۷۹ رادرسال ۱۳۷۲ سال ستانده-دادهجدول  
 شـده   هنگـام   به،   تعديل شده  RASاز روش   با استفاده    و ۱۳۶۷ سال   ستانده-دادهجدول  

 .)۱۳۷۹، ري اسالمي ايرانوجمه مرکزي بانک(استفعاليت اقتصادي عمده  ۲۹است داراي

بسياري از محققان و پژوهشگران     ،گفته اردپيشوبرم عالوه:ستانده-داده هاي  سايرجدول

ازي  سهنگام بهبا توجه به اهداف پژوهشي خود و با پايه قرار دادن يکي از جداول قبلي و 
 اقتصاد ايران را براي سال مورد نظر و با ابعاد متناسب با موضوع              ستانده-داده جدول،  آن

 ...). و،۱۳۷۶، راد  ايماني،۱۳۸۲، مهدويان و قديمي نيا(اند  پژوهش خود برآورد نموده

 سـتانده -داده هـاي    تهيه و تـدوين جـدول      :وين  د در حال ت   ستانده-داده هاي  جدول

به ترتيب در بانک مرکزي و مرکـز آمـار ايـران شـروع شـده و                  ۱۳۸۰ و   ۱۳۷۸ هاي  سال
 .مراحلي از کار تدوين آنها نيز پايان يافته است

  ۱۳۶۷ و ۱۳۶۵ ستانده-دادههاي  مقايسه ساختار جدول -۵
 هاي   توليد ارقام دانست که با ورودي      هاي   ماشين توان  مي را   ستانده-داده هاي  جدول

 سـتانده   مـثالً  ( مشخـصي  هـاي   خروجـي ،  )ي نهـايي   اجزاي تقاضـا   به عنوان مثال   (معين
 کـه  هـا    بدون ترديد اجزاي دروني ايـن ماشـين        . را توليد مي نمايند    ) اقتصادي هاي  بخش

 هـاي  هزينـه ، تقاضـا ،   مختلف اقتـصادي و سـاختارهاي توليـد        هاي  ارتباط متقابل فعاليت  
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 . دارنـد  در توليـد ارقـام نقـش قابـل تـوجهي     دهنـد  ميواسطه و مصارف واسطه را نشان      
منجـر  ،   و ثبات نسبي آنهـا     ها  اين اجزا در يک بخش يا همه بخش         تبيين درست  بنابراين
 در .خواهد شد، قابل قبول تر و داراي قابليت انطباق بيشتر با واقعيت، ارقام بهتر به توليد

 هـاي   سـال سـتانده -داده هـاي  اين قسمت به منظور شناخت بهتر نحوه عملکـرد جـدول          
 ۱۱ اقتـصادي بـه      هـاي    فعاليت بندي  طبقهدا اين دو جدول بر اساس       ابت،  ۱۳۶۷ و   ۱۳۶۵

 : ملي به شرح زير هاي حساببخش اقتصادي سازگار با 
 جنگلداري و ماهيگيري، شکار، کشاورزي -۱
 استخراج نفت خام و گاز طبيعي -۲

 استخراج ساير معادن -۳

 صنعت -۴

 گاز و آب، برق -۵

 ساختمان -۶

 انبارداري و ارتباطات، خدمات حمل و نقل -۷

 رستوران وهتلداري، ات بازرگانيخدم -۸

 خدمات موسسات پولي و مالي -۹

 و تخصصياي  خدمات مستغالت و خدمات حرفه -۱۰

  اجتماعي و شخصي و خانگي، خدمات عمومي -۱۱
 اجزاي دروني آنها از دو منظر توليد و تقاضا مقايسه مي شـوند            تقليل يافته و سپس   

تصاد ايران به فاصله يک سـال        از ساختار اق   ها  تا ضمن ارايه تصويري که هريک از جدول       
 هـاي    سـتانده فعاليـت    بينـي   پـيش دليل برخـي تفاوتهـا در       ،  دهند  مياز يکديگر نمايش    

  .تر گردد اقتصادي به ازاي اجزاي تقاضاي نهايي معين نيز مشخص
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 ۱۳۶۷ و۱۳۶۵ هاي  سالستانده-دادههاي  ساختار توليد در جدول مقايسه-۱-۵
وده هر بخش از کل ارزش توليد همان بخش در           واسطه و ارزش افز    هاي  سهم هزينه 

 کـه تـصويري کـه هـر دو جـدول از             دهـد   مي اقتصاد ايران نشان     ستانده-دادهدو جدول   
 موسسات پـولي و     ،صنعت ،ساير معادن  ، نفت خام و گاز طبيعي     هاي  ساختار توليد بخش  

بـوده   تقريبا شبيه به هم   دهند  ميو تخصصي نمايش    اي     مستغالت و خدمات حرفه    ،مالي
 حمـل   ، ساختمان ،گاز و آب  ،   برق ، کشاورزي هاي  ولي تصويري که از ساختار توليد بخش      

، اجتماعي،  رستوران و هتلداري و خدمات عمومي     ،   بازرگاني ،انبارداري و ارتباطات  ،  و نقل 
 .تاحدودي با يکديگر متفاوت هستند، دهند مي ارايهشخصي و خانگي 

 را ها  به ساير فعاليتن وابستگي هر فعاليت واسطه هر بخش در واقع ميزاهاي هزينه
 بـه عبـارت   .دهنـد  مينشان ،  مورد نياز خود به منظور توليد محصول  هاي  در تامين نهاده  

 واسطه هر بخش نشان دهنده آن است که بخش مذکور           هاي  ديگر بررسي ساختار هزينه   
  .رده است را استفاده کها چه ميزان از محصوالت ساير بخش، جهت توليد محصول خود

 اقتـصادي در دو جـدول       هـاي    واسـطه بخـش    هاي  ساختار هزينه اي    بررسي مقايسه 
گـواه آن اسـت کـه       ،  که براي دو سال بسيار نزديک به هم تهيه شده اند          اي    ستانده-داده

 در  هـا   و اين تفـاوت    کمابيش متفاوت است   و جدول دساختار هزينه واسطه هر بخش در       
 بـه  .هـستند تر  نمايان، بيشترين سهم هزينه واسطهبه خصوص در موارد داراي   هر بخش 

 درصد و   ۲۶،   درصد ۵۱به ترتيب حدود    ،  ۱۳۶۵ سال   ستانده-دادهعنوان مثال در جدول     
، صنعت و بازرگـاني   ،   کشاورزي هاي   واسطه بخش کشاورزي از بخش     هاي   درصد هزينه  ۸

، ۱۳۶۷ل  سـا  سـتانده -داده درحالي که در جدول      ،رستوران و هتلداري تامين شده است     
،  درصد ۶۱ حدود    به ترتيب  واسطه بخش کشاورزي   هاي   مذکور از هزينه   هاي  سهم بخش 

  . درصد بوده است۱۵ درصد و ۱۰
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حـداقل  ،   به دست مي آينـد     ستانده-دادهضرايب فني که به طور مستقيم از جدول         

  اقتصادي و عوامل توليد الزم براي توليد يک        هاي  ميزان محصول مورد نياز از ساير بخش      

 و در واقع شاخص ترکيبي از       دهند  ميواحد محصول يک بخش اقتصادي خاص را نشان         

 ايـن  . واسطه و ساختار کلي توليـد يـک بخـش محـسوب مـي شـوند              هاي  ساختار هزينه 

 اقتـصادي را بـا يکـديگر نـشان          هـاي   ضرايب که شدت و ضعف وابستگي مستقيم بخش       

قايسه ضرايب فني هر بخش در      م.  نيز خوانده مي شوند    »ضرايب فني مستقيم  « دهند  مي

مناسبي براي تحليل تغيير يا عدم تغيير ساختار         معيار،  دو مقطع زماني با فاصله مناسب     

 )افـزايش يـا کـاهش      (توليد در آن بخش به شمار مـي رود کـه در آن چگـونگي تغييـر                

بـا وجـودي کـه       . به خوبي نمـايش داده مـي شـود         ها  پيوندهاي يک بخش با ساير بخش     

 تغييـر   هـا   ود که در کوتاه مدت ميزان پيوند بين يک بخـش بـا سـاير بخـش                انتظارمي ر 

 هاي  سالستانده-داده هاي  که در جدول  دهد  مينشان   ها  بررسي،  محسوسي نداشته باشد  

 با خود آنهـا و      ها   پيوندهاي بسياري از بخش    ،کوتاه عليرغم فاصله زماني  ،  ۱۳۶۷ و   ۱۳۶۵

 بـه عنـوان مثـال بررسـي         .ي ارايه شده اسـت     اقتصادي به گونه متفاوت    هاي  با ساير بخش  

 سـتانده -دادهجدول   دو جدول حاکي از آن است که       ضرايب فني بخش کشاورزي در هر     

قوي تـر از جـدول      ،  با خود اين بخش و با بخش صنعت         را پيوند بخش کشاورزي  ،  ۱۳۶۵

  پيونـد بخـش    ۱۳۶۵ سـتانده -داده همچنين جـدول     .دهد  مي نشان   ۱۳۶۷ ستانده-داده

 ۱۳۶۷ ستانده-دادهدن را با بخش صنعت به طور محسوسي ضعيف تر از جدول             ا مع ساير

تـر از   و تخصصي قوياي  و پيوند بخش ساير معادن را با بخش مستغالت و خدمات حرفه     

 صنعت و   هاي  به جز بخش  (ها     در ساير بخش   .دهد  مي نمايش   ۱۳۶۷ ستانده-دادهجدول  

 بـه تـصوير   هـا  تفـاوتي را بـين بخـش   مذکور کمابيش پيوندهاي م     نيز جداول  )ساختمان
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 در هر بخش به خصوص در موارد داراي بيـشترين پيونـد يـک               ها  و اين تفاوت  اند    کشيده

  .هستند تر  نمايانها بخش با خود يا ساير بخش

تفاوت در وابستگي مستقيم و پيوندهاي يک بخـش بـا خـود و سـاير                ،  بدون ترديد 

 تغيير ساختار توليـد آن بخـش         ناشي از  ماماً ت توان  مين جدول ياد شده را     در دو  ها  بخش

 بنـابراين تفـاوت در      .دانست چرا که اين دو جدول فاصله زمـاني بـسيار کوتـاهي دارنـد              

 تـا انـدازه     تـوان   مي را    مي نمايند  ارايهي که اين دو جدول از ساختار هر بخش          هاي  تصوير

  در دو جـدول    ها  ش ناشي ازتفاوت در تبيين و برآورد ارتباط يک بخش با ساير بخ            زيادي

، يکي از اين تـصاوير بـه واقعيـت         اين صورت که در    محسوب نمود  ياد شده    ستانده-داده

 .خواهد بودنزديکتر 

  ۱۳۶۷ و ۱۳۶۵ هاي  سالستانده-دادههاي  ساختارتقاضادر جدول مقايسه-۲-۵

 در اقتـصاد از دو بخـش    لتقاضاي کل از هر بخش اقتصادي و به تبع آن تقاضاي ک           

براي محـصوالت   اي     تقاضاي واسطه  .و تقاضاي نهايي تشکيل مي شود     اي    سطهتقاضاي وا 

 از محـصوالت همـان بخـش بـه          هـا   در واقع تقاضاي خود بخش و ساير بخش       ،  هر بخش 

 . اقتـصادي اسـت    هـاي   منظور به کارگيري در فرايند توليد محصوالت هر يـک از بخـش            

 وانتفاعي در خدمت خانوار موسسات غير، رف خانوارهاامص،  براي هر بخشتقاضاي نهايي

، شـده  صـادر از محصوالت آن بخش و همچنين بخشي از محصوالت هر بخش که          دولت  

را  شده اسـت     )کاسته ( موجودي انبار اضافه   )از (به صورت تشکيل سرمايه درآمده و يا به       

 .شامل مي شود

 مختلف اقتصادي از کل تقاضـاي       هاي  سهم مصارف واسطه بخش   اي    بررسي مقايسه 

 ساختار از شده ياد جداول  که دهد مي نشان ۱۳۶۷و   ۱۳۶۵جدول   دو در خشـب رـه
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 ستانده-داده  جدول .دهند مي ارايهوسايرمعادن تصاويرمتفاوتي    تقاضا در دوبخش کشاورزي   

 درصـد   ۹۹ درصد تقاضا بـراي بخـش کـشاورزي و           ۷۱ نشان دهنده آن است که       ۱۳۶۵

 سـتانده -دادهکه درجـدول     ت در حالي  تقاضاي واسطه اس  ،  تقاضا براي بخش ساير معادن    

 درصــد و ۳۲ مــذکور بــه ترتيــب هــاي اي بــراي بخــش ســهم تقاضــاي واســطه، ۱۳۶۷

 . آشکاري در اين زمينه بين دو جدول وجود داردهاي وتادرصدبرآورد شده است و تف۷۰

 مختلـف   هاي   بررسي دقيق تر چگونگي توزيع مصارف واسطه يک بخش بين بخش          

 سـتانده -داده در ساختار مصارف واسطه هر بخش در دو جـدول            نيز گوياي آن است که    

تفاوت در نتـايج    ،  وجود دارد که بدون ترديد      آشکار و فراواني   هاي   تفاوت ۱۳۶۷ و   ۱۳۶۵

  سـاختاري هـر دو     هـاي    بر اساس اين جداول ناشي از اين تفاوت        ها  بيني  پيش و   ها  تحليل

 .جدول است

بخـش و چگـونگي توزيـع آن بـين           ساختار مصارف واسـطه هـر        اي  بررسي مقايسه 

 که  دهد  نشان مي  ۱۳۶۷ و   ۱۳۶۵ ستانده-داده مختلف اقتصادي در دو جدول       هاي  بخش

انبـارداري و  ،  حمـل و نقـل  ، صـنعت هاي اگر چه تفاوت در ساختار مصارف واسطه بخش   

کمتـر اسـت امـا در        رستوران و هتلداري در دو جـدول يـاد شـده          ،  ارتباطات و بازرگاني  

 ، بـرق و گـاز و آب  ، ساير معادن، نفت خام و گاز طبيعي، چون کشاورزي  ديگر هاي  بخش

ساختمان و موسسات پولي و مالي مشهود تر و نمايان تر است کـه بـدون شـک در ايـن                  

کـه توسـط    ها،    چند يا تمام بخش   ،  زمينه نيز تنها يکي از دو ساختار مصارف واسطه يک         

د به واقعيت موجود در آن محدوده       توان  ، مي  شده اند  ارايه دو جدول با فاصله زماني اندک     

 .تر باشد زماني نزديک
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 روش پژوهش  -۶ 
 مختلـف   هـاي   ارزش ستانده بخش  ،   قبل نيز اشاره شد    هاي   که در قسمت   گونه  همان

  : از رابطه زير به دست آورد توان مياقتصادي را 
 ) ۷(      X = (I – A)-1Y 

 :که در آن 
X : مختلف اقتصاديهاي بردار ستوني ارزش ستانده بخش   

(I – A)-1 :لئونتيف و ماتريس معکوس  
: Yمختلف اقتصادي که واردات با عالمت منفـي  هاي  بردار ستوني تقاضاي نهايي بخش 

 .گيرد را در بر مي
ضـرب سـتانده هـر بخـش در       را از حاصـل ها  ارزش افزوده بخش توان  ميهمچنين  

 : بنابراين . دست آوردبه نسبت ارزش افزوده به ستانده بخش مورد نظر
 ) ۸(     V = B * X 

 :که در آن 
V  :مختلف اقتصاديهاي بردار ستوني ارزش افزوده بخش   
X  :مختلف اقتصادي وهاي بردار ستوني ارزش ستانده بخش   
B :                ماتريس مربع قطري است که عناصر قطر اصلي آن را نسبت ارزش افزوده به ستانده

 اجزاي قطر اصلي اين ماتريس بر اساس .دهند ميتشکيل  ظر در سال مورد ندر هر بخش
 . ملي هر سال محاسبه مي شوندهاي حسابآمار 

 ستانده- که درمقايسه ساختار دو جدول داده      گونه  هماندراين پژوهش ابتدا     بنابراين
 بخـش يکـسان و سـازگار بـا          ۱۱جدول بـه     هر دو ،   نيز توضيح داده شد    ۱۳۶۷ و   ۱۳۶۵
ل يافته و جداول ضرايب فنـي و معکـوس مـاتريس لئونتيـف آنهـا                 ملي تقلي  هاي  حساب
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، مـصرف دولـت   ،  مـصرف خـصوصي    ( سپس اجـزاي تقاضـاي نهـايي       .دنگردمي  محاسبه  
 و واردات بـه طـور مـستقيم و بـا            )صادرات و تغييـر در موجـودي انبـار        ،  تشکيل سرمايه 

رآمد خانوار شهري و روستايي      هزينه و د   هاي  پرسشنامه( استفاده از منابع مختلف آماري    

 آمـار بازرگـاني خـارجي و سـاير     هـاي   سـالنامه ،  قوانين بودجـه سـاليانه    ،  مرکز آمار ايران  
 ملي منتـشر شـده   هاي حساببر اساس  (۱۳۶۶-۸۰ هاي اطالعات در دسترس براي سال 

شر شده ت ملي منهاي حساببر اساس  (۱۳۷۰-۸۰ هاي  و براي سال)توسط بانک مرکزي  

 بخش مذکور به قيمت توليد کننده برآورد شده         ۱۱به تفکيک   ،  )) آمار ايران  توسط مرکز 

روند زماني ارزش ستانده و ارزش افزوده هر يـک از           ،  )۸ (و) ۷(هاي    و با استفاده از رابطه    
، به قيمت توليد کننده توسـط هـر دو جـدول          ،  ياد شده  هاي   گانه در سال   ۱۱ هاي  بخش

شده بـه وسـيله     محاسبه  ا مقايسه روندهاي زماني     در مرحله بعدي ب    .خواهد شد  محاسبه
 توسـط بانـک    ملي منتشر شده هاي  حساب زماني متناظر در     هاي   با روند  جداول ياد شده  

 هـر يـک از دو جـدول در هـر            هاي  بيني  پيشقابليت اعتماد   ،  و مرکز آمار ايران    ١مرکزي
خـتالف مقـادير    ا (بينـي   پـيش چنانچه خطاهـاي     .د مورد ارزيابي قرار گيرد    توان  ميبخش  

،  کوچـک باشـند    ) و مقـادير محقـق شـده       سـتانده -داده شده به وسيله جـداول       محاسبه
،  تجربـي و اتکـاي بـه نتـايج آنهـا           هاي   نسبت به قابليت کاربرد جداول در آزمون       توان  مي

ممکن است به   ،  ما اگر خطاهاي به دست آمده به طور نسبي بزرگ باشند          ااطمينان يافت   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 به توضيح است که ارقام محاسبه شده به وسيله هر دو جدول به قيمـت توليـد کننـده و ارقـام              الزم - 1
 اختالف ايـن دو کـه   . پايه مي باشندهاي به قيمت ،  ي منتشر شده توسط بانک مرکزي     ـ مل هاي  حساب

اگرچه ميزان قابل توجهي نيست ولـي بـه منظـور    ،  غير مستقيم محسوب مي شود     هاي  خالص ماليات 
 سـتانده -داده جدول   هاي   غير مستقيم در هر سال با استفاده از نسبت         هاي   خالص ماليات  ،تردقت بيش 

 هاي  حساب مختلف اضافه شده است تا قابليت مقايسه ارقام          هاي   توزيع شده و به ستانده بخش      ۱۳۶۷
 . امکان پذير گرددستانده-داده هاي ملي منتشر شده و ارقام محاسبه شده به وسيله جدول
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 مـاتريس لئونتيـف      معکـوس  اجزاي مـاتريس ضـرايب فنـي و       مفهوم تغييرات محسوس    
 تجربـي   هـاي   جداول در آزمون    که در اين صورت نتايج حاصل از کاربردهاي        قلمداد شود 

 يـا اجـزاي   جزو رديابي وقوع تغييرات در در چنين حالتيالبته  .همراه با خطا خواهد بود 
ايسه اجزاي دو جدول     زيرا فقط از طريق مق     نيستمقدور   از ماتريس ضرايب فني      خاصي
 تغييـرات اجـزاي     تـوان   مـي انـد      مشابه که در دو مقطع متفاوت تهيـه شـده          ستانده-داده

 .تجزيه و تحليل کرد، ضرايب فني را در يک دوره زماني
 ميزان انطباق مقادير توليد شـده بـه         توان  ، مي بيني  پيشبه منظور بررسي خطاهاي     

 شـده مربـوط بـه ارزش سـتانده و ارزش             و مقادير محقق   ستانده-داده هاي  وسيله جدول 
رهـا بررسـي و در مـورد توانمنـدي           مختلـف را بـه وسـيله رسـم نمودا          هاي  افزوده بخش 

  يـا چنـد جـدول       اما در مـواردي کـه الزم اسـت دو          . اظهار نظر نمود   ها   جدول بيني  پيش
 ، و تبيين ساختار اقتصادي مورد سنجش قرار گيرند     بيني  پيش از نظر قدرت     ستانده-داده

 در ايـن صـورت الزم اسـت شـاخص و معيـار              .مقايسه نمودارها ممکن است دشوار باشد     
 ميـزان نزديـک بـودن       »درمجمـوع «دقيق تـري مـورد اسـتفاده قـرار گيـرد کـه بتوانـد              

 هـاي   در ايـن زمينـه شـاخص   . را به مقادير محقق شده اندازه گيـري نمايـد       ها  بيني  پيش
» ٢جـذر ميـانگين مجـذور خطـا        «،)MAE(» ١ميانگين قدر مطلق خطا   «متعددي نظير 

)RMSE (  ضريب نابرابري   «وTheil٣ «)TIC (          مورد استفاده قرار مـي گيرنـد کـه در
 شـده متغيرهـا بـه       بينـي   پـيش اين پژوهش به منظور اندازه گيري ميزان انطباق مقادير          

 که بـه     استفاده شده است   )Theil) TICمقادير محقق شده از شاخص ضريب نابرابري        
 امکان مقايسه بهتري بـين مقـادير      ها،    قادير کوچکتر نسبت به ساير شاخص      م ارايهدليل  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-Mean Absolute Error 
2-Root Mean Squared Error 
3-Theils Inequality Coefficient 
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ام بـه صـورت     jاين شاخص براي بخـش       . و مقادير تحقق يافته فراهم مي کند       بيني  پيش
  :(Theil,1966) زير تعريف مي شود
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  :که در آن  
n : صورت مي گيرد براي آنها بيني پيشي است که هاي تعداد سال. 

PVjt : در بخش )ارزش افزوده (ارزش ستانده بيني پيش jام 
Vjt : محقق شده در بخش )ارزش افزوده (ارزش ستانده jام 

 TIC 0=وقتي، )TIC≤0يعني(بزرگتر يا مساوي صفر باشد    دتوان  مي TICشاخص  
از صـفر بزرگتـر   TIC  بوده که بيانگر برازش کامل است و هـر قـدر  PV=Vباشد يعني 

  فاصـله  هـا   باشد نشان دهنده آن است که مقادير توليد شده از مقادير محقق شده متغير             
 هاي   براي هر يک از بخش     توان  ميرازش را    بديهي است اين معيار خوبي بُ      . دارند بيشتري

 ستانده-داده هاي  يک بخش براي جدولهاي TICيک جدول محاسبه کرده و با مقايسه  
 آنها را در ارزش بيني پيش مختلف و قدرت ستانده-داده قابليت اطمينان جداول، مختلف

 .با يکديگر مقايسه نمود، ستانده و ارزش افزوده بخش مورد نظر
 بخش اقتصادي ادغام شـده و       ۱۱ اقتصادي در    هاي  کليه بخش ابتدا  در اين پژوهش    

 ۱۳۶۷ و   ۱۳۶۵ سـتانده -داده هـاي   ارزش ستانده و ارزش افزوده آنها بـه وسـيله جـدول           
 ملي هاي حساب با مقادير محقق شده که در شده  برآورد  سپس مقادير. است شدهردبرآو

 بـا محاسـبه ضـريب    هـا   جـدول  بينـي   پـيش مقايسه گرديده و قدرت     ،  اند  نيز انتشار يافته  
به منظور شناخت و بررسـي آثـار ادغـام          ،  عالوه برآن  . بررسي شده است   Theilنابرابري  

هـا،    بيني  پيشهاي پش بيني و اثرات آن بر قدرت          در يکديگر بر همپوشاني خطا     ها  بخش
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 بخـشي   ۲ و   ۳ اقتصادي در هم ادغام شده و نتايج به صورت الگوهـاي             هاي   بخش مجدداً
 .نيز مورد برآورد و محاسبه قرار گرفته اند

 پيشينه پژوهش  -۷
 کـاربردي فراوانـي   هـاي   در زمينهستانده-داده هاي اگرچه در اقتصاد ايران از جدول  

 بسياري با استفاده از اين روش تحليلي انجام شده است امـا             هاي  ده شده و پژوهش   استفا
 ستانده-داده هاي  جدولبيني پيشدرمورد پيشينه اين تحقيق در خصوص ارزيابي قدرت         

 انجـام   »ديبايي و ولدخاني  « به مطالعه مشابهي که توسط       توان  ميفقط  ،  در اقتصاد ايران  
 و ســتانده-داده علمــي تهيــه و تــدوين جــداول هــاي همــايش روش«شــده و در اولــين 

اشـاره  ،   شـده اسـت    ارايـه ،  ۱۳۷۶ در سال    » اقتصادي هاي  کاربردهاي آن در برنامه ريزي    
 ۱۳۷۰ بانـک مرکـزي و       ۱۳۶۷ ستانده-داده جداول   هاي  بيني  پيش مقاله مذکور نيز     .کرد

شي و البتـه     بخ ۱۱ اقتصادي را در يک الگوي       هاي  مرکز آمار ايران از ارزش افزوده بخش      
با فرض ثابت ماندن ساختار اجزاي تقاضاي نهايي و ثابت ماندن نسبت ارزش افـزوده بـه                 

ارزيابي نموده و با توجه به فـروض يـاد شـده            ،  بيني  پيش هاي  ستانده هر بخش طي سال    
عالوه بر آن کـه از دو جـدول   ،   در پژوهش حاضر   .نتايج متفاوتي نيز به دست آورده است      

 آمـاري بـودن      تدوين به يکديگر و نيـز کـامالً        هاي  ليل نزديکي سال   به د  ۱۳۶۷ و   ۱۳۶۵
 بينـي   پـيش ي کـه    هاي   سعي شده تا اجزاي تقاضاي نهايي سال       ،استفاده شده است  ،  هردو

 همچنين در اين پژوهش عالوه      .به طور مستقيم برآورد شوند    ،  براي آنها صورت مي گيرد    
 ها به منظور بررسي اثر ادغام بخش بخشي نيز ۲ و ۳ بخشي از الگوهاي ۱۱بر يک الگوي 

 نيز استفاده شده است ضمن آن که ساختارهاي توليد          بيني  پيشبر همپوشاني خطاهاي    
تـا برخـي    اند     مختلف در دو جدول ياد شده با يکديگر مقايسه شده          هاي  و تقاضاي بخش  
ه ي که هر يک از دو جدول از ارزش ستانده و ارزش فـزود             هاي  بيني  پيشداليل تفاوت در    

 .بهتر درک گردد، ه مي نمايند ارايها برخي بخش
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 بررسي نتايج  -۸
 بـر اسـاس   ۱۳۶۷ و ۱۳۶۵ سـتانده -داده جداول هاي بيني پيشدر اين قسمت ابتدا     

 هاي  بيني  پيش،  پس از آن   و   ۱۳۶۶-۸۰ ملي بانک مرکزي و براي دوره زماني         هاي  حساب
ــر جــداول مــذکور ــ هــاي حــساباســاس  ب ــران ب              راي دوره زمــاني  ملــي مرکــز آمــار اي

 شـواهدي از مقايـسه تغييـرات ضـرايب          ارايه سپس ضمن    .ي خواهد شد  بررس۸۰-۱۳۷۰
 . يادشده مورد ارزيابي قرار مي گيرندهاي بيني پيش، پيوندهاي پسين و پيشين

 مرکزي بانک ملي هاي حساب براساس ستانده-داده جداول هاي بيني پيش ارزيابي-۱-۸
 ارزش ستانده و   بيني  پيشبراي   را   Theilمحاسبه ضريب نابرابري    نتايج  ) ۴ (جدول

 در يـک الگـوي      ۱۳۶۷ و   ۱۳۶۵ ستانده-داده هاي  به وسيله جدول   ها  ارزش افزوده بخش  
بر اين   .دهد  مينشان  ،  )۱۳۶۶-۸۰ ( ملي بانک مرکزي   هاي  حساب و بر اساس      بخشي ۱۱

 در  ۱۳۶۷ تاندهسـ -داده کـه مـشاهده مـي شـود توانمنـدي جـدول              گونـه   همـان اساس  
 ، نفت خام و گاز طبيعـي  ،کشاورزي ( ارزش ستانده و ارزش افزوده هفت بخش       بيني  پيش

و اي     مـستغالت و خـدمات حرفـه       ،انبارداري و ارتباطات  ،   حمل و نقل   ، ساختمان ،صنعت
 سـتانده -داده بيشتر از جدول    )اجتماعي و شخصي و خانگي    ،  تخصصي و خدمات عمومي   

رسـتوران و   ،   بازرگـاني  ،آب و گـاز   ،   بـرق  ،سـاير معـادن    (و در چهار بخـش ديگـر       ۱۳۶۵
 کمتـر از ايـن جـدول مـي باشـد ولـي در مجمـوع                 )هتلداري و موسسات پـولي و مـالي       

 و توليد ناخالص داخلي بهتر از ها  از کل ستانده۱۳۶۷ ستانده-داده جدول هاي بيني پيش
مچنين اگر چه   ه . است ۱۳۶۵ سال   ستانده-داده  همين متغيرها توسط جدول    بيني  پيش

 بانـک مرکـزي ارزش سـتانده و ارزش افـزوده هفـت بخـش       ۱۳۶۷ سـتانده -دادهجدول  
 مـي نمايـد امـا       بيني  پيشمرکز آمار ايران    ۱۳۶۵ ستانده-داده جدول    از اقتصادي را بهتر  

 بـه عبـارت ديگـر در جـدول          .متفاوت اسـت  ،   مختلف هاي   آن در بخش   بيني  پيشقدرت  
 اعتماد قابليت و افزوده ارزش و هستاند ارزش بيني پيش توانمندي ۱۳۶۷ ستانده-داده
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اجتماعي و شخصي ،  خدمات عمومي، نفت خام و گاز طبيعيهاي آنها به ترتيب در بخش
 ساختمان و حمل    ، کشاورزي ،و تخصصي اي     مستغالت و خدمات حرفه    ، صنعت ،و خانگي 

 ۱۳۶۵ سـتانده -هداد همين طور اگر چه جدول       .انبارداري و ارتباطات بيشتر است    ،  و نقل 
 ۱۳۶۷ ستانده-داده و ارزش افزوده چهار بخش اقتصادي را بهتر از جدول          ستانده نيزارزش

 نيز متفـاوت بـوده و   ها  اين جدول در اين بخشبيني پيش مي نمايد اما قدرت     بيني  پيش
 موسسات  هاي   ياد شده به ترتيب در بخش      هاي   متغير بيني  پيشتوانمندي اين جدول در     

 .آب و گاز بيشتر است،  ساير معادن و برق،رستوران و هتلداري،  بازرگاني،پولي و مالي
 ارزش ستانده و   بيني  پيش براي    را Theilنتايج محاسبه ضريب نابرابري     ) ۵ (جدول

 و بر اساس  بخشي۳ يک الگوي در ۱۳۶۷ و ۱۳۶۵ ستانده-داده هاي ارزش افزوده جدول  
 کـه مـشاهده     گونـه   همـان  .دهـد   مـي  نـشان ،  )۱۳۶۶-۸۰ ( ملي بانک مرکزي   هاي  حساب

 ۱۳۶۷ سـال    ستانده-داده  در يکديگر باعث شده است که جدول       ها  ادغام بخش ،  گردد مي
 بينـي   پيشدر زمينه   ،  ۱۳۶۵ ستانده-دادهتوانمندي بيشتري از خود در مقايسه با جدول         

 و توليـد ناخـالص      ها   و در نتيجه ارزش کل ستانده      ها  ارزش ستانده و ارزش افزوده بخش     
 دهـد   مي نشان   Theil در اين مورد نيز بررسي ضريب نابرابري         .داخلي به نمايش بگذارد   

 بخـش   ، بـه ترتيـب در بخـش خـدمات         ۱۳۶۷ سـتانده -داده جدول   بيني  پيشکه قدرت   
  .صنايع و معادن و کشاورزي بيشتر است

 ارزش ستانده و    بيني  پيش براي   را Theil نتايج محاسبه ضريب نابرابري   ) ۶ (جدول
 بخـشي شـامل     ۲ يـک الگـوي      در ۱۳۶۷ و   ۱۳۶۵ ستانده-داده هاي   افزوده جدول  ارزش

 و بـر اسـاس       و بخـش خـدمات     )بخش کشاورزي و بخش صنايع و معادن       (بخش کااليي 
 نتايج گوياي آن هـستند کـه        .دهد  مينشان  ،  )۱۳۶۶-۸۰ ( ملي بانک مرکزي   هاي  حساب

 از  ۱۳۶۷ سـتانده -داده  جـدول  هـاي   بيني  پيش باعث مي شود   در يکديگر    ها  ادغام بخش 
 .قابليت اعتماد بيشتري برخوردار باشد
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 ملـي   هـاي   حساب بر اساس    ستانده-داده جداول   هاي  بيني  پيش ارزيابي   -۲-۸
  مرکز آمار ايران

 ارزش سـتانده    بيني  پيش را براي    Theilنتايج محاسبه ضريب نابرابري     ،  )۷ (جدول
 در يک الگوي    ۱۳۶۷ و   ۱۳۶۵ تاندهس-داده هاي   به وسيله جدول   ها  و ارزش افزوده بخش   

 بـر   .دهـد   مينشان  ) ۱۳۷۰-۸۰ ( ملي مرکز آمار ايران    هاي  حساب بخشي و بر اساس      ۱۱
 در  ۱۳۶۵ سـتانده -دادهتوانمنـدي جـدول     ،   که مشاهده مي شـود     گونه  هماناين اساس   

 ، نفـت خـام و گـاز طبيعـي         ،کشاورزي ( بخش ۹ ارزش ستانده و ارزش افزوده       بيني  پيش
 ،انبـارداري و ارتباطـات    ،   حمـل و نقـل     ، سـاختمان  ،آب و گاز  ،   برق ، صنعت ،ساير معادن 

 بيـشتر  )اجتماعي و شخصي و خـانگي  ،  خدمات موسسات پولي و مالي و خدمات عمومي       
رســتوران و ، خــدمات بازرگــاني ( و در دو بخــش ديگــر۱۳۶۷ ســتانده-دادهاز جــدول 

ولـي  . ين جدول مي باشد    کمتر از ا   )و تخصصي اي    هتلداري و مستغالت و خدمات حرفه     
بيشتر  ها  ارزش کل ستاندهبيني پيش در ۱۳۶۷ ستانده-دادهجدول توانمندي در مجموع 

 از  . توليد ناخالص داخلي کمتـر از جـدول مـذکور اسـت            بيني  پيش و در    ۱۳۶۵از جدول   
 سـتانده -داده نسبت به جدول   ۱۳۶۵ ستانده-دادهجدول  ،  طرف ديگر اگرچه در اين الگو     

 بخش توانمنـدي بيـشتري از خـود         ۹ ارزش ستانده و ارزش افزوده       بيني  پيش در   ۱۳۶۷
 به عبارت ديگـر     .متفاوت است ،   بخش مذکور  ۹ آن در    بيني  پيش اما قدرت    دهد  مينشان  
،  خـدمات عمـومي  هـاي   به ترتيب در بخـش ۱۳۶۵ ستانده-داده جدول بيني پيشقدرت  

 ،نبـارداري و ارتباطـات    ا،   خدمات حمـل و نقـل      ، ساختمان ،اجتماعي و شخصي و خانگي    
گاز ،  برق، کشاورزي، ساير معادن، خدمات موسسات پولي و مالي   ،نفت خام و گاز طبيعي    

 بينـي   پـيش  در   ۱۳۶۷ سـتانده -داده همچنين قدرت جدول     .و صنعت بيشتر است    و آب 
و تخصـصي بيـشتر از      اي    ارزش ستانده و ارزش افزوده بخش مستغالت و خدمات حرفـه          

 .ران و هتلداري استرستو، بخش بازرگاني
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 ارزش ستانده و    بيني  پيشرا براي   Theil  نتايج محاسبه ضريب نابرابري    )۸ (جدول
 بخشي و بر اساس ۳ در يک الگوي ۱۳۶۷ و ۱۳۶۵ ستانده-داده هاي ارزش افزوده جدول  

 کـه مـشاهده     گونـه   همـان . دهد  مي نشان،  )۱۳۷۰-۸۰ ( ملي مرکز آمار ايران    هاي  حساب
باعث شده اسـت تـا      ،  بيني  پيش در يکديگر و همپوشاني خطاهاي       اه  شود ادغام بخش   مي

 ارزش ستانده و ارزش افـزوده هـر يـک از سـه              بيني  پيش در   ۱۳۶۷ ستانده-دادهجدول  
 و توليد ناخالص ها ومعادن و خدمات و همچنين ارزش کل ستانده  صنايع،کشاورزي بخش
 .دهد  از خود نشان۱۳۶۵ ستانده-دادهتوانمندي بيشتري نسبت به جدول ، داخلي

 ارزش ستانده و    بيني  پيشرا براي   Theil نتايج محاسبه ضريب نابرابري   ) ۹ (جدول
 بخـشي شـامل     ۲ در يـک الگـوي     ۱۳۶۷ و   ۱۳۶۵ سـتانده -داده هاي  ارزش افزوده جدول  

  و بخـش خـدمات و براسـاس        )بخش کشاورزي و بخش صـنايع و معـادن         (بخش کااليي 
 نتـايج گويـاي آن هـستند       .دهد  مينشان  ،  )۱۳۷۰-۸۰ ( ملي مرکز آمار ايران    هاي  حساب

 ۱۳۶۷ سـتانده -داده جدول   هاي  بيني  پيش در يکديگر موجب مي شود       ها  که ادغام بخش  
 و توليد ناخالص    ها   و همچنين کل ارزش ستانده     ها  از ارزش ستانده و ارزش افزوده بخش      

 .از قابليت اعتماد بيشتري بر خوردار گردند، داخلي

  بـا اسـتفاده از تغييـرات     سـتانده -داده جـداول    هاي  بيني  شپي ارزيابي   -۳-۸
  ن و پسينيضرايب پيوندهاي پيش

 هـاي   ضرايب پيونـدهاي پـسين و پيـشين بخـش         ،   نيز اشاره شد    که قبالً  گونه  همان
 تحليل ساختار اقتصادي به شمار مي روند و بررسي تغييرات آنهـا     هاي  شاخص،  اقتصادي

وقوع يا عدم وقوع تغييـرات      شاخصي براي   ،  ول مجزا در دو مقطع زماني به وسيله دو جد       
همچنين به وسيله بررسـي ضـرايب يـاد شـده           . به شمار مي رود   ساختاري در هر بخش     

 را اقتصادي هاي بخش ستانده ارزش از ستانده-داده جدول يک هاي بيني پيش  توان مي
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انطبـاق  ،  ي کمتر رود در بخش با تغييرات ساختار       به عنوان مثال انتظار مي     . نمود ارزيابي
 با مقادير تحقق يافته بيشتر باشد و بر عکس در بخش با تغييرات ساختاري               ها  بيني  پيش
 هـر چنـد بـراي بررسـي         . با مقادير تحقق يافته کمتـر باشـد        ها  بيني  پيشانطباق  ،  بيشتر

  کامالً ستانده-دادهبه حداقل دو جدول     ستانده،  -دادهتغييرات ساختاري از طريق جداول      
زماني نياز است اما در صورت فقدان دو جدول آمـاري مجـزا               مجزا در دو مقطع    آماري و 

 شده آن در    هنگام  بهمقايسه پيوندهاي ياد شده يک جدول با جدول         ،  در دو مقطع زماني   
 در اين بررسي نيز به دليل اين کـه جـداول            . بعد نيز خالي از فايده نخواهد بود       هاي  سال
 جداول آماري هستند که به ترتيـب توسـط مرکـز            آخرين،  ۱۳۶۷ و   ۱۳۶۵ ستانده-داده

 با پايـه قـرار دادن       ۱۳۷۰ ستانده-داده و جدول اند    آمار ايران و بانک مرکزي انتشار يافته      
 با پايه قـرار دادن جـدول        ١ ۱۳۷۹ سال ستانده-داده  و جدول  ۱۳۶۵ ستانده-داده جدول
ضـرايب پيونـدهاي     ، شده اند  هنگام  به،   تعديل شده  RAS و از روش     ۱۳۶۷ ستانده-داده

پس ،   شده و جداول پايه آنها     هنگام  به هاي   اقتصادي در جدول   هاي  پسين و پيشين بخش   
محاسـبه شـده و     ،  ) بخشي ۹ (از تنظيم هر چهار جدول در ابعادي يکسان و قابل مقايسه          

 ذکر اين نکته ضروري است .نشان داده شده است ) ۱۳ ( تا )۱۰(هاي    نتايج آنها در جدول   
 و  ۱۳۷۰ و   ۱۳۶۵ هـاي   ايسه ضرايب پيوندهاي پيشين و پـسين در جـدول         که تحليل مق  

 بايد همراه با احتياط و تامل باشد زيرا به دليـل            ۱۳۷۹ و   ۱۳۶۷ هاي  همچنين در جدول  
ممکـن اسـت در ضـرايب محاسـبه         ،  اخر بر اساس جداول قبلي     شدن جداول مت   هنگام  به

 .شده باشدتمام تغييرات نشان داده ن،  جديدترهاي شده براي جدول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

         توسـط آقايـان خـاوري نـژاد و هـور و بـا پايـه قـرار دادن جـدول         ١٣٧٩ سـال  سـتانده -داده جدول  -1
،  شـده اسـت و بـر اسـاس آن    هنگام ، بهتعديل شدهRAS بانک مرکزي و از روش       ١٣٦٧ ستانده-داده

 آثار و تبعات يکسان سازي نرخ ارز در بازارهاي مختلف اقتصاد ايـران بـا اسـتفاده از                   بررسي«گزارش  
 مجلس شوراي اسـالمي  هاي  اقتصادي مرکز پژوهش  هاي   در دفتر بررسي   »الگوي حسابداري اجتماعي  

 .تهيه شده است
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، ۱۳۷۰ و   ۱۳۶۵ ستانده-دادههمچنين به دليل اين که فاصله زماني بين دو جدول           

 ملـي مرکـز     هـاي   حساب بر اساس    ها   ارزش ستانده و ارزش افزوده بخش      بيني  پيشدوره  

امکان استفاده از نتايج مقايسه ضرايب پيونـدهاي        ،  دهد  ميرا پوشش ن  ) ۱۳۷۰-۸۰ (آمار

امکان ،  ملي مرکز آمار ايرانهاي حساب بر اساس ها بيني يشپپسين و پيشين در ارزيابي 

 تقريبـاً ،  ۱۳۷۹ و   ۱۳۶۷ سـتانده -دادهپذير نيست ولي چون فاصله زماني بين دو جدول          

 ملـي بانـک     هـاي   حساب بر اساس    ها   ارزش ستانده و ارزش افزوده بخش      بيني  پيشدوره  

يج ضـرايب پيونـدهاي     مقايـسه نتـا     از تـوان   ، مـي  دهد  ميرا پوشش   ) ۱۳۶۶-۸۰ (مرکزي

 . استفاده نمودها بيني پيشپسين و پيشين در ارزيابي 

 از توانمنـدي کمتـري در       ۱۳۶۷به عنوان مثال در بخش ساير معـادن کـه جـدول             

 ياد شـده حـاکي از آن        هاي  بررسي ضرايب پيوند  ،   متغيرهاي آن برخوردار بود    بيني  پيش

 نـسبت بـه سـال       ۱۳۷۹در سـال     کم پيوندهاي پـسين      است که عليرغم تغييرات نسبتاً    

بنـابراين  انـد     پيوندهاي پيشين در دوره مذکور تغييرات به مراتب بيشتري داشته         ،  ۱۳۶۷

 بينــي پــيش در ۱۳۶۷ ســتانده-دادهممکــن اســت قــسمتي از عــدم توانمنــدي جــدول 

گـاز و   ،  در بخش بـرق    .متغيرهاي اين بخش ناشي از همين تغييرات در طول زمان باشد          

 تغييرات  ۱۳۶۷ نسبت به سال     ۱۳۷۹وندهاي پسين و پيشين در سال       آب نيز ضرايب پي   

 بنابراين ممکن است در اين بخش نيز توانمنـدي کمتـر جـدول            ،   زيادي داشته اند   نسبتاً

عـالوه بـر    .ناشي از اين تغييـرات باشـد    ،   متغيرهاي آن  بيني  پيش در   ۱۳۶۷ ستانده-داده

اري نيز ممکن است توانمندي کمتـر       رستوران و هتلد  ،  در بخش بازرگاني  ،  موارد ياد شده  

 ناشي از تغييرات ضرايب پيوندهاي پسين و پيـشين در ايـن             ۱۳۶۷ ستانده-دادهجدول  

  .بخش در طول زمان باشد
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 نتيجه گيري  -۹ 
 بخـشي در زمينـه      ۱۱ انجام شده نـشان داد کـه در يـک الگـوي              هاي  نتايج بررسي 

 ملـي   هـاي   حساب بر اساس    صادي اقت هاي   ارزش ستانده و ارزش افزوده بخش      بيني  پيش
 نفـت خـام و گـاز        ،کـشاورزي  ( در هفت بخش   ۱۳۶۷ ستانده-داده جدول،  بانک مرکزي 

 مـستغالت و خـدمات      ،انبـارداري و ارتباطـات    ،   حمل و نقـل    ، ساختمان ، صنعت ،طبيعي
 توانمندي بيشتري   )اجتماعي و شخصي و خانگي    ،  و تخصصي و خدمات عمومي    اي    حرفه

رسـتوران و   ،   بازرگـاني  ،آب و گـاز   ،   بـرق  ،سـاير معـادن    ( ديگـر  داشته و در چهار بخـش     
ولـي در    . برتـري دارد   ۱۳۶۵ سـتانده -داده جـدول ،  )هتلداري و موسسات پـولي و مـالي       

 و توليـد    ها   بهتري از ارزش کل ستانده     هاي  بيني  پيش ۱۳۶۷ ستانده-دادهمجموع جدول   
 .ايد مي نمارايه ۱۳۶۵ ستانده-دادهناخالص داخلي نسبت به جدول 

 ملي مرکز آمار ايران حاکي از آن        هاي  حساب انجام شده بر اساس      هاي  نتايج بررسي 
 ارزش بينـي  پـيش   در۱۳۶۵ سـتانده -داده بخـشي جـدول     ۱۱در يـک الگـوي       است که 

 ، صنعت ، ساير معادن  ، نفت خام و گاز طبيعي     ،کشاورزي ( بخش ۹ستانده و ارزش افزوده     
 خدمات موسسات پـولي و      ،انبارداري و ارتباطات  ،   حمل و نقل   ، ساختمان ،آب و گاز  ،  برق

 سـتانده -داده بيـشتر از جـدول       )اجتماعي و شخـصي و خـانگي      ،  مالي و خدمات عمومي   
رســتوران و هتلــداري و مــستغالت و ، خــدمات بازرگــاني ( و در دو بخــش ديگــر۱۳۶۷

ولـي در مجمـوع توانمنـدي       . مي باشد   کمتر از اين جدول    )و تخصصي اي    خدمات حرفه 
 و  ۱۳۶۵بيـشتر از جـدول       ها   ارزش کل ستانده   بيني  پيش در   ۱۳۶۷ ستانده-داده جدول

 . توليد ناخالص داخلي کمتر از جدول مذکور استبيني پيشدر 
 ملي بانک مرکزي و هم بر       هاي  حساب هم بر اساس     ها   نتايج بررسي ادغام بخش    اما
 در  هـا   دغـام بخـش    حاکي از آن بود کـه در اثـر ا           ملي مرکز آمار ايران    هاي  حساباساس  



 

 روند
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 قـدرت  هـا   در همه بخش  ۱۳۶۷جدول داده ستانده    ،  بخشي ۲و   ۳ي  هايکديگر و در الگو   
 و توليـد    هـا    و در مجموع نيز ارزش کل ستانده       دهد  مياز خود نشان     بيشتري   بيني  پيش

  . مي نمايدبيني پيش ۱۳۶۵ ستانده-دادهناخالص داخلي را بهتر از جدول 
 و  ۱۳۶۷ در سـال     هـا   اي پـسين و پيـشين بخـش       همچنين مقايسه ضرايب پيونده   

 بخشي نشان داد که ممکن است قـسمتي از توانمنـدي کمتـر              ۹و در يک الگوي      ۱۳۷۹
گـاز و   ،   بـرق  ، ساير معادن  هاي   متغيرهاي بخش  بيني  پيش در   ۱۳۶۷ ستانده-دادهجدول  

ن رستوران و هتلداري مربوط به تغييرات پيوندهاي پسين و پيش       ،  آب و خدمات بازرگاني   
  . در دوره مذکور باشدها اين بخش
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 منابع و مآخذفهرست 

 جاري   هاي    ملي ايران به قيمت       هاي   حساب  « ،  بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران               -۱
 .۱۳۸۱ ،تهران،  اقتصاديهاي حساب اداره »۱۳۳۸-۷۹ ،۱۳۷۶ و ۱۳۶۹و ثابت 

برآورد مقدماتي         ،   ملي هاي   حساب  گزارش     « بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران                 -۲
، تهران   ،   اقتصادي    هاي   حساب   اداره       » ۱۳۸۱ و نتايج تفصيلي سال       ۱۳۸۲سال  
 .۱۳۸۳ مهرماه

  هاي   سال » گزارش اقتصادي و ترازنامه                « ،  بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران                 -۳
 . اداره سياستها و بررسيهاي اقتصادي، ۸۰-۱۳۶۶

  سال اقتصاد ايران        ستانده  -داده    جدول    « ،  بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران                 -۴
 . ۱۳۷۹ دي، تهران،  اقتصاديهاي حساباداره ، »۱۳۷۲

 اقتصاد ايران در سال          ستانده  -داده    جدول    « ،  بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران                -۵
 .۱۳۷۵تهران ،  اقتصاديهاي حساب اداره »۱۳۶۷

يران            -۶ ا مرکزي  يران       هاي   حساب  « ،  بانک  ا ملي  ره       ،  » ۵۶-۱۳۳۸  دا  هاي  حساب  ا
 .۱۳۶۰، تهران، اقتصادي

 اداره     » ۱۳۵۳ ايران     ستانده  -داده    جدول    «  جمهوري اسالمي ايران           بانک مرکزي      -۷
 . تهران،  اقتصاديهاي حساب

 .۱۳۷۴، تهران، »۱۳۶۵ اقتصاد ايران سال ستانده-دادهجدول «، مرکز آمار ايران -۸

 .۱۳۷۶، تهران، »۱۳۷۰ ايران سال ستانده-دادهجدول «، مرکز آمار ايران -۹

 .تهران، ۱۳۶۶-۸۰ هاي  سال»سالنامه آماري کشور«مرکز آمار ايران  -۱۰

 آمارگيري از هزينه و درآمد خانوار در مناطق                         هاي   پرسشنامه  « ،  مرکز آمار ايران           -۱۱
 .۱۳۶۶-۸۰ هاي سال ،»شهري کشور
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 آمارگيري از هزينه و درآمد خانوار در مناطق                         هاي   پرسشنامه  « ،  مرکز آمار ايران           -۱۲
 .۱۳۶۶-۸۰ هاي  سال،»روستايي کشور

، » ۱۳۷۰-۸۰)  ثابت و جاري      هاي   به قيمت    (  ملي ايران     اي ه  حساب  « ،  مرکز آمار ايران  -۱۳
 .۱۳۸۲، تهران

مرکز   ،  » ۱۳۶۳سال  ،   اقتصاد ايران       ستانده  -داده    جدول    « ،  وزارت برنامه و بودجه              -۱۴
 .۱۳۶۸، تهران، مدارک اقتصادي و اجتماعي و انتشارات

 . تهران،۱۳۶۶-۸۰هاي سال، »کشور بودجه قانون«، کشور ريزي وبرنامه مديريت سازمان -۱۵

يران               -۱۶ ا اسالمي  جمهوري  خارجي                « ،  گمرک  زرگاني  با ر  ما آ لنامه        هاي   سال ، » سا
 .تهران، ۸۰-۱۳۶۶

ده     تحليل  «   ، فيروز   ،  توفيق   -۱۷ نده  -دا در سنجش                     ستا آن  ربردهاي  کا و  يران  ا در    ،
 .۱۳۷۱،  تهران،» و برنامه ريزيبيني پيش

متحد              -۱۸ ملل  ن  ما ز ات سا ر نتشا محصول                  « ،  ا ه ـ  د نها ول  ا جد تحليل  و  يه   ،» تجز
 اقتصادي بانک مرکزي جمهوري             هاي   حساب  اداره      ،  مهدويان و نوبهار           : جمان  متر 

 .۱۳۶۳، تهران، اسالمي ايران

 اقتصادي ايران        هاي   بررسي تاثير صادرات بر رشد فعاليت             « ،  مهدويان و قديمي نيا         -۱۹
جدول             چهارچوب  ده     در  کاربرد                 ، » ستانده  -دا همايش  دومين  مقاالت  مجموعه   

مرکز تحقيقات    ،  ريزي اقتصادي و اجتماعي              امه  در برن    ستانده  -داده      هاي   تکنيک 
 .۱۳۸۲، تهران، اقتصاد ايران
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 ، ارقام به ميليارد ريال١٣٦٧ بخشي جدول داده ـ ستانده سال ٣الگوي ) : ١( جدول 

 

 کشاورزي
 صنايع 
 و معادن

 خدمات
 جمع تقاضاي

  واسطه
 مصرف 
 خصوصي

 مصرف
  دولت

 تشکيل 
 سرمايه 

 صادرات
 ر تغيير د

 موجودي انبار
 جمع تقاضاي

  نهايي
 تقاضاي
 بخش  کل

1 2 3    
             

 7132 4858 1952 81 1 0 2823 2273 104 1033 1136 1 کشاورزي
 438 7872 13541 1129 2858 27 4296 5669 1731 3683 255 2 صنايع و معادن

 15343 11866 507 320 106 2988 7946 3477 1459 1534 484 3 خدمات
  جمع هزينه هاي واسطه 1876 6250 3294 11420 15065 3015 2965 1530 2022 24596 36016 

   حقوق و مزاياي ناخالص،مزد 987 2920 3655 7563 
  مصرف سرمايه هاي ثابت 158 1045 2001 3204 

  )خالص(مازاد عمليات  4089 1356 5968 11413 
 22180 11624 5322 5234   ارزش افزوده ناخالص

11572 7110   محصول ناخالص 14918 33599 
 1891 326 1503 63   )سيف(واردات

 41 466 100 525   خالص ماليات هاي غير مستقيم
13541 7132   کل عرضه 15343 36016 
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 ١٣٦٧ بخشي جدول داده ـ ستانده  ٣ضرايب فني الگوي ) : ٢(جدول
 

 دماتخ صنايع و معادن کشاورزي
 جمع

 بخش  واسطه تقاضاي 
1 2 3   

 0160 0089 0007 0068 1 کشاورزي

 0036 0318 0116 0169 2 صنايع و معادن

 0068 0133 0098 0103 3 خدمات

  جمع هزينه هاي واسطه 0264 0540 0221 0340 

   حقوق و مزاياي ناخالص،مزد 0139 0252 0245 0225 
  اي ثابتمصرف سرمايه ه 0022 0090 0134 0095 

  )خالص(مازاد عمليات  0575 0117 0400 0340 

0736 0460 0779   ارزش افزوده ناخالص 0660 

 1 1 1 1   محصول ناخالص
 

 ١٣٦٧ بخشي جدول داده ـ ستانده  ٣ضرايب فني طرف عرضه الگوي ) : ٣(جدول
 

صنايع و معادن کشاورزي  خدمات
 ع تقاضايجم

 بخش  واسطه
1 2 3   

 0160 0145 0015 0320 1 کشاورزي

 0022 0318 0150 0490 2 صنايع و معادن

 0032 0103 0098 0233 3 خدمات



 
 

١٥٠
 

 ١٣٦٧ و  ١٣٦٥ براي پيش بيني جدول هاي داده ـ ستانده Theilمقايسه شاخص  ) : ٤( جدول 
  بر اساس حسابهاي ملي بانک مرکزي، بخشي١١وي از ارزش ستانده و ارزش افزوده در يک الگ

 

 بخش رديف پيش بيني ارزش افزوده پيش بيني ارزش ستانده
 ٣٦٥جدول  ٣٦٧جدول ١٣٦٥جدول ١٣٦٧جدول

 0004460 0102287 0004519 0101698 کشاورزي 1
 0000589 0000673 0000591 0000674 نفت خام و گاز طبيعي 2
 0015289 0013195 0015117 0012962 ساير معادن 3
 0001111 0001320 0001035 0001198 صنعت 4
 0062997 0046082 0062374 0045868  گاز و آب،برق 5
 0005025 0018914 0005137 0019125 ساختمان 6
 0012147 0030063 0012217 0030349  انبارداري و ارتباطات،خدمات حمل و نقل 7
 0026837 0004372 0026775 0004370  رستوران و هتلداري،خدمات بازرگاني 8
 0098799 0003933 0094666 0004039 خدمات موسسات پولي و مالي 9

 0002088 0007248 0002099 0007286 مستغالت و خدمات حرفه اي و تخصصي 10
 0000681 0002911 0000691 0002955  شخصي و خانگي، اجتماعي،خدمات عمومي 11

00001100000916 00000690000650 جمع

    
روند
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 ١٣٦٧ و ١٣٦٥ براي پيش بيني جدول هاي داده ـ ستانده Theilمقايسه شاخص ) : ٥(جدول
  بر اساس حسابهاي ملي بانک مرکزي، بخشي٣ازارزش ستانده و ارزش افزوده در يک الگوي 

 

 بخش  رديف پيش بيني ارزش افزوده ندهپيش بيني ارزش ستا
 ١٣٦٥جدول  ١٣٦٧جدول  ١٣٦٥جدول  ١٣٦٧جدول 

 0018404 0275719 0018348 0274565 کشاورزي 1

 0005029 0013509 0004958 0013308 صنايع و معادن 2

 0001151 0001432 0001143 0001441 خدمات 3
 0003390 0009846 0003166 0008877 جمع

 
 

 ١٣٦٧ و ١٣٦٥ ستانده ـ داده هاي جدول بيني پيش براي Theil شاخص مقايسه : ) ٦ ( جدول
 حسابهاي ملي بانک مرکزي اساس بر ، بخشي ٢ الگوي يک در افزوده ارزش و ستانده از ارزش

 

 پيش بيني ارزش افزوده پيش بيني ارزش ستانده
 بخش رديف

 ١٣٦٥جدول  ١٣٦٧جدول  ١٣٦٥جدول  ١٣٦٧جدول 

 0000822 0046408 0000836 0046516 کاالها 1

 0000278 0001295 0000277 0001303 خدمات 2
 0000394 0011144 0000356 0007636 جمع

 



 

 روند
 
 

١٥٢

 ١٣٦٧ و  ١٣٦٥ستانده ـ  داده هاي جدول بيني پيش براي Theil شاخص مقايسه : ) ٧ ( جدول
 ايران آمار مرکز ملي حسابهاي اساس بخشي،بر ١١ ويالگ يک در افزوده ارزش و ستانده ارزش از
 

 پيش بيني ارزش افزوده پيش بيني ارزش ستانده
 بخش  رديف

 ١٣٦٥جدول١٣٦٧جدول ١٣٦٥جدول  ١٣٦٧جدول

 0051912 0033166 0052714 0032538 کشاورزي 1

 0004771 0004671 0004767 0004667 وگازطبيعي نفت خام 2

 0058118 0012541 0059298 0013113 نساير معاد 3

 0179844 0149150 0180468 0149703 صنعت 4

 0106639 0057640 0101056 0053692 برق، گاز و آب 5

 0002484 0000651 0002414 0000685 ساختمان 6

7 
خدمات حمل و نقل، 
 انبارداري و ارتباطات

0011882 0004157 0012085 0004197 

8 
خدمات بازرگاني، 

 رستوران و هتلداري
0124827 0230726 0124853 0230752 

9 
خدمات موسسات پولي و 

 مالي
0164482 0009904 0165877 0008956 

10 

مستغالت و خدمات 
 اي و تخصصي حرفه

0001731 0004021 0001776 0004105 

11 
خدمات عمومي، 
وخانگي اجتماعي،شخصي

0001485 0000608 0001466 0000614 

 000104800028620000900 0000155 جمع

 



 
 ...هاي  بيني جدول ارزيابي قدرت پيش

 
١٥٣

 ١٣٦٧ و ١٣٦٥ـ ستانده  داده هاي جدول بيني پيش براي Theil شاخص مقايسه : ) ٨ ( جدول
 آمار ايران مرکز ملي حسابهاي اساس بخشي،بر ٣ الگوي يک در افزوده ارزش و ستانده ارزش از

 

 پيش بيني ارزش افزوده  ارزش ستاندهپيش بيني
 بخش  رديف

١٣٦٥جدول١٣٦٧جدول١٣٦٥جدول١٣٦٧جدول

 0055509 0057808 0056545 0056678 کشاورزي 1

 0070611 0075258 0070885 0075382 صنايع و معادن 2

 0004959 0023061 0004954 0023054 خدمات 3
 000485100091660001890 0003352 جمع

 
 

 ١٣٦٧ و ١٣٦٥ـ ستانده  داده هاي جدول بيني پيش براي Theil شاخص مقايسه : ) ٩ ( جدول
 آمار ايران مرکز ملي حسابهاي اساس بخشي،بر ٢ الگوي يک در افزوده ارزش و ستانده ارزش از

 

 پيش بيني ارزش افزوده پيش بيني ارزش ستانده
 بخش  رديف

 ١٣٦٥جدول  ١٣٦٧جدول  ١٣٦٥جدول  ١٣٦٧جدول 

 0005664 0065493 0005824 0066155 کاالها   1

 0012907 0023581 0012902 0023574 خدمات   2
000029500082000000689 0002888 جمع

 



 

 روند
 
 

١٥٤

 ضرايب پيوندهاي پسين مستقيم جدول هاي داده ـ ستانده اقتصاد ايران): ١٠(جدول
 

 1379 1367 13651370 بخش

 040 034 026 031 اورزيکش
 008 003 003 001 نفت خام و گاز طبيعي

 024 019 024 023 ساير معادن
 058 062 059 059 صنعت

 035 037 046 055 برق و گاز و آب
 049 049 057 067 ساختمان

 028 033 042 059  انبارداري و ارتباطات،حمل و نقل
 012 012 018 016 توران و هتلداري رس،بازرگاني

 026 022 018 016 ساير خدمات
 

  مستقيم غير  و  مستقيم  پسين  پيوندهاي  ضرايب ):١١(جدول
 ايران  اقتصاد  ستانده  ـ  داده  هاي جدول

 

 1379 1367 13651370 بخش
 113 106 106 101 نفت خام و گاز طبيعي

 140 132 146 143 ساير معادن
 203 208 204 211 صنعت

 158 163 178 197 برق و گاز و آب
 192 197 208 236 ساختمان

 148 157 174 210  انبارداري و ارتباطات،حمل و نقل
 122 120 129 126  رستوران و هتلداري،بازرگاني

 149 142 132 129 ساير خدمات



 
 ...هاي  بيني جدول ارزيابي قدرت پيش

 
١٥٥

 پيشين مستقيم جدول هاي داده ـ ستانده اقتصاد ايران دهايپيون ضرايب : )١٢(جدول
 

 1379 1367 13651370 بخش
 005 002 003 002 نفت خام و گاز طبيعي

 100 096 069 052 ساير معادن
 061 059 066 067 صنعت

 056 064 057 031 برق و گاز و آب
 011 009 006 005 ساختمان

 048 051 046 062 نبارداري و ارتباطات ا،حمل و نقل
 025 021 024 021  رستوران و هتلداري،بازرگاني

 009 008 015 025 ساير خدمات
 

 مستقيم غير و مستقيم پيشين پيوندهاي ضرايب):١٣(جدول
 ايران اقتصاد ستانده ـ داده هاي جدول

 

 1379 1367 13651370 بخش
 254 240 158 163 کشاورزي

 110 105 107 103 طبيعي گاز و خام نفت
 285 270 247 217 معادن ساير

 200 197 214 226 صنعت
 212 218 193 155 آب و گاز و برق

 114 111 110 108 ساختمان
 184 185 174 207 ارتباطات و انبارداري ،نقل و حمل

 146 139 142 138 هتلداري و رستوران ،بازرگاني
 115 113 123 145 خدمات ساير
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 1کاربرد قواعد سياست پولي در اقتصادهاي با بازار نوظهور

 
 تيلور.جان بي: نويسنده
 ٢محمد نادعلي: مترجم

 
 چکيده

شود که استفاده از قواعد سياست پولي در اقتصادهاي با  در اين مقاله نشان داده مي   
بازار نوظهور اغلب داراي همان منـافعي اسـت کـه در تحقيقـات و تجـارب اقتـصادهاي                   

در اقتصادهاي با بـازار نوظهـوري کـه سياسـت تثبيـت             . دست آمده است    سعه يافته به  تو
-نظامهاي ارزي همانند هيات پـولي يـا دالري شـدن       -دايمي نرخ ارز انتخاب نمي شوند     

گانـه نـرخ ارز شـناور،     رسـد سياسـت سـه      تنها سياست پولي که قابل اتکـا بـه نظـر مـي            
به هر حال، شرايط بازار در اقتـصادهاي بـا          . هدفگذاري تورم و قاعده سياست پولي است      

تعديالتي را در قاعده سياستي پيشنهادي براي اقتصادهاي بـا            بازار نوظهور ممکن است ،    
 .تر ايجاب کند يافته  بازارهاي مالي توسعه

 مقدمه
در دهه اخير، استفاده از قواعـد سياسـت پـولي بـراي ارزيـابي و توصـيف عملکـرد                    

 در شرايط فعلي نيز قواعد .د و گسترش يافته استـسرعت رش به مرکزي بانک يـسياست
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :باشد  اين گزارش ترجمه مقاله ذيل مي-1
Taylor, John. B., "Using Monetary Policy Rules in Emerging Market Economies", 
Stanford University, December 2000. 

 محقق دايره پولي و بانكي 2
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۱۵۸

هـا،    دانـشگاه  گران بـازار مـالي، محققـان اقتـصادي          سياست پولي مکرراً به وسيله تحليل     
در کتـب   .  مي گيـرد    هاي مرکزي و سياستگذاران پولي مورد استفاده قرار         کارمندان بانک 

 شـيوه اي در آمـوزش سياسـت         اصلي علم اقتصاد بر روي قواعد سياست پولي به عنـوان          
 .پولي تاکيد بيشتري شده است

طي دهه اخير در اغلـب تحقيقـات اقتـصادي در مـورد قواعـد سياسـتي ، بـر روي                     
. انـد   اقتصادهاي با بازارهاي دارايي توسعه يافته، به ويژه بازار بدهي و ارز، متمرکـز شـده               

ايـن قاعـده    . ر نظر بگيريد   را د  ۱۹۹۰براي مثال قاعده سياست پولي تيلور در اوايل دهه          
 نسخه تعديل شده آن به خوبي در در ابتدا براي اياالت متحده طراحي شده بود ولي بعداً      

ابـزار اصـلي اسـتفاده شـده در         . ساير اقتصادهاي توسعه يافته مورد استفاده قرار گرفـت        
در  اقتصاد بزرگ دنيا مي باشد كه      طراحي آن قاعده يک مدل اقتصادسنجي شامل هفت       

 فرض شده بود هريک ازاين اقتصادها داراي بـازار اوراق قرضـه بلندمـدت و بـازار ارز                   آن
 .پذيري سرمايه مي باشند کامالً توسعه يافته به همراه درجه بااليي از تحرک

قواعد سياست پولي استفاده شده در اقتصادهاي توسعه يافتـه بـراي اسـتفاده       اخيراً،
اند، حال اين سوال مطرح اسـت کـه آيـا             گرفته شده دراقتصادهاي با بازار نوظهور در نظر     

سـازان اقتـصادهاي بـا بـازار نوظهـورنيز مفيـد              اين نوع قواعد سياست پولي براي تصميم      
است؟ پاسخ به اين سوال مثبت اسـت؛ در ايـن مقالـه بررسـي خواهـد شـد کـه قواعـد                       

قتـصادهاي بـا    اغلب همان مزايايي را که در اقتصادهاي توسعه يافته داشته در ا             سياستي،
به ويژه، در اقتصادهاي با بازار نوظهوري که قاعده سياستي تثبيت           . بازارنوظهور نيز دارند  

رسـد    شوند، تنها سياست پـولي کـه قابـل اتکـا بـه نظـر مـي                  دايمي نرخ ارز انتخاب نمي    
مطمئنـاً،  . سياست سه گانه نرخ ارز شناور، هدفگذاري تورم و قاعده سياست پولي اسـت             

اقتصادهاي با بازار نوظهور تعديالتي را درقاعـده سياسـتي پيـشنهادي بـراي              هاي    ويژگي
 .تر ايجاب مي کند يافته اقتصادهاي با بازارهاي مالي توسعه
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ــاربرد قواعــد سياســتي در    موضــوعات درنظرگرفتــه شــده در خــصوص ســئوال ك
 :اقتصادهاي به شرح ذيل مي باشند

  ابزار اختصاصي در قاعده سياست پولي-۱
  ه اختصاصي قاعده سياست پوليدرج-۲
 ارتباط قاعده سياست پولي با هدفگذاري تورم-۳
  الزامات بازارهاي کمتر توسعه يافته اوراق قرضه بلندمدت در انتخاب قاعده سياستي-۴
 نقش نرخ ارز در قاعده سياست پولي-۵

از نظـر   .  ابهام وجـود دارد    ١»قاعده سياست پولي  «هنوز در مورد معني دقيق عبارت     
تيلور، به بيان ساده ، قاعده سياست پولي يک برنامه احتمالي است که به روشني هرچـه            
ممکن، شرايطي را که تحت آن بانک مرکزي مي بايست ابزارهاي سياست پولي را تغيير               

براي مثال، قاعده تيلور تغيير در ابزارها را همگـام بـا افـزايش در               . کند  دهد، مشخص مي  
بـالقوه توضـيح      واقعـي و   (GDP)ناخـالص داخلـي    ان توليـد  تورم ويا افزايش شكاف ميـ     

ضمناً در اين تعريف، قاعده سياستي زماني استفاده خواهد شد که آن احتماالت . دهد مي
هايي در آينده استفاده شـده و يـا           لذا قاعده سياستي براي دوره    .در آينده به وقوع پيوندد    

  .انتظار مي رود استفاده شود

 قتصادهاي با بازار نوظهور چه بايد باشد؟ابزار سياستي در ا-۱

 ابـزار   ٢در اغلب تحقيقات اخيردر زمينه قواعد سياستي، نرخ بهره کوتاه مدت شبانه           
 مخصوصاً در اقتصادهاي بـا      –سياستي بوده است، اما در هر صورت خاطر نشان مي شود          

. هاي پولي باشد    هتواند پايه پولي يا ساير مجموع        ابزار در قاعده سياستي مي     -بازار نوظهور 
بـراي مثــال  (در تحقيقـات اخيرانجـام شــده توسـط تيلــور درخـصوص قواعـد سياســتي     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Monetary policy rule 
2 - Overnight 
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کـه تـا     کار برده شده است، در حالي       به عنوان ابزار سياستي به     عرضه پول ) »۱۹۷۹تيلور«
 ، ابزار   ١ براي اياالت متحده و ديگر کشورهاي صنعتي عضو گروه هفت          ۱۹۸۰اواسط دهه   

بر مزاياي ابزار مجموعه    ) ۱۹۸۸ (٢»مک کالوم «در مقابل . ر بوده است  ت  نرخ بهره کاربردي  
پولي در قواعد سياستي ، و بويژه بر ابزار مشهور قاعده نرخ رشد ثابت حجم پـول مطـرح            

 .فريدمن تاکيد کرده است شده توسط

هـاي    يا سـاير مجموعـه    (ابزار پايه پولي   انتخاب قاعده سياستي با ابزار نرخ بهره و يا        
 مـورد توجـه قرارگرفتـه       )۱۹۷۰(٣» پـل  «اساساً همان انتخابي است که در مطالعه      ) پولي
گيري نرخ بهـره عـدم اطمينـان زيـادي وجـود داشـته باشـدويا اگـر                    اگر در اندازه  . است

گذاري يا خالص صادرات با شوکهاي نسبتاً بزرگي مواجه باشـند، ابـزار ترجيحـي                 سرمايه
گيري نرخ بهره واقعي تعـادلي مـشکل           اندازه مجموعه پولي است؛ اين مساله هنگامي که      

شوکها بر اقتصاد زياد باشند، نرخ     در مقابل، اگر سرعت اثرگذاري    . کند  باشد نيز صدق مي   
تيلور معتقد است كه علت عمده اولويت دادن به ابـزار نـرخ            . مناسب تري است   بهره ابزار 

 به ميـزان سـرعت      اخير درخصوص قواعد سياستي    بهره در اغلب مطالعات صورت گرفته     
ر صورت شرايط آشكاري موجود اسـت کـه در آن            ـا در ه  ـام. گردد يـدم اطمينان برم  ـع
و لـذا نـرخ بهـره اسـمي شـبانه راهنمـاي              هره واقعي مشکل بـوده    ـرخ ب ـري ن ـگي  دازهـان

توان به سـادگي در اقتـصادهاي بـا بـازار             چنين شرايطي را مي   . مناسبي نمي تواند باشد   
گيري نـرخ بهـره واقعـي     براي مثال، در شرايط نرخ تورم باال، اندازه   . كردنوظهور مالحظه   
تواند باال و متغير باشد؛ بـا انتخـاب قاعـده             مي ٤در نتيجه نوسان ريسک    تعادلي مشکل و  

تعـادلي  سياستي نرخ بهره در اين شرايط، عدم اطميناني که ناشي از نـرخ بهره واقعــي                
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-G-V  
2 -McCallum 
3 - Poole 
4 - Risk premia 
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بنـابراين، سياسـتگذاران در اقتـصادهاي بـا         . ندبه خطاهاي سياستي تفسير مي شو     است  
هاي پولي دارند، حتي      بازار نوظهور بيشتر تمايل به اتخاذ قواعد سياستي با ابزار مجموعه          

 .اگر قواعد سياستي با ابزار نرخ بهره مرجح باشد

 باشد؟ بايدداشته هايي ويژگي چه قاعده سياستي:  چارچوب يا فرمول مکانيکي-۲

راً از قواعــد سياســت پــولي شــنيده مــي شــود ايــن اســت کــه  انتقــادي کــه مکــر
برخـي از ايـن     . کار برنـد     قواعد مکانيکي را به    -خواهند  يا نمي  -توانند    سياستگذاران نمي 

زيرا در هيچ مطالعه اي اشاره نشده است كه قواعد سياستي بايـد       :انتقادات بي مورد است   
بـراي    از مـدلهاي اقتـصادسنجي     تحقيقـاتي كـه    ا در ـامـ  .به طور مکانيکي استفاده شود    

ارزيابي قاعده سياستي استفاده شده است، قواعد سياستي به صورت يک معادله رياضـي              
 براي مثال ، قاعـده سياسـت پـولي پيـشنهادي بـراي فـدرال رزرو               . اند  خاص نوشته شده  

قواعد سياست پـولي توسـط      . به صورت معادله رياضي نوشت     توان  را مي  ))۱۹۹۳(تيلور  (
سنجي کـه     مي برند و اقتصاددانان    اقتصاد به کار   داناني که مدلهاي رياضي را براي     اقتصاد

برنـد،    روشهاي آماري را براي مقايسه سياستها در کشورها و ادوار مختلـف بـه کـار مـي                 
به هر حال، بيان قواعد سياسـت       . تواند به شکل معادله رياضي مورد ارزيابي قرار گيرد          مي

ي به ظاهر مکانيکي دليلي براي دنباله روي مکانيکي توسـط           پولي به صورت معادله رياض    
هاي انجام شـده در مـورد قواعـد سياسـت      در مقابل، اغلب طرح  . بانك مركزي نمي باشد   

کنند قواعدسياستي بايستي به عنوان هدايتگر، يا چـارچوب سياسـتي             پولي پيشنهاد مي  
وظهـور هماننـد اقتـصادهاي    کاربرده شوندكه اين روش در اقتصادهاي بـا بـازار ن     جامع به 

دليل الزم بودن احتياط در اجراي قاعـده سياسـتي            به. توسعه يافته قابليت استفاده دارد    
شکل رياضي قاعده به صورت يک تقريب درآمده کـه ايـن مـساله تمايـل زيـادي بـراي                    

مجـدداً  . کردن فروض مدلهاي مورد استفاده در ارزيابي سياستي ايجاد کـرده اسـت              ساده
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فرمول رياضـي آن قاعـده، سياسـت خاصـي را           .  درنظر بگيرد  ۱۹۹۳يلور در سال    قاعده ت 
طبق آن قاعده ميانگين فـصلي نـرخ وجـوه فـدرال            . کند  براي بانک مرکزي پيشنهاد مي    

 برابر افزايش ميانگين چهار فـصل نـرخ تـورم و            ۵/۱ اياالت متحده به اندازه حاصل جمع     
با توجه به شکل رياضـي، ايـن قاعـده در           . ابدي  نيم برابر افزايش شکاف توليد، افزايش مي      

اما .  به عنوان يک راهنما يا نشانه در تبيين تصميمات نرخ بهره پيشنهاد شد             ۱۹۹۰دهه  
هاي ماهانه قيمت کاالها، اشتغال، توليد صنعتي و ديگر متغيرهايي که             براي ارزيابي داده  

روند احتيـاط     کار مي    به نرخ تورم فصلي جاري و شکاف توليد      ) بيني  يا پيش (براي تخمين 
 .الزم است

به دليل عواملي كـه در طراحـي قاعـده سياسـتي             مضافاً، تغيير گاهگاهي نرخ بهره،    
هاي نقدينگي کمـي احتيـاط را در          معموالً بحران . الزم خواهد بود  اند    درنظر گرفته نشده  

وبي  نمونـه خـ    ۱۹۸۷شکست بازار سهام اياالت متحده در سال        . بازارهاي مالي مي طلبد   
 نـرخ وجـوه      ظـاهراً  ١ ، نظام فـدرال رزرو     ۱۹۸۷قبل از شکست بازار سهام در سال        . است

و  پـس از شکـست بـازار   . افزايش داده بود فدرال را به دليل افزايش تورم و شکاف توليد،  
که نقدينگي به نگراني تبديل شد، نظام فدرال رزرو نرخ بهره را کـاهش دادكـه در                   زماني

پس ازرفـع نگرانـي در مـورد نقـدينگي ، نظـام             . شتري تدارك شد  نتيجه آن نقدينگي بي   
الزم به ذكر است کـه ايـن قبيـل       .فدرال رزرو به وضعيت سياست انقباضي بازگشت نمود       

بنابراين، حتي با وجـود چنـين       . اقدامات احتياطي متناسب با نشانه قاعده سياستي است       
 .مات مناسب بوده است براي اتخاذ تصميقاعده سياستي ذاتاً هايي عدم اطمينان

تواند بسيار دورتر از موقعيتي که قاعده سياستي تعيين           اما به هر حال، سياستي مي     
 حرکـت بـرخالف جهـت      « يعنـي  مرکـزي  بانـک  کالسيک سياست. رکت کند ـکند، ح   مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - the Fed 
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سـازي    بانک مرکزي سياست واکنش عقيم     تحت چنين شرايطي  . را در نظر بگيريد    ١»باد
) ۱۹۲۳گـزارش سـاالنه فـدرال رزرو،         (»زدايـي   يا تورم و يا تورم    برخالف حد افراطي    «را  

حال آيا اين يک قاعده سياست پولي اسـت؟ درسـت اسـت کـه سياسـت                 .کند    اتخاذ مي 
حرکت برخالف جهت باد سياست تغيير ابزارها در زمان تغيير فشارهاي تورمي است كه              

امـا  : اعده سياسـتي اسـت    شبيه يک برنامه احتمالي و لذا شبيه يک ق          اين سياست  ظاهراً
سياست در مورد اينکه باد چيست، چطور .  نيست   ٢اين سياست به هيچ وجه تبيين شده      

. باشـد   حرکت کـرد، معـين نمـي       شود، يا چه ميزان مي توان برخالف آن         گيري مي   اندازه
نـرخ تـورم،    (دهـد     فقط در مورد متغيرهايي که بانک مرکزي به آنها واکـنش نـشان مـي              

GDP  باشـد؛آيا    آن متغيرهـا، معـين مـي       ، و ميزان واکنش   ) خ ارز و مانند اينها     واقعي، نر
 .چنين سياستي مي تواند قاعده سياستي باشد

در تحقيقـات   . در عمـل مهـم اسـت   »حرکت در خالف جهت بـاد «تصريح سياست  
 شده است که ميزان واکـنش نـرخ بهـره قواعـد سياسـتي در                 نظري و تجربي نشان داده    

تغيير بيشتر از يک واحد نرخ بهره نـسبت بـه نـرخ           . اله مهمي است  رجحان اقتصادي مس  
بنابراين واکنشي که کوچکتر از يـک       . تورم شرط ضروري براي قاعده سياست پولي است       

بـراي مثـال،   . تواند در رجحان اقتصادي در سطح بسيار پاييني قرار گيـرد     واحد باشد مي  
،دوران تـورم   ۱۹۷۰ و دهـه     ۱۹۶۰واکنش نرخ بهره نسبت به نرخ تـورم در اواخـر دهـه              

 بيـشتر از    ۱۹۹۰ و   ۱۹۸۰دهه   باالدر اياالت متحده کمتر از يک واحد و براي دوره ثبات          
 .يک واحد بوده است

مهمتـرين بخـش در      در ديدگاه تيلور پاسخگو بودن قاعده سياسـتي تبيـين شـده           
ا بـراي    قواعـد سياسـت پـولي ر       گران بازارهاي مـالي مکـرراً       تحليل. مساله شفافيت است  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1  - Leaning against the wind. 
2 - Specific 
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کـار    هايي که سياستگذاران پولي انجام داده يا قصد انجام آن را دارند، به              سنجش فعاليت 
گـران قواعـد      هرحال چه سياست پولي خوب باشـد و چـه بـد باشـد، تحليـل                 به. برند  مي

بينـي    البته چنـين پـيش    . برند  کار مي   بيني نرخ بهره کوتاه مدت به       سياستي را براي پيش   
از  اي نمونه.  سهام مفيد است     اوراق قرضه، يا قيمت     هاي ارز، قيمت    رخهايي براي تحليل ن   

كاربرد قواعد سياستي بدين روش را مي توان در تحليل سياست اخيـر بانـک انگلـستان                 
در گزارش منتشر شده اواخر سال گذشته بانک انگلستان آمده اسـت کـه              . مالحظه نمود 

 ۴تواند بـه شـتاب بـيش از            مي ۲۰۰۱اگر رشد رها شده و تحت نظارت نباشد در سال           «
قاعـده سـاده تيلـور، نـشان         برآورد صورت گرفتـه براسـاس     .درصدي در تورم منجر شود    

 درصد احتياج ۵/۷ نهايتاً به افزايشي حدود ۲۰۰۱هاي بهره در اوايل سال       دهدکه نرخ  مي
 تورم  در مقابل، اگر رونق اقتصادي انگلستان در سال بعد ايجاد نشده بود           . خواهند داشت 

قاعده تيلـور اسـتفاده شـده در        . تمايل به كاهشي بيش از هدف تعيين شده داشته است         
 درصـد   ۴هاي بهره فقط احتياج به کاهش حدود          همزمان پيشنهاد کرد که نرخ     انگلستان

اين شيوه تحليل در اقتصادهاي با بـازار نوظهـور بـه خـوبي              . » دارد ۲۰۰۱در اوايل سال    
 ، و اگرچارچوب قاعده سياستي، اقـدامات سياسـتي را بـه             شروع به جايگزين شدن کرده    

 .خوبي توصيف کندگسترش پيدا خواهدكرد

- از قواعـد سياسـتي     ١مثال مذكور به خوبي اهميت اختالف ميان استفاده دستوري        

 از قواعـد سياسـتي ـ    ٢و اسـتفاده اثبـاتي   -پيشنهاد کردن روش مطلوب هدايت سياست

قاعده سياسـتي تيلورکـه   . سازد  سياست را نمايان مي   توضيح در مورد نحوه تنظيم واقعي     

در آن  . پيشنهادشد ابتدا ميانه و دستوري بود تا اينکه اثبـاتي باشـد         ۱۹۹۰در اوايل دهه    

تـصميمات سياسـتي     قاعده سياستي پيشنهاد شـده اسـت هنگـامي کـه سياسـتگذاران            
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Normative 
2 - Positive 
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اعده مي باشند، توجه نرخ بهره بر مبناي ق ها و جداولي که در برگيرنده گيرند به طرح    مي

اما آشکارا اغلب تمايالت به قاعده سياستي نشات گرفته از اين واقعيت اسـت کـه                . کنند

 .ندا دهتصميمات واقعي بانک مرکزي به خوبي توصيف ش

طي سالهاي اخيراكثر تحقيقات انجـام شـده در مـورد اسـتفاده ازقواعـد سياسـتي                 
، بـراي توصـيف     ١»تصاددانان نيونرماتيو اق«و به نظرمي رسد عبارتي شبيه        دستوري بوده 

استادانه و متکي بر کامپيوتر ،دربرگيرنده قواعد مختلف         روش شناسي . آنان مناسب باشد  
زده  طور همزمـان تخمـين    اقتصاد به٢هاي شبيه ساز آينده نگر سياستي است که در مدل    

، توليد واقعـي،    قاعده سياستي که عملكرد مطلوبي در برابر نوسانات اندك تورم         . دنشو   مي
 .نرخ ارز و متغيرهايي از اين قبيل دارد ، قاعده سياستي مناسب است

. طور همزمان بارهـا اتفـاق افتـاده اسـت           کاربرد دستوري و اثباتي قواعد سياستي به      
وسيله برآورد قاعده سياست پـولي واقعـي و آزمـون رجحـان اقتـصادي بـا آن قاعـده،                      به
هـاي زيـادي از    نمونـه .  بد قواعـد سياسـتي پرداخـت   توان به بررسي عملكرد خوب يا      مي

بـراي مثـال ،     . کاربرد ترکيبي دستوري يا اثبـاتي قواعـد سياسـت پـولي موجـود اسـت               
تصميمات نرخ بهره در دهه      دهد که   مي نشان مطالعات تجربي انجام شده دراياالت متحده     

داشته و رجحان بيشتر جنبه دستوري  ۱۹۷۰ دهه و ۱۹۶۰ دهه اواخر به  نسبت۱۹۹۰ و۱۹۸۰
نمونه ديگر تجربه انگلستان در اوايـل       . اقتصادي در دوره آخر از دوره اول بهتر بوده است         

قاعده سياستي بانک انگلستان قبل از ترک اتحاديه پولي اروپا نـسبت         .  است   ۱۹۹۰دهه  
 .شد،براي اقتصاد انگلستان از تناسب كمتري برخوردار بود  دنبال به سياستي که بعداً

 دفگذاري تورم و قواعد سياستي ه-۳

در کشوري كه داراي نظام نرخ ارز شناور است هدفگذاري تورم براي تصميم سازي              
هـاي داخلـي در       هدفگذاري تورم لنگر اسـمي بـراي قيمـت        . مناسب پولي ضروري است   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - New Normative Macroeconomics 
2 - forward looking models 
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گرايش . کند  هاي ارزي تثبيت شده، هيات پولي، يا دالري شده، ايجاد مي            مقايسه با نظام  
 .ده بيشتر از هدفگذاري تورم در اقتصادهاي با بازار نوظهور تحولي خوشايند استاستفا به

هدفگذاري تورم به مفهوم ميانگين ارزشي است کـه نـرخ تـورم واقعـي اطـراف آن                  
 درصد بوده باشد، پـس يـک دهـه بـا            ۲براي مثال، اگر هدفگذاري تورم      . کند  نوسان مي 

دسـتيابي بـه    . سـت اتخـاذ شـده اسـت       ه نامناسـب بـودن سيا        درصد نشان دهند   ۷تورم  
انحراف استانداردي احتمـاالً حـدوديک درصـد در اطـراف             درصد با  ۲ميانگين نرخ تورم    

از اتخاذ سياست پولي کـه       هدفگذاري تورم . باشد  هدف نشان دهنده سياست مناسب مي     
 .کند بي ثباتي اقتصادي باشد، جلوگيري مي و سبب نرخ تورم باال

 به مفهوم اعالم آشکار ميزان كمي توسط بانک مرکزي          الزاماًاتخاذ هدفگذاري تورم    
نـرخ تـورم بـا      «طوري کـه       به -تواند ضمني يا غيرمستقيم باشد      هدفگذاري مي . باشد  نمي

فدرال رزرو، به دليل تاكيد     . »تصميم سازي بنگاهها و مصرف کنندگان تداخل پيدا نکند        
هـدايت تـصميمات خـود دنبـال         ر هدفگـذاري تـورم را د      زياد برروي ثبات قيمتها عمالً    

هـاي پيـشنهادي هدفگـذاري تـورم مقدارعـددي خاصـي بـراي                اگرچه در طرح  . کند  مي
 است، اما اهداف کمتركمي شـده بـراي ثبـات قيمتهـا،             ١هدفگذاري تورم الزم و ضروري    
همراه باشـد بهتـر    کار برده شده، اگر با چارچوب مناسبي      مانند آنچه در اياالت متحده به     

 .د کردعمل خواه

سياسـتهاي بـسيار    . داشتن هدف به تنهايي براي نرخ تورم کـافي نيـست           هرحال  به
 وجود دارند کـه بـراي موفقيـت هدفگـذاري     -مختلفي ـ با استفاده از ابزارهاي گوناگوني 

سياسـتهاي درگيـر نـسبت بـه سـاير سياسـتها نوسـانات              . تورم در بلندمدت الزم است      
برخـي سياسـتها منجـر بـه     . ه ايجاد خواهند كردبيشتري در اطراف تورم هدفگذاري شد    

بنـابراين  . در متغيرهاي مهمي مانند نرخ ارز يا توليد واقعي، خواهند شـد        نوسانات بيشتر 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - sine qua non 
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هنوز انتخاب هدفگذاري تورم اكثر سواالت اصلي در مورد اتخاذ تصميمات سياست پولي             
ياسـت پـولي وارد     يک سوال اين است که کجا قاعـده س        . را سرگشاده باقي گذاشته است    

فـراهم   اين موضوع جزيياتي را در خصوص نحوه دستيابي به هدفگـذاري تـورم            . شود  مي
بدون قاعده سياستي مناسب، هرگز به هدفگذاري تورم نخـواهيم رسـيد،زيرا بـا              . کند  مي
بـا پايـان     ثباتي در ساير متغيرهايي که ممکن اسـت رهـا شـده باشـند تـورم زدايـي                   بي

 هاي پولي جهت دستيابي به هدفگذاري تورم نياز به          نظام. اهد بود ناخوشايندي همراه خو  
بنابراين تمام انـواع    . چنين دستورالعملي است   دستورالعمل دارندكه قاعده سياست پولي    

 .هاي هدفگذاري تورم به قواعد سياستي احتياج دارند نظام

راف نرخ  است که با نوسانات اندك تورم واقعي در اط         قاعده سياست پولي مناسب    آن
برروي ساير متغيرها صورت گيرد،       تواند  آنكه هدفگذاري مي   ضمن. همراه باشد  تورم هدف 

براي توليد، هدفگذاري بايد    . ناسازگار نباشد  شرطي که در بلندمدت با هدفگذاري تورم       به
يا افزايش ارزش آن بايد اختالف       کاهش براي ارز، هدفگذاري  نرخ براي. توليدباشد طبيعي نرخ
اگر اهداف  . با ميانگين نرخ تورم در ساير کشورها باشد        داخلي شده هدفگذاري تورم نرخ ميان

ميان پايين ) ۱۹۸۹تيلور ( ناسازگار ١يک مبادله باشند، آنگاه سازگاري چنين داراي بلندمدت
در اطراف تورم هدفگذاري شده و نوسانات در اطراف ساير اهداف            اندك نوسانات داشتن نگه

  .دهد که چگونه دراين مبادله يک هدف را برگزينيم          اعده سياستي نشان مي   ق. وجود دارد 
 .شود در اين حالت مبادله ناسازگار جايگزين مبادله منحني فيليپس قديمي مي

اسـتفاده از     مدير رزرو بانـک نيوزلنـد واز پيـشگامان         ٢نقل قول کردن از دنالدبراش    
 واضـح   »كامال«کند که     وي اظهار مي  . باشدمفيد   تواند در اين جهت     هدفگذاري تورم مي  

در برابـر    هيچ ضمانتي   هدفگذاري تورم  مطمئناً.است كه هدفگذاري تورم نوشدارو نيست     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - Trade off 
2 - Donald Brash (1999) 
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تفکر هدفگذاري تـورم بـه عنـوان     ازجهات بسياري. خطاي سياست پولي ايجاد نمي كند  
  هنـوز بـراي    «کنـد کـه       و وي تاکيـد مـي     . »روشي جديد در سياست پولي اشتباه اسـت       

هاي اقتصادي فرموله كـردن سياسـت پـولي مناسـب اسـت               دستيابي به بهترين موقعيت   
کار بريم؟ آيـا بايـد قواعـد          هاي پولي را به     آيا بايد مجموعه  : خاطر سواالتي از قبيل       بدين.

هاي بهره را تعديل کنيم به طوري کـه نـرخ ارز در               کار بريم؟ آيا واقعاً بايد نرخ       تيلور را به  
  از تغيير در نرخ ارز متاثر شده و تغيير دلخواه را           د که قيمت مستقيماً   مسيري حرکت کن  

 ».داخلي ايجاد نمايند؟همچنان وجود دارد  هاي در سطح قيمت

 - يک قاعـده سياسـتي     -در مجموع، همگام با هدفگذاري تورم، به يک سياست ساز         
 مقـصدي   هدفگذاري تورم براي کشتي بادبـاني شـبيه       . براي دستيابي به هدف نياز است     

: دهد که چطور کشتي براي رسيدن به مقصد حرکت کند           قاعده سياستي نشان مي   . است
اي براي حركت، تعيين موقعيت کـشتي، تعيـين احتمـال             وسيله براي اين كار احتياج به    

 .براي تغيير مسير باد و مانند اينها دارد
 هاي پولي هدفگذاري تورم و قواعد سياستي با ابزار مجموعه

هاي پولي به عنوان      ه سازگاري ميان استفاده از هدفگذاري تورم و مجموعه         گون  هيچ
بـا ايـن وجـود در تعـدادي از منازعـات اخيـر در               . ابزار در قاعده سياستي وجـود نـدارد       

اقتصادهاي با بـازار نوظهـور در مـورد هدفگـذاري تـورم ، هدفگـذاري تـورم بـه عنـوان                      
 . شده استجانشيني براي هدفگذاري مجموعه پولي پيشنهاد

در حقيقت، به دليل مشکالتي كه ابزار نرخ بهره در تعدادي از اقتصادهاي بـا بـازار                 
. نوظهوردارد، ممكن است پايه پولي ابزار بهتري براي دستيابي به هدفگذاري تورم باشـد             

در مطالعات اوليه انجام شده در مورد استفاده از قاعده سياستي هدفگذاري تورم، ماننـد               
هاي ارز  در واقع هدفگذاري تورم جانشيني براي نرخ. ، عرضه پول ابزار است    )۱۹۷۹(تيلور

  .شود پولي متمرکز  هاي شده است، نه سياستي که بر روي مجموعه شده يا مديريت تثبيت
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  و تورم مبتني بر قواعد سياستي ١بيني تورم هدفگذاري پيش
کـه معمـوالً مفهـوم     » مبيني تور   هدفگذاري پيش «به طور خالصه در اين قسمت ديدگاه        

بينـي تـورم بـه        هدفگذاري پيش . متفاوتي نسبت به هدفگذاري تورم دارد، طرح مي شود        
بيني تورمي    مفهوم انتخاب ابزارهاي سياستي توسط بانک مرکزي براي دستيابي به پيش          

برخي از اعضاي کميته سياست پـولي       . است كه معادل با هدفگذاري تورم در آينده باشد        
قاعـده سياسـتي   . دهنـد   خود را بدين شيوه توضيح مـي  تان عملکرد سياستي بانک انگلس 

. بينـي تـورم نيـست      ترجيحي براي دستيابي به هدفگذاري تورم ضرورتاً هدفگذاري پيش        
بيني تورم به مدل اقتصاد سنجي مطلوب و افراد با تجربه براي اجرا نياز                هدفگذاري پيش 

تواند تعيين کند که آيا تـصميم نـرخ بهـره،             دارد، زيرا براساس مدل سياستگذار فقط مي      
بنابراين، ممکن است اجراي    . دهديا نه   بيني شده را تحت تاثير قرار مي        مقدار واقعي پيش  
بيني تورم به صورت تعريف شـده در ايـن قـسمت در اقتـصاد بـا بـازار                     هدفگذاري پيش 

اده از قاعـده    بيني تـورم اسـتف      لذا، جانشين بديهي هدفگذاري پيش    . نوظهور مشکل باشد  
 .سياست پولي خواهد بود

هاي  بيني در قواعد سياست پولي ممکن است به جاي مقادير واقعي مشاهده شده از پيش
بينـي    مبتني بر پيش  «تورم استفاده شودكه در اين صورت به اين قواعد، قواعد سياستي            

دبوش و سون   را«يا  ) ۱۹۹۹ (٣»باتيني و هلدان  «براي مثال به مطالعه     .  مي گويند  ٢»تورم
 مانند قاعـده پيـشنهادي      -در واقع، برخي قواعد سياستي      . مراجعه شود ) ۱۹۹۹ (٤»سن
در قاعـده سياسـتي بـدين شـكل         . هاي تورم مـي باشـند       بيني   شامل پيش  - ۱۹۹۳تيلور
هـاي فـصل      شده است که سياست بايد به فصل جاري واکنش نشان دهـد، امـا داده               بيان

 .بيني يک فصل است     ند، بنابراين حداقل نياز به پيش     شو  جاري تا فصل بعدي تنظيم نمي     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Inflation forecast Targeting 
2 - Inflation forecast based 
3 - Batini and Haldane 
4 - Rudebusch and Svensson 



 

 روند
 

۱۷۰

اگـر شـامل توليـد      (نشان دادند که افق بهينه در اين قاعـده          ) ۱۹۹۹(» باتيني و هلدان  «
بينـي تـورم و        فصل است، لذا در عمل ميان قواعد مبتني بـر پـيش            ۴ يا   ۳حدود  ) نباشد

  .هاي جاري اختالف زيادي وجود ندارد قواعد مرتبط با داده

   و بازار اوراق قرضه بلندمدت١ دوره ساختاري-۴

يکي از داليل مفيد بـودن قواعـد سياسـتي بـراي سياسـت پـولي بـه تاثيرگـذاري                    
بازارهاي مالي ودر نتيجه آن كل اقتصاد از انتظارات مربوط به تغيير ابزارهـاي سياسـتي                

در طـي دوره    -انـد تو   در آينده مي    هاي بهره   انتظارات مربوط به نرخ   . در آينده برمي گردد   
ضمن آنكه قاعده سياستي    . گذارد  هاي بلندمدت اثر       فوراً بر نرخ   -هاي بهره   ساختاري نرخ 

بنـابراين قاعـده سياسـت پـولي از تغييـر مجـرد در              . گـذارد   خود بر اين انتظارات اثر مي     
سياستگذاران پـولي بـراي شـكل گيـري انتظـارات           . ابزارهاي سياست پولي مهمتر است    

هاي آينده سياستي در بازارهاي مالي، بايستي به روشني هرچه ممکـن        شصحيح از واکن  
هاي خود را شفاف و در جهت نگهداري قاعده سياستي يكسان براي اسـتفاده در    سياست

توانند انتظار داشته باشند که ابزارهـاي سياسـتي در    لذا افراد مي . بلندمدت تالش نمايند  
اگرچه ممكن است تغييـرات تـدريجي در        . دهاي يکسان به يك ميزان تغيير کن        موقعيت

 .ساختار اقتصاد مستلزم تغييرات تدريجي در قاعده سياستي شود

در فوريه سـال    . وقايع اخير كشور ژاپن نمونه مناسبي از آثار دوره ساختاري هستند          
مدير بانک ژاپـن نـشان   . بانک ژاپن سياست نرخ بهره صفر را ابتکار کرد   ) ۱۹۹۹(گذشته  

نرخ بهره  » هاي ضد تورمي برطرف شده باشند       نگراني«ياست پولي زماني که     داد دامنه س  
هاي ضد تورمي عبارت اسـت       بنابر تعريف نگراني  . شبانه را در حد صفر نگه خواهد داشت       

بيـان  . ترکيب تغييرات واقعي در سطح قيمت با شـکاف ميـان توليـد واقعـي و بـالقوه                 :از
 هاي بهره بلندمدت اثر کاهشي داشـته   نرخعبارت احتمالي فوق در سياست پولي بر روي   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Term structure 
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است، زيرا افراد در بازارهاي مالي انتظار تعيين نرخ بهره صفر را در طي زمان يا حـداقل                  
بنابراين قاعده سياستي نرخ بهره صـفر       . مادامي که شرايط ضد تورمي پايدار است ،دارند       

زيـرا  : فته مي شود دارد     اي که به سادگي مساوي صفر در نظرگر         اثري فراتر از نرخ شبانه    
از ديـدگاه   . هاي بهره صفر در آينده سرچشمه مي گيـرد          قاعده سياستي از انتظارات نرخ    

 .بانک ژاپن اين مساله تاثيرگذاري قاعده سياستي از انتظارات را افزايش داده است

 نـشان دادنـد کـه چگونـه انتظـارات شـكل گرفتـه از قواعـد                  ١»ريشنايدر و ويليام  «
چنين اثرگـذاري   . واند شديداً احتمال مواجهه با رکود عميق را کاهش دهد         ت سياستي مي 

انتظارات بر برخي سياستهاي پولي به صورت وابستگي تغييرات ابزارها بـه وقـايع آينـده                
 اظهار مي كند كـه اثرگـذاري انتظـارات بـدين شـكل،              ٢»وود فورد «. شود  نشان داده مي  

 زيـادي   ٣نرخ تورم و ساير متغيرها بـا سـكون        حكايت از آن دارد كه واکنش نرخ بهره به          
اين سكون ازتعديل كند ابزارنرخ بهره دربرابر تغييرات ايجاد شده در اقتصاد            . همراه است 

يقيناً سكون مورد اشاره ميـزان واکـنش متغيرهـايي هماننـد اوراق             . وجود آمده است      به
  .يش خواهد داد هستند را افزا٤نگر قرضه بلندمدت که متغيرهاي شبيه ساز آينده

حال اين سوال مطرح است كه چگونه سياستگذاران اقتـصادهاي بـا بـازار نوظهـور                
چنين نتايجي را بدون مواجه شدن با نقـدينگي بـاال در زمـان تکامـل بازارهـا مالحظـه                    
نمايند؟ ذكر اين نكته مهم است که سياستگذاران نبايد فکر کنند مـي تواننـد بـا اتخـاذ                   

وح کمتـري برخـوردار مـي باشـند دسـتاورد بهتـري داشـته               سياست هـايي كـه از وضـ       
بنابراين دوره ساختاري فقط مکاني در اقتصاد که در آن انتظارات مهم آينده شکل .باشند
زيرا در شرايطي که بازارهاي مالي کـامالً توسـعه يافتـه نبـوده و تعـداد                 . گيرد نيست   مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Reifschneider and Williams (1999) 
2 - Woodford (1999) 
3 - Inertia 
4 - Forward looking 
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 نـرخ ارز، قيمـت زمـين، حتـي     اندکي اوراق بهادار بلند مدت موجود مي باشد، تغييـرات      
گيـري انتظـارات      لذا شکل .وسيله انتظارات آينده تحت تأثير قرار مي گيرند         دستمزدها به 

در بخش خصوصي هنگامي كه بانک مرکزي به روشني اهداف خـود را از طريـق قواعـد                  
 .كند، ساده خواهد بود سياستي مشخص مي

 واکـنش سـريعتر و بزرگتـر        هر حال، بدون اجزاي بلندمدت بازارهـا،ممكن اسـت          به
حـال اگـر    .مدت انجـام خواهنـد داد       هاي بهره کوتاه    عاقالنه باشد زيرا اغلب وظايف را نرخ      

هـاي متغيرهـاي      اثرات انتظارات در طـي دوره سـاختاري ضـعيف باشـد، آنگـاه واکـنش               
اين مساله نشان مي دهـد کـه قواعـد          . مدت رخ خواهند داد       اقتصادي در بازارهاي کوتاه   

العمـل بيـشتري نـسبت بـه       هاي با بازارنوظهور عكـس       در اقتصاد  ١»بهينه«پولي  سياست  
  .يافته بروز مي دهند قواعد بهينه سياستي در اقتصادهاي توسعه

  آيا نرخ ارز بايد قسمتي از قاعده سياستي باشد؟-۵

هدفگذاري تورم، بويژه براي کشورهاي با بازار نوظهور، جانشيني بـراي نظـام ارزي              
نظام ارزي شناور به مفهوم دستيابي به اهداف اقتصاد         . ده يا تثبيت خزنده است    تثبيت ش 

داخلي توسط سياست پولي داخلي بوده و معموالًً به مفهـوم نگهـداري تـورم پـايين وبـا                   
لذا، هدفگذاري تورم يک قـسمت از       . ثابت، يا به بياني ديگر اولويت اول با تورم ،مي باشد          

. اسـت ) عطاف پذير، هدفگذاري تورم و قاعده سياست پـولي        نرخ ارز ان  ( سياست سه گانه    
مطمئناً سياست نرخ ارز انعطاف پذير به مفهـوم عـدم ايفـاي نقـش توسـط نـرخ ارز در                     

بنابراين با وجود نرخ ارز کامالً تثبيت شده،    . تصميمات نرخ بهره يا قاعده سياستي نيست      
ي سياسـتي نمـي تواننـد بـراي         ديگر نيازي به قاعده سياستي نخواهد بود، زيـرا ابزارهـا          

 .دستيابي به اهداف داخلي مورد استفاده قرار گيرند
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - Optimal 
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اگرچه نوسانات نرخ ارز در اقتصادهاي با بازار نوظهور نسبت به اقتـصادهاي توسـعه               
يافته از اهميت بيشتري برخوردار است، اما در تحقيقات صورت گرفتـه تمركـز بـر روي                 

کـار    هاي به   دراغلب مدل . اي توسعه يافته بوده است    ارزيابي سياستي نرخ ارز در اقتصاده     
نـرخ ارز هـم درتعيـين       . برده شده براي ارزيابي سياستي از نرخ ارزاسـتفاده شـده اسـت            

خالص صادرات و هم در معادالتي که چگونگي تاثيرگذاري قيمت کاالهـاي خـارجي بـر                
 ارز و نـرخ بهـره       دهند، داخل شده و اتصالي را ميان نرخ         هاي داخلي را توضيح مي      قيمت

ها يا با فرض تحرک پـذيري کامـل           به طور کلي، مدل   . کند  در بازارهاي سرمايه ايجاد مي    
سرمايه وهمراه بادرنظرگرفتن شرايط يکسان براي پيش بيني نرخ بهره و يا به شکل فرم               

  .اند شده ارزيابي سياستي استفاده بهره واقعي ونرخ ارز واقعي، براي  رابطه نرخ١خالصه شده

در واقع، تحقيقات صورت گرفته در مورد ارزيابي سياستي به طراحي قاعده تيلوري             
سيستم معادالت همزمان چند کشوري     . کنند  که شامل متغير نرخ ارز نيز باشدکمک مي       

اين امکان را فراهم مي سازد که پذيرفته شود در صورت واكنش شديد بانک مرکزي بـه                 
به همين دليـل در قاعـده تيلـور         . ه بدتر خواهد شد   توليد در جامع  -نرخ ارز رجحان تورم   

در هرصورت روشن اسـت کـه لزومـاً بـا           . اياالت متحده نرخ ارز حذف شده است          مختص
لـذا  .نتايج يكساني در ساير کشورها ، بويژه در اقتصادهاي باز کوچک مواجه نخواهيم شد             

توسعه يـافتگي بـازار   اندازه کشور، درجه باز بودن اقتصاد، تحرک پذيري سرمايه و درجه    
 .ارز در اين مساله موثر خواهند بود

 در  ٢»بـال، سـون سـن و بـاتيني، هريـسن، و مـيالرد             «مطالعات انجام شده توسط     
. منظـور مفيـد هـستند       هاي استفاده شده در اقتصادهاي بازکوچـک بـدين          ارتباط با مدل  

اعـده سياسـتي   باشـد بـه عنـوان ق    قاعده تيلوري كه شامل نرخ ارز نيز مـي      » بال«توسط  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - Reduced form 
2 - Ball (1999), Svensson (1999), and Batini, Harrison and Millard (2000) 
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« در مـدل اقتـصاد بـاز      . هاي باز کوچک بكار برده شده است          طراحي شده و براي اقتصاد    
. تيلور را بهبود خواهد بخـشيد   ) ۱۹۹۳(اي، قاعده     ، وي ادعا مي كندکه چنين قاعده      »بال

براي مثال ، قاعده سياستي نرخ بهره به همان خوبي که نسبت به توليد و تـورم واکـنش    
واکنش نـشان داده و     )  درصد ۴/۱( نرخ ارز نيز با همان انحراف معيار توليد          نشان داده به  

 درصـد  ۹/۱ درصـد بـه  ۲مورد هدف آن از    تورم را در اطراف نرخ      معيارنرخ  همچنين انحراف 
در قاعـده سياسـتي       بزرگـي   پيـشرفت »بـال «مطالعـه     هاي  بنابراين يافته .کاهش داده است  

  .شود محسوب نمي

اي بسيار مـشابه بـه        نيز قاعده » تيني، ميالرد، و هرسين   با« و) ۱۹۹۹(» سون سن «

دسـت آورده     نگرخود از اقتصاد بـاز بـه        بيني آينده   هاي پيش   در مدل ) ۱۹۹۹(» بال« آنچه

قاعده در مـدل    (يابي نيست     اگرچه انگيزه كاربرد اين قاعده بهينه     . اند  است در نظر گرفته   

قاعده استفاده شده انحراف معيار دريافت كه ) ۱۹۹۹(» سون سن«ولي )بال بهينه نيست  

 ۸/۱ بـه    ۷/۱دهد؛ گرچـه واريـانس توليـد را از             کاهش مي  ۸/۱ به   ۱/۲را از   ) CPI(تورم  

لذا ايـن مطالعـات نيـز تـداعي كننـده قاعـده سياسـتي بـدون نـرخ ارز                     .دهد  افزايش مي 

 هـاي قابـل تـوجهي در ايـن       به پيشرفت ) ۲۰۰۰( »باتيني، ميالرد و هرسين   « . باشند  نمي

زمينه دست يافتند، اما قاعده سياستي آنها واکنش انـدكي نـسبت بـه نـرخ ارز، حـداقل              

 .دهد بيني تورم توسط آنان، نشان مي هنگام كاربرد قواعد سياستي مبتني بر پيش

حال سوال اينجا است که نحوه ورود متغير نرخ ارز به اين قواعـد سياسـتي چگونـه       

 بهره گشته در نتيجه در دوره بعد اين كاهش است؟ افزايش نرخ ارز سبب كاهش در نرخ

با افزايش در نرخ بهره جبران خواهد شد؛ چون در دوره بعـد افـزايش نـرخ ارز انقباضـي                  

اين فرايند واکنش منفي نـرخ      . بوده و كاهش نرخ بهره اين انقباض را جبران خواهد كرد          

 .شود بهره ناميده مي
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 در اقتصاد باز تا هنگامي كـه بـرروي    همزماني يادشده داللت براين موضوع دارد که      
 شود سبب ايجاد اخـتالف در ميـان قواعـد سياسـتي آن      مکانيسم انتقال پولي تاکيد مي  

شود، در عمل به نظر نمـي رسـد کـه ايـن مـساله تـاثير زيـادي بـر روي ترجيحـات            مي
 هاي موجود و با توابع زياني که بر روي تغييـر پـذيري تـورم و                  حداقل با مدل   -اقتصادي

 . داشته باشد-اند توليد متمرکز شده

و توليد واقعي متمرکز شده     ١بنابراين قواعد ساده سياستي که بر روي تورمي هموار          
 زيادي نسبت به نرخ ارز نـشان نمـي دهنـد در اقتـصادهاي بـا بـازار نوظهـور                      و واکنش 

ارز هاي موجود اثرات نرخ       هرحال، ممکن است در مدل      به. عملکرد بهتري خواهند داشت   
هاي نوسـانات نـرخ ارز را         در اقتصادهاي باز کوچک كمتر درنظرگرفته و در نتيجه هزينه         

هاي نوسانات نرخ ارز در اقتـصادهاي بـا           ممکن است هزينه  . بزنندنيز كمتر از حدتخمين     
ها با پول رايج و يا با کاالهاي با دوام وجود             بازار نوظهوري که در آنها عدم تناسب دارايي       

وجود خصلت شبيه ساز آينده نگر در نرخ ارز بكارگيري سياستهايي .ر باال باشددارد، بسيا
      اقتـصاد بـسته مطالعـه        که انتظارات عقاليي را هماننـد قاعـده سـكون نـرخ بهـره مـدل               

  .کند توصيه ميبرند،  کار ميه ب) ۱۹۹۹(» وود فورد«

 نتيجه گيري

شـود    باً قواعد تيلور ناميده مـي     در اين مقاله شيوه اي از قواعد سياست پولي که غال          
تواند چـارچوب جـامع و مناسـبي را بـراي اتخـاذ               کار برده شد و نشان داده شدکه مي         به

. تصميمات سياست پولي توسط سياستگذاران در اقتصادهاي با بازار نوظهور فراهم نمايد           
ي هـاي سياسـتي آينـده، ارتبـاط بـا بازارهـا             چنين قواعدي در ارايه تصويري از واکـنش       

عمومي و بازارهاي مالي در زمينه سياست مورد نظر و تحقيق براي پيشرفت در سياست، 
 .گذاران کمک شاياني مي نمايد به سياست

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Smoothed inflation measure 
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شايد (هرحال ، احتمال دارد تعديالتي در قواعد سياست پولي هم در انتخاب ابزار  به
نقـش   (ي، هـم در متغيرهـاي قاعـده سياسـت         )انتخاب مجموعه پولي نسبت به نرخ بهره      

بازارهـاي کمتـر    (، يا در ميزان پاسخگويي ابزار به وقـايع اقتـصادي            )بزرگتر براي نرخ ارز   
تحقيقـات بيـشتر در مـورد ايـن قبيـل           . ، الزم باشـد   )توسعه يافته اوراق بهادار بلندمدت    

 .تعديالت امکان پذير بسيار مفيد خواهد بود
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 ١٨٨                                                                  پاياپاي اسناد بانكي تهران         

١٨٩ مبلغ سفته و برات فروش رفته در تهران 



 

 

روند
  

 

       

 .هاي اقتصادي ناشي از كارمزد احتسابي است ـ اختالف توليد ناخالص داخلي و جمع ارزش افزوده گروه١
  ارقام نهايي نيست*

 . ارقام مقدماتي است**

هاي اصلي اقتصاديدرآمد ناخالص ملي بر حسب گروه
ميليارد ريال 

 ١٣٨٣ ١٣٨٢* ١٣٨١* ١٣٨٠ ١٣٧٩ ١٣٧٨ ١٣٧٧ ١٣٧٦ ١٣٧٥ ١٣٧٤ ١٣٧٣ ١٣٧٢** 
 

 هاي جاري  به قيمت
۹/۸۵۲۳۷۵/۱۰۷۲۰۱۵/۱۲۷۵۷۷۰/۱۵۲۹۲۴ ٩/٧٩١٢٠ ٧/٦٥٤٢٠ ٨/٥٦٧٥٠ ٢/٤٣١٦٢ ٢/٣٨٨٦٨ ٥/٣٤٥٧٤ ٦/٢٠٤٨١ ٩/١٥٣٣٠ گروه كشاورزي

۴/۱۰۰۳۹۱۷/۲۱۰۰۸۴۴/۲۵۲۱۴۴۰/۳۵۰۴۶۱ ٣/١٠١٧٠٥ ٨/٦٣٢٩٢ ٦/٢٨٢٦٦ ٥/٤٠٧٦٣ ٩/٤١٨٠٥ ٠/٣١٤٢٦ ٠/٢٦٦٦٦ ٠/٢١٠٩٦ گروه نفت
۵/۱۳۴۸۲۱۵/۱۷۱۱۹۹۵/۱۹۹۹۴۲۰/۲۴۲۸۱۵ ٩/١١٠١٠٤ ٤/٨١٢٢٣ ٣/٦٢٣١٦ ٩/٥٨٤٤٧ ٩/٥٠٠٣٩ ١/٣٣٠٠٩ ٠/٢٤١٥٠ ٦/١٧١٦٠ گروه صنايع و معادن

۹/۳۵۳۵۹۱۰/۴۴۴۰۶٥۳/۵۴۲۱۸۵۰/۶۷۶۲۹۲ ٤/٢٩٥١٠١ ٦/٢٣١٠٢٧ ٤/١٨٥٢٣٧ ٦/١٥٢٧٦٠ ٩/١٢٠٥٠٧ ٨/٩٠٤٩٦ ٦/٦١٩٣٠ ٢/٤٧٤٥٥ گروه خدمات 
۶/۶۶۴۶۱۹۷/۹۱۶۴۶۵۹/۱۰۹۵۷۱۶۰/۱۳۸۲۶۰۸ ١/٥٧٦٤٩٣ ٦/٤٣٤٣٨٤ ٧/٣٢٨٥٢١ ٦/٢٩١٧٦٨ ٦/٢٤٨٩٧١ ٣/١٨٨١٨٤ ٤/١٣١٧٧١ ٣/١٠٠١٢٤ ١ توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه
-۰/۲۶۹۱۳-۰/۲۲۶۶۷-۰/۱۵۹۳۲ ۱/۱۴۵۵ ٥/٢٧٧ -٠/٥٣٢ ٨/٣٧٩ -٠/٤٩١ -٠/١٦٤٩ -٦/١٣٤٥ -٧/٢٢٦٦ -٩/١٣٨٩ خالص درآمد عوامل توليد از خارج

 ۰/۲۵۳۱۸ ۵/۱۲۰۰۰ ۱/۹۴۴۱ ۱/۷۱۱۶ ٩/٣٩٧٩ ٤/٢٢٤٠ ٣/٦١٢ ٢/٩٠٩ -٧/٦٢٣ -٣/٢٢٥٦ -٠/١٢٠٧ -٣/٧٧ هاي غير مستقيم خالص ماليات
۴/۶۷۳۱۹۱۳/۹۰۹۹۷۴۰/۱۰۸۵۰۵۱۰/۱۳۸۱۰۱۳ ٦/٥٨٠٧٥٠ ٠/٤٣٦٠٩٣ ٨/٣٢٩٥١٣ ٨/٢٩٢١٨٦ ٩/٢٤٦٦٩٨ ٤/١٨٤٥٨٢ ٧/١٢٨٢٩٧ ١/٩٨٦٥٧ درآمد ناخالص ملي

 
             ١٣٧٦هاي ثابت سال  به قيمت

 ٠/٥٤٥١٨ ۵/۵۳۳۴۴ ۳/۴۴۷۳۸۵/۴۹۸۲۴ ٢/٤٥٧٧٤ ٦/٤٤٢٣٧ ٥/٤٧٧٢٢ ٢/٤٣١٦٢ ٦/٤٢٧٤١ ٣/٤١٣٨١ ٧/٣٩٩٠١ ٧/٣٩٠٧٦ گروه كشاورزي
 ٠/٤٥٦٧٠ ٣/٤٤٤٩٣ ۳/۳۸۰۵۳۸/۳۹۴۰۴ ٠/٤٢٧٩٥ ٤/٣٩٥١٥ ٠/٤١٧٣٦ ٥/٤٠٧٦٣ ٦/٤٣٠٤٤ ٢/٤٢٧٢٩ ٠/٤٢١١٦ ٦/٤٤٧٥٧ گروه نفت

 ٠/٩٦٥٧٠ ١/٨٩٣٣٩ ۶/۷۴۰۷۹۳/۸۳۱۶۲ ١/٦٧٢٢٧ ٥/٦١٤٠٩ ٢/٥٦٢١٥ ٩/٥٨٤٤٧ ٣/٥٤٨١٩ ٧/٤٧١٠٤ ٧/٤٧٧٩٩ ٨/٤٧٤١٧ گروه صنايع و معادن

 ٠/٢٠٥٩١٣ ۵/۱۷۷۲۶۷۵/۱۸۶۹۹۲١/١٩٦٥٥٩ ٢/١٦٧٧٣٧ ٩/١٦٣٠٧١ ٢/١٥٧٤٥٧ ٦/١٥٢٧٦٠ ٣/١٤٥٨٩٩ ٤/١٣٨١٤١ ٠/١٣٣٠٣٤ ٨/١٢٩٧٢٣ گروه خدمات

 ٠/٣٩٧٣٠٤ ۳/۳۳۰۵۶۵۶/۳۵۵۳۵۰٤/٣٧٩٠٠٩ ٩/٣٢٠٠٦٨ ٢/٣٠٤٩٤١ ٦/٣٠٠١٣٩ ٧/٢٩١٧٦٨ ٦/٢٨٣٨٠٦ ٢/٢٦٧٥٣٤ ٣/٢٥٩٨٧٦ ٤/٢٥٨٦٠١ ١ د ناخالص داخلي به قيمت پايهتولي

 -٠/٣٣٦٠ -٠/٣٢٤٩ -۵/۲۵۲۲ ۲/۴۸۵ -٥/٤٨٩ -٧/٨٠٢ -٤/١٢٩ -٠/٤٩١ -٨/١٦٧٤ -٩/١٣١٨ -٢/٤٠١٠ -١/٢٤٦٤ خالص درآمد عوامل توليد از خارج
 ٠/٧٢٧٥ ٠/٤١٥١ ۷/۳۶۶۰ ۴/۳۵۳۹ ٦/٢٢٠٩ ٧/١٥٧٢ ٤/٥٥٩ ٢/٩٠٩ -٠/٧١١ -٧/٣٢٠٧ -٤/٢٣٨٠ -٦/١٩٩ هاي غيرمستقيم خالص ماليات

 ٠/٣٤٦٤٥ ٤/٢٠٣٢٨ ۴/۱۴۳۴۸ ۴/۱۴۸۰ ٠/١٣٠٥ ٨/٣٠٤٨ -١/١٨٥٠٣ ٠/٠ ٨/١٠٨٨٥ ٣/١١٦٨٨ ٠/١٨١٦٢ ٦/٢٦٦٠٢ نتيجه رابطه مبادله بازرگاني

 ٠/٤٣٥٨٦٤ ۰/۴۰۰۲۴۰ ۱/۳۳۶۰۷۰۸/۳۷۰۸۳۶ ٩/٣٢٣٠٩٣ ٠/٣٠٨٧٦٠ ٥/٢٨٢٠٦٦ ٨/٢٩٢١٨٦ ٦/٢٩٢٣٠٦ ٨/٢٧٤٦٩٥ ٧/٢٧١٦٤٧ ٢/٢٨٢٥٤٠ درآمد نا خالص ملي

١٨٠



 

 

١٨١
مشخصه
 

هاي عمده اقتصادي
 

                     هزينه ناخالص ملي بر حسب اقالم عمده هزينه       
ميليارد ريال 

 ١٣٨٣ ١٣٨٢*١٣٨١* ١٣٨٠ ١٣٧٩ ١٣٧٨ ١٣٧٧ ١٣٧٦ ١٣٧٥ ١٣٧٤ ١٣٧٣ ١٣٧٢**
 

 هاي جاري  به قيمت
 ٠/٦٣٣٨٠٣ ٨/٤١٧٠٨٠٨/٥٠٠٤٩٦ ٨/٣٢٣٣١٣ ٠/٢٧٦٦١٢ ٩/٢٢٥٧٦٩ ٤/١٨١١٧٢ ٤/١٤٠٨٠٧ ٥/١١٣٢٣٩ ٢/٨٧٤٩٦ ٣/٦٠١٣٨ ٧/٤٣٥٤٩ هاي مصرفي خصوصي هزينه

 ٠/١٦٤٥١٠ ٣/١١٨٤٠٨٣/١٣٨١٧٦ ٤/٩٤٠٢٩ ٠/٨٠٥٥٤ ٥/٥٥٩٩٧ ٦/٤٧٠٣٦ ٧/٣٨٢٠٦ ٥/٣٥١٧٣ ٨/٢٩٧٠٧ ٤/٢١٠٠٥ ٦/١٥٥١٦ هاي مصرفي دولتي هزينه

 ٠/٣٩٦٨٣٩ ٦/٢٦١١٣٥٧/٣١٩٢٩٥ ١/١٨٧٩٩٩ ٢/١٥٣٤٦٢ ٥/١٢٤٢٠١ ٨/٩٦٠٥٠ ٦/٨٣٧٦٤ ٢/٦٥٦٢٦ ٣/٣٨٩٥٤ ٢/٢٨٨١٩ ٩/٢٤٨٥٧ تشكيل سرمايه ثابت ناخالص

 ٠/١٨٣٦٢٣ ٢/١١٥٧٧٠ ٢/٧٦٦٩١ ٧/٤٨٦٦٨ ٠/٣٧٩٥٨ ٤/٥٦٧٠ ٢/١٢٠٤٤ ٩/٢٠٨٥٤ ٨/٢٣٤٨٤ ٥/١٥٣٢٨ ٧/٨٦٥ ٣/٨٤٣٥ تغيير در موجودي انبار

 ٠/٢٩١٥٠ ٠/٢٧٢٧٣ ٢/٣٥٢٩٨ ٨/١١٥٣١ ٣/٣٠٦٢٠ ٠/٢٨٥٧٨ -٣/٦٧١٠ ١/٦٢٧٩ ٨/١٤٥٨٥ ١/١٥٩٧٦ ٥/٢٢٦٠٧ ٢/٧٥٧٢ خالص صادرات كاالها و خدمات

 ٨/٩٢٥٩٠٦٤/١١٠٧٧١٧٠/١٤٠٧٩٢٦ ٧/٦٧١٧٣٥ ٠/٥٨٠٤٧٣ ٠/٤٣٦٦٢٥ ٠/٣٢٩١٣٤ ٨/٢٩٢٦٧٧ ٩/٢٤٨٣٤٧ ٠/١٨٥٩٢٨ ٤/١٣٠٥٦٤ ٠/١٠٠٠٤٧  هزينه ناخالص داخلي

 -٠/٢٦٩١٣ -٠/٢٢٦٦٧-٠/١٥٩٣٢ ١/١٤٥٥ ٥/٢٧٧ -٠/٥٣٢ ٨/٣٧٩ -٠/٤٩١ -٠/١٦٤٩ -٦/١٣٤٥ -٧/٢٢٦٦ -٩/١٣٨٩ خالص درآمد عوامل توليد از خارج
 ٣/٩٠٩٩٧٤٠/١٠٨٥٠٥١٠/١٣٨١٠١٣ ٤/٦٧٣١٩١ ٦/٥٨٠٧٥٠ ٠/٤٣٦٠٩٣ ٨/٣٢٩٥١٣ ٨/٢٩٢١٨٦ ٩/٢٤٦٦٩٨ ٤/١٨٤٥٨٢ ٧/١٢٨٢٩٧ ١/٩٨٦٥٧  ناخالص مليدرآمد

 

             ١٣٧٦هاي ثابت سال  به قيمت
 ٠/٢١٩٤٦١ ١/١٩٣٥٦٥٩/٢٠٢٠٨١ ٤/١٧٣٢٨٧ ٦/١٦٥٩٢٤ ١/١٥٤٧٣٠ ٩/١٥٠٥٣٦ ٥/١٤٠٨٠٧ ٢/١٣٤٩٥٤ ٥/١٣٠٩٠٠ ٣/١٣٢٨٧٠ ٧/١٣١٢٦٣ هاي مصرفي خصوصي هزينه

 ٠/٤٤١٤٠ ٨/٤٣٥٨٠ ٧/٤٣٥٥٩ ٨/٤٢٦٨٧ ٧/٤١٦١٥ ٣/٣٧١٥٠ ٨/٣٩٧٣٩ ٧/٣٨٢٠٦ ٦/٣٩٦٧١ ١/٤٠٢٩٦ ٦/٤١٥٠٨ ٩/٤١١٢١ هاي مصرفي دولتي هزينه

 ٠/١٤٢٤٣٠ ٧/١٢١٦٣٠٧/١٣٣٨٥٤ ٥/١٠٨٧٦١ ٤/٩٥٢٦٧ ٣/٩١٥٠٥ ١/٨٦٤٨٥ ٥/٨٣٧٦٤ ٤/٧٤٤٦٥ ٢/٥٩٥٦٠ ٩/٦٢٣٨٩ ٤/٧٢٧٢٩ تشكيل سرمايه ثابت ناخالص 

 ٠/٢٦٦٩١ ٢/١٥١١٤ ٢/٩٢٣٢ ٦/١٤٠٥٠ ٤/١٥٨١٥ ٥/١١٧٢٢ ٦/١٤٩٠٦ ٨/٢٠٨٥٤ ١/٢٨٩٢٣ ١/٢٠٦١١ -٦/١٣٧٦ ٩/١٧٤٤٥ تغيير در موجودي انبار

 -٠/٢٨١٤٣ -٩/١٣٠٧٦ -٥/٤٣٩٢ ٨/٣٣٨٦ ٥/١٢٤٣١ ٠/١٤٩٩٥ ٢/١١٤٥٨ ١/٦٢٧٩ ٢/٥٧٤٦ ٦/١١٣١٢ ٦/٢٤٦٧١ -٩/٥٨٠٦ خالص صادرات كاالها و خدمات
 ٠/٤٠٤٥٧٩ ٣/٣٥٩٠١١٤/٣٨٣١٦٠ ٧/٣٣٤١٠٤ ٤/٣٢٢٢٧٨ ٩/٣٠٦٥١٣ ٠/٣٠٠٦٩٩ ٩/٢٩٢٦٧٧ ٦/٢٨٣٠٩٥ ٥/٢٦٤٣٢٦ ٩/٢٥٧٤٩٥ ٨/٢٥٨٤٠١  هزينه ناخالص داخلي

 ٠/٣٤٦٤٥ ٤/٢٠٣٢٨ ٤/١٤٣٤٨ ٤/١٤٨٠ ٠/١٣٠٥ ٨/٣٠٤٨ -١/١٨٥٠٣ ٠/٠ ٨/١٠٨٨٥ ٣/١١٦٨٨ ٠/١٨١٦٢ ٦/٢٦٦٠٢ نتيجه رابطه مبادله بازرگاني

 -٠/٣٣٦٠ -٠/٣٢٤٩ -٥/٢٥٢٢ ٢/٤٨٥ -٥/٤٨٩ -٧/٨٠٢ -٤/١٢٩ -٠/٤٩١ -٨/١٦٧٤ -٩/١٣١٨ -٢/٤٠١٠ -١/٢٤٦٤ خالص درآمد عوامل توليد از خارج
 ٠/٤٣٥٨٦٤ ٨/٣٧٠٨٣٦٠/٤٠٠٢٤٠ ١/٣٣٦٠٧٠ ٩/٣٢٣٠٩٣ ٠/٣٠٨٧٦٠ ٥/٢٨٢٠٦٦ ٨/٢٩٢١٨٦ ٦/٢٩٢٣٠٦ ٨/٢٧٤٦٩٥ ٧/٢٧١٦٤٧ ٢/٢٨٢٥٤٠ ناخالص مليدرآمد 

  ارقام نهايي نيست*
 . ارقام مقدماتي است**



 

 

روند
 

۱۸۲
 

 
 

 نقدينگي و تسهيالت بانكي
ميليارد ريال 

 مانده در پايان دوره
 

١٣٨٤خرداد ١٣٨٣ ١٣٨٢ ١٣٨١ ١٣٨٠ ١٣٧٩ ١٣٧٨ ١٣٧٧ ١٣٧٦ ١٣٧٤١٣٧٥

٥/١١٤٢٢٠٧/١٤٢٩٥٦٧/١٨٢٦٥٢٨/٢١٧٣٥٦٢/٢٥٢٦٤٥٣/٢٣٨٩٤٣ ٧/٦١٣٠٣٤/٧٤٧٨٤٠/٨٦٨٥١ ٣/٤٠٩٦٧٩/٥٦٢٧١ پول

 ٥/٣٦٣٤٣ ٠/٤٦٧٧٢ ٣/٢٥١٥٨٧/٢٩١٨٨١/٣٤٧٨٠٥/٣٨٧٣٢ ٢/١٥٣٨٠١/١٨٧٧٣٣/٢٢١١٩ ٠/١٠٦٧٣١/١٣٢١٦ اسكناس و مسكوك در دست اشخاص     

٢/٨٩٢٦٢٠/١١٣٧٦٨٦/١٤٧٨٧٢٣/١٧٨٦٢٤٤/٢٠٧٨٧٣٨/٢٠٢٥٩٩ ٥/٤٧٩٢٣٣/٥٦٠١١٧/٦٤٦٣١ ٣/٣٠٢٩٤٨/٤٣٠٥٥ هاي ديداري بخش غيردولتي سپرده     

٦/٧٠٩٨٢١/٨٥٦١٧٢/١٠٥٩٣٨٢/١٣٤٦٩٠٥/١٧٨٠٠٠٣/٢٣٤٨٧١٦/٣٠٩٢٣٩١/٤٣٣٠٥٢٦/٤٦٥٤٨٦ ٩/٤٤١٠٤٧/٦٠٢٨٠ شبه پول

 ٠/٧١٢٦٢ ٢/٦٩٨٠٩ ٤/٢٢٠١٤٥/٢٩٨٤٧٠/٣٨١٠٨٠/٤٥٧٠٦ ٠/١٢٤٢٠٠/١٦٢٩٦ ٢/٨٦٩٣ ١/٦٠٣٩ ٣/٤٦١٦ انداز الحسنه پس هاي قرض سپرده     

٦/١٠٣٣٦٣٥/١٤١٠٦٦٤/١٨٥٨٦٢٢/٢٥١٧٣٨٣/٣٤٩١٤٩٥/٣٧٩٤٣٥ ٨/٤٧١٠٣١/٦٢٤٢٩٠/٧٩٥٣٢ ٩/٢٨٤١٦١/٣٥٨٤٧ گذاري مدت دار هاي سرمايه دهسپر     

٨/٥٠٤٤٢٠/٦٦٩٨٣٦/٨٨٤٥٢٠/١١٩٨٠٩٩/١٥٩٨٦٧٨/١٧٥٨٤٥ ٧/٢٤٢٨٩٠/٣٢٠٤٦٠/٣٩٥٦٤ ٣/١٥٠٣٣١/١٩٠٥١ كوتاه مدت     

٧/٢٠٣٥٨٩ ٨/٥٢٩٢٠٥/٧٤٠٨٣٨/٩٧٤٠٩٢/١٣١٩٢٩٤/١٨٩٨١ ١/٢٢٨١٤١/٣٠٣٨٣٠/٣٩٩٦٨ ٦/١٣٣٨٣٠/١٦٧٩٦ بلند مدت     

 ١/١٤٧٨٩ ٦/١٤٠٩٦ ٩/١٠٩٠٠٤/١١٧٩٥ ٦/٧٠٨٦ ٢/٩٣١٢ ٦/١٥١٨٥٠/١٠٧٦٨٢/١٠١١٠ ٧/١١٠٧١٥/١٨٣٩٤ هاي متفرقه سپرده     

٢/٨٥٠٧٢٦/١١٦٥٥٢٣/١٣٤٢٨٦٥/١٦٠٤٠١٢/١٩٢٦٨٩٧/٢٤٩١١٠٣/٣٢٠٩٥٧٠/٤١٧٥٢٤٤/٥٢٦٥٩٦٥/٦٨٥٦٩٧٩/٧٠٤٤٢٩ نقدينگي

 ــ١/٦٥٠٧٢٢/٨٤٠٧٣٩/١١٥٨٤٠٩/١٥١٥٤٤٢/٢٠٣٧٩٢٠/٢٧٧٥٧٨٧/٣٨٨٢٢٣٤/٥٣٦١٥٠ ٧/٤٠٩٦٧١/٥٣٣٠٧)١(غيردولتي بخش به ها بانك اعطايي التتسهي

 ــ١/١٠٩٣٥٢٥/١٤٨٥٣٨١/٢٠٣٥٠٥٠/٢٨٦٣٣٩٠/٣٨٥٠٦٩ ٥/٤٧٧٢٣٥/٦١٤٥٧٩/٨٤١٢٩ ٠/٣١٦١٤٤/٤٠٢٩٠ هاي تجاري بانك     

 ــ٦/١١٤٢٩٨ ٢/٤١٨٠٠٨/٥٤٢٩٤٣/٧٠٦٧٩٨/٨٩١٤٨ ٦/١٧٣٤٨٧/٢٢٦١٥٠/٣١٥٢٥ ٧/٩٣٥٣٧/١٣٠١٦ هاي تخصصي بانك     

 ــ ٨/٣٦٧٨٢ ٩/١٢٧٣٥ ٦/٣٣٩٣ ٩/٩٥٨ ٦/٣٩٢ ٠/١٨٦ ــ ــ ــ ــيربانكيغ اعتباري ومؤسسات غيردولتي هاي نكبا    

 .باشد هاي آتي مي ـ بدون سود و درآمد سال١



 

 

١٨٣
مشخصه
 

هاي عمده اقتصادي
 

 

 

 )٢) (١(وضع مالي دولت 
هاي اختصاصي و  به استثناي درآمدها و پرداخت

 )ميليارد ريال( بدون احتساب يارانه حاملهاي انرژي
 سال 
 ١٣٨٣ ١٣٨٢ ١٣٨١ ١٣٨٠ ١٣٧٩ ١٣٧٨ 

 ٣/١٠٣٥٨٧ ٦/٧٨٨٣٦ ٦/٦٢١٠٨ ١/٥٣١٤٦ ٦/٤٤٨٤٦ ٥/٤٧٩٧١ درآمدها
 ١/٨٤٤٢١ ٠/٦٥٠٩٩ ٢/٥٠١٤١ ١/٤١٧٨٦ ٢/٣٦٥٨٥ ٧/٤٠٢٦٥ درآمدهاي مالياتي

 ٢/١٩١٦٦ ٦/١٣٧٣٧ ٤/١١٩٦٧ ١١٣٦٠ ٤/٨٢٦١ ٨/٧٧٠٥ ساير درآمدها
 ١/٢٣١٩٢٣ ٢/١٧٨٢٥٥ ٣/١٤٨٢٩٧ ٨/١٠٣٩٦٢ ٨/٨٥٠٦١ ٠/٦٧٧٣٦ )جاري(اي  هاي هزينه پرداخت

 -٨/١٢٨٣٣٥ -٦/٩٩٤١٨ -٧/٨٦١٨٨ -٧/٥٠٨١٦ -٢/٤٠٢١٥ -٥/١٩٧٦٤ )٣(تراز عملياتي 
 ٠/١٥١٤١٣ ٩/١٢٩٠٣٠ ٦/١٠٣١٠١ ٤/٧٢٣٣٣ ٢/٥٩٧٩٤ ٢/٤٤٣٤٤ اي هاي سرمايه ري داراييواگذا

 ٣/١٥٠٤١٣ ٩/١٢٨١٥٣ ٤/١٠٢٥٥٣ ١/٧١٩٥٧*  ٥/٥٩٤٤٨ ٤/٤٤١٧٠ )٤(درآمد نفت 
 ٧/٩٩٩ ٠/٨٧٧ ٢/٥٤٨ ٣/٣٧٦ ٧/٣٤٥ ٨/١٧٣ ساير

 ١/٦٣٩٣٠ ٨/٦٠٩٨٢ ٥/٣٧٢١٢ ٦/٢٤٠٨٧ ٨/٢٣٥٥٩ ٦/٢٥٠٢٣ )هاي عمراني پرداخت(اي  هاي سرمايه تملك دارايي
٨/٤٨٢٤٥ ٤/٣٦٢٣٤ ٦/١٩٣٢٠ اي هاي سرمايه  خالص واگذاري دارايي  ٩/٨٧٤٨٢ ١/٦٨٠٤٨ ١/٦٥٨٨٩ 
 -٠/٤٠٨٥٣ -٦/٣١٣٧٠ -٦/٢٠٢٩٩ -٩/٢٥٧٠ -٨/٣٩٨٠ -٩/٤٤٣ اي تراز عملياتي و سرمايه

 ٥/٧٢٣١٧ ٥/٥٥٥٠٧ ٧/٤٧٩٣٧ ١/٣٣٨٠ ٣/٤٧٦٦ ٧/٢٨٩٥ هاي مالي واگذاري دارايي
 ٦/١٢٣٤٠ ٥/٧٦٨٢ ١/٢٤٩٨ ٣/٢٣٠٥ ٨/٢٠٤٩ ٣/١٨٨٤ فروش اوراق مشاركت

 ٥/٢٨٧ ٧/٧٦ ٤/٢٨٧ ٦/٢٢٩ ٧/١٧٥ ٧/١٧١ استفاده از تسهيالت خارجي
 ٩/٥٥٣٧٥ ٠/٤٣٢٩٠ ٠/٣٥٨٧٦ ٠ ٠ ٠ استفاده از حساب ذخيره ارزي

 ١/٢٨١٣ ٢/٢٥٣١ ٠/٨٣٦٤ ٦/٩٣ ٢/٠ ٢/٤ هاي دولتي واگذاري شركت
 ٨/١٢٧٦ ٣/١٦٨٤ ٠/٧٨٤ ٨/٦١٥ ٢/١٢٨٧ ٠/٦٤٠ هاي گذشته برگشتي از سال

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ گردان خزانه استفاده از تنخواه
 ٧/٢٢٣ ٨/٢٤٢ ٢/١٢٨ ٨/١٣٥ ٤/١٢٥٣ ٥/١٩٥ )٥(ساير 

 ٦/٣١٤٦٤ ٩/٢٤١٣٦ ١/٢٧٦٣٨ ٢/٨٠٩ ٥/٧٨٥ ٨/٢٤٥١ هاي مالي تملك دارايي
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ )٥١٣حساب (يارانه  التفاوت مابه بابت شده بلوكه حساب موجودي

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ )٨٠٠١حساب شماره (درآمد عمومي  موجودي حساب
 ٦/٢٣٧٩٧ ٠/١٩٨٧٥ ٠/١٩٢٥٠ ٠ ٠ ٠ بازپرداخت اصل تسهيالت خارجي

 ٠ ٣/٢٠٤ ٧/٧٣٠٦ ٠ ٠ ٠ بازپرداخت بدهي دولت به صندوقهاي بازنشستگي
 ٠/٧٦٦٧ ٦/٤٠٥٧ ٤/١٠٨١ ٢/٨٠٩ ٥/٧٨٥ ٨/٢٤٥١ )٦(ساير 

 ٠/٤٠٨٥٣ ٦/٣١٣٧٠ ٦/٢٠٢٩٩ ٩/٢٥٧٠ ٨/٣٩٨٠ ٩/٤٤٣ هاي مالي خالص واگذاري دارايي
 .باشد  اختالف در سرجمع به دليل گرد كردن ارقام مي-١
باشد و فروش نفت كه قبال در بخش  ها و ساير درآمدها مي بر اين اساس، درآمدها شامل ماليات.  بر اساس آخرين  دستورالعمل آمارهاي مالي دولت تنظيم شده است١٣٨١ قانون بودجه سال-٢

هاي  معادل پرداخت(اي  هاي هزينه هاي دولت به دو سرفصل پرداخت بندي پرداخت هم چنين در اين طبقه. اي منتقل شده است هاي سرمايه گرديد، به رديف واگذاري دارايي بندي مي درآمدها طبقه
هاي هزينه اي بدست آمده و خالص واگذاري  تقسيم شده كه بر اين اساس تراز عملياتي از مابه التفاوت درآمد و پرداخت) معادل پرداخت هاي عمراني (هاي سرمايه اي و تملك دارايي) جاري
طور  هاي قبل از آن به هاي اين سال با دوره يا مشابه سال هبدين ترتيب مقايسه ارقام هر يك از دور. شود اي حاصل مي هاي سرمايه اي نيز از جمع جبري واگذاري و تملك دارايي هاي سرمايه دارايي

 .كامل امكان پذير نمي باشد
 .ها به عنوان پرداختي خزانه محاسبه شده است  تراز عملياتي با احتساب تنخواه گردان خزانه استان-٣
هاي نفتي ـ  اي كه به حساب درآمد عمومي دولت واريز نشده است و فروش فرآورده خ ارز كاالهاي يارانه درآمد نفت شامل فروش ارز، درآمد حاصل از صدرو نفت خام جهت پرداخت مابه التفاوت نر-٤

 .بخشي از مقررات مالي دولت نيز مي باشد  قانون تنظيم٧١موضوع ماده 
 .باشد مي بانكي نيز ريال استقراض از سيستم  ميليارد٦٦٣٦ شامل ٧٧سال  هاي داخلي و در ماعتبارات استاني و دريافت اصل وا نزد جمعداران و اسناد درجريان ها پرداخت شهرستان پيش ساير شامل  رقم-٥
 .باشد هاي قبل و پرداخت تعهدات اعزام زايران حج تمتع مي نشده سال هاي دولتي، بازپرداخت اصل اوراق مشاركت، پرداخت تعهدات پرداخت  شامل خريد سهام شركت-٦

 



١٨٤ 
 

 روند
 

 

 

 هاي اصلي  بهاي كاالها و خدمات مصرفي در گروهدرصد تغييرات متوسط شاخص

 )١٣٧٦=١٠٠) ( قبل مشابههر دوره نسبت به دوره(

  

 ١٣٨٣ ١٣٨٢  ١٣٨١ ١٣٨٠ ١٣٧٩ ١٣٧٨ ١٣٧٧ هاي شاخص گروه

 ٢/١٥ ٦/١٥ ٨/١٥ ٤/١١ ٦/١٢ ١/٢٠ ١/١٨ شاخص كل

 ٢/١٤ ٤/١٥ ٤/١٩ ٣/٧ ٩/٨ ٧/٢٢ ٥/٢٤ هاو دخانيات ها،آشاميدني خوراكي

 ٥/٩ ٧/٧ ١/٤ ٦/٤ ٧/٨ ٥/٦ ٢/٥ پوشاك

 ٢/١٨ ٥/١٨ ٥/١٩ ٨/١٨ ٤/١٨ ٧/١٨ ٨/٢٠ مسكن، سوخت و روشنايي

 ١/١٦ ٨/٩ ٦/٥ ٢/٣ ٠/١٢ ٠/١٥ ٩/٦ درخانه مورداستفاده وخدمات اثاث،كاالها

 ٠/١١ ٦/١٣ ٠/١٠ ٦/٧ ٥/٨ ٣/٢٧ ٧/١٤ حمل و نقل وارتباطات

 ٤/١٧ ٩/١٦ ٣/١٦ ٣/١٥ ٨/٢٠ ٣/٢٤ ٢/٢٢ درمان و بهداشت

 ٣/١٥ ٢/١٣ ٨/١٣ ٠/١٧ ٨/١٣ ٥/١٨ ١/٧ تفريح، تحصيل و مطالعه

 ٧/١٤ ٧/١٩ ١/٩ ٦/١٨ ٠/١٥ ١/٢١ ٥/١٣ كاالها و خدمات متفرقه
 
 



 
 اقتصاديهاي عمده  مشخصه
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 اصلي هاي عمده و فروشي كاالها به تفكيك گروه بهاي عمده  درصد تغييرات متوسط شاخص
 )١٣٧٦=١٠٠) (هر دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل(

 

 ١٣٨٣ ١٣٨٢ ١٣٨١ ١٣٨٠ ١٣٧٩ ١٣٧٨ ١٣٧٧ هاي شاخص گروه

 ٧/١٤ ١/١٠ ٦/٩ ١/٥ ٧/١٤ ٢/٢٤ ٧/١٦  شاخص كل*

        هاي عمده  گروه*

 ٣/١٤ ٦/١١ ١/١١ ٨/٦ ٨/١٤ ٨/٢٢ ٧/١٨ دركشور شده ومصرف توليدشده   كاالهاي

 ٥/١٤ ٨/٤ ١/٤ ٨/٠ ٣/١٣ ٠/٢٢ ٠/١٠   كاالهاي وارداتي

 ٥/٢٢ ٥/٩ ٣/١٠ -٥/٠ ٧/١٩ ٧/٦٠ ٩/٢١ كاالهاي صادراتي  

        هاي اصلي  گروه*

 ٧/١٢ ٦/١٢ ٣/١٣ ٤/٨ ٩/١٣ ٩/٢٢ ٤/٢٤   مواد خوراكي

 ٤/٧ ٢/٨ ٠/٢٢ ٦/٤ ٦/١٤ ٠/٢٧ ٦/١٨ ها و دخانيات   نوشابه

     مواد صنعتي غير از مواد  سوختني  

 معدني
٨/١٠ ٥/١٠ ٦/٢ ٣/٣ ٧/٢٣ ٠/١٩ ٠/١٣ 

 ٢/١٢ ٩/٢٠ ٣/٢٦ ٧/١١ ٩/١١ ٤/٥٥ ٥/٣٩ هاي آن  فرآوردههاي معدني و   سوخت

 ٣/١٣ ٤/٦ ٩/٥ ٧/٥ ٩/٢٠ ٩/٢٩ ٤/١٤   مواد شيميايي و پتروشيمي

 ٦/٢٥ ٦/١٠ ٧/٧ ١/٣ ٣/١٦ ٤/٢٣ ٥/٦   مصنوعات برحسب مواد اوليه

 ٢/٧ ٥/٢ ٣/٣ -٢/٠ ١/١١ ٦/٢٠ ٧/١٢   ماشين آالت و وسايط نقليه

 ٧/٣ ٨/٤ ٢/١ ٤/١ ٠/٩ ٤/٢٣ ٦/٨   كاالهاي  متفرقه
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 سهام عرضه شده توسط بخش  عمومي در بورس اوراق بهادار تهران
   نام مؤسسه عرضه كننده )ميليارد ريال(مبلغ  )هزار سهم(تعداد 

١٣٨٣ ١٣٨٢ ١٣٨١ ١٣٨٠ ١٣٧٩ ١٣٧٨ ١٣٧٧ ١٣٧٦ ١٣٨٣ ١٣٨٢ ١٣٨١ ١٣٨٠ ١٣٧٩ ١٣٧٨ ١٣٧٧ ١٣٧٦ 

 ٠ ٠ ١/٠ ١/١ ٩/٩ ٩/٣ ٢/٢١ ٠/٢٢ ٠ ٠ ٢٢ ٧/٢٢٤ ٩/١٩٢٢ ٤/١٥٤٠ ٠/٣٧٥٠ ٠/١٢٢١ بنياد پانزده خرداد

 ٠ ١/٠ ٥/٤٠٣ ٨/١٠٣ ٨/٥٨٧ ٢/١٦٣ ٣/٣٤ ٠/٨٥ ٠ ٠/٢٤١٧٦٠/١٩٦٠٤٤/١٩٧٤٣٠/٩١١٩٨٥/٣٥٣٦٥٨/٨٤١١٨٥/١٠٠ بانك صنعت و معدن

 ٠ ٠ ٠ ٠/٤ ١/٣ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٤/٥٦٧ ٣/٥٦٨ ٠ ٠ ٠ بانك ملي ايران

 ٠ ٥/٧ ٨/٣ ٠ ٠ ٠ ٨/٠ ٠ ٠ ٧/٣٥٠ ١٨٧ ٠ ١/٠ ٢/٠ ٠/٥٦١ ١١ بانك كشاورزي

 ٠ ٥/٦ ٧/٨٠ ٣/٤ ٧/٦ ٠ ٥/١ ٠ ٠ ١/٦٦٧٩٦٣٩٢٥ ٨/٢٧٤٩ ٠/٥٨٠٣ ٠ ٩٣٢ ٠ بانك سپه

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٦/٢٢ ١/٣٨١ ٧/١ ٠ ٠ ٠ ٠ ١/٣٨١٠٥٤١/١٨٩٧٤٠ ١٣٨٣ بانك صادرات ايران

 ٠ ٦/٠ ٩/٢٩٩ ٠/١٣ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٧/١٠١٥٨٤/١٦٦٧٥٥٠/٦٠٠ ٠ ٠ ٠ ٠ بانك ملت

 ٠ ٠/٩ ٧/١١ ٣/٠ ٤/٠ ٠ ٦/٣ ١/٠ ٠ ٧/٦٣٠ ٨/٢٢٢١ ٤/٢٩ ٥/٥٨ ٠ ٠/١٢٢٧ ٢١ بانك رفاه كارگران

 ٠ ٠ ٩/٢٤ ٠/٩ ٦/٢٦ ٢/٢٠ ٨/١٥ ٩/١٠٥ ٠ ٠ ٢/١٧٧٤ ٩/٢٠١٣٠٣/٨٨٤٨ ١/٦١٣٩ ٠/١٠٩٧٠٣٧٠٧ بنياد مستضعفان و جانبازان

 ٠/١ ٣/١٨٨ ٢/١٦٣ ٠ ٩/٩٠ ٤/١٦٩ ٩/١٣١ ٠ ٢/٦٦٠٤٨٨/٣٨٤٣٧٢/٥٩٩ ٦/٢٢٣٢٠٥/١٢٦٩٤١/٠ ١٨٨٥٤ ٠ سازمان صنايع ملي ايران

 ٣/١٨٨٠٦/٦١٣٩٦/٩٢٠ ٤/١٥٧١٧/١٢١٤٦/٦٨ ٢/٥٣٧ ٧/٢٨٩١٢٩٩/٤١٨٥٥٠٢/٢٢٨٢٩٩٧/٤٤ ١٠٠٥٠٢٥/١٤٣٣٠٦٨/١٠٥٨٦١٥/٩٢٦١ ٥٤٩٤ايران صنايع ونوسازي گسترش سازمان

 ٠ ٦/٣ ٧/٢ ٧/٨ ٧/١١٠ ٦/٢ ٠ ٠ ٠ ٠/١٩٨١ ٣/١٧٤٤ ٨/١٤٧٤٨٨/٧٤٣ ٢/٩٥ ٠ ٠ بانك تجارت

 ٠ ١/١ ٧/٠ ٢/١ ٧/٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠/٢٥٦ ١٥٠ ١/٢٥٢ ٥/٢٧٥ ٠ ٠ ٠ بنياد شهيد انقالب اسالمي

 ٠/٣٣٤ ٥/١٣٠٧١/٧٩ ٥/٢٤٦ ١/١٨٤ ٤/٨٠ ٠/٤٢ ١/٨٠ ٠/٢٦٢١١٠/١٥٢٥٠٣/٣٠٢٩٢٣/٧١٦٣٢٧/٦٥٨٩٤٥/٢٣١٢٧١٢/١٤٤٠٠٣/١٤٤٧٦١ )١سازي خصوصي سازمان

 ٠ ٢/٥٤ ٣/٢١٥ ٠/٨ ٤/١٢ ١/١ ٣/١٠ ٢/٠ ٨/٤٨٠٤٣٥/١٩٥٩٣٠ ٤/٢٤٠٣ ٧/٢٠٧٦ ٢/٣٠٤ ٠/١٩٧٢ ٠/٥٥ بانك مسكن

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك

 ٠ ١/٠ ٠/٢٤ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣/٩ ١/٨٧٦٤ ٠ ٢/٠ ٠ ٠ ٠ بنياد صدوق بزرگ

 ٧/١٤٢٢٤/٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣/١٩٣٧٨٤٤/٤٧ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ شركت ملي صنايع پتروشيمي

 ١/٣٩٧٠ ٦/٩٣١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٩/٥٧٦٥٤٩/١٣٩٦٦١  ٠ ٠ ٠ ٠ ٠معدني صنايع و معادن نوسازي و توسعه سازمان
 ٠ ٧/١٢١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٤/٣٣٥٤ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ شرکت شهرکهاي صنعتي

 ٨/٤٤٩ ٣٨ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٤/٥٣٨٤٥ ٥/٥٨١١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ شرکت ساتکاب
 ٨/١٠٧١        ٧/٧٤٢١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ شرکت مخابرات

 ٤/٤٧        ٦/٦٨٢٦١٦ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠کشاورزي خدمات مادرتخصصي شرکت
 ٣/٤٤١٨٧/٩٠٠٣٧/٦٧٩٤ ٧/١١٧٩٨/٢٠٣٤٠/٢٢٤٨٥/٤٦٨ ٠/٦٩٥٤٢٠/٥٤٧٤١٢٠/٢٤٢٧١٦٥/٣٢٦٩٧١٤/١٣٦٤٩٩٩/٩٦٧٠٢٦٧/٧٥٩٤٤٠٥/١٠٧٩٨١٧/٣٣٩ جمع

 .سازي با تغيير اساسنامه سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي تشكيل گرديد  سازمان خصوصي١٣٨٠اجتماعي و فرهنگي، از سال  برنامه سوم اقتصادي،قانون ١٥ به موجب ماده -١  
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 )١(هاي ساختماني بخش خصوصي در كليه مناطق شهري خالصه آمار فعاليت

 )درصد(تغييرات هر دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل 

 
١٣٧٦١٣٧٧١٣٧٨١٣٧٩١٣٨٠١٣٨١١٣٨٢١٣٨٣

اول ماهه سه
۱۳۸۴)۲( 

جديد  هاي  در ساختمان  گذاري  سرمايه
 مناطق شهري

٨/١٩ ٩/٢٢٤/٣٠٦/٢٩١/٤١٦/١٣٩/١٩ ٠/١ ٠/٦ 

 -٨/٠-٥/١٢-٢/١٠ ١/٣-٧/١-٢/٠-١/١ ٤/٥-٦/٢١ هاي شروع شده تعداد ساختمان

 ٩/١٢١-٠/٢٣-٣/١٦١/٤-٨/٦١٦/٢٣٥/٢٠٦/٥-٦/١٠  شدههاي تكميل تعداد ساختمان

 ٥/٢١ ٥/١٦٨/١٥٥/١٤٦/٢٠٨/١٩٣/٢٥ ٥/١١٩/٢شده شروع هاي  ساختمان مترمربع يك هزينه

 ٧/٣١ ٦/١٤٧/١٤٠/٢٠٦/٢٥ ١/١١٥/٩ ٦/٢٢٥/٤شده تكميل هاي ساختمان مترمربع يك هزينه

 . در نظر گرفتن ارزش زمين است بدون -۱
 ۱۳۸۴شهري از ابتداي سال  گذاري بخش خصوصي در ساختمانهاي جديد مناطق  آمار سرمايه-۲

به دليل تجديدنظر در بلوکهاي آماري، نتايج . شود محاسبه مي) ۱۳۸۳(براساس سال پايه جديد 
 الزم. باشد قابل مقايسه نمي) ۱۳۷۶(هاي جديد با آمار محاسبه شده بر مبناي سال پايه قديم  بررسي

از آمار بررسي ) ۱۳۸۳ به ۱۳۸۴(ها   در محاسبه درصد تغييرات دوره۱۳۸۴به توضيح است از سال 
 . استفاده شده است۱۳۸۳جديد سال 

 .آمار مقدماتي است 
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 روند

 

 

 

 

 شده تعداد و مبلغ اسناد مبادله شده و نسبت اسناد برگشتي به مبادله
 در اتاق پاياپاي اسناد بانكي تهران

 ) مبلغ به ميليارد ريال-برگتعداد به هزار (

درصد اسناد برگشتي به  اسناد مبادله شده
 سال شده مبادله

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد
٧/٥ ٦/٧ ١٧٠٩ ١٠٦٥١ ١٣٥٤ 
٩/٦ ١/٨ ٢٢٦٨ ١٠٥٧٨ ١٣٥٥ 
٢/٩ ٠/٩ ٢٩٠٦ ١٠٠٠٢ ١٣٥٦ 
١/١٠ ٦/١٢ ٢٠٩٢ ٧٤٨٣ ١٣٥٧ 
٩/٩ ٩/١٠ ١٨١١ ٥٤٥٠ ١٣٥٨ 
٧/٦ ٢/٨ ٢٥٥٥ ٥٢٩١ ١٣٥٩ 
٠/٦ ٩/٦ ٢٩٧٢ ٤٨١٣ ١٣٦٠ 
٥/٤ ١/٦ ٣٦٣١ ٤٤٤٥ ١٣٦١ 
٥/٤ ٧/٥ ٥١٣٩ ٥٢١٢ ١٣٦٢ 
٠/٥ ٨/٦ ٦٢٩٠ ٥٦٠٧ ١٣٦٣ 
٢/٥ ٣/٧ ٦٧٧٣ ٦٤٠٣ ١٣٦٤ 
٤/٥ ٧/٧ ٨٣٦٤ ٧٢٤٤ ١٣٦٥ 
٦/٥ ٢/٧ ١٢٢٩٠ ٨٧١٩ ١٣٦٦ 
٥/٦ ٦/٨ ١٤٦٠٣ ٨٦٤٣ ١٣٦٧ 
٩/٥ ٧/٧ ٢٢٣٤٤ ١١٣٥١ ١٣٦٨ 
٥/٥ ٠/٧ ٣٣٨٠٥ ١٣٧٢٩ ١٣٦٩ 
٩/٥ ٦/٦ ٥٠٦١١ ١٦٩١٦ ١٣٧٠ 
٩/٥ ٠/٧ ٦٩٩٨٨ ٢٠١٧٨ ١٣٧١ 
٤/٥ ٧/٦ ٩٢٨٠٩ ٢٣٠٤٧ ١٣٧٢ 
٧/٤ ٣/٦ ١٣٧٥٦٢ ٢٥٨٤٠ ١٣٧٣ 
١/٥ ٣/٦ ٢٠٠٦١٢ ٢٨٦٤٢ ١٣٧٤ 
١/٥ ٢/٦ ٢٦١٠٩٧ ٣٢٩٩٠ ١٣٧٥ 
٦/٥ ٧/٦ ٣٠٥٨٨٣ ٣٦٩٣١ ١٣٧٦ 
٠/٥ ٤/٦ ٣٤٤٠١٤ ٣٩٩٦٤ ١٣٧٧ 
٣/٤ ٩/٥ ٤٨٨٩٢٨ ٤٤٧٠٥ ١٣٧٨ 
٣/٤ ٦/٥ ٦٣٠٨٤٠ ٥٠١٩٢ ١٣٧٩ 
٤/٤ ٠/٥ ٨٣٢٧٥٥ ٥٨٨١٩ ١٣٨٠ 
٢/٤ ٥/٤ ١٠٨٩٤٠٥ ٦٨٣٠٢ ١٣٨١ 
٣/٤ ٥/٤ ١٤٠٩٦٨٠ ٧٦١٠١ ١٣٨٢ 
٧/٣ ٠/٥ ١٨٠٩٧٥٤ ٦٨٢٨٧ ١٣٨٣ 



١٨٩ 

 

 

    هاي عمده اقتصادي مشخصه
 

 

 

 مبلغ سفته و برات فروش رفته در تهران

 )ميليون ريال(مبلغ  سال
 درصد تغيير 

 )نسبت به دوره مشابه سال قبل(
٦/٨ ٦/٤٤٢٥ ١٣٦٥ 
٤/٢٢ ٢/٥٤١٥ ١٣٦٦ 
٣/١ ٨/٥٣٤٤ ١٣٦٧- 
٣/٦١ ٦/٨٦١٨ ١٣٦٨ 
٦/١٠٣ ٣/١٧٥٤٤ ١٣٦٩ 
٧/٧ ٠/١٨٨٩٥ ١٣٧٠ 
١/٢٥ ٥/٢٣٦٣٠ ١٣٧١ 
٤/١٠ ٩/٢٦٠٩٥ ١٣٧٢ 
٩/١٩ ١/٣١٢٧٦ ١٣٧٣ 
٦/٢٨ ٥/٤٠٢٢١ ١٣٧٤ 
٤/١٧ ١/٤٧٢٠٠ ١٣٧٥ 
٠/٧ ٥/٥٠٤٨٥ ١٣٧٦ 
٦/١٥ ٥/٥٨٣٤٧ ١٣٧٧ 
٨/٥٢ ٧/٨٩١٦٦ ١٣٧٨ 
٣/٣٧ ٥/١٢٢٥٥٥ ١٣٧٩ 
٦/٤٣ ٤/١٧٥٩٣١ ١٣٨٠ 
١/١١ ١/١٥٦٣٢١ ١٣٨١- 
٢/٤٧ ٤/٢٣٠٠٥٠ ١٣٨٢ 
٦/٤٢ ٤/٣٢٨١٥١ ١٣٨٣ 
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