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 نگاهي به اقتصاد
 
 

 سردبير

اقتصاد ايران توانست در سـال   ،شد بيني مي طور كه پيش همانهاي اخير،  هاي انضباط گرايانه پولي و مالي در سال در پي تداوم سياست

 ترين دسـتاورد  را به عنوان مهمتورم تك رقمي  حركت در مسير رونق اقتصادي، بانيز كارنامه قابل قبولي از خود به جا بگذارد و  1396

مـدام در معـرض    ،اين توفيقات در شرايطي حاصل شد كه اقتصاد كشـور از ابتـداي ايـن سـال    . دوازدهم تكرار نمايددولت  اقتصادي

و تهديد بـه خـروج از ايـن توافـق و بازگشـت       هاي اياالت متحده آمريكا در مسير اجراي برجام كارشكني از جملهتهديدات سياسي 

موجب ايجاد فضاي نااطمينـاني   تأثير نبود و بيهاي سياسي در فضاي اقتصاد كالن  افزايش تنش ،البته. رار داشتهاي اقتصادي ق تحريم

افزايش مداخله در بازار ارز  بانك مركزي با با اين وجود، . ماهه پاياني سال شد ويژه در سه بهتوجه در بازار ارز در اقتصاد و نوسانات قابل 

تا حدودي نوسانات بـازار  موفق شد كه بازار پول،  ابزارهاي به منظور افزايش جذابيت راهكارهايي تخاذاو شبكه بانكي  همكاري با نيزو 

 .نرخ تورم شود شتابان و افزايش ي ديگرآثار افزايش نرخ ارز به بازارهاو مانع از انتقال  كردهمهار  ارز را

نفـت و بـدون   دهنده رشد توليد ناخالص داخلي با  نشان 1396سال هاي ملي در  ارقام مقدماتي حسابدر بخش واقعي اقتصاد، 

ماهـه دوم   بخش نفت در شش رشد ارزش افزوده .درصد است 6/4و  7/3يب به ميزان ترتبه  )1390هاي ثابت سال  قيمتبرحسب ( نفت

توليد ناخالص داخلـي بـدون   اما  ؛كاهش يافت 1395منفي بود و سهم اين بخش در توليد ناخالص داخلي در مقايسه با سال  1396سال 

 افـزايش  1395سـال  ارقـام مشـابه   درصد نسبت به  8/4و  2/4، 9/4، 3/4به ترتيب به ميزان  1396فصول اول تا چهارم سال  درنفت 

هاي توليد ناخالص داخلي بدون نفت  به عنوان زيرمجموعه» خدمات«و » كشاورزي« ،»صنايع و معادن«هاي  بخشدوره، ين ا درو  داشت

 نخسـت ساختمان در فصـل  بخش زير درصدي توليد 5/3ه استثناي افت همچنين، ب ؛ندرشد داشت 2/3و  4/4، 1/5ميزان به ترتيب به 

دهنـده فراگيرشـدن    نشـان مثبت بوده كه  سال فصول تمامدر اي توليد ناخالص داخلي بدون نفت ه بخشزير، رشد تمامي 1396سال 

 .صاد استتهاي اق رشد در بين تمامي بخش
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 هاي اقتصادي  تجزيه و تحليل سياست

هـاي مصـوب    ها به رعايت نـرخ  ي بانكي متناسب با كاهش نرخ تورم و الزام بانكها سود سپرده  تعديل نرخ

توسط بانك مركزي با هـدف اصـالح نظـام بـانكي و      1396رويكردي بود كه در سال  شوراي پول و اعتبار،

بانك مركزي در شهريور مـاه سـال   . ها در اين حوزه دنبال شد جلوگيري از تشديد رقابت ناسالم بين بانك

كـاهش   ،آندنبـال  هـا و بـه    كاهش هزينه تجهيز منابع بانـك   بخشي به بازار پول، با هدف انتظام 1396

هـاي   كيـد بـر آخـرين نـرخ    بندي نرخ سود بانكي را بـا تأ  هشت مين مالي اقتصاد، بخشنامههاي تأ نههزي

درصـد بـراي    15مـدت عـادي و    هـاي كوتـاه   درصد براي سـپرده  10نرخ (مصوب شوراي پول و اعتبار 

و يادشـده  اجـراي سياسـت   تـا پـيش از   . دكـر به شبكه بانكي ابالغ ) ساله يكگذاري  هاي سرمايه سپرده

تنگناي اعتبـاري موجـود در شـبكه     دليل، به ها هاي نرخ سود ابالغي توسط بانك تأكيد بر رعايت سقف

رقابت ناسالم قيمتـي  به ات اعتباري با هدف كاهش فشارهاي نقدينگي به نوعي مؤسسها و  بانكي، بانك

هـاي   بـه سـپرده  به مرور دامنه رقابت ناسالم در شـبكه بـانكي   . در بخش تجهيز منابع روي آورده بودند

افـزايش   .ها به شدت افـزايش يافـت   مدت عادي يا روزشمار نيز كشيده شد و نرخ سود اين سپرده كوتاه

باعـث افـزايش   ) از سررسـيد  پيشقابليت برداشت (مدت عادي  هاي كوتاه سپرده بودن سيالنرخ سود و 

طوري كـه رشـد يـك سـاله      به؛ دشها  گذاران به اين نوع از سپرده ها و اقبال سپرده سپردهاين جذابيت 

 6/5و  3/51به ترتيـب بـه    1396مدت در پايان مردادماه سال  هاي بلند مدت و سپرده هاي كوتاه سپرده

از ) عـادي و ويـژه  (مدت  هاي كوتاه سهم سپرده، گفته پيشاما پس از ابالغ بسته سياستي  ؛درصد رسيد

 4/30بـه   1396در پايان مردادماه سال  درصد 4/45از  كاهش يافت و هاي بخش غيردولتي كل سپرده

 .رسيد 1396ماه  درصد در پايان بهمن

، پارامترهاي كليدي 1396در كنار اقدامات بانك مركزي در زمينه كنترل نرخ سود بانكي در سال 

 لـي بـه دليـل   و ؛برخـوردار بـود   قبولياز ثبات قابل  1396سال نخست ماهه  9اقتصاد نظير نرخ ارز نيز تا 

ـ  نشأدر بيشتر موارد از مشكالت كه برخي  وجـود آمـده   ه ت گرفته از مشكالت بيروني و انتظارات منفـي ب

اي و خروج آمريكا از برجـام بـود، نـرخ ارز در فصـل پايـاني سـال        ناشي از احتمال عدم تداوم توافق هسته

ز به انتظارات دامـن  بازان و سوداگران در اين بازار ني با نوساناتي همراه شد كه حضور همزمان سفته 1396



 
 نگاهي به اقتصاد

 
7 

اين تحـوالت و   به دنبال. به وجود آورد اقتصادين فعاالآحاد مردم و براي  را هايي نگراني موضوع،ين ا زد و

بانكي، مجموعه اقـداماتي را در قالـب يـك     شبكه همراهي با مركزي ، بانكاعاده ثبات به بازار ارز منظور به

 بهـار  سـكه  فـروش  پيش"، "ارز بر مبتني سپرده گواهي اوراق انتشار" بسته سياستي مشتمل بر سه طرح

  .دكراجرا  1396در بهمن ماه سال  "درصد 20 سود نرخ ريالي با سپرده گواهي اوراق انتشار"و  "آزادي

 يسرمايه در گـردش واحـدها   نيبر تأم ينظام بانك اصليرويكرد  ،ياعتبار يها حوزه سياست در

در اين ارتباط، كل تسـهيالت پرداختـي   . دكوچك و متوسط متمركز بو يها و نيز حمايت از بنگاه يتوليد

كه نسبت بـه رقـم مشـابه سـال      رسيد ريال هزار ميليارد 1/6139 بيش از به 1396سال  دربانكي  شبكه

درصد از تسهيالت پرداختي شبكه بانكي در ايـن دوره،   7/61ضمن آنكه  ؛داشت رشددرصد  0/12 پيشين

براي بخش صنعت و معدن برابر  سهماين . گردش واحدهاي توليدي اختصاص داشتسرمايه در  نيبه تأم

 .درصد بود 6/83با 

تسـهيالت و سـرمايه در   كـردن  هاي توليدي و فـراهم   ه هاي نظام بانكي از بنگا راستا با حمايت هم

 .داشـت اي  بهبود قابل مالحظههاي بخش حقيقي اقتصاد  شاخص 1396سال گردش براي اين واحدها، در 

ها بـه   گروه سايررا در ميان ) درصد 1/5(بيشترين رشد ارزش افزوده » صنايع و معادن«در اين دوره، گروه 

بـه ترتيـب از رشـدي برابـر     » نفت«و »  كشاورزي«، »خدمات«هاي  و پس از آن، گروهخود اختصاص داد 

تداوم رونـد   1396سال  هاي بخش مسكن نيز در تحوالت شاخص. نددرصد برخوردار بود 9/0و  2/3، 4/4

تعـداد معـامالت و متوسـط قيمـت خريـد و فـروش يـك         ،در اين سـال . دهد رشد اين بخش را نشان مي

. درصد رشـد داشـت   5/11و  8/11ترتيب مترمربع واحد مسكوني در شهر تهران نسبت به سال پيشين به 

 يهـا  بـه قيمـت  ( يشـهر كل مناطق  جديد يها در ساختمان يبخش خصوص يگذار سرمايهافزون بر اين، 

ارزش  بـه ايـن ترتيـب،   . افـزايش داشـت  درصـد   9/14 نسبت به سال پيشين برابر 1396در سال  )يجار

ش مسـتمر در  كه در ده فصل متوالي متأثر از ركود حاكم بر ساخت و ساز بـا كـاه  بخش ساختمان افزوده 

 يدرصـد  0/2و  4/1، 1/3 رشـد از به ترتيب  1396، در فصول دوم، سوم و چهارم سال عملكرد مواجه بود

 2/1 پيشـين، نسـبت بـه سـال     1396سـال  بخش ساختمان در  ارزش افزوده ،و در مجموع شدبرخوردار 

ه توسـط  شـد هـاي سـاختماني صادر   تعـداد پروانـه   يآمار عملكرد مقدماتبر اين، افزون . رشد داشت درصد
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هاي ساختماني در  از فعاليتها در كل مناطق شهري به عنوان شاخص استقبال بخش خصوصي  شهرداري

كه احتمال تداوم رونق ساخت و ساز مسـكن را   رشد داشت درصد 2/4 پيشيننسبت به سال  1396سال 

 .كند هاي آتي تقويت مي در فصل

ميـزان  در ايـن سـال،   . نيـز ادامـه خواهـد داشـت     1397هاي نظام بانكي از توليد در سال  حمايت

منظـور   بـه  كوچك و متوسـط  يها بنگاه يمين مالأدر قالب طرح ت توسط شبكه بانكي تسهيالت قابل اعطا

هاي نيمه تمـام بـا پيشـرفت     هاي اقتصادي كوچك و متوسط، تكميل طرح گردش بنگاه در  سرمايه تأمين

 300بازسازي و نوسازي و تأمين مـالي اصـناف در حـدود    هاي  طرحتأمين مالي درصد،  60فيزيكي باالي 

. شـد بـه شـبكه بـانكي ابـالغ      اجـرا بـراي  ستورالعمل مربوط تهيه و بيني شده كه د پيشهزار ميلياردريال 

 300نيز تخصيص حـداكثر   1397قانون بودجه سال  18تبصره  »الف«اجرايي بند نامه  ينيآ در ،همچنين

بازسازي و هاي منتخب،  منظور حمايت از رسته فعاليت بهريال تسهيالت از محل منابع بانكي    هزار ميليارد 

تمـام بخـش خصوصـي بـا      هاي كشاورزي، صنعتي و معدني نيمـه  اندازي طرح نوسازي صنايع، تكميل و راه

هـاي كسـب    هاي صنايع كوچك و حمايت از توسعه خوشه درصد، اجراي طرح 60پيشرفت فيزيكي باالي 

ودروهـاي عمـومي و   و نقل عمومي و ريلي از جمله جايگزيني خ  هاي حمل هاي فرسوده و طرح وكار، بافت 

زايي مناطق مرزي، گردشگري، صنايع  هاي اشتغال آالت كشاورزي فرسوده، كارورزي جوانان و طرح ماشين

  .دستي و ميراث فرهنگي در نظر گرفته شده است

 تحوالت بخش اسمي اقتصاد

 اعتباري و پولي حوزه متغيرهاي وضعيت) الف

هـزار ميليـارد    8/15299بـه   1396 سال اسفندبر اساس آخرين آمار موجود، حجم نقدينگي در پايان 

رشد نقـدينگي در  . درصد رشد داشت 1/22به ميزان  1395سال  اسفندريال رسيد كه نسبت به پايان 

واحـد درصـد كـاهش     1/1برابـر  ) درصد 2/23( 1395دوره مشابه سال در مقايسه با رشد  1396 سال

 .اشتد

 5/341( 1395 سـال نسبت به پايان  رشد درصد 0/19با  1396پايه پولي در پايان سال حجم 

است كه رشد پايه پولي در سال  گفتني. هزار ميليارد ريال رسيد 8/2139به ) هزار ميليارد ريال افزايش



 
 نگاهي به اقتصاد

 
9 

نشـان   افـزايش واحـد درصـد    7/1، )درصـد  3/17برابـر  ( 1395نسبت به رشد مشـابه در سـال    1396

بـه   1395درصـد افـزايش نسـبت بـه پايـان سـال        4/32ها بـا   مطالبات بانك مركزي از بانك. دهد مي

 افـزايش ترين عامل  واحد درصد، مهم 0/18هزار ميليارد ريال رسيد كه با سهمي فزاينده برابر  3/1320

درصـد   2/12هـاي خـارجي بانـك مركـزي بـا       خالص دارايي. بوده است 1396رشد پايه پولي در سال 

 فزاينـده  ديگـر واحـد درصـد، عامـل     1/13برابر  فزايندهو با سهمي  1395نسبت به پايان سال  افزايش

 . است بوده  1396رشد پايه پولي در سال 

 1395نسبت به پايان سال  كاهشدرصد  4/71خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي با 

پايه  كاهندهل امع ترين مهمواحد درصد،  0/8برابر  كاهندهبا سهمي  وهزار ميليارد ريال رسيد  9/57به 

 .بود 1396پولي در سال 

پايـان   كه نسبت به رقم مشـابه رسيد  150/7، ضريب فزاينده نقدينگي به 1396 سالپايان  در

 1/5برابـر   1395سـال   رشد ضريب فزاينده نقـدينگي در  .رشد داشتدرصد  6/2 به ميزان 1395سال 

بـه  توجـه  هاي اخير، كاهنده بوده و با  سالدر در مجموع، نرخ رشد ضريب فزاينده نقدينگي . درصد بود

در زمينه توسعه كمي و كيفـي بانكـداري الكترونيـك كـه بـه كـاهش قابـل         آمده دست بههاي  پيشرفت

 ،هـا  بودن نسبت ذخاير اضافي بـه كـل سـپرده    پايينمالحظه ميل نقدينه خواهي مردم منجرشده و نيز 

اندازي براي افزايش قابل توجه ضـريب   نرخ سپرده قانوني، چشم دربارهالزامات قانوني موجود  ،همچنين

 .فزاينده نقدينگي در آينده نزديك متصور نيست

 اقتصاد خارجي بخش تحوالت) ب

 5/3هـا بـا كـاهش     جـاري تـراز پرداخـت     مـازاد حسـاب   1396بر اساس برآوردهاي مقدماتي، در سال 

تـرين   افزايش كسري حساب خدمات، مهـم  .ميليارد دالر رسيد 8/15، به 1395به سال  درصدي نسبت

 بـا  ارزش فوب صادرات كـاال  ،1396در سال  .در كاهش مازاد حساب جاري در اين دوره بودمؤثر عامل 

كـه ايـن افـزايش     ديميليـارد دالر رسـ   1/98به  پيشيندرصد افزايش نسبت به دوره مشابه سال  9/16

درصد  7/19، ارزش فوب واردات كاال با همچنين. درصدي صادرات نفتي بود 1/18بيشتر ناشي از رشد 

مجمـوع تعهـدات   . ميليارد دالر رسـيد  5/75 قابل مالحظه سطحبه  ،1395نسبت به رقم سال  افزايش
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ميليـارد   2/23(درصـد   2/65ميليارد دالر رسيد كه  7/35به رقم  1396اسفند خارجي كشور در پايان 

تشـكيل  ) هـا  بدهي(آن را تعهدات بالفعل ) ميليارد دالر 4/12(درصد  8/34آن را تعهدات بالقوه و ) دالر

و سـهم  درصـد   9/45) تعهـدات بالفعـل  (هاي خـارجي   مدت از كل بدهي هاي كوتاه سهم بدهي. داد مي

درصـد   1/54قطع زمـاني يادشـده   در م) تعهدات بالفعل(هاي خارجي  هاي بلندمدت از كل بدهي بدهي

 .بود

 تحوالت بودجه عمومي دولت) پ

رسيد كه نسـبت بـه    الير ارديليهزار م 3/3200 به حدود 1396منابع و مصارف بودجه دولت در سال 

. درصـد تحقـق داشـت    3/92و نسبت به رقم مصـوب بودجـه،   يافت درصد افزايش  0/13 ،پيشينسال 

 1395هزار ميليارد ريال بود كه نسبت به سال  7/1675مبلغ  1396درآمدهاي عمومي دولت در سال 

درآمـدهاي  . درصـد تحقـق داشـت    2/96و نسبت به رقـم مصـوب بودجـه،     شيدرصد افزا 7/14 ودحد

نسبت به سـال   در سال مورد بررسيبه عنوان اجزاي اصلي درآمدهاي عمومي، مالياتي و ساير درآمدها 

سهم درآمدهاي مالياتي از كل منابع بودجه  .درصد رشد همراه بودند 0/16و  2/14به ترتيب با  پيشين

نسبت درآمدهاي مالياتي بـه توليـد ناخـالص داخلـي در      و درصد بود 2/36دوره،  نيعمومي دولت در ا

، منـابع حاصـل از واگـذاري    سـال در ايـن   .درصد رسـيد  8/7واحد درصد كاهش به  2/0با  1396سال 

به رقـم   ،يدرصد 4/22تحقق  عدمو  1395ي نسبت به سال درصد 2/24 رشدبا اي  هاي سرمايه دارايي

اي از كـل منـابع    هـاي سـرمايه   سهم منابع حاصل از واگـذاري دارايـي   .ديرسهزار ميليارد ريال  9/922

در  1396هـاي مـالي در سـال     واگـذاري دارايـي  . درصـد بـود   8/28دوره،  نيبودجه عمومي دولت در ا

 3/17به دليل كاهش  ،اين كاهش اصلي دليل. درصدي مواجه بود 2/4با كاهش  پيشينمقايسه با سال 

 . بود پيشيندرصدي انتشار اوراق مالي اسالمي نسبت به سال 

در هـزار ميليـارد ريـال رسـيد كـه       4/2429بـه   1396در سال ) جاري(اي  هزينه هاي پرداخت

درصـد افـزايش    2/17 ،پيشينسال رقم عملكرد درصد تحقق و نسبت به  7/95مقايسه با رقم مصوب، 

 9/75، سـال  نيـ بودجـه عمـومي دولـت در ا    مصارفاي از كل  هزينه هاي پرداختسهم . دهد نشان مي

 شيافـزا  ددرصـ  6/13بـا  ) هاي عمرانـي  پرداخت( اي سرمايههاي  پرداخت بابت تملك دارايي .درصد بود
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 5/61تحقـق  دهنـده   نشـان سال رسـيد كـه   اين هزار ميليارد ريال در  2/439به  1395نسبت به سال 

بودجـه   مصـارف هاي عمراني از كل  سهم پرداخت. است 1396درصدي ارقام مصوب قانون بودجه سال 

 پيشينهاي مالي در اين سال نسبت به سال  تملك دارايي. درصد بود 7/13، دوره نيعمومي دولت در ا

 . هزار ميليارد ريال رسيد 7/331درصد كاهش مواجه شد و به رقم  0/11با 

اي، تراز عمليـاتي دولـت    هاي هزينه ، با توجه به رقم عملكرد درآمدها و پرداخت1396سال  در

. درصد افـزايش داشـت   2/23 ،پيشينهزار ميليارد ريال كسري مواجه شد كه نسبت به سال  7/753با 

رو شد؛ بنـابراين   هزار ميليارد ريال مازاد روبه 7/483اي با  هاي سرمايه واگذاري داراييهمچنين، خالص 

 1/270بـا   1396در سـال  ) كسري بودجـه (اي بودجه عمومي دولت  در مجموع، تراز عملياتي و سرمايه

نسبت كسري بودجه دولت به توليد ناخالص داخلي  ،بر اين اساس .هزار ميليارد ريال كسري مواجه شد

 .درصد رسيد 8/1به  1395واحد درصد كاهش نسبت به سال  2/0با  1396در سال 

 ها تحوالت بازار دارايي) ت

ريال بود  40453و  48080متوسط نرخ اسمي يورو و دالر در بازار آزاد به ترتيب برابر ، 1396در سال 

دالر آمريكـا در سـال    يورو و همچنين، هر. تدرصد رشد داش 0/11و  0/19 ،پيشينكه نسبت به سال 

متقاضـيان   ارريـال در اختيـ   34214 و 39949 متوسـط  هاي با نرخ به ترتيب در بازار بين بانكي1396

شـكاف نسـبي نـرخ     تحت تأثير انتظارات منفي نسبت به آينده اقتصاد كشـور، در اين سال، . قرارگرفت

 افـزايش  1395واحد درصد نسبت بـه سـال    1/2و  2/3به ترتيب  يآزاد و بين بانكيورو و دالر در بازار 

برابـري يـورو و دالر مقابـل     يهـا  در اين دوره، انحراف معيار نرخ .درصد رسيد 2/18و  4/20و به  يافت 

 1/3و  6/8درصد و ضريب تغييرات آنها در حدود  3/83و  4/351به ترتيب حدود  نيزريال در بازار آزاد 

افزايش نوسـانات در ايـن    دهنده نشانكه  افزايش يافت پيشين،واحد درصد نسبت به مدت مشابه سال 

افـزايش يافـت كـه     1395نسبت به سال  1396قيمت تمامي قطعات سكه طال نيز در سال  .استبازار 

ـ    در بيشتر موارد ها  اين افزايش در ايـن  . ودناشي از تحوالت نرخ دالر در بـازار آزاد در نيمـه دوم سـال ب

درصد به ترتيـب كمتـرين و بيشـترين     0/30درصد و ربع سكه با  4/17سكه تمام بهار آزادي با  ،ميان

  .افزايش را به خود اختصاص دادند
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بـه   1395، شاخص كل بورس و ارزش بازاري بورس نسبت به پايان سـال  1396در پايان سال 

بورس نيز شاخص كل و ارزش بازار بـه ترتيـب بـا    در فرا. بود درصد رشد همراه  8/18و  7/24ترتيب با 

هـاي   ترين داليل رشـد شـاخص   مهم. درصد رشد نسبت به پايان سال گذشته همراه شد 4/40و  4/25

ويـژه در   بـه ) (دالر( و افـزايش نـرخ ارز   قيمت فلـزات اساسـي  رشد رشد قيمت نفت،  ،بورس و فرابورس

افـت  ثير أتـ ذكر است كه در دوماهه پايـاني سـال و تحـت     شايان ،البته. بود) 1396ماهه سوم سال  سه

دولـت آمريكـا در مـورد برجـام،      ها در بازارهاي جهاني و نزديـك شـدن بـه اعـالم نظـر رسـمي       قيمت

 .هاي بورس با كاهش همراه بودند شاخص

 بندي جمع

رجـام در  جانبـه از ب  با اقدام آمريكـا در خـروج يـك    ،1396رغم عملكرد مثبت اقتصاد كشور در سال  به

هـاي اقتصـادي،   بازگشـت تحـريم  بـراي  ماهه  ماهه و شش هاي سهو تعيين مهلت 1397ارديبهشت ماه 

عـاالن اقتصـادي شـكل گرفـت و     جوي از نااطمينـاني نسـبت بـه آينـده و انتظـارات منفـي در بـين ف       

حـال انتقـال بـه    هـاي ارزي در   تكانه. بازار ارز افزايش يافتويژه در  بههاي سوداگرانه در اقتصاد  فعاليت

هـاي ابتـدايي سـال     دهـد، در مـاه   طور كه آمارهاي بانك مركزي نشـان مـي   همانبوده و  ي ديگربازارها

افـزايش   1396كننده در مقايسه بـا دوره مشـابه سـال     هاي قيمت توليدكننده و مصرف شاخص 1397

نترل رشد نقدينگي بايستي با توجه به تاثير نقدينگي بر تورم و نرخ ارز، ك. اي داشته است قابل مالحظه

د، عامـل مسـلط   طور كه بررسي آمارها نشـان دا  همان. باشد 1397هاي بانك مركزي در سال  از اولويت

در  ها به بانك مركـزي بـوده و   دهي بانكافزايش ب 1396و رشد پايه پولي در سال  در افزايش نقدينگي

هـا، شـتاب در اصـالحات     بانـك   نامـه اصـالح تراز . ، مشكالت تشديد خواهـد شـد  صورت ادامه اين روند

رويكردهايي است كه بايـد   ،ها به بخش خصوصي واقعي ساختاري نظام بانكي و فروش اموال مازاد بانك

اعمـال   با توجه به تحت تـأثير قرارگـرفتن عوايـد ارزي در پـي     ،همچنينشوند؛ در اين خصوص دنبال 

هـاي احتمـالي در آينـده اولويـت مهـم       شـوك ، حفظ ذخاير ارزي به منظور مقابله بـا  هاي نفتي تحريم

 .گذار ارزي قرار گيرد هاي سياست ديگري است كه بايد در رأس برنامه



 

 13-48، صفحات 1396 زمستان، 80، شماره چهارمسال بيست و فصلنامه روند، 

 
 توليد در اقتصاد ايران نوساناتبررسي اثر استقالل بانك مركزي بر كاهش 

 )و رويكرد خودرگرسيون برداري گارچبا استفاده از مدل (
 

2T0Fحسن زرين اقبالدكتر 


2T،  2نژاد محمدرضا مسيبدكترT1F

،
2T ، 2آبادي قاسم نجفي كاجدكترT2F


2T 2رازيهميالد شدكتر وT


3F



 

 
 

 دهيچك
بانك مركزي به عنوان يك الگوي نهادي سياستگذار پولي بر كاهش نوسـانات توليـد و ثبـات    قانوني اثر استقالل  در اين پژوهش،

 بـرآورد بـراي  . است بررسي شدهدر اقتصاد ايران  )1340-1393(ساله  54اقتصاد كالن در يك رويكرد تحليل تاريخي براي دوره 

بـا  . شده استاسبه واريانس شرطي توليد استفاده براي مح  (GARCH)و از روش گارچ )VAR(الگو از روش خودرگرسيوني برداري 

د كه بانك مركزي تنها براي شكه يك شاخص تركيبي جديد از چهار شاخص متعارف است مشخص  "شاخص ميانگين"استفاده از 

ـ      ،دشها مشخص  در نتيجه بررسي. از استقالل نسبي برخوردار بوده است 1361تا  1340 هاي سال ر اثـر اسـتقالل بانـك مركـزي ب

واريانس توليد منفي و معنادار بوده و به ازاي افزايش ميزان استقالل از نوسانات توليد كاسته شـده و اقتصـاد از ثبـات بيشـتري     

اثر سياست مالي دولت و درجه بازبودن اقتصاد بر خالف جهت اثر استقالل بانك مركزي عمل كـرده و باعـث   . ده استشبرخوردار 

دهندگي استقالل بانـك   هرچند سهم توضيح ،دشدر نتيجه آزمون تجزيه واريانس نيز مشخص . تده اسشتوليد  نوساناتافزايش 

مدل به شدت افزايش  ديگر اما در طول زمان نسبت به اثر ناكارآمدي عوامل ،است مركزي در نوسانات توليد در ابتدا بسيار كم بوده

 .ه استداشتثرتري بر ثبات توليد ؤيافته و نقش م

 
 

 .توليد نوساناتاستقالل بانك مركزي، سياست پولي،  :كليــديواژگان 
 

 .JEL:E58, E32, F43 , N15, C62بندي طبقه
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  دكتراي اقتصاد پوليmosayebnejadm@gmail.com                                                                                 
   دكتراي علوم اقتصاديnajafi482000@yahoo.com                                                                               

  مدرس مؤسسه آموزش عالي گلستان     ي اقتصادادكتر ،                              milad.shahrazi@gmail.com 
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 مقدمه. 1

پـذير   دستيابي به رشد اقتصادي با ثبات بدون وجود يك سيستم پولي و مالي قدرتمند و منعطف امكان

هـاي اقتصـادي و جايگـاه و     هاي اثرگذار بر رشد و توسعه اقتصادي، سياسـت  در كنار تمام مؤلفه. نيست

در شرايطي كه كشور دوران گذار . اي برخوردار است نقش نهادهاي سياستگذار اقتصادي از اهميت ويژه

هـاي پـولي و    كند، سياسـت  از تورم افسارگسيخته و شتابان و خروج از شرايط ركودتورمي را تجربه مي

برخـوردار   هاي اين دو حوزه از اهميت بيشتري مالي و چگونگي عملكرد نهادهاي مسئول سياستگذاري

هـاي   ها در بيشتر موارد از طريق مقام پولي شامل دولـت و يـا بـا مشـاركت بانـك      اين سياست. اند شده

نظير در بخش اسمي اقتصـاد   تجربه موفق كنترل تورم و ايجاد ثبات كم. شود مركزي طراحي و اجرا مي

يـي بيشـتر در بـين    از سوي مقامات پولي كشور كـه بـا همگرا   1395كالن در سه سال منتهي به سال 

سياستگذاران پولي و بهبود استقالل عملي بانك مركزي همراه بوده است، اهميت موضوع اسـتقالل در  

سياستگذاري پولي و نهاد متولي آن را بر مديريت نوسانات بخـش حقيقـي اقتصـاد دوچنـدان سـاخته      

0Fاست؛ اين در حالي است كه به دنبال افزايش استقالل بانك مركزي

و بـا افـزايش نقـدينگي     در ايـران  1

هاي اخير و كاهش رشد منابع پولي بخش عمـومي   عنوان يكي از عوامل اصلي پول در اقتصاد در سال به

رفت به ايجاد رونق و رشد اقتصادي منتهي نشد؛ هرچند از عمق  طور كه انتظار مي همراه بوده است، آن

درصد  3/6اي غيررسمي، كشور رشد ه شده و طبق گزارش كاسته 1392و  1391هاي  ركود تورمي سال

 . شود اين روند ادامه يابد بيني مي را تجربه كرده و پيش 1395در سال 

فـراوان   يهـا  بينشـ  و فـراز بـا   1339 سـال  از كـه  رانيـ ا در يمركز يبانكدار ساله 57 تجربه

 بانـك  اسـتقالل  يبررسـ  به رانيا در ييها پژوهش. همراه بوده است يپول استگذاريسنهاد  نياستقالل ا

 اثـر  به يتوجه چندان اما اند، پرداخته تورم ژهيو بهاقتصاد كالن  يرهايروند متغ براثرات آن  ايو  يمركز

 عمـل  بـه  يهـا  يبررسـ  زين يخارج يها پژوهشدر  يحت است؛ نشده مطالعات نيا در ديتول بر استقالل

ثبـات   رسـد  يمـ كه بـه نظـر    يدر صورت اند، كرده يرا بررس رهايخود متغ راتييروند تغ شتريب زيآمده ن

______________________________________________________ 
1. Central Bank Independence  
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 رونـد  يبررسـ  گـر، يد انيـ ببه  1F1.است تا روند خود آنها رهاينوسانات متغ ريتأثتحت  شتريكالن ب اقتصاد

 اقتصـاد  ثبـات  يبرا يبهترشاخص عملكرد  عنوان به ر،يمتغ خود رييتغ يجا به ديتول انسيوار راتييتغ

2Fكالن

 نوسـانات  بـر  يمركز بانك استقالل اثر يبررس پژوهش، نيا هدف ادشده،يتوجه به خأل  با. است 2

 اثـرات  داراي ايـران  در مركـزي  بانك استقاللكه  شود مياين فرضيه بررسي  مقاله نيا در. است ديتول

 ؟است كاسته توليد نوسانات ميزان از و بوده حقيقي بخش در اقتصاد ثبات بر مثبت

3Fعملكرد بخش پولي اقتصاد يعنـي بخـش مـالي   اين بررسي بر اساس عوامل ديگر تأثيرگذار بر 

3 

از ايـن رو،  . سـازي شـده اسـت    اقتصاد و تعامل و اثرگذاري اين دو بخش در يك اقتصاد تقريباً باز مـدل 

در اقتصـاد ايـران، در كنـار بررسـي      سـال  50هاي سـري زمـاني بـيش از     بررسي دامنه وسيعي از داده

هـاي   تغييرات و يا رشد خود متغير از طريق محاسـبه واريـانس  نااطميناني توليد و نوسانات آن به جاي 

4Fشرطي توليد با استفاده از مدل گارچ

سازي مقاله با توجه بـه تحـوالت بخـش مـالي اقتصـاد و       ، و مدل4

هـاي   ي است كه اين مقالـه نسـبت بـه پـژوهش    ا توسعهو  ها ينوآورارتباط آن با دنياي خارج از جمله 

 .پيشين داشته است

ه در شش قسمت ساماندهي شده است؛ در بخش دوم به بيان ادبيات و مباني نظـري و  اين مقال

شناسـي   در قسـمت سـوم، روش  . شـود  مـي   پيشينه مطالعات موجود در داخل و خارج ايـران پرداختـه  

بخش چهارم بـه تصـريح   . است ها در اقتصاد ايران بررسي شده پژوهش و روند حركت متغيرها و شاخص

بنـدي نتـايج و ارائـه پيشـنهادها نيـز در دو       هاي پژوهش، جمع يافته. يافته است مدل پژوهش اختصاص

 .شد بخش پاياني ارائه خواهد

______________________________________________________ 
1. Mehnatfar. (2016) and Samadi, et al. (2009). 
2. Macroeconomic Instability 
3. Financial Sector 
4. GARCH Model 
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 ادبيات موضوع. 2

 مباني نظري . 2-1

مدت و بلندمدت و مديريت نوسانات آنهـا از   در اقتصاد كالن روند تغييرات متغيرهاي اقتصادي در كوتاه

مدت بـر كـاهش    بلندمدت تمركز بيشتر بر رشد اقتصادي و در كوتاهدر . اي برخوردار است اهميت ويژه

در اين ميان، سياست پولي از طريق مديريت عرضـه  . نوسانات اقتصادي و افزايش ثبات در اقتصاد است

 5F1.پول بر نوسانات توليد و تورم اثرگذار است

6Fكارهـاي فيشـر  هـاي اقتصـاد كـالن بـه      نظريه مربوط به اثرگذاري سياست پولي بـر شـاخص  

2 

7Fو كينز )1933(

8Fاز زماني كه فريدمن. گردد برمي )1936( 3

هـاي   اي پولي خواند، سياست تورم را پديده 4

توجه به اين موضوع كه از نيمـه دوم قـرن بيسـتم    . هاي اقتصادي قرار گرفت پولي در صدر توجه نظريه

 . مرار يافته استهاي اخير در كارهاي نظري و تجربي نيز است رواج يافته است، تا سال

سياست پولي از طريق تغييرات عرضه پول و نرخ بهره، ثبات اقتصاد و نوسانات تقاضـاي كـل را   

عنـوان بخـش    هاي پولي به اي بر اثر پول و سياست در اقتصاد پولي تمركز ويژه. دهد تحت تأثير قرار مي

عنـوان شـاخص    بـه (وليـد  و ت) تـرين شـاخص متغيرهـاي اسـمي     عنوان اصلي به(اسمي اقتصاد بر تورم 

و9F5.و نوسانات آنها قرار دارد) ترين متغيرهاي حقيقي اصلي
10F

6  

11Fهاي اقتصادي براي ايجاد ثبات اقتصاد كالن نظريه 1970از دهه 

هـاي پـولي    بيشتر بر سياست 7

هـاي   توجـه بـه توانـايي و مسـير     2007گذاري تورم متمركز بود، هرچنـد پـس از بحـران     ويژه هدف به

هاي مالي و پولي و اثر آنها بر كاهش نوسانات اقتصادي افزايش يافتـه   تعامل بين سياست تأثيرگذاري و

 . است

______________________________________________________ 
1. Ireland. (2008). 
2. Fisher 
3. Keynes 
4. Friedman 
5. Loscos, et al. (2011). 
6. Walsh. (2010). 
7. Macroeconomic Stability 
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عنـوان يـك الگـوي     در اين ميان، موضوع استقالل بانك مركزي يكي از موضوعاتي است كه بـه 

هاي مركزي در بيشتر مـوارد از طريـق ابـزار نـرخ      بانك. نهادي در سياستگذاري پولي مطرح شده است

داشتن اقتصاد از نوسـانات اقتصـادي دارنـد؛     ه و يا مديريت تقاضاي پول و نقدينگي سعي بر دور نگاهبهر

هرچند منازعات فراواني بر سر نقش سياست پولي بر بخـش توليـدي اقتصـاد وجـود دارد، امـا در هـر       

د، صورت بر سر جايگاه و اثرات مشخص بانك مركزي بر بخش حقيقي اقتصاد كمتر چالشـي وجـود دار  

 .نظرهايي وجود دارد  ولي همچنان بر حدود و ثغور آن اختالف

12Fفريدمن

، »آيا استقالل بانك مركزي ضروري اسـت؟ «در يك مطالعه تجربي با عنوان ) 1962( 1

13Fمند سه راهكار استقالل بانك مركزي، سياست پولي قاعده

14Fمحـور  يا سياسـت پـولي قاعـده   (مصوب 2

و ) 3

15Fاستاندارد كاالي اوليه

ام پولي از طريق آنها به تعهد و مسئوليت خود در قبال سياسـت پـولي   را كه مق 4

 وي با مقايسه تجربه دو دهه استقالل بانك مركزي در اياالت متحـده  . كند، بررسي كرده است عمل مي

رسد كه وضـع قواعـد روشـن بـراي سياسـت پـولي        و تجربه كشورهاي ديگر به ايـن نتيجـه ميآمريكا 

 .ضوعيت داشتن استقالل نهاد متولي سياست پوليمسأله اصلي است تا مو

از آن زمان تاكنون، براي آزمون مجدد كارآمدي اين دو سياست پولي براي اقتصادهاي مختلف، 

ها و اطالعات فراواني از تجربه اين دو گزينه در كشورهاي مختلف با رويكردهاي متفاوت در اختيار  داده

با استفاده از شواهد تجربـي اثـر اسـتقالل بانـك مركـزي بـر       ) 2013(به تازگي تيلور . قرار گرفته است

وي به بررسي تغييرات اقتصاد كالن . عنوان يك سياست پولي آزمون كرده است نوسانات اقتصادي را به

در شرايطي كه سياست پولي بر پايه قاعده استوار بوده و در شرايطي كه بانك مركزي بـدون توجـه بـه    

فرض كه سياسـت   وي با اين پيش. تلف استقالل برخوردار بوده، پرداخته استقاعده پولي از درجات مخ

و يـا بـر مبنـاي هدفگـذاري     ) شرايط نبود استقالل بـراي بانـك مركـزي   (پولي يا بر مبناي قاعده پولي 

______________________________________________________ 
1. Friedman 
2. Legislated Monetary Rules 
3. Rule-based Policy 
4. Commodity Standard 
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16Fتورم

است، تحليل خود را ) كند اي كه بانك مركزي در صورت داشتن استقالل آن را انتخاب مي گزينه(1

 . استانجام داده 

مند براي نخستين بار از سوي تيلور در مورد وجود رابطـه بـين نـرخ بهـره      سياست پولي قاعده

در قاعده تيلور . عنوان ابزار سياست پولي براي تعديل انحرافات تورم و شكاف توليد، مطرح شده است به

نرخ بهـره اسـمي را   شان  بانك مركزي در واكنش به انحراف معيار تورم و توليد از مقادير هدف) 1993(

 :اين قاعده به اين صورت است. دهد تغيير مي

)1(𝑖𝑡 = 𝜋𝑡 + 𝑟𝑡∗ + 𝛼𝜋(𝜋𝑡 − 𝜋𝑡∗) + 𝛼𝑦(𝑦𝑡 − 𝑦�𝑡)                                                                              

به ترتيب نرخ تورم محقـق شـده و نـرخ تـورم      ∗πtو  πtنرخ بهره اسمي،  itدر اين رابطه  "

نرخ بهره حقيقي در زمان  ∗rtبه ترتيب لگاريتم توليد جاري و توليد بالقوه و  y�tو  ytهدف؛ 

t ؛ اما در هدفگذاري تورم توسط بانك مركزي يك نـرخ تـورم مشخصـي بـراي دوره     هستند

ايـن نـرخ در   . شـود  ي ميها در اقتصاد هدفگذار مدت، با هدف حفظ ثبات قيمت زماني كوتاه

كه به بيان رابطه بلندمدت بين توليد و تورم و -اي شبيه قاعده تيلور  بيشتر موارد تابع قاعده

نـوعي بيـانگر اختيـارات بانـك مركـزي بـراي حفـظ نـرخ          نبـوده و بـه   -پردازد نرخ بهره مي

  ".هاي بخش مالي و دولت است هدفگذاري شده از سياست

برخـوردار نبـودن از پايـه     مواجه اسـت؛ نخسـت،   در ايران با دو مشكل كارگيري قاعده تيلور به

پولي در ايران به جاي نـرخ بهـره، متغيـر سياسـت پـولي حـداقل در        پايه ،اقتصاد خردي و ديگر اينكه

بـا عنـوان قـانون     1362با توجه به منع ربا در قـانون پـولي و بـانكي كشـور مصـوب       17F2.مدت است كوتاه

تـرين ابـزار از ظرفيـت     عنـوان مناسـب   بـه  هاي پوليا، تنها ابزار حجم پول و كلعمليات بانكي بدون رب

و ) 1391( ماننـد كميجـاني و توكليـان   هچنـدين مطالعـه    ،در ايـن ارتبـاط  . نـد رمنـدي برخوردا  قاعده

يافتـه پـولي بـراي اسـتقالل بانـك       يك قاعده گسـترش  اند تا  تالش كرده) 1392( كميجاني و همكاران

______________________________________________________ 
1. Inflation Targeting 

 ).1391. (نژاد و بهمن تقي.  2
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را بـراي بانـك مركـزي بـر اسـاس تـابع زيـان         واكنشيتابع  ،ي از اين مطالعاترخب. كنندارائه مركزي 

 :اين تابع بدين شرح است. اند معرفي كرده) 2002( نامتقارن ُالمدا

𝐿�𝜋.𝑦.𝑀1̇ ∗� =  ж1
𝑠𝑡  (𝜋𝑡 −  𝜋∗ )2 + ж2

𝑠𝑡  �𝑦𝑡 −  𝑦∗  �
2  +  ж3

𝑠𝑡  �𝑀1̇ 𝑡 −  𝑀1̇ 𝑡
∗

 �
2

. 𝑠𝑡         )2(  

πt) فوق باال،رابطه  در" −  π∗ ) و �yt −  y∗ � مقادير انحراف از تورم هـدف و توليـد    همان

و  ،شده تعادلي و هدف حجم پـول  ريزي برنامهرشد  نرخ  ∗M1̇. بالقوه در قاعده تيلور هستند

)M1̇t −  M1̇t
∗

بانـك   غيراسـتاتيك  𝑠t. انحراف بانـك مركـزي از ايـن نـرخ اسـت      ميزان)   

نيز ميزان اهميت هر يـك   ж. است tركودي و يا رونق در دوره  طيشرامركزي براي ارزيابي 

 ".دهد مياز اهداف را در سياست پولي بانك مركزي نشان 

به بعد، موضوع اسـتقالل بانـك مركـزي در متـون اقتصـاد       1990به موازاتي كه از اواسط دهه 

ر قوانين مربـوط بـه   هاي بيشتري را به خود جلب كرده است، بسياري از كشورهاي جهان د كالن توجه

ها شده  هاي مركزي از دولت اند كه باعث استقالل بيشتر بانك بانك مركزي خود اصالحاتي را انجام داده

ها متمركز شوند؛ در مقابل، در ايـران شـاهد كـاهش اسـتقالل      هاي مركزي صرفًا بر ثبات قيمت تا بانك

ي همواره بـا طـرح وجـود انضـباط پـولي و      طرح ايده استقالل بانك مركز. ايم قانوني بانك مركزي بوده

18Fهـاي صـالحديد   شـود از اتخـاذ سياسـت    كه سبب مي-سياست پولي مبتني بر قاعده 

تـا حـد زيـادي     1

هـاي   هدف از استقالل بانك مركزي، دوركردن عرضه پـول از انگيـزه  . همراه بوده است -جلوگيري شود

 . سياسي دولت و عوامل ديگر اقتصادي است

عنوان شاخص بخش اسمي اقتصـاد كـالن    اما موضوع اثر استقالل بانك مركزي صرفًا به تورم به

شود و مباحث مربوط به اثر آن بر بخش حقيقي و توليـد نيـز از مباحـث مطـرح در موضـوع       ختم نمي

كردن متغيرهاي توضيحي صورت  هاي اخير كه با اضافه استقالل بانك مركزي است؛ هرچند در پژوهش

______________________________________________________ 
1. Discretionary Policy 
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ه است، نتايج پيشين را كه بيانگر تأثير قوي و معنادار استقالل بانـك مركـزي در كـاهش تـورم و     گرفت

  19F1.اند بيكاري بوده است، به چالش كشانده

كـردن آن بايـد از    كمـي  گيـري و  اي كيفي است كـه بـراي انـدازه    استقالل بانك مركزي پديده

يـزان و درجـه اسـتقالل بانـك مركـزي      بدين منظور براي سنجش م. متغيرهاي جايگزين استفاده كرد

 بانـك  اسـتقالل  زانيـ مالك قضـاوت در مـورد م   مقاله، نيدر ا.. هاي مختلفي تعريف شده است شاخص

20Fهاي بيد و پـاركين  شاخص.  است ياستقالل قانون ي،مركز

21F، ايجفينگـر و شـالينگ  )1988( 2

3 )1993( ،

22Fو تابليني ، شاخص گريلي، ماسيكناردو)1992(شاخص كوكرمن، وب و نياپتي 

، شاخص متيو )1991( 4

 . هاي معتبر استقالل بانك مركزي هستند ، از شاخص)2009(و دوميتر ) 2006(

استقالل بانك مركزي را در دو جنبه استقالل سياسي و اسـتقالل مـالي   ) 1988(بيد و پاركين 

هـر يـك از    به منظور محاسـبه درجـه اسـتقالل بانـك مركـزي سـه معيـار را در        آنها. اند بررسي كرده

 . اند هاي استقالل سياسي، استقالل مالي و اقتصادي به صورت بله و خير، پرسيده جنبه

تر  شبيه شاخص بيد و پاركين است، اما گسترده) 1991(شاخص گريلي، ماسيكناردو و تابليني 

 .از آن بوده و استقالل بانك مركزي را از دو جنبه اسـتقالل سياسـي و اقتصـادي بررسـي كـرده اسـت      

 . شاخص استقالل سياسي از هشت گزاره و اقتصادي از هفت گزاره تشكيل شده است

، درجه اسـتقالل قـانوني بانـك مركـزي را بـا جزئيـات       )1992(شاخص كوكرمن، وب و نياپتي 

اين شـاخص در دو الگـوي ميـانگين وزنـي     . هاست ترين شاخص كند و از پركاربرد بيشتري محاسبه مي

)LVAW(23F5  و وزن يكسان)LVAU(24F6 تفاوت شاخص وزنـي بـا شـاخص بـدون وزن در     . ارائه شده است

 .گيرد ها تعلق مي هايي است كه بر يك از اين مشخصه وزن

______________________________________________________ 
1. Zervoyianni and Anastasiou. (2012). 
2. Bade and Parkin 
3. Eijffinger and Schaling 
4. Grilli, Masciardano and Tabellini 
5. Weighted Index of Legal Independence. 
6. Unweighted Index of Legal Independence 
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نيـز شـاخص   ) 1988(با ايجاد تغييراتي در شاخص بيد و پاركين ) 1993(ايجفينگر و شالينگ 

 .ل سياسي دارندايجفينگر و شالينگ تأكيد بيشتري بر شاخص استقال. كنند جديدي تعريف مي

اين شاخص اسـتقالل بانـك   . كند شاخص جديدي را معرفي مي) 2006(سال بعد، متيو  سيزده

مركزي را در سه حوزه استقالل سياست پولي، استقالل سياسـي يـا شخصـي و اسـتقالل مـالي مـورد       

رفـي  را مع "گذاري تورم شاخص استقالل بانك مركزي و هدف") 2009(دوميتر. بررسي قرار داده است

حاكميت بانـك  "، "استقالل سياسي و قانوني بانك مركزي"اين شاخص به سه بخش اصلي . كرده است

 . شود تقسيم مي "شفافيت و پاسخگويي بانك مركزي"و  "مركزي و تبيين سياست پولي

هاي اخير نيز مطالعات فراواني به بررسي روند تغييرات متغيرهاي اقتصاد كالن هماننـد   در سال

تورم آنها در تحليل اثر عوامل مختلف بر ثبات اقتصـادي بـه جـاي اثـر تغييـرات خـود متغيـر        توليد و 

اي با چنين رويكردي در تحليل اثر عوامل سياسـتي بـر نوسـانات     اند، اما در ايران كمتر مطالعه پرداخته

 .استمتغيرهاي كالن اقتصادي به بررسي اثر استقالل بانك مركزي بر ثبات اقتصاد كالن پرداخته 

هايي كه درباره اهميت داشـتن و يـا نداشـتن     شده و تفاوت ديدگاه با توجه به مباني نظري بيان

عنوان يك الگوي نهادي سياستگذاري پولي كه دربردارنده عوامـل مختلفـي از    استقالل بانك مركزي به

ذار پـولي، در  هاي اصلي مقام سياستگ مندي و صالحديدي در اتخاذ سياست پولي و يكي از گزينه قاعده

ويژه اثرگذاري بـر تقويـت    كمك به ايجاد و يا افزايش ثبات اقتصاد كالن و مديريت نوسانات اقتصادي به

توليد و اشتغال در بخش حقيقي اقتصاد مطرح است، در اين پژوهش تالش شده است تا اثـر اسـتقالل   

 .ودبانك مركزي بر نوسانات و نااطميناني توليد در اقتصاد ايران آزمون ش

 پيشينه پژوهش . 2 -2

 هاي داخلي  پژوهش. 2-2-1

اي به اسـتقالل بانـك مركـزي     در دو دهه اخير در كنار توجه به عامل سياست پولي همواره توجه ويژه

ها اثر عامل استقالل را  بيشتر اين بررسي. عنوان يك عامل اثرگذار بر تغييرات اقتصاد كالن بوده است به

 . و متغيراند تا نوسانات اين د بر تغييرات و رشد متغيرهاي توليد و تورم بررسي كرده
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 ريـ اقتصاد كـالن نظ  يرهايبر متغ ياثر استقالل بانك مركز) 1381( ياحمد و يميصم يجعفر

قـرار داده   يكشور درحال توسعه را مورد آزمون تجرب 45در  يتورم اتيبودجه و مال يتورم، رشد، كسر

و  يو تورم رابطه منف يشاخص استقالل بانك مركز نيب دهد كه هاي پژوهش آنها نشان مي يافته. است

 . وجود دارد يمعنادار

كشور در حال توسـعه در طـول    56با استفاده از اطالعات مربوط به ) 1383(پور و موسوي  تقي

نتايج پـژوهش آنهـا   . اند به بررسي تأثير استقالل بانك مركزي بر تورم پرداخته 1990-1999هاي  سال

معناداري بين تورم و اسـتقالل بانـك مركـزي وجـود      دهد كه ارتباط بر خالف مطالعه پيشين نشان مي

 .ندارد

به بررسي تأثير استقالل بانك مركزي بـر سياسـت پـولي در    ) 1383(فرجي و ميرسعيد قاضي 

دهـد كـه    نتايج مطالعـه آنهـا نشـان مـي    . اند هاي اول، دوم و سوم توسعه كشور پرداخته ايران در برنامه

 . سياست پولي داشته است استقالل بانك مركزي اثر معناداري بر

اثر استقالل بانك مركزي را با استفاده از شاخص استقالل قانوني ) 1390(زاده  رحماني و صادق

25Fبانك مركزي

1 )LVAW( بر نوسانات رشد ،)در حـال  كشـور   43در ) عنوان شاخص ثبات اقتصـادي  به

ـ  . اند بررسي كرده 1989-2000در دوره توسعه  ثبـاتي اقتصـاد كـالن، از     ياين دو به منظور محاسـبه ب

دهد استقالل بانك مركـزي   هاي آنها نشان مي يافته. اند انحراف رشد از مقدار ميانگين آن استفاده كرده

بر انحراف رشد اقتصاد از ميزان بلندمدت آن اثر منفي داشته و زمينه را براي دستيابي به رشد با ثبـات  

مركزي در كشورهاي در حال توسعه بر رشـد اقتصـادي    افزون بر اين، استقالل بانك. فراهم كرده است

 .يافته اثر مثبت داشته است اثر منفي و در كشورهاي توسعه

در پژوهشي نشان داده است كه سياست استقالل بانك مركزي تنها بخشـي از  ) 1391(كيانپور 

تيـب بـراي   بـه تر ) 1394(و طيبي و همكـاران  ) 1388(پيرايي و عابدي . سياست آزادسازي مالي است

 . اند ثباتي مالي را اثبات كرده ، رابطه منفي ميان استقالل با بي)كشور 22(ايران و اقتصادهاي نوظهور 

______________________________________________________ 
1. Weighted Index of Legal Independence 
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به استخراج شاخص درجه استقالل و تحليل حسياسـت  ) 1395(و جعفري صميمي درخشاني 

دهـد درجـه    هاي پژوهش وي نشان مي يافته. هاي استقالل بانك مركزي در ايران پرداخته است شاخص

همچنين، استقالل بانك مركـزي تـأثير   . استقالل بانك مركزي در دوره مورد بررسي، بهينه نبوده است

هـاي طـرف عرضـه را     مطلوبي بر رشد اشتغال نداشته است، در حالي كه نوسانات توليد ناشـي از تكانـه  

 . افزايش داده است

اثر استقالل بانك مركزي و نهاد ناظر احتياطي بر اهداف ثبات مالي ) 1394(رحماني و ابونوري 

ها را مورد آزمون تجربي قرار داده و از واريانس توليد در تابع زيان الگـوي خـود اسـتفاده     و ثبات قيمت

اسي مسـتقل نباشـند،   دهد كه اگر هر يك از اين نهادها از نظر سي نتايج پژوهش آنها نشان مي. اند كرده

 . شود ها موجب دستيابي به وضعيت بهينه اجتماعي نمي جداسازي اهداف ثبات مالي و ثبات قيمت

 خارجي  يها پژوهش. 2-2-2

26Fراگوف

مريكا و كشورهاي اروپـاي شـرقي در   تقالل بانك مركزي بر تورم را در آاثر اس) 1985( 1

كردن سياست پـولي بـه يـك     دهد كه محول وي نشان مي. بررسي كرده است 1980و  1970هاي  دهه

 .ها و سطوح پايين تورم است بانك مركزي مستقل، عاملي در دستيابي به ثبات قيمت

27Fبيد و پاركين

، ارتباط بين استقالل بانـك مركـزي و تـورم در دوازده كشـور صـنعتي      )1988( 2

دهـد هـر    مطالعه آنها نشان مـي نتايج . اند اند، بررسي كرده را كه داراي نرخ ارز شناور بوده OECDعضو 

چه استقالل بانك مركزي بيشتر بوده، توانايي آنها براي كاهش تورم نيز بيشتر بوده است، اما اسـتقالل  

 .بيشتر با نوسانات كمتر در تورم همراه نبوده است

28Fگريلي، ماسياندارو و تابليني

در بررسي اثر استقالل بانك مركزي بـر ثبـات اقتصـادي    ) 1991( 3

 .اند ، وجود رابطه منفي بين استقالل و كسري بودجه را به اثبات رساندهOECDشور عضو ك 18

______________________________________________________ 
1. Rogoff 
2. Bade and Parkin 
3. Grilli, Masciardano and Tabellini 
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29Fكوكرمن و همكاران

كشور منتخـب را در   72، تأثير استقالل بانك مركزي بر تورم در )1992( 1

دهـد در كشـورهاي صـنعتي ارتبـاط      نتايج مطالعه آنها نشـان مـي  . اند بررسي كرده 1950-1989دوره 

اداري بين شاخص استقالل قانوني بانك مركزي و تـورم وجـود دارد، امـا در كشـورهاي در     منفي و معن

 . چنين نبوده است حال توسعه اين 

30Fآل سينا و سامرز

، بيان كردند كه استقالل بانـك مركـزي ثبـات اقتصـادي را بهبـود      )1993( 2

هاي تجاري سياسي دور  رخهاقتصاد را از چ تواند شود و مي بخشيده و باعث كاهش نرخ بهره حقيقي مي 

 .نگه دارد

31Fلونگاني و شيت

كشـور تـازه    12، به بررسي تأثير استقالل بانك مركزي بـر تـورم در   )1995( 3

نتـايج پـژوهش آنهـا    . انـد  استقالل يافته از شوروي سابق كه در حال گذر به اقتصاد باز بودند، پرداختـه 

 . دهد با افزايش استقالل بانك مركزي در اين كشورها مقدار تورم كاهش يافته است نشان مي

32Fكارايجفينگر و هم

هاي استقالل بانك مركزي با واريانس توليد و تورم  ارتباط شاخص) 1998( 4

نتـايج پـژوهش آنهـا نشـان     . انـد  منظور تحليل حساسيت براي دوازده كشور صنعتي را بررسي كـرده  به

، امـا بـر توليـد و     هاي استقالل بانك مركزي باعـث كـاهش تـورم و واريـانس آن شـده      دهد شاخص مي

 . است ر معناداري نداشتهواريانس آن تأثي

33Fفري

34Fكشور در حال توسعه و سايكن و دي هان 70در ) 1998( 5

 30نيـز بـا بررسـي    ) 1998( 6

كشور صنعتي و در حال توسعه، اثر استقالل بانك مركزي بر كسري بودجه دولت را بررسي كرده و بـه  

 .اند برده وجود رابطه منفي بين استقالل و كسري بودجه در كشورهاي مورد مطالعه پي

______________________________________________________ 
1. Cukierman, et al 
2. Alesina and Summers 
3. Loungani and Sheets 
4. Eijfinger, et al 
5. Fry 
6. Sikken and De Haan 
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35Fسونسون

36Fو بال) 1997( 1

، سياست پـولي بهينـه را در شـرايطي كـه اسـتقالل بانـك       )1999( 2

كـارگيري مـدل عرضـه و     آنهـا بـا بـه   . انـد  مركزي بر شكاف توليد و تورم اثر داشته باشد، بررسي كـرده 

ـد قاعــده  تقاضـاي كـل و تـابع زيـان بانـك مركـزي نشان دادند كه سياست بهينه پولي، شـكلي مانن

 . تيلـور دارد

37Fدي هان و كوايي

كشـور در حـال    82ارتباط بين تورم و استقالل بانـك مركـزي در   ) 2000( 3

دهـد   نتايج پژوهش آنها نشان مي. اند را مورد آزمون تجربي قرار داده 1989-1980هاي  توسعه در سال

بين شاخص قانوني استقالل بانك مركزي و تورم در كشورهاي مورد مطالعه ارتباط منفـي و معنـاداري   

شده براي استقالل بانك مركزي و رشد اقتصادي ارتباط قابـل    هاي استفاده ين شاخصوجود داشته و ب

 .اعتمادي وجود نداشته است

38Fزرووياني و آناستاسيو

تأثير استقالل بانك مركزي بر متغيرهـاي اقتصـاد كـالن نظيـر     ) 2012( 4

هـاي آمـاري    ر از دادهبـدين منظـو  . انـد  تورم، اشتغال و نوسانات توليد را مورد آزمون تجربـي قـرار داده  

دهـد   نتايج پژوهش آنها نشان مي. اند كشور منتخب استفاده كرده 39مربوط به  1981-2006هاي  سال

اسـتقالل بانـك   . اي از عوامل است كه استقالل بانك مركزي يكي از آنهاسـت  كاهش تورم زاييده دسته

لي دارد؛ همچنـين، اسـتقالل   مركزي متغير كليدي در كاهش تورم نبوده و نقشي مكمل بر سياست پو

 .بانك مركزي تأثير مطلوبي بر رشد اشتغال نداشته است

هاي توليد و  نيز به بررسي اثر استقالل بانك مركزي بر ثبات اقتصادي و واريانس) 2013(تيلور 

كـه دوران اعتـدال    2012تـا   1965وي از شواهد تجربـي  . پرداخته استآمريكا تورم در اياالت متحده 

وي نشـان داده اسـت عملكـرد اقتصـاد چنـدان بـه       . يز در آن وجود داشته، استفاده كرده استبزرگ ن

استقالل قانوني بانك مركزي و تغييرات قانوني آن مرتبط نبوده است، در حالي كه يك سياسـت پـولي   

______________________________________________________ 
1. Svensson 
2. Ball 
3. De Haan and Kooi 
4. Zervoyianni and Anastasiou 
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مندي و استقالل بانك مركزي براي مقام سياستگذار پـولي اسـت، بـه     صالحديدي كه تركيبي از قاعده

 . اتب اثر بيشتري بر كاهش نوسانات نامطلوب بر ثبات اقتصاد كالن داردمر

39Fدينسر و ايچنگرين

كشور، از دو جنبـه اسـتقالل و شـفافيت     100بانك مركزي را در ) 2014( 1

40Fاين دو با توسـعه كارهـاي كـرو و ميـد    . اند سياست پولي مطالعه كرده

41Fو بلينـدر و همكـاران  ) 2007( 2

3 

هاي شـفافيت   نوسانات توليد و تورم به شدت تحت تأثير بهبود وضعيت شاخص اند ، نشان داده)2008(

 .در سياست پولي بوده است

مند و اهداف بانك مركزي در شـرايط بـود و نبـود     به بررسي سياست پولي قاعده) 2015(والش

ارائـه  خود را بر اساس تابع زياني براي بانـك مركـزي    تحليل يو. پرداخته است آمريكااستقالل آن در 

مقـادير بهينـه    ازتوليد و تـورم   واريانسانحراف بر اساس  ها سياستكرده است كه در آن بهينه اهداف 

دهد بانك مركـزي بـه ازاي ميـزان انحـراف از      هاي وي نشان مي يافته. ستا شدهاجتماعي شان طراحي 

اف توليدي هدف را توانسته است اهداف ديگري همانند شك) تورم هدف(مقادير هدف قاعده پولي تيلور 

 . دست آورد  به

 ها شناسي و روند متغيرها و شاخص روش. 3

 شناسي  روش. 3-1

. مربوط به اقتصاد ايران استفاده شـده اسـت   1340-1393هاي  هاي آماري سال در اين پژوهش از داده

مركـزي  هـاي قـانوني اسـتقالل بانـك      ها بجز درجات استقالل بانك مركزي كه از شـاخص  تمامي داده

  42F4.اند هاي زماني بانك مركزي، گردآوري شده هاي سري اند، از داده محاسبه شده

______________________________________________________ 
1. Dinacer and Eichengreen 
2. Crowe and Meade 
3. Blinder, et al 

مـرتبط در طـول    ديگـر  شده بانك مركزي ايران بر اساس قوانين پولي و بانكي كشـور و قـوانين   از آنجاكه استقالل تعيين .4
ده شـ صورت سري زماني لحـاظ   مدل، به ديگر ، در اين مقاله استقالل بانك مركزي به همراه متغيرهايستا زمان متغير بوده

 .است
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43Fبراي محاسبه واريانس توليد از روش گارچ

كه در واقع، آزمون ناهمسـاني واريـانس بـر روي     1

44Fاجزاي اخالل

45Fبهترين آريماي 2

الگوي . هاي زماني توليد است، استفاده شده است دست آمده از سري به 3

46Fهاي مدل آرما از طريق آماره شوارتز بيـزين  ماني توليد كه پس از تعيين رتبهسري ز

4 (BIC)   مشـخص

 :خواهد شد، به اين شرح است

)3(                             𝑔𝑑𝑝𝑡 =  𝛽𝑜 + ∑ 𝛽𝑖  .𝑔𝑑𝑝𝑡−𝑖  𝑛
𝑖=1 +  𝜀𝑡                                                        

)4( 𝜎𝜀𝑡2 =  𝛼𝑜 + 𝛼1 . 𝜀𝑡−12 +  𝛼2 .𝜎𝜀𝑡−12                                                                                               

ــه  ــه    3رابط ــد و رابط ــيوني تولي ــدل خودرگرس ــارچ   4م ــدل گ ــانگر ) 1و1(م  نماي

 و 3رابطـه   جزء اخـالل : ε، ناخالص داخلي توليد: GDP. واريانس شرطي توليد است

σεt2  .طول وقفه اسـت  iو  tواريانس شرطي جزء اخالل نااطميناني توليد در زمان :  

هاي زماني باال براي تعيين مانايي از طريـق آزمـون ريشـه واحـد ديكـي فـولر        سري

47Fيافته تعميم

5 )ADF (بهترين آريماي سري زماني توليد از روش . آزمون خواهند شد

48Fتشخيصي كولروگرام

 .واهد آمدبه دست خ 6

منظور بررسي اثر سياست پولي بر واريانس توليد نيـز از روش اقتصادسـنجي خودرگرسـيون     به

49Fبرداري

7 )VAR (براي بـرآورد از روش  . استفاده شده استVAR      نيـز ابتـدا آزمـون پايـايي) ايسـتايي (

و بـا اسـتفاده از   ) ADF(يافتـه   هاي زماني متغيرها از آزمون ريشه واحد ديكي فولر تعميم تك سري تك

50Fبيزين  -معيار شوراتز

8 (SBC)هاي زماني يادشده بايد در سطح نامانا و بـا   سري. ، صورت خواهد گرفت

) VAR(هـاي خودرگرسـيوني بـرداري    بر اين اسـاس، اسـتفاده از روش  . گيري مانا شوند بار تفاضل با يك

______________________________________________________ 
1. GARCH 
2. Error Term 
3. Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) 
4. Bayesian Information Criterion 
5. Augmented Dickey-Fuller Test 
6. Correlogram Specification 
7. Vector Auto Regressive (VAR) 
8. Schwarz Information Criterion 

https://en.wikipedia.org/wiki/Autoregressive_integrated_moving_average�
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ه انباشـتگي بـين متغيرهـا و    بـراي تعيـين درجـ   . پذير است براي برآورد از طريق الگوي پژوهش امكان

51Fتعيين ضرايب نيز از آزمون همگرايي يوهانسن

 . استفاده خواهد شد 1

 ها روند متغيرها و شاخص. 3-2

و شاخص استقالل بانك مركزي محاسبه و در قالب ) GDP(در اين قسمت، روند تغييرات و رشد توليد 

 . است نمودار ارائه شده

 ر اقتصاد ايران روند توليد و تغييرات آن د. 3-2-1

پيش از بررسي تغييرات نوسانات توليد، به ميزان رشد و تغييـرات مقـادير خـود متغيـر توليـد      

)GDP (1براي درك بهتر روند رشد اين متغير، روند رشد تورمي نيز در نمودار . شود در ايران اشاره مي 

  52F2.شود به منظور مقايسه تغييرات آنها در طول دوره، مشاهده مي

 1340-1393رشد توليد و تورم ايران در دوره  روند تطبيقي تغييرات. 1نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________ 
1. Johansen Cointegration Test 

  .محاسبه شده است) CPI(كننده  تورم از طريق شاخص قيمت مصرف .2
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رغم  شود، در طول دوره مورد بررسي روند كلي رشد توليد و تورم به طور كه مالحظه مي همان
حركت خالف جهت در ايران مثبت و افزايشي بوده است؛ هرچند تغييرات رشد تورم به مراتب شديدتر 

53Fاين ادعا با توجه به الگوي پولينوميال. توليد بوده استاز رشد 

و لگاريتمي حركت خالف جهت  1
شود، نوسانات شديد تورمي  طور كه مالحظه مي همان. متغيرها به شكل مناسبي قابل درك است

 ، افزايش تورم با كاهش توليد يا همان پديده1392و  1374، 1367، 1360، 1356هاي  سال
همراه بوده است؛ اما موضوعي كه در اين مطالعه مهم است، بررسي اثر استقالل بانك  ركود تورمي

عنوان شاخص نوسانات و نااطميناني توليد بر اساس نوسانات هر سال نسبت به  مركزي بر واريانس به
 .شود نوسانات كل دوره مورد بررسي آن در ايران است كه در ادامه محاسبه مي

 بانك مركزي در ايران قانوني ستقالل محاسبه شاخص ا. 3-2-2

، قوانين پولي  به مانندبانكي  مركزي از قوانين جامع پولي و بانك براي محاسبه ميزان استقالل
ها و  و اصالحيه 1362 بدون ربا مصوب يبانك اتيملقانون ع ،1351 و 1339 مصوبكشور و بانكي 

هاي توسعه  هاي عمراني پيش از انقالب و برنامه برنامههاي آنها و قوانين ديگر مرتبط همانند  نامه آيين
اي استقالل  اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي پنج ساله پس از انقالب و نيز قوانين ديگري كه به گونه

در زير بعضي مواد . اند توانند تحت تأثير خود قرار دهند، مورد بررسي و استناد قرار گرفته قانوني را مي
 :شده است مرتبط قانوني اشاره

قـــانون پـــولي و بــانكي كشـــور مصـــوب   66و  44، 40، 32، 31، 28، 23، 13، 5، 3مــواد   .1
 ،1339 سال

 ،1343قانون انتشار اسناد خزانه مصوب  27و  20مواد  .2
 ،1348قانون انتشار اوراق قرضه و اسناد خزانه مصوب  20ماده  .3
 ،1358ن مصوب سال و اصالحيه آ 1351قوانين پولي و بانكي كشور مصوب  19و  10مواد .4
 ،1362قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب  20و 18 و مواد 2ماده  4، بند 1ماده  .5
 ،قانون برنامه سوم توسعه كشور 83ماده  .6
 كشور، توسعه چهارم برنامه قانون 10 ماده 2 تبصره .7

 .كشور توسعه پنجم برنامه قانون 88 ماده 2 تبصره .8
______________________________________________________ 

1. Polynomial Pattern 
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54Fتركيبـي اسـت كـه از ميـانگين چهـار شـاخص      شده در اين پژوهش شاخص  شاخص محاسبه

1 
ايـن شـاخص تركيبـي بـراي     . دست آمده اسـت  به) 1395( و جعفري صميمي محاسبه شده درخشاني

، 2در نمـودار  . معرفي شـده اسـت  ) 1396(توسط زرين اقبال  "شاخص ميانگين"نخستين بار با عنوان 
بر اسـاس  . شود مشاهده مي 1340-1393شاخص ميانگين در مقايسه با چهار شاخص ديگر براي دوره 

بـه معنـاي وجـود    ) درصـد  100(درصد و باالتر از ميزان استقالل كامل  60اين شاخص، ميزان متعارف
گاه در ايران بانك مركزي از استقالل قابل قبول  نتيجه آن، هيچ استقالل براي بانك مركزي بوده كه در

 . برخوردار نبوده است) بر اساس ميزان متعارف(
صـورت    درصد از ميزان كل شاخص ميانگين در اين مقاله به 60تا 40با توجه به اين نكته ميزان

ه معناي نبود استقالل فرض وجود استقالل براي بانك مركزي و مقادير كمتر از آن ب گر قراردادي نشان
 .از استقالل برخوردار بوده است 1340-1361بر اين اساس، بانك مركزي فقط در دوره . شده است

نقطه شكست  6شود، در استقالل بانك مركزي در ايران  مالحظه مي 2طور كه در نمودار  همان
اسناد خزانه به سمت باال  و به هنگام تصويب قانون انتشار 1343وجود دارد؛ نخستين شكست در سال 

ايـن شكسـت در شـاخص كـوكرمن و شـاخص      . و در جهت افزايش استقالل بانك مركزي بـوده اسـت  
بـانكي جديـد    و با تصويب قانون پولي و 1351دومين شكست در سال . ميانگين به خوبي مشهود است

خـوبي نشـان   غير از شاخص گريلي و ميانگين، سه شـاخص ديگـر ايـن شكسـت را بـه      . رخ داده است
دهند؛ با اين تفاوت كه متيو و كوكرمن آن را در جهت كـاهش اسـتقالل و دوميتـر آن را در جهـت      مي

. هاي متفاوت آنها از قوانين بوده اسـت  علت اين تغيير در تفسير، در برداشت. اند افزايش آن تفسير كرده
پـولي و بـانكي كشـور رخ    و به دنبال اصالح قـانون   1362نقطه شكست بعدي به سمت پايين در سال 

شود و بانك مركزي و سيسـتم   در اين قانون، سياست پولي حق حاكميتي دولت شناخته مي. داده است
هاي پولي و اعتبـاري مصـوب دولـت همكـاري الزم را بـا آن       بانكي كشور بايد در زمينه اجراي سياست

، از ايـن  )درصـد  40(دي مطالعه بر اساس شاخص ميانگين و ميزان درجه استقالل قراردا. عمل آورند به
سال به بعد هيچگاه بانك مركزي از استقالل برخوردار نبوده است؛ هرچند در مواردي نيـز بـا افـزايش    

______________________________________________________ 
و دوميتـر  ) 2006(، متيـو  )1992(، كوكرمن و همكـاران  )1991(هاي گريلي و همكاران  چهار شاخص عبارتند از شاخص .1
)2009.( 
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هاي توسعه پس از انقالب كه در آنها اهداف، وظايف  با شروع قوانين و برنامه. رو شده است استقالل روبه
بـراي اسـتقالل    1368شاهد شكست ديگري در سال  و اختياراتي براي بانك مركزي تعريف شده است،

ها، بر اساس  در اين سال. است 1387و  1386هاي  شكست بعدي مربوط به سال. ايم بانك مركزي بوده
هاي كـوكرمن و گريلـي ايـن تغييـر را      هاي دوميتر و متيو قدري كاهش يافته است، اما شاخص شاخص

. كنـد  ي را در درجه استقالل بانك مركزي تأييد مـي شاخص ميانگين نيز چنين كاهش. دهند نشان نمي
شود، اما ايـن افـزايش بـه ميزانـي نيسـت كـه        نيز مربوط عامل شفافيت مي 1392شكست بعدي سال 

 . بتوانيم ادعاي استقالل بانك مركزي را داشته باشيم

راي ايران در دوره  درجه. 2نمودار  ك مركزي ب ستقالل بان  1340-1393هاي ا
ساس چهار را گين matو  gri ،cuk ،dumهاي  شاخص ب آنها با شاخص ميان سه   و مقاي

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 . پژوهش نيا يها افتهي و) 1395( و جعفري صميمي يدرخشان: مأخذ

و شاخص  ويمت تر،يدوم همكاران، و كوكرمن همكاران، و يليگر يها شاخص بيترت به MEDو   gri ،cuk ،dum،matدر اين نمودار : حيتوض
 .ميانگين هستند

 الگوي پژوهش . 4

الگوي اصلي مقاله بر اساس مدل خودرگرسيون برداري به منظور بررسـي اثـر اسـتقالل بانـك     

 :مركزي بر واريانس توليد به اين شرح است
)5(               𝑉𝐺𝐷𝑃𝑖.𝑡 = ∑ 𝜃.𝑚

𝑖=1  𝑉𝐺𝐷𝑃𝑖.𝑡−1 + ∑ 𝛼 𝑚
𝑖=1 . CBI 𝑖.𝑡−1 + ∑ 𝜕𝑗𝑚

𝑖=1 . X𝑖.𝑡−1 + 𝜀𝑖 .𝑡       

  ۰٫۰۰  

  ۰٫۱۰  

  ۰٫۲۰  

  ۰٫۳۰  

  ۰٫۴۰  

  ۰٫۵۰  

  ۰٫۶۰  

gri 

cuk 

dum 

mat 

MED 
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∑بردار  VGDP ، CBI باال رابطه در" 𝜕𝑗𝑚
𝑖=1 . X𝑖.𝑡−1 و εt   ،به ترتيب واريانس توليـد

بـر اسـاس تجربـه     كـه شاخص استقالل بانك مركزي، بـردار متغيرهـاي اقتصـادي    

برابـر   VGDP. و خارجي انتخاب شدند و جزء اخـالل الگـو هسـتند    يمطالعات داخل

 افتـه يتوسعه شكل. است يمتوسط طول دوره بررس زانيواريانس توليد هر سال از م

 :است ريبه شكل ز پژوهش يالگو

)6(            𝑉𝐺𝐷𝑃𝑖.𝑡 = 𝜃 𝑉𝐺𝐷𝑃𝑖 .𝑡−1 +  𝛼 .𝐶𝐵𝐼 𝑖.𝑡−1 + 𝛽 .𝐵𝐷𝐺𝑖.𝑡−1 + 𝛿 .𝑂𝑃𝐸𝑁𝑖.𝑡−1 + 𝜀𝑖.𝑡         

دولت به كل مخارج دولت به نمايندگي از تمام عوامل مؤثر از  نسبت كسر بودجه در آن BDGكه 

و   GDPاقتصاد برابر نسبت مجموع صادرات و واردات بهدرجه باز بودن ) OPEN(بخش مالي و 

بر اين اساس، سري زماني باال . دهنده ارتباط اقتصاد با خارج و ميزان درجه بازبودن اقتصاد است نشان

VGDP رهاي ديگر در سطح نامانا باشنددر سطح مانا و متغي بايد." 

در پايان، ميزان و سهم اثر هر يك از متغيرهاي مدل بر واريانس توليد از طريق آزمـون تجزيـه   

55Fواريانس

 .محاسبه خواهد شد 1

 ها و نتايج برآورد الگوي پژوهش  يافته. 5

 محاسبه نوسانات توليد. 5-1

قادير نوسان ساالنه آنها از ميزان توليد دوره با اسـتفاده از روش  براي محاسبه واريانس توليد، م

فـولر مانـايي    از طريـق آزمـون ريشـه واحـد ديكـي     توليد  سري زمانيبدين منظور، . گارچ محاسبه شد

در ادامـه، از طريـق روش   . شـدند گيري مانا  بار تفاضل  با يك ومتغيرها در سطح نامانا  مشخص شد كه

56Fتشخيصي كولروگرام

بـر اسـاس   . هاي بهترين آريما شناسايي شـدند  مرتبه اول سري زماني توليد رتبه 2

بهترين آريما شناخته شد كه در نتيجه آن، سري زماني توليـد بـر     ARMA(1,1)جدول كولروگرام زير

 :به صورت زير خواهد بود 7اساس رابطه 
)7(                                                         𝐺𝐷𝑃𝑡=∅1.𝐺𝐷𝑃𝑡−1 + 𝜔1.𝑈𝑡 + 𝜔2.𝑈𝑡−1           

______________________________________________________ 
1. Variance Decomposition 
2. Correlogram Specification 
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ستگي. 1جدول  روگرام همب سته سري زماني توليد كول  هاي جزئي و خودهمب
 1340-1393: دوره زماني 

 
  

 وقفه همبستگي جزئي خودهمبستگي
AC )خود  

 )همبستگي
PAC 

 )همبستگي جزيي(
Q-Stat 

 )Qآماره (
Prob 

 )احتمال سطح(
 1 371/0 371/0 7040/7 006/0 

2 052/0 099/0- 8608/7 020/0 
3 036/0 060/0 9358/7 047/0 
4 053/0- 098/0- 1018/8 088/0 
5 062/0- 004/0- 3332/8 139/0 
6 024/0 055/0 3701/8 212/0 
7 015/0 017/0- 3843/8 300/0 
8 015/0 020/0 3993/8 395/0 
9 040/0- 075/0- 5075/8 484/0 
10 199/0- 182/0- 195/11 343/0 
11 111/0- 043/0 052/12 360/0 
12 205/0- 230/0- 051/15 239/0 
13 067/0- 138/0 376/15 284/0 
14 022/0 056/0- 413/15 351/0 
15 024/0 036/0 457/15 419/0 
16 049/0- 096/0- 644/15 478/0 
17 019/0- 022/0 675/15 547/0 
18 024/0- 009/0- 723/15 612/0 
19 017/0- 001/0- 747/15 674/0 
20 033/0 001/0 842/15 726/0 
21 077/0- 140/0- 389/16 747/0 
22 150/0- 184/0- 498/18 676/0 
23 142/0- 030/0- 447/20 615/0 
24 036/0- 018/0- 576/20 664/0 
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 .است 3هاي شرطي توليد نيز كه بر اساس الگوي گارچ به دست آمده، طبق نمودار  مقادير واريانس

 1340 -1393دوره واريانس توليد در ايران در . 3نمودار 

 
 . پژوهش نيا يها افتهي: مأخذ

-1387، 1356-1360هـاي  شود، بجز در مقاطع كوتاهي ماننـد سـال   طور كه مشاهده مي همان

ها روند تغييرات واريانس توليد رونـد تقريبـاً يكنـواختي داشـته و بـر       باقي سال 1389-1391و  1383

57Fاي چندجملهاساس الگوي 

هاي منتهي بـه ابتـداي    آن در ابتداي دوره با كاهش و در پايان دوره و سال 1

هاي استقالل  ، روند حركت نوسانات توليد را با شاخص4نمودار . با افزايش مواجه بوده است 1390دهه 

  . دهد بانك مركزي نمايش مي

______________________________________________________ 
1. Polynomial 

  ۰  

  ۲۰  

  ۴۰  

  ۶۰  

  ۸۰  

  ۱۰۰  
واريانس 

 توليد

Poly. 
واريانس )
)توليد  
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د تغييرات واريانس توليد. 4نمودار  سه رون ك مركزي مقاي ستقالل بان  و ا

 . پژوهش نيا يها افتهي: خذمأ

شود، روند تغييرات واريانس توليد با روند استقالل بانـك   مشاهده مي 4طور كه در نمودار  همان

58Fكند؛ ولي الگوي لگاريتمي مركزي از يك قاعده و الگوي ثابت تبعيت نمي

تغييرات آنها تقريباً حركتـي   1

 .هاي پاياني تقريباً از الگوي ثابتي برخوردار بوده است ويژه در سال هم جهت داشته و به

 برآورد مدل؛ اثر استقالل بانك مركزي بر نوسانات توليد .  5-2

هاي خودرگرسـيون بـرداري    رهاي مدل، نخستين مسأله در مدلاز تشخيص ايستايي متغي پس

در اينجا براي تعيين طـول وقفـه از معيـار    . هاي مختلف است وقفه بهينه از طريق شاخصتعيين طول 

59Fبيزين -شوراتز

2(SBC)60، معيار آكائيكF

3 (AIC)61بيني ، خطاي نهايي پيشF

4 (FPE) 62و حنان كوئينF

5 (HQ) 

63Fو نسبت درستنمايي

6 (LR) استفاده شده است . 

______________________________________________________ 
1. Logarithmic Changes 
2. Schwarz Information Criterion 
3. Akaike Information Criterion 
4. Final Prediction Error 
5. Hannan-Quinn Information Criterion 
6. Likelihood Ratio 

  ۰  
  ۱۰  
  ۲۰  
  ۳۰  
  ۴۰  
  ۵۰  
  ۶۰  
  ۷۰  
  ۸۰  
  ۹۰  
  ۱۰۰ درجه استقالل   

 بانك مركزي 

 واريانس توليد 

Log. ( درجه
استقالل بانك  

)مركزي   
Log. ( واريانس
)توليد   



 

 1396 زمستان، 80سال بيست و چهارم، شماره فصلنامه روند،   
 

 

36 

 گيري، همچنين، جـدول طـول وقفـه    تفاضلبار  رهاي مدل در غيرسطح و با يكجداول ايستايي متغي

 . شود متغيرهاي مدل در تفاضل يك مانا هستند مشاهده مي. بهينه در زير قابل مشاهده است

 
وقفـه نشـان    4بيـزين، بـه ازاي آزمـون تـا      -جدول طول وقفه بهينه بر اساس معيار شـوراتز 

دهند كه ثبات سيسـتم در وقفـه يـك     شده واريانس توليد نيز نشان مي هاي تصريح دهد كه در مدل مي

 . يك خواهد بود VARبر اين اساس، طول وقفه بهينه در الگوي . شود تأمين مي

 

 

ستايي متغير . 2جدول  آزمون اي ج  آزمون  BDنتاي ساس  ر ا  ADF ب
   t-Statistic Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic 165200/9- 0000/0 

Test critical values: 1% level  562669/3-  
  -level  918778/2 %5 )مقدار بحراني(

 10% level  597285/2-  

ستايي .3جدول  آزمون اي ج  آزمون CBI متغير نتاي ساس  ر ا  ADF ب
   t-Statistic Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic(ADF) 211103/7- 0000/0 

Test critical values: 1% level  562669/3-  

 5% level  918778/2-  

 10% level  597285/2-  

 
ستايي متغير. 4جدول  آزمون اي ج  آزمون OPEN نتاي ساس  ر ا  ADF ب

   t-Statistic Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic 793379/4- ۰۰۰۳/۰ 

Test critical values: 1% level  562669/3-  

 5% level  918778/2-  

 10% level  597285/2-  
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راي . 5جدول  ح شده ب گوهاي  VARGDPتعيين وقفه بهينه مدل تصري  VARدرال

 وقفه
LogL 

لگاريتم 
 درستنمايي

LR 
نسبت 

 درستنمايي

FPE 
 خطاي نهايي 

 بيني پيش

AIC 
 معيار آكائيك

SBC 
-معيار شوارتز

 بيزين

HQ 
 حنان كوئين

0 065/2298- NA 33+e01/7 12262/92 31382/92 19543/92 

1 776/2079- 1891/384 30+e10/3 39105/84 53826/85* 82791/84* 

2 162/2049- 75790/47* 30+e55/2* 16648/84* 26971/86 96740/84 

3 34/2026- 08726/31 30+e01/3 25215/84 31139/87 41713/85 

4 036/2000- 47122/30 30+e36/3 20142/84 21667/87 7304/85 

 .پژوهش نيا هاي يافته: مأخذ

64Fآزمون اثر،نتايج 

وجود رابطه بلندمدت بين استقالل بانـك مركـزي و واريـانس توليـد را بـه اثبـات        1

جمعـي اسـت؛    دهنـده وجـود يـك بـردار هـم      نتايج آزمون اثر آزمون يوهانسون طبق جدول زير نشان. رساند

 .است شده) 85/47(بيشتر از مقدار بحراني ) 76/82(چراكه تنها براي فرضيه اول آزمون مقدار آماره 

 .هاي اين پژوهش يافته: مأخذ       

بـر اسـاس آزمـون همگرايـي     ) 5رابطه (ش براي واريانس توليد هپژوضرايب برآوردشده الگوي 
 .است منعكس شده 7يوهانسن نيز در جدول 

 

______________________________________________________ 
1. Trace 

 

 

ر. 6جدول  آزمون اث ج   نتاي
غيرمقيد(  )آزمون تعيين رتبه هم انباشتگي 

 
  ۰/Trace ۰٥  ها فرضيه

 
Eigenvalue 

 )آزمون مقادير ويژه(
Statistic 

 )آماره آزمون اثر(
Critical Value 

 )مقدار بحراني(
Prob.** 

 )سطح احتمال(
 0000/0 85613/47 76855/82 676105/0 هيچ بردار هم انباشته اي وجود ندارد
 1943/0 79707/29 14710/24 204028/0 حداكثر يك بردار هم انباشته وجود دارد
 1439/0 49471/15 28114/12 184775/0 حداكثر دو بردار هم انباشته وجود دارد
 1979/0 841466/3 657971/1 031381/0 حداكثر سه بردار هم انباشته وجود دارد
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سن. 7جدول  آزمون همگرايي يوهان ج  ساس نتاي ر ا ردار همگرايي متغيرها ب  ضرايب ب
 

 درصد در جدول 5دست آمده در سطح معناداري  جمعي به بر اساس مقادير ضرايب در بردار هم

 .است) 7(طبق رابطه  ،بر اساس ضرائب تعديل شده، برآورد مدل پژوهش )7(

𝑉𝐺𝐷𝑃𝑖.𝑡 = −(8/79)𝐶𝐵𝐼 𝑖.𝑡−1 + (2/79 ) 𝐵𝐷𝐺𝑖.𝑡−1 + (7/37) 𝑂𝑃𝐸𝑁𝑖.𝑡−1 + 𝜀𝑖.𝑡                )8(                   

جدول باال اثر استقالل بانك مركزي بر واريانس توليـد  جمعي در  بر اساس نتايج معناداري آزمون هم

ت توليد و ثبات بيشتر اقتصـاد كـالن در نتيجـه عملكـرد     منفي و معنادار است؛ اين به معناي كاهش نوسانا

دوره بررسي در اقتصاد ايران بوده و همـواره افـزايش اسـتقالل بانـك مركـزي      مستقل بانك مركزي در 

 .عاملي براي كاهش واريانس توليد بوده است

اثر سياست مالي بر بخش پولي اقتصاد نيز مثبت بوده است و بـه ازاي افـزايش نسـبت كسـر بودجـه      
است پـولي، نبـود ثبـات در اقتصـاد     انضباطي مالي و دخالت دولت در سي دولت به كل مخارج دولت و افزايش بي

باز بودن اقتصـاد نيـز    .لحاظ آماري معنادار نبوده است البته اين اثر به. كالن و بخش توليدي افزايش يافته است
اثر مناسبي بر عملكرد بخش حقيقي اقتصاد نداشته و باعث افـزايش نوسـانات و واريـانس توليـد شـده      

 .اين اثر مثبت و معنادار بوده است. است

VGDP CBI01 BD OPEN 
۰۰۰۰۰۰/۱ 09+e79/8 08+e79/2- 08+e37/7- 

 )09+e4/3( )07+e1/9( )08+e5/1( 
Adjustment coefficients (standard error in parentheses) 

D(VGDP) 736056/0-   
 )08404/0(   

D(CBI01) 12-e39/1   
 )12-e3/1(   

D(BD) 10-e07/2   
 )10-e8/1(   

D(OPEN) 11-e25/4   
 )11-e8/4(   

 .هاي اين پژوهش يافته: مأخذ 
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 نتايج آزمون تجزيه واريانس . 5-3

شناسي مطالعه ذكر شد، ميزان و سهم اثر متغيرهاي مدل بـر نوسـانات توليـد از     طور كه در روش همان

 .ارائه شده است )8(شماره اين نتايج در جدول . شود طريق آزمون تجزيه واريانس محاسبه مي

 
ر : 8جدول  عوامل ب آزمون تجزيه واريانس  ج   واريانس توليدنتاي

 VGDP CBI BD OPEN انحراف معيار دوره
1 70769/35 0000/100 00000/0 00000/0 00000/0 
2 90138/26 43109/99 000821/0 534605/0 033489/0 
3 0/100209 64120/98 000730/0 262374/1 095693/0 
4 2/105823 8770/97 001317/0 934747/1 176235/1 
5 0/109002 25924/97 004933/0 467550/2 268276/0 
6 5/110796 76657/96 013222/0 853113/2 367092/0 
7 4/111800 38973/96 026734/0 114224/1 469316/0 
8 3/112358 10098/96 045057/0 281402/3 572558/0 
9 6/112670 87487/95 067165/0 382797/3 675171/0 
10 4/112852 69146/95 091770/0 440684/3 776089/0 
11 4/112968 53656/95 117585/0 471166/3 874688/0 
12 6/113053 40069/95 143494/0 485155/3 970657/0 
13 6/113126 27779/95 168620/0 489686/3 063902/1 
14 0/113196 16410/95 192337/0 489102/3 154461/1 
15 9/113265 05732/95 214246/0 485978/3 242452/1 
16 4/113337 95607/95 234127/0 481776/3 328032/1 
17 6/113410 85944/94 251904/0 477284/3 411368/1 
18 1/113485 76687/94 267600/0 472898/3 492631/1 
19 2/113560 67793/94 281306/0 468792/3 571977/1 
20 3/113635 59227/94 293154/0 465022/3 649553/1 

 .هاي اين پژوهش يافته: مأخذ     

شود، در مجموع، نوسانات توليد بيشتر متـأثر از تغييـرات خـود ايـن      طور كه مشاهده مي همان

هاي گذشته بوده است تا عوامل ديگر؛ اما بر اساس اين يافته، استمرار سياست اسـتقالل   متغير در سال

كـاهش   درتوانسته است سهم استقالل بانك مركزي  زمانبانك مركزي در سياستگذاري پولي در طول 
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درصد  33/1درصد در پنج سال نخست تا ميزان  021/0واريانس توليد از سطوح اوليه اثر آن از ميزان 

و تغييرات نوسـانات توليـد   ) برابر 63تقريباً افزايشي در حدود (در دوره پنج ساله چهارم را افزايش داده 

حالي است كه سهم عوامل ديگر هرچنـد در توضـيح تغييـرات واريـانس توليـد      را توضيح دهد؛ اين در 

 91/1(يافته و از سهم اثر باوقفه خود متغير بر نوسانات آن كاسته است، اما رشد اين ميزان اثـر   افزايش

هيچگـاه بـه ميـزان    ) درجه باز بودن اقتصادبرابر افزايش براي  92/7و  كسري بودجهبرابر افزايش براي 

البته بر اساس نتايج اين بررسي، ميزان  يش اثر استقالل بانك مركزي بر نوسانات توليد نبوده است؛افزا

هاي مالي در نبود ثبات اقتصاد كـالن بـيش از سـهم     انضباطي مالي دولت و سياست سهم ناكارآمدي بي

ل قـانوني بانـك   بر اين اساس عملكرد مالي، درجه بازبودن اقتصـاد و اسـتقال  . بازبودن اقتصاد بوده است

 .مركزي، به ترتيب بيشترين سهم در نااطميناني توليد را داشته است

 بندي و ارائه پيشنهادها جمع. 6

عنـوان يـك الگـوي نهـادي      بانـك مركـزي بـه   ي نقـانو در اين پژوهش به بررسي اثـر اسـتقالل   

عنوان  نوسانات توليد بهروي، روند  بدين. سياستگذار پولي بر عملكرد اقتصاد كالن در ايران پرداخته شد

شـده و   عوامل اصلي اثرگذار بر ثبات اقتصادي و عملكرد اقتصاد كالن در بخش حقيقي اقتصاد شـناخته 

اثر بلندمدت استقالل بانك مركزي بر ثبات اين نوسـانات در يـك اقتصـاد بـاز و در شـرايط اثرگـذاري       

 .شد هاي بخش مالي و بودجه بخش عمومي بر سياست پولي بررسي سياست

برانگيز در مورد موضوع سياست پـولي   در اين مقاله تالش شده است تا به دور از مباحث چالش

و بانك مركزي، بيشتر متمركز بر ماهيت نهادي سياستگذاري مستقل و يا نامستقل در آن با توجـه بـه   

پولي كـه   شرايط خاص اقتصاد ايران شود؛ فرض بر اين است كه اين فرايند توسط يك مقام سياستگذار

 .شود در واقع همان بانك مركزي مستقل است، دنبال مي

به تجربه بيش از نيم قرن بانكداري مركزي در ايـران، بـا توجـه بـه      نظردر اين بررسي تاريخي 

اثـر اسـتقالل   ) 1340-1393(سـاله   54جمعي يوهانسن براي دوره  و استفاده از آزمون همالگو  برآورد

 . اثر عوامل ديگر اقتصادي بر آن در اقتصاد ايران ارزيابي شد لحاظبانك مركزي بر واريانس توليد با 
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در مـورد  ) 1395زرين اقبال، (عنوان شاخص ميانگين  بر اين اساس، شاخص قانوني جديدي به

ل بانك مركزي كه يك شاخص تركيبي از چهار شاخص معتبـر گريلـي و همكـاران، كـوكرمن و     استقال

همكاران، دوميتر و متيو براي محاسبه استقالل بانك مركزي است، معرفي و ميـزان آن را بـراي بانـك    

 60(بر اساس اين شاخص، هيچگاه در ايران بانك مركزي از استقالل مطلق . مركزي ايران محاسبه شد

برخوردار نبوده است، با وجود اينكه به دليل ارتقاي قـوانين مربـوط بـه شـفافيت شـاهد      ) صد از كلدر

از ميزان كـل   درصد 60تا 40با توجه به اين نكته ميزان. بهبود اين شاخص در سه سال اخير بوده است

بانـك  دهنده وجود حـدي از اسـتقالل بـراي     صورت قراردادي نشان شاخص ميانگين در اين پژوهش به

مركزي و مقادير كمتر از آن به معناي عدم استقالل فرض شد و بـر ايـن اسـاس، مشـخص شـد بانـك       

 .از استقالل نسبي برخوردار بوده است 1340-1361مركزي فقط در دوره 

هاي شرطي آنها در الگو به عهده داشـته و بـراي اسـتخراج     نمايندگي نوسانات توليد را واريانس

هـاي كوتـاهي    درصد مشخص شد كه بجز در دوره 5در سطح معناداري . ه شدآن از روش گارچ استفاد

ها روند تغييرات واريانس توليـد   باقي سال 1389-1391و  1383-1387، 1356-1360هاي مانند سال

آن در ابتداي دوره بـا كـاهش و در پايـان     اي چندجملهروند تقريباً يكنواختي داشته و بر اساس الگوي 

 .ثباتي مواجه بوده است با افزايش بي 1390نتهي به ابتداي دهه هاي م دوره و سال

برآورد مدل مطالعه مشخص شد كه اثر استقالل بانك مركزي بـر واريـانس توليـد     نتايجبر اساس 

منفي و معنادار بوده و همواره افزايش استقالل بانك مركزي در جهت كاهش نوسانات توليـد عمـل كـرده    

كند استقالل بانك مركزي در ايران بـر ثبـات اقتصـادي اثـرات      هش كه بيان ميبنابراين، فرضيه پژو. است

، با توجه بـه كـاهش ميـزان نوسـانات توليـد، تأييـد       است مثبتي داشته و باعث كاهش نوسانات توليد شده

 . شود مي

اثـر  . انـد  دو عامل ديگر مدل پژوهش به طور كامًال متفـاوتي بـر واريـانس توليـد اثرگـذار بـوده      

مالي بر بخش پولي و در نتيجه آن بر نوسانات توليدي مثبت بـوده و بـه ازاي افـزايش نسـبت      سياست

ثباتي در بخـش توليـدي افـزايش     انضباطي مالي بي كسر بودجه دولت به كل مخارج دولت و افزايش بي
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بـر عملكـرد    بازبودن اقتصاد نيز اثر مناسبي. لحاظ آماري معنادار نبوده است البته اين اثر به. يافته است

ايـن اثـر   . بخش حقيقي اقتصاد نداشته و باعث افزايش واريانس توليد در طول دوره بررسي شده اسـت 

 .مثبت و معنادار بوده است

بـر ايـن اسـاس، سـهم اثـر      . نيز از طريق آزمون تجزيه واريـانس محاسـبه شـد    عواملسهم هر از 

به عوامل ديگر به شدت افزايش يافته اسـت؛  استقالل بانك مركزي بر نوسانات توليد در طول زمان نسبت 

همانند بازبودن اقتصاد و سياست مالي و كسر بودجه بـر عملكـرد اقتصـاد     اما سهم ناكارآمدي عوامل ديگر

ثباتي در توليدي به مراتب بيشتر از سهم اسـتقالل بانـك مركـزي در رونـد ايجـاد ثبـات        كالن و ايجاد بي

 .مالي دولت بيشترين سهم در نااطميناني توليد را داشته است در اين ميان، عملكرد. اقتصادي است

توان بيان داشت، هرچند اثر استقالل بانـك   عمل آمده مي هاي به نتايج بررسي مجموعسرانجام، از 

بـودن سـهم اسـتقالل در ميـان متغيرهـاي ديگـر        مركزي بر ثبات توليد مثبت است، اما با توجه به پايين

دهندگي نوسـانات   بازبودن اقتصاد و يا نقش تحوالت بخش مالي اقتصاد در توضيحاقتصادي همانند ميزان 

تواند بر روند اساسي ايجاد ثبات اقتصادي چنـدان   توليدي، حضور يك بانك مركزي مستقل به تنهايي نمي

ن عنـوا  دهنده شاخص استقالل بانك مركـزي بـه   ها و عوامل شكل از آنجاكه با توجه به مؤلفه. اثرگذار باشد

يك مرجـع سياسـتگذار پـولي در ايـران الگـويي بـراي همراهـي سياسـت پـولي صـالحديد و ميزانـي از            

هاي اقتصـادي در ايـران معطـوف     هاي پولي است، در صورتي كه هدفگذاري برنامه مندي در سياست قاعده

الگوي نهـادي  توان نتيجه گرفت، چنانچه  به تقويت توليد، ايجاد اشتغال و توسعه و رشد اقتصادي باشد مي

قانوني كنوني مقام سياستگذار پولي در راستاي تقويت بيشتر استقالل قانوني بانك مركزي تقويت شـود و  

منظور التزام عملي اين نهاد به عمل آيد، اقتصاد ايران ثبات بيشتري در بخش توليـدي   هاي الزم به حمايت

اهميـت ايـن موضـوع در شـرايطي كـه       .تر اقتصاد كالن و رشد اقتصادي خواهد داشـت  و عملكرد مناسب

كنند و مداخالت سياست مالي و بودجه عمـومي دولـت داراي اثـر     عوامل ديگر به شكل مطلوبي عمل نمي

 . شود كننده در اقتصاد است، دوچندان مي ثبات بي



 

 بررسي اثر استقالل بانك مركزي بر كاهش نااطميناني توليد در اقتصاد ايران
 

43 

 سيرئـ  شـود،  مـي افزايش بيشتر استقالل قانوني بانك مركزي پيشـنهاد   منظور به راستا، اين در

طـول دوره   نكنـد و يـا اينكـه    رييـ تغ ها دولت ياسيس راتييتغ از پسسال  كيحداقل تا  يبانك مركز

دولـت در تعيـين    سهم ،همچنين باشد؛ متناوب و سال 5 از شتريب اعتبار و پول يشورا ياعضا تيفعال

 يابزارهـا  ييتنهـا  بـه  يپول و اعتبار كمتر از نيمي از اعضا باشد و يا آنكـه بانـك مركـز    يشورا ياعضا

 يرهـا يمتغ يهـا ينيبشيها و پ انتشار داده مورددر . كند نييبه اهداف را تع دنيرس يبرا يپول استيس

شـود ايـن    پيشنهاد مي د،يتول ريبه مقاد ژهيو به، يكاريعرضه پول، تورم و ب رينظ يپول استيمرتبط با س

 يتوسط بانـك مركـز   يصورت فصل به ياستيس يشدن ابزارها صمدت با مشخ ن ايم يها دوره يآمار برا

  .دشومنتشر 
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 چکيده

های دیجيتال، باعث  وکار در کنار سهولت ارائه خدمات از طریق توسعه کانال های مختلف کسب آفرینان متعدد به عرصه ورود نقش

با توجه بهه رویکهرد    .وکارها شده است های مختلف کسب لزوم تمرکز بر بهبود فرآیندهای بخش ،تشدید فضای رقابت و در نتيجه

توانهد از طریهق مشهارکت بها      ها مهی  های مختلف بانک وسيعی از خدمات مالی، بهبود عملکرد بخش ها در ارائه طيف سنتی بانک

شهویی و   تطبيق مقررات، مبارزه با پهول . شود پذیر امکان (ها تک فين: یمال  یفناورهای  استارتاپ)آفرینان جدید این صنعت  نقش

 ینظارت  یفناوری  ها استارتاپها، یعنی  های ویژه این حوزه تک هایی هستند که هدف مشارکت فين مدیریت ریسک از جمله بخش

 ینهده آ یرونهدها مباحثی نظيهر   ،آن و سپس يشرانپ های ابتدا مفهوم فناوری نظارتی و محرک ،مقالهاین بر این اساس، در . است

، مراحه  تهدوین و عوامه     ها تک رگ يتموفق یها و داستان ها يتنمونه فعال، کاربرد های ، حوزهمقررات يقو تطب یسکر ياتعمل

 .سازی فناوری نظارتی پيشنهاد شده است ، چارچوبی برای پيادهپایانو در  بررسی شدههای این فناوری  ح  کليدی راه

 

 

 .تک، روند بانکداری، تطبيق مقررات تک، فين رگ نظارتی، یفناور :کليههدیواژگان 

 

 .JEL  M48, M13, G38, G28, G18:بندی طبقه

______________________________________________________ 
صنايع، کارشناس امور طرح و توسعه بانک کارآفرين یکارشناس ارشد مهندس              s.hekmat@karafarinbank.ir 

 صنايع، کارشناس امور طرح و توسعه بانک کارآفرين یکارشناس ارشد مهندسsa.mohammadi@karafarinbank.ir
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 مقدمه. 6

 ی،ده   ها از جمله پرداخت، وام حوزه یدر تمام یمال یدجد یها پلتفرم یادشاهد رشد ز یراخ یها در سال

نوآوران ه توس      یها حل راه یناز ا یادیبخش ز یم کها بوده موارد دیگرو  یشخص یمال یریتتجارت، مد

فناوری مالی که به همگرایی دو مفهوم ام ور   .شوند یارائه م  «(تک فین)ی مال یفناور» یننو یها شرکت

های تخصصی پُرکاربرد  عنوان یکی از واژه به 2 51طور غیرمنتظره در سال  مالی و فناوری اشاره دارد، به

 ت ک،  ینف    ب وم  یس ت ظه ور ز  5.مشغول کرده استوکارهای مالی را با این روند به خود  درآمده و کسب

در ح ال حار ر    ، ت ا آنج ا ک ه   اس ت ده ک ر مخت ل   یط ور ج د   ب ه نیز را  یخدمات مال یسنت های مدل

  «مووِن» 2،«کالب لِندینگ»  ،«آندِک کاپیتال» یلاز قب تک، ینف یها شرکتشده توس   ارائهراهکارهای 

 یوکاره ا   کس ب ه ای   ییتوان ا بانکی ش ده و ب ه بهب ود    جایگزین برخی از خدمات سنتی   ،«زِتِل آی»و 

 .شده استمنجر  یانمشتر

 یفن اور »عن وان   ب ا  ت ک  ینف   یه ا  از شرکت یدیشاهد ظهور نسل جد تازگی به ین،بر ا افزون

 الزام ات ت ا ب ا    س ازند  یرا ق ادر م    یتک، مؤسسات مال رگ یها شرکت ینا. یما بوده  «(تک رگ)ی نظارت

و  هنوآوران   ه ای  ی ت از قابل ینظ ارت  یفن اور  یها شرکت. یابند یقتطب یتر و کارآمدتر طور مؤثر به یقانون

مؤسس ات   ینظارت یازهایبه ن ییپاسخگو یبرا ،مقررات یقتطب ینهدر زم یدانش فننیز و  یفناور یدارپا

مقررات، بهب ود   یقتطب یدست یندهایفرآ یها، خودکارساز شرکت ینا یکار اصل. کنند یاستفاده م یمال

 اش بوردهای داده، ف راهم س اختن د   یفی ت ک یمقررات، ارتق ا  یقتطب ینهدر زم یده گزارش های یتقابل

 س ازی،  یها قابل سفارش   شرکت ینا یها راهکار. هاست داده وتحلیل یهتجز یو خودکارساز یا جامع داده

 ی د مقررات جد یها در واقع به معرف تک رگ. هستندصرفه  به اعتماد و مقرون امن، قابل یر،پذ چابک، ادغام

______________________________________________________ 
1. FinTech: Financial Technology 

 .(32  ) .همکارانقمی و  محمدی .5
3. Ecosystem 

4. OnDeck Capital 

5. Lending Club 

6. Moven 

7. iZettle 

8. RegTech: Regulatory Technology 
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ب ه س ازمان    ی دار پا یاد راهکاره ا یش نه و پ« ...اگ ر   ش ود  یچ ه م   » یوهایدر حال تحول، ارائه سنار یا

 ییمق ررات شناس ا  » 5،«ییشو قانون مبارزه با پول»  ،«یمال یابزارها یدستورالعمل بازارها». پردازند یم

 یه ا ب را   ت ک  هستند که در ح ال حار ر رگ   ییها تجارت فق  چند مثال از ارزش ینو قوان  «یمشتر

  .کنند یخلق م یمؤسسات مال

ب ه معرف ی پیش ینه و     دومدر بخ ش  : ده ی ش ده اس ت    صورت زیر سازمان مطالب این مقاله به

 های پیشران آن، روندهای آینده عملیات ریس ک  و محرک شدهچارچوب نظری فناوری نظارتی پرداخته 

ه ای کن ونی عملی ات تطبی ق      های تأثیرگذار بر حوزه خ دمات م الی، چ الش    و تطبیق مقررات، فناوری

بخش . شدهای کاربرد راهکارهای مبتنی بر فناوری نظارتی اشاره خواهد  مقررات در صنعت مالی و حوزه

ی اختص ا   های فناوری نظ ارتی ب ه کم ک الگ وبردار     حل ای در تدوین راه به تشریح مفاهیم پایه سوم،

ه ای ای ن    ح ل  ی، مراح ل ت دوین راه  نظ ارت  یفناور های اتخاذ خواهد یافت و در این راستا به ارائه نمونه

 یه ا  ح ل  راه س ازی  یادهپ، چارچوبی برای چهارمدر بخش . شود فناوری و عوامل کلیدی آن پرداخته می

 .بندی مطالب ارائه خواهد شد ، جمعپنجمی و در بخش نظارت یفناور

 شينه و چارچوب نظری فناوری نظارتیپي. 2

 یم؟دار يازو چرا ما به آن ن يستچ تک رگ. 2-6

، ت ک  ف ین  مانن د : ده د  یم   یحتور   یررا به شرح زفناوری نظارتی ( 2«فاندرکس» عاملیرمد) یمان آلن

است که به  صنایعیاز  یگرینمونه دفناوری نظارتی ، XXXTech یباتاز ترک یگرد یاریو بس  «تک پِی»

مختلف فناوری  در بیست سال گذشته همواره از سطوح. در حال تغییر است هاافزار به سرعت توس  نرم

______________________________________________________ 
1. MiFID II 

2. AML: Anti Money Laundering 

3. KYC: Know Your Customer 

4. Vysya and Kumar (2017) 
5. Fund Recs 

6. PayTech: Payment Technology 



 

 6931 زمستان، 08، شماره چهارمسال بيست وفصلنامه روند،   
 

05 

ین ش کا  ب    نظارتی،بر اساس مفهوم جدید فناوری حال،  ینبا ا در نهادهای نظارتی استفاده شده است؛

  .ستا یافتهگسترش  یتوجه قابلطور  به دیگر خدماتافزار و  نرم خدمات مبتنی بر

، ام ا  ش ده اس ت  اس تفاده   یالزام ات ق انون  دن کر فراهم منظور به است که فناوری همواره روشن

عب ارت  ای ن فن اوری    ی دی کل یها یژگیاز و ی؟ برخیز فناوری نظارتی چیستانگ یجانو ه یدجد ویژگی

 5:از است

اس تخرا،،  )  اِل تی ای های یق فناورید از طرنتوان یمی نامرتب و متناقض ها مجموعه داده :چابکی  .6

در زمان ساخت انب ار   اِل تی ایاز  ،در واقع. بندی شوند مرتب و دسته( اطالعات یو بارگذار یشپاال

چن د منب ع مختل ف     ی ا  ی ک اطالع ات از   ،ک ه ب ه موج ب آن    آین دی فر شود؛ یها استفاده م داده

 .شود یم یدر انبار داده بارگذار یتو در نها یشپاال ،یآور گرد

 ،ها گزارشسریع  یدو تول یکربندیپ :سرعت .2

 ،حل و اجرای آن یافتن راه یبرا موردنیاززمان  کاهش :یکپارچگی .9

  تش نه کس ب حکم ت   م ا  »: (ش ناس  زیست)یلسون ادوارد وقولی از  بر اساس نقل :يلوتحل تجزیه .4

اس تفاده   یل ی تحل یاز ابزاره ا  فن اوری نظ ارتی  . «ای م  شدهاطالعات  در غرق که یدر حال هستیم،

 یواقع   یلو پتانس   ردهک  کش ف  را  2داده در کالنموجود اطالعات هوشمندانه به صورت کند تا  یم

 .(مقاصد متعدد یبرا یکسان یها استفاده از دادهاز طریق  ،به عنوان مثال)کند نمایان  ها را داده

 ینظارت یفناور شرانيپ یها محرک. 2-2

کنن دگان و   از مص ر   تی  حما دی  جد یها برنامه شامل ریاخ یها سال در یالزامات قانون روزافزونرشد 

 یس ک ر یریتم د در خط و    ی اتی تطبی ق مق ررات   عمل ین ه هزاف زایش  به ی، امور نظارت مستمر بهبود

 خود، وکار توسعه کسب یها برا تعنوان مثال، شرک به .شده استمنجر منابعمصر   یشو افزاوکار  کسب

 کیفیت به وجود آورند، سازگاری راهای  شناسی روشاند تا بتوانند  های سنگینی انجام داده گذاری سرمایه

______________________________________________________ 
 Deloitte. (2016)و (  3  ) ،قمی حکمت و محمدی . 

 .مأخذ همان.  5
3. ETL: Extract, Transform, Load 

4. Wisdom 
5. Big Data 
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در ارتب ا  ب ا تطبی ق     ص نعت  یکرده ای رو. یسک را بهبود بخشندر ییو شناسا یش دهندافزارا ها  داده

و  خودکارس ازی  ک ه ق ادر ب ه    تاس  ه ای ج امعی ش ده     پلتف رم و  ه ا به ابزارمقررات باعث افزایش نیاز 

ب ه بهب ود    س رانجام  ه ای تطبی ق مق ررات باش ند و     نیازمن دی ب ا  صف و ستاد  یاتعمل سازی یکپارچه

  .شوندمنجر سازمانی  پاسخگویی

 یکه تجربه و راحت ای هستند یکیتکنولوژ های یشرفتپبه دنبال ایجاد  اه شرکتدر شرایطی که 

از  من دی  به ره  یب را  یثرترؤو م   یعمل   یه ا  ب ه دنب ال روش   نی ز  د، ص نعت نده یم بهبودرا  یمشتر

پتانس یل   است ک ه  -موارد دیگرو  یاتیعمل ی،مال یسک،ر ی،مشتر در ارتبا  با – داده های کالن ظرفیت

 و  تجزی ه ،  داده ک الن  کارآم د  یریتحال، مد ینبا ا. نظارتی را دارند یها یاز نگران یاریبس دنکربرطر  

و  یبریحم الت س ا   ها در مقابل محافظت دادهاز  یناناطم رسانی، خدمتبهبود  منظور بهآن ثر ؤم تحلیل

برانگی زی ب اقی مان ده     ، همچنان موروع چ الش قبول قابل یجنتا دستیابی به منظور بهآنها  یفیتکحفظ 

 داده غیرقاب ل  یچی دگی ک الن  ، حج م و پ ش أ من یریتدر مد یگرد یها یتو محدود یانسان سالیق. است

ه ای   و ت الش  ین ه هز ص ر  ب ا وج ود   . منج ر ش ده اس ت   ها  ینگران ینا یشتنها به افزا بوده واجتناب 

تحمی ل  موج ب  ای ن ام ر    با الزام ات ق انونی تط ابق ندارن د و     هم ها هنوز از شرکت یاری، بسگیر چشم

 5.قرار داده است آنها را در معرض ریسک شهرت وها شده  به این شرکتتوجه  قابل یها یمهجر

« ه ای هوش مند   داده»داده ب ه س وی    کالنمفهوم در حرکت از  ها به شرکتتک  رگ یها حل راه

ند تا حجم نک یهوشمند استفاده م یها یتمو الگور ینماش یادگیریهوشمند از  های داده .دنکن یکمک م

، قاب ل  ص رفه  به ونمقر ای به گونهالگوها  ینا ساختاردهی به یقرا از طر  داده کالن یچیدهپ یو الگوهایاد ز

 ین ی ب یشو در ح ال ظه ور، پ     ه ای فعل ی   ریس ک  ییشناس ا تواند موجب  می موروعاین . درک نمایند

مه م    کنن ده  با بروز عوامل مخت ل . وکار شود و  کسبخط سازی و هماهنگ تطبیق مقررات یها یینارسا

ر روری  ، شدراهدا   یبه سو یعسرگرفته تا تغییر مسیرهای  رقابت یشاز افزا وکار، کسب های در مدل

______________________________________________________ 
1. KPMG. (2017). 

 .مأخذ همان.  5
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 ی،چ ابک تا ب ه ای ن ترتی ب    ند کنخود را خودکارسازی  فرآیندهای دستیاز  یاریبس ها،  که شرکت است

  .ان بهبود یابدو کارمند یتجربه مشتر بهبود یری وپذ یاسمق

 ی از ن یان،خا  مشتر یها واردان و خواسته تازه و بازارآفرینان  نقش ی از سویفشار رقابت یشافزا

ب ا مق ررات را ب ه وج ود     درن گ   یبتطبیق  برای آنها توانمندسازیوکار و  کسب یندهایفرآ ی دربه چابک

های  ر روی استارتاپبگذاری  یهسرمااقدام به ها  از بانک یاریبس دستیابی به این هد ، یبرا. آورده است

سازی کارکردهای یادشده، کم ک ب ه    به پیاده توانندب تا از این طریق اند تک یا مشارکت با آنها کرده رگ

و خ دمات   تدر توس عه محص وال   فناوران ه  های ینوآورایجاد  صرفه و به مقرون یاتیعمل های مدلتوسعه 

ای ن   یش تری ب یه ا  بان ک  ی را ز یاب د؛ ادام ه  نیز  یندهروند در آ ینشود که ا یم ینیب یشپ. بپردازند یمال

ی ه ا  یفناوریری پذ یاسمقو نیز بهبود  یسودآور یشافزابا  .هندد موروع را در دستور کار خود قرار می

و تکی در زمینه فناوری نظارتی بوده  ی فینجذب رقبابه دنبال صنعت همچنان رود که  انتظار می، نوین

در  ین وآور  ی وورافن  ی مراکز داخل اندازی راه تر،بزرگ سیاست مؤسساتاز  یرویپبه  ،سسات کوچکترؤم

 5.های چابک را در دستور کار خود قرار دهند طراحی پلتفرمت و توسعه محصوال

 تطبيق مقرراتو  یسکرعمليات  یندهآ دهی به شکل هایروند. 2-9

 یه ا  رقاب ت ب ا م دل   » ،«یانمش تر  یح ات رشد ترج»به سرعت در حال مواجهه با  یصنعت خدمات مال

و  یس ک مرب و  ب ه ر   ی ات عمل. اس ت  «اقتصاد کالن یثبات بی»و  «یچیدهمقررات پ»، «وکار کسب یدجد

تح ت   گفت ه  پ یش  یخ ارج  یروه ای توس  ن یمطور مستق به یانی،م یهال یاتبه عنوان عمل یحت یق،تطب

 ینو چاب ک و در ع     درنگ یببه صورت  یاتعمل ینکه ا ود  ر یانتظار م با این وجود، .یردگ یقرار م یرتأث

ه ا مور وعات    ت ک  و رگ ه ا  ت ک  ینف ید،جد های یفناور یجترودر این راستا، . انجام یابند هزینه کمحال 

خواهن د   یازبه آنها ن یندهمقررات خود در آ یقو تطب یسکر یها ها در بخش هستند که بانک یارزشمند

______________________________________________________ 
 .مأخذ همان.   

 .مأخذ همان.  5
3. Real-time 
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آینده عملیات ریسک و تطبی ق مق ررات     ،بر اساس مطالعه یک مؤسسه مشاوره مدیریت و مالی .داشت

 :متأثر از روندهای زیر خواهد بود

 به س رعت در ح ال    ی،اجتماع یها تلفن همراه و رسانه ینترنت،اارتباطات از طریق  سترشگ

را مجبور خواهد کرد که در مورد  یسسات مالؤم موروع ینا. است یانمشتر یحاتترج ییرتغ

 .ندکن یریگ یمتصمجدید به سرعت  یانمشتر سنجیاعتبار

 ده د و   یم   یشرا اف زا و باالس ری   س ربار  یها ینههز ،مومدا تغییرو در حال  یچیدهمقررات پ

 .شود یموکارها  اتکاپذیری کسب یشباعث افزا زمان هم

 یابد اعتماد به مؤسسات مالی کاهش می. 

 کند اهمیت پیدا می کنندگان رفتار و فرهنگ درست و حفاظت از مصر  یارتقا. 

 دهد رخ می اقتصاد کالن در یثبات بیو  یابد ی کاهش میجهان رشد. 

 ناپذیر خواهد بود که جزئیات این  ید پیشامدی اجتنابجد یها یورافنو رشد  اطالعات انفجار

 .شود شرح داده می 2-5بخش ها در  فناوری

 مقررات يقو تطب یسکربررسی وضعيت فعلی و آتی عمليات . 2-4

 ب ا هوش مند   ه ای  سامانهو  درنگ یبتقریباً اطالعات  از طریق یندهآ تطبیق مقررات درو  یسکر یاتعمل

ین ی  ب یشقادر به پمؤسسات مالی رو  ینو از ا یابد یها بهبود م دادهمستتر در  یچیدهپ یالگوها ییشناسا

 ن وین  یه ا  یب ا اتخ اذ فن اور    خواهند توانست ها بانک. خواهند بود مقررات یتها و عدم رعا یسکر بهتر

 و در اث ر  پاس   دهن د   ت ر  یعس ر و  ردهک   عم ل  ت ر  یعس ر   ،«رای انش اب ری  »و  5«زنجیره بلوکی»مانند 

در ش رایطی ک ه    ، آنه ا س رانجام . قابل اتک اتر خواه د ب ود    عملیات معمول آنها ها، سازی فعالیتخودکار

یک و شر یکبه عنوان  بتوانند به درستی بر عملیات ریسک و تطبیق مقررات خود نظارت داشته باشند،

______________________________________________________ 
1. KPMG. (2016). 
2. Blockchain 

3. Cloud-based Computing 
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و  یس ک ر ی ات عمل، ور عیت فعل ی و آت ی     در جدول  .دشخواهند   تهوکار شناخ ثر کسبؤم گر هدایت

  .ها و مؤسسات مالی تشریح شده است های مورد استفاده توس  بانک به همراه فناوری مقررات یقتطب

 ها و مؤسسات مالی در بانک مقررات يقو تطب یسکروضعيت فعلی و آتی . 6 جدول

 وضعيت آتی وضعيت فعلی عمليات ریسک و تطبيق مقررات

 «تعهدات»

بن دی   پردازش مستندات، رتبه: ها فعالیت

 ،اعتباری، تحلیل اعتباری

پردازش » 5،«یشناختفناوری »: ها فناوری

 ی ک ربات خودکارس ازی »  ،«یعیزبان طب
 .داده کالنو   «آیندفر

 دستی انجام  اسناد به صورت پردازش
 .شود می

 یمح    دود ب    را  ای من    ابع داده 
 .دشو سنجی استفاده میاعتبار

 بن  دی  یس  تا ب  رای رتب  ها یه  ا م  دل
 که با تکامل شود ی استفاده میاعتبار

و رفت   ار  یاقتص   اد ه   ای چرخ   ه
 .گان همگام نیستکنند مصر 

 ی دخی ل  انسان در انجام امور، سالیق
 .هستند

  ب   ه  پ   ردازش خودک   ار اس   ناد
 .شود یممنجر  یعسر سنجیاعتبار

 در حال دائماً خودآموز و  یها مدل
 .به وجود خواهند آمد تکامل

 ت ر   ی ق دقب ه ص ورت    سنجیعتبارا
 .شود انجام می

 ه  ای اعتب  اری بهت  ر ب  ه     رتب  ه
 .شود میمنجر گیری کمتر  سخت

   وه ای پش تیبانی    نیاز ب ه فعالی ت 
خواه د   های سربار کمت ری  هزینه
 .بود

 «دهی به مشتری خدمت»

 شناس  ایی اولی  ه مش  تری، : ه  ا فعالی  ت
 .مشتری( ارزیابی)شناسایی کامل 

 یع  ی،زب  ان طبپ  ردازش : ه  ا فن  اوری

 .زنجیره بلوکیو  داده کالن

 دستی انجام  اسناد به صورت پردازش
 .شود می

 یاتیعملو باالسری  سربارهای  هزینه 
 .ها باالست یو ناکارآمد

  ه ا  اف راد و س ازمان  ی ت  هواحراز، 
مبتنی ب ر زنجی ره بل وکی ص ورت     

 .پذیرد می

  ب  ه ص  ورت   شناس  ایی مش  تریان
 .شود یق انجام میو دق یجیتالید

  به ص ورت خودک ار   داسناپردازش 
 .شود انجام می

 «پایش/ نظارت »

ه ا، نظ ارت ب ر     پایش تراکنش: ها فعالیت

 .نظارت بر مشتریان و ها تراکنش

تطبی  ق  و فن اوری ش ناختی  : ه ا  فن اوری 

 .درنگ یب

   تعداد خطاهای تشخیص داده نش ده
 .باالست

 یف استرع یصوت یها داده یفیتک. 

 ب ه   ه ا  و نظارت ب ر داده  یبردار نمونه
 .شود ی انجام میدستصورت 

 ی ناکارآم  دی  اتی و عمل یه  ا ین  ههز
 .ستباال

    خطاه   ا بهت   ر تش   خیص داده
 .شود می

 متنی به ص ورت  و ی صوتی ها داده
 .شوند یکپارچه رصد و نظارت می

 یابد یاتی افزایش میعمل کارایی. 

  یشگیرانه انج ام  پبه صورت نظارت
 .پذیرد می

______________________________________________________ 
1. KPMG. (2016). 
2. Cognitive Technology/Machines 

3. Natural Language Processing 

4. RPA: Robotic Process Automation 
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 «ریسکعمليات »

های نظ ارتی، م دیریت    گزارش: ها فعالیت

 .مدیریت تغییر و ها، پایش ریسک گزارش

 یع  ی،پ  ردازش زب  ان طب : ه  ا فن  اوری

و خ دمات   آین د فر یکربات خودکارسازی

 .مبتنی بر فناوری ابری

 ی دس ت  به صورت ها و روش یندهافرآ

 .دشو انجام می

 ها با چالش مواجه است داده یفیتک. 

 غیریکپارچ ه و  به ص ورت  ها یستمس 

 .هستند یچیدهپ

 هستند بر زمانها  فعالیت. 

  ده ی   گزارشابتدا تا انتهای فرآیند

و اص  الحات ب  ه ص  ورت خودک  ار  

 .شود انجام می

 بهب  ود ه  ا داده یفی  تکنت  رل ک 

 .یابد می

 ه  ا  یس  تمه  ا و س داده یمعم  ار

 .شود می یکپارچه

 شود تر انجام می یعسر دهی گزارش. 

 «تحليل ریسکتجزیه و »

تحلیل سبد پرتفولی و، آزم ون   : ها فعالیت

 .تحلیل تقلب و ، تحلیل ترازنامه تنش

 یع  ی،پ  ردازش زب  ان طب : ه  ا فن  اوری

 یب ر فن اور   یو خ دمات مبتن   داده  کالن

 .یابر

 یالگوه ا  یصها ق ادر ب ه تش خ    مدل 

 ه  ا داده از ی  ادیحج  م ز یچی  دهپ

 .نیستند

 ی،اقتصاد های چرخه ییرها با تغ مدل 

کنن  ده و رفت  ار ب  ازار  مص  ر  رفت  ار

 .یابند تکامل نمی

 انج ام   ت ر  ی ق دق ریسک ینیب یشپ

 .شود می

 ب   ه ص   ورت  تقل   ب ییشناس   ا

 .شود پیشگیرانه انجام می

 یابن ده  ه ا خودآم وز و تکام ل    مدل 

 .شوند دائمی می

  ی از فرآین دهای  مح دود به تعداد

هزین ه  و  ی نیاز خواهد ب ود نگهدار

 .یابد میها کاهش  مدلر سربا

 KPMG. (2016): مأخذ

منظ ور   ه ا ب ه   ، الزم است بان ک شد بیانبر اساس آنچه در ارتبا  با ورعیت آتی عملیات بانکی 

در  یب را  یعو سر یجد یداتیدر حال وقوع، به اتخاذ تمه ییراتشدن با تغ حفظ سهم بازار خود و همگام

اس ت ک ه ب ر     ینکت ه ر رور   ی ن البته اشاره به ا. آورند یفضا رو یندر ا ییراتتغ یریتدست گرفتن مد

 یامر محقق نخواهد شد مگر آنکه قانونگذاران و نهادها این یران،ا یبانکدار یاساس اصول حاکم بر فضا

 یگس ترش فن اور   یبرا یازو مقررات مورد ن ینقوان یدر جهت ورع و اجرا یبانک مرکز یژهو به ی،نظارت

اهمی ت   نظ ر از آن  موروعاین آن وارد عمل شوند؛  ییراتگام با سرعت تغهم ی،در صنعت بانکدار یمال

به نقشه  یازن ی و نظارتی،مال ینوظهور فناور یبه فضا ریسک موقع و کم منظور ورود به ها به انکدارد که ب

 5.راه دارند

______________________________________________________ 
1. Stress Test 

 .(32  ) .قمی و همکاران محمدی 5.
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 کاربرد در خدمات مالی باهای نوین  فناوری. 2-1

، آینده عملیات ریسک و تطبیق مقررات در صنعت خدمات م الی  شداشاره   -5طور که در بخش  همان

ه ای   سازی خواهد بود که روندهای آن را با دگرگونی های نوین و تحول متأثر از ظهور و گسترش فناوری

ها که تاکنون مراحل معرفی و دوره او، انتظ ارات را   ترین این فناوری اصلی. دکرساختاری مواجه خواهد 

  :شوند در آستانه ورود به دوره بلوغ خود است، در ادامه تشریح می و  پشت سر گذاشته

 ی ا  ه ا  ت راکنش از تم ام   یجیت الی د 5«ش ده  ی ع توز دفتر ک ل » یک ین مفهوما :زنجيره بلوکی 

در  ین فن اوری ا. شود تأیید می  همتا به همتا یشبکه همگان یکاست که در سراسر  یاطالعات

و  «یمشتر شناسایی» ،(2«هوشمند هایقرارداد»)  «قراردادمشتقات بدون بازار »، «پرداخت»

پرداخ ت،  ه ای   یس ک ر ک اهش  یلپتانس   ،همچن ین  ش ته، داک اربرد   «ییش و  مبارزه با پول»

 .دداررا  موارد دیگرو  یمالم یجرا، مشارکت

  امکان یعیپردازش زبان طب یها یستمو س خودکار فرآیندها یها یستمس :یجيتالکار دنيروی 

 ه ا و  داده اص الح و تلفی ق   ی ری، گ  ، گ زارش ریسکمانند نظارت بر  ییها یتفعال خودکارسازی

 .دنکن یرا فراهم م یساختاریرپردازش اطالعات غ

  هس تند   «ی ق عم یادگیری» یها یتمالگور ها، ین فناوریا  :یهوش مصنوع/  ينماشیادگيری 

 س ازی خودکار ی،س اختار یرو غ یافت ه  س اخت  یه ا  از دادهه ا را   نگ رش اس تخرا،   آیندکه فر

 رو ی ن و از ا ادهها را کاهش د مدل پشتیبانیو  ایجاد هزینه دنتوان یمها  فناوری ینا. نمایند یم

 .تر هستند صرفه به

______________________________________________________ 
1. KPMG. (2016). 

2. DLT: Distributed Ledger Technology 

3. Peer-to-Peer 

4. Over-the-Counter (OTC) Derivatives 

5. Smart Contracts 

6. AI: Artificial Intelligence 

7. Deep Learning 
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 ه ایی  ، دادهان د  ش ده منجر ها  به انفجار داده  «اشیا ینترنتا»و  یاجتماع یها رسانه :داده کالن 

من ابع   ی ب رای چ ارچوب  یج اد ا. باش ند  طبیق مقرراتو ت یسکرعملیات  توانند ورودی میکه 

از ق درت   بهره ب ردن  در داده کالن یلوتحل یهتجز یو ابزارها 5«شده عیمحاسبات توز»، ای داده

 .مفید خواهند بود ها دادهاین 

 وجود تمایل نهاده ای ن اظر و اقب ال آنه ا نس بت ب ه ای ن        با  :یابرفناوری بر  یخدمات مبتن

مربو  ب ه عملی ات    یچیدهپ یها یتهستند که فعال خدماتی یندازا قادر به راه ها بانک موروع،

 و تس  ت اس  ترسمانن  د  ،ارائ  ه دهن د  یکپارچ  هم  دل  ی ک را در  تطبی  ق مق  ررات و یس ک ر

 .دهی گزارش

  ش ود   یاستفاده م هایی یستماز سسازی این فناوری،  پیاده منظور به  :درنگ یبتطبيق مقررات

توان د   یمین فناوری ا. ددهن هشدار می ها به شرکت تریثرؤطور م بهتطبیق مقررات را  عدم که

 .به میزان قابل توجهی جلوگیری کنداز وقوع حوادث به صورت پیشگیرانه 

 ش ده  ه ای اس تفاده   فن اوری   ،«الملل ی  ب ین  تأمین مالی سسهؤم»   51گزارش سال بر اساس 

ی، رمزنگ اری،  ه وش مص نوع   ی ک و روبات ین،ماش   ادگیریی  : ها شامل م وارد زی ر اس ت    تک توس  رگ

 ش ده، راب     ی ع دفت ر ک ل توز   یب ر فن اور   یمبتن   دیگ ر  یو ابزارها یبلوک یومتریک، زنجیرهب ابزارهای

 .یابر یکاربرد یها و برنامه یگذار اشتراک قابل به و کارکردهای (2آی پی اِی) یکاربرد یسینو برنامه

 مقررات در مؤسسات مالیهای کنونی تطبيق  چالش. 2-1

 ور ع را  ی دی مق ررات جد  یجه ان  ه ای نظ ارتی   س ازمان  ، 511-5113 ه ای  ی سالبحران مال یدر پ

ق ادر   بای د  یسسات مالؤامروزه، م. است داده یشرا افزا یسسات مالؤمروی  پیش یها اند که چالش کرده

بر ای ن  . پاس  دهندمختلف  ینظارت یها در حال رشد سازمان یشههم های یازمندین باشند به سرعت به

  .شرح داده شده است 5ی در جدول مقررات در مؤسسات مال یقتطب یکنون یها چالشاساس، 

______________________________________________________ 
1. IoT: Internet of Things 

2. Distributed Computing 

3. RTC: Real-time Compliance  
4. IIF: The Institute of International Finance 

5. API: Application Programming Interface 

6. Vysya and Kumar .(2017). 
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 در مؤسسات مالیمقررات  يقتطب یکنون یها چالش. 2 جدول

 ب ه  مرب و  اطالع ات   ادی  ز حج م  تیریو م د  دی  تول منظور به یمؤسسات مال یفشار بر رو شیافزا با  افزایش پيچيدگی

 .است افتهی انیجر ینظارت مقررات لیس مقررات، قیتطب

 فی  را از ط افتهیرس اختار یغو  افتهیاطالعات س اختار  یانتظار دارند که مؤسسات مال ینظارت ینهادها 

خواس تار   نیآنه ا همچن   . کنن د  لی  وتحل هی  و تجز یابی  رد یو خ ارج  یاز من ابع داخل    یاگسترده

 .هستند یمال مؤسسات قیبه اطالعات دق یدسترس

 یم ال  مؤسس ات  ک ه  است آن ازمندین موروع نیا – سکیبر ر یمقررات مبتن میتنظ روند گسترش، 

 .کنندوکار خود ارائه کسب یهاجنبه یدر تمام را یشتریب اتیجزئ با یها داده

اطالع ات   یبودج ه فن اور   -از یم ی از ن یشاوق ات ب    یگ اه - یامروزه بخش قاب ل ت وجه    های باال هزینه

ق ادر ب ه    ای ن مؤسس ات   یج ه، در نت. ش ود  یم   مقررات امور تطبیقصر   ی،مالمؤسسات 

 .ستندین اطالعات یفناور یها ستمیس یتوسعه و نوآور یرو شتریب یگذار هیسرما

 پنج بان ک ب زرگ جه ان    2 51در سال  – یمقررات قیتطب عدم یبرا نیسنگ یها مهیجر ،

میلیون دالر جریمه ب ه دلی ل اخ تالل در ب ازار مب ادالت        .2مجموع در ملزم به پرداخت 

 .شدندموارد دیگر مالی خارجی و 

  شود می مخار، شیافزاافزایش کارکنان تطبیق مقررات باعث. 

سررسيدهای زمانی 

 فشرده
  یراهبرد یها واکنش یجا به ،یکیتاکت یها واکنش بروزسررسیدهای زمانی فشرده باعث ،

 .شود مقررات می در جهت تطبیق

  مؤسس ات  یاطالع ات  یها ستمیس یاتیعمل سکیرو  یدگیچیپ ،پختهنا یکیتاکت یها پاس 

 .شود یم یفن یها یبده جادیا باعثو  داده شیرا افزا یمال

های  محدودیت

 های قدیمی سيستم
 نهادهای نظ ارتی ادغام، استخرا، و ارائه اطالعات به موقع به  یریت،مد یمیقد یها ستمیس 

 .سازد میدشوار را 

 یفی ت ا و مس ائل مرب و  ب ه ک   ه   داده یبه ناکارآم د  هاداده یدست تیریمد یندبه فرآ تکاا 

 .شود یممنجر 

  ده ی ب ه    گ زارش  ،یزیمم و یابیرد تیقابل نبودبودن و  قینادقها، داده یناسازگاربه علت

 .شود یربهینه انجام میغصورت 

 وجود نداردها  دادهبرای  های یکسان چارچوبو  یفتعار. 
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های  محدودیت

 فراوان مقرراتی
 قی  و تطب یکیت اکت  یکاره ا راهاز  یتعداد روی یسسات مالؤگذشته، م یها دهه در طول 

 یس نت  کاره ای از راه یاریبس یجه،در نت. اند کرده یگذار یهسرما اطالعات یفناور یمقررات

 .یستندنمداوم  ر حال تحولد یبا انتظارات نظارت سازگاریقادر به مؤسسات مالی 

 تطبی ق مق ررات  مرتب  با فناوری اطالعات  یها یستمس یبرا گزینه ینبهتر ی،سنت طور به ،

 .ی هستندداخلی اختصاص کارهایتوسعه راه یاو سپاری شده  استفاده از راهکارهای برون

 خ ا  س اخته ش ده    های نیازمندی یبرا ،ندبود یریپذانعطا  و یفاقد چابکها کارراه این 

ی اختصاص   نویس ی  ی برنام ه ه ا  زب ان  سیستم ب ه کم ک  به توسعه  یازن ،ارتقا یو برا بودند

 .داشتند

 قاب ل اس تفاده    یتنه ا زم ان   ،اطالع ات  یفن اور سپاری شده  برون یسنت یهاکارراه بیشتر

از ش رکت ثال ث واح دی خری داری      های متع ددی را  ماژولمؤسسه مالی، که خواهند بود 

 .دندار یساز ادهیپ یبرا یبه زمان طوالن ازیو ن هدبون گراکارها راه ینا. کرده باشد

 Vysya and Kumar. (2017).: مأخذ   

ها یکردرو یدر حال جستجو یسسات مالؤاز م در حال افزایشیباال، تعداد  یها با توجه به چالش

ش روع ب ه    ه ا  ت ک  رگاس ت ک ه    ییج ا  ینا. هستندمقررات  تطبیق یریتمد یبرا یدجد یهاکارو راه

 .کنند یمآفرینی برای تغییر قواعد بازی  نقش

 های کاربرد راهکارهای مبتنی بر فناوری نظارتی حوزه. 2-5

وک ار،   از این رو، هر حوزه کسب. وکار مؤسسات مالی موردنیاز است تطبیق مقررات در هر حوزه از کسب

وک ار ک ه    های کسب ونه از حوزهچند نم. شود ها محسوب می تک یک کاندیدای بالقوه برای مشارکت رگ

 یبانیپش ت  توان د  یه ا م    تک توس  رگ و شدهراهکارهای مبتنی بر فناوری نظارتی برای آنها مفید واقع 

  .ارائه شده است  ، در جدول شود

  

______________________________________________________ 
1. Vysya and Kumar. (2017). 
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 تواند پشتيبانی شود ری نظارتی میوکار که توسط فناو های کسب حوزه. 9جدول 

 المللی اجرای قوانین مالیاتی بین
اجرای استانداردهای حسابداری 

 المللی بین
  مدیریت ریسک نقدینگی

مقابله با / شویی  مبارزه با پول

 5تأمین مالی تروریسم

 کامل مشتریان/ شناسایی اولیه 

ذخیره / تأیید/ شامل گردآوری)

ها و اسناد، تأیید  خودکار داده

موارد هویت الکترونیکی و /آدرس

 (دیگر

  مدیریت تقلب

های  پرداخت، تراکنش در زمینه)

رفتاری و  پیشینه، تجارت، برخ 

 (موارد دیگر

 تطبیق مقررات در حوزه پرداخت

شامل احراز و تأیید هویت، اجرای )

دستورالعمل اتحادیه اروپا در زمینه 

 (موارد دیگرو   خدمات پرداخت

 های ارزیابی آن سرمایه و روش

بر اساس دستورالعمل اتحادیه )

، قانون III، استاندارد بازل 2اروپا

، دستورالعمل فدرال  فرانک-داد

 (موارد دیگرو   رزرو

 تجارت

ها، مدیریت  شامل ردیابی داده)

 مانند-ریسک، قوانین تجارت 

UCITS، AIFMD-  موارد دیگرو) 

  مدیریت دارایی

 پایش تجارت

 جرایمبرای نظارت بر ریسک )

مشتری و  پیشینهمالی، پایش 

 (موارد دیگر

دهی یکپارچه  مدیریت و گزارش

 ریسک و تطبیق مقررات

 3مدیریت ریسک سازمانی

و مدیریت آوری  گردشامل )

های حوزه ریسک،  داده

موارد وتحلیل سناریو و  تجزیه

 (دیگر

نظارت بر /خدمات اعتبارسنجی

 تطبیق مقررات
 تضمین امنیت اطالعات

خدمات تطبیق مقررات مبتنی 

 بر فناوری ابری

های  برای صندوق)

گذاری، مدیران دارایی،  سرمایه

موارد گذاران سازمانی و  سرمایه

 (دیگر

 .Vysya and Kumar. (2017): مأخذ

ارنس ت ان د   »ی ب ر اس اس مطالع ه مؤسس ه     در مؤسسات م ال  فناوری نظارتی ی کاربردها حوزه

 .آمده است  در شکل    51در سال  1 «یانگ

  

______________________________________________________ 
1. Liquidity Risk Management 

2. CFT: Countering Financing of Terrorism 

3. Fraud Management 

4. PSD: Payment Services Directive in Europe 

5. CRD IV: Capital Requirements Directives 

6. Dodd-Frank 

7. CCAR: Comprehensive Capital Analysis and Review 

8. Asset Management 

9. Firm-wide Risk Management 

10. Ernst and Young (EY) 
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 یدر مؤسسات مال ینظارت یکاربرد فناور یها حوزه. 6شکل 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .Ernst and Young. (2016): مأخذ

م الی  که در سراس ر ص نعت    فناوری نظارتی در حال توسعه یها حل از راه یا مجموعه ،در ادامه

 :داده شده است شرح ها حل اند به همراه نکات مهم مربو  به این راه هشداستفاده 

 تقلب از یریشگیپ 

 ج رایم  یو رون دها  مشکالتها،  شکا  تاکنند  یمپایش را  ها تراکنشدرنگ  یبراهکارها  ینا -

از  یناش   خساراتمرتب  با  یها ینهو هز ریسککاهش یشگیری، به پ .کنند ییرا شناسا یمال

 .دشو یممنجر تقلب 

مختل ف در   یا داده نقط ه  یلیارده ا م ر رویب   قدرتمند یلتحل های دارای توانمندیها  شرکت -

 .شوند می یمال یتامن و افزایشبالقوه  یداتتهد ییشناسا منظور بهواحد  نوع تراکنش یک
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 مقررات قیتطب یخودکارساز 

اس تفاده   در حال وقوع ییراتمقررات از جمله تغ یرتفس یبرا های آتی فناوری نظارتی پلتفرم -

 .شدخواهند 

 ینظ ارت  یریت ریس ک و کنت رل  م د چارچوب یکپارچ ه   ایجاد یک ی،اصل های یکی از چالش -

 .در این حوزه هستنددر حال توسعه تکی بسیاری  ی رگها حل در حال حارر راه که است

اس تفاده  مق ررات   ی ق تطبب ر  و نظ ارت   آزمون یندهای رایجانجام فرآ یبرا یکباتابزارهای ر -

 .شوند می

ی ر  ب دون درگ  یانمشتربه خودکار  های ارائه مشاوره یبرا یشرفتهپ یها یتمبا استفاده از الگور -

 .است افزایشدر حال  رباتیکمشاوره  یتاهم ی،انسان نیروین دکر

 یرفتار یالگوها رییتغ 

ب ه  ت ا  یابند  تغییر می آنهااز  یناش های ریسکو  یرفتار یهادر جهت شناسایی الگو راهکارها -

 .باشندقادر سازمانی فرهنگ از منظر  بالقوه رفتارهای سوء تشخیص

 .خواهد بود ها حل از نتایج بدیهی این راه ی،فرهنگ ییرتغ یها برنامه یرثأتدن کرکمی  -

 ینیب شیپ و لیتحل 

خ ا    یو نظ ارت  ی اتی عمل ه ای  ریس ک  ین ی ب یشپ   منظ ور  ب ه توان  یرا م یلیتحلابزارهای  -

 .دکراستفاده  ها سازمان

 یو از آن ب را  ک رده  ی ل و تحل ی ه را تجز پیش ین  یق انون  یه ا  نق ض  یا یش ه علل ر ی،فناور -

 .کند یاستفاده م یمال یبازارها کننده رویدادهای مختلو  ریسکبالقوه  های حوزه ینیب یشپ

 شویی ها در زمينه مبارزه با پول تک های قابل ارائه توسط رگ حل راه. 2-5-6

ه ایی اس ت ک ه در ص ورت عملک رد       شویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم از جمله حوزه مبارزه با پول

و  ک رده  رو روب ه الملل ی   ه ای س نگین ب ین    ه ای ج دی و جریم ه    ها را با ریسک تواند بانک می نادرست

ک ه   توج ه ب ه آن  ب ا  . ها قرار گرفته است تک مورد توجه رگ تازگی بهطور که پیشتر نیز اشاره شد،  همان

 یها هیتوصمتأثر از  در بیشتر مواردشویی و تأمین مالی تروریسم  قوانین کشورها در زمینه مبارزه با پول
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اس ت، در ای ن     هش د  فتهکشور نیز پذیر 511که توس  بیش از  بوده  «یژه اقدام مالیگروه و»گانه  چهل

به ای ن  . شود میبررسی  ،های گروه یادشده ها از منظر توصیه تک بخش، راهکارهای قابل ارائه توس  رگ

های آنهاست  ، که مربو  به مؤسسات مالی و مسئولیت 5تا  3شماره  های منظور، تمرکز بر روی توصیه

مطالعه انجام ش ده توس     به در این راستا، . اند، خواهد بود معرفی شده« یرانهگیشاقدامات پ»عنوان  باو 

 .ه استشداستناد  5قمی مهجوریان

احراز هویت و شناسایی اولیه یا کامل مشتریان از جمله مواردی است که به ص ورت متع دد در   

 5ای ن مور وع در فص ل    . تص ریح ش ده اس ت    ،1 از جمله توصیه « یژه اقدام مالیگروه و»های  توصیه

توان د   ترین مواردی اس ت ک ه م ی    و از اساسی شدهشویی نیز اشاره  اجرایی قانون مبارزه با پولنامه  ینیآ

، اج رای ای ن مور وع از طری ق       توص یه   اساس برکه  با توجه به آن. ها قرار گیرد تک مورد توجه رگ

ه ا ب ا    تواند توس  بان ک  همکاری با مؤسسات ثالث نیز مجاز است، احراز هویت و شناسایی مشتریان می

بان ک   3 / 1 3 5این در حالی است که ب ر اس اس بخش نامه ش ماره      ؛دشوانجام ها  تک همکاری رگ

 .اجتناب شود طور جد ن امر به اشخا  ثالث بهیای واگذارمرکزی باید از 

های مالی هدفمند سازمان ملل متحد و شناسایی اشخا  دارای ریسک سیاس ی،   اجرای تحریم

ها پوشش داده  تک تواند توس  رگ بدان اشاره شده و می 5 و   های  موروع دیگری است که در توصیه

 .شود

ه ایی اس ت ک ه در     های مشکوک یکی دیگ ر از توص یه   دهی تراکنش شناسایی و گزارشپایش، 

توانند در اجرای صحیح این مور وع   ها می تک ه است و رگشداشاره  51موارد مکرر از جمله در توصیه 

ای ن  . ن د کنه ا کم ک    های هوشمند به بانک بینی بر اساس روش و نیز پیش هاز طریق مراجعه به پیشین

 .شده است در نظر گرفتهشویی نیز  اجرایی مبارزه با پولنامه  ینیآ   و  52مواد  موروع در

ه ای   یسک، مور وع دیگ ری اس ت ک ه در توص یه     بر ر یمبتن یکردها و اتخاذ رو کیسر یابیارز

ارائ ه   منظ ور  ب ه توان د   و از ای ن باب ت م ی    ب وده مشهود   مختلف گروه ویژه اقدام مالی از جمله توصیه 

 .ها قرار گیرد تک ها، مورد توجه رگ راهکارهای مناسب به بانک

______________________________________________________ 
1. FATF: Financial Action Task Force 

2. Mahjourian Ghomi .(2018). 
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 ، 5ی رویکرد مهم دیگ ری اس ت ک ه در توص یه     سسات مالؤورع مقررات و اعمال نظارت بر م

توان د   مف اد ای ن توص یه م ی    . تصریح شده است و باید توس  نهادهای نظارتی در دستور کار قرار گی رد 

ک ه تف ویض    توج ه ب ه آن   بادهی به نهادهای نظارتی قرار گیرد،  خدمت ظورمن بهها  تک کانون توجه رگ

 .تبیین شده است  5اختیارات کافی به ناظران در ارتبا  با این موروع در توصیه 

 های فناوری نظارتی حل ای در الگوبرداری و طراحی راه مفاهيم پایه. 9

 ینظارت یشده در حوزه فناور  انجام های يتنمونه فعال. 9-6

 ه ای  ه اب در   ت ک  ید رگجدهای  استارتاپامروزه . است ق فناوری نظارتی فراوانموف یها داستاننمونه 

در سراسر ( موارد دیگرورشو و  ین،برل یدنی،کنگ، س هنگ ین،سنگاپور، دوبل یویورک،ن)تک  فینمختلف 

یاد خود، اشتیاق فراوانی را ز یارسب های یلبا استفاده از پتانسها  تک رگ. ی هستندانداز راهدر حال جهان 

 یگ ر دآفرین ان   نق ش و  یس نت مالی فعال، مؤسسات مشاوره  مؤسسات نهادهای نظارتی،ها،  دولت در بین

گذاری و فعالی ت در زمین ه    هایی از موارد موفق سرمایه در ادامه، نمونه .ندا دهآور وجودبه یستم اکوساین 

 ه ای  آفرینان و استارتاپ مند و نقش ها و نهادهای ناظر، مؤسسات مالی عالقه فناوری نظارتی توس  دولت

ها، برای الگوبرداری و طراح ی   روش ها و  مطالعه این نمونه فعالیت. موفق این حوزه ذکر شده است دیگر

 .ی استسازی فناوری نظارتی ررور های قابل پیاده حل اهر

 نهادهای ناظرها و  دولت های نمونه حمایت. 9-6-6

 تا این زم ان  ، بیان شده است بریتانیا یگذار یهو سرما تتجار   51که در گزارش سال  طور همان

ه ش د  یگ ذار  یهس رما ( ه ا  ت ک  ش امل رگ )های بریتانیا  تک فین روی رپوند ب یلیاردم 5  از  یشب

تمرک ز   منظ ور  به ی اختصاصیگروه کار یک  ی انگلیسمال امور ، اداره2 51در نوامبر سال . است

 یه ا  ح ل  راه یرشاز توس عه و پ ذ   یتحما یبه دنبال چگونگاین نهاد . کرد یانداز راه ها تک رگبر 

 5.است تک رگ یدجد

______________________________________________________ 
1. FCA: Financial Conduct Authority 

2. Vysya and Kumar. (2017). 
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  ای ن کش ور   یپ ول  مرج ع  و اس ت ش ده  متمرکز  «هوشمند جامعه» توسعه یکدولت سنگاپور بر 

ق رار داده   ه ا  ت ک  رگ یب را  مح ور -آی پی اِی یمعمارحرکت به سوی ایجاد یک تمرکز خود را بر 

  .است

 مؤسسات مالی های فعاليتنمونه . 9-6-2

 ی داد رو یننخس ت میزب ان برگ زاری    ،اسپانیا یددر مادر  ی یک بانک، مرکز نوآور  51ماه مه  در 

برخ ی   همک اری  و ب ا  «الملل ی  ب ین  ت أمین م الی   سسهؤم»توس   رویداد ینا. تک بود رگ یجهان

 2.برگزار شد  مالی بزرگ های مؤسسهو   تک رگمهم  یها استارتاپ

 ت ک  ی د رگ حل جد راه ،آلمان  تی اِ  جی مؤسسه مشاوره فناوری اطالعات،   51مه سال ماه  در 

 ی ت ب ا موفق  ت ی  اِ  مؤسس ه ج ی  . ک رد  ارائ ه   «سرویس مدیریت تغییرات نظ ارتی »نام  ارا ب خود

  «رویال بانک اسکاتلند»های  دهی تراکنش و گزارش یدر بخش بازرگانیادشده را  خدماتتوانست 

 3.دکنسازی  پیاده  «اسکاتلند

 های مبتنی بر فناوری نظارتی به همراه آمارها و نتایج بهبود آن در ج دول   حل نمونه دیگری از راه

جی در ای االت متح ده    ام پی حل توس  مؤسسه مشاوره مالی و بانکی کی این راه. ارائه شده است  

 .این مؤسسه منتشر شده است   51به مرحله اجرا درآمده و در گزارش سال  آمریکا

  

______________________________________________________ 
 .مأخذ همان.  

2. BBVA 

  Global Blockchain Labs Engagement ،Ayasdi ،Onfido ،Suade ،Silicon Valley Bankو  Sybenetix مانند . 

 BISو  HSBC ،UBS ،Deutsche Bank شامل . 

 .همان مأخذ. 2
6. GFT Technologies SE 

7. RCMS: Regulatory Change Management Service 

8. RBS: Royal Bank of Scotland 

 .همان مأخذ.  3
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 ی به همراه نتایج و آمارهای آننظارت یحوزه فناور درارائه شده  تشریح نمونه پلتفرم. 4 جدول

 های نظارتی خودکارسازی گزارش نام پلتفرم

 آمریکابانک برتر  1 از  یکی مشتری

 ارائه به فدرال رزرو یبرا یقی بانکیتلف دیگر یها و گزارش FR Y-9C ینظارت یها گزارش سازی یکپارچه چالش

فناوری 

 توانمندساز

 ی ک استفاده شده اس ت ک ه   « جی ام پی کی یمؤسسات مال یده پلتفرم گزارش» های قابلیت در این طرح از

 ی ق تطب یه ا  و بهبود برنام ه  یده گزارش یساز ساده یی،کارا یشخودکار است و به افزا یده پلتفرم گزارش

 ی،نظ ارت  یه ا  گ زارش  ینت دو  یب را  ییره ا ابزا یپلتفرم دارا ینا. کند یکمک م یمقررات در مؤسسات مال

و انجام اصالحات م ورد نظ ر    ینظارت یدجد ینو ابالغ قوان یابیها، ارز و کنترل برنامه یقدر تلف یخودکارساز

 .فدرال رزرو است

 فرآیند نتایج
 پيشزمان مورد نياز 

 از خودکارسازی
 از خودکارسازی پس

ها  های موردنیاز از گزارش دریافت داده 

اصالح فرآیندها و انجام دستی  منظور به

 تنظیمات

 ساعت 21 

 یناسازگاربروز زودهنگام  تشخیص

 یسازمان برون ی،نظارت یها در گزارش

 یریتیو مد

 ساعت 21  شناسایی قوانین اصالحی و آستانه تغییرات

هایی برای پایش  تعریف آستانه

تواند در کاهش زمان  تغییرات می

 .باشد شناسایی تغییرات مؤثر

های اصالحی و اعتبارسنجی   تدوین گزارش

 آنها
 ساعت 21 

بهتر  یابیو رد تر یعوس ایجاد دید

 و اشتراکات ها یپوشان هم

ها و  پوشانی سازی تغییرات و مدیریت هم پیاده

 ها های تکرار در گزارشچرخه
 ساعت 511

 یریتمدهای راهبردی  ایجاد قابلیت

 یها مشترک در گزارش یها بخش

 مختلف

 یشده برا سازی یشخص یداشبوردها ایجاد

 تغییرات یجنتا یلو تحل یهتجز
 های جدید ایجاد توانمندی 

 ساعت 21 ،  مجموع

 2 تا  22)ساعت  211تا  21 

کاهش در زمان اجرای ( درصد

 فرآیندها پس از خودکارسازی

 .KPMG. (2017): مأخذ
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 تک رگ دیگر آفرینان نقشها و  استارتاپ يتموفقهای  داستان. 9-6-9

  :شود میآفرینان موفق در زمینه فناوری نظارتی اشاره  فعالیت نقش پیشینههایی از  نمونهبه  در ادامه

 را گ ران  بیم ه  و دارای ی  مدیران بین ارتبا  امکان  «سیلورفینچ» مؤسسه مالی امن های داده خدمات 

 در. کن د  می فراهم  اروپا بیمه های شرکت سرمایه کفایت دستورالعمل الزامات کردن برآورده منظور به

 از را مش تریانش  ه ای  دارایی از یورو تریلیون 2/5 که کرد اعالم مؤسسه این ،2 51 سال اکتبر ماه در

 ب یش  توس    حارر حال در خدمات این. است کرده مدیریت جهان سطح در یادشده خدمات طریق

 .شود می استفاده جهانی برتر شرکت 21 دارایی مدیران از درصد 51 از

 تأیی د  خ دمات  دهن ده  ارائ ه )  «ترولی و » اس تارتاپ  روی ب ر  دالر میلیون 2  ،2 51 سال دسامبر در 

 گ ذاران  س رمایه  و «اکس پرس  آمریکن» مالی مؤسسه توس ( جهان سراسر در وکارها کسب به هویت

 اس تارتاپ  ی ک  در اکس پرس  م ریکن آ ک ه  ب ود  ب اری  نخستین این. گرفت صورت مالی تأمین دیگر

 کان ادا  در تک ی  فین حتی و تکی رگ مالی تأمین ترین بزرگ رویداد این. کرد می گذاری سرمایه کانادایی

 ی ک  در را ترولی و  اس تارتاپ  کان ادا  در «دیلویت» مؤسسه ،  51 سال در پیشتر. بود 2 51 سال در

 .بود کرده انتخاب «سریع فناوری 21» برنامه از بخشی عنوان به 2ساالنه جشنواره

 ت ک  رگ زمین ه  در را  «واتس ون » تابع ه  ش رکت   اِم، ب ی  آی اف زاری  ن رم  غ ول  ،  51 سال اکتبر در 

 م اه  در. ک رد  ان دازی  راه مق ررات  تطبیق مدیریت برای خود مالی خدمات مشتریان به کمک منظور به

 ح وزه  در پیش رو  و جه انی  ش رکتی  که کرد تملک نیز را  مالی گروه یک اِم بی آی سال، همان نوامبر

 ک ارگیری  ب ه  ب ا  ش رکت  ای ن  حار ر،  حال در. بود بازار در ریسک مدیریت و مقررات تطبیق مشاوره

______________________________________________________ 
 .Vysya and Kumar. (2017)مطالعه بر اساس   .

2. Silverfinch 

3. Solvency II 

4. Trulioo 

 «Companies-to-Watch»جشنواره اهدای جایزه  .2
6. IBM 

7. Watson Financial Services 

8. Promontory 
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 ه ای  هزین ه  بهب ود  جه ت  در واتس ون،  شرکت شناختی های قابلیت و اِم بی آی ای حرفه های تخصص

 .دارد برمی گام مقررات تطبیق و ریسک حوزه عملیاتی و اجرایی سنگین

 و  آفرین ان ح وزه فن اوری نظ ارتی     ی ارائ ه ش ده توس   نق ش    ه ا  ح ل  از راهدیگ ر  نمونه  دو

 .رائه شده استا 2 جدولها در  حل این راه یدیکل یها یتقابل

 ینظارت یحوزه فناور ینانآفر ارائه شده توسط نقش یها حل راهنمونه . 1 جدول

 های کليدی قابليت حل راه نام شرکت

Cappitech 
 

داشبورد سازی  پیاده

 بازار اروپا یربناییز قوانین
(EMIR) 

  یده   گ زارش  ه ای ابزار ی ل وتحل یهتجزبه افزایش قدرت داشبورد این Cappitech  ی ب را

ب ازار  و  (ETD)ه مش تق ب زرگ ابزاره ای    تالع ام ک ه م ش ود   م ی منج ر  مؤسسات مالی 

 .کند یگزارش م Capptivate را با استفاده از پلتفرم (OTC) پیشخوان مشتقات

 فرم پلتCapptivate Cappitech ده د  قرار می یانمشتر معامالتی را در اختیار یها داده .

را ها  و داده کند فراهم می اروپا های نظارتی گزارش یبرا یاز راموردنهای  این پلتفرم بخش

 .کند سنجی میاعتبار های معامالتی، انبار داده گزارش به ارسال در هنگام

  ک ارگیری   بهبا که  دهد یاجازه م تطبیق مقررات/یسکرکارشناسان بخش  به داشبورداین

 EMIR ه ای نظ ارتی    گ زارش خص و   در و ارزشمند  موقع ساده، دیدی به های یتقابل

 .دست آورند به

 بهبود  یلموباسازگار با بر وب و  یداشبورد مبتن یک یقاز طررا  یکاربر این پلتفرم تجربه

 ها سفارشی جستجو یتقابل ،کند یرا فراهم م یبصر یها گزارشتدوین امکان  بخشد، می

و معامالت را ب ا   دهد در دسترس قرار میفرد را  منحصربه یتجار یها با استفاده از شناسه

 .کند ی میبند دستهمعامله  طر و  ها ییتوجه به کالس دارا

NextAngles 
تطبیق پوشش نقدینگی 

  بازل  بر اساس

 یس از  م دل نی ز   و هوشمند یها ها به داده داده یلتبد یبرا یرمزگذارآیند فرحل  این راه 

 .دهد را ارائه میسازمان در  افرادها و  ، بخشتمعامال ینب اتارتباط یفتعر یبرا آیندفر

 و ه ا   یاس ت وک ار، س  که ش امل دان ش کس ب    دهد را ارائه می ای رایانههوشمند  یها مدل

 .شود یم یالزامات قانون

 یه ا  وک ار و ک الس   خط و  کس ب   ب ر اس اس  که  کند منعطفی را فراهم می های  حل راه 

 ،روزانه ینگینقد درنگ ییت پایش کارا و تقریباً بقابل ها حل ین راها یرند؛پذ یاسمق ها ییدارا

 .دنساز یم یرپذ را امکان ها ییدارابندی  کالسهو  جریان نقدی

 و  ه ا  ی ی دارا یه ا  تقاب ل داده م یبررس   یقاز طررا  طر  معامله ریسک موقع به شناسایی

 .سازد پذیر می ی، امکانعموم یمنابع اطالعات به کمک محور دانش یها مدل

 خط و    آن ب ر  اثرات یابیو ارز ینگینقد یبافرها یجادکمک به ا یمتمرکز برا داشبوردی

از  یکپارچ ه  ی دی د ین داشبوردا. دهد ها ارائه می ییدارا یها و کالس (LoBs)وکار   کسب

 .کند یم پرتفوی فراهم یروزرسان بازار و به های داده

 اده ای ن اظر  هنب ه   دتوان   یکه م   دهد ها ارائه می  داده یفیتکیی را در خصو  ها گزارش 

 .دارسال شو

 (.  51).ویسیا و کومار : مأخذ
 .Vysya and Kumar. (2017): مأخذ
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 فناوری نظارتی که بیشتر ماهی ت اس تارتاپی   فعال و برتر در حوزه   های های دیگری از شرکت نمونه

 .است  معرفی شده  دارند، در جدول 

 ینظارت یبرتر در حوزه فناورهای  استارتاپ و  ها شرکت. 1 جدول

Qumram 

 زوری ، سوئیس: دفتر مرکزی 

 51: سال تأسیس   

 از طریق رصد و بررسی  یتقلب و بهبود تجربه مشتر برخ  یصاز انطباق، تشخ یناناطم: زمینه فعالیت

 ینتض م  منظ ور  ب ه ( تلفن هم راه / یاجتماعهای  شبکه/ وببر بسترهای ) یجیتالی افرادتعامالت د تمام

 .یانمشترارائه شده به خدمات  یساز یاز تقلب و غن یریمقررات، جلوگ یترعا

Darktrace 

 کمبریج، انگلستان: دفتر مرکزی 

 51: سال تأسیس   

 ای ن   ی؛جه ان یبری در س طح  س ا  یتامن یبرا ینیماش حوزه یادگیریدر  شرویپ یشرکت: زمینه فعالیت

اس تفاده   یبریس ا  ی دات و پاس   دادن ب ه تهد   ییشناس ا  یب را  یهوش مصنوع یها یستمشرکت از س

 .کند یم

IdentityMind 

 کالیفرنیا، آمریکا: دفتر مرکزی 

 5113: سال تأسیس 

 جل وگیری از کالهب رداری و مب ارزه ب ا      یس ک، ر یریتمداحراز هویت دیجیتال، پلتفرم : زمینه فعالیت

 .ها تک الکترونیک و فینتجارت  ینهادها یبرا شویی پول

 

Riskalyze 

 یفرنیا، آمریکاکال: دفتر مرکزی 

 51: سال تأسیس   

 تحم ل   آس تانه  از یکم   برآوردیسازد تا  یرا قادر م یگذار یهمشاوران سرمااین شرکت : زمینه فعالیت

 .به دست آورندآنها مناسب گذاری  پیشنهاد سبد سرمایه یبرا یمشتر یسکر

Socure 

 نیویورک، آمریکا: دفتر مرکزی 

 5 51: سال تأسیس 

 ی معتبر ها دادهتحلیل و  یادگیری ماشینبا استفاده از ابزار  یجیتالید یتهو یاعتبارسنج: زمینه فعالیت

 .(IPتلفن،  یمیل،ا ی،اجتماع یها از جمله شبکه) ینآفال/ینآنال

ComplyAdvantage 

 لندن، انگلستان: دفتر مرکزی 

 51: سال تأسیس   

 پ ایش  یان،مش تر  یتورین گ مان ی،م ال ه ای   ریس ک  ین ه در زم یاطالع ات ای ن ش رکت   : زمینه فعالیت 

ارائ ه  ط ر  ق رارداد    یها به شرکت موارد دیگرو  یمشکوک مال یرفتارها ییشناسا ی،مال یها تراکنش

 .دهد یم

ClauseMatch 

 لندن، انگلستان: دفتر مرکزی 

 51: سال تأسیس   

 کن د؛  یرا فراهم م   یشرکت مشتر های دادهبه تمام  یدسترس یبرا یشرکت پلتفرم ینا: زمینه فعالیت 

و اس ناد   ها یمیلکرد و به ا یرایشرا و یکار مستندات ،هر زماندر  توان یآن م یلهکه به وس یافزار نرم

 یچه   یو ردپ ا  ش ود  یافزار ثبت م در نرم اسناد،در  ییرن، هرگونه اعمال تغایبر  افزون. داشت یدسترس

 .ماند ینم یدهاز چشم آن پوش ییریتغ
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Suade 

 لندن، انگلستان: دفتر مرکزی 

 2 51: سال تأسیس 

 و   از ب ازل   یناش   یشرکت بر مقررات حسابرس   ینا: زمینه فعالیتMiFIDII     متمرک ز ش ده اس ت و

 یریتم د  یب را  ه ایی  یشو آزم ا  گ ذاری  یهس رما  یبرا «آزمون تنش»پلتفرم  یکمحصوالت آن شامل 

 .ینظارت گر یلتسه یکهاست تا  شرکت یبرا یروان یفکر یباز یک یهشب یشترب Suade. است ینگینقد

FundApps 

 لندن، انگلستان: دفتر مرکزی 

 1 51: سال تأسیس 

 یه ا طراح    ص ندوق  یرانکمک به م د  یکه برا ابریافزار  نرم یکاز جمله  یخدماتارائه : زمینه فعالیت 

ارزش اوراق بهادار آنها مطابق  که حاصل کنند ینانتا هر لحظه اطم دهد یامکان را م ینشده و به آنها ا

 .خیر یا شود یجا م شان جابه با رشد روزافزون صنعت

Sybenetix 

 لندن، انگلستان: دفتر مرکزی 

 51: سال تأسیس   

 مندند رفتار  که همواره عالقه ییدارا یرانها و مد بانک یمه،ب یها صندوق مانند یسساتؤم: زمینه فعالیت

ط ور خودک ار مع امالت     ب ه  توانن د  یافزار م نرم ینکنند، با استفاده از ا یلکارکنان خود را تحل یا حرفه

م ول را  یرمعغ ه ای مش کوک و رفتار  ه ای  یتکرده و فعال یلو تحل یهشده توس  کارکنان را تجز انجام

 .کنند یبررس

Alyne 

 مونی ، آلمان: دفتر مرکزی 

 51: سال تأسیس   

 خ ود را داده و   یکردن اطالع ات مج از    یریتسسات امکان مدؤشرکت به م ینافزار ا نرم: زمینه فعالیت

کنترل اطالع ات ب ه    یقراردادن کدها یاربرنامه با در اخت ینا. کند یشرکت را فراهم م یها داده یتامن

 .کند یآن را حفظ م یتشرکت، امن

Privitar 

 لندن، انگلستان: دفتر مرکزی 

 51: سال تأسیس   

 اطالعات در اروپا  یخصوص یمو حر ینقوان یدجد های یوهش یرا برا یانافزار مشتر نرم ینا: زمینه فعالیت

   51 ی و از م   ش وند  یها شناخته م مراقبت از داده یعموم ینعنوان قوان باکه کند، قوانینی  آماده می

گ ذاری و   مشتریان را قادر به شناسایی اطالعات و به اشتراکهمچنین این پلتفرم، . د شدنخواه ییاجرا

 .دکن ها می تفسیر اطالعات مطابق با قوانین جدید مراقبت از داده

Digital Reasoning 

 تنسی، آمریکا: دفتر مرکزی 

 5111: سال تأسیس 

 ی ات جزئ یصامکان تشخ آوری و فراهم کنترل کارکنانافزار،  این نرم های یتقابلجمله از : زمینه فعالیت 

 یک ایی، آمر یس ی از جمل ه انگل  یس ی انگل یششش گو. کارمندان است یها و لهجه یسیانگل های یشگو

 ،ینهمچن. هستند ییافزار قابل شناسا نرماین   توس یجنوب یقایو آفر یاسکاتلند یتانیایی،بر یسیانگل

کارمن دان در ش رکت،    یتلفن   هچ ت و مکالم    یمی ل، ا ه ا  یلیونم یلوتحل هیبا تجز تواند یبرنامه م ینا

 .کند یهته یرقانونیمشکوک و غ های یتاز فعال شتیرونو

 .ها و صفحه اینترنتی استارتاپ planetcompliance.com یتسا وب یبند رتبه: مأخذ
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 های مبتنی بر فناوری نظارتی حل مراحل تدوین راه. 9-2

 ینمراح ل ت دو  کلی چارچوب  ، «ارنست اند یانگ»بر اساس بررسی مؤسسه مشاوره مدیریت و مالی

 :قابل ارائه است 5 شکلو   مبتنی بر فناوری نظارتی به شرح جدول  یها حل راه

 مبتنی بر فناوری نظارتی یها حل راه ینمراحل تدوکلی چارچوب . 5 جدول

 های تطبيق مقررات یسکری بند دسته 6

 ینظ ارت  یها یسکر بندی تا گروه دهید تخصیص شده ریسک  مشخص یها وکار را به دسته  مختلف کسب یها بخش

 .شود پذیر امکانمشابه 
 یقانون یها سکیر ییشناسا 2

 .دیکن نییو تع ییشناسا وکار  کسب حوزههر  یرا برا هیپا یمقررات یها سکیر ،یو خارج یاز در نظر گرفتن عوامل داخل پس
 تطبيق مقررات یسکر داستاندار یبند طبقه 9

 شامل موارد زیر تعریف منظم یریگ نظارت و گزارش منظور بهتطبیق مقررات  یسکر برای استاندارد یبند طبقه یک

 .دیگر عملیات پایش و موارداستاندارد  یسکر ی پایه،قانون یسکر: کنید
 تطبيق مقررات ینظارت خودکار بر استانداردها 4

و مق ررات   ی ق تطب یاس تانداردها  یخودکار ب ر رو  نظارت ی، الزم استنظارت یها یسکر یابیکمک به ارز منظور به

 ه ا،  ی ت فعال برنام ه : موارد زی ر اس ت   شاملی مجموعه اقدامات اصالح پذیرد؛ آنها صورت یمجموعه اقدامات اصالح

 .الزم های مستندسازیو  یازن مورد های آزمون ، انکاربر ییپاسخگونحوه 
 سازی جاریو  پایش تغييرات 1

در ای ن راس تا، فرآین دهای    . ی د کنیس ک پ ایش   ب ر ر  یمبتن   یک رد رو ی ک را ب ا اتخ اذ    و مق ررات  قانون ییراتتغ

 .امر هستند یاترروراز  ییرات،تغ یقدق یریتو مد ستمرم گیریبازخورد

 مبتنی بر فناوری نظارتی یها حل راه ینمراحل تدو. 2 شکل

 
 

 

 

 

 
 

 

 .Ernst and Young. (2016): مأخذ

______________________________________________________ 
1. Ernst and Young. (2016). 



 

 6931 زمستان، 08، شماره چهارمسال بيست وفصلنامه روند،   
 

05 

 تک در عمل های رگ حل راهدر هنگام اتخاذ  کليدیعوامل . 9-9

م الی همانن د   ه ا و مؤسس ات    های تدوین شده در زمینه فناوری نظارتی برای بان ک  حل سازی راه جاری

ر رورت دارد ت ا    ،ب ه ای ن منظ ور   . های جدی مواجه ش ود  تواند با چالش  وکار می کسب دیگر های حوزه

بر  ،در این راستا. های مبتنی بر فناوری نظارتی تدابیر مناسبی اتخاذ شود حل اجرای صحیح راه منظور به

س ازی   عوام ل کلی دی م ؤثر در زم ان پی اده      «ارنست اند یان گ »مؤسسه  اساس یک گزارش مطالعاتی

 :استده کرتک را به شرح زیر عنوان  های رگ حل راه

 آن یها يچيدگیو پموجود تطبيق مقررات  یها یسکاز ر یکل یدد اتخاذ یک 

تطبی ق مق ررات،   الزامات های و  که در خصو  ریسکاست  یررور ی،گذار یهسرماانجام از  پیش

 .شفافیت داشته باشید

  تطبيق مقررات یسکر دهی و گزارش یابیارزیک چارچوب یکپارچه ایجاد 

 یبن د  طبق ه و باید شامل یک است  یاساسموروعی  یکپارچه،چارچوب  یک سازی پیادهو  طراحی

 .پایش تطبیق مقررات باشدو  ریزی برنامه یاستاندارد برا

 يازمورد نهای قانونی  و گزارش ها داده 

ب ه  دهند،  یقرار م یروکار شما را تحت تأث از مقررات موجود و در حال ظهور که کسب یروشن درک

 .خواهد بود یدمف ینظارت یسکر یمحتوا تدوین سازیخودکاردر این راستا، . دست آورید

 ماهر نيروی انسانی 

 دارید؟تجربه  باافراد  ییراتتغ برای ایجاد و مدیریت یاکه آ یدکن تعیین

  سامانه آزمایشیاستقرار یک 

 ه ای  ح ل  راه ،و س پس  یدکن مستقر یشیسامانه آزما یک ید،کن یک مدل مفهومی شروعبا  همیشه

 .یدکن یشرا آزما سازی شدهخودکارمقررات  تطبیق
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 یو همکار سازی شبکه 

دهند و آنچ ه ک ه در دس ترس     یآنچه آنها انجام م اطالع از منظور بهرا خود  یانشبکه خود و همتا

 .رصد کنید است،

 ینظارت یفناور یها حل راه سازی يادهپچارچوب پيشنهادی . 4

ه ای   ح ل  س ازی و اس تفاده از راه   در این بخش سعی شده است به ارائه چارچوبی کاربردی ب رای پی اده  

ب ه  ارائه قالب اولی ه ای ن چ ارچوب    . ها و مؤسسات مالی پرداخته شود مبتنی بر فناوری نظارتی در بانک

ه ا و   های اجراش ده در بان ک   روش با استناد به پیشینه موروع و نیز به پیشینهای  کمک آنچه در بخش

توان  می ،به این ترتیب. المللی مطرح شد، صورت پذیرفته است ای پیشروی بین مؤسسات مالی و مشاوره

 :گذاری شده است گفت این چارچوب بر اساس مفاهیم و موروعات زیر پایه

 یمقررات در مؤسسات مال یقتطب یکنون یها چالش، 

 تک رگ ینانآفر نقش یتموفق یها داستان، 

 ینظارت یبر فناور یمبتن یها حل راه ینمراحل تدو، 

 تک در عمل رگ یها حل در هنگام اتخاذ راه یدیعوامل کل. 

و  پ ژوهش چارچوب فعلی پس از طراحی قالب اولیه آن، توس  سه کارش ناس خب ره در ح وزه    

 پ ژوهش روش  ی ک ب ه عن وان    «یروش دلف»از توسعه صنعت مالی و بانکی ارزیابی شد و برای این کار 

کس ب تواف ق    منظ ور  ب ه استفاده شد؛ بدین ترتیب ک ه    و نوظهور یدجد های ینهزم یابیارز یفی برایک

ر خبرگان جمعی بر روی چارچوب نهایی، در سه مرحله مختلف، چارچوب یادشده برای ارزیابی در اختیا

نظرات دریافتی دن کرهمگرا منظور به پیشینشده در دور  مطرح های یدهاقرار گرفت و پس از هر مرحله، 

 ، چارچوب پیشنهادی این مقاله ب رای سرانجام. شدروزرسانی چارچوب پیشین استفاده  و نیز اصالح و به

 :به شرح زیر طراحی شدی در صنعت بانک ینظارت یفناور یها حل راه سازی یادهپکارگیری و  به

  

______________________________________________________ 
 .(35  ).دوست  فیضی و ایران  .
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 در سازمان آن های يچيدگیو پ مقررات يقموجود تطب های یسکاز ر یکل یدد یک کسب. 6گام 

 توان د در   های موجود و احتمال و شدت تأثیر آنها در سازمان م ی  در این گام، شناسایی ریسک

 .مؤثر باشد های فناوری محور برای مدیران ارشد سازمان حل پذیری ررورت اتخاذ راه توجیه

 سازی موضوع تشکيل یک تيم کاری برای بررسی و پياده. 2گام 

 منظ ور  ب ه های ن وین   این گام باید با شناسایی و جذب نیروهای انسانی ماهر و آگاه به فناوری 

ی ک گزین ه در دس ترس ب رای     « مشارکت با همتایان». ییرات همراه باشدتغ یریتو مد یجادا

 .این گام استهای  انجام بخشی از فعالیت

 ر روری  های مالی و فناوری برای تشکیل تیم یادشده  های متنوع در حوزه استفاده از تخصص

 .است

 های هدف تعيين ریسک. 9گام 

  را تح ت   فعلیوکار  از مقررات موجود و در حال ظهور که کسب یدرک روشناین گام با کسب

توان د در بررس ی    م ی   -5موروعات مطرح شده در بخ ش   .شود دهند، آغاز می یقرار م یرتأث

 .ورعیت فعلی و ترسیم ورعیت آتی ریسک و تطبیق مقررات مفید باشد

 ای ن  . ش ود  ها و حدود پذیرش آنها تش ریح م ی   های هد  و شاخص تمامی ریسک ،در این گام

ی ن مرحل ه،   در ا. ها در سازمان است یسکاز آستانه تحمل ر یکم برآوردیفعالیت شامل ارائه 

 .تواند مفید باشد می  -5شده در بخش  های کاربرد مطرح استفاده از حوزه

 تس ریع و   منظ ور  ب ه ه ای مختل ف ریس ک     نقا  اشتراک و همپوشانی گزارش ،در این مرحله

در ای ن  . شود ها در نظر گرفته می ها و افزایش کارایی انجام فعالیت یکپارچگی در تهیه گزارش

 .تواند مفید واقع شود ی مینظارت های یسکر یبند گروهراستا، 

 مقررات يقتطب یسکر یده و گزارش یابیارز یکپارچهچارچوب  یک ایجاد. 4گام 

 از  ی ک ه ر   «موق ع  ب ه »ی ا  « درن گ  یب»های عملیاتی مورد نیاز برای پایش  ها و شیوه فناوری

های معرف ی   فناوریتوان از  برای این کار می. شود ها در این گام شناسایی و طراحی می ریسک

 .بهره جست  2-5شده در بخش 
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 گ ردآوری و   چگ ونگی ی از ب رای انج ام ک ار ب ه هم راه       مرج ع م ورد ن   یه ا  ها و گزارش داده

ه ایی   شود؛ برای این کار ممکن اس ت ب ه فن اوری    وتحلیل آنها در این گام مشخص می تجزیه

نی از باش د و الزم   ( ه ا  امهبخش ن  و مانند متون مستندات)برای تحلیل اطالعات ساختارنیافته 

 یدس ت  یریتم د  ین دهای ناکارآم د  فرآیمی و ق د  ه ای  یستمس های یتمحدوداست که برای 

 ،در ای ن مرحل ه  . اندیشی شود چاره - -5مطرح شده در بخش  دیگر های چالش نیزو - ها داده

ه ایی ب رای    تعیین شاخص. خواهد بود یدمفنیز  ینظارت یسکر یمحتوا ینتدو یخودکارساز

 .های مرجع، فعالیت مفید دیگر در این گام است سنجش کیفیت داده

 فرآین د از  از  یکپارچ ه  ی دی د ایج اد  ه ا و  پ ایش ش اخص   یمتمرک ز ب را   طراحی داشبوردی

 .رروریات این مرحله است

 استقرار یک سامانه آزمایشی. 1گام 

 ار مؤثر باشدتواند در پیشبرد صحیح ک سازی شده می یک مدل مفهومی و سادهبا  شروع کار. 

 شده از سامانه آزمایشی فعالیت بعدی در  یند به کمک بازخوردهای دریافتاارزیابی و اصالح فر

نی ز بای د در دس تور ک ار ق رار       الزم های یو مستندساز یازموردن یها آزمون. این مرحله است

 .گیرد

 یو همکار سازی شبکه. 1گام 

  دهن د و   یآنچ ه آنه ا انج ام م      اطالع از منظور به یانشبکه همتاشناسایی و برقراری ارتبا  با

ها، بهبود کارایی  کاهش هزینه .، فعالیت قابل انجام در این گام استآنچه که در دسترس است

 .روند و توسعه کار از اهدا  این مرحله به شمار می

 مش ارکت ب ا همتای ان   »و در چ ارچوب   5تواند از گ ام   های این مرحله می بخشی از فعالیت »

 .شروع شود

 سازی یو جار ييراتتغ یشپا. 5گام 

 راس تا،   ی ن در ا. دش و  یشپ ا  یس ک ب ر ر  یمبتن یکردرو یکبا اتخاذ  بایدقانون و مقررات  تغییرات

 .امر هستند یاتاز ررور ییرات،تغ یقدق یریتمستمر و مد یریبازخوردگ یندهایافر
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 ياستیس یو ارائه رهنمودها یبند جمع. 1

درن گ   یب   ی ل وتحل ی ه هوش مند و تجز  خودکارسازی یها یتبر قابل یمال در حوزهتطبیق مقررات  یندهآ

ک ه  بر این اساس، آن دسته از مؤسس ات م الی    .فعال هستند  در آنها  تک رگکه ای  حوزهاست،  استوار

د ن  ، موف ق خواه داش ته باش ند   کارگیری خدمات آنها و سعی در به  ها را درک کرده تک باالی رگارزش 

ق ادر  ها،  تک رگ بهیچیده تطبیق مقررات الزامات پ یاجراسپاری  گونه مؤسسات با برون این که؛ چرا شد

در ای ن   .خواهند ب ود  ها، ییداراها و رشد درآمد از قبیل ،خ  مقدم خودو وکار  به تمرکز بر اهدا  کسب

های فن اوری   حل سازی راه مقاله در زمینه پیادهاین مسیر، مفاهیم گردآوری شده و چارچوب پیشنهادی 

 .تواند راهگشا باشد ها و مؤسسات مالی می نظارتی در بانک

و  یچی ده پ یاربس   یمال خدماتو بازار نظارت قانونی  های تطبیق مقررات، آینده حوزهانداز  چشم

مقابل ه ب ا نق ا      منظ ور  ب ه مقررات مالی  ، 511ی سال پس از بحران مال. است ییردر حال تغ عتسر به

 به موازات. است یافتهبهبود  ی،نظارتامور  یاثربخش یشافزا نیز و یسکر یریتمدحوزه موجود در رعف 

ب ا ظه ور    ای ک ه  گرفت ه اس ت، ح وزه   ، جهان را ف را  تک   در حوزه فین یاز نوآور یموج آن، و در نتیجه

 ن وین هم راه  وک ار و محص والت و خ دمات     کسب یها مدل ید،جد های هایی در ارتبا  با فناوری ریسک

 ییک ارا  یشمانن د اف زا   یکمک به اه داف  یبرا یا مالحظه قابل ییتوانا یدارا تک با این وجود، فین. است

سوی  زا مناسبواکنش  ،ینبنابرا 5؛است  «گستره خدمات مالی» وسعهرقابت و تبهبود  ی،مال یها بخش

واکنش ی ک ه در   رس د،   گذار امری رروری در این حوزه به نظ ر م ی   های نظارتی و نهادهای قانون بخش

ی ابی ای ن   مق ررات و ارز  ینیب ازب  یازمندن مفهوم، ینا. کند تک نمود پیدا می صورت وقوع در گستره رگ

 .ییراتی داردبه تغ یازن ینکها یااست  یکاف یفعل ینظارت یکردهایرو یاآ که موروع است

ه ای   بخ ش  یرا ب را  ییه ا  فرص ت  حوزه فناوری نظارتی، و در حال ظهور در یراخ یها یشرفتپ

د ن  توان یم  فن اوری نظ ارتی    یه ا  ح ل  راه. ده د  یارائه م   یکنون های الشبا چ واجههم منظور بهنظارتی 

از  ه ا  ح ل  ای ن راه . ن د کنمتح ول   یسس ات م ال  ؤدر مرا  یس ک ر یریتمقررات و مد تطبیقیندهای افر

______________________________________________________ 
1. Financial Inclusion 

2. Toronto Centre. (2017). 
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اس تخرا، س ریع    وپ ردازش   یب را  ینماش یادگیریمانند  ییها یوراها و فن داده یشرفتهپ یلوتحل یهتجز

موق ع ی ا    ب ه توانن د ب ه نظ ارت     یم  و  کردهاستفاده  یجیتالد یها و متنوع داده یعاطالعات از حجم وس

 ه ا  دادهاز الگ و  اس تخرا،   های نظارتی را قادر به و بخش دنمنجر شو ینانهب یشپ یحتیا و  یاپو، درنگ یب

 ی ک  مقرراتی برنظارت  یدجدعصر  ،در واقع. نیستندقابل دسترس در حالت عادی که نمایند، الگوهایی 

گذاری ش ده اس ت،    پایه های مختلف فناوریاز  یبیترکبر روی  بلکه دو فناوری محدود استوار نیست؛ یا

ب ه   ی د و با در حال ارائه شدن هس تند  خدماتیچه ی نیاز دارند که دریابند مالهای نظارت  بخش چرا که

 .دنموجود باش یها حل کامل از راه مندی بهرهدنبال 

 اتخاذ دی دگاه و تنها با  موجود، فرهنگدر  یقعم تیتحوالییر در الگوها به دلیل نیاز به ایجاد تغ

 ن د کنتوج ه  نکته  ینبه ا یدابتدا با های نظارتی بخش. شود یم حاصل سیستم نظارتی در درست یرهبر

 واطالع ات   یفن اور  یه ا  یس تم س ی،س ازمان  هایموج ود، س اختار   یکرده ای را در رو ییراتیتغ یدکه با

فناوری  ویژه به تک حوزه فین به درک و نظارت بر تحوالت یازن ها این بخش. ندکنایجاد  یفن یها مهارت

 یها صنعت از جمله شرکتآفرینان  نقشبا  یکنزد یهمکار یقتواند از طر یکه م ، تحوالتیدارند نظارتی

تأس یس   ی ق از طرهای نظ ارتی،   در بخشدانش تخصصی ایجاد . میسر شود( ها تک شامل رگ) تکی فین

 .تواند حاصل شود می یزمشابه ن یواحدها یا یدفاتر نوآور

م دت   در کوت اه  فناوری ییراتمورد انتظار تغ یرثأت» باید متذکر شد که  قول در پایان، بر اساس یک نقل

به این ترتیب، اتخ اذ ی ک   . «دشو کم گرفته می دستدر بلندمدت که  گیرد، در حالی مورد اغراق قرار می

تح ت   ب ا ت ا   خواه د ک رد  کمک ها و نهادهای نظارتی  بخشبه  سرانجامی نسبت به نوآور فعاالنه نگرش

 .های مالی بهره گیرندتوسعه بازار منظور بهکنونی  از مو، تغییرات های ممکن،  کنترل درآوردن ریسک

  

______________________________________________________ 
1. Aaron, et al. (2017). 
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 ها، تهدیدها فرصت  ؛مالی اقتصاد ایران تأمينافزایش سهم بازار بدهی در

 
  هدی حاجی دوالبی

 

 
 دهيچک

 شیتر يب یاثرگیاار  بیازار،  در بهیره  نیر   یردسیتور يغ نيیي تع ،یمال تيشفاف شیافزاباعث  تواند یم یبازار بده قيو تعم توسعه

 کیاهش  یبیرا  الزم منیاب  تیأمين   خیود،  یتورم ضد اهداف تحقق یراستا در یمرکز بانک شتريب عمل یآزاد اب یپول  یها استيس

 اقتصیاد  از گیاار  و متوسی   و کوچیک  یهیا بنگاه مدته کوتا یمالتأمين  در ها بانک توان شیافزا مانکاران،يپ به دولت یها یبده

عدم توجه به  کشور، هر یدر نظام مال یمثبت توسعه بازار بده آثار رغم به است، گفتنی ،البته. دشو بازارمحور اقتصاد به محور بانک

اسیا،، در   نیبر ا. مواجه سازد دیبازار را با تهد نیا یها تياز ظرف یمند بهره  فرصت تواند یتوسعه م نیا برایالزم  یها رساختیز

 نیموفق در ا یتوسعه با توجه به تجربه کشورها نیالزامات ا ران،یدر ا یضرورت توسعه بازار بده برشمردن با شده یسعمقاله  نیا

 بيان یبده اوراق بازار توسعه و یريکارگ هب در مختلف یکشورها تجربه خصوص در یحاتيتوض ابتدا راستا، نیا در. دشو زمينه بيان

 زمينه نیموفق در ا یبا توجه به تجربه کشورها ازيمورد ن یها رساختیو ز رانیدر ا یاز ساختار بازار بده یریتصو ،سپس شود، یم

 .دشو یم ميبازار، ترس نیا قیاز طر نهيبه یمال تأمين یو چگونگ یبازار بده توسعه برای

 

 

 .پولی بدهی بخش دولتی، اوراق بدهی دولتی و شرکتی، ابزار سياستبازار بدهی،  :کليییدیواژگان 

 

 .JEL:H63, G38بندی طبقه

______________________________________________________ 
  های اقتصادی بانک مرکزی ها و سیاست پژوهشگر اداره بررسی  ho.haji@cbi.ir                                               
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 مقدمه. 6

طورپیوسته،هایگذشتهبهترینمشکالتیاستکهدرسالهایدولتیکیازاصلیشدنبدهیانباشته

طدورکلی،مندابددولدتازم د بده.باعثبروزمشکالتفراوانومزمنیدراقتصادکشورشدد اسدت

(تعهددات)درآمدهایمالیاتی،فروشداراییوثروتمانندمنابدطبیعدینتدتوگدازوای دادبددهی

تشدکی وگتدترشاسدتتاد ازچنددسدالاریدرهایاصدلیدولدتدریکیازبرنامه.شودهیزمیت 

بازاربددهیدرشدک .بدهیبود استهاوتبدی آنهابهاوراقابزارهایبدهیبرایبهادارسازیبدهی

مثبدتکند،پیامددهایهابهدولتکمکمیدهیومدیریتبدهیدرستآنافزونبراینکهدرسامان

گذاربرایکشفدیگریهمانندگتترشابزارهایبانکی،تقویتتوانسیاستمالیوکمکبهسیاست

توانندباتأمینمالیازطریقایدنبدازارمندابدهایاقتصادیمیبراین،بنگا افزون.نرخسودرانیزدارد

تکناشیازتأمینمالیکنونیجدیدیرارارجازنظامبانکیبرایرودای ادکرد وبارسنگینوری

 .راازدوشنظامبانکیواقتصادکاهشدهند

هدایپداازب درانعنوانیکدیازمندابدتدأمینمدالیدرسدالاهمیتانتشاراوراقبدهیبه

دلی اینامر.وکندشدنرشداقتصادیکشورهاافزایشیافتهاست8002-8002هایاقتصادیسال

هدابهنظامبانکیبرایتأمینمنابدموردنیازرودونیزافزایشاسدتقرا دولدتهاتکیهکمترشرکت

شددتبدههابرایتدأمینمندابدمدالیردودبدهدرنبودیکبازاراوراقبدهیفعال،شرکت.بود است

طورمرتببهپیامدهاینداگوارعمدقکدمالمللیبهنهادهایمختلفبین.سیتتمبانکیوابتتههتتند

هایمالیکشورهایدرحالتوسعهووابتتگیبیشازحداقتصادآنانبدهمندابدسیتدتمبدانکیبازار

تدوانبدهب دراندراینزمینهمی.انداشار کرد وبرلزومای ادسارتارهایمتنوعمالیتأکیدورزید 

دهدایکشورهایآسیایجنوبشرقیاشار کردکدهنبدودتندوعدرنها8992-8992هایبانکیسال

دهددهایاینت ربهنشانمیآموز .گریمالیآنهاباعثتشدیدوطوالنیشدناینب رانشدواسطه

هدایدیگدربدرایتبددی گریمالیدراقتصاد،وجودمتدیرهایاصلیواسطهدرصورتارتاللکانال
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،یکیازایدنمتدیرهاکندتواندازگتترشب رانجلوگیریاستتاد میهایقاب هابهسرمایهاندازپا

.هایموجوددربازاربدهیاستتاستتاد ازفرص

پرسشاصلیاینپژوهشآناستکهچدهالزامداتکلدیبدرایای دادوتوسدعهبدازاربددهی

هایاقتصادیوجدوددارد کردنآندرتأمینکتریبودجهدولتوتأمینمالیبنگا منظوراجراییبه

یشد دراینمقالهپاازبیانت ربیاتکشدورهایدیگدردرتوسدعهباتوجهبهپرسشپژوهش،سع

بازاربدهی،بهشناساییالزاماتتوسعهاینبازارپردارتهوسپا،قابلیتاینروشدرپاسدخگوییبده

.هایمتتاوتبازیگرانبازارتبیینشودانگیز 

 مفاهيم بازار بدهی. 2

 رایبخدشمدال8،یومدال8یبدهدوبخدشواقعدیک نظاماقتصدادکیباتتک:یمالبازارفیتعر

هیوجو ،اعتباراتوسرماآندرکهکردفیتعریاقتصادنظامازیارم موعهیزعنوانبهتوانیم

بدههیوصاحبانپدولوسدرمااندازکنندگانپایسوومقرراتمشخصازنیدرچارچوبقوان

تتدهی ومبادلدهوسدیلهسازیفراهممالی،سیتتمیاصلهدف.ابدییمانیجرانیمتقاضیسو

.هتدتندروروبدهمالیمازادوکمبودباکهاستاقتصادیعوام بیندهیوامواستقرا فرآیند

هدفبهنوبهرود،سببارتقدایکداراییاقتصدادیوبهبدوداسدتتاد ازمندابداینبهیابیدست

افزایشسطحآندنبالافزایشح مسرمایهدرسطحکالنوبهبهکهسران ام،شودیجامعهم

بدهمدالی،مندابدبهینهتخصیصهدفبامالینظامبنابراین،.شدرواهدمن راستانداردزندگی

  .استرفا عمومیسطحافزایشواقتصادیرشدبهکمکدنبال

______________________________________________________ 
1. Real Sector 

2. Financial Sector 
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 بندی بازارهای مالی بر اساس معيارهای مختلف طبقه. 6دول ج

 زیرمجموعه معيار

 براساسنوعدارایی

دهند مالکیتدارندد آندرهاکهنشاندراینبازار،سهامشرکت:سهامبازار .8

.شودشرکتاست،دادوستدمی

(اوراققرضه)بازاریاستکهدرآنابزارهایبادرآمدثابت:8بدهیاوراقبازار .8

.شونددادوستدمی

مدالیبرایمعامالتابزارهاییمبتنیبرداراییبازاریاست:مشتقهاوراقبازار .3

 .وقراردادآتیاشار کرد8توانبهارتیارمعاملهیافیزیکیکهازجملهمی

 بهاداربراساسمرحلهعرضهاوراق

بهاداروتأمیناعتباربراینختتینباردربازاردستواگذاریاوراق:اولیهبازار .8

.س،فروشند اوراقدرواقدهمانناشراستبرایناسا.شوداولان اممی

اینبازارقابلیتنقدشوندگیاوراقبهادارمنتشرشد دربازاراولیده:ثانویهبازار .8

دهنددگانوکنددکدهقدر دهد،همچنین،شرایطیفراهممدیراافزایشمی

گذاریرودگیرندگاندرصورتلزومبهآسانیبتوانندتصمیماتسرمایهقر 

رداد وبهفروشاوراقرریداریشدد ویدارریدداوراقدیگدراقددامراتغیی

 .کنند

 براساسسررسیدتعهداتمالی

هایدیگرمالیجانشدیننزدیدکپدولبرایدادوستدپولودارایی:پولبازار .8

.سالدارنداستکهسررسیدکمترازیک

سدالوازیدکبهدادوستدابزارهدایمدالیبداسررسدیدبیشدتر:سرمایهبازار .8

 .شودهایبدونسررسیدگتتهمیدارایی

.پژوهشنیایهاافتهی:مأرذ

 دهنددگانراگدواهیبهاداراسنادیهتتندکهدرآمددیدادارایدیآتدیقدر اوراق:اوراقبهادار

ای داد(ناشران)هایمنتشرکنند ایناوراقکند،همچنین،تعهداتیراکهبرایافرادیابنگا می

دهند مشارکتایناوراقازمنظراینکهگواهیمالکیتدارند آننشان3.دهدکند،نشانمیمی

______________________________________________________ 
1. Debt Market 

2. Option 

3. Matthews, Giuliodori and Mishkin. (2013), P .24. 
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مانندد)دارند گواهیدرسودوزیانناشراستیاتنهاسندمؤیدبدهیاسدت،بدهاوراقدارایدی

.شودتقتیممی(ماننداوراققرضه)وبدهی(سهام

 کندتابهدارندد گیرند تعهدمیدادیاستکهباآنقر اوراقبدهی،توافقیقرار:اوراقبدهی

هایزمدانیمشدخصدردور (بیشتردرقالبپول)مقدارمشخصیدارایی(ابزارمالی)ایناوراق

سررسدید.پرداردتکندد8(تداری سررسدید)تایدکزمدانمعدین8(هایاصلیبهر وپردارت)

ابزارهای.است3ای ادبدهیتازمانپایانمدتتعهدهااززمانابزارهایبدهیشام تعدادسال

درصورتیکهسررسیدیدکسدالوکمتدر)مدتمالیراباتوجهبهتاری سررسیدآنهابهکوتا 

در.انددبنددیکدرد تقتدیم(سالباشدددرصورتیکهسررسیدبیشترازیک)وبلندمدت(باشد

بودندارند آندردرآمدددهند شریکوجودداردکهنشان مقاب ابزارهایبدهی،اوراقدارایی

اوراقدارایی .ودارایییکبنگا یاواحداقتصادیاست(هاومالیاتدرآمدپاازهزینه)رالص

کنندوتمامآنهدارابرایدارندگانآنهافراهممی (سودقاب تقتیم)ایهایدور اغلبپردارت

2.گیرند،زیراتاری سررسیدمعینیندارندجایمیدرزمر اوراقبلندمدت

 تریناقداماتدرجهتافزایشرقابدتوکدارایینظداممدالی،ازمهم:بندیآنبازاربدهیوطبقه

گدذارانکدالنهایمناسبیبهسیاستابزارهایبازاربدهیهشداردهند .توسعهبازاربدهیاست

ددراینبازاربهاتخاذتصمیماتمناسدببداشدرای هایموجواقتصادیهتتندتابراساسنرخ

توانددراهنمدایمناسدبیدرمدی2عنوانمثال،من نیبازدهیاوراقبددهیبه.جدیداقدامکنند

.هایپولیوتنظیمنرخسودبازارباشدسیاست

______________________________________________________ 
1. Principal Payments 

2. Maturity Date 

3. Expiration Date 

4. Equities 

5. Matthews, et al. (2013). 

6. Dividends 

7. Matthews, et al. (2013), P. 25. 
نیابیشویکلشک ودهدیمنشانمختلفیدهایسررسدررااوراقدیسررستابازد نیبرابطهکهاستیمن ن،یبازدهیمن ن .2 

 .باشدیپولگذاراناستیسیبرایمناسبیراهنماتواندیمرابطه
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  رسدرمایهمدتدربازارپولوبازاربدهیبلندمدتدربدازابازاربدهیمتشک ازبازاربدهیکوتا

تدوانبداتوجدهبدهماهیدتمنتشدرکنند آنبدهدودسدتهبدازاربددهیبلندمددترامدی.است

 .بندیکرددسته3المللیودارلیونیزبین8ورصوصی8بندیعمومیتقتیم

 شودونقشاساسیدراینبازاردربیشترمواردشام اوراققرضهدولتیمی:بازاربدهیعمومی

توانانتظدارداشدتکدهبدازاربهسختیمی.کندبدهیدرهرکشوریراایتامیگیریبازارشک 

چنانچدهدولدتاز.بدهیبدونحضورپررنگدولتدراینبازارمتیررشدردودراطدینمایدد

متیربازاربدهیاقدامبهتأمینکتریبودجهکند،بازیگرانرصوصیکمترت تتأثیرافدزایش

.ایجزافزایشپایهپولیدربرندارد،قراررواهندگرفتزیکهنتی هبدهیدولتبهبانکمرک

 پدذیریکدالندربرابدرباتأمینمالیازطریدقبدازاربددهیدارلدی،آسدیب:بازاربدهیدارلی

.یابددیابددوثبداتکدالناقتصدادیافدزایشمدیهایپولیدارلیورارجیکداهشمدیشوک

استکهدرآندولتبامصرف رانیازاربدهیدارلیاثربرونتریننگرانیدرموردتوسعهبمهم

اندازهایدارلی،منابدالزمبرایاعطایوامبهبخدشرصوصدیراکداهشداد ،درنتی ده،پا

گیرندگانرصوصیراافزایشداد ،بنابراین،باکاهشتقاضایسدرمایهبخدشهزینهسرمایهوام

اینمتألهدربازارهایبدهیکمعمدقبدهمراتدب.شودمیرصوصی،موجبکاهشرشدورفا 

  .حادتراست

 کارکردهای اوراق بدهی در اقتصاد. 9

منظورازایدنبدازار،.شودهایکلیدیهرنظاممالیم توبمیبازاربدهییکیازاجزاوزیرم موعه

سارتاریاستکهدرآنانواعگوناگوناوراقبدهیدولتیوغیردولتیدربازاراولیدهمنتشرشدد ودر

______________________________________________________ 
1. Public 
2. Private 

3. Domestic 

4. Peter Rose and Sylvia Hudgins. (2009) 

5. Crowding Out Effect 
کد بدهیدارلدیعمدومیبددهنتبتچنانچهدهدیمنشانتوسعهحالدریکشورهادرپولیالمللنیبصندوقهایپژوهشجینتا. 

 .بودرواهدمشاهد قاب یرانبروناثروهابانکییکاراعدموشد فیتضعیاقتصادرشدشود،درصد 3ازشتریبیبانکیهاسپرد 
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ازاربددهیمندافدازمنظدرکدارکردی،تشدکی بد.گیرنددبازارثانویهموردمبادلهدستدومقدرارمدی

سدازیمددیریتگوناگونیبرایاقتصادکشوربههمرا داردکهکمدکبدهتدأمینمدالیدولدت،زمینده

کردنبتترمناسببرایعملیاتبازاربازتوس بانکمرکزی،برریازهایمعوقهدولتیوفراهمبدهی

هدایتأمینمالیومدیریتبدهیانتشاراوراقبدهیعالو برکمکبه.دهندترینآنهاراشک میمهم

گذاریپولی،منافدجانبیمتعددینیزبههمدرا داردکدهکردنبتترالزمبرایسیاستدولتوفراهم

ایکدهانتشاراوراقبهصورتسریبدهگونده.ترینآنهاکمکبهکشفمن نیبازد استیکیازمهم

کندتابتوانددبدهیکدیازاهددافدولتکمکمیگیریمن نیبازد اوراقفراهمشود،بهامکانشک 

درواقدد،دولدت.،جامدهعمد بپوشداند(هایسودآیند مدیریتانتظاراتدررابطهبانرخ)اصلیرود

دهدیمن ندیبدازد سدوقهارابهسمتشک شد بهبازار،نرختواندبامدیریتح ماوراقعرضهمی

ایدن.دولتدررابطهباوضدعیتآتدیبدازارمدالی،عالمدتدهددداد وازاینطریقدرزمینهدیدگا 

.دهیبهتغییرانتظاراتذینتعانبازاردرراستایاهدافموردنظدردولدتکمدکرواهددکدردعالمت

تواندآثارمثبتومنتیبتیاریدرسطحرردوکالنداشدتهباشددطورکلی،انتشاراوراقبدهیمیبه

.شودریازاینآثارپردارتهمیکهدرادامهبهبررسیبر
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 آثار اقتصادی انتشار اوراق بدهی. 2جدول 

 کارکردها شرح

 آثار مثبت

استقرا ازبخشرصوصیوانتشاراوراققرضهباعدثکداهشح دمپدولدردسدتمدردمو:کنترل تورم .6

نظدربرردیازالبتده،.دهددهایتولیددیشدد وازایدنطریدقتدورمراکداهشمدیانتقالاینپولبهبخش

 6.تواندبهتورمنیزمن رشودعدممدیریتاوراققرضهواوراقمشابهمیمتخصصان،

عندوانیدکابدزارسیاسدتپدولیومدالی،گزیندهوفروشاوراقدولتیبه: به سمت توليدهدایت نقدینگی  .2

 .آوریهرچهبیشترنقدینگیموجودوهدایتآنبهسمتتولیداستراهکاریبرایجمد

روهتتند،هایمتکیبهدرآمدهاینتتیباآنروبهیکیازمشکالتیکهدولت: کاهش کسری بودجه دولتی .9

عندوانابدزاریاستتاد ازابزاربدهیبده.نمالیدرزمانت ریمویاکاهشقیمتنتتراماستچگونگیتأمی

 .ایبرایجبرانکتریبودجهدولتوکاهشوابتتگیبودجهدولتبهنتتباشدتواندوسیلهغیرتورمیمی

دنیدزنتدبتبدههدا،اقتصداباندک8درصورتافزایشدرجدهاهرمدی: ها اجتناب از تمرکز انحصاری بر بانک . 

انددازهابدهتوانددبداتبددی پدادراینشرای ،وجودبازاربدهیباعمقباالمی.شودپذیرمیهاآسیبب ران

 .هایقاب استتاد ازگتترشب رانجلوگیریکندسرمایه

بهاداربهبهبودعملکردسیاستگذارپولیازطریدقعملیداتاوراقتوسعهبازار:های پولی اعمال سياست برایابزاری  .8

هادربازاراوراققرضه،اطالعاتباارزشدیدربدار انتظدارازاحتمدالتوسدعهافزونبراین،قیمت.کندبازاربازکمکمی

 .دهدهایپولیمیاقتصادکالنوواکنشبازاربهتغییرسیاست

 آثار منفی

یکتعریفازبازیپونزیبهمعنایای ادبدهیبیشتروجدیدتر:بار بخش دولتیبازی پونزی و کاهش اعت .1

کنندد ازبدازیهایپیشیناست؛درسطحاقتصادکالنهرچهتعدادنهادهایاسدتتاد برایبازپردارتبدهی

 .پونزیبیشترباشد،قدرتنظاممالیآناقتصادکمترواحتمالوقوعب رانمالیبیشتراست

شودکهبخدشبهوضعیتیگتتهمیرانیبرون:گزینی بخش دولتی با بخش خصوصی و کاهش کاراییجای .8

هایرود،منابدرودراازدسترسبخشرصوصرارجکرد وموجبکداهشگذاریدولتیباافزایشسرمایه

مددتوتدا رسداینسیاستدربهترینحالتوحدداق درکبهنظرمی.شودگذاریبخشرصوصیمیسرمایه

 .شوداقتصادمی موجبکاهشسهمبخشرصوصیدر

منظورتأمینکتریبودجدهقرضهبهاوراقدرنظرکارشناسان،دربرریمواردآوردن:اصالح صوری ترازنامه .0

هاومخارجبود وبرایهمگاننیدزعددمت قدقکامد صورتصوریوتنهابهقصدتوازنبینهزینهدولتبه

درواقد،گاهیاینردیفدرآمدیتنهابداهددفجبدرانکتدریمندابد.ایمشخصاستفروشاوراق،متأله

بدرآوردکدردنسازکتدریبودجدهبدهدلید بدیشتواندزمینهشودکهمینتبتبهمصارفدرنظرگرفتهمی

 .درآمدهاشود

.اینپژوهشیهاافتهیودولتتوس بهاداراوراقانتشار یت ل(. 839).م لایهاپژوهشمرکزگزارش:مأرذ

______________________________________________________ 
ح دمد،یسررسدزمداندراوراقنیابازپردارتکهشوندیمبازپردارتند یآیهااتیمالتوس منتشرشد قرضهاوراق،بودجهیزمانکتردر.8

.(8390،یهاشموزاد فیشر)ندینمایمعم یتورمیهااتیمالمانندوبردیمباالراگردشدرپول

چدرا؛هاسدتباندکیریرطرپذشیافزادهند نشانآنشیکهافزادهدیبهحقوقصاحبانسهامرانشانمینتبتبدهیاهرمدرجه.8

.شدرواهدمشک یافتیدریهاسپرد توانبازپردارتاص وفرعصورتآندرکه
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 تجربه کشورهای دیگر در استفاده از بازار بدهی. 4

 توسعه بازار بدهیهایی از تجارب بازارهای نوظهور در  درس. 4-6

دهددکدهدردهیوتوسعهبازاربدهینشانمدیاندازیوشک ت ربهکشورهاینوظهوردررا 

رویاروییباب رانکهپیامدهاییمانندتنگنایتأمینمالی،کاهشرشداقتصادیوافدتشددیدارزش

وجدودآمدد ازایدنبرابررکودبدهعنوانسپرپولیدردنبالداشت،ازاینبازاربههایثابترابهدارایی

بررسیت ربهای ادیاگتدترشواعمدالاصدالحاتدربازارهدایبددهیایدن.اندب راناستتاد کرد 

 8:کندکشورهانکاتیراآشکارمی

 پیشازای ادیاتوسعهبازاریاهمزمانباآنبایددرابعاددیگربازارهایمالیاصالحاتی

هایبهدر تقریبداددربیشدترکشدورهاآوردننرخمثالکنترلوپایینراای ادکرد،برای

 .شودهمزمانباگتترشوتوسعهاینبازارهامشاهد می

 طورمتوازناعمالشود؛بهاینمعناکهتوسعهبازارهایقرضهبایددرتمامیسطوحوبه

پیدرواوراقچهدرنقشپیشرووچهدرنقش)هماهنگیوهمراهیاوراققرضهشرکتی

 .هایمهمتوسعهاینبازارهادرکشورهایمختلفبود استازجلو (قرضهدولتی

 ای ادیکسیتتمجامدبرایتتهی ونظارتبرمعامالتبدازاراولیدهونیدزمؤستدات

گدذارانونیدزنظدارتمتدتمربدربانکمرکزیوسدرمایه-عنوانواس دولتموازیبه

 .ناسبقوانینازشروطدیگرالزماینفرآینداستعملکردبازارواصالحمت

دلید وقدوعب درانوگونهنگریتتکهای ادبازاربدهیدرابتدابدهتوانایندرنگاهیکلیمی

،امادرادامهباهددفتکمید فرآیندداستتشخیصنیازکشورودولتبهمنابدنوینتأمینمالیبود 

برنیدازدرواقد،درای ادچنینبازاریعالو .اصالحاتبازارهایمالیبهتعمیقآنپردارتهشد است

 .بهبتترسالممالیوکالنتعقیبوتکام فرآینداصالحاتبازارهایمالیازاهدافاصلیبود است

گتترشوتوسدعه.اربدهیمربوطبهکشورسریالنکااستیکیازت ربیاتموفقدرتوسعهباز

هایبازارهدایمدالیدیگدر،واصالحاتدرزیرسارتسریدبازارهایاولیهوثانویهاوراقدرکنارتوسعه

______________________________________________________ 
.،الگویشرقیکاهشنرخبهر ( 839.)روزنامهدنیایاقتصاد.8
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گدذاریبدرجایسرمایههایپردارتوت وی اوراققرضهبهتمرکزبیشتربرای ادونظارتبرسیتتم

هداینظدارتیمتدتمربدرگدذاریوای دادسیاسدتهایاولیه،قانونرضهدرگامتنوعوکیتیتاوراقق

دولتبرایتوسعهمتوازنبینابعداد.بازارهایمالی،درتوسعهبازاربدهیدراینکشورمؤثربود است

رایمثدال،دربد.مختلفابزارهایبازارقرضهقدوانینینیدزبدرایاوراققرضدهشدرکتیتصدویبکدرد

هاحداق امتیازیراکهیکشرکتبهل اظعملکردوریتکاعتباریبایددیاعتباریشرکتبندرتبه

هدایوسدیدبدرایدن،برنامدهافدزون.کردکتبکندتابتوانداقدامبهچاپاوراققرضهکند،تعیینمی

سد گدذارانورریدداراناوراقتوهایمنتشرکنند اوراقوهمبرایسدرمایهآموزشیهمبرایشرکت

.هایمربوطهرامدیریتکننددولتترتیبداد شدتابهتربتوانندریتک

 بازاربدهی دولتی و شرکتی. 4-2

عنوانپشتوانهبازاربدهییافتهودرحالتوسعهبهبازاربدهیدولتیدربیشترکشورهایتوسعه

رزیدادیبدهعمدق،توسدعهودرواقد،بازارقرضهوبدهیدرهرکشورتامیزانبتیا.آیدبهحتابمی

توسعهبازارهدایبددهیدولتدیدرصدورتبرطدرفکدردن.انداز بازاراوراققرضهدولتیوابتتهاست

ترینمزیتتوسعهبازاربددهیدولتدیمهم.تواندمزایایمختلتیراای ادکندنیازهایمربوطهمیپیش

تاسررسیدرادرسررسیدهایمختلفنشاناست،اینمن نیکهرابطهبینبازد 8ای ادمن نیبازد 

توسدعه.گدذارانپدولیباشددتواندراهنمایروبیبرایبازاراوراقبدهیشرکتیوسیاستدهد،میمی

تواندمنبدجدیدیبرایتأمینمالیبخشدولتیفراهمکنددکدهایدنامدردولدتراازبازاربدهیمی

ازسویدیگر،ایدناوراق.سازدنیازمینظورتأمینمالیبیموابتتگیبهبانکمرکزیوشبکهبانکیبه

.مرکزیقرارگیردعنوانابزارسیاستپولیدرارتیاربانکتواندبهمی

تدریدراندد،نقدشپررندگبدهیشرکتیبزرگترشد اوراقدههگذشته،بازارهایدرطولیک

اندداز بازارهدای.اندداندوکشورهایبیشتریبهاهمیتآنهاپدیبدرد اقتصادپیداکرد حقیقیبخش

هاحاکیازآناسدتکدهبررسی.برابرشد است3تقریباد8083تا8000اوراقبدهیشرکتیازسال

______________________________________________________ 
1. Yield Curve 
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تهیافتهوهمدربازارهداینوظهدوررشددداشدعمقبازاراوراقبدهیشرکتی،همدرکشورهایتوسعه

(.8083درصدبرایکشدورهاینوظهدوردرسدال 8یافتهودرصدبرایکشورهایتوسعه9 8)است

کردننیازهایدهدمیزاناتکابهبازارهایاوراقبدهیشرکتیبرایبرآورد افزایشعمقبازارنشانمی

8.هایاقتصادیافزایشیافتهاستمالیبنگا 

طدورکدهدهدد؛همدانتکیکشرکتیودولتیرانشدانمدیبدهیبهتنمودارزیرترکیباوراق

دلی بانکم وربودننظدامتدأمینمدالیدربه)شود،ب زکشورهایآلمان،کاناداوژاپنمالحظهمی

،کشورهایدیگدرازبدازاراوراقبددهیشدرکتیبزرگتدرینتدبتبدهبدازاراوراقبددهیدولتدی(آنها

یافتهدرمقایتهبداکشدورهایانداز بازاربدهیدرکشورهایتوسعهبراساسآمارموجود،.برروردارند

.تراستنوظهور،بزرگتروعمیق

 (درصد) 2864ترکيب اندازه بازار بدهی دولتی و شرکتی در بازارهای توسعه یافته و نوظهور در سال. 6نمودار 

 

 

 

 

 





.بهاداراوراقبورسدریبدهبازار:بهاداراوراقبورسگزارش:مأرذ

یافته الزامات توسعه بازار بدهی با توجه به تجربيات کشورهای با بازارهای توسعه. 4-9

تواندازمراح مختلتیتشکی شودکهدرادامهبدهبررسدیطورکلی،توسعهبازاربدهیمیبه

 .شودآنپردارتهمی

______________________________________________________ 
1. ADB: Asian Development Bank. (2013). 
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 6تعيين اکوسيستم و فرایند بهينه تشکيل بازار بدهی( الف

 دهدد،بدازاریافتهنشانمدیت ربهکشورهایتوسعه:اقتصاد کالن پایدار و محيط سياسی باثبات

هایمتدت کماقتصدادکدالناسدت؛سرمایهکارا،شام بازاربدهی،بیشازهرچیزنیازمندپایه

ازهرچنداینعوام ،عواملیبرونزاهتتندامابهدلی اهمیتآنهادرتوسعهوثبداتایدنبدازار،

م دی اقتصدادیوسیاسدیباثبدات،.آیندداندازیبازاربدهیکارابهحتابمینیازهایرا پیش

ثباتاقتصدادیسازدوبرعکا،م ی بیگذارانفراهممیبینیرابرایسرمایهشرای قاب پیش

رایانههدایسدوداگگذارانرابهسدمتفعالیدتهایمالیراافزایشداد وسرمایهنوساناتدارایی

.کشاندمی

  المللیبازاربدهی،گذاررارجیوتوسعهبخشبینبرایجذبسرمایه :سرمایهآزادسازی حساب

کدهآزادسدازیحتدابازآن ا.بایتتتاحدودیحتابسرمایهراآزادسازینمایندهامیدولت

اولیدهتوسدعهبدازارتواندباعثتأثیرپذیرینرخبهر ازعوام جهانیشود،درمراح سرمایهمی

توانددرونددمالی،آزادسازیحتابسرمایهبایدم دودباشدوباتوسعهبازارمالیاینجریانمی

پاازمرحلهآزادسازیحتابسدرمایه،وضددقدوانینومقدرراتشدتافیکدیاز.افزایشییابد

.گذارانرارجیاستاقداماتپایهبرایورودسرمایه

 اصولتوسعهبازاربدهیدارلدیوترینایقوانینومقرراتباثباتازپایهوضد :قوانين و مقررات

گیدریدررصدوصورودبدهبدازاربدهگذارانپدیشازتصدمیمناشرانوسرمایه.المللیاستبین

باتوسعهوافزایشپیچیدگیبازارها،سارتارقدوانین.پردازندارزیابیقوانینومقرراتموجودمی

منظدورمتناسبباتغییرات،بهروزشود؛افزونبراین،وجودیدکنهدادنداظربدهموجودنیزباید

.نظارتبرحتناجرایقوانینضروریاست

 دریدکسیتدتممدالی.دهدددرسایهتوسعهبازارمالیرخمیبدهیتوسعهبازار :سيستم بانکی

چراکدهدرمراحد اولیدهکارا،بازاربدهیپرعمقبایددرکنارسیتتمبانکیسالمتشکی شدود؛

هدایت داریباندک.توسعهبازاربدهی،سیتتمبانکیحامیاصلیتوسعهاینبدازاررواهددبدود

______________________________________________________ 
1. Tendulkar. (2015). 
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گدرظداهرگذاروواسطهکنندگاندرنقشناشر،ضامن،سرمایهعنواننختتینمشارکتمعموالدبه

حتدابردودویداان داممعاملدهبده)هدابدانقدشبدازارگردانافدزونبدرایدن،باندک.شوندمی

.کنندنقشمهمیدرافزایشنقدینگیبازاربدهیایتادمی(شانمشتریان

 گذاران افزایش تعداد ناشران و سرمایه( ب

ای داد.گدذارانبدزرااسدتدرمراح اولیه،دربرریمواقدبازاردرارتیارناشرانوسدرمایه

ایتأمینمالیبخشرصوصیازطریقبازارکنندگاندیگردربازارورفدنیازهامکاندسترسیشرکت

توانددازطریدقایدنمهدممدی.بدهیوای ادبازاربدهیشرکتیقویازاهمیتباالییبررورداراست

هایانتشار،کاهشمراح بروکراتیک،توسعهصنعتمدیریتدارایدی،توسدعهمؤستداتکاهشهزینه

.دولتیمیترشودتدراوراقبدهیغیرگذاریاینمؤستاگذاریوافزایشسرمایهسرمایه

 بهبود مدیریت ریسک و نقدینگی( پ

هداییکدهبازارهدایبددهیدرکشدورهاینوظهدوربداآنمواجدههتدتند،ترینچدالشازمهم

عمدقدربرردیمواقددسدهمبداالییازاوراقدردسدتدربازارهایکدم.نقدشوندگیبازارثانویهاست

اوراقاست؛ازسدویدیگدر،گداهی8کهاستراتژیآنهارریدونگهداریبود 8گذاریمؤستاتسرمایه

بههدرحدالازآن دا.آیدکمبودبازارگرداندربازارعاملیمهمدرکاهشح ممعامالتبهحتابمی

شود؛رفدموانعیکهباعثکداهشایدنهایکارامیکهنقدشوندگیعاملیاستکهباعثکشفقیمت

.ریاستشود،ضروفرایندمی

 المللی تالش در جهت همگرایی با بازارهای بين( ت

هدایالمللیشام پیوسدتنبدهزیرسدارتازجملهاقداماتالزمبرایپیوستنبهبازارهایبین

توانددایمدیشدنبهبازارهایمنطقدهوص .المللیبرایعملیاتتتویهوواریزوجو استموجودبین

______________________________________________________ 
1. Institutional Investors 
2. Buy-and-Hold 
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تعدی مقرراتنیزبرای.المللیراتتریدبخشدسرمایهدارلیبهبازارهایبینبازارهایفرایندپیوستن

.طورموازیاعمالشودهایبازاربایدبهمدیریتریتک

 المللی  بازار بدهی داخلی و بين. 4-4

درواقدد،دو.المللدیصدورتگیدردتواندازطریقبدازاردارلدییدابدینمیبدهیانتشاراوراق

کهناشراناوراقبدهیپیشرودارند،نختت،انتخاببدازاریاسدتکدهاوراقدرآنمبادلدهایگزینه

انتشداراوراقدر.شوندودوم،واحدپولیاستکهاوراقباآنمنتشرمی(المللیدارلیوبین)شوندمی

منددشدوندودرربهر تسازدتاازبازارهایعمیقالمللیاینامکانرابرایناشرانمهیامیبازارهایبین

المللیمنتشرسدازندتواننداوراقراباارزدارلیدرسطحبینصورتاعتبارباالیواحدپولدارلی،می

.برندوازاینطریقریتکنوساناتنرخارزرانیزازبینمی

ارد،درالمللدیوبداارزهدایردارجیدباوجودمزایاییکهانتشاراوراقبدهیدربازارهایبدین

تعهدداتواندد،بازپرداردتهایباالوکاهشارزشپولدارلیمواجدهمورداقتصادهایکهبانرختورم

طورمثال،کشورهایبابازارهاینوظهورکدهازبه.تأمینمالیازاینطریقمقرونبهصرفهنخواهدبود

هایناشیازنوساناتندرخارزبداایبرروردارنیتتند،درپوششریتکبازارهایمبادلهارزیپیشرفته

پذیریکدالندرواقد،باای ادبازاربدهیدارلیعمیق،ازیکسوی،آسیب.مشک مواجهرواهندشد

یابددوازیابدوثباتکالناقتصدادیافدزایشمدیهایپولیدارلیورارجیکاهشمیدربرابرشوک

هایزیادیقرارتوانداقتصادرادرمعر ریتکیهایرارجیراکهمسویدیگر،وابتتگیبهسرمایه

.دهددهد،کاهشمی

سالاریر،سهبرابرشد واز80انداز بازاربدهیشرکتیدرکشورهایبابازارهاینوظهوردر

تقتیمبازار.رسید است 808هزارمیلیارددالردرسال /9به 800هزارمیلیارددالردرسال9/8

شدرکتیبدهبدازاردهدسهمبزرگیازبدازاربددهیالمللینشانمیبدهیشرکتیبهبازاردارلیوبین

انداز ،رشدوعمقبازار.هزارمیلیارددالررسید است /2به 808دارلیارتصاصداردکهتاسال
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جندوبیوبرزید چدین،کدر کشدورهای.بدهی،سهشارصیهتتندکهمعیارمقایتهبینبازارهاست

وسدومکد اندداز بدازاربددهیانددوبدیشازدبیشترینسهمرادراینافزایشدرانداز بازارداشته

تدرینکر شمالی،مالزیوچیننیزعمیدقکشورهای.دهندشرکتیدربازارهاینوظهورراتشکی می

800ایازوضعیتبدازاربددهیبدینکشدورهایبدااندداز بدیشازجدولزیرمقایته.بازارهارادارند

.دهدمیلیارددالررانشانمی

 (ميليارد دالر 688با اندازه بازار بيش از ) 2864دهی شرکتی در بازارهای نوظهور در سال مقایسه بازار ب. 9جدول 

 کشور
 اندازه

 (ریال ميليارد)

 (2888-2864) رشد

 (درصد)

 (GDPسهم از ) عمق

 (درصد)

 سهم بازار داخلی

 (درصد)

 المللی سهم بازار بين

 (درصد)

 8 92    82 8203 چین

  8  2 22 2 290 کر جنوبی

 88 29 39 89 239 برزی 

 8  2  82 3 890 مکزیک

 33 2  88  8   8 روسیه

  8  2 9  8   8 هند

 89 28    9 839 مالزی

 2 98 32  8 888 تایلند

.بهاداراوراقونیتیکمیالمللنیبسازمان:IOSCOگزارش:مأرذ

 کاربرد اوراق بدهی در اقتصاد ایران. 8

 اقتصاد ایران و وضع موجود بازار بدهی در کشورساختار تأمين مالی در . 8-6

ایازعوام باعثشد تاسدهمبدازارپدولدرتدأمینمدالیهایگذشتهم موعهدرطولسال

اقتصاددرسطحباالییباقیبماندودرم موع،توزیدنامتوازنیازمنابدمختلفدرتأمینمالیاقتصاد

زشبکهبدانکیوغلبدهمالکیدتدولتدیبدربخدشبدانکیوتأمینمالیا«ترجی یبودن».حاکمشود

هایدولتیتمایلیبدهاسدتتاد ازها،باعثشد تاشرکتفشارهایناشیازاینمتألهبرمدیریتبانک

منابدبازارسرمایهکهمعموالدبهسهولتمنابدبانکیقاب است صالنیتدتند،نداشدتهباشدندوبخدش

ایدندر.هاپوششدهنددالوصولوارزانقیمتبانکااستتاد ازمنابدسه اصلیعدمکاراییرودراب

هایاقتصادی،واگذاریتأمینحالیاستکهبراساسادبیاتموجود،نقطهبهینهدرتأمینمالیبخش
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هدایتولیددیازمددتبنگدا مالیبلندمدتبهبازارسرمایهوح مشکالتنقدینگیمقطعدیوکوتدا 

.پولاستطریقبازار

گویدای 839تدا8398هدایگرفتهدراقتصادایدراندرسدالبررسیروندتأمینمالیصورت

2/20،سدهم 839کهبازارپولدرسالطوریم وربودننظامتأمینمالیاقتصادایراناست؛بهبانک

بهترتیدببرابدردرصدازک تأمینمالیرابهرودارتصاصداد وسهمبازارسرمایهوبخشرارجی

نکتهقاب توجهدراجزایتأمینمالیدردور چهارسالهموردبررسدی،.درصدبود است8/8و8/82

افزایشسهمتأمینمالیازم  انتشاراوراقمالیاسدالمیدربدازارپدولوسدرمایهوافدزایشارزش

درصددوکداهش9/ و2/ درصدبه0/ و8/ گذاریبادرآمدثابتبهترتیبازهایسرمایهصندوق

اگرچهاینردیفهمچنانسهمغالدبدر)سهمتأمینمالیازم  اعطایتتهیالتدرشبکهبانکی

.درصدبود است22/ به 2/ از(تأمینمالیرادارد

 (درصد) 6932-6938های  در سال 6سهم بازارها در تأمين مالی اقتصاد. 2نمودار 

 

 







.یمرکزبانکوبهاداراوراقوبورسسازمان:مأرذ

در 839تدا8398هدایبرابرشدنسهماوراقمالیاسالمیدرتأمینمالیدرسدال حدود

عملکردانتشاراوراق.هایدولتوتوسعهبازاربدهیدولتیصورتگرفتبهادارسازیبدهینتی هاوراق

 839دهدد،رونددرشددبدازاربددهیدرسدالنشانمیمالیاسالمیدربازارسرمایهوسیتتمبانکی

______________________________________________________ 
سدالدراست،ذکربهالزم.باشدیمیگذارهیسرمایهاصندوقارزششیافزال اظباهیسرمابازاردرگرفتهصورتیمالنیتأمسهم.8

ازدرصدد20ازشیبدکدهبدود ثابدتدرآمدبایگذارهیسرمایهاصندوقم  ازهاصندوقارزششیافزاازدرصد90ازشیب، 839

 .استگذاریشد سرمایهیبانکیهاسپرد درزینهاصندوقنیاییدارا

85.1 89.2 
79.2 80.7 

11.2 9.2 
19.4 17.2 

3.7 1.6 1.4 2.1 

0.0 
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8398 8393 839  839 
سهمبازارپولازک تامینمالی سهمبازارسرمایهازک تامینمالی سهمتأمینمالیرارجیازک تامینمالی
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تریدرایدنتوسدعهداشدتهوبرابدرشتاببیشتریداشتهاست؛اگرچهسهماوراقدولتینقشپررنگ

.درصدازک انتشاراوراقبدهیرابهرودارتصاصداد است20/ 

 بهادارسازی  بر اوراقاستفاده از بازار بدهی در جهت مدیریت بدهی های دولت با تأکيد . 8-2

 ظرفيت استفاده از بازار بدهی. 8-2-6

.یکیازمتائ پیشرویتمامیکشورها،تأمینمنابدمالیموردنیازبرایرشدوتوسعهاسدت

تددرینمتغیرهددایتأثیرگددذاربددراقتصددادکشددور،دهدددیکددیازمهددمت ربددهاقتصددادایددراننشددانمددی

ایایوغیربودجدهتأمینمالیآندرراستایرفدمشکالتبودجدههایمالیدولتوشیو انضباطیبی

طدورپیوسدتهدرتدرینمشدکالتیاسدتکدهبدههایدولتیکیازاصلیشدنبدهیانباشته.بود است

هاکهدولتومزمنیدراقتصادکشورشد است؛بهطوریهایگذشته،باعثبروزمشکالتفراوانسال

مالیرودبهبانکمرکزیوشبکهبانکیوابتتهبدود ومطالبداتپیمانکدارانوطورمداومدرتأمینبه

مدالیدرانضدباطیدرایدنراسدتا،بدی.اندداندارتدهفعاالنبخشرصوصیهمکاربادولترابهتعویق

ها،تضامینوتأمینمدالیهایپیشینوفشاربرمنابدنظامبانکیکشوردرقالبتکالیفبهبانکدولت

هاازبخدشهایدولتی،موجبشدکهح مباالییازمنابدشبکهبانکیدرقالبمطالباتبانکشرکت

هداوای داداردتاللدردهدیباندکاینامرعالو برت لی بردنتدوانتتدهیالت.دولتیانباشتهشود

مآوردکهنتی دههاازبانکمرکزیرافراهگریمالیآنها،موجباتافزایشاضافهبرداشتبانکواسطه

درواقد،دولدت.آن،افزایشقاب توجهح مپایهپولیونقدینگیوبهدنبالآنافزایشنرختورمبود

هایگذشتهبهدلی برعهد گرفتنتعهداتیبیشترازتواناییمالیروددچارکتدریبودجدهدرسال

نکتریشرای رادشوارترنیزکدرد شد کهدراینمیاننبودابزاریمناسببرایپوششوتأمینای

شدد،امدادرهرچنددرگذشتهاینکتریبودجهازطریقدرآمدهاینتتیتاحدودیجبرانمدی.بود

هدایالمللیوهمزمانیآنباکاهشقیمتجهانینتتردام،بداافدزایشبددهیهایبیندورانت ریم

حدالیاسدتکدهپیمانکداراننیدزبدهدلید دولتبهپیمانکاران،کتریبودجهافزایشیافت؛ایدندر

مطالباتازدولت،باکمبودنقدینگیمواجهشدندودرمقابد نتوانتدتندبدهتعهدداتردوددرقبدال

.هاعم کنندکهاینچررهبهکمبودنقدینگیدرک اقتصادکشورمنتهیشدبانک
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دهدددردودههاریرنشانمیهایمالیدراقتصادایرانافزونبراین،بررسیعملکردسیاست

هایت اری،همدوار بدرسیاستمالیبهجایرویکردضدسیکلیوتالشدرجهتهموارسازیسیک 

عدمتوجهبده.هایت اریتمرکزداشتهاسترفتارهایموافقسیکلیوتشدیدکنند نوساناتوسیک 

شدود،درای دادبودجهدولتتلقیمدیهاینتتیبرگیرنوساناتدرآمدقواعدمالیکهرعایتآنضربه

رفتازشرای موجودایناستکهدولتعدالو توصیهسیاستیبرایبرون.اینشرای مؤثربود است

هایت اری،بااستتاد ازقواعدمالیمتناسدبدرتنظدیمبراستتاد ازابرازمالیاتیغیرهمتوباسیک 

باای ادبازاربدهیزمینهرابرایتدأمینمدالیکند،کمکمیبودجهعمومیکهبهپایداریمالیدولت

مدالیهدایشود،رویکردکشدورهایمختلدفدرسیاسدتراطرنشانمی.مناسبمخارجدولتفراهمسازد

هدایمطدرحشدد ،درراسدتایچدالش.سازیمخارجدولدتاسدتاستتاد ازابزاربازاربدهیباهدفهموار

باعدزمدولدتبدرایرفددمشدکالتوهایروددراولویتقرارگرفتویتبدهیاهتمامدولتبهمدیر

هدایدولدتوتوسدعههایمختلف،پیشنهاداوراقبهادارسازیبددهیهایدولتبهبخشتتویهبدهی

البتده،بددیهیاسدتبداتوجدهبدهح دمانبدو .بازاربدهیبرایرروجغیرتورمیازرکودمطرحشدد

رویکردفعلیدولتدراستتاد ازاوراقبدهیبایددمعطدوفعیتناپایداریمالی،هایدولتووضبدهی

.هایگذشتهباشدبهاوراقبهادارسازیبدهی

سدازیعملکدرددولدتدرشدتافاستتاد ازابزاربدهیبرایمدیریتمنابدومصارفدولدتضدمن

سببتقیددولتبهکنتدرلندرخشدنهزینهواقعیتأمینمالیدولتچگونگیتأمینمنابدومشخص

شد وبهکاهشاتکای(مصونازتورم)تورمباتوجهبهتکلیفدولتبهپردارتنرخسوداوراقبدهی

.کنددکمکمدی(عدمت می پیامدهایتورمیومالیاتپنهانبرجامعه)دولتبهمنابدپولپرقدرت

 ایت ققرشدمطلوب،استتاد ازابزارهایمنظوراجرایسیاستپولیمطلوبوکارآمدبربه همچنین،

بازارپدذیر غیرمتتقیمسیاستپولینظیرعملیاتبازارباز،متتلزموجدودابزارهدایمدالیباکیتیدتو

بنابراین،تقویدتبدازار هاست؛درترازنامهبانکمرکزیوبانک(هایسپرد ماننداسنادرزانهوگواهی)

.پدولیدرکشدوراسدت بزارهدایغیرمتدتقیمدراجدرایسیاسدتگیدریازابدهیگاممهمیدربهر 
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شدنعملیاتبازاربدازاسدتکده دارهمچنین،توسعهوتعمیقبازاربینبانکیدرکشورمتتلزموثیقه

کدردنسیاسدتوتوسعهبازاربدهیبافعدال ای اد.اندازیبازاربدهیاینامکانفراهمرواهدشدبارا 

.سیاستپولینیزرواهدشدمالی،سببارتقای

 ها نيازهای استفاده بهينه از بازار بدهی برای تسویه بدهی پيش. 8-2-2

تواندفرصتیبرایانتقالطورکهمیهمانبدهیتأمینمالیبودجهدولتازطریقانتشاراوراق

هایدولتبهزمانتثبیتاقتصادیدرآیند ای ادکند،درصورتعدمتوانداییدرتتدویهآنهدا،بدهی

نیدازاصدلیموفقیدتدولدتدرتتدویهپیش.رورواهدبوددولتباح مبیشتریبدهیمالیآتیروبه

8بندیدولتبدهقاعدد مدالیوقواعددپایدداریمدالییوپایهاازطریقبازاربدهی،انضباطمالبدهی

.است

:دولت،سهگاماصلیرابایدمدنظرقراردادهایبدهیطورکلی،برایاصالحمدیریتمالیوبه

درحالحاضر،نظام:های دولت ریزی تعهدی و انتشار عمومی حجم بدهی کارگيری بودجه به. 6

هدایت،میزانتعهداتای ادشد درهرسالمعدینبدرایسدالریزیبهشک نقدیاسبودجه

بههمینمنظوربرایشتافیتدرپذیرشتعهداتالزماستمدواردی.شودآیند مشخصنمی

هزینده»،«هایجدذبآندردارد وردارجازکشدورمیزانجذبمنابدمالیوشیو »مانند

شدد ازانواعتعهداتپذیرفته»،«ازنشتتگیهایمربوطبهدورانبهزینه»،«هااستهالکدارایی

ریدزیعملیداتیبودجه.ریزیثبتشوددربودجه«هایآتیهایدولتیبرایسالسویدستگا 

:استازالمللیپولعبارتبراساستعریفصندوقبین

ارتباطبیناعتباراتتخصیصروش» سازوکارهاییکه و دستگا ها به بایافته هایاجراییرا

ازطریقبهرروجی کارگیریاطالعاتعملکردیدرتخصیصمنابدبهبودهاوپیامدهایآنها

.«بخشدمی

______________________________________________________ 
1. Fiscal Sustainability 
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ها،تالشدرهایاجراییبهتمرکزبرنتایجبرنامهریزیعملیاتیباالزامدستگا بودجه

پاسخگوییبرنامه کاراییو اثربخشی، هایدولتداردبهبود ریزیدرجهتاینروشبودجه.

برنامهت به اعتبارات هدفمند فعالیتخصیص و شتافها بودجهها، فرآیند ای ادسازی ریزی،

هاگامهاوفعالیتریزیونتایجعملکرد،سن شاثربخشیوکاراییبرنامهارتباطبینبودجه

.داردبرمی

الیوتعام انضباطیمبهمنظوراجتنابازبی:بندی به آن تعيين قواعد پایداری مالی و پای. 2

المللددی،ازطریددقتددوانبددااسددتتاد ازت ددارببددینمددیهددایپددولیومددالی،بهتددرسیاسددت

وپایدداریمدالیبدهرفدد8مندسازیسیاستمالیباتمرکزاصلیبرقدانونتقیددمدالیقاعد 

دویاترکیبیازقواع8بهبیاندیگر،اجراییکقاعد مالی.هایفرارویدولتاقدامکردچالش

توانددهاینهادیمناسبراداشتهباشد،میمالیکهالزاماتاولیه،تمهیداتحمایتیوظرفیت

هایبلندمدت،راهنمایعملیاتیبرایاتخاذسیاستمالیباشدتداازاتخداذبااعمالم دودیت

تصددمیماتمقطعددیسیاسددیومصددل تیمددالیجلددوگیریکددرد تددانختددت،زمینددهاعمددال

ضدسیکلیفراهمشدودودوم،زمیندهمناسدببدرایپایدداریمدالیدولدتهایمالیسیاست

.پذیرشودامکان

قواعدمالیبه:تعریفکرد است8009المللیپولدرسالبراساسآنچهصندوقبین

تاپایان.شوندگرو قاعد ترازبودجه،قاعد بدهی،قاعد درآمدوقاعد مخارجتقتیممی 

کشوررسیدکهدر29کردندبهکشورهاییکهازقاعد مالیاستتاد میتعداد 808سال

عالو دربرریکشورها،سقفبه.کنندکشورازقاعد بدهیاستتاد می2 اینمیان،تعداد

تواندعنوانابزارمناسبیبرایم دودیتسیاستمالیوارتقایبدهیپایدارکهمیبدهیبه

______________________________________________________ 
1.Fiscal Responsibility Law 

2. Fiscal Rule 
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پمهم ای اد میترینرکندر قرار استتاد  مورد نمودنملزم8.گیردایداریمالیدولتباشد،

شد وتعیینهابهرعایتسقفبدهیمتتلزموجودضمانتاجرایسقفبدهیتعییندولت

است یادشد  سقف نقض صورت در مقررات و احکام مختلف. کشورهای در بدهی سقف

 آرامشسیاسی، و ثبات درجه همچون جملهبراساسمعیارهایی از مالی ثباتبازار میزان

بین بازارهای در دولت اعتبار میزان بانکی، بازارهایشبکه در مالی تأمین امکان و المللی

نتبتبدهیبخشدولتیبه3نمودار.شودهایآتیتعیینمیپردارتالمللیوظرفیتبین

شود،رکهمالحظهمیطوهمان.دهدتولیدنارالصدارلیرابراید کشورمنتخبنشانمی

کشورژاپنازباالتریننتبتبدهیبهتولیدنارالصدارلیبررورداراستکهعمدتادبهدلی 

.المللیاستربازاردارلیوبینثباتوآرامشسیاسیواعتبارباالیدولتد

(درصد) به توليد ناخالص داخلی در ده کشور منتخب دولتیمقایسه نسبت بدهی بخش . 9نمودار 







 








www.economist.com:مأرذ

نشد والزماستریزیکشوروارددرحالحاضر،قواعدپایداریمالیدرقواعدبودجه

طرح تعهداتمانند تضامین،دولتانواع انواع اجتماعی، تعهداتتأمین هایعمرانیجدید،

قراردادهایبلندمدت،بازنشتتگیپیشازموعد،پردارتحقبیمهوموارددیگررادرقالب

______________________________________________________ 
 .( 839).وزارتاموراقتصادیودارایی.دولتدرایرانسقفبدهیقاعد تعیین-8
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هافزونبراین،تعیینسقفبدهیدولتنتبتب.تعیینچارچوبمالیبلندمدتپذیرشکند

GDPچارچوبقانونیبه ای اد رعایتسقفو برایجذبشوکهایتعیینمنظور هایشد 

اقداماتتکمیلیاستکهبایدبرایپای از اقتصاد، به بندیبهقواعدپایداریمالیدروارد 

دراینرصوص،الزمبهذکراست،درقالبقانونبرنامهششمتوسعه.دستورکارقرارگیرد

.درصدتعیینشد است0 هایدولتنتبتبهتولیدنارالصدارلیبرابربدهیکشور،سقف

هدایدولدتگامنهاییکهنقدپدذیرکدردنبددهی:ها تجدید ساختار و نقدپذیرکردن بدهی. 9

ای ادبازارثانویهپرعمقوپیشگیریازنکولاوراقوتعهدات8بهادارسازی،است،ازطریقاوراق

هدایدولدتدرصدورتیکدهبدارعایدتالزامداتاوراقبهادارسازیبدهی.شودجاریعملیمی

توانداعتباردولتازدیدآحاداقتصادیراافزایشدهد،ابدزارمناسدبیمنطقیاجراییشود،می

برایاعمالسیاستپولیواستمرارکاهشتورمدرارتیاربانکمرکزیبگدذاردومنبددمدالی

درراسدتایاجدرایموفدقایدنفرایندد،.یدولدتفدراهمآوردهایآتدجدیدیبرایاستقرا 

8:شودراهکارهایزیرپیشنهادمی

پولفعال:بين دولت و بانک مرکزی در انتشار اوراق هماهنگیبازار پول فعال و ( الف بازار

تواندباافزایشنقدشوندگیبازارپولمی.تواندبهعمقبیشتراوراقدولتیکمککندمی

کهسازوکارعملیاتبازاربازدربازارهنگامی.اوراق،ازبازاراوراقبدهیدولتیحمایتکند

اشد،هماهنگیبرداریبپولبهروبیشک گرفتهباشدوبازاراوراقدولتینیزآماد بهر 

اوراقضروری سالم بازار دولتبرایعملیاتسیاستپولیبرایای اد بانکمرکزیبا

.است

______________________________________________________ 
اوراقیت داریهداماننددباندکیمالیهااستکهدرآنواسطهیندیفرا،(Securitization)هاییدارابهادارکردناوراقبه یتبد. 8

ازیبدانایدیدیمؤستدهمالدکدارایهداییداراند،یفرانیدرا.فروشندیمگذارانهیبهسرمامیمتتقطوربهوفروشرادیبهادارقاب رر

وررنددیقاب مبادلهرامیابزارمالکیکهشودیمان امیذارانگهیسرماوجو توس نیتأممقاب ،در.شودیترازنامهآنمؤستهجدام

(. 832،ین ت)ردیپذصورتیامراجعههیاولدهند وامبهنکهیبدونا،یادشد استیبدهکارانگریابزارنمانیا

(. 839.)انهمکارواتیب. 8
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گاهیدولتممکناستبهدلی نیازبهمنابدمالیقصدانتشاراوراقبدهیراداشته

بازارایناوراقازنقدشوندگیباالییبرروردارنباشد یندرچن.باشد،درحالیکهبهدالیلی،

بانکمرکزیمی دولتیشرایطی بدهی اوراق بازار در مدارله با صورتصالحدید در تواند

شود موفق جدید بدهی اوراق انتشار دولتدر تا ببرد باال را بازار نقدشوندگی صورت. در

باشد مشخص مدارله این میزان باید بازار در مدارله به تصمیم باید. ترتیب این به

اوراقبدهیازسویدولتهایالزمهماهنگی بانکمرکزیدررصوصانتشار بیندولتو

بررسیشرای بازارودرنظرگرفتناهدافرود بانکمرکزیبتواندبا وجودداشتهباشدتا

واکنشمناسبنشاندهد زمان. باشد دولتممکناستقادر این، بر میزانافزون بندیو

برای.دکهانطباقبیشتریباشرای بازارپولداشتهباشدایتنظیمکنانتشاراوراقرابهگونه

هایدقیقیباتواترباالازدرآمدهاومخارجرودداشتهبینیاینمنظورالزماستدولتپیش

آماروازباشدتابتواندمیزانانتشاراوراقبدهیرادرآیند برآوردکرد وبانکمرکزیرانیز

.مطلدنمایدارقامآن

مدیریتبدهیتوس دولتکارآمد :ساختار دولتی کارآمد و معتبر در مدیریت بدهی (ب

هایپولیومالی،نیازمندوجوداهدافشتافدرمدیریتبدهی،هماهنگیبینسیاست

.چارچوبمدیریتریتکم تاطانه،چارچوبنهادیکاراوظرفیتعملکردیقویاست

 دسترسیبه طالعاتیمناسببرایکاراییعملیاتمدیریتت لی اابزارهایهمچنین،

استراتژی توسعه فرایند بودبدهیو هایمدیریتبدهیضروریرواهد باید. عالو ، به

طریقمعرفیچارچوبقانونیشتافدر از مدیریتبدهی داشتافزایشاعتبار توجه

ع عموم برای اطالعات افشای و قوی سازمانی تمهیدات بدهی، مدیریت ناصرعملکرد

.شوندمدبرایمدیریتبدهیم توبمیرآکلیدیدرسارتاردولتیکا

اوراقبدهیدولتیدررریدارانتنوع: گذاران اوراق بدهی دولتی ایجاد تنوع در سرمایه (ج

ثابت) بازدهی با اوراق است( بدهی اوراق تقاضای ثبات و نقدشوندگی برای .تضمینی
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بخش در اوراق رریداران از صندوقمختلفشرکتکشورهایمهمی و بیمه هایهای

بازنشتتگیهتتند گذارانعاریبودنترینویژگیاوراقبدهیبرایاینسرمایهاصلی.

گذاریجریانوجو نقدشودایننوعسرمایهایناوراقازریتکنکولاستکهباعثمی

زمان در را مطمئنی صندوقهایمشخصبرایشرکتو و بیمه بهای ازنشتتگیهای

.شد عم کنندهایازپیشتعیینفراهمنمایندتابتوانندبهتعهداتروددرزمان

درکشورهای.شوندگذاراناوراقدولتیشنارتهمیعنوانسرمایههایت ارینیزبهبانک

هادراینبانک.روندشمارمیهامتقاصیانبزرگیبرایاوراقدولتیبهدرحالتوسعهنیزبانک

کنندایپایداررریداریمیکشورهااوراقدولتیرابهدلی ریتکبتیارپایینودرآمدبهر 

افزون.هایریتکیوبدونریتکشودگذاریبانکم موعهمتنوعیازداراییتاسبدسرمایه

توانندبرایشرکتدربازاربینبانکیودریافتوجو نقدازشبکههایت اریمیبراین،بانک

تریراپردارتبانکیویابانکمرکزیباوثیقهقراردادناوراقبدهیدولتی،نرخسودپایین

نماید کندتانتبتبهمتیرهمچنین،رریدوفروشاوراقبدهیدولتیبهبانککمکمی.

.تریداشتهباشنداندازروشنآتینرخسودچشم

صندوقهایسرمایهصندوق نقشاریمشترکنیزمیگذهایسرمایهگذارینظیر توانند

هااینصندوق.مدتداشتهباشندویژ دربازاراوراقکوتا مهمیدرتوسعهبازاراوراقدولتیبه

هزینهکمتریبهسرمایهکمکمی دولتبا تا کندکنند گذارانررددسترسیپیدا اهمیت.

افرادبخشتقاضایپایداربازارگذارانررددربازاراوراقدولتیایناستکهاینحضورسرمایه

می شک  میرا و زماندهند در توس توانند اوراق فروش اثر اقتصادی، نوسان های

.گذارانرارجیونهادهایدیگرراتاحدیزیادیکاهشدهندسرمایه

همدراهمیتسرمایه اوراقدولتی، بازار جمله از ملی، سرمایه بازار گذارانرارجیدر

به.یافتهوهمدرکشورهایدرحالتوسعهازاهمیتباالییبررورداراستوسعهکشورهایت

گذارانرارجینتبتبهریتکحتاسیتبیشتریداشتهومدیریتسبددلی اینکهسرمایه
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بهشک فعال را شرای اقتصادکالنپایدارتریدنبالمیداراییرود وجود بنابراین، کنند،

گذارانرارجیدربازاراوراقدارلیکمکحالرشدوپایدارسرمایهتواندبهمشارکتدرمی

.کند

 (ها آثار پولی و فشار بر منابع بانک)ها و تهدیدها از نگاه مالحظات بانک مرکزی  فرصت. 8-9

 اقتصدادی، رونق بر عالو  توانتته که بود  کشورها از بتیاری در شد ت ربه ابزاری بدهی بازار

 بدر عدالو  بدازار این ص یح سازیپیاد  و اندازیرا .شود پولی گذارسیاست بیشتر استقاللساززمینه

 در سدارتار اصدالح ساززمینه شود، رکود از غیرتورمی رروج اقتصادیو رونق ساززمینه تواندمی آنکه

 سیاسدتگذار عندوانبده مرکزی بهبانک ایران در حاضر حال در .دباش نیز اقتصادی سیاستگذاری حوز 

 دالی  یکیاز امر این و شد  نگریتته دولت مالی کنند تأمین عنوانبه توأمان هادور  برری در و پولی

 بده توانددمدی پدولی سیاسدتگذار بددهی، بدازار ای داد بدا .است بود  ایران اقتصاد در تورم شدنمزمن

 سرمایه بازار متیر از دنیا، پیشرفته اقتصادهای همانند مالی، تأمین و رودبپردازد اصلی هایمأموریت

هایتأمینمالیتولیددطورکلی،توسعهبازاربدهیعالو برکمکبهای ادتنوعدرروشبه.شود ان ام

کشور،دستاوردهایزیادیدرجهتکمکبدهشدبکهبدانکیوسیاسدتگذارپدولیرواهددداشدتکده

8:تواندرمواردزیربرشمردمی

  هداینقدشوندگیبدهیعدم.کندارازقت شدنمنابدبانکیجلوگیریمیاندازیاینبازرا

هابهتولیددناردالصدارلدی،یکدیازدولتبهپیمانکاران،باوجودنتبتپاییناینبدهی

هدایردودبخشدولتیبهجایانباشدتبددهی.هایاصلیفضایکتبوکاراستچالش

وراقبدهیباسررسیدهایمتتاوت،مندابدالزمتواندطبقیکبرنامهمشخصباانتشارامی

.هایرودبهپیمانکارانراتأمینکندبرایکاهشبدهی

______________________________________________________ 
 .( 839).راننژادوهمکاغنی. 8
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 شدودکدهدرآنندرخسازای ادنهادیمدیوجودیکبازارمتشک برایاوراقبدهیزمینه

بدهایدنترتیدب،ای دادوتوسدعهایدنبدازاربده.شدودبهر براساسعرضهوتقاضاتعیین

 .اینرخبهر کمکرواهدکردذارپولیدرتعیینغیردستوریوبخشنامهسیاستگ

 عندوانپشدتیبانیبدرایسیتدتمتواندبهوجودیکبازارفعالبرایاوراقبدهیشرکتیمی

بهدالیلدی)هایمختلفدراینبازارهادرصورتوقوعشوک.بانکیوبازارسهامعم کند

جامعهبینبازارهایبدهیوسهامجریانرواهدیافدت،نقدینگی(مانندتغییراتنرخسود

هایسرگردانبینبازارهداییماننددارز،متدکنوطدالوبهاینترتیبازحرکتنقدینگی

.جلوگیریرواهدشد

 مبادله،وظیتهتأمینمدالیتولیدددرهایبدهیقاب شدنابزارباتوسعهبازاربدهیومتنوع

هادران داموظیتدهبهاینترتیبتواناییبانک.تیمرواهدشدمیاننهادهایمتولیآنتق

در.هایتولیدیاست،افدزایشرواهددیافدتمدتشرکتاصلیرودکهتأمینمالیکوتا 

هاتأمینمالیشد وتأمینمالیهایکوچکومتوس ازسویبانکاینچارچوب،شرکت

ورترواهدگرفدتوگدذارازاقتصدادهایبزراونیزدولتازطریقبازاربدهیصشرکت

.م ورم ققرواهدشدم وربهاقتصادبازاربانک

 هایمرکزیمصممبدهتزریدقت ربهب راناریراقتصادیجهاننشاندادزمانیکهبانک

تواننداینسیاستراازطریقرریداوراقدربدازاربددهیاعمدالپولبهاقتصادباشند،می

درآمریکا،کهموجبرونقاقتصادیبدونافدزایش8تتهی مقداریاجرایسیاست.کنند

بااینسیاست،درحالیکهنتدبت.توجهنرختورمشد،ازهمینطریقصورتگرفتقاب 

واسدطهاجدرایسیاسدتتتدهی نقدینگیبهتولیدنارالصدارلیدراقتصدادآمریکدابده

بدازار.ت ربدهنکدرددرصدرسید،نرختدورمافزایشدیرا22درصدبه2 مقداریازحدود

هدابدود،واسطهباندکمرکدزیآمریکدابداشدرکتدلی آنکهکانالارتباطبیاستقراضیبه

______________________________________________________ 
1. Quantitative Easing 
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تواندبهچررهرشدتوسعهچنینبازاریدرایراننیزمی.گیرتورمعم کردعنوانضربهبه

.زاپایاندهدهایانبتاطیتورماقتصادیهمرا باسیاست

 دراین.ارمتئولیتبانکمرکزیدرتأمینمالیتولیدرواهدکاستتوسعهبازاربدهیازب

هایمرکزیدیگردنیابهمتئولیتاصلیرودکدهتواندمانندبانکحالت،بانکمرکزیمی

توجهیازتأمینمدالیتولیددازطریدقبدازاراوراقکنترلتورماست،بپردازدوبخشقاب 

.استقراضیصورتگیرد

 درسدت سدازیپیاد  و طراحی گرو در بازار این کهموفقیت داد تذکر باید نیز را نکته این البته

ازجملده.سدازد ناکدام جهدانیرا موفق ت ربه این تکرار تواندمی طرح این نامناسب مدیریت است؛ آن

:تواندرمواردزیربرشمردشد درصورتاجرایناموفقاینطرحرامیترینتهدیداتمطرحمهم

درحالحاضر،سوداغلباوراقمشارکتیکهدرکشورمنتشر:بر منابع سيستم بانکی فشار. 6

باتوجهبدهظرفیدت.شودهاومؤستاتمالیمعتبرویادولتتضمینمیشود،توس بانکمی

هایت اریبرایپردارتتتهیالتبدهبخدشرصوصدیومتقاضدیانمشخصوم دودبانک

وراقمشارکتیکهبیشترتوس نهادهایدولتیووابتتهبهدولدتهابهاعام،تخصیصاینوام

انتشاریافتهاست،عالو براینکهدرابتداموجبرروجاینمنابدازدسترسبخدشرصوصدی

توانددموجدبشود،اینموضوعدرمرحلهبعدی،درصورتعدمکارکردصد یحاوراقمدیمی

.شودافزایشبدهیدولتوفشاربهسیتتمبانکی

هادرطدولبانک:ها دولت به شبکه بانکی و افزایش مطالبات غيرجاری بانک بدهیافزایش . 2

انددکدهناشدرانآناوراقتدوانهاباانبوهیازاوراقمشارکتسررسیدشد ،مواجهبدود سال

هابهنیابتازناشدران،اصد وفدرعاند،درواقد،بانکپردارتاص مبلغمعادلآنهارانداشته

هداازبداتباندکومبالغپردارتدیبدهسرفصد مطالمبلغاوراقرابهرریدارانپردارتکرد 

یکیازعل افزایشمطالبداتمعدوقشدبکهبدانکیهمدین.هایناشراضافهشد استدستگا 

اوراقمشارکتاگرازسمتمردمرریداریشود،بدهمعندایجدذب.اوراقسررسیدشد است

هدانقدینگیازمردماستواثرضدتورمیدارد،امااگراوراقسررسیدشدد درترازنامدهباندک
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شدننقدینگیورارجشدنازگردشمبادالتاسدت،درنتی ده،سوبکند،بهمعنایبلوکهر

8.هامنابدکمتریبرایارائهتتهیالترواهندداشتبانک

هدادرشرایطیکهندرخسدوددرباندک:چسبندگی نرخ سود بانکی و احتمال ایجاد بحران. 9

هاییوجودندارد؛درنتی ه،اگراوراقنتبتبهتورمباالستودربخشحقیقیچنینبازدهی

گذاریشود،بایدندرخسدودمشارکتویااوراقمشابهبخواهددربخشحقیقیاقتصادسرمایه

وریسرمایهباشدکهدراینحالتبهعلدتایناوراقکمترازبخشحقیقیاقتصادونرخبهر 

طورجدیدارایتردیدشایناوراقبهوریاقتصاد،فروسودهایباالتربانکینتبتبهنرخبهر 

وریاقتصدادباشدد،درحالتدوم،اگرنرخسودایناوراقباالترازنرخواقعدیبهدر .رواهدبود

طورقطددچارمشک بود وبهاجبداربایددایدنبازپردارتاص وسودتضمینیایناوراقبه

-ودواینمتدألهدرشدرای فعلدیگونهرریدوفروششاوراقدربخشبازارهایمالیحباب

تواندبهتهدیدیعمیدقبدرایثبداتمدالیدرمی-یعنیحرکتبهسمتب رانبانکیومالی

8.اقتصادکشورتبدی شود

 گيری و ارائه توصيه سياستی نتيجه. 1

هایمالیدربازارپولوسرمایهشام صدکوک،طورکهدراینمقالهبررسیشد،نوآوریهمان

بهادارسازیومشتقاتاعتباریاینقابلیترادارندکهبات ولدرسارتارنظامبانکی،توانمنددیاوراق

.افدزایشدهنددومدیریتریتک(ت هیزوتخصیصمنابد)هارادرانتقالبهینهوجو وظرفیتبانک

دهد،درصورتیاینابزارهداکداراییهایمالینشانمیگیریازنوآوریت ربهکشورهایدیگردربهر 

چنانچدهابزارهدایمدالیدرکشدور.رودرارواهندداشتکهالزاماتآنهابهروبیدرنظرگرفتهشدود

حباناینابزارهایمالیرادارند،توسعهیابد،ولینهادهاینظارتیکهوظیتهدفاعازحقوقمالکیتصا

هداقدرارویژ بانکعملکردمناسبینداشتهباشندوابزارهایمدیریتریتکدرارتیاربازیگرانبازاربه

.توانندبهتهدیدتبدی شد واقتصادرادچارب راننمایندنگیرد،اینابزارهامی

______________________________________________________ 
(. 839).پوریولویعباس. 8

.( 839.)م لایهاپژوهشمرکز. 8
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دلید برعهدد کهبه-رایتأمینمالیبخشدولتیهایمالیدربازاربدهیبدرراستایتوسعهنوآوری

دلی نبودبازاریمتشک برایشودوبهگرفتنتعهداتیورایتواناییمالیروددچارکتریبودجهمی

هدایآنهایناشیازاینتعهدات،اینکترییاازمنابدناشیازفروشنتدتوفدرآورد تأمینکتری

نشددنعمدتادبدهدلید ان دام)شدنمنابدبانکییکهنتی هآنقت شد یاازطریقشبکهبانکتأمین

(هاازبانکمرکدزیواسطهافزایشاستقرا دولتوبانکبه)وافزایشرشدپایهپولی(تعهداتدولت

:توانپیشنهادکرداقتصاد،رعایتالزاماتزیررامیحقیقیوبخش-بود است

بدهی،اوراقانتشاردرکارآمدومعتبردولتیسارتار -

 آن،اعمالبهبندیپایومالیقواعدتعیین -

 دولت،هایبدهیمدیریتقانونیهایچارچوبطراحی -

 ثانویه،واولیهبازاردرگذارینرخبرنظارتتتهی برایبازارگرداننهادای اد -

هددایصددندوقمانندددشددرکتیودولتددیبدددهیاوراقگددذارانسددرمایهدرتنددوعای دداد -

 رارجی،گذارانسرمایهورودامکانت اریوهایبانکگذاری،سرمایه

جددولارائدهطریدقازبددهیاوراقانتشداردرمرکدزیبانکودولتبینهماهنگیای اد -

 بندی،زمان

صد یحگدذاریقیمدتبرایموثقاطالعاتارائهبرایاعتباریبندیرتبهمؤستاتاستقرار -

 مالی،ابزارهای

برایمنتشرکنندگانتوس بدهیاوراقعقدضمنتعهداترعایتبرنظارتمرجداستقرار -

 .اوراقصاحبانحقوقحتظ
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 در بانكداري اسالميديه أخير تأتحل چالش جريمه  منظور بهارزيابي راهكارهاي پيشنهادي 
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 چكيده
حـل چـالش    منظـور  بـه ترين راهكارهاي شرعي پيشنهادي  تا با ارائه شش معيار، به ارزيابي مهمشده است تالش  پژوهشاين در 

جواز فقهـي، تفكيـك   : ارزيابي عبارتند از برايمعيارهاي ارائه شده . خته شودپردا ي ديگردر ايران و كشورهاديه أخير تأتجريمه 

كه به روش تحليلي  پژوهشهاي  يافته. بين مشتريان بد حساب، بازدارندگي، جبران خسارت، سادگي و ماهيت غيردرآمدي جريمه

. ردزمـان تمـامي معيارهـا را نـدا     هـم مين أي تيتوانا ي ارائه شدهيك از راهكارها دهد كه هيچ نشان مي دست آمده، هو توصيفي ب

فقهـاي اهـل سـنت     از سوي بيشترراهكار پرداخت جريمه به خيريه  ي ديگردر كشورهاهر چند  است كه اين سياستي پيشنهاد

اساس به فعاليت مشغول است، در نظام بانكـداري بـدون ربـاي ايـران،     ين ابر  كليطور  به شده و بانكداري اسالمي در جهانتأييد

از مشروعيت فقهي برخودار بوده و از سوي ديگر، به  سويكه از يك ديه أخير تأتحل مشكل جريمه  براياي مناسب  تاكنون شيوه

را نشـده   حلاين چالش  موردآتي در  هاي پژوهش انجام لهأمس اين. پذير باشد، ارائه نشده است لحاظ اقتصادي و بانكي نيز توجيه

كـه جريمـه   د شـو ها، بهتر است ترتيبي اتخاذ  توسط بانكخير أتاز  همچنين، براي رفع اتهام ربا و كسب درآمد. نمايد ضروري مي

 .  يا امور خيريه اختصاص پيدا كند) بانك مركزي(حاصل از وجه التزام به دولت 
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 مقدمه. 1

ين مشكل شبكه بـانكي كشـور در حـال حاضـر، مقولـه مطالبـات       تر مهمبتوان گفت كه ت أجرشايد به 

خواهد گذاشت كه برخـي از   يآثار سوئي در نظام بانكي برجايقين  بهوجود اين چالش . استغيرجاري 

آمدن قدرت  پايينها و  اعتمادي و سوءظن، كاهش منابع بانك ايجاد فضاي بي: ين آنها عبارتند ازتر مهم

هـاي   گري منابع، تحميـل هزينـه   ها از هدف اصلي خود، يعني واسطه دهي آنها، دورشدن بانك تسهيالت

هـا،   به بانك) موارد ديگرو ي يقضاهاي  ، پيگيرييهياجراشامل صدور (مرتبط با پيگيري وصول مطالبات 

 دليـل ها و متضرر شدن اقشار فقير و متوسط جامعـه بـه    ها و ضمانت گيري در امر وثيقه افزايش سخت

 دليـل دار بـه   هاي سود قراردادهـاي مـدت   افزايش نرخ سرانجام،هاي معتبر و  ها و ضمانت نداشتن وثيقه

 0F1.پوشش ريسك مطالبات معوق

. اسـت  يضـرور  ،تأديـه  تأخيردريافت جريمه  منظور بههاي اسالمي  طراحي شيوه ،بر اين اساس

 ي ديگـر بانكداري اسـالمي در ايـران و كشـورها    پژوهشگرانراهكارهاي گوناگوني توسط  ،در اين رابطه

شـوراي   از سـوي ين آنهـا  تـر  مهـم ارائه شده است كـه   تأديه تأخيرمنظور حل مشكل شرعي جريمه   به

رسد ارزيابي و تحليل راهكارهاي مختلـف   با توجه به اهميت موضوع، به نظر مي. است ارائه شدهنگهبان 

 .دكن ميكمك شاياني  مسألهاز  درستنقاط قوت و ضعف هر يك، به ايجاد درك  شناساييو 

ارائه معيارهايي مشخص، به نقد راهكار شوراي نگهبـان و   باتا شده است تالش  ،پژوهشاين در 

ختـه  در چـارچوب اسـالمي پردا   تأديـه  تـأخير حل مشكل جريمه  منظور بهي پيشنهاد ديگر راهكارهاي

، نظـر شـوراي   پـژوهش و ارائه پيشينه  شيوه ارائه مطالب بدين صورت است كه پس از اين مقدمه. شود

ارزيابي  منظور بهشش معيار  ،سپس. دشو ميتبيين ) استكه مبناي عملكرد نظام بانكي كشور (نگهبان 

 پژوهشـگران هـاي پيشـنهادي توسـط     راهكارهاي مختلف ارائه شـده و در ادامـه هفـت مـورد از شـيوه     

نيـز   پايـاني بخـش  در . شـود  مـي  بررسـي  ،تـأخير حل مشـكل شـرعي جريمـه     برايبانكداري اسالمي 

 .شد خواهدمباحث ارائه  گيري نتيجه

______________________________________________________ 
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  پژوهشپيشينه  .2

در چهارچوب اسالمي انجام شـده اسـت    تأديه تأخيربحث جريمه  موردهايي در  پژوهش ،در دوره اخير
 .شود ين آنها اشاره ميتر مهمكه در ادامه به برخي از 

 مسـأله با توجه به  هيتأد ريتأخ مهيجر مسأله يو حقوق يابعاد فقه يبه بررس) 1382( يريتسخ
 نياز طـرف  كيـ است كه هـر   يغرامت هيتأد ريتأخ مهيجر ،دگاهيد نيدر ا. پردازد يم يمال يفريشرط ك

 مهيجر افتيدر دهد يم نشان پژوهش نيا يها افتهي. شوند يعقد به آن ملتزم م يقرارداد در زمان اجرا
 يدر بحـث وجـه التـزام مطالبـه اصـل      رايـ ز ؛تفـاوت دارد  يجـاهل  يبه صورت شرط با ربـا  هيتأد ريتأخ
كـه در آن بـه بـدهكار     يجـاهل  يبا منطـق ربـا   نيا. است يبه موقع بده هيتأد رنده،يگ دهنده از وام وام

 . متفاوت است ،شود يداده م شتريدر برابر پرداخت مبلغ ب ريتأخفرصت 
را مـورد كـاوش    تأديـه  تـأخير دو مفهوم وجه التزام و خسـارت  ) 1389(آهنگران و مالكريمي 

گيرنده بـه قـرارداد    وامبندي  در اين ديدگاه، وجه التزام در واقع وجه پاي. دهند فقهي و حقوقي قرار مي
توانـد در دو قالـب    دهد وجه التـزام مـي   هاي اين پژوهش نشان مي يافته. شود محسوب مي ،منعقد شده

بـا  حقوقي يعني شرط كيفري مالي و شرط تعزير مالي مطرح شود كه هر دو داراي ماهيـت تنبيهـي و   
 . كند اي است كه از ايفاي تعهدات خود كوتاهي مي گيرنده مجازات وامهدف 

 تيبـر وضـع   هيبا تك يبانك يدر قراردادها تأديه تأخيرخسارت  افتيدر مسأله) 1390(انصاري 
و  تأديه تأخيرجريمه  مسألهدهد در  نشان مي پژوهش ويهاي  يافته. دهد را مورد توجه قرار مي بدهكار

 شناساييبدهكار در زيرا توجه به وضعيت ؛ به وضعيت بدهكاران توجه شود وجه التزام، الزم است حتماً
 .گذار استتأثيراحكام مرتبط 

تبيين نقاط ضعف ديدگاه وجه التزام به عنوان رويكـرد مـورد   با ) 1395(موسويان و مالكريمي 
پـژوهش  هـاي   يافتـه . كند عنوان جايگزين معرفي مي بهاستفاده در عمل، راهكار تعزير مالي مشتريان را 

. عمل تحريف شده و از ماهيت اصلي خود فاصله گرفتـه اسـت  در دهد راهكار وجه التزام  نشان ميآنها 
 . مواجه استمتخلفان وجود شبهه ربا و يا برخورد يكسان با مانند بر اين، با اشكاالتي افزون 

جريمـه   مسألهبرخي از ابعاد  گفته پيشهاي  هر چند در پژوهش ،شود طور كه مالحظه مي همان

هاي فعلي شبكه بانكي در اين زمينه مطرح  شده و يا پيشنهادهايي براي حل چالش بررسي تأديه تأخير

هـايي مشـخص بـه ارزيـابي نقـاط قـوت و ضـعف         كه در آن با تبيـين شـاخص   پژوهشيشده است، اما 
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ه شـد ن انجامدر چهارچوب اسالمي پرداخته باشد،  تأخيرحل چالش جريمه  برايراهكارهاي پيشنهادي 

 . داراي نوآوري است ،پژوهشاين رسد  بر اين اساس، به نظر مي. است

 مبناي عملكرد نظام بانكي كشور به عنوان نظر شوراي نگهبان .3

بـر اسـاس نظـر شـوراي نگهبـان عمـل        تأديـه  تأخيردر حال حاضر نظام بانكي كشور در مقوله جريمه 

رسد الزم باشد تا نظر شوراي نگهبان به صورت تفصيلي توضـيح داده   به نظر مي ،بر اين اساس. كند مي

كه پـس از پيـروزي انقـالب اسـالمي، از      استسير تاريخي ارائه نظر شوراي نگهبان بدين صورت . شود

 سـوي كه از (در يكي از اين استفتائات . دشمراجع تقليد استفتائاتي شد كه منشأ تغيير قوانين گذشته 

، )انجـام شـد  ) ره(اسالمي كاركنان سازمان ثبت اسناد و امالك كشور از حضـرت امـام خمينـي    انجمن 

مبلغـي كـه بابـت    «: دندكرصراحت اعالم  به) ره(د كه حضرت امام پرسيده ش تأديه تأخيرمقوله جريمه 

  1F1.»شود ربا و حرام است گرفته مي تأديه تأخير

كه (استفتائات فردي فراتر رفت و به شوراي نگهبان تدريج، مسأله از  با ادامه يافتن موضوع و به 

هاي متعددي، قـوانين   اين شورا در نامه. رسيد) از انقالب بود پيشگيري در مورد قوانين  مرجع تصميم

 2F2.دكررا غيرشرعي اعالم  تأديه تأخيرمربوط به گرفتن خسارت 

. دكـر هاي كشور ايجـاد   از نظام بانكي، مشكالت متعددي براي بانك تأديه تأخيرحذف خسارت 

اي براي پرداخت به موقع بـدهي   ها گرفته بودند، انگيزه افراد زيادي كه تسهيالت كالن از بانك ،در واقع

بر اين اسـاس، بانـك مركـزي بـا     . آورد ها به وجود مي خود نداشتند و اين اختالل زيادي در برنامه بانك

هـايي بـين بانـك مركـزي و      و در اين راسـتا نامـه  احساس خطر، به فكر مذاكره با شوراي نگهبان افتاد 

اي كـه منتهـي بـه حـل مشـكل و تنظـيم مـاده خاصـي در          آخـرين نامـه  . شوراي نگهبان مبادله شـد 

شود، فقهاي شوراي نگهبـان بـا    طور كه مالحظه مي همان. دشو مي، در ادامه ذكر دشقراردادهاي بانكي 

  3F3:پذيرند ميتغيير مختصري، پيشنهاد شوراي پول و اعتبار را 
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 .192ص ). 1371. (مهرپور.  1
 .193ص . مأخذ همان.  2
 .196ص  .همان مأخذ.  3



 
 در بانكداري اسالميتأخير تأديه حل چالش جريمه براي ارزيابي راهكارهاي پيشنهادي 

 
117 

طور   همان شوراي نگهبان قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران؛« :متن نامه بانك مركزي •

 تأديـه  تـأخير كه استحضار دارند، نظر آن شوراي محترم در خصوص اخذ جريمه ناشي از 

، استفسـار  6/2/1361ه مـورخ،  / 336ها از مشتريان خود طي نامه شـماره   مطالبات بانك

مبنـي بـر حرمـت دريافـت     [به اينكه اجراي نظرات اصـالحي آن شـورا    لكن نظر. گرديد

 الـه  نمود، مراتب با حضور آيت ها را عمًال مواجه با مشكالتي مي ، بانك]تأديه تأخيرجريمه 

غالمرضا رضواني، عضو فقهـاي شـوراي نگهبـان قـانون اساسـي، در چهارصـد و هفتـاد و        

و قرار شد تغييرات الزم در اين مورد بـه  نهمين جلسه شوراي پول و اعتبار مطرح گرديد 

اي كه در قراردادهـاي نظـام بـانكي بـا مشـتريان، تحـت        اكنون عين مفاد ماده. عمل آيد

. گـردد  شـود، جهـت اظهـار نظـر تقـديم مـي       گنجانـده مـي   تأديـه  تأخيرخسارت عنوان 

در : خواهشمند است نظر آن شورا را در مورد اين متن اعـالم و مراتـب را ابـالغ فرماينـد    

 تأديـه در  تأخيرداد تا سررسيد مقرر، به علت  صورت عدم تسويه كامل بدهي ناشي از قرار

تسويه كامل بدهي، مبلغي بـه ذمـه    داد، از تاريخ سررسيد تا تاريخ بدهي ناشي از اين قرار

از اين رو، وام و يا اعتبارگيرنده با امضاي اين . داد تعلق خواهد گرفت امضا كننده اين قرار

داد، عـالوه بـر    شود تا زمان تسويه كامل بدهي ناشي از اين قرار داد، ملزم و متعهد مي قرار

ال، نسبت به بدهي مـذكور  مانده بدهي براي هر س% 12نشده، مبلغي معادل  تأديهبدهي 

 . »داد، به بانك پرداخت نمايد برحسب قرار

رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران؛ عطـف بـه   « :متن پاسخ شوراي نگهبان •

، موضوع در جلسه فقهاي شوراي نگهبان مطرح 28/11/1361مورخ  4095/5نامه شماره 

در چهارصـد و هفتـاد و نهمـين     كه  عمل به ترتيبي: گرديد و بدين صورت اظهار نظر شد

انـد،   الذكر ارسال داشته جلسه شوراي پول و اعتبار تصميم گرفته شده و ضميمه نامه فوق

اشـكالي نـدارد و    تسويه كامل اصل بـدهي، به عبارت  تسويه كامل بدهيبا اصالح عبارت 

 .»باشد مغاير با موازين شرعي نمي
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و مبنـاي اصـلي عملكـرد نظـام      تأديه تأخيروله ين پاسخ شوراي نگهبان در مقتر مهماين پاسخ 

نيـز نظـام    1362در شـهريور  ) بهـره (از تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربـا   پس. استبانكي كشور 

اي را به صورت شرط  دادهاي بانكي ماده بانكي با استناد به موافقت شوراي نگهبان، متناسب با انواع قرار

عقد،ي گنجاند كه در نتيجه آن، مشتري به مقتضـاي  دادهاي بانك ضمن عقد در متن قرار  شرط ضمن 

عنـوان وجـه    اصل بدهي، بـه   درصد12 برابردر پرداخت بدهي، مبلغي  تأخيرشود در صورت  متعهد مي

شـود؛   اين راهكار در حال حاضر در شبكه بانكي كشور اسـتفاده مـي   4F1.التزام به قرارداد، به بانك بپردازد

 . استده كرهاي مختلف تغيير  نرخ جريمه در دوره ،البته

: فرمايـد  مـي در تبيـين فقهـي ايـن ديـدگاه      ،رضواني از فقهاي شـوراي نگهبـان   اله  آيت مرحوم

سر ماه بايد قسط خود را بپردازي؛ اگر نياوري، در همان : گويد ، ربا نيست؛ بلكه بانك ميتأخيرجريمه «

دهي تا مبلـغ قسـط يـك مـاه      نه اينكه جريمه را مي. عنوان جريمه بپردازي  موقع بايد فالن مبلغ را به

رض شـرط  حال كه ربا نيست اگر در ضـمن عقـد يـا قـ    . ، ربا نيستتأديه تأخيرلذا . ديگر پيش تو بماند

 5F2.»آيد به وجود نمي يرا دارد و اشكال المؤمنونَ عند شُروطهمشده باشد، حكم 

 تأديه تأخيرمعيارهاي راهكار مطلوب براي حل مشكل  .4

توان راهكار شوراي نگهبان و  بر چه اساس مي«: آن است كه ،شود كه در اين قسمت مطرح مي پرسشي

در قراردادهـاي بـانكي را بررسـي     تأديـه  تـأخير حل مشـكل جريمـه    برايپيشنهادي  ديگر راهكارهاي

راهكار مناسب براي حل مشكل، الزم است عالوه بـر مشـروعيت فقهـي، ابعـاد      ،رسد به نظر مي. »د؟كر

ين معيارها در اين تر مهمبنابراين، . اقتصادي و بانكي را پوشش دهد تا امكان عملياتي شدن داشته باشد

 :عبارتند از خصوص

______________________________________________________ 
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 جواز فقهي .4-1

راهكار پيشنهادي بايد افزون بر ربوي نبودن، از جهات ديگر نيز اشكال شرعي نداشته و بر اساس روابط 

 .حقوقي مجاز طراحي شده باشد

 تفكيك بين مشتريان بد حساب .4-2

 .، تفكيك كندتأديه تأخيرشد، راهكار پيشنهادي بايد بين علل و عوامل  تأكيدنيز  پيشترهمان طور كه 

معسرين، فعاالن اقتصادي داراي : بايد بتواند حداقل بين سه گروه از مشتريان بد حساب، يعني ،در واقع

، مسألهبا توجه به اهميت زياد اين  6F1.كنندگان از تسهيالت، تفكيك نمايد مشكالت موقت و سوءاستفاده

 .  شود هر يك از سه گروه پرداخته مي كوتاهدر ادامه به توضيح 

 بدهكاران معسر  .4-2-1

از بانـك   كـه  اين افـراد كسـاني هسـتند   . ندهستگروه از مشتريان بد حساب، بدهكاران معسر ين نخست

البته با توجه به اينكه . اند هشدناتوان  آن، ، اما به داليل گوناگون از بازپرداختاند دهكرتسهيالت دريافت 

معمول ضامن و يا وثايق كافي از مشتريان دريافت طور  بههاي كشور هنگام ارائه هر نوع تسهيالتي  بانك

شود؛ بلكه اگر مشتري خود  نميمنجر  ،دنشش، ناتواني شخص مشتري در بازپرداخت به معسر ندكن مي

اسـت،  ده كـر كه دريافـت  قي يوثاو يا با فروش ده كرتوان پرداخت نداشته باشد، بانك به ضامن مراجعه 

ند كه نـه  گير قرار مي) بدهكاران معسر(افرادي در اين گروه  ، صرفًابنابراين. كند بدهي خود را وصول مي

 . فروش دارند برايآنها و نه اينكه وثايق خاصي ن يضامنخود توان پرداخت بدهي دارند، نه 

آن است كه راهكار شرعي براي اين گـروه از مشـتريان بـد حسـاب چيسـت؟ بـر        پرسش ،حال

ها وظيفه دارند به اين مشتريان مهلت دهند و  ، بانك)سوره بقره 280آيه به ويژه (مباني اسالمي اساس 

اند كه مـورد   بدهي اين دسته از مشتريان را ببخشند، عمل خيري انجام داده )در شرايط خاص( اگر هم

  7F2.استآيات قرآن و روايات  تأييد

______________________________________________________ 
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 فعاالن اقتصادي داراي مشكالت موقت  .4-2-2

رغـم   بـه هاي اقتصادي هستند كـه   گروه دوم از مشتريان بد حساب در شبكه بانكي كشور، فعاالن بخش

ايـن افـراد، بازرگانـان،    . نديسـت نتمايل به بازپرداخت، قادر به پرداخـت بـدهي خـود در شـرايط فعلـي      

دي، هـاي اقتصـا   ماننـد تحـريم  (هـاي مختلـف    توليدكنندگان و يا فعاالن اقتصادي هستند كه بـه علـت  

هـا   ت قادر به ايفاي تعهدات خود نسبت به بانكقموطور  به، )مشكالت مديريتي و تصويب قوانين خاص

مثبتـي   پيشينهآن است كه  ،ين ويژگي افراد اين گروهتر مهم. نديستنهاي اعتباري غير بانكي  همؤسسو 

انـك خـاص رابطـه    ، شركتي توليدي كه چندين سال است بـا يـك ب  طور مثال به. در شبكه بانكي دارند

، امـا بـراي   )مثبتي در شبكه بانكي دارد پيشينه(داشته و اقساط خود را همواره به موقع پرداخته است 

يك سال، به دليل برخي مشكالتي كـه شـايد خـود نيـز در وقـوع آنهـا تقصـيري         مدتي مشخص، مثًال

 . امكان بازپرداخت ندارد نداشته باشد، فعًال

 نهيگز نيبهتر ،در واقع. است» ها ياستمهال بده« انيگروه از مشتر نيا يبرا يشنهاديراهكار پ

دسـته از   نيـ ا تـأخير  مـه يجامعه، آن اسـت كـه بانـك جر    يو هم برا يمشتر يبانك، هم برا يهم برا

 يا وهيقـرارداد بـه شـ    ديـ و بـا تمد ) در موارد خـاص ببخشـد   اي(كند  افتيرا به صورت نقد در انيمشتر

  .بازپرداخت مهلت دهد براي يو مشروع به مشتر درست

كـه بـراي   (توسط بانك  وثايقديگر نيازي به اجراي  اين شيوه براي مشتري مفيد است؛ چرا كه

بانـك از  زيـرا   اين شيوه براي بانك نيز مفيد اسـت؛ . وجود ندارد) كند مشتري مشكل و هزينه ايجاد مي

 ،شود و از سـوي ديگـر   رتبط معاف ميو قانوني م قضاييهاي  و پيگيرييه ياجراهاي صدور  تحمل هزينه

موقـت بـا   طـور   بـه بر اين، مهلت دادن بـه بـرادران دينـي كـه      افزون. كند مشتري خود را نيز حفظ مي

مشكالتي مواجه هستند، با اخالق اسالمي و روحيه تعـاون و همكـاري كـه از مبـاني دانـش بانكـداري       

به اين دليل كه  براي جامعه نيز مفيد است؛ اين شيوه ،نهايتدر . اسالمي است، سازگاري بيشتري دارد

 . دكن مياي از افراد جامعه جلوگيري  از تعطيل شدن يك بنگاه اقتصادي و بيكاري عده
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 كنندگان  سوءاستفاده .4-2-3

كننـدگان از تسـهيالت بـانكي     گروه سوم از مشتريان بد حساب در شـبكه بـانكي كشـور، سوءاسـتفاده    

ظاهر موجه و مورد حمايت دولت، يا بـراي   بههاي  اين بخش از بدهكاران، از ابتدا با ارائه فعاليت. هستند

رغـم   بـه اقتصـادي،  اند و يا اينكه مدير و مالك يك بنگـاه   تسهيالت شده دريافتمقاصد ديگر، موفق به 

در  تـأخير كند كه بـا   گذاري تسهيالت در فعاليت مربوطه و داشتن توجيه اقتصادي، مشاهده مي سرمايه

توانـد بـا اسـتفاده از آن     گيرد كه مي اي در اختيارش قرار مي پرداخت بدهي، سرمايه نقدي بدون هزينه

 8F1.معامالت سودآوري داشته باشد

يعني، با توجـه بـه اينكـه    . است تأديه تأخيراز مشتريان، جريمه  راهكار پيشنهادي براي اين گروه

هـاي سـودده    كـه بايـد در فعاليـت    اسـت منابعي كه در اختيـار دارد، منـابع وكـالتي     اصليبانك بخش 

بـراي تنبيـه ايـن دسـته از      تـأخير در نظر گرفتن جريمـه   ،حل اقتصادي به كار گرفته شود، بهترين راه

 ). جريمه ماهيت بازدارنده داشته باشد(كه مجبور به بازپرداخت شوند  اي گونهمشتريان است؛ به 

 بازدارندگي .4-3

اي طراحي شود كه انگيزه سوء استفاده و تخلف را  يعني بايد به گونه ؛راهكار مطلوب بايد بازدارنده باشد

 . كه بدهكاران در رابطه با پرداخت به موقع بدهي، انگيزه پيدا كنند اي گونهاز بين ببرد؛ به 

 جبران خسارت .4-4

هاي وارد بـر بانـك    راهكار پيشنهادي بايد خسارت. شود ميمواجه با انواع خسارت  تأديه تأخيردر اثر   بانك

 . را تا حد امكان جبران كند

 سادگي  .4-5

هزينـه بـه    اي طراحي شود كه بتوان آن را به صورت آسان، سـريع و كـم   راهكار پيشنهادي بايد به گونه

 . راهكاري كه اجراي آن به لحاظ عملياتي پيچيده باشد، مناسب نخواهد بود. اجرا گذاشت
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 ماهيت غيردرآمدي جريمه .4-6

» بازدارنـده «و » تنبيهي«ماهيت  ،حقيقتدر اي طراحي شود كه جريمه  راهكار پيشنهادي بايد به گونه

يعني جريمه دريافتي نبايد به صورتي باشد كـه نـوعي درآمـد بـراي      ؛داشته باشد و نه ماهيت درآمدي

كه ركن اصـلي ربـاي جـاهلي    ( تأخيرچرا كه در اين صورت شبهه كسب درآمد از  ؛بانك به حساب آيد

كننـده نيـز    اسـتفاده  از مشـتريان سـوء  نبايد فراموش كرد كه بـه لحـاظ شـرعي     .دشو ميتقويت ) است

 .  نيست تأييدبه لحاظ شرعي مورد  مسألهزيرا اين  ؛دكرتوان رباي جاهلي دريافت  نمي

  هيتأد ريتأخ مهيحل مشكل جر براي يشنهاديپ يراهكارها يابيارز .5

، راهكـار شـوراي   پيشـين شود تا با استفاده از معيارهاي پيشنهادي در قسمت  در اين قسمت تالش مي

 ،اقتصاد و بانكداري اسالمي طراحـي شـده اسـت    پژوهشگراني كه توسط ديگر هاي شيوهنيز نگهبان و 

 . بررسي و تحليل شود

 )ديدگاه شوراي نگهبان(به عنوان وجه التزام  تأخيرجريمه  .5-1

 تبيين  .5-1-1

 تـأخير ، مبناي اصلي نظر شـوراي نگهبـان، دريافـت جريمـه     دشذكر  پيشينهمان طور كه در قسمت 

بـه ايـن    اسـت؛ به صورت شرط ضمن عقد » بندي مشتري به قرارداد وجه التزام و پاي«: عنوان با تأديه

دهد در صورتي كه به پرداخت به موقع اقساط ملتزم  معنا كه مشتري هنگام دريافت تسهيالت تعهد مي

 . دكنام به بانك پرداخت نبود، وجهي بابت اين عدم التز

 نقد .5-1-2

راهكار شوراي نگهبان كـه در حـال حاضـر مبنـاي     «: آن است كه ،شود كه در اينجا مطرح مي پرسشي

. »انطبـاق دارد؟  پيشين، تا چه ميزان با معيارهاي ذكرشده در قسمت استعملكرد شبكه بانكي كشور 
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و برخـي از مراجـع    بـوده فقهي محـل اخـتالف    نظراز توان مدعي بود كه اين راهكار  در اين رابطه، مي

  9F1.كنند و برخي رد مي تأييدتقليد آن را 

چرا كـه در ايـن    ؛، نيز اين راهكار اشكال داردتأخيرمعيار دوم، يعني تفكيك بين عوامل  نظراز 

عنوان تخلف از پرداخت در سررسـيد   شود و همه به  گذاشته نمي تأخيرروش تفاوتي بين علل و عوامل 

نقطه ضعف ديگـر راهكـار   ). مگر افرادي كه بتوانند اعسار خود را در دادگاه ثابت كنند(شوند  جريمه مي

 تـأخير در واقع، راهكار جريمه  .استشوراي نگهبان، درآمد به حساب آمدن جريمه دريافتي براي بانك 

دهنـد   ها به مشتري اين اجـازه را مـي   شود كه بانك مشاهده مي در برخي مواردو  تحريف شدهدر عمل 

ماهيت بازدارنده وجـه   مسألهاين . انداختن سررسيد، مبلغ بيشتري پرداخت كند تأخيركه در مقابل به 

 . كند برد و ماهيت درآمدي آن براي بانك را برجسته مي ميال ؤسالتزام را زير 

چـرا كـه    ؛اسـت  پـذيرش قابل  ي ديگرمعيارها نظراين نقاط ضعف، اين راهكار از  وجود رغم به 

كند تا بدهي خود را در سررسـيد مقـرر تسـويه     ، بدهكار به خاطر اجتناب از جريمه، انگيزه پيدا مياوًال

______________________________________________________ 
 ):234، ص 1394موسويان و مالكريمي، (نظرات برخي از مراجع تقليد در اين رابطه بدين صورت است .  1
گيـرد، حـرام    پرداخت از تاريخ سررسيد اضافه مـى  تأخيرآنچه بانك و يا غير بانك از بدهكار در صورت «): ره(امام خميني * 

 .»ن معنا تراضى داشته باشندهر چند كه دو طرف معامله به اي. ز نيستياست و گرفتن آن جا
 .»تأديه نيست تأخيروجهى شرعى براى خسارت «): ره(بهجت  اله آيت* 
 .»جايز نيست«: سيستاني اله آيت* 
 .»خير پرداخت وام جايز نيستأجريمه در مورد ت«: وحيد خراساني اله آيت* 
 .»شودبايد وجه التزام در ضمن عقد خارج الزمي شرط «: مكارم شيرازي اله آيت* 
 .»طبق قانون عمل شود«: اي سيد علي خامنه اله  آيت* 
شرط پرداخت خسارت در ضمن عقد الزم، در صورتى كه مقدور طـرف باشـد و حـدود آن تقريبـاً     «: فاضل لنكراني اله آيت* 

 .»اشكال است و اخذ آن در اين فرض مانعى ندارد معين گردد، ظاهراً بى
 .»بر اساس مقررات حكومت اسالمي عمل شود«: نوري همداني اله آيت* 
گرفتن اضافه بابت تأخير پرداخت تأديه جايز نيست؛ اما اگر به صورت شرط در عقـد الزم قيـد،   «: صافي گلپايگاني اله آيت* 

 .»شود معتبر است
 .»دهد با توافق طرفين مانعي ندارد؛ ولي احتياطاً نبايد ضمن همان عقدي باشد كه بر اساس آن قرض مي«: اردبيلي اله آيت* 
شود و جايز نيست؛ چه اين زيـادي را ضـمن    گرفتن مبلغ زيادي بابت تأخير در اداي دين، ربا حساب مي«: تبريزي اله آيت* 

 .»عقد شرط كند يا شرط نكند
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 نبـود  لدلي، به ثالثًا. كند ، خسارت وارد را تدارك ميميجرا، بانك از محل ثانيًا. كند يا به حداقل برساند

 . نياز به محاكم قضايي و محاسبات پيچيده مالي، از سادگي نيز برخوردار است

 تأديه تأخيرجريمه  مسألهحل  براي داراييتشكيل شركت مديريت  .5-2

 تبيين  .5-2-1

شـركت  «حل مشكل مطالبات غيرجاري پيشنهاد شده است، تشـكيل   برايهايي كه  يكي ديگر از شيوه

10Fداراييمديريت 

در نظـام پـولي و مـالي    » دارايـي هـاي مـديريت    شـركت «بر اساس تعريـف،   11F2.است »1

 دارايـي . گيرنـد  ها را بر عهده مـي  دارايياتي هستند كه وظيفه مديريت انواع مختلفي از مؤسسمتعارف، 

 نهايتدر هاي منقول و غيرمنقول و  داراييمنابع نقد، سهام، اوراق بهادار، : تواند شامل ات ميمؤسساين 

ات مؤسسـ ايـن   ،در واقـع . ات اعتبـاري باشـد  مؤسسـ هـا و   ات تسـهيالتي و غيرتسـهيالتي بانـك   مطالب

ايـن  . پردازند ها مي داراييو به نمايندگي از آنها به فرآيند مديريت ده كرنفعان را دريافت  هاي ذي دارايي

ات مؤسسـ در . انـد  ات در كشورهاي مختلف به دو صورت انتفاعي و غيرانتفاعي به فعاليت مشغولمؤسس

عـالوه بـر كـارمزد    (برد  دهد سود مي ه نيز از عملياتي كه انجام ميمؤسسانتفاعي، خود  داراييمديريت 

بسـنده  بـه دريافـت كـارمزد     غيرانتفـاعي، صـرفًا   دارايـي ات مـديريت  مؤسسـ ؛ اما در مقابل، در )وكالت

  12F3.شود مي

توانـد بـدين    ات در نظـام بـانكي كشـور مـي    مؤسسـ فعاليت اين دسته از  برايشيوه پيشنهادي 

تسـهيالت  «اي مـالي در نظـر گرفتـه شـود كـه       همؤسسـ ، »دارايـي شركت مـديريت  «صورت باشد كه 

13Fغيرجاري

 و بـه ده كـر ات اعتباري غيربانكي را بر اسـاس عقـد بيـع ديـن خريـداري      مؤسسها و  بانك» 4

شركت جايگزين بانك در رابطه با مشتريان  ،در واقع. صورت تخصصي پيگيري وصول آنها را انجام دهد

 . گيرد بد حساب شده و فرآيند وصول مطالبات غيرجاري را بر عهده مي

______________________________________________________ 
1. Asset Management Company (AMC)   

 .13ص ). 1393. (يمثيو م انيو موسو 10ص ). 1392. (آزاد نيام.  2
3. Mishkin. (2013). P 221.  
4. Nonperforming Loan (NPL)  
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توان بانكي دولتي را در نظر گرفت كـه در مجمـوع ده هـزار ميليـارد تومـان       به عنوان مثال مي

هـا بـه    دارايـي فـروش ايـن    بـراي ، دارايـي اين بانك با مراجعه به شركت مديريت . مطالبات معوق دارد

بـه  هـاي غيرجـاري،    دارايـي در اين مرحله شركت با ارزيابي كارشناسـي  . كند ه اعالم آمادگي ميمؤسس

14Fريسك نكولي«بندي آنها با توجه به  بلوك

هر بلوك، نـرخ تنزيـل    خصوصو در ده كركه دارند، اقدام » 1

طبيعي است كه بلوكي كه ريسك باالتري داشته باشد، بـا   ،از اين رو 15F2.شود مشخصي در نظر گرفته مي

 . دشو مينرخ تنزيل باالتري خريداري 

 بـراي ات اعتباري، كارشناسان حقوقي شركت مؤسسها و  پس از خريداري ديون غيرجاري بانك

به اين معنا كه با استفاده از مراجعه به ضامنين، به اجرا گذاشتن وثايق . ندكن ميوصول مطالبات تالش 

بـا توجـه بـه توانمنـدي حقـوقي      . نـد كنكنند تا مطالبات را وصول  حقوقي، تالش مي ديگر هاي و شيوه

كند، امكان وصول مطالبات توسط شركت  ت تخصصي فعاليت ميشركت و اينكه در اين موضوع به صور

 ). ات بيشتر استمؤسسها و  از خود بانك يقين به(باالست 

در حـالي كـه    ،يابد دست مي) ده هزار ميليارد تومان(نتيجه آنكه شركت به ارزش اسمي ديون 

ت و از ايـن محـل انتظـار    اسـ ده كـر ات اعتباري غيربانكي خريـداري  مؤسسها و  آنها را با تنزيل از بانك

بـر خواهـد    است كه وصول اين مطالبات براي شركت هزينـه  روشنالبته . رود كه به سود دست يابد مي

 .  آيد دست مي هها ب پس از كسر تمامي اين هزينه گفته پيشبود و سود 

 نقد .5-2-2

شود آن است كه الگوي پيشنهادي تا چه اندازه با معيارهاي الگوي مطلوب  كه مطرح مي پرسشي ،حال

» جـواز فقهـي  «معيـار  ين نخسـت اسـت كـه    گفتنيانطباق دارد؟  ،مطرح شد پيشينهاي  كه در قسمت

در  ،در واقـع . به لحاظ قراردادي تفاوتي بين اين روش و راهكار شوراي نگهبان وجود ندارد. استراهكار 

______________________________________________________ 
1. Default Risk   

مدت زمان سپري شده از سررسيد دين،  هاي مختلفي مانند تواند از شاخص سسه به منظور تعيين ريسك هر بلوك ميؤم. 2
 .   دكنمشتري استفاده  پيشينهاعتباري و   وثائق دريافتي از مشتري، رتبه
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، جريمـه مشخصـي   تـأخير كند كه در صـورت   ا هم بانك در شرط ضمن عقد مشتري را مكلف مياينج

 . بپردازد

آن است كه  ،وجود دارد) شوراي نگهبان تأييدبر خالف الگوي مورد (اي كه در اين الگو  اما نكته

محـل  كسب درآمد توسط بانك از «درآمدهاي بانك به حساب نيامده و شبهه  زءج تأديه تأخيرجريمه 

راهكاري بـراي واداركـردن بـدهكار بـه      در اينجا شرط جريمه، صرفاً ،در واقع. برد را از بين مي» جريمه

عالمت شرط زياده نبودن هم آن است كه بانك هيچ . پرداخت به موقع بدهي بوده و شرط زياده نيست

از فقها و مراجـع كـه    ها نخواهد برد و بر اين اساس، شبهه آن دسته نوع منعفت اقتصادي از اين جريمه

) و در نتيجـه ربـوي بـودن آن را   (ها براي بانك، انتفاعي بودن شرط ضمن عقد  از درآمدزا بودن جريمه

 . كنند، برطرف خواهد شد گيري مي نتيجه

مـديريت  شركت در الگوي . دومين معيار راهكار مطلوب، تفكيك بين مشتريان بد حساب است

شركت با استفاده از توان تخصصي خـود بـين مشـتريان بـد حسـاب      ، اين امكان وجود دارد كه دارايي

 . شود مي تأمينمعيار دوم نيز در اين رويكرد  ،بنابراين. تفكيك كند

اي طراحي شود كه انگيزه  يعني راهكار مطلوب بايد به گونه است؛» بازدارندگي« ،سومين معيار

پرداخت به موقـع بـدهي، انگيـزه     موردكه بدهكاران در  صورتياستفاده و تخلف را از بين ببرد؛ به  سوء

شـود،   با توجه به اينكه در ايـن راهكـار نيـز بـه هـر حـال جريمـه از مشـتري دريافـت مـي          . پيدا كنند

 . بازدارندگي وجود خواهد داشت

بـا  . شود تأمينهاي بانك بايد  به اين معنا كه خسارت. است» جبران خسارت« ،چهارمين معيار

هاي تنزيل باال به شركت بفروشـد   نكه در اين شيوه بانك مجبور است مطالبات خود را با نرختوجه به اي

 . استتا به نقدينگي دست يابد، جبران خسارت اين شيوه براي بانك محل ترديد 

 دارايـي مـديريت  شركت است كه هر چند ايده تشكيل  گفتني. است» سادگي« ،پنجمين معيار

شده و با ساختاري مناسـب بـه فعاليـت مشـغول      تشكيلشركت رسد، اما اگر  در ابتدا ساده به نظر نمي

هـا و   تواند نسبت به تنزيل مطالبات غيرجاري بانـك  مدت و بلندمدت به سادگي مي شود، آنگاه در ميان

 . ات اعتباري غير بانكي اقدام كندمؤسس
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 ها و ضمانت اجراي وثيقه .5-3

 تبيين  .5-3-1

هـا و   ها از متقاضـيان تسـهيالت وثيقـه    كنند كه بانك ، پيشنهاد ميتأديه تأخيربرخي براي حل مشكل 

، بـا بـه اجـرا گذاشـتن آنهـا،      تأديـه  تأخيرو در مواقع تخلف و  كردههاي كافي و معتبر دريافت  ضمانت

  16F1.مطالبات خود را وصول كنند

 نقد .5-3-2

هـا   و بانـك  بـوده و مورد تأييد روايات و فتـاواي فقهـاي بزرگـوار     درستشرعي  نظراين روش گرچه از 

هـا   راه تمـام جـايي كـه   (كنند و در موارد خـاص   از آن براي تضمين اصل تسهيالت استفاده مي معموًال

اسـتفاده از ايـن    ولـي گذارنـد،   ها را به اجرا مـي  ها و ضمانت ، وثيقه)شود براي وصول مطالبات بسته مي

 .  مشكالت متعددي مواجه است، با تأديه تأخيرروش براي حل مشكل 

به دليل آنكه مطابق قـوانين   ،در واقع. هاي وصول مطالبات است افزايش هزينهمشكل، ين نخست

ها، نيازمند طي مراحل خاص قضايي است كه  ها و به اجرا گذاشتن ضمانت كشورها، فروش وثيقه بيشتر

و سپري شـدن مـدت زمـان زيـاد اسـت،      يه ياجرااين خود مستلزم صرف هزينه، تشكيل پرونده، صدور 

 .انجامد هاي بانك مي استفاده از اين راهكار به افزايش هزينه

ها، باعث  ها و ضمانت شدن غيرمتعارف اجراي وثيقه فعالآن است كه  ،دومين مشكل اين شيوه 

وثيقـه بـه همـديگر     بـراي شود افراد به راحتي بدهي همديگر را ضمانت نكنند و اسناد مالي خود را  مي

ها كاهش يابـد و   شود كه تعداد مشتريان داراي وثيقه و ضمانت معتبر براي بانك اين باعث مي. نسپارند

 . و اين خود عوارض نامطلوب زيادي به همراه خواهد داشتد شو منحصربه افراد ثروتمند 

بـه اجـرا گذاشـتن     ،در واقع. سومين مشكل اين روش، عدم جبران كامل خسارات طلبكار است

را از ) طلبكـار (هـاي وارد بـر بانـك     ، خسارتتأخيرتر كردن مدت  ها، افزون بر طوالني ها و ضمانت وثيقه

كنـد؛ حـداكثر اينكـه بانـك بتوانـد       رفتن منافع مورد انتظار جبـران نمـي  از دست كاهش ارزش پول و  نظر

، مشكل ديگر اسـتفاده از ايـن   تأخيرعدم تفكيك بين عوامل . كندهاي مستقيم دادرسي را مطالبـه   هزينه
______________________________________________________ 

 .21ص ). 1380. (ييرضا.  1
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گـذارد و   فرق نمي تأديه تأخيرها، بين علل و عوامل  راهكار اجرايي وثيقه و ضمانت ،در واقع. استروش 

اعسـار و نـاتواني بايـد     دليـل در حالي كه گروهي از بدهكاران بـه  . كند ه چشم متخلف نگاه ميهمه را ب

مهلـت داده  ) مشكالت موقت بافعاالن اقتصادي (مشمول مهلت و تخفيف قرار گيرند و به گروهي ديگر 

 . شود و از راهكارهاي استمهال در رابطه با آنها استفاده شود

 تـأمين كنـد، امـا از    مـي  تـأمين جواز فقهي و بازدارندگي را بنابراين، گرچه اين راهكار دو معيار 

چهار معيار ديگر، يعني تفكيك بين مشتريان بد حسـاب، جبـران خسـارت، سـادگي و درآمـد نبـودن       

 . تواند به عنوان راهكار مطلوب و عملياتي در نظر گرفته شود جريمه دريافتي عاجز بوده و نمي

 تأديه تأخيراشتراط خسارت  .5-4

 تبيين .5-4-1

و معتقدنـد بانـك    كـرده عنوان خسارت تمسك   ، بهتأديه تأخيربرخي از انديشمندان براي حل مشكل 

، )به ويژه خسارت ناشي از كاهش ارزش پول( تأديه تأخيرهاي وارد از ناحيه  حق دارد خسارت) طلبكار(

اگر ضمن قرارداد به چنين حقـي توافـق شـده     ويژه بهدريافت كند؛ ) كنندهتأخيربدهكار (را از مشتري 

  17F1.باشد

 نقد .5-4-2

بر ايـن، از   افزون. اختالف بوده و برخي از فقها و مراجع با آن مخالفندمحل لحاظ فقهي   بهاين ديدگاه 

شوند و به افرادي كه نه به خاطر تخلف، بلكه به خاطر تغييـر   ، تنها معسرين جدا ميتأخيرميان عوامل 

كننـدگان از   در پرداخت دارند، توجه خاصي نشده و با آنها هماننـد سوءاسـتفاده   تأخيرشرايط اقتصادي 

ه بـراي  چرا ك ؛كند نمي تأميناين راهكار، معيار سوم يعني بازدارندگي را نيز . دشو ميتسهيالت برخورد 

 .كند بدهكاران انگيزه كافي براي پرداخت به موقع ايجاد نمي

شـود در حـد نـرخ تـورم خسـارت       ، تنها موظـف مـي  تأخيربيند در صورت  بدهكار مي ،در واقع

، ممكن اسـت بـيش از تـورم بـرايش منفعـت      يادشدهبپردازد و اين در حالي است كه استفاده از بدهي 

______________________________________________________ 
 .157ص  ).1381( .يوسفي.  1
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هـا را دريافـت    ت نيز در اين راهكار بانك تنها يـك نـوع از خسـارت   جبران خسار مورددر . داشته باشد

توانـد از   را نمـي ) به ويژه خسارت ناشي از عدم نفع و هزينه فرصت وجـوه (هاي ديگر  كند و خسارت مي

البتـه  . شـود  مي شناساييدر اين راهكار نيز جريمه دريافتي به عنوان درآمد بانك . مشتري دريافت كند

توانـد بـه انـدازه نـرخ تـورم       ورت عملياتي شدن ساده خواهد بود و بانك به راحتي مياين راهكار در ص

 . مطالبه خسارت كند

 تعزير مالي متخلف .5-5

 تبيين .5-5-1

در پرداخت اقساط و نقض تعهدات خود، افزون بـر ايجـاد ضـرر و     تأخيرها، با  گيرندگان تسهيالت بانك

به . كنند هاي غيرقابل جبران اجتماعي و اقتصادي به كل جامعه وارد مي ها، آسيب زيان مالي براي بانك

شـكنان را هماننـد    تواند براي حفـظ مصـالح اجتمـاع، ايـن عـده از پيمـان       همين دليل، حاكم شرع مي

بنـابراين، بـر   . تعزير كند و يكي از انواع تعزير، مجـازات مـالي اسـت    ديگر كنانش كاران و پيمان معصيت

هـا را بـه دليـل ايجـاد      كنندگان از پرداخت بدهي بانـك تأخيرتواند  اساس اين راهكار دولت اسالمي مي

هـاي   شـيوه اجـرا، بـه صـورت     نظـر اين راهكار از  18F1.اختالل در نظام پولي و اعتباري، جريمه نقدي كند

 . شود ها پرداخته مي مختلف تصوير و پيشنهاد شده است كه در ادامه به بررسي اين صورت

 المال مجازات مالي متخلف به نفع بيت )الف

و از پرداخـت بـدهي در سررسـيدهاي    ده كرها اسامي افرادي را كه نقض عهد  بر اساس اين شيوه، بانك

، تـأخير كننـد و محـاكم متناسـب بـا مبلـغ و مـدت        محاكم قضايي اعالم مـي به  ،اند مقرر كوتاهي كرده

 .شود المال و خزانه دولت واريز مي به بيت دريافتيو مبالغ ده كرمتخلفان را جريمه مالي 

______________________________________________________ 
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 تشكيل صندوق خيريه  )ب

يـت  از جمله حما(اند كه دولت براي حمايت از اقشار مستمند  گروهي براي اجتناب از ربا پيشنهاد داده

دريافتي از متخلفـان مـالي توسـط    م يجرااي تشكيل دهد و  ، صندوق خيريه)ها و معسرين از ورشكسته

 19F1.تا در امور خير صرف شود شدهها واريز  محاكم قضايي به اين صندوق

 تشكيل صندوق حمايت از طلبكاران )پ

ايـن صـندوق دو   . دهـد  مـي بر اساس اين پيشنهاد، دولت صندوقي را در حمايت از طلبكـاران تشـكيل   

هـا   عنوان وكيل طلبكاران، اسامي و اسناد مالي متخلفين را از بانك ، به نخست ؛مسئوليت خواهد داشت

مالي مربـوط  م يجراو از طريق محاكم قضايي به وصول مطالبات معوق به نفع طلبكاران و ده كردريافت 

بـه صـورت     نقـدي انباشـت شـده،   م يجراز محل ، اثانيًا. كند به نقض قراردادها به نفع صندوق اقدام مي

از اعالم اسامي بدهكاران و تحويل اسناد مالي بـه   پس ،در واقع. پردازد ها را مي الحساب مطالبات بانك علي

بانك وكيل  سويپردازد و سپس از  طلب بانك را از محل دارايي خود مي برابر درنگ بيصندوق، صندوق 

 سـوي، بدين ترتيب از يك . شود نقدي ميم يجرادولت وكيل در وصول  سويدر وصول اصل طلب و از 

 . رسد ، به طلب خود ميتأخيربانك بدون  ،ديگر سويشود و از  فرد متخلف جريمه مالي مي

 ها تفويض امر قضايي به بانك )ت

دولت و دستگاه قضـايي   سويپليس راهنمايي و رانندگي از  بر اساس اين پيشنهاد، همان طور كه مثالً

مأموريت دارد بر اساس قوانين و مقررات، رانندگان متخلف را جريمه كند، دولت و دسـتگاه قضـايي بـر    

دهند تا افراد متخلف را متناسـب بـا مبلـغ و مـدت      ها اجازه مي اساس قوانين و ضوابط معيني، به بانك

 .به نفع بانك جريمه كنند تأخير

 نقد .5-5-2

هـاي   وضـعيت  تأديـه  تأخيرهاي ارزيابي حل مشكل  معيار نظرانه راهكار تعزير مالي از هاي چهارگ شيوه

 :شود پرداخته مي  متفاوت دارند كه در ادامه به آن

______________________________________________________ 
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در حالي كه دو شيوه اول و . جواز شرعي متفاوت هستند نظرهاي چهارگانه از  شيوه :جواز شرعي •

 مسـأله چرا كـه   ؛چهارم محل ترديد جدي استويژه  باشند، شيوه سوم و به درستتوانند  دوم مي

 افـزون . تواند به طور كامل به ديگري واگذار شود تعزير مخصوص حاكم شرع و محاكم بوده و نمي

، تعزير حكم عمومي نيست كه بتوانـد  اند دهكر تأكيدبر اين، همان طور كه برخي از مراجع تقليد 

 20F۱.مورد و از فردي به فرد ديگر تفاوت كنددر مورد همه يكسان اجرا شود؛ بلكه بايد مورد به 

هاي اول تا سوم راهكار تعزير مـالي مبتنـي بـر رأي     از آنجا كه شيوه :تأخيرتفكيك بين عوامل   •

 قضايي است و به طور معمول در قوانين و مقررات قضايي بين موارد اعسار و ورشكستگي با موارد

البتـه همچنـان بـين فعـاالن     (د شـو  مـي گذارند، معيار تفكيك تا حـدودي رعايـت    فرق مي ديگر

امـا شـيوه چهـارم،    ). شـود  كنندگان تفكيكي انجام نمي مشكالت موقت و سوءاستفاده بااقتصادي 

ها حساسيتي بين موارد اعسار با غير  مبتني بر كيفيت تفويض اختيار است و به طور معمول بانك

 . كند نمي تأميناين راهكار اين معيار را به طور كامل  ،نابراينب. آن ندارند

هاي چهارگانه راهكار تعزير مالي همگي براي پرداخت به موقـع بـدهي ايجـاد     شيوه :ايجاد انگيزه •

 .كنند انگيزه مي

مالي به خزانـه دولـت يـا صـندوق خيريـه تعلـق       م يجرادر شيوه اول و دوم كه  :جبران خسارت •

امـا در شـيوه سـوم، بخشـي از      ؛شـود  وارد بر بانك به هيچ صورت تدارك نمـي  گيرد، خسارت مي

اي كه به بانك تعلـق   شود و در شيوه چهارم، كل خسارت وارد در قالب جريمه خسارت جبران مي

 .دشو ميكند، جبران  پيدا مي

قضـايي  گانه اول تا سوم راهكار تعزير مالي، كه مبتني بـر تشـكيل پرونـده     هاي سه شيوه :كارايي •

 .هزينه است شود، كم ؛ اما شيوه چهارم كه توسط خود بانك اجرا مياستبر و پرهزينه  است، زمان

 .ها وجود دارد و نه در تمامي آنها در برخي شيوه مسألهاين  :درآمد به حساب نيامدن جريمه •

______________________________________________________ 
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 )مقابله به مثل(الزام متخلف به قرض بدون بهره به ميزان تخلف  .5-6

 تبيين .5-6-1

كننـد، بـه    مـي  تـأخير اند كسـاني كـه در پرداخـت بـدهي      برخي از انديشمندان مسلمان پيشنهاد داده

. اين پيشنهاد به دو صورت قابل اجراست 21F1.ملزم شوند تأخيرپرداخت قرض بدون بهره به ميزان و مدت 

به اين بيان كه گيرنده تسهيالت بـانكي ضـمن قـرارداد    . به صورت شرط ضمن عقد است نخستحالت 

كند، به ميزان و  تأخيرمتعهد شود كه چنانچه در پرداخت بدهي خود كوتاهي و ) مانند مرابحه(شرعي 

حالت دوم نيز بدين صـورت اسـت كـه از طريـق     . ، قرض بدون بهره در اختيار بانك بگذاردتأخيرمدت 

 . دشوكننده موظف به اعطاي قرض متقابل تأخيرقضايي، 

 نقد .5-6-2

در  تأديه تأخيريعني شرط جريمه (شرعي شبيه راهكار شوراي نگهبان  نظرشيوه نخست اين راهكار از 

چون شرط اعطاي قرض بدون بهره از ديد عرف ارزش مالي دارد، همانند  ،در واقع. است) ضمن قرارداد

اما شيوه دوم همانند تعزير مالي متخلف از طريق قضـايي   ؛ط بانك استشرط دريافت جريمه مالي توس

 .رسد اشكال شرعي نخواهد داشت است و به نظر مي

، شـيوه نخسـت آن   چرا كـه اوًال  ؛هاي ديگري نيز دارد فقهي، اين راهكار چالش مسألهبر  افزون

بازپرداخت ايجـاد   براي، هر دو شيوه آن، انگيزه كافي در بدهكار ثانيًا. گذارد فرقي نمي تأخيربين عوامل 

سادگي نيز شيوه دوم  نظركند و از  هاي وارد بر بانك را جبران مي ، تنها بخشي از خسارتثالثًا. كند نمي

اشـكال  . دارد ،ذكـر شـد   پيشتركه را هايي  مبتني بر طي مراحل قضايي است و همان مشكالت و هزينه

منابع مازادي ندارند كه به صورت قرض  گيرندگان تسهيالت اصوالً بيشتركار اين است كه ديگر اين راه

بـه عنـوان درآمـد     ياينكه در اين شيوه نيز جريمه دريـافت  سرانجام. بدون بهره در اختيار بانك بگذارند

 . آيد بانك به حساب مي

______________________________________________________ 
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 يكشـورها  ياسالم هاي راهكار بانك(هاي خيريه  فعاليت برايالزام متخلف به پرداخت جريمه  .5-7

 )گريد
 تبيين .5-7-1

 بيشـتر در  اي اسـت كـه تقريبـًا    هـاي خيريـه، شـيوه    راهكار دريافت جريمه و اختصاص آن بـه فعاليـت  

بانـك در تمـامي    ،در ايـن شـيوه  . شـود  مـي هاي اسالمي كشورهاي اسالمي و غيراسالمي استفاده  بانك

پـذيرد در صـورتي كـه     تسهيالت گيرنده مي«: كند مبني بر اينكه قراردادها شرط ضمن عقدي درج مي

، مبلغي را بـه حسـاب خيريـه خـود بانـك و يـا       دكنهايش كوتاهي  بدون داليل موثق از پرداخت بدهي

 . »دكرواريز خواهد  ،كند اي كه بانك معرفي مي ه خيريهمؤسسحساب 

هـاي   كند تـا مبلغـي را بـه فعاليـت     ين شرط، بانك مشتريان بد حساب را مجبور ميبر اساس ا

هـاي   هاي اسالمي، بانك خـود حسـابي مشـخص بـراي فعاليـت      بانك بيشتردر . خيريه اختصاص دهند

امـا در   ؛يابـد  هاي خداپسندانه اختصـاص مـي   به فعاليت خيريه دارد و منابع واريزي به اين حساب صرفًا

كنـد و مشـتري موظـف اسـت بـا       اي را معرفي مـي  ه خيريهمؤسسي اسالمي ديگر، بانك ها برخي بانك

   22F1.ات، مبالغ جريمه را به آنها بپردازدمؤسسمراجعه به اين 

 نقد  .5-7-2

نقطه قوت ايـن راهكـار آن اسـت كـه بـا      ين نخست. دارداين راهكار نيز نقاط قوت و ضعف قابل توجهي 

مبناي اصلي ايـن راهكـار، شـرط ضـمن عقـد       ،در واقع 23F2.سازگاري داردمباني فقهي اهل سنت و شيعه 

با راهكـار   ي ديگردر كشورها شده از اين منظر، راهكار استفاده. است كه به لحاظ فقهي قابل دفاع است

نقطـه قـوت اساسـي    . يكسان اسـت  ،شود هاي كشور استفاده مي شوراي نگهبان كه در بانك تأييدمورد 

شده بـه هـيچ   آوري  گردهاي  آن است كه جريمه) بر خالف راهكار شوراي نگهبان(ديگر در اين راهكار 

اي وجه دريـافتي بـه    شدن ماهيت جريمه واقعيآيد و اين به  عنوان به عنوان درآمد بانك به حساب نمي

 . دشو منجر مي تأخيرعلت 

______________________________________________________ 
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در كشـور آن   شـده  اسـتفاده ي ياجراهاي اصلي در شيوه  ي از چالشرسد يك به نظر مي ،در واقع

مشتري به حسـاب آورده و   تأديه تأخيرهاي دريافتي را به عنوان درآمد خود از  ها جريمه است كه بانك

اين خود باعث شده است كه اين شبهه در ذهن برخـي از  . دارند ي ديگربا آن برخوردي مشابه درآمدها

اما  ؛كند ، درآمد كسب ميتأخيراز ) بانك(حتي عموم مردم شكل بگيرد كه طلبكار  فقها، انديشمندان و

چرا كه بانـك بـه مشـتري اعـالم      ؛وجود ندارد ي ديگردر كشورها شده راهكار استفاده مورداين نقد در 

تنبيـه مشـتري و    منظـور  بـه  كه هيچ انگيزه مادي از دريافت جريمه ندارد و اين جريمـه صـرفًا  د كن مي

 ).   مشابه دريافت وثيقه دقيقًا(بازپرداخت است  برايالزامي 

هاي خيريه  فعاليت برايشود حجم منابع الزم  نقطه قوت ديگر اين راهكار آن است كه باعث مي

دست خواهـد   هدر اين شيوه بانك همه ساله منابع قابل توجهي ب ،در واقع. و اجتماعي بانك افزايش يابد

الحسنه به نيازمندان، ساخت مدارس و مساجد در  پرداخت تسهيالت قرض برايتواند آن را  مي آورد كه

با روح و اهداف بانكداري اسـالمي سـازگار    سوي،اختصاص دهد كه از يك  موارد ديگرمناطق محروم و 

 .   شود وجهه اسالمي بودن بانك نزد عموم مردم افزايش يابد باعث مي ،است و از سوي ديگر

هاي اختالفـي ميـان فقهـا و     تواند مشكل وجود ديدگاه ژگي ديگر اين راهكار آن است كه ميوي

 تـأخير ذكر شد، موضوع دريافت جريمـه   پيشترطور كه  همان ،در واقع. نمايد تأثير مراجع را در عمل بي

شمندان به عنوان شرط ضمن عقد همچنان با نظر برخي از فقها سازگار نيست و اين دسته از اندي تأديه

با توجه بـه اينكـه بخشـي از مشـتريان شـبكه بـانكي و كارمنـدان         سوي ديگر،از . دانند آن را حرام مي

كنند، اگر اين درآمدهاي غيرمشـروع وارد اسـتخر وجـوه بانـك      ها از اين دسته از مراجع تقليد مي بانك

در  شـده  عمليـاتي اسـتفاده  امـا در شـيوه    ؛آورد را پيش مـي  يادشدهشود، موجب نگراني مقلدان مراجع 

، بـراي مقلـدان   نظـر مخلوط نشده و از ايـن   ديگر ، اين منابع با منابعي ديگرهاي اسالمي كشورها بانك

 . شود  دانند، مشكلي ايجاد نمي را به صورت شرط ضمن عقد حرام مي تأديه تأخيرمراجعي كه جريمه 

ين نقطـه ضـعف ايـن    تـر  مهـم . رخوردار استاين نقاط قوت، اين شيوه از نقاط ضعفي نيز ب وجود رغم به

يابنـد و   در واقع، هر چند معسرين در اين راهكار تخفيف مـي . عدم تفكيك بين مشتريان بد حساب است ،راهكار

كننـدگان تفكيكـي صـورت     سوءاستفاده مشكالت موقت و باشود، اما بين فعاالن اقتصادي  به آنها مهلت داده مي
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 بـراي كـافي  ي يتوانـا بانك به لحـاظ تخصصـي    اساسًا(شود  به يك صورت برخورد ميگيرد و با هر دوي آنها  نمي

از سـوي ديگـر   ). انجام چنين تفكيكي ندارد و اين كار بايد توسط نهادي تخصصي و مستقل از بانك انجـام شـود  

ًال  دشـو  نميهاي بانك به طور كامل جبران  در اين شيوه، خسارت ران و هـاي اسـالمي در ايـ    بانـك  ؛ البتـه معمـو

سـازي   ييـ اجرادهند كه بـا   هاي خيريه اختصاص مي همه ساله بخشي از منابع خود را به فعاليت ي ديگركشورها

ها استفاده شود؛ بلكه از منـابع حاصـل از جريمـه     اين شيوه، ديگر الزم نيست از منابع اصلي بانك براي اين شيوه

و ايـن خـود نـوعي جبـران     د شـو  ميمنابع بانك ذخيره  براي اين كارها استفاده خواهد شد و با اين كار بخشي از

 . خواهد بود

 ي ديگـر در كشـورها  شـده  توان مدعي بـود كـه راهكـار اسـتفاده     بر اساس آنچه مطرح شد، مي

، امـا  اسـت لحاظ معيارهاي تفكيك بين مشتريان بد حساب و جبـران خسـارت بانـك، داراي ضـعف      به

 . ز قابليت خوبي برخوردار استلحاظ جواز فقهي، بازدارندگي و سادگي ا به

 گيري بندي و نتيجه جمع .6

، راهكـار  تأديـه  تـأخير بررسي تاريخي قوانين و مقررات مرتبط با جريمه  باتا د شتالش  پژوهشاين در 

اين ارزيابي نيز با استفاده از شـش  . دشوارزيابي و نقد  ،شوراي نگهبان و برخي از راهكارهاي پيشنهادي

جواز فقهي، تفكيك بين مشتريان بد حسـاب، بازدارنـدگي، جبـران    : ند ازبود كه عبارتمعيار انجام شد 

دهـد هـيچ يـك از     نشـان مـي   ايـن پـژوهش  هـاي   يافته. خسارت، سادگي و ماهيت غيردرآمدي جريمه

دريافت جريمه (به طور مشخص، راهكار شوراي نگهبان . تمامي معيارها را ندارد تأميني يتواناراهكارها 

فقهي محل اخـتالف فقهـا و مراجـع تقليـد اسـت؛ بـين مشـتريان         نظر، از )به صورت شرط ضمن عقد

نهايت اينكه جريمه دريافتي به عنـوان درآمـد بانـك بـه حسـاب      در كند و  بدحساب هيچ تفكيكي نمي

 ،همچنـين . كنـد  را تقويـت مـي  ) كه ماهيت رباي جاهلي است( تأخيرب درآمد از آمده و اين شبهه كس

هـا بـه مشـتري ايـن      شود كه بانـك  مشاهده مي در برخي مواردشده و  تحريفاين راهكار در عمل دچار 

 مسـأله ايـن  . انداختن سررسيد، مبلغ بيشـتري پرداخـت كنـد    تأخيردهند كه در مقابل به  اجازه را مي

 . برد ميال ؤسده وجه التزام را زير ماهيت بازدارن
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راهكار پرداخت جريمه  ي ديگردر كشورهاهر چند  آن است كه پژوهش،اين  راهكار پيشنهادي

شده و بانكداري اسالمي در جهان نيز بر همـين   واقعفقهاي اهل سنت  بيشتر تأييدبه امور خيريه مورد 

اي مشـروع و كـارا بـراي مشـكل      شيوه تاكنون، اما در نظام بانكي كشور اساس به فعاليت مشغول است

 مسـأله آتي ابعاد ايـن   هاي پژوهش، ضروري است كه اوًال ،بنابراين. ارائه نشده است تأديه تأخيرجريمه 

توسـط   تـأخير براي رفع اتهام ربـا و كسـب درآمـد از    ، مهم را مورد كاوش علمي دقيق قرار دهد و ثانياً

يـا امـور خيريـه    ) بانـك مركـزي  (ه حاصل از وجه التزام به دولـت  كه جريمد شوها، ترتيبي اتخاذ  بانك

 .  اختصاص پيدا كند
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P2Fچكيده

2 
ـا بسـياري از       . يافتگي، گريبانگير تمام كشورهاست فساد صرف نظر از ميزان توسعه ـال توسـعه در مقايسـه ب در واقع، برخي از كشـورهاي در ح

ـا   5/1بـين  حاكي از آن است كه به روز شده است،  تازگي بهبرآوردي كه  يك. يافته از ميزان فساد كمتري برخوردارند كشورهاي توسعه هـزار   2ت

ـال توسـعه پرداخـت مـي      توسعهرشوه در هر سال در كشورهاي ) درصد توليد ناخالص داخلي جهان 2حدود ( دالر ميليارد  .شـود  يافتـه و در ح

جهت ارائـه   المللي پول، با توجه به اثرات بالقوه فساد بر ثبات اقتصاد كالن و رشد پايدار اقتصادي، به صورت فعالي در بينصندوق 

خـانم   ،در ايـن مقالـه  . كـرده اسـت  اقـدام  ندوق براي طراحي و اجراي راهبردهاي مقابله با فساد كمك به كشورهاي عضو اين ص

المللي پول در زمينه اثـرات اقتصـادي    اندازهاي صندوق بين پول به تشريح چشمالمللي  صندوق بينمدير عامل ، گاردكريستين ال

طراحي و اجراي راهبردهاي ضروري جهت رسيدگي و بررسـي  فساد پرداخته و به غناي تجارب صندوق در كمك به كشورها براي 

 .است پديده فجيع فساد افزوده

 
 

 .راهبردهاي رويايي با فساد ،اثرات اقتصادي فساد فساد، :واژگان كليــدي
 

 JEL :D60, A14بندي طبقه
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 مقدمه. 1

 ؛دندشـ  مـي آشفته و عصبي ، فساد بحث و گفتگوي علني راجع به مقامات رسمي كشورها ازگذشته  در

بـراي  راجع به ايـن مشـكل   به گفتگوي صادقانه رهبران كشورها ميزان تمايل اما در چند سال گذشته 

هـاي اقتصـادي فسـاد     هنـ هزي ميزان شدنآشكار به خاطر تنهااين دگرگوني  ،البته. استآور   شگفتمن 

P0Fنظرسـنجي يـك  بـر اسـاس   . اسـت  به آن دامـن زده بلكه تقاضاي فزاينده براي تغيير نيز  ،نيست

1
P   كـه

مـردم  عمـوم  ترين موضوع مورد بحث توسط  فساد مهم است، گرفتهانجام المللي  سطح بيندر  تازگي به

كـه فقـر و بيكـاري خـود      آنبا توجه به  ،به نظر من. قرار داشت هاي بعدي در رده فقر و بيكاريو  هبود

 .قابل توجيه است كامًال اين نظر مردم ،فساد حاد هستند عاليم

در زمينه اثـرات اقتصـادي فسـاد و تجربـه      ي پولالملل بينصندوق  نظر خواهم ميدر اين مقاله 

برخـورد بـا آن را بـا    الزم براي هاي  راهبردسازمان ما در زمينه كمك به كشورها براي طراحي و اجراي 

 .ميان بگذارم شما در

در يـك محـدوده مشـخص در    هـم  گسترده و  صورت بهكه تعاريف بسياري هم م كنبايد اذعان 

هدف اين مقاله كه متمركز بر فساد بخش دولتـي اسـت، تعريـف     با توجه به. خصوص فساد وجود دارد

هاي مالي و يـا   ناشي از انگيزهتواند  مياستفاده از پست و مقام دولتي است كه   فساد شامل هرگونه سوء

 .مداخالت سياسي باشد

 :سه نكته اصلي بايد مورد توجه قرار گيرد ،در اين رابطه

 ولـي  ،اسـت  شده شناخته كامًال فساد اقتصادي مستقيم هايهزينه كه حالي در :اول نكته •

 و رشـد  كاهش به و باشد ترمخرب و ترتوجه قابل حتي تواندمي آن غيرمستقيم هايهزينه

 ؛دارد جامعـه  بر تري گسترده فرسايشي اثر فساد ،آن بر افزون. دشو منجر درآمدي نابرابري

 .بردمي بين از را شهروندان اخالقي استانداردهاي و كندمي ليزا را دولت به اعتماد زيرا

 فسـاد  كـه  افسـانه  يا و گزاره اين ولي ،است اي پيچيده كامًال پديده فساد اگرچه :دوم نكته •

 از انجاميـد،  خواهـد  طول به نسل چندين آن با مقابله كه است فرهنگي مشكل يك اصوًال

                                                           
1. Klitgaard. (2015). 
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 كوتـاه  نسـبتاً  زمـان  يـك  در كـه  دارنـد  وجـود  كشـورهايي . نيسـت  پذيرش قابل من نظر

 .كنند پيدا دست مهمي هاي پيشرفت به آن با مقابله در اند توانسته

 عـين  در و نگرانه كل رويكرد يك فساد با مقابله براي كه است داده نشان تجربه :سوم نكته •

 را قـانون  حاكميـت  و مناسـب  هـاي  انگيـزه  كه رويكردي. است نياز مورد وجهي چند حال

 هرگونه كه كند مي ارائه را اقتصادي اصالحاتي و دهد مي افزايش را شفافيت كند،مي ايجاد

 رويكـرد  يـك  جـزء  تـرين  مهـم  شـايد . بـرد  مـي  بـين  از را غيرقـانوني  اعمـال  انجام فرصت

 داخـل  در بايـد  آن مركزيـت  كـه  باشـد  قدرتمندي نهادهاي ايجاد فساد ضد آميز موفقيت

 هـم  و غيردولتي اشخاص نفوذ از هم بايد دستگاه اين. باشد دولتي ايحرفه اداري دستگاه

 . باشد مصون كافي ميزان به سياسي مداخالت

 هاي اقتصادي و اجتماعي هزينه. 2

برخـي از كشـورهاي در    ،در واقـع . گيرد ميگي يافت توسعهاز را در هر مرحله  ام كشورهاگريبان تم سادف

مطالعه  ،در حال حاضر. دارند ، فساد كمتريهيافت توسعهحال توسعه در مقايسه با بسياري از كشورهاي 

بـر   تـوان  ميولي  ؛صورت نگرفته است ،كمي نشان دهد صورت بهجديدي كه ميزان كل فساد جهاني را 

بنـا بـر بـرآوردي كـه     . برد پيمشكل بزرگ به ابعاد  ،شود مياي كه هر سال پرداخت  ميزان رشوه اساس

درصـد توليـد ناخـالص داخلـي      2حـدود  ( دالر هـزار ميليـارد   2تا  5/1بين  ،به روز شده است تازگي به

P1F1.دشـو  مـي در حال توسـعه پرداخـت    ه ويافت توسعهدر هر سال در كشورهاي  رشوه )جهان
P    بـا در نظـر

 كلي فساد ينههز ،فساد استممكن گرفتن اين نكته كه رشوه زيرمجموعه طيف وسيعي از تمام اشكال 

 .زند مي فلك سر به ،)هزينه فرصت آن صورت بهگيري و هم  ازهدشكل قابل ان هم در(

دو شـكل بسـيار   . هزينه مستقيم اقتصادي فساد به سادگي توسط عموم مردم قابل درك اسـت 

شدن در مناقصات دولتي پرداخت  برندهپرداخت ماليات و  فرار از اياي است كه بر رشوه ،مشخص فساد

ممكن اسـت  هم و شكل دوم شود  ميي تكاهش درآمدهاي دولمستقيم باعث طور  بهشكل اول . شود مي

 .دشومنجر هاي بخش دولتي  گذاري همزمان به افزايش مخارج دولت و كاهش كيفيت سرمايه

                                                           
1. Daniel Kufman. (2005). 
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 مناسـب  اليكه اجراي سياست مـ شود  ميفساد گسترده باعث . فساد اثر مخربي بر اقتصاد دارد

يم كه عـدم  ا هبه اين نتيجه رسيد ،از كشورها اي مجموعههاي  دادهاساس  بر ،مثال طور به. دشوتر  مشكل

ماليـاتي و   سيسـتم ضـعيف  تفسـاد از طريـق   . داردمثبتي با ميـزان فسـاد    رابطهرعايت قوانين مالياتي 

اتي را يـ رشـوه بتـوان معافيـت مال    بـا پرداخـت  اگر . دهد فرار مالياتي را افزايش مي ،مديريت اجرايي آن

رعايت قوانين ماليـاتي داشـته    بهديگر تعجب برانگيز نخواهد بود كه مردم تمايل كمتري  ،آورد دست به

 P2F1.باشند

هاي مشخصي از مخارج دولتي كاهش يابند كـه در   كه بخششود  ميفساد باعث  ،ديگر سوياز 

ش كه هزينه براي آموزشود  ميفساد باعث  ،مثال طور به .خواهد ديدصاد صدمه تعملكرد كلي اق ،نتيجه

كننـده رشـوه اسـت و توجيـه      زيرا عامل تعيـين  ،دشو دولتي دچار انحراف گذاري  سرمايهكاهش يابد و 

P3F2.اقتصادي نقشي در اين زمينه ندارد
P  كـاراي دولتـي در   هـاي   گـذاري  سرمايهبا توجه به اهميت افزايش

بسـيار   اقتصـادي هـاي   گـذاري  سرمايهانحراف در  ،اقتصادي زيرساختارها و افزايش رشد تقويتراستاي 

 .است بار زيان

P4F3.تر باشد هظهزينه غيرمستقيم اقتصادي فساد ممكن است بسيار قابل مالح
P    مشخص اسـت كـه

فسـاد بـر    معنـادار اثـر   ،هاي كمي و در تحليل بودهروابط عليتي كار مشكلي  بررسي ،در ارتباط با فساد

P5F4.رشد يافت نشده است
P فسـاد بـا يـك     ،ملـي  يهـا  دادهاي در خصوص  در مطالعات مقايسه ،با اين حال

بـا فسـاد بيشـتري     الًمعمـو ين يپـا كشورهاي با درآمد سـرانه   .است همراه ي كليديها شاخص سري از

را  رشـد اقتصـادي كمتـري    الًنيـز معمـو   دست به گريبانندرو هستند و كشورهايي كه با فساد باال  هروب

 تـأثير  اقتصـادي  بـر رشـد  تواند  مي زير لبه اشكافساد  صورت گرفته مطالعاتبر اساس . كنند تجربه مي

 .بگذارد

كـه   اضـافي هاي  هزينه. خارجي و داخلي شودگذاري  سرمايهمانع از تواند  ميفساد  نخست آنكه

در گـذاري   سرمايهاست كه باعث كاهش گذاري  د، در واقع مانند ماليات بر سرمايهشو ميفساد باعث آن 

                                                           
1. IMF. (2015 a). 
2. Mauro. (1998). 
3. Ugur and Dasgupta. (2011). 
4. Svensson. (2005). 
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زدن بـه   دامـن بـا   فسـاد  ،بـر آن  افـزون . شـود  نـوآوري محصـوالت مـي    تحقيق و توسعه كسب و كـار و 

ه ژهاي كشوري مـرتبط بـا يـك پـرو     ريسك ،نااطميناني در خصوص چگونگي اجراي چارچوب مقرراتي

P6F1.دهد ميرا افزايش گذاري  سرمايه مشخص
P را فسـاد محـيط كسـب و كـار نامسـاعدي      ،تر در ابعاد كلي 

ار چدپويايي اقتصاد  دليلو به همين  نيست ات جديد امكان پذيرمؤسسايجاد  ،آن كه در كند ميايجاد 

 P7F2.شود افت مي

هـا   يـي دارااستفاده غيرقانوني از وجوه دولتي براي تملك . دهد ميانداز را كاهش  پسفساد  دوم،

كـاهش   د،شـو اسـتفاده  گـذاري   سـرمايه توانست براي  كه مياقتصاد را  انداز پسكل  ،در خارج از كشور

 .يابد مينيز كاهش گذاري  سرمايهدر نتيجه  و دهد مي

 ،بـيش از حـد  از آنجـا كـه اقتصـادي بـا مقـررات      . بخشـد  مـي فساد ناكارايي را تداوم  سرانجام،

انداختن خير أتانگيزه قوي براي به  فساد ،كند ميايجاد  مجريان قانونبراي دريافت رشوه را هاي  فرصت

 .آورد ميوجود  هبنيز  را آزادسازي اقتصادي و نوآوري

 ،هـاي درگيـر فسـاد    در سيسـتم . هاي اجتماعي نيـز قابـل مالحظـه اسـت     جنبهاثرات فساد بر 

ميـر   اين امر به نوبه خود باعث افـزايش نـرخ مـرگ و   . كمتر است الًهاي آموزش و بهداشت معمو هزينه

تـرك  ن در هنگام تولد، كاهش دسترسي به آموزش و افـزايش نـرخ   ا، كاهش وزن نوزاداطفالنوزادان و 

 P8F3.شود مي تحصيل

اتكاي بيشتري بر خدمات دولتي دارند كـه   زيرا فقرا ؛گذارد مي تأثيرفقرا  رب شدتعوامل به اين 

 كسب درآمـد كه پتانسيل شود  ميث عفساد با اين، بر افزون. يابد ميافزايش  آنهاهزينه  ،در نتيجه فساد

ايـن   ،در مجمـوع . آورند دست بهدرآمدي  ،در موقعيتي نيستند كه بتوانند از فساد زيرا ،فقرا كاهش يابد

 P9F4.دشو مينابرابري درآمدي و فقر تشديد عوامل باعث 

                                                           
هاي پيشين آنها كه تنها متكي بر متغيرهاي اقتصـادي   بندي ريسك متوجه شدند كه مدل در دهه گذشته، مؤسسات رتبه .1

هـاي   هاي خود عوامل فساد و حكمراني مانند شـاخص  كند، در نتيجه، در مدل ها را به صورت مطلوبي برآورد نمي بود، ريسك
 .را وارد كردند Worldwide Governance Indicators)(حكمراني جهاني 

 .در مواردي فساد باعث شده است كه جريانات ورود كمك خارجي به يك كشور قطع شود .2
3. Gupta, Davoodi and Tiongson. (2002). 
4. Gupta, Davoodi and Alonso-Terme. (2002). 



 146 بررسي آشكار پديده فساد

بـروز فسـاد ظرفيـت دولـت را     . دشو مياطميناني مردم نسبت به دولت  باعث بيهمچنين فساد 

كننـده   تنظـيم كننده خدمات و كاالهاي دولتـي،   عرضهوصول درآمد و انجام وظيفه خود به عنوان  ايبر

زماني كه اشخاص صاحب . دهد ميبازارها و كارگزاري براي توزيع مجدد در جهت اهداف جامعه كاهش 

سـاد  رونـد ف  ،ات دولتي را در دست گيرندمؤسسشوند تا كنترل  متحدبا هم كسب و كار در عرصه نفوذ 

 .دشو ميمنجر  "شدن سياست دولتي خصوصي"ديگر به  بيانبه تسخير دولت و يا به 

 ،يابـد  مي كاهشنفوذ سياسي  باهاي  قدرت توازن :مشهود است الًگير شدن فساد كام نتايج همه

ات ثـر ا. يابـد  كـاهش مـي  و در مجمـوع كيفيـت كلـي زنـدگي     ند شـو  مـي ي عمـومي تضـعيف   ها ارزش

كه بـراي اقتصـاد    آورد مي وجود بهدر بخش دولتي يك دور باطل كاهش عملكرد را  ،غيراقتصادي فساد

آن نيسـت  تنها مشكل . گيرد ميساختار اخالقي جامعه نيز در معرض خطر قرار . در بلندمدت ضرر دارد

موفقيـت   ،در زماني كه در يك جامعهبلكه  ،آيد ميزندگي روزمره جامعه در  ازئي زصورت ج به وهكه رش

دي شما ارتبـاطي نداشـته   رهاي ف شايستگيشناسيد و به  ميي به آن داشته باشد كه چه كسي را گبست

 . دشو ميآموزش عالي تضعيف كسب انگيزه جوانان براي  ،باشد

 رويايي با فسادراهبردهاي . 3

 پـول ي المللـ  بـين صـندوق   ،فساد بر ثبات اقتصاد كالن و رشد پايـدار اقتصـادي   بالقوه با توجه به اثرات

فساد  مقابله باراهبردهاي جهت ارائه كمك به كشورهاي عضو براي طراحي و اجراي  فعالي در صورت به

در پـيش گرفـت كـه متضـمن      خودت يسياستي را در مدير 1997صندوق در سال . حركت كرده است

 تـأثير  ،يك كشور از جملـه فسـاد  حكمراني  نحوه مسائل مربوط بهچگونگي برخورد در زماني است كه 

 .دارد ناقتصاد كال براي  مالحظهقابل 

 مقابلـه بـا  راهبردهـاي  كمك به كشورهاي عضو براي طراحي و اجراي زمينه ما در  ،از آن زمان

اهميـت  اقتصادي  هاي بحران به ويژه در زماناين امر . ايم دست يافتهاي  مالحظهفساد به تجربيات قابل 

در  .فساد بـراي بازگردانـدن اعتمـاد عمـومي حيـاتي هسـتند      ضد ثر ؤمكند، زماني كه اقدامات  ميپيدا 

مگـر ايـن    ؛جز قطع كمك خود نداشتب ه ديگرينبرخي از مواقع مشكل چنان حاد بود كه صندوق گزي

 .كشور مورد نظر به اجرا گذاشته شودسوي  اصالحات معتبر از راهبردكه 
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. كشور طراحي شـود  هر خاص فساد بايد با توجه به شرايط مقابله با راهبردبديهي است كه هر 

ايم كه براي موفقيت يك استراتژي ضـد فسـاد بايـد چنـدين ويژگـي       به اين نتيجه رسيده ،با اين حال

 :ندشو ه ميئارا كوتاه صورت به زيرمشترك وجود داشته باشد كه در حمايتي 

 هاي درست مشوقو  ايجاد انگيزه .3-1

كـه   جرمـي نـه   ،فساد يك جرم اقتصادي است" متخصص در زمينه فساد گفته استطور كه يك  همان

نشـان   واكـنش ها  مجازاتو  ها مشوقگيرندگان به  رشوهدهندگان و  رشوه. مبتني بر شور و هيجان باشد

P10F1".دهند مي
P د نـ توان مـي ) هـا  چمـاق ( دارنـد  نبيهـي ت ماهيـت  ،تـر  گستردهاز ابزارها كه در مفهوم  برخي

). هـا  هويج( دنتقويت كنهاي مثبت را  انگيزهد نتوان مي ي ديگرابزارها. دنده ارتقاپاسخگويي اشخاص را 

 بازدارنـده و  تشويقيدو اقدام  ضد فساد به هر مؤثردهنده آن است كه يك رويكرد  نشانتجربه صندوق 

 .داردنياز 

صـندوق در زمينـه   . اسـت  ضـروري براي افزايش پاسـخگويي اشـخاص    انونق حاكميت تقويت

و  نقش فعالي اتخاذ كـرده  ،شود مي پاسخگويي اشخاص طراحي يارتقاتقويت چارچوب قانوني كه براي 

كشـور اوكـراين    كنوني برنامه ،الثم طور به .استده كرمشروط  موضوعخود را به اين  كمك هاي برنامه

 .استقانون ضد فساد  ويژه بهها  حيطهدر برخي از  قوانين اصالحشامل  ،كه مورد حمايت صندوق است

با فساد اعتبـار   هبراي مقابلتواند  مين ،ي اجرا نشودمؤثر صورت به نتا زماني كه قانو ،با اين حال

 شـامل پلـيس و نهادهـاي   ( دي قوانين را دارنيكارا كه مسئوليت اجرانهادهاي وجود بدون . داشته باشد

 دقانوني در زمينه مبازره بـا فسـا   هاي چارچوب ترين محكم حتي، )ها دادگاهدادستاني و  ،تجسسي ديگر

گفتـه   پـيش زماني كه فساد در جامعه چنان رواج يافته كه به نهادهـاي   ،اينربناب. بود دننخواه مؤثر نيز

الزم باشـد كـه    شـايد در ايـن گونـه مواقـع    . شـوند  ها پديدار مي بزرگترين چالش ،است رسوخ كردهنيز 

در  فسـاد  ي بـا ترمـؤثر  صورت بهتخصصي ايجاد شوند به اين اميد كه اين نهادها بتوانند  نهادهاي موقت

همزمـان اصـالحات    ،و در عـين حـال   هاي سنتي اجراي قوانين مقابلـه كننـد   زهوها شامل ح  حوزه تمام

                                                           
1. Klitgaard. (2015). 
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هـاي   دادگـاه هـاي مسـتقل و    كميسـيون اين نهادهاي موقـت شـامل   . تر نهادي نيز انجام گيرد گسترده

 P11F1.ايجاد شده است و سپس در اوكراين در اندونزيابتدا هاي آن  نمونهفساد است كه  مقابله باتخصصي 

شـويي بـراي    پـول هاي ضد  چارچوبصندوق به اين نتيجه رسيده است كه ايجاد  ،در اين رابطه

كـارا بـراي   ها به گزارش معامالت مشكوك يـك اهـرم    بانكالزام . اساسي استاقدام مبارزه با فساد يك 

با پولشويي داراي الزامات ه رزمبااين واقعيت كه قوانين مربوط به . هاي مجرمانه است ممانعت از فعاليت

P12Fمقامات بلند پايه سياسي هستندتر  مربوط به بازرسي دقيق

2
P ،يـك  ه در رسـاند كـ   مي هما را به اين نتيج

 .است يبسيار مناسب اقدامقوانين  در نظر گرفتن اين ،ضد فساد راهبرد

. ضد فساد بايد متكي بر شـفافيت باشـد   مؤثريك سياست  ،گفته پيشاجرايي بر اقدامات  افزون

را قـادر   مردمو  شود مي اندهگرفته توسط دولت تاب انجامت ون نوري بر تصميمات و معامالچشفافيت هم

سازد كه اقدامات دولت خود را كنترل كنند كه خود اين امر از رفتارهاي فسادآميز ممانعت به عمل  مي

بـه عنـوان مـانعي    تواند  مي ،صورت گرفته است آنها موردموارد فساد و اقداماتي كه در  يافشا. آورد مي

به همـين خـاطر اسـت كـه     . دكنهاي فسادآميز در آينده عمل و اعتماد به دولت را تقويت  فعاليتبراي 

 .كند مي تأكيدآن  مقرراتي فضاي شفافيت بيشتر در كل اقتصاد و بر فعاالنهصندوق 

ون انتشـار اطالعـات،   چـ هـايي هم  را در حـوزه ها  مربوط به بهترين روش اصولما استانداردها و 

P13F3.ايم دهكرهاي مالي و پولي تدوين  سياستشفافيت مالي و 
P حوزه  ،استخراجيصنايع شفافيت در  يارتقا

چـارچوب  در . اسـت ده كرهاي فني خود دنبال  كمكفعالي در قالب  صورت بهديگري است كه صندوق 

P14F4"استخراجيصنايع  سازي شفافعمل در  ابتكار" برنامه
P، كنترل  ودهي  گزارشبراي  الگو اكنون يك هم

 .قرار داردمنابع طبيعي در دسترس محل درآمدهاي دولت از 

از فسـاد  محكم و قـوي   صورت بهآن كه بتوان براي . باشد مؤثرتواند  ميشفافيت تا حدي  ،البته

ايـن   ،در ايـن رابطـه  . دكرالزم است عالوه بر شفافيت از پاسخگويي نيز استفاده  ،وردبه عمل آممانعت 

 آنهـا در چارچوب انتظـاراتي كـه از   دولتي  و نهادهاي نكته از اهميت حياتي برخوردار است كه مقامات

                                                           
1. IMF. (2015b) and IMF. (2004). 
2. Politically Exposed Persons 
3. IMF. (1997) 
4. Extractive Industry Transparency Initiative (EITI) 
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ضـروري اسـت    ،بر آن افزون .باشندداشته  مشخصيو وظايف  دستورالعمل ،رود مي براي اقدامات عملي

آن  ،كـه مقامـات و نهادهـا   د شـو اين اطمينان حاصـل  تا نظارت نيز وجود داشته باشد سازوكارهاي كه 

از  فعـال  صـورت  بـه يـن رو اسـت كـه صـندوق     از ا. دهنـد  مـي انجام  ،رود ميظار تچيزي را كه از آنها ان

و ده كـر تقويت  ،دارندنظارت جوه دولتي وكه بر مديريت را تا نهادهايي  كند ميكشورهاي عضو حمايت 

كنتـرل   بـراي صندوق بـه كشـورهاي عضـو     همچنين،. بخشند ارتقادولتي را نهادهاي پاسخگويي مالي 

 .استده كربودجه در بودجه كمك  خارج ازوجوه  كردن كاسهيك  و ده از منابع دولتيااستف

ممكـن اسـت    ،دريافـت نكننـد  ر حقوق مناسبي گا هم كار حتي مقامات دولتي درست ،با اين حال

بـين افـزايش    دهد كه مينشان  ها هاي پژوهش يافته. ست بزنندوسوسه شوند كه به فعاليت فسادآميز د

P15F1"شاخص درك فساد"دستمزدها و بهبود 
P داردستگي وجود بكشور هم هر.P16F2

P   به همين خاطر اسـت كـه 

برنامه هاي مورد حمايت صندوق در برخي از مواقع شامل افزايش در حقوق بخـش دولتـي بـه عنـوان     

P17F3.استجزئي از يك رويكرد ضد فساد 
P   نكتـه   ؛گيـرد ردر اين رابطه بايد دو نكته بسيار مهم مـد نظـر قرا

 ،است نظام حقوق و دستمزد بخش دولتي شفاف و بر اساس شايسته ساالري باشـد  مالز آن كه نخست

در نظـر   افزايش دستمزدها تنها به عنوان ابزاري بـراي افـزايش نفـوذ سياسـي     ،ر اين صورتيدر غ زيرا

 جلـوگيري از كه افزايش دستمزدها اثر كمي بر دهد  مينكته دوم آن كه مطالعات نشان  .شود گرفته مي

هـاي   فعاليـت به  ارتكابباشد كه  ر روشناين هشدا اب همگر آن كه اين افرايش همراهد داشت خوافساد 

 .خواهد شدمنجر به از دست دادن شغل آنها  تيمقامات دول سويفسادآميز از 

 مؤثرآزاد سازي اقتصادي و مقررات . 3-2

هاي فساد آن است كه ناظران يك سيستم كه در جريان رونـد   هزينهيكي از  ،طور كه اشاره كردم همان

تمايل دارند كه آزادسازي اقتصادي را كـه رشـد پايـدار     ،هستند رشوه دريافتبه دنبال  ها طرحتصويب 

زماني كه يك اختيار به يك مقـام در خصـوص تصـويب    . اندازندخير أتبه  ،آورد مي وجود بهاقتصادي را 

                                                           
1. Corruption Perceptions Index (CPI) 
2. Van Rijckeghem and Weder. (2002). 
3. IMF. (2006). 
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 ،در نتيجـه  .خواهد شـد نيز مطرح از اين اختيار  ريسك سواستفاده ،دشو مييك فعاليت اقتصادي اعطا 

 .يك ابزار قدرتمند ضد فساد باشدتواند  ميآزادسازي هدفمند اقتصادي 

فعـال كشـورها را بـه     صـورت  بـه  ،در راستاي بخشي از رئوس اصلي برنامـه كـار خـود    ،صندوق

طرفدار مقررات ورود آزاد و  امدر ضمن، . استده كرتشويق ها و سيستم مالي  قيمت ،آزادسازي تجارت

نكته مهم آن است كه در زمـاني  . يمهستشفافيت  ايجادمارهاي صحيح و انتشار آ منصفانه به بازار و نيز

اقـدامات احتيـاطي    كـه يم كنـ بايد به اين امر حيـاتي توجـه    ،باشد سازي كه آزادسازي شامل خصوصي

 .با فساد مواجه نشودها  ييداراوش رود تا فشهاي مناسب و شفاف براي آن در نظر گرفته  رويه شامل

بـات  ثكه وجود مقررات در اقتصاد مبتني بر بـازار بـراي رشـد پايـدار و      دهد مي  نشانالبته تجربه 

آن اسـت كـه    ،هسـتيم  رو هوبـ چالشـي كـه بـا آن ر    ،با اين حال. رخوردار استب اي ويژهمالي از اهميت 

كـردن   حـداقل طراحـي كنـيم كـه بـين منـافع حاصـل از مقـررات و         اي گونـه  بـه چارچوب مقرراتي را 

است  دليلبه همين . دشوتوازني حاصل ، كند ميايجاد مقامات  براياختيارات اعطاشده هايي كه  فرصت

شرايطي را تـدوين   ها و رويه ،اتراي از مقر مجموعههاي تخصصي خود  گروهكه صندوق در هسته اصلي 

يريت مخـارج  دها مـ  اين مجموعههاي  حوزه. شفاف است ساده و ،روشنهدفمند، كه تا حد امكان ده كر

را در بر  ها دادههاي ارزي و بانكداري و مديريت  سيستم ،گذاري و اجراي قوانين مالياتي سياست ،دولتي

 P18F1.دنگير مي

 نقش بخش خصوصي. 3-3

كـه  كنند  ميانديشي فراموش  ساده دليلشايد به  كنند، شكايت مي فساد گله و از وجود زماني كه مردم

شخصي از بخش خصوصـي وجـود دارد كـه     ،كند ميدريافت يك مقام دولتي  هاي ك در مقابل هر رشوه

 ،ضـد فسـاد   مـؤثر ي ژروشن است كه يكي از اجزاي مهم هرگونه اسـترات  .كند ميپرداخت اين رشوه را 

 ؟توانيم اين كار را انجام دهيم ميولي چطور  .رفتار بخش خصوصي استاين برخورد با 

 ييدر كشـورها  ،مثـال  طور به. اجرايي مانع رشوه شويم اقدامات طريق در برخي از مواقع بايد از

درآمده  براي آنها امري متداول صورت بهحوزه اين هستند و رشوه در  خارجيگذاري  سرمايهكه پذيراي 

                                                           
1. IMF. (1997). 
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ي را تصـويب  نخارجي قوانيگذار  سرمايهبرخوردار است كه كشورهاي  اي ويژهاين نكته از اهميت  ،است

تـوان از   در ايـن رابطـه مـي   . خـارجي شـود  گذاري  سرمايه روند هاي فسادآميز در رويهكنند كه مانع از 

P19F1"سازمان همكاري اقتصادي"
P  خـارجي در  كنوانسيون توسعه براي مبارزه با رشـوه مقامـات دولتـي    "و

P20F2"معامالت بازرگاني خارجي
P كمك گرفت .P21F

3
P  

 صـورت  بـه در مبازره با فسـاد  تواند  ميتجربه نشان داده است كه بخش خصوصي  ،بر آن افزون

زيـرا   ،فع شودتاز فساد منتواند  ميكه كسب و كار شود  ميبرخي از مواقع گفته . درآيد مؤثريك شريك 

 موضـوع مـن بـا ايـن    . كـاري نمايـد   را روغن ناكارآمدو  خشكهاي يك بوروكراسي  چرختواند  ميفساد 

گذاران در واقع به دنبال كشورهايي هستند كـه   سرمايه ،اعتقاد دارم بر اساس تجربيات شخصي. مخالفم

 دريافـت ديگـر تهديـدي در خصـوص     ،گـذاري  سرمايه مانها اطمينان دهند در صورت انجآتوانند به  يم

اطميناني بـراي كسـب وكـار ايجـاد      آنجا كه فساد به ميزان خيلي زيادي بياز . رشوه متوجه آنها نيست

احي شود كه حمايت بخـش خصوصـي را جلـب    ري طصورت بهتواند  ميهاي ضد فساد  استراتژي ،دكن مي

 .نمايد

در . دانـم  مـي  خاص روشـنگر  طور بهرا در زمينه مشاركت با بخش خصوصي من تجربه اندونزي 

 "تيوااينـدرا  ليانيسري مو" ،برگزار شدتوسط صندوق در زمينه فساد  تازگي بهكه ي ييكي از سمينارها

P22F

4
Pمـن   بـراي  )را دارد در بانك جهانيسمت مدير عملياتي كه در حال حاضر ( وزير دارايي سابق اندونزي

به اين صـورت   ؛آميزي با فعاالن كسب وكار مشاركت كرده است موفقيت صورت بهضيح داد كه چطور وت

ند كـه بـه   دآنها متعهد ش ،هاي گمركي براي موافقت با ورود و خروج كاال دن رويهكركه در قبال كاراتر 

P23F5."قواعد جديد بازي"-ندهند هلتي پيشنهاد رشوومقامات د
P   

تشكيل  ري از كمك هاي فني صندوق و بانك جهاني راااساس بسي "قواعد جديد بازي"مفهوم 

 ،پـرو  ،ميانمـار  ،انـدونزي  ،بلغارسـتان  ،در كشورهاي بوليوي يات مالياتمؤسسدر جريان اصالح . دهد مي

                                                           
1. The Organization for Economic Co-operation  
2. Development's Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International 
Business Transactions 
3. OECD. (1997). 
4. Sri Mulyani Indrawati 
5. IMF. (2015). Annual Meeting.  
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 ماليـات  ،متوسط تا بزرگ ايجـاد شـد تـا ايـن دفـاتر      ياتيمالمؤديان دفاتر مربوط به  ،لهستان و سنگال

 .كنند دريافت را تحت شرايط مشخص مؤديان مالياتياز  خاصيهاي  گروه

مـردم از طريـق   . دارد نقـش  در مبـارزه بـا فسـاد    جامعه مدني نيز ،كسب و كاربه غير از صاحبان 

هاي  رسانه. نيروي قوي در مبارزه با فساد درآينديك  صورت بهند توان ميهاي اجتماعي  ز رسانهااستفاده 

د نـ توان مي ،هاي دولت را كنترل كنند فعاليتي مؤثر بسيار صورت بهند توان مياجتماعي به غير از آن كه 

اقـدامات   ات جديـد ضـد فسـاد بـا    مؤسسـ طريق مرتبط نمـودن وظـايف   ز اقدامات ضد فساد را ا راعتبا

 .افزايش دهند يادشده،

 و نهادها ها ارزشايجاد . 4

هـا و آزادسـازي اقتصـادي كـه      از انگيـزه  متشـكل  مسـتحكم چارچوب  در رابطه با فساد تنها ايجاد يك

 ،البتـه . بگيـرد  ي قـوي را هـا  ارزشكارا و  يدهااجاي نهتواند  مين ،مناسبي طراحي شده است صورت به

 تـوان  مـي ن در سطح اشخاص و نهادها خارج از كنترل هر دولتي اسـت و  ها ارزشاست كه ايجاد  روشن

و استقاللي كـه از   اگر مقامات دولتي به كار خود ،با اين حال. دكر را در روند قانونگذاري ايجاد ها ارزش

 .شود ها با شكست مواجه مي تمام كوشش ،مباهات نكنند دارندخش خصوصي باسي و ينفوذ س

هـاي رسـمي    آمـوزش . مداوم دارد عمومي نياز به آموزش در ميان مقامات دولت ها ارزشيجاد ا

 ،ريق چـارچوب آمـوزش  طي از مؤثر صورت به ها ارزشولي در نهايت  ،در اين رابطه مفيد باشدتواند  مي

بـه  رهبـران   الگـوي از طريق  )طور كه در قسمت بعدي به آن اشاره خواهم كرد همان(فشار اجتماعي و 

آيد كه از نظر مردم  وجود بههدف اصلي آن است كه كادري از مقامات دولتي  .ديگران نفوذ خواهد كرد

يك نهاد  ويژگيترين  اين صفت مهم. شته باشنداقرار ند بخش خصوصي و مداخالت سياسي وذفتحت ن

بررسي شود  كه آن است ،بتوان از قدرت يك نهاد آگاه شد يك راه براي آن كه ،در واقع. است قدرتمند

 .شود به چه ميزان دچار تغييرات مي آن نهاد كليديهاي  پست ،در زمان انتخابات

كـه در  كننـد   مـي در زمينه مبارزه با فساد حمايت  مؤثرعوامل ديگري نيز هستند كه از يك اقدام 

اي كـه   حـوزه . ه شـد توضيح داد پيشتراين رابطه برخي از اين عوامل مانند ايجاد شفافيت و پاسخگويي 

  ،است كه اسـتقالل  اديقانونگذاري و نه هاي ايجاد چارچوب ،اي فعال است ويژه صورت بهآن صندوق در 
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P24F1"حفاظتي صندوق هاي بياارزي" بر اساس را هاي مركزي پكپارچگي و مديريت بانك
P   كنـد  مـي تقويـت .

يك مثال در اين زمينه كاري است كه در تونس در رابطه با حمايت از بانك مركزي در خصوص تقويت 

كفايـت و قابليـت    يارتقا البته. آن صورت گرفته است اختياراتي و لكنترل داخهاي سازوكار ،لاستقال

بع قابـل  ابـه همـين دليـل صـندوق منـ      .دارد اي ويژههميت انيز ر اين نهادها شاغل دكلي فني مقامات 

تـا   گرفتـه  تيمالي بخش دولمين أت مديريت ، ازها حوزهدر دامنه وسيعي از  سازي ظرفيتدر  را توجهي

 .كرده استگذاري  سرمايه ،وييش پولمالي مسئول اجراي قوانين ضد  اطالعاتتقويت واحدهاي 

 سياسي اراده. 5

ولـي طنـز   . است ، ضروريدر مبارزه با فساد ،اند سياسي نشدهاي كه تا حد زيادي  ات حرفهمؤسسايجاد 

سياسـي   مداوموجود يك اراده فعال و  ،اند به فساد آلوده شده الًست كه زماني كه نهادها كاماقضيه آن 

كه صاحبان آنها را نيز  افع فراگير حاصل از فسادنم .خواهد بوديك امر اساسي در زمينه مبارزه با فساد 

ي مورد مقابله قرار گيـرد كـه بـاالترين فـرد در     مؤثر صورت بهتواند  ميزماني تنها  قدرتمند كرده است،

 .استمبارزه با فساد متعهد  كشور به كند كه مو مشخص اعال روشن صورت بههرم قدرت كشور 

بـه داشـتن عملكـرد     مشـهور ه كـه  مؤسسمقامات يك  تمامدر برخي از مواقع شايد الزم باشد كه 

ري در وقدرتمنـد كـه يـك امـر ضـر      "هاي بـزرگ  ماهي"پيگرد قضايي . بركنار شوند ،فسادآميز هستند

تنها زمـاني حاصـل    ،راستاي رساندن پيام روشن مبني بر تعهد به مبارزه با فساد و ايجاد تغييرات است

آن كه رهبران ر گدينكته . علني از روند مبارزه با فساد حمايت كنند صورت بهكه رهبران كشور شود  مي

P25F2"لي كـوان يـو  " .اي دارند حرفه سالمتدر چارچوب  ه ايجاد الگوفردي در زمين هسياسي نقش منحصرب
P 

قـاطع   نه اجراييقابليت و كفايت زيادي در زم ،رهبر سنگاپور در زماني كه اين كشور غرق در فساد بود

 .داشتكارآمد  اتمؤسسسياست ضد فساد و ايجاد  و بدون گذشت

                                                           
1. Fund's Safegurds assessments 
2. Lee Kuan Yew 



 154 بررسي آشكار پديده فساد

 جلوگيري از بروز مشكالت. 6

ولـي ايـن    ،اسـت  ضـروري فعال و مداوم براي هرگونه مبارزه با فسـاد   سياسي رهبريوجود يك اگرچه 

. دشوناسي محدود ينكته اهميت دارد كه اصالحات در حوزه مبارزه با فساد تنها به اجراي يك برنامه س

، توجه به اين نكته است هاي انجام گرفته در زمينه مبارزه با فساد كوشش اعتبار تشخيص يك راه براي

و يا آن كه به حاميـان   د شدهويي رقباي سياسي محداآيا اجراي برنامه ضد فساد تنها به تعقيب قض كه

 .سياسي دولت نيز گسترش يافته است

نيـاورد كـه مقامـات     وجـود  بـه بايد توجه شود كه اقدامات ضد فساد جو ترسـي را   ،آن بر افزون

هاي دولتي به شركتي  بانكدر شرايطي كه  ،مثال طور به. ظايف خود اكراه داشته باشندودولتي از انجام 

تـر بـه    كلي صورت بهو  ، شركت بدهكاراغلب به نفع بانك ،ورشكسته شده است و آن شركت اند وام داده

و ) بخشـيدن اصـل وام باشـد    لكه حتي ممكن است شام( نفع اقتصاد است كه وام تجديد ساختار شود

كـه در   دهـد  مـي ان شـ تجربه صـندوق ن  ،با اين همه. ادامه دهددر نتيجه شركت به فعاليت دوباره خود 

 واهمـه دارنـد  ن آنها از اي. هاي دولتي از انجام چنين اقداماتي اكراه دارند بانكمديران  ،برخي از كشورها

ون ضد فساد كشور به اتهام تلـف  ندر راستاي قا كه موافقت با هرگونه بخشش وام به تعقيب قضايي آنها

مطالبات بانك  لدر عم است در حالي كه روند بازسازي وام ممكن ؛شودمنجر دولتي هاي  ييداراكردن 

 .در وضعيت بهتري قرار دهد ،را در مقايسه با گزينه ديگر كه انحالل شركت است

ولـي   ،بخشد ارتقاانجام كارها را  خودكارفرآيند و  سهولتتواند  مياگرچه اصالح مقررات  ،سرانجام

بـه همـين   . اسـت  ضـروري  ،به مقامات اعطاي اختيار ،ها مانند نظارت بانكي حوزهدر خصوص برخي از 

 .كارا باشد جانشيني براي نهادهايتواند  ميدليل اصالح مقررات هميشه ن

 مالحظات پاياني. 7

بـر   ي پـول الملل بين قوص اين كه صندوصاذعان دارم كه در خ ،المللي به عنوان رئيس يك سازمان بين

بـه   كـردن ن توجـه روي گردانـدن و   ،با ايـن حـال  . جهي وجود داردوحساسيت قابل ت ،فساد نوري بتاباند

انداز اقتصـادي يـك    چشمارزيابي  ،صندوق هاي كنوني سياست در. مناسبي نيستنه يگز ،موضوع فساد
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 اي دارد، عمـده  تأثير آن اقتصادي دو فساد بر عملكر بودهگير مواجه  همهكه با مشكل فساد  عضوكشور 

در ايـن گونـه مواقـع    . يسـت معقول ن، آن كشورمالي و بخش مالي  ،هاي پولي سياستتوجه صرف به با 

هـاي ضـد فسـاد ادامـه      راهبـرد صندوق به ارتباط سازنده با كشورهاي عضو در زمينه طراحي و اجراي 

المللـي كـه    بين ديگرهاي  آمده از كشورهاي ديگر استفاده و با سازمان دست بهخواهد داد و از تجربيات 

 . دكرهمكاري خواهد  ،در اين حوزه تجربيات مستند دارند
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3Fچكيده

2 
 در. است بوده اقتصادي پردازان نظريه و گذاران سياست توجه موردهمواره  مهم امربه عنوان يك  مالياتي سيستم بهينه طراحي

 منجر تر بهينه ستاني ماليات ويژه براي سياستي هاي توصيه ارائه به اقتصادي نظريه در گرفته صورت هاي پيشرفت اخير، يها سال

 مالياتي گذاري سياست گستره در حدودي تا فقط اقتصادي هاي نظريه از برآمده سياستي هاي توصيه وجود، اين با. است شده

ستاني  توسط اقتصاددانان در خصوص مالياتكليدي از هشت درس ارائه شده موجز  يا خالصه ارائهبه  مقاله اين. است تظاهر يافته

 .دهد مالياتي اتخاذ شده را مورد كاوش قرار مي يها  سياستو هاي مالياتي  تعامل بين نظريهتقابل و چنين  هم. پردازد مي بهينه

 
 

 . يماليات سياست ،يماليات نظريه بهينه، يستان ماليات :كليــديواژگان 
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 مقدمه. 1

پـردازان اقتصـادي را    طراحي بهينه سيستم مالياتي موضوعي است كه براي مدت زماني طوالني نظريـه 

تعامـل ميـان نظريـه و     ،اين مقاله. استده كرگذاران اقتصادي را نيز سر در گم  مجذوب خود و سياست

 متـون ن بايـد از  اگذار هاي كليدي را كه سياست دهد؛ اين درس سياست مالياتي را مورد كاوش قرار مي

ها  كه اين درساين  ،همچنين كرده، ها بياموزند، مشخص آكادميك درخصوص چگونگي طراحي ماليات

 .كند مطرح مي ،اند تا چه حدي در سياست مالياتي عملي عينيت پيدا كرده

اين مقاله را با ارائه خالصه كوتاهي درخصوص سياست مالياتي بهينه از ديدگاه اقتصاددانان كه 

0Fاساس مقاالت اساسي رمزي بربيشتر 

1Fو ميرليز) 1927( 1

هشـت   ،سپس ؛كنيم آغاز مي ،است) 1971( 2

ارائـه   ،هـاي اخيـر گسـترش يافتـه اسـت      كه در دههرا درس عمومي كه برآمده از نظريه ماليات بهينه 

 :يمكن مي

 .هاي نرخ ماليات نهايي بهينه به توزيع توانايي بستگي دارد برنامه .1

 .تواند در درآمدهاي باال كاهش يابد ماليات نهايي بهينه مي .2

جـاي فراگيـر    كارگيري يك نرخ ماليات ثابت به همراه يـك سـري پرداخـت انتقـالي يـك       به .3

 .تواند به حالت بهينه نزديك باشد مي

 .يابد نه باز توزيع با افزايش نابرابري افزايش ميميزان بهي .4

 .هاي شخصي نيز مرتبط باشند ها بايد عالوه بر درآمد به مشخصه ماليات .5

كاالهـا   تمـام ماليات بر كاال بايد تنها بر كاالهاي نهايي وضع شود و اين نرخ ماليات بايد براي  .6

 .يكسان باشد

  .انتظارات در حداقل شود، وضع ماليات سرمايه از ناشي درآمد بر نبايد .7

 . در اقتصادهاي پوياي تصادفي، سياست مالياتي بهينه بايد پيچيده و كامل باشد .8

______________________________________________________ 
1. Ramsey 
2. Mirrlees 
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مباني نظريه زيربناي هر درس و ميزان سازگاري آن بـا سياسـت ماليـاتي عملـي      ،در اين مقاله
 .گيرد مورد بحث قرار مي

توان گفت كه تغييرات قابل توجهي در نظريه و  ، ميپژوهشهاي اين  اي از يافته خالصه عنوان به
هر چند دو رويكرد مورد نظر به هيچ وجه (شيوه ماليات ستاني در چند دهه گذشته وجود داشته است 

هـا حركـت    كلي، سياست مالياتي در ابعاد محدود پيشنهادشده توسط نظريه طور به). موازي هم نيستند
در  ،مثـال  عنـوان  بـه . ها و اين ابعـاد هميشـه قطعـي نبـوده اسـت      هاي نظريه اگرچه توصيه. استده كر

2F عضو كشورهاي

1OECDهاي ماليات نهايي بـر درآمـد يكنواخـت     ، طرح يافته  هاي نهايي باال كاهش ، نرخ
بـه هـر حـال،    . انـد  و ماليات بر كاالهاي تجاري بيشتر يكسان و عموماً بر كاالهاي نهايي وضع شده  شده

قابـل تـوجهي از سـطح صـفرِ      صـورت  بـه ها هنوز هم  روندهاي ماليات بر سرمايه سرراست نيست و نرخ
هايي  تر نظري مانند ماليات هاي دقيق برخي از توصيه افزون بر اين،. ها باالتر است توصيه شده در نظريه

كمتر مورد توجه قـرار   ،گيرند، بررسي دارايي و وابستگي تاريخي هاي شخصي را در نظر مي كه مشخصه
تر اين اسـت كـه آيـا     سخت پرسشجايي كه فاصله زيادي ميان نظريه و سياست وجود دارد، . اند گرفته

هر دو مورد باال . جايگزين ديگر هاي ها بيشتر بياموزند يا در مورد راه ايد در مورد نظريهگذاران ب سياست
 .داردتاريخي  پيشينه

 ستاني بهينه نظريه ماليات. 2

كه بايد آن سيستم مالياتي انتخاب شود كه تابع رفاه د كن مينظريه استاندارد ماليات ستاني بهينه بيان 
مربـوط بـه ماليـات سـتاني بهينـه       متون. دكنها حداكثر  اي از محدوديت  اجتماعي را به همراه مجموعه

3Fيك حداكثركننده مطلوبيت عنوان بهريز اجتماعي را  برنامه عمومًا 

گيرد كه در آن تابع رفـاه   در نظر مي 2
از يك  متونترين تحليل از اين نوع، اين  در عمومي. هاي افراد جامعه است اساس مطلوبيت اجتماعي بر

غيرخطي بودن ايـن  . كند كه تابعي غيرخطي از مطلوبيت افراد جامعه است ع رفاه جامعه استفاده ميتاب

كه بيشتر بر برابـري مطلوبيـت   را توزيعي دستيابي به مثال  عنوان بهريز اجتماعي كه  تابع به يك برنامه
 شـده در ايـن زمينـه     به هر حال، برخي از مطالعات انجـام . سازد ممكن ميدهد،  مبتني است ترجيح مي

______________________________________________________ 
1 Organisation for Economic Cooperation and Development 
2. Utilitarian 



 

 1396 زمستان، 80، شماره چهارمسال بيست وفصلنامه روند،  
 

162 

گيرند كه به معني يـك تـابع    ريز اجتماعي تنها متوسط مطلوبيت را در نظر مي كنند كه برنامه  فرض مي
، ايـن  پـژوهش با توجه به اهداف ايـن  . رفاه اجتماعي است كه تابعي خطي از توابع مطلوبيت افراد است

يك حداكثركننده مطلوبيت خطي سـنتي در  ريز اجتماعي را  و اگر برنامه داشتهها اهميت ثانويه  تفاوت
 4F1.نظر بگيريم، اشتباه نخواهد بود

شـود كـه    رو است، معموالً فرض مـي  هريز اجتماعي با آن روب سازي مشكلي كه برنامه براي ساده

در برخـي مـوارد از   ). مثال در مورد تفريح و مصرف عنوان به(ند دار يافراد جامعه ترجيحات يكسان تمام

. اسـت د كه اقتصاد شـامل افـراد كـامًال يكسـاني     شو مياين فرض همگني يك گام جلوتر رفته و فرض 

كننده نمونه را حـداكثر   ريز اجتماعي انتخاب سيستم مالياتي است كه رفاه اجتماعي مصرف هدف برنامه

هاي ايجادشـده توسـط سيسـتم ماليـاتي پاسـخ       كننده به انگيزه داند مصرف كند، در شرايطي كه او مي

كننده نمونـه   در برخي مطالعات انجام شده درخصوص ماليات ستاني، فرض داشتن يك مصرف. دهد مي

كه خواهيم ديد، اتخاذ نتايج سياستي از  طور به هر حال، همان. سازي مفيد باشد ممكن است، يك ساده

آفـرين   تواند در برخـي مـوارد مشـكل    مي ،نه در آن استفاده شده استكننده نمو يك مدل كه از مصرف

 . باشد

ريز اجتمـاعي در   هايي است كه برنامه از تعيين يك تابع هدف، گام بعدي تعيين محدوديت پس

يـك رويكـرد   ) 1927(در يكي از مطالعات مهم اوليه، رمزي . است رو روبهطراحي سيستم مالياتي با آن 

ريز بايد مقدار مشخصي از درآمد مالياتي را تنها از طريق ماليات بـر   رض كنيم برنامهف: دهد پيشنهاد مي

هـايي بايـد بـر اسـاس نسـبت معكوسـي از        رمزي نشان داد چنين ماليات. كاالهاي تجاري افزايش دهد

كـه بـر كاالهـاي داراي تقاضـاي      اي گونـه به  ،كننده براي هر كاال وضع شوند كشش تقاضاي هر مصرف

 يهـا  پيشنهاد رمزي بر نظريه ماليات ستاني و نيز بر زمينـه . تر وضع شود هاي سنگين ماليات  ،كشش بي

به هر حـال، از منظـر   . عميقي گذاشت تأثيرگذاري كاالهاي عمومي و تنظيم مقررات  مانند قيمتديگر 

مـر كـه   ستاني بهينه، كه هدف آن تعيين بهترين سيستم ماليـاتي اسـت، ايـن ا    مربوط به ماليات متون

______________________________________________________ 
كه ايـن   كند ميتري در خصوص تعيين ماليات ستاني بهينه پرتو اشاره  يك دستور كار محدود شدهبه ) 1987(استيگليتز . 1

 .ه استشداستفاده ) 2007(توسط ورنينگ  تازگي بهروش 
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 ،در مقابـل . اسـت ساز  اساس فروضي كنار گذاشته شوند، آشكارا مشكل هاي مالياتي بر برخي از سيستم

هاي مالياتي ممكن، مانند ماليـات   ريز اجتماعي اين امكان داده شود كه تمام چارچوب توان به برنامه مي

هـاي شخصـي و    حتي مشخصه غيرخطي و وابسته متقابل بر كاالها، ماليات بر درآمد از منابع مختلف و

 .غير اقتصادي را مدنظر قرار دهد

ريز اجتماعي در انتخاب يك سيستم مالياتي اختيار نامحدود داشـته باشـد، در آن    اما اگر برنامه

يـك ماليـات    ماليات بهينه صرفًا: دشو ميتعيين سيستم ماليات ستاني بهينه بسيار آسان  مسألهصورت 

كننـده   كننده نمونه تعريف شده باشد، آن مصرف صاد بر اساس يك مصرفبه هر حال، اگر اقت. يكجاست

ود نـواقص  نبدر حالت . كند تمام صورتحساب مالياتي دولت را به يك صورت يا شكلي ديگر پرداخت مي

وجـه   كنندگان به هيچ هاي مصرف ، بهترين راه اين است كه انتخابپيشينبازار مانند پيامدهاي خارجي 

ريـز   دهـد كـه برنامـه    ماليات يكجا دقيقًا همان كاري را انجام مـي  ،در اين حالت. نگيردقرار  تأثيرتحت 

 .خواهد اجتماعي مي

تـرين دليـل    مهـم  ؛دشـو  ميهاي يكجا استفاده  به چند دليل در دنياي واقعي به ندرت از ماليات

د شـو  مـي كه سبب  شدهيكسان بر ثروتمندان و افراد فقير اعمال  صورت بهاين است كه اين نوع ماليات 

وزيـري در   هنگامي كـه مارگـارت تـاچر در زمـان نخسـت     . سهم نسبي افراد فقير از ماليات بيشتر باشد

در ابتـداي  » هزينه اجتمـاعي «عنوان  باآميزي ماليات يكجا در سطح محلي را  صورت موفقيت بريتانيا به

رش نيويـورك تـايمز در سـال    اسـاس گـزا   بـر . طرفدار بـود  ، اين ماليات كامالً كمدكروضع  1989سال 

، عصبانيت فراگير درخصوص اين ماليات اگرچه امنيت فيزيكي خانم تاچر را به خطـر نينـداخت   1990

البته ممكن است بتوان ثابت كـرد كـه ايـن اظهـارنظر     . ولي زندگي سياسي او را با مخاطره مواجه كرد

آن اهداف كـارايي و پاسـخگويي بـر     مالي مخارج عمومي او باشد كه در تأمينآخرين تمجيد از فلسفه 

 يوزير اين قانون مالياتي به سرعت لغو شد و دوران نخست 5F1.داشت برتريارزش وضعيت رفاهي جامعه 

 .ي اتفاقي، پايان يافتصورت بهتاچر مدت زمان اندكي پس از اين قضيه و نه 

______________________________________________________ 
1. Passell. (1990). 
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همگني در نـا ريز اجتمـاعي بايـد    ، برنامهتوان نتيجه گرفت ميكه از اين قسمت مقاله  طور همان

ها در توانايي ذاتـي   ريز اجتماعي بتواند تفاوت اگر برنامه. دهندگان را درك نمايد  توانايي پرداخت ماليات

هاي يكجا استفاده كند، ماليات يكجـا   تواند از ماليات كنندگان ماليات را مشاهده كند، مي  ميان پرداخت

ها نبايد به هيچ يك از تصميمات افـراد بسـتگي    اين ماليات. اد وضع خواهد شدهاي افر اساس توانايي بر

تواند بدون كـاهش   ريز مي برنامه ، در نتيجه،شود ها نمي كردن انگيزه سبب منحرف ،داشته باشد، بنابراين

 رتصـو  بـه تواند توانـايي افـراد را    از آنجا كه يك دولت واقعي نمي 6F1.كارايي، به هدف مساوات دست يابد

گرايانـه و مفيـد بـا     هـاي واقـع   در ارائه توصـيه  بنابراين، اين مدلگيري نمايد،  مستقيم مشاهده و اندازه

 .شكست مواجه خواهد شد

سـازي   با پيشـنهاد راهـي بـراي مـدل    ) 1971(هاي مالياتي بهينه را ميرليز  ل دومين موج از مد

كننـدگان   رقابل مشاهده در ميان پرداخـت ريز اجتماعي با ناهمگني غي مواجهه يك برنامه مسألهرياضي 

در ايـن  . در نسخه ابتدايي مدل، توانايي ذاتي افراد براي كسب درآمد متفاوت است. دكرمعرفي   ماليات،

مشـاهده   ،تواند درآمد افراد را كه هم به توانايي و هم به تـالش افـراد بسـتگي دارد    ريز مي برنامه ،حالت

ريـز بـه    اگـر برنامـه  . مستقيم مشـاهده كنـد   صورت بهيي و تالش افراد را تواند ميزان توانا ، ولي نميدكن

توانايي باالتر، بر درآمد افراد ماليات اعمال كند، آنها بـراي كسـب درآمـد     باگيري از افراد   منظور ماليات

بـودن    روش ميرليز بـا در نظرگـرفتن نـاهمگني غيرقابـل مشـاهده، كاهنـده      . بيشتر تالش نخواهند كرد

هـاي   كـه دولـت  را بستان سنتي ميان برابري و كـارايي   -مطلوبيت نهايي مصرف و اثرات انگيزشي، بده

سـازي كـرده و آن را بـه رويكـرد غالـب در ميـان        رياضـي مـدل   صـورت  به ،هستند رو روبهواقعي با آن 

 .دكن ميهاي مالياتي تبديل  نظريه

______________________________________________________ 
با در نظر گرفتن توابع مطلوبيـت   ،به عنوان مثال. اي به بار آورد در اين مورد، سياست بهينه ممكن است نتايج غيرمنتظره .1

پذير جداشدني، به محض اعمال سيستم مالياتي، افراد داراي توانايي باالتر، عمومًا داراي مطلوبيت كمتـري در مقايسـه    جمع
كننـدگان   ريـز اجتمـاعي، مصـرف پرداخـت     به دليل كاهنده بودن مطلوبيت نهايي، برنامه. با افراد با توانايي كمتر خواهند بود

جـايي اسـت كـه     ،دهندگان با توانايي باالتر اما حالت بهينه براي ماليات ؛كندتر را برابر مي ليات داراي توانايي باالتر و پايينما
جاي هدفمند براي باز توزيـع توليـد    ريز اجتماعي از ماليات يك در اين حالت، برنامه. و كمتر استراحت كنند ردهبيشتر كار ك

 .كند افراد استفاده ميناشي از تالش اضافه اين 
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7Fبا اطالعات ناقص ماليات بهينه، يك بازي مسألهدر چارچوب ميرليز، 

ميان ماليات دهنـدگان و   1

 دريافـت ريز اجتماعي تمايل دارد كه از افراد بـا توانـايي بـاالتر ماليـات      برنامه. ريز اجتماعي است برنامه

، اما او بايـد اطمينـان حاصـل نمايـد كـه سيسـتم ماليـاتي        دكنكرده و به افراد با توانايي كمتر منتقل 

داراي توانايي باال در جهت وانمود كردن به داشتن توانايي كمتر، ترغيب د افراد شو ميشده، سبب ن وضع

اساس نتايج ايـن   بر. است 8F2»اصل آشكارسازي«اساس  بر بيشتردر حقيقت، تحليل مدرن ميرليز . شوند

آن افـراد در   دربازي سنتي، تخصيص بهينه منابع از طريق اعمال سياستي به دست خواهـد آمـد كـه    

ريـز   برنامـه  ،ديگـر  بيانبه  9F3.اي ايجادشده، ميزان توانايي خود را داوطلبانه آشكار كننده پاسخ به انگيزه

توانايي  بادهندگان   هاي كافي براي ماليات اجتماعي بايد اطمينان حاصل كند كه سيستم مالياتي انگيزه

شـان اسـت حفـظ كننـد،      كند تا توليد خود را در سطوح بااليي كه متناظر با توانـايي  باالتر را فراهم مي

 .دكنهاي باالتري تحميل  ريز اجتماعي تمايل داشته باشد كه به اين گروه ماليات حتي اگر برنامه

دهد تـا   ماعي اجازه ميريز اجت شده توسط ميرليز در اين است كه به برنامه  قدرت چارچوب ارائه

 آن پيچيدگي باالي سطح نيز ميرليز رويكرد ضعف ؛دهد هاي مالياتي ممكن را مدنظر قرار  تمام سيستم

كـه   اي گونـه  به(ها سازگار باشند  شده با انگيزه  عمالا هاي محدوديت كه موضوع اين به توجه لزوم. است

ماليـات   مسأله، )، كار نكنندنددارها همانند حالتي كه توانايي كمتري  افراد پس از اعمال اين محدوديت

هـاي بيشـتري بـا اسـتفاده از ايـن       از زمان ارائه روش ميرليز پيشرفت. كند تر مي ه را بسيار مشكلنبهي

10Fتوان راه حل عمومي ميرليز را در تومـاال  مي. رويكرد صورت گرفته است

11Fسـاالنيه ) 1990( 4

و ) 2003( 5

12Fكاپال

 .مشاهده كرد) 2008( 6

______________________________________________________ 
1. Imperfect Information Game 
2. Revelation Principle 

هـايي   ند عمومـاً از پـرداختن بـه موقعيـت    هسـت ) 1971(مربوط به ماليات بهينه كه بر اسـاس روش ميرليـز    هاي پژوهش .3
ريز اجتماعي نتواند بـه اجـراي يـك طـرح      برنامهكنند كه در آنها اصول آشكارسازي وجود ندارد، مانند زماني كه  اجتناب مي

 .سياستي در آينده اقدام نمايد
4. Tuomala 
5. Salanie 
6. Kaplow 
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بر روي هشت درس مهم پيشنهادشده توسط نظريه ماليـات بهينـه تمركـز     ،در ادامه اين مقاله

و  1970هـاي   دهـه  درشـده   بـار در كارهـاي انجـام   ين نخستها براي  بسياري از اين درس. خواهيم كرد

شده و بخشي از اهداف اين مقاله نيز آن است كه اطالعـات خواننـدگان دربـاره مطالعـات       مشتق 1980

. روز رسـاني كنـد   هاند، ب  كه برآمده از اين نتايج بوده يا به توصيف آنها پرداختهرا جديد در اين خصوص 

آيا سياسـت  دهيم كه  ها، نشان مي با استفاده از داده ،براي هر درس مطالب اصلي را بيان كرده و سپس

 .شده حركت كرده است يا خير  هاي توصيه مالياتي اخير در جهت

 برنامه نرخ بهينه ماليات نهايي به توزيع توانايي بستگي دارد: درس اول. 3

هاي ماليات نهايي بر درآمـد   جديد مربوط به ماليات بهينه، طراحي برنامه نرخ هاي پژوهشتمركز اصلي 

يـك موضـوع    عنـوان  بـه قـرار داشـت و   ) 1971(در مركز نوآوري ميرليـز   موضوعاين . نيروي كار است

هـاي پويـا كـه در     حـداقل تـا زمـان ارائـه مطالعـات اخيـر بـر روي مـدل        (با اهميت باقي ماند  پژوهش

 ).شدهاي بعدي بحث خواهد   قسمت

بري بستان ميان كارايي و برا-هاي ماليات نهايي، چالش اصلي در بده در مدل ميرليز تعيين نرخ

ايـن افـزايش   . نرخ ماليات نهـايي افـزايش يابـد    ،فرض كنيد در يك سطح مشخص از درآمد. بوده است

 دسـت  بـه تـالش بيشـتر آن درآمـد را     بـا كـه   را چرا كه افـرادي  ،دشو ميماليات به قيمت كارايي تمام 

آورنـد،   مـي  دسـت  بـه اما اين تغيير ماليات براي افرادي كه درآمدهاي باالتري  ؛دكن ميدلسرد  ،آورند مي

اما نرخ  ،متوسط ماليات اين افراد شده  اين امر سبب افزايش نرخ. شود سبب ايجاد انحراف در رفتار نمي

هـاي   درآمـد ماليـاتي حاصـل از دهـك     ماليات، افزايش اين كه آنجا از. برد  نهايي ماليات آنها را باال نمي

 بنابراين،د، شوافراد استفاده  تماممالي انتقاالت به  نتأميتواند براي  باالي درآمدي را افزايش داده و مي

فايده براي هر پيشـنهاد   - اين عوامل لزوم انجام يك تحليل هزينه .تواند به افزايش برابري منجر شود مي

در شـرايط يكسـان،   . دهنـد  هاي ماليات نهـايي را ارائـه مـي    كردن مجموعه نرخ جايگزين برايشده   ارائه

13Fتر است كه افراد كمتري در حاشيه ماليات نهايي، زماني جذابافزايش نرخ 

قـرار گرفتـه و    تـأثير تحت  1

براي ايجاد تعـادل مناسـب    ،بنابراين. قرار گيرند تأثيرتر از حاشيه تحت  پاييناي  افراد بيشتري در نقطه

______________________________________________________ 
1. Margin 
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اد جامعـه طراحـي   هاي افـر  اساس توزيع توانايي هاي مالياتي بايد بر ميان كارايي و برابري، مجموعه نرخ

 .ندشو

تواند به سياستگذاران عملي كمك  نمي ،از آنجا كه اين درس بسيار وسيع و غيراختصاصي است

 .دهد اما اين درس پايه و اساس چند درس بعدي را تشكيل مي ؛دكن

 تواند در درآمدهاي باال كاهش يابد ماليات نهايي بهينه مي: درس دوم .4

هاي ماليات نهايي براي كارگران با درآمد باال بايد به چه ميزان باشد؟ بـه دليـل تنـوع گسـترده در      نرخ

، عدم اطمينان يا حداقل نوسان قابـل تـوجهي    هاي نهايي باال در طول زمان و در كشورهاي مختلف نرخ

را از ديـد نظريـه    اسـخ پها،  گيري دادهكار بهاز  پيش. گذاران به اين پرسش وجود دارد در پاسخ سياست

 .كنيم ماليات بهينه بررسي مي

 نظريه .4-1

 بـا بهينه بودن نرخ ماليات نهايي صفر بـراي فـرد   ) 1971(شده از مدل ميرليز   يك نتيجه اوليه شناخته

ولي ممكـن اسـت    ،كرده  عملي اين يافته را تضعيف) داللت(مطالعات اخير ارتباط . باالترين درآمد است

 .درآمد باال در پس آن وجود داشته باشد باهنوز هم داليل مهمي براي ماليات ستاني از افراد 

 بـا كنيد يك نرخ ماليات نهايي مثبت بر درآمد فرد   فرض: زير است صورت بهبحث اصلي ميرليز 

اين نرخ ماليـات نهـايي   . است yكنيد درآمد اين فرد برابر با  شده و فرض باالترين درآمد در اقتصاد وضع

اگـر نـرخ ماليـات    . داردهزينه كـارايي   ، بنابراين،است كننده بر تالش اين فرد داشته  مثبت اثري مايوس

در آن صـورت همـان ميـزان درآمـد       به صفر كـاهش يابـد،   yنهايي براي همان فرد درآمدهاي فراتر از 

ماليـات نهـايي    ، دريافـت بنـابراين . نخواهد داشـت هاي كارايي نيز وجود  شده و هزينه آوريگردمالياتي 

 .تواند بهينه باشد باالترين درآمد نمي بامثبت از فرد 

موضـوعي كـه    عنوان به بيشترخوانده شده است،  14F1»انگيز جالب توجه و بحث بر«اين نتيجه كه 

تنها بـراي  كرد كه اين نتيجه  تأكيدتوان  مي. داللت عملي محدودي دارد، كم اهميت شمرده شده است

و ممكن است اين قضيه فقط يك كنجكـاوي نظـري    شتهداجامعه را  فردي است كه باالترين درآمد در

______________________________________________________ 
1. Tuomala. (1990). 
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بـاالترين درآمـد بـه كـل افـراد       بـا پتانسيل توزيع مجدد درآمد فـرد  . واقعي و عملي مسألهباشد تا يك 

توانـايي   باديگر دهندگان  تهاي نهايي باال براي دومين فرد با درآمد باال و ماليا جامعه، ممكن است نرخ

ها بستگي دارد يا  آيا به شكل انتهاي نيمه بااليي تابع توزيع توانايي موضوعاينكه اين . دكنباال را توجيه 

 ،مثـال  عنوان به. اصالً وجود داشته باشد» باالترين درآمد بافرد «، مشخص نيست كه افزون بر اين. خير

نامحـدود    نرخ ماليات بهينه افراد با درآمـد بـاال، توابـع توزيـع     مسألهكه در د كن ميبيان ) 2001(سائز 

باالترين درآمد، فلسـفه نـرخ نهـايي     بابدون يك فرد . هاي محدود مورد توجه قرار دارند بيشتر از توزيع

هاي نهايي براي درآمـدهاي نزديـك    باالترين درآمد كاربردي نخواهد بود و نرخ باماليات صفر براي فرد 

 .بااليي توزيع درآمدي ممكن است مثبت و حتي بزرگ نيز باشند به انتهاي

بـاالترين   بـا نرخ ماليات صفر براي فـرد  (اساس مفهوم اصلي اين نتيجه  به غير از اين موارد، بر

توان گفت كه يك وظيفه اصلي براي تحليل سياسـت تعيـين شـكل دنبالـه بـااليي توزيـع        ، مي)درآمد

دريافـت  ) 1990(اساس مدل ميرليز، تومـاال   شده بر  ي عددي اوليه انجامها سازي در شبيه. توانايي است

يابد مگـر   شده با افزايش درآمد، نرخ ماليات نهايي كاهش مي  توان ديد كه در تمام موارد گزارش مي«كه 

هاي كارايي توزيـع مجـدد بـراي     توماال هزينه هاي سازي شبيه در. »درآمدي پايينهاي  در سطوح دهك

 بـا ها براي دامنه وسيعي از افـراد   كاهش نرخ موضوعباله بااليي توزيع درآمدي باال بود كه اين بيشتر دن

بـاالترين درآمـد، در    بـا نرخ صفر مالياتي براي فـرد  د كن مياين نتايج بيان . كند درآمد باال را توجيه مي

هـاي   مقابلـه بـا انگيـزه   حالت حدي يك نمود آموزنده، هرچند تندروانه، از قدرت اثرات انگيـزش بـراي   

15Fدر مقابـل، سـائز  . هاي نهايي براي افراد با درآمد باالتر است توزيع مجدد در هنگام تعيين نرخ

1 )2001 (

16Fسازي عددي را بر اساس كار دياموند يك شبيه

 پيشـين هاي  انجام داده است و برخالف يافته) 1998( 2

د با درآمد متوسط و باال افزايش يابد و ايـن نـرخ   هاي نهايي براي افرا رسد كه بايد نرخ به اين نتيجه مي

بـه نظـر   . درصد هـم برسـد   80د به توان ميدرصد بوده و حتي  50براي افراد با درآمد باال نبايد كمتر از 

توماال . ها باشد ها در فروض زيربنايي مربوط به شكل توزيع توانايي رسد اختالف اوليه ميان اين يافته مي

______________________________________________________ 
1. Saez. (2001). 
2. Diamond 
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17Fنرماليك توزيع لگاريتمي 

كه بهتر است ند كردكه دياموند و سائز بيان  را در نظر گرفته بود، در حالي 1

18Fدنباله راست توزيع از نوع توزيع پارتو

تر   باشد كه در مقادير باال نسبت به توزيع لگاريتمي نرمال ضخيم 2

 .است

ها را از  ع تواناييسائز توزي ،مثال عنوان به. ها يك كار بسيار پرمخاطره است توزيع توانايي برآورد

آورد، كه اين كار نيازمند در نظرگرفتن فروضي در خصوص بسـياري   دست بهشده درآمد   توزيع مشاهده

توانيم بـر درسـتي ايـن     روشن نيست كه تا چه حد مي. ماليات بهينه است متونمهم در  هاي موضوعاز 

 .روش تكيه كنيم

 ،بـه هـر حـال   . نماينـده توانـايي اسـت    انعنـو  بـه يك رويكرد جايگزين، استفاده از دسـتمزدها  

چرا كـه بـراي    ،دستمزدهاي ساعتي يك مفهوم ساده براي افراد موجود در باالي توزيع درآمدي نيست

هـاي مربـوط بـه سـاعات كـار        اين افراد ممكن است درآمد كار و سرمايه در هم تنيده شده باشد و داده

. دهـد  اطالعات مربوط به دستمزد نيز پاسخ شـفافي بـه مـا نمـي     افزون بر اين،. چندان قابل اتكا نباشد

19Fهاي طرح سرشماري جمعيت فعلي با استفاده از داده 1شكل 

3(CPS)    كـه  را ، توزيـع دسـتمزد افـرادي

بـه  (دالر  هـزار  200و كمتـر از  ) دالر هزار 100تقريباً برابر با درآمد ساالنه (دالر در ساعت  43بيش از 

دو توزيـع پـارامتري    همچنـين، . دهـد  درآمد دارنـد، نشـان مـي   ) درآمد باال اد بامنظور حذف اثرات افر

، شـود  مشـاهده مـي  كـه در شـكل    طـور  همـان . ها برازش شده است لگاريتمي نرمال و پارتو بر اين داده

ديداري از هم تفكيـك   صورت بهتوان  هاي پارتو و لگاريتمي نرمال را در اين دامنه از درآمدها نمي توزيع

در دامنه باالي سـطح درآمـدي   آمريكا خصوص دستمزد افراد در اياالت متحده  در CPSهاي  داده. كرد

  .براي عموم در دسترس نبوده و محرمانه است 1نشان داده شده در شكل 

  

______________________________________________________ 
1. Lognormal 
2. Pareto Distribution 
3. Current Population Survey 
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كا دنباله سمت راست توزيع درآمد اياالت متحده . 1شكل   2003در سال آمري

 

 
 

 

 

 

 

 
 تمـام  دهنـده  نشـان هـر سـطح از دسـتمزد     شواهد تجربـي در . اساس نظرسنجي بر مبناي جمعيت فعلي در ماه مارس است اطالعات بر: توضيح

 100 ،كه عدد گردشده بر مبناي گزارش ساالنه دالر 58 و 48دو دستمزد  مشاهدات را در تعداد. شواهدى است كه با آن دستمزد آغاز شده است

 .است 1شده و مجموع مشاهدات  ها نرمال تمام سرى. استساعت كاركرد در هفته  40ناى بمدالر گزارش ساالنه درآمد بر هزار  120و هزار

. مانـد   هـاي ديگـري نيـز بـاقي مـي      حتي اگر شكل توزيع توانايي هم معلوم بود، عدم اطمينـان 

طور خاص اينكه بايـد بـه چـه     و به(د شواينكه كدام تابع رفاه اجتماعي مناسب استفاده  ،مثال عنوان به

20Fهنجاري پرسشيك ) دكرميزان به نابرابري توجه 

.  ها به آن پاسخ داد اساس داده توان بر است كه نمي 1

هاي بهينه ماليـات بـر درآمـد را     تواند الگوي نرخ هاي تابع توزيع توانايي افراد مي ، مشخصهافزون بر اين

21Fداهان. قرار دهد تأثيرتحت 

22Fو استرازينسكي 2

معادل، كاهش  صورت به(اهميت اثرات درآمدي ) 2000( 3

آنهـا نشـان دادنـد توابـع     . دنـد كرهاي ماليات نهايي مطالعه  را براي الگوي نرخ) مطلوبيت نهايي مصرف

هـاي ماليـات نهـايي     هاي ماليات بهينه در درآمدهاي باال شـده و نـرخ   مطلوبيت مقعر سبب كاهش نرخ

23Fسندمو. پارتو از دستمزدها هم كاهشي باشدحتي ممكن است براي توابع توزيع 

24F، جاد)1993( 4

25Fو سو 5

6 

______________________________________________________ 
1. Normative 
2. Dahan 
3. Strawczynski 
4. Sandmo 
5. Judd 
6. Su 
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26Fو وينزيرل) 2008(و كاپال ) 2006(

مفاهيم ناهمگني ميان افراد مختلـف در مـواردي غيـر از    ) 2009( 1

آنها دريافتنـد افـزايش ابعـاد نـاهمگني     . ندكردتوانايي مانند ترجيحات ميان مصرف و درآمد را مطالعه 

هـاي مربوطـه در نـرخ     بايـد گفـت كـه كشـش     سرانجام. شود ن بازتوزيع بهينه ميسبب كاهش در ميزا

هاي ماليات بهينه عموماً يك كشـش يكسـان را در    سازي كه شبيه در حالي. ندمؤثرماليات بهينه بسيار 

كشـِش درآمـد مشـموِل ماليـات بـااليي را نسـبت بـه        ) 1995(گيرند، فلدستين  ميان افراد در نظر مي

تـري را   هاي پـايين  كشش) 2002(گرابر و سائز . دبرآورد كرهاي ماليات در ميان افراد با درآمد باال  نرخ

كرد كه با افزايش درآمد، كشـش   آنها هم از اين فرضيه پشتيباني ميهاي  برآوردا نتايج دند، امبرآورد كر

هـاي   شـان در نـرخ    اگر كارگران با درآمد باال نسبت به كاهش درآمد مشمول ماليات. يابد نيز افزايش مي

با درآمد بـاالتر   پذير باشند، اين امر به معني كاهش نرخ ماليات نهايي بهينه بر افراد ماليات باالتر كشش

ها و نيز تابع رفاه اجتماعي در اينجا نيز اختالفات  اما همانند توزيع توانايي ؛و بقيه موارد ثابت است بوده

 . ها در درآمدهاي مختلف وجود دارد خصوص الگوي مناسب كشش زيادي در

مطالعـات  . شود مشاور سياست مالياتي در وضعيت دشواري قرار گيرد تمام اين موارد، سبب مي
هـا، توابـع رفـاه اجتمـاعي و      كه يك شكل خـاص را بـراي توزيـع توانـايي    ) 1971(اوليه پس از ميرليز 

شـد   كردنـد، سـبب مـي    هاي عرضه نيروي كار فرض مـي  هاي افراد جامعه و يك الگو از كشش مطلوبيت
درآمـدي را  هاي ماليات نهـايي در افـراد قسـمت بـاالي توزيـع       نتايج روشن اما غيرمنتظره كاهش نرخ

دادنـد كـه    دسـت  بـه را  يادشـده برخي از كارهاي اخير نيز نتايجي كامًال متفاوت با نتايج . دهد دست به
 .هاي موجود سازگارند، اما بسياري از فروض كليدي آنها جاي بحث فراواني دارند بيشتر با سياست

 گيريكار بهاعمال و . 4-2
هـاي   تدريج به سمت نـرخ  عمومي در سه دهه اخير، به ابهام موجود در نظريه اقتصادي، سياسترغم  به

27Fباالترين ُگوِه مالياتي 2 شكل. استده كرتر براي افراد با درآمد باالتر حركت  ماليات نهايي پايين

نهايي  2
يـا ماليـات عمـومي بـر     (رزش افـزوده  ا بر ماليات نرخ با باال نهايي درآمد بر ماليات نرخ از تركيبي كهرا 

ميانگين ُگوِه مالياتي . دهد نشان مي 2007تا  1983از سال  OECD عضو براي كشورهاياست ) فروش
 60درصد بـه كمـي بـيش از     80تدريج از نزديك  در اين دوره به OECD عضو نهايي باال در كشورهاي

______________________________________________________ 
1. Weinzierl 
2. Tax Wedge 
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هـاي ماليـات بـر درآمـد نهـايي بـاالي        بيشتر اين كاهش به دليل كاهش نرخ. درصد كاهش يافته است
در . درصد كاهش يافته است 50ده توسط دولت مركزي صورت گرفته كه در اين دوره بيش از ش  اعمال

در  ،هاي محلي و ايالتي اساساً ثابت مانده مربوط به دولت بر حقوق و دستمزد ماليات هاي نرخ ،اين دوره
 .اند ماليات بر ارزش افزوده و ماليات عمومي بر فروش تا حدودي افزايش يافته كه حالي

شورهاي. 2شكل  راي ك ه مالياتي نهايي ب وِ  1983-2007در دوره  OECD عضو باالترين گُ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 .است) VAT( ماليات بر ارزش افزوده و )MTR(باالترين درآمد نهايي بر  مالياتنرخ ُگِوه ماليات تركيبي از 
Wedge =1-(1 - MTR)/(1+VAT) 

گُـوِه  . كشور با سـرى كامـل اسـت    16اقتصادي و  عهمكاري و توسهعضو سازمان كشور 30تمام ميانگين غيروزني  دهنده نشانشكل اين : توضيح

 .ماليات بردرآمد مركزى و شبه مركزى و ماليات بر حقوق و دستمزد است شامل

كننـده   ، ممكن اسـت گمـراه  2هاي نهايي بسيار باالي نشان داده شده در شكل  نرخ ،به هر حال

 دسـت  بـه  ،ها اعمال شـده انـد   كه در آن اين نرخرا خصوص دامنه درآمدي  باشند، چرا كه اطالعاتي در

بـه كـارگري اعمـال شـده اسـت كـه        2006مثال، باالترين نـرخ نهـايي در بريتانيـا در سـال      عنوان به. دهد نمي

آمريكـا  ايـن ميـزان در ايـاالت متحـده      كه حاليدر  ،درصد از ميانگين درآمد كارگران بوده 134با  برابردرآمدش 

در طول زمان كـاهش يابـد،     شود، ها به آنها اعمال مي اگر حداقل درآمدي كه باالترين نرخ. درصد بوده است 653

بـراي در نظرگـرفتن ايـن امكـان،     . خواهند شد رو روبهتري از كارگران با درآمد باال با نرخ ماليات باال  دامنه وسيع
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درصـد   250 برابـر شـده بـر درآمـد     اين جدول نرخ ماليات اعمال. گيرد رويكرد جايگزين را در نظر مي ،1جدول 

سـادگي در    هـاي آنهـا بـه    دهد كه داده را نشان مي OECD عضو ميانگين درآمد كارگران در هر يك از كشورهاي

 .در دسترس است 28F1)2005 -2006و  1981 -82يعني از ( 2نظر در شكل  ابتدا و انتهاي دوره مورد

 ماليات نهايي پر درآمدهانرخ هاي . 1 جدول

 درصد از دريافتي كاركنان 250نرخ ماليات نهايي بر 
 كشورها 1981-1982 2005-2006 تغييرات

 استراليا 53 47 -6

 اتريش 55 50 -5

 بلژيك 55 50 -5

 كانادا 31 26 -5

 دانمارك 8/39 5/26 -3/13

 فرانسه 5/62 1/48 -4/14

 يونان 38 40 2

 ايتاليا 37 39 2

 هلند 4/64 52 -4/12

 نروژ 38 8/23 -2/14

 اسپانيا 3/25 2/29 8/3

 سوئد 58 25 -33

 گلستانان 5/42 40 -5/2

 آمريكا 50 28 -22
 .ماليات بر درآمد دولت مركزى بدون ماليات بر حقوق و دستمزد: توضيح                                          

كشور كاهش يافته و افزايش نرخ در  14كشور از  11نرخ ماليات نهايي بر افراد با درآمد باال در 

طـور متوسـط، نـرخ ماليـات      بـه . اند، بسيار ماليم بوده است بوده رو روبهچند كشوري كه با افزايش نرخ 

رصد كـاهش  د 11سال اخير حدود  25در  OECD عضو نهايي در اين سطح باال از درآمد در كشورهاي

 .يافته است
______________________________________________________ 

تـرين و سـازگارترين مجموعـه داده درخصـوص ماليـات بـر        گسترده OECD عضو پايگاه داده مربوط به ماليات كشورهاي .1
 .درآمد در كشورهاي توسعه يافته است
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توانـد بـه حالـت     جاي فراگير مـي  ماليات ثابت، به همراه پرداخت انتقالي يك: درس سوم. 5

 بهينه نزديك باشد

كننده كليـدي در برنامـه ماليـاتي     بحث شد، شكل توزيع توانايي، يك عامل تعيين پيشتركه  طور همان

خصوص ماليـات سـتاني    در مطالعات اوليه در در نظرگرفته شده) توزيع توانايي(ي ها شكل. بهينه است

: دكنـ  مـي بيـان  ) 1971(ميرليـز   واقع،در . دادند مي دست بهثابتي را  هاي ماليات بهينه نسبتاً  بهينه نرخ

در بـا  . »باشـد  هاي مالياتي به حالت خطـي   آمده، نزديكي برنامه دست  بهترين ويژگي نتايج  شايد مهم«

دهنـد كـه در    سيستم مالياتي را پيشنهاد مـي  -و مقاالت پس از او-ليز بودن، مير اين خطي نظر گرفتن

معمـوالً سيسـتم بهينـه تركيبـي از     . آن بر هر سطح درآمدي يك نرخ ماليات نهايي يكسان اعمال شود

هـاي   متوسط نرخ بنابراين،شود،  افراد را شامل مي تمامجا به  نرخ ماليات نهايي ثابت و يك پرداخت يك

در . حتي با وجود اينكه نرخ ماليات نهايي افـزايش پيـدا نكنـد    ،يابد افزايش درآمد افزايش ميماليات با 

 .كنيم اين يافته را بررسي مي در خصوصاينجا مباحث 

 نظريه . 5-1

) 1971(در چهار دهه از زمان مقالـه ميرليـز     اين ادعا كه برنامه ماليات نهايي بهينه، عمومًا ثابت است،

هـاي ماليـات بهينـه     است كه دريافت نرخ) 2001(ترين آنها سائز  برجسته. شده استبه چالش كشيده 

البتـه  . يابـد  دالر افـزايش مـي   هـزار  200دالر تا حـدود   هزار 50صورت تدريجي از درآمدهاي حدود  به

يعنـي شـكل توزيـع     پيشـين شـده در درس   هاي بحـث  برنامه مالياتي بهينه به فروض مربوط به ورودي

هيچ يك از ايـن سـه عنصـر    . هاي عرضه نيروي كار حساس است ، تابع رفاه اجتماعي و كششها توانايي

 .سادگي ناديده گرفت توان به را نمي مسأله

سازي سياستي، براي تشريح حساسيت نتايج مربوط به ماليات بهينه،  در اين مقاله از يك شبيه 

29Fتوزيع دستمزد تجربـي از   نقطه شروع،. ايم به شكل تابع توزيع توانايي استفاده كرده

1MORG  از CPS 

______________________________________________________ 
1. Merged Outgoing Rotation Groups 
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يك توزيع لگـاريتمي نرمـال   : ايم دو توزيع پارامتري را در نظر گرفته ،در اين قسمت 30F1.است 2007سال 

 كار بهها  متعارف براي توصيف توزيع توانايي طور بهتوصيف شد، ) 1990(گونه كه در كار توماال  كه همان

يك تركيب از توزيع لگاريتمي نرمال تـا دسـتمزدهاي حـدود    ) 2001(شود و همانند كار سائز  برده مي

بـرده شـده    كـار  بـه تفاوت دو توزيع پارامتري . دالر در ساعت و توزيع پارتو براي دستمزدهاي باالتر 43

در دسـترس در  هـاي آنهـا در دامنـه دسـتمزدهاي       بيشتر در انتهاي دنباله سمت راست بوده و تفـاوت 

 .ندهستغيرقابل تشخيص از هم  ها تقريبًا داده

 سازي ماليات نهايي بهينه شبيه. 3شكل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دالر در هر سـاعت و پـس از    43اولي لگاريتمي نرمال و دومي لگاريتمي نرمال تا . دو توزيع مربوط به توانايي است دهنده نشاناين شكل : توضيح
 .آن پرتو است

______________________________________________________ 
 CPSهـاي   كنـيم، داده  خصوص توزيع دستمزد، كه در بخش بعدي به خـوبي از آن اسـتفاه مـي    در هاي تجربي براي داده. 2

Merged Outgoins Rotation Groaps (MORG)  بهتر از نمونهMarch در مقاله از  بنابراين،. استMORG ايـم،   ه كردهداستفا
 Marchرآمد باال بوده است كـه در آن شـرايط نمونـه    هاي نهايي اعمال شده بر افراد با د مگر زماني كه تمركز ما بر روي نرخ

 .داردهاي بهتري   داده
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هاي ماليات نهايي بهينه را براي هر يـك از ايـن دو توزيـع پـارامتري تـا سـطح        برنامه ،3شكل 

تـدريج در طـي    هـاي نهـايي بـه    لگاريتمي نرمال، نـرخ  حالت در 31F1.دهد مي نشان دالر هزار 300درآمدي

دالر افـزايش   هـزار  50 لگـاريتمي نرمـال، از حـدود   -براي حالت پـارتو . يابند توزيع درآمدي كاهش مي

شـود كـه توزيـع پـارتو در      براي درك اين الگوها، يـادآوري مـي  . ابند كه با نتايج سائز مطابقت داردي مي

در حالت وجود تعداد بيشـتري از كـارگران   . تر است سطوح توانايي باال از توزيع لگاريتمي نرمال ضخيم

تـر   از درآمد جذاب در باالي يك سطح معين از توانايي، اعمال يك نرخ ماليات نهايي باالتر در آن سطح

32Fيك ماليات مادون نهايي عنوان بهچرا كه اين ماليات  ؛خواهد بود

كـرده و   بر افراد بـا درآمـد بـاال عمـل     2

 .كند گذاران را به توزيع مجدد قادر مي سياست

برنامه ماليـات نهـايي ثابـت در صـورتي بهينـه اسـت كـه توزيـع          دهند نشان مياين دو برنامه 

در حقيقت، يك توزيـع دسـتمزد را محاسـبه    . دستمزدها ميان اين دو توزيع پارامتري قرار داشته باشد

افراد به غيـر از كـارگران بـا     تمامدرصد براي  50و  48هاي ماليات نهايي بهينه را بين  ايم كه نرخ كرده

لگاريتمي نرمال قرار -و پارتو هاي لگاريتمي نرمال توزيع ميانمهارت و كساني كه ) و بيشترين(كمترين 

كه تعداد كمتري از آنها ناتوان و تعداد بيشـتري نيـز كـارگران    -به غير از سطوح درآمدي پايين  ،دارند

تـر  هـاي ماليـات كم   نيازمند اعمـال نـرخ   ،اي كه در شكل نشان داده شده است غيرماهر بوده و به گونه

را  -كنـد  تجاوز مـي  يادشدهكه اندكي از دو توزيع -و تعداد كمي از سطوح دستمزدي متوسط  -ندهست

اين سياست ماليات بهينه تقريباً ثابت، يـك پرداخـت انتقـالي بـه كـارگر بـا كمتـرين        . دهد مي دست به

در اقتصاد فـراهم   درصد متوسط درآمد به ازاي هر كارگر 60توانايي را تا سطح درآمدي اندكي باالتر از 

 .آورد مي

______________________________________________________ 
. درصد بـود  95 باال دستمزد توزيع براي) 2001( سائزمقدار پيشنهادي . كنيم مي استفاده پارتو پارامتري دو توزيع يكاز  1.

توزيـع دسـتمزد    بهينـه، بـراي محاسـبه نـرخ ماليـات     . كنيممي ادغام كم دستمزدهاي براي لگاريتمي توزيع با را توزيع اين
 دهنـده نشـان  ،شـود  كنيم مطلوبيت به مصرف و استراحت تفكيك مي و فرض مي دادهپارامتريك را از دنباله راست گسترش 

 كـاري  نيـروي  عرضـه  باكشـش  و كشش بي كار به نسبتو  5/1گريزي  گريزي در مصرف با ضريب ريسك  ثبات نسبي ريسك
  .هاي بيمه اجتماعي است مطابق با داده تقريبًا كه هستند ناتوان كارگران از درصد 5 كه كنيم مي فرض. است 5/0برابر 

2  Inframarginal Tax 



 
 ماليات ستاني بهينه در نظريه و عمل

 
177 

هاي نهايي  ها اين باشد كه بايد ماليات سازي شايد يك نتيجه غيرمعمول برآمده از اين نوع شبيه

گيـري   دليل ايـن نتيجـه  . هاي دستمزد پايين، نسبت به بقيه توزيع، در سطح باالتري قرار گيرند در نرخ

جاي بـزرگ بـه    آمد كم، امكان پرداخت انتقالي يكهاي نهايي باال به افراد با در اين است كه اعمال نرخ

كردن كارگران با توانـايي بـاالتر بـه انجـام كـار كمتـر و         افراد با كمترين سطوح توانايي را بدون ترغيب

 درآمد ارزش خالص باالتر، توانايي با كارگران براي. آورد كردن به آن پرداخت انتقالي، فراهم مي  اعتراض

 بـا  افـراد  بـه  سـخاوتمندانه  بـازتوزيع ايـن   با وجود بنابراين، باالست، بسيار پايين، درآمدهاي در نهايي،

 .ماند خواهند باز بيشتر كردن استراحت از پايين، توانايي

نتيجه اين درس، اين است كه ارائه پيشـنهادهايي بـراي اعمـال يـك ماليـات ثابـت از ديـدگاه        

اطمينان  دليل نبوداين حكم تا حدودي به . غيرمنطقي نيست يذاتطور  بههايي از نوع مدل ميرلز،  مدل

 ،همچنـين  موضـوع امـا ايـن    ؛كنـد  اي است كه انتخاب برنامه مالياتي نهايي بهينه را سخت مي  گسترده

هـاي ماليـات و    ها، برنامه مالياتي بهينه را هم از ديد نرخ سازي شواهد پيشنهادي است كه شبيه دليل به

اگر يك برنامـه  . اند سيستم نزديك به يك برنامه ماليات نهايي ثابت محاسبه كردههم اثرات رفاهي يك 

ماليات نهايي ثابت، مزايايي خارج از مدل مانند سادگي اجرا، قابليـت اعمـال و شـفافيت داشـته باشـد،      

 .حمايت از آن افزايش مي يابد

 گيريكار بهاعمال و . 5-2

دهد كه يك سياسـت   پاسخ نمي پرسشماليات بهينه به اين مربوط به  متونرسد از آنجا كه  به نظر مي

گـذاران بـه ايـن نتيجـه      مالياتي بهينه به چه ميزان از يك سيستم ماليـاتي ثابـت دور اسـت، سياسـت    

 .تر، يك سيستم بهتر است اند كه يك سيستم ثابت رسيده

هاي ماليات  ب نرخهاي ماليات نهايي، شي بودن طرح  گيري و تعيين ميزان ثابت به منظور اندازه

ابتدا نرخ ماليات . ايم دهكربررسي  2006تا  1981را از سال  OECD عضو نهايي قانوني در كشورهاي

درصد از درآمد متوسط كارمندان  250و  150، 100، 67شده براي افرادي كه درآمد آنها   نهايي وضع

هاي درآمدي در هر سال  هاي نهايي را ميان آن سطح هاي نرخ گستره ،در هر كشور است و سپس

شده بر فردي كه  برابر است با نرخ ماليات نهايي وضع 67-250گستره  ،مثال عنوان به. ايم محاسبه كرده
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شده بر كسي  آورد منهاي نرخ نهايي ماليات وضع مي دست بهدرصد از درآمد متوسط كارمندان را  250

هاي برنامه مالياتي  ها معيارهايي از شيب اين گستره. آورد مي دست بهين را درصد از ميانگ 67كه 

 .ندهست

ر. 2جدول ست  سازي معياري از ثابت عنوان به 67-250گ

2005-2006 تغييرات  1982-1981  كشورها 
- 7/4  17 7/21  استراليا 

- 3/10  7/11  اتريش 22 

- 9/8  5 9/13  بلژيك 

- 1/1  9/10  كانادا 12 

- 3/4  21 3/25  دانمارك 

- 2/7  3/15  5/22  فرانسه 

7 5/32  5/25  يونان 

5/2  16 5/13  ايتاليا 

5/10  5/42  هلند 32 

 نروژ 32 12 20-

1/5  3/13  2/8  اسپانيا 

 سوئد 44 25 19-

5/5  18 5/12  انگلستان 

- 6/14  13 6/27  آمريكا 

- 3/4  
  

 تمام كشورها

 .درصد 76منهاى ماليات نهايى در  پرداخت به كاركنان درصد ميانگين 250نرخ ماليات نهايى در  67-250گستره : توضيح

. در سه دهه اخير تغيير پيدا كـرده اسـت   67-250دهد كه چگونه گستره  نشان مي 2جدول  

و انـد   دهكـر تـر حركـت    هـاي ثابـت   به سمت نـرخ  ،كشوري كه اطالعات آنها موجود بود 14كشور از  9

الگـوي مشـابهي   . درصد بـوده اسـت   3/4كشور برابر با  14در بين  67-250كاهش در گستره متوسط 

 درصد از اين گسـتره بـراي كشـورهاي     3ميانگين  طور بهوجود دارد كه در آن  100-150براي گستره 

ماليـات ثابـت بـه يـك حالـت معمـول در ميـان        . در اين دوره زماني كاهش يافتـه اسـت   OECDعضو 
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اما بسياري از اين كشورها سيستم ماليـاتي خـود را بـه آن     ،تبديل نشده است OECD عضو كشورهاي

 .اند سمت تغيير داده

 يابد  دامنه بهينه توزيع مجدد با افزايش نابرابري در دستمزدها افزايش مي: درس چهارم. 6

افزايش يافته آمريكا در اياالت متحده  ويژه بههاي اخير به ميزان قابل توجهي  نابرابري اقتصادي در سال

تـر   توان بـه معنـي گسـترده    توان گفت كه اين تغيير را مي از ديد نظريه ماليات ستاني بهينه، مي. است

اقتصاددانان كار ممكن است بگويند چيزي كه تغيير كرده است، بازدهي (ها دانست  شدن توزيع توانايي

ص اين امر در موضـوع مـورد بحـث اهميـت     اقتصادي توانايي است و نه توزيع استعداد ذاتي، اما تشخي

ريـز   اساس نظريه ماليات بهينه، يـك برنامـه   بر: كند مي مطرحروشن را  پرسشاين واقعيت يك ). ندارد

 اجتماعي بايد چگونه به چنين تغييري در محيط اقتصادي پاسخ دهد؟

 نظريه .6-1

د كـه سياسـت ماليـاتي بهينـه     شـو  نابرابري بيشتر در توانـايي سـبب مـي    كند ميبيان ) 1971(ميرليز 

هاي ماليات در جوامـع   كه عموماً بايد نرخ دهد ميپيشنهاد  وي. سياستي مبتني بر بازتوزيع بيشتر باشد

فراد با در اين شرايط، ا. نابرابرتر بيشتر باشد و اينكه تعداد كمتري از افراد نياز به انجام كار داشته باشند

خواهنـد  شان لـذت   جا براي انجام مصرف ريافت پرداخت انتقالي يككردن و د  توانايي كمتر از استراحت

 .برد

براي توضيح اين درس، يك سياست مالياتي بهينه را با استفاده از تغييـرات مشـاهده شـده در    

هـا از   سـازي را بـا دريافـت داده    ايـن شـبيه  . ايـم  دهكـر سازي  شبيهآمريكا توزيع دستمزد اياالت متحده 

MORG  مربوط بهCPS بهترين توزيع لگـاريتمي   ،سپس ؛شروع كرديم 2007تا  1979هاي  براي سال

نتـايج مشـابه بـراي    (ايـم   براي تقريب اين دستمزدها محاسبه كرده ،ها سازگار باشد نرمال را كه با داده

توان انتظار داشـت،   طور كه مي همان). آمد دست بهتوزيع دستمزدهاي تركيبي لگاريتمي نرمال و پارتو 

تـر و حجـم كمتـري از دسـتمزدهاي       هاي ضـخيم  گرفت و دنباله سال گذشته را در برمي 30توزيع اين 

هاي بهينه مناسـب   ماليات ،سپس ،جايگزين توانايي در نظر گرفتيم عنوان بهاين توزيع را . ميانگين دارد
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توزيع درآمد سازي شده توسط اين دو  برنامه مالياتي متوسط بهينه شبيه 4شكل . ديمكرسازي  را شبيه

. هاي ماليات متوسط بهينه براي افراد با درآمد باالتر افـزايش يافـت   مطابق انتظار، نرخ. دهد را نشان مي

تفـاوت در نقـاط    صـورت  بههاي انتقالي به افراد با مهارت كمتر افزايش يافت كه  ، پرداختافزون بر اين

مالياتي بهينه، پتانسيل افزايش درآمـد در  در يك مدل . است مشاهده قابل مالياتي طرح دو  چپسمت 

كـه   اي گونـه  بـه  ،آورد باالترين قسمت توزيع، امكان بازتوزيع به سمت افراد با مهارت كمتر را فراهم مي

 .همان افزايش در نابرابري درآمد قابل تصرف نخواهد بود ايمعنافزايش در نابرابري درآمد به 

گين بهينه د. 4شكل  2007و  1979هاي  ر سالنرخ هاي ماليات ميان

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

بـراى توانـايي    جانشـين يـك   عنـوان  بـه و از دستمزد  كردهشده از دو توزيع دستمزد استفاده  بهينه برنامه مالياتي دهد مي   اين شكل نشان: توضيح
هاى دستمزد به ترتيب از ادغام جمعيت  توزيع. آمريكا است 2007تا  1979 لگاريتمي از سال برآوردهاى دستمزد بهترين  توزيع. كند استفاده مي

 .دست آمده است بهجا شده  هاى جابه  فعلى با گروه
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 گيريكار بهاعمال و . 6-2

هاي ماليات بهينه به سطوح نـابرابري   بيني مدل براي آزمون اينكه آيا سياست اتخاذشده مطابق با پيش

33Fلوكزامبـورگ  كشـور  مطالعـه درآمـدي  هاي نابرابري درآمـد   دهد يا خير، از داده پاسخ مي

هـاي   و داده 1

 عنوان به OECD عضو براي كشورهاي )GDP( توليد ناخالص داخلي مربوط به سهم مخارج اجتماعي از

هـاي   اگـر مـدل ماليـات بهينـه بـا اولويـت      . ايـم  از بازتوزيع درآمـد اسـتفاده كـرده    كاربرديك معيار پر 

داشت كه سياست اتخاذشده به نحوي عمل كند كه با افـزايش  گذاران سازگار باشد، بايد انتظار  سياست

 .را افزايش دهد GDPهاي اجتماعي از  نابرابري درآمد، سهم هزينه

كشور پوشش داده شده در مطالعه درآمدي لوكزامبورگ  11هاي مرتبط را براي  داده ،3جدول 

، بـراي هـر كشـور در دسـترس اسـت       2000تا  1979ها براي چندين سال از بازه  داده. دهد نشان مي

هاي سـوم و چهـارم جـدول     ستون. كشور در اختيار داريم 11مشاهده را براي  46كلي  طور به بنابراين،

از اعمال ماليـات و پرداخـت انتقـالي و سـطوح ميـانگين سـهم مخـارج         پيشني متوسط را ضريب جي

دو سـتون آخـر جـدول    . دهـد  هاي مورد بررسي نشان مـي  را براي هر كشور در سال GDPاجتماعي از 

هر كشور را بـر ضـرايب جينـي آن كشـور      GDPنتايج رگرسيون سري زماني سهم مخارج اجتماعي از 

بيـان  شـود، بـه    كشور يك رابطه مثبت ميان اين متغيرها مشاهده مـي  11ه مورد از در ن. دهد نشان مي

هايي كه نابرابري درآمد در آنهـا بيشـتر اسـت، همـان      كند سال بيني مي كه مدل پيش طور همانديگر، 

در جدول نتايج رگرسيون تجميعـي   ،همچنين ؛هايي است كه توزيع مجدد بيشتري هم وجود دارد سال

34Fها  بخش تمام

هاي الزم براي اثرات ثابـت كشـورها در آن در    كه شامل تمام مشاهدات بوده و كنترلرا  2

معنـاداري را ميـان نـابرابري      اين رگرسيون رابطه مثبت كامالً. كنيد مشاهده مي ،نظر گرفته شده است

شـده در   هاي ارائـه  همانند توصيه. دهد نشان مي GDPاز اعمال ماليات و سهم مخارج اجتماعي از  پيش

 .اين نظريه، نابرابري بيشتر با باز توزيع بيشتر همراه شده است

  

______________________________________________________ 
1. Luxembourg Income Study 
2. Cross-sectional Regression 
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عي از . 3جدول رابري و سهم مخارج اجتما  GDPناب

 خطا
 برآورد
 ضرايب

در  اجتماعيهاي  هسهم هزين
 )درصد( توليد ناخالص داخلي

ضريب جيني 
پيش از 
 ماليات

 كشورها ها   سال

29/0  89/1  14 34/0  استراليا 81,85,89,94 
55/0  54/0  17 38/0  كانادا 81,87,91,94,2000 
7/0  76/0  24 42/0  فنالند 87,91,95,2000 
17/0  41/0  24 35/0  آلمان 81,84,89,94,2000 
39/0  23/0  21 32/0  ايتاليا 86,91,95,2000 
3/0  - 59/0  22 29/0  لوكزامبورگ 94,2000 ,91 ,85 
14/0  37/0  4 53/0  مكزيك 84,89,94,2000 
7/0  29/2  20 36/0  لهستان 92,95,99 
58/0  54/0  30 44/0  سوئد 87,92,95,2000 
53/0  - 01/0  19 37/0  انگلستان 86,91,95,99 

27/0  5/0  14 41/0  آمريكا 94,2000 ,91 ,86 ,79 

11/0  44/0  كشورها ثابت اثرات اب) ها و كشورها تمام سال( شده ادغام رگرسيون نتايج 

به هزينه اجتماعي مربوط به سازمان همكارى و توسعه اقتصادى  يادشدهمطالعه درآمد لوكزامبورگ و اطالعات سسه ؤمضريب جيني مربوط به : توضيح

(OECD) است. 

 

 بايد همانند درآمد به خصوصيات شخصي نيز بستگي داشته باشد بهينه ماليات: پنجم درس. 7

 نظريه .7-1

هـاي افـراد    نهـاد مسـئول ماليـات از توانـايي     ياطالع بياصلي طراحي ماليات را  مسأله) 1971(ميرليز 

35Fعنوان تنها نماگر فرض كرد نهاد مالياتي از درآمد به وي. داند مي

از توانايي استفاده كند، اما تشـخيص   1

سـطح  (تعـداد مـدرك    ، I.Qاز  توان مي«: توان مورد استفاده قرار داد داد كه نماگر بسيار بيشتري را مي

لي ، وآورد دست به، آدرس، سن يا رنگ پوست يك شخص اطالعاتي در خصوص درآمد بالقوه او )مدرك

 .»در حالت عادي بايد اذغان داشت كه قابل اتكاترين نماگر از درآمد بالقوه فرد همان درآمد اوست

______________________________________________________ 
1. Indicator 
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36Fاكرلوف

اظ تجربـي اهميـت   لحاظ نظـري و هـم بـه لحـ      بهنشان داد آن نماگرها هم ) 1978( 1

هـاي   اسـاس ويژگـي   هايي كـه بـر   را براي توصيف ماليات 37F2»برچسب زدن«اصطالح  وي. اي دارند بالقوه

ممكـن اسـت سـبب بهبـود     » برچسـب زدن «شخصيتي افراد هستند، ابداع كرد و نشان داد استفاده از 

 خـت عمـومي بـه افـراد    هاي پردا با ارجاع به برنامه ،همچنين وي. سيستم ماليات مبتني بر درآمد شود

كـه سيسـتم برچسـب زدن نقـش بزرگـي را در      د كنـ  مـي بيان ديگر  يها مسن، ناتوان، كودكان و گروه

 .كرد بازي ميآمريكا  هاي جاري اياالت متحده سياست

براي كاركرد مناسب سيستم برچسب زدن، بايد افراد با توانايي باال نتواننـد خـود را    ،به هر حال

گذاران بايد با دست و پا گيـر   جا بزنند و يا حداقل سياست ،هاي برچسب زده شده اعضاي گروه عنوان به

در غيـر ايـن صـورت،    . پرهزينه كنند  چنين تقلبي را عمالً  بر كردن فرايند دريافت منافع،  كردن و زمان

برونـزا   حتي اگر يك برچسـب كـامًال  . سطح بهينه برچسب زدن ممكن است قابل اغماض يا صفر باشد

دهي آن در مـورد توانـايي فـرد     يك ورودي در تابع ماليات به كيفيت عالمت عنوان بهباشد، پذيرش آن 

يعنـي اگـر   (باشـد  نولي همبستگي آنهـا چنـدان بـاال     ،اگر برچسب به توانايي مرتبط باشد. بستگي داد

راد بـا توانـايي بـاال،    شده بـر افـ   جاي اعمال هاي يك ، در آن صورت ماليات)برحسب داراي اختالل باشد

خواهد انداخت كـه در ميـان آنهـا    ) گروه با توانايي باال(بيشتر وزن خود را بر دوش اعضايي از اين گروه 

38Fگروهي بازتوزيع درون. توانايي كمتري دارند

 هـاي  ماليـات   اين مشـكل را تنهـا بـا كـاهش دادن دامنـه      3

د كـر  بيـان بايـد   سـرانجام، . كنـد  يمـ ي كاهش منـافع برچسـب زدن اسـت، خنثـي     ابه معنجا كه  يك

هـا كـم باشـند، ولـي بـا       كه ممكن است در ابتدا اين هزينـه  استهاي اداري  هزينهداراي زدن  برچسب

 .يابد  كند، به سرعت افزايش مي هاي زيادي استفاده مي هاي سيستمي كه از برچسب افزايش، پيچيدگي

39Fيعنـي مطالعـه آلسـينا   زنـي صـحيح در دو مطالعـه اخيـر       قدرت بـالقوه برچسـب  

40Fايچينـو  ، 4

و  5

41Fكاراباربونيس

كه وابستگي ماليات به جنسيت افراد در نظر گرفته و مطالعه منكيو و وينزيـدل  ) 2008( 6

______________________________________________________ 
1. Akerlof 
2. Tagging 
3. Intra- type 
4. Alesina 
5. Ichino 
6. Karabarbounis 
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42Fقدوابسته به  هاي مالياتكه ) 2008(

، نخستدر مطالعه . نشان داده شده است  ،است گرفته نظر در را 1

كشش عرضه نيـروي كـار در ميـان زنـان و مـردان و در      ها در  ارزش برچسب بيشتر برخاسته از تفاوت

به ) جايگزين دستمزدها عنوان به(هاي موجود در سطح توانايي  مطالعه دوم اين ارزش برگرفته از تفاوت

كـردن فقـر    كـم ها براي  بر استفاده از برچسب) 1978(كه اكرلوف  در حالي ؛دليل تفاوت قد افراد است

در يـك سيسـتم ماليـات بهينـه را      زنـي  برچسـب  بـراي  تري گسترده نقش اخير، مطالعات، دكرتمركز 

اي را بـراي   كننـد، بلكـه اطالعـات اضـافه     ها تنها افراد فقير را مشخص نمـي  برچسب. كنند برجسته مي

هاي عرضه نيروي كار يـا توزيـع توانـايي غيرقابـل مشـاهده، فـراهم        خصوص كشش گذاران در سياست

توزيع توانـايي بسـيار    ي ديگرها اگر يك گروه جمعيتي خاص در مقايسه با گروه ،مثال عنوان به. دكن مي

هاي نهايي متفاوتي را براي هر سـطح درآمـدي از    د مالياتتوان ميگذار  باشد، سياستداشته اي  گسترده

اي برونزا  قابل مالحظه صورت بهاساس نظريه، هر ويژگي شخصي كه  بر. تر اعمال كند آن توزيع گسترده

سيستماتيك به توانايي يا ترجيحاتي مرتبط اسـت، بايـد    صورت بهاشد، به راحتي قابل مشاهده بوده و ب

حداقل در زمينه مدل مالياتي بهينه، منـافع  . يك متغير ورودي در تابع ماليات بهينه وارد شود عنوان به

هاي  ي از هزينهقابل توجه صورت بهاساس جنسيت و قد ممكن است  اقتصادي ناشي از برچسب زدن بر

 .اداري مرتبط بيشتر باشد

 گيريكار بهاعمال و  .7-2

ي اقتصـادي و بـه شـكلي    صـورت  بـه در دنياي واقعي، تنها در چند زمينه خاص است كه برچسـب زنـي   

يافته، برخي منافع مالياتي، خـدمات خـاص و    تقريبًا تمام كشورهاي توسعه. ه استشدگسترده استفاده 

سـازمان   2003در سال . اند كودكان خردسال محدود كرده باهاي انتقالي را به خانوارهاي فقير  پرداخت

43Fپرداخت عمومي مربوط به حمايت از خانوارهاهمكاري توسعه اقتصادي 

كشـور عضـو كـه     24را براي  2

، افزون بـر ايـن  . برآورد كرد GDPدرصد از  4/2متوسط  رطو بههاي مربوط به آن در دسترس بود،  داده

هـاي   زني را از تعداد اندكي از گـروه  برچسب، پشتيباني خاص و مبتني بر يافته توسعهبيشتر كشورهاي 

______________________________________________________ 
1. Height Dependent Taxes 
2. Family Benefits 
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پـذير يـا فقيـر     سيسـتماتيك آسـيب   صورت بهجمعيتي، مانند افراد ناتوان و مسن كه ممكن است ديگر 

 .دهند باشند، ارائه مي

تـري را توصـيه    برچسـب زدن، كـاربرد بسـيار وسـيع     مسألهبا اين حال، نظريه موجود در وراي 

سيستماتيك بـه جنسـيت، قـد، رنـگ      صورت بهاساس اين نظريه برنامه مالياتي بايد  بر ويژه به. كند مي

ز هيچ يـك ا . پوست، جذابيت فيزيكي، سالمت، سواد والدين و مواردي از اين دست بستگي داشته باشد

بسـياري از كشـورها از جملـه    : سن اسـت  ،تنها استثنا. هاي مالياتي مدرن چنين تنوعي ندارند سيستم

انـد، ولـي    سال را كـاهش داده  65و  55بار مالياتي افراد باالي آمريكا استراليا، سنگاپور و اياالت متحده 

زنـي   ر ماليم از برچسـب برخورد جداگانه با دامنه كمي از سنين نزديك به بازنشستگي، يك نسخه بسيا

 .است كه در نظريه مربوطه پيشنهاد داده شده است

ممكـن،  ديگـر  هـاي   كـه برچسـب   ، در حـالي شـود  ميچرا برخي از انواع برچسب زدن استفاده 

يكسـان   صـورت  بـه هاي شخصيتي  ها ميان ويژگي ؟ نظريه ماليات بهينه با تمام تفاوتشود نمياستفاده 

هاي عرضه نيـروي   هايي با كشش ين نكته توجه دارد كه چگونه چنين تفاوتكند و تنها به ا برخورد مي

هايي كـه برخاسـته از    جوامع مختلف استفاده از مشخصه ،به هر حال. كار و توانايي آنها همبستگي دارد

اي از عدم موفقيت اقتصـادي باشـند،    مستقيم نشانه طور بهاي از زندگي افراد است كه ممكن است  دوره

هايي كه ممكن است هر فرد در مقـاطعي از   كلي مشخصه طور به(ر و مادر بودن، ناتواني و سن مانند پد

رسـد اسـتفاده از    در مقابـل، بـه نظـر مـي    . پذيرنـد  را بـه راحتـي مـي   ) زندگي خود آنها را تجربـه كنـد  

هـايي كـه رابطـه     انـد و نيـز مشخصـه    از تولـد تعيـين شـده    پيشهايي براي برچسب زدن كه  مشخصه

مانند جنسيت، رنگ پوست، قد و سطح آمـوزش والـدين، در    ،ها و ترجيحات دارند  تري با توانايي ظريف

 .شوند فته ميتر پذير جوامع مختلف سخت

هـايي   ها در بردارنده هزينـه  ها در برخورد، ممكن است برخي از انواع برچسب مطابق اين تفاوت

مثال، ممكن است برچسـب زدن   عنوان به. رفته شوندباشند كه در تحليل ماليات بهينه مرسوم ناديده گ

سبب نقض اصل برابري افقي در طراحي سياست شود كه در آن بايـد بـا افـراد داراي موقعيـت مشـابه      

طـور   بـه بايد به چـه صـورت تعريـف شـود،     » هاي مشابه موقعيت«اينكه . دشويكسان برخورد  صورت به
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توانـايي مشـابه بايـد بـدون توجـه بـه        بـا د كه دو فـرد  مبهم باقي مانده است، اما برخي معتقدن عمدي

 عنـوان  بـه برابري افقـي بايـد    ، بنابراين،ندكنهاي يكسان پرداخت  شان، ماليات هاي شخصي ثابت ويژگي

مثـال دوم ايـن اسـت كـه جـذابيت      . ماليـات بهينـه وارد شـود    مسـأله اضافي در ) قيد(يك محدوديت 

گيـري را   ن توانايي پرداخت است كـه بايـد مبنـاي ماليـات    زدن به خاطر اين فرض است كه اي  برچسب

ممكن است تمام افراد از يك سيستم . منافع حاصل از اين كار مانندتشكيل دهد، نه معيارهاي ديگري 

كنـد، منفعـت ببرنـد، امـا برچسـب زدن       هايي مانند ناتواني، بيمه مـي   مالياتي كه آنها را در مقابل تكانه

 ،هسـتند » نوع باال«دانند از  شده از سوي كساني كه هم اكنون مي مشخص يشپهاي از  براساس ويژگي

اين مالحظات خارج از چارچوب استاندارد ماليات بهينه قرار دارند، ولي ممكن اسـت  . شود ميمخالفت 

 . ها محدود است  بتواند توضيح دهد كه چرا استفاده از برچسب

 ماليات بايد تنها بر كاالهاي نهايي وضع شود و ماليات آنها بايد يكسان باشد : درس ششم. 8

 نظريه. 8-1

ستاني بهينه بر درآمد نيروي كار همچنان يك موضوع رمزآلود باقي مانده اسـت، دو   كه ماليات در حالي

ديامونـد و ميرليـز   . ستاني بهينه بر كاالهـا و خـدمات ارائـه شـده اسـت      خصوص ماليات نتيجه قوي در

44Fاتكينسـون . اي صـفر اسـت   كنند كه ماليـات بهينـه بـراي تمـام كاالهـاي واسـطه       بيان مي) 1971(

و  1

45Fاستيگليتز

هـايي   اسـتثنا . معتقدند كه ماليات بهينه در ميان تمام كاالهاي نهايي يكسان است) 1976( 2

ور در اين خصـوص، كاالهـايي   بسيار مشه ييك استثنا. خصوص اين نتايج معيار ارائه شده است نيز در

نيازمند اصالح از طريق وضع ماليـات يـا يارانـه     بنابراين،است كه سبب ايجاد پيامدهاي خارجي شده و 

46Fنايتو ،)b 2000(كه در كاپال  طور همان. ندهستپيگويي 

اشاره شده اسـت،  ) b 2002(و سائز ) 1999( 3

به شرط آن كـه كاالهـاي    ،تواند بهينه باشد نيز ميباالتر استاندارد  ي باهاي متفاوت براي كاالهاي ماليات

ها دستمزدهاي پرداخـت شـده بـه     باشند، اين مالياتداشته رابطه تكاملي متفاوتي با فراغت  شده اشاره

هـاي   ترجيحات براي كاالها با توانـايي  سرانجام،قرار دهد و  تأثيرهاي مختلف را تحت  كارگران با توانايي

______________________________________________________ 
1. Atkinson 
2. Stiglitz 
3. Naito 
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اي قـوي   چرا كه داراي فلسفه ،معيار باقي ماندند عنوان به پيشيناما نتايج  ؛اشته باشدافراد همبستگي د

 .در وراي خود بودند

اي ايـن اسـت كـه     خصـوص كاالهـاي واسـطه    در) 1971(فلسفه وراي نتيجه دياموند و ميرليز 

ريز اجتماعي بايد اطمينان حاصل كنـد كـه توليـد ايـن      منظور تخصيص بهينه كاالهاي نهايي، برنامه  به

بيـنش ديامونـد و ميرليـز ايـن اسـت كـه همـان        . كاالها به كاراترين شكل ممكن صورت گرفته باشـد 

توانـد توسـط يـك     آيد، مـي  مي دست بهريز اجتماعي  هاي نسبي كه توسط يك برنامه مجموعه از قيمت

. آيـد  دسـت  بـه هاي مختلف بر كاالهاي نهايي  نهاد مالياتي در يك اقتصاد رقابتي از طريق اعمال ماليات

. تواند اقتصاد را به سمت بيشترين توليد هـدايت كنـد   آن است كه ماليات بهينه مي موضوع،معناي اين 

اوتي را در صـنايع،  هـايي اسـت كـه اثـرات متفـ      الزمه دستيابي به كارايي در توليد، عدم اعمال ماليـات 

عمومًا اعمال ماليـات بـر كاالهـاي     موضوعاين . گذارند هاي زماني مختلف به جاي مي ها و يا دوره بخش

هاي توليد  چرا كه سبب انحراف تخصيص ورودي ؛كند ممنوع مي ،كه ورودي توليد هستندرا اي  واسطه

چـرا كـه بـازدهي     ،كشـد   ه چـالش مـي  ها را ب اين امر اعمال ماليات بر سود حسابداري شركت. شوند مي

كند و سبب تشويق سرمايه به خـروج از بخـش شـركتي     سرمايه را در يك بخش از اقتصاد منحرف مي

زيرا كه هر دو  ،ي عدم اعمال ماليات بر سرمايه انساني و فيزيكي استاسرانجام اين امر به معن. شود مي

ي از آنهـا اقتصـاد را در داخـل مرزهـاي منحنـي      گيـر  هاي توليد آينده هستند و ماليات مورد از ورودي

 .دكن ميامكانات توليد محدود 

كـه بايـد بـر آنهـا     را اي از كاالهـا   مجموعـه ) 1971(كه نتيجه مقاله دياموند و ميرليز  در حالي

هايي را بر طراحي  محدوديت) 1976(كند، مقاله اتكينسون و استيگليتز  محدود مي ،ماليات اعمال شود

اتكينسون و استيگليتز نشان دادند كه اگـر تـابع مطلوبيـت    . دهد مي دست بهكاالهاي نهايي  هاي ماليات

ي ضعيف جداشدني باشد و اگر ترجيحات بـراي كاالهـا بـه توانـايي     صورت بهدرخصوص فراغت و مصرف 

يك  افراد بستگي نداشته باشد، ماليات بهينه بر كاالهاي نهايي از نوع يكسان خواهد بود، در صورتي كه
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آمـد كـه    دسـت  بهاين نتيجه به اين دليل  47F1.سيستم ماليات بر درآمد كامًال غيرخطي در دسترس باشد

نشده در انتخاب مصرف يك فرد كه به وسـيله درآمـد او نيـز      هيچ اطالعاتي درخصوص توانايي مشاهده

توانـد بـا توانـايي فـرد      مطابق انتظـار، ماليـات بـر درآمـد مـي      ، بنابراين،آشكار نشده باشد، وجود ندارد

هـاي   در اين حالت، اعمال ماليات يكسان بر كاالها بدين دليـل اسـت كـه اگـر انتخـاب     . هماهنگ باشد

  مصرف افراد منحرف نشده باشد، هر چه توزيع درآمد پس از ماليات در ميان افراد مختلف، بهينه باشد،

ريز اجتماعي كه تمايـل   حتي يك برنامه ،مثال عنوان به. آن كمينه خواهد بود اثرات تخريبي رسيدن به

 .دكنبه بازتوزيع دارد نيز نبايد بيش از حد لزوم بر كاالهاي لوكس ماليات اعمال 

داللـت   موضـوع بـر ايـن   ) 1976(و اتكينسون و استيگليتز ) 1971(مطالعات دياموند و ميرليز 

اي ماليـات   نبايـد بـر كاالهـاي واسـطه     ؛يد ساختاري ساده داشـته باشـد  دارند كه ماليات غيرمستقيم با

 .شده بر كاالهاي نهايي بايد يكسان باشد شده و ماليات اعمال  اعمال

 گيريكار بهاعمال و . 8-2

كـردن ايـن     شود، براي اجرايـي  ماليات بر ارزش افزوده كه گاه ماليات بر كاالها و خدمات نيز خوانده مي

شـامل سـرمايه فيزيكـي، در    (اين نوع ماليات كاالهاي واسطه  ،در حقيقت. حي شده استها طرا توصيه

 عضو سازمان همكاري و توسـعه اقتصـادي   شده در كشورهاي  هاي ماليات بر ارزش افزوده اعمال سيستم

OECD ( شود يكسان اعمال مي صورت بهكاالهاي نهايي  تمامكرده و براي  يمستثنرا. 

بـيش از   سازمان همكاري و توسعه اقتصـادي . ماليات بر ارزش افزوده يك سياست فراگير است

كشـور   30كشـور از   29از جمله (كنند  كشور مختلف را كه از ماليات بر ارزش افزوده استفاده مي 130

49Fتنها آمريكا در حقيقت، اياالت متحده 48F2.شمارد برمي) OECDعضو 

اسـت كـه از    OECDكشـور عضـو    1

______________________________________________________ 
 در صورتي درست است كـه بر درآمد  خطي مالياتخصوص استيگليتز در -اتكينسون نتيجه كه داد ننشا )1979( ديتون. 1

مطلوبيت به شـكل ضـعيف درآمـد و مصـرف را جداپـذير      دهد كه اگر توابع   نشان مي) 2008a(كاپال  .هموتتيك باشدتقاضا 
كـه داراي ماليـات متفـاوت بـر كاالهـا اسـت بـا يـك         ) زير بهينه(توان با جايگزيني يك سيستم مالياتي غيرخطي   كنند، مي

 . پارتو دست يافت دسيستم ماليات بر درآمد غيرخطي كه داراي ماليات متفاوت بر كاالها نيست، به يك بهبو
2. OECD .(2009). 
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ماليات بر ارزش افزوده و ماليات بـر كاالهـا و خـدمات    . كند سيستم ماليات ملي از اين نوع استفاده نمي

كشـور از اعضـاي    29هـم اكنـون   . تنها اموري معمول نيستند، بلكه اهميت آنها نيز رو به افزايش است

OECD 12تنهـا   1976ال كـه در سـ   ، در حاليكنند استفاده مياي از ماليات بر ارزش افزوده را  نسخه 

كشور عضو  12كشور از اين  11 افزون بر اين،. كردند از اين نوع ماليات استفاده مي OECDكشور عضو 

OECD   هـاي خـود را در طـول ايـن دوره      كردند، نرخ از اين نوع ماليات استفاده مي 1976كه از سال

. درصد افزايش يافته است 4/20به  درصد 6/15كشور از  12اند، نرخ ميانگين در ميان اين  افزايش داده

درصـد   6/19درصـد بـه    20هايش را انـدكي در ايـن دوره از    در اين خصوص نرخ) فرانسه(تنها استثنا 

 .كاهش داده است

هـا در   كننده از ماليات بر ارزش افزوده به همـراه افـزايش نـرخ     افزايش تعداد كشورهاي استفاده

لياتي مبتني بر ارزش افزوده بودند، به تقريباً دو برابر شدن سهم كشورهايي كه از ابتدا داراي سيستم ما

شده از طريق ماليات بـر مصـرف عمـومي در    آوري  گرد) ميانگين غيروزني صورت به(درآمدهاي مالياتي 

ايـن    به عالوه، 50F2.منجرشده است 2003تا  1960هاي  در فاصله زماني بين سال OECD عضو كشورهاي

ارزش افزوده، تا حدودي زيادي جايگزين ماليات غيرمستقيم بـر كاالهـاي خـاص    افزايش در ماليات بر 

 يـا  شـود  وضـع  ماليـات ) نفـت مانند ( اي واسطه كاالهاي بر نبايد كه شرايطي موضوعاست كه اين ده ش

را تحت ) يكسان ماليات وضع شود صورت بهمانند تنباكو و الكل (هاي نهايي  ي كه بايستي بر كاالشرايط

 5/9كه سهم درآمدهاي مالياتي از ماليات بر ارزش افـزوده از   دهد مينشان  ،5شكل . دهد قرار مي تأثير

در همـين  . رسـيده اسـت   2000تا اواسط دهـه   1960درصد در فاصله زماني دهه  19درصد به حدود 

درصـد   5/11درصـد بـه    1/24سهم درآمد حاصل از ماليات غيرمسـتقيم بـر كاالهـاي خـاص از      ،زمان

 .ده استرسي

  

                                                                                                                  
نشـان  يافتـه   توسـعه ديگـر  بر مصرف در آمريكا را نسبت به كشورهاي  ماليات كم نسبتاً نقش) 2007(هينز  ،مجله اين در .1

 .دهد  مي
2. OECD .(2006). 
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 هاي غيرمستقيم؛  مالياتسهم درآمد مالياتي حاصل از . 5 شكل
 OECD عضو ميانگين غيرموزون در ميان كشورهاي

 

 

 

 

 

 

 

 

در عمل، ماليات بر ارزش افزوده مملو از اسـتثناها و قـوانيني اسـت كـه راهبردهـاي سياسـت       

مثال، تقريباً تمام كشورها كاالهاي اساسي مانند مـواد غـذايي را    عنوان به. كند ماليات بهينه را نقض مي

كه انگيزه اين معافيت ماليـاتي، كـاهش بـار ماليـاتي      در حالي. اند دهكراز ماليات بر ارزش افزوده معاف 

بهتـري ماننـد   هـاي   سـازوكار دهند  نشان مي) 1976(اتكينسون و استيگليتز  .افراد با درآمد كمتر است

در كل، اهميـت زيـاد و فزاينـده    . رآمد حاصل از ماليات براي رسيدن به اين هدف وجود داردبازتوزيع د

هاي مشخصي از نظريه ماليات بهينـه در   گذاران درس ماليات بر ارزش افزوده موجب شده است سياست

 .گيري از كاالها را مورد استفاده قرار دهند خصوص ماليات

 شود، حداقل در انتظار دريافتنبايد از درآمد حاصل از سرمايه ماليات : هفتم درس. 9

ستاني بهينه اين باشد كه نبايد بر درآمد ناشي از  هاي ماليات از مدل آمده دست بهترين نتيجه  شايد مهم

رخـي  بحث برانگيز بوده است، در ب 1980اين نتيجه كه زمان ارائه در اواسط . سرمايه ماليات وضع شود

شده است، ولي منطق  رو روبهمستقيم با چالش  صورت بهها  ها تعديل و در برخي ديگر از زمينه از زمينه

 . قوي وراي آن، آن را به يك معيار در اين زمينه تبديل كرده است
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 نظريه. 9-1

دو امكـان را از نتـايج   . هـاي مختلـف تشـريح كـرد     توان از راه دليل اعمال ماليات صفر بر سرمايه را مي

اي يـك ورودي   ، از آنجـا كـه تجهيـزات سـرمايه    نخسـت  ؛دكـر توان ترسيم  مي پيشينحاصل از بخش 

بيـان  ) 1971(ز از مقاله دياموند و ميرلي آمده دست بهاي براي توليد كاالها در آينده است، نتيجه  واسطه

چون ماليات بر سرمايه يك ماليات بر مصـرف   ،دوم اينكه. كند كه نبايد بر سرمايه ماليات وضع شود مي

خصـوص   در) 1976(آينده است و نه بر مصرف جاري، باعث انحراف از توصيه اتكينسون و اسـتيگليتز  

ـ  . شود گيري يكسان مي ماليات ر مصـرف فزاينـده در آينـده    در حقيقت، ماليات بر سرمايه يك ماليـات ب

 .خواهد بود» ماليات يكسان بر كاالها«از اين رو، اين ماليات انحراف شديد از اصل . است

شـده توسـط فرانـك رمـزي      ماليات ارائه مسألهدليل سوم براي اعمال ماليات صفر بر سرمايه از 

51Fدر مقاالت مهم در اين زمينه، چملي. آيد مي  بر) 1928(

ستاني بهينـه   ماليات) 1985(و جود ) 1986( 1

اعمـال ماليـات مثبـت بـر      ممكن اسـت  مدت  آنها دريافتند كه در كوتاه. اند را در اين مدل بررسي كرده

تحريـف بـه    ، بنـابراين، يك ماليات بر سرمايه گذشـته اسـت   موضوعسرمايه مطلوب باشد، چرا كه اين 

در مدل رمـزي، حـداقل برخـي از    . اما در بلندمدت، ماليات صفر بر سرمايه بهينه است ؛آيد  حساب نمي

مثال، ممكن اسـت   عنوان به(ريزي نامحدود باشند  شوند كه داراي افق برنامه خانوارها به نحوي مدل مي

52Fاي وجود داشته باشد كه همانند مـدل بـارو   خانواده

نـوع   صـورت  بـه هـاي مختلـف آن    نسـل ) 1974( 2

 ).اي به هم مرتبط باشند انهدوست

گيرنـد كـه چـه     اساس تنزيل آينده و نرخ بازدهي سرمايه در اقتصاد تصميم مي آن خانوارها بر

 پـس  بـازدهي  نرخ به نسبت آنها انداز پس هاي تصميم بلندمدت، تعادل در. انداز داشته باشند ميزان پس

هرگونه ماليات بر درآمـد ناشـي از سـرمايه، بـازدهي      ،بنابراين. پذير است  كشش كامًال سرمايه ماليات از

 در و سـرمايه  انباشـت  ميـزان  كـاهش بـا   ، اين بدان معناست كـه بايـد  دهد ميپس از ماليات را تغيير ن

 بـه  انحـراف  ايـن  .يابـد  افـزايش  سـرمايه  ماليـات  از پـيش  بازدهي ،اقتصاد در كل توليد كاهش ،نتيجه

 درآمـد  از گيري ماليات گونههر ،ندارد اندازي پس هيچ كه فردي ديدگاه از حتي كه است بزرگ اي اندازه
______________________________________________________ 

1. Chamley 
2. Barro 
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اين ديـدگاه در اقتصـاد   . درآمد نيروي كار نامطلوب است از گيري ماليات با مقايسه در سرمايه از حاصل

 بـه  توانـد  مـي  كـه  چـرا  شـود،  مي تقويت ،است همراه سرمايه بازارهاي شدن جهاني افزايش با كه مدرن

 مـدت  كوتاه در حتي ها ماليات در تغييرات به سرمايه هاي جريان جانب از پذير كشش بسيار هاي واكنش

 .شود منجر

اگـر تمـام افـراد هماننـد     . بودن ماليات صفر بر سرمايه را زير سوال برد بهينهبه داليلي  توان مي

گيـري از   ماليـات باشـند،  داشـته  مـدت   ريزي نسبتًا كوتاه هاي برنامه افق 53F1،هاي همپوشان نسلهاي  مدل

تواند بدون اثرات قابل توجه بر انباشت سرمايه كه در مدل رمزي به آن اشاره شد به اهـداف   سرمايه مي

. اين بحث را در ارتباط با ماليات بر سرمايه مطرح كردند) 2009( كونسا، كيتاو و كروگر. بازتوزيع برسد

هـاي   ذخيـره  صـورت  بهاندازهاي خود را  ها پس تكانهكردن خود در مقابل  بيمههمچنين، اگر افراد براي 

54Fاتكايي

شود كـه در ايـن حالـت     انباشته كنند، سرمايه بيش از حدي سرمايه در كل اقتصاد انباشته مي 2

بـه  . گيري از سرمايه الزامي خواهد بـود  ذكر شده است، ماليات) 1994(طور كه در مقاله آياگاري  همان

عرضـه  : ه، منطق اعمال ماليات كم بـر سـرمايه بسـيار قـوي اسـت     اين استثناهاي بالقورغم  بههر حال، 

 هـاي مصـرف    طـرح پذير است، ماليـات بـر سـرمايه سـبب انحـراف زيـادي در        سرمايه به شدت كشش

55Fاي  دوره  بين

شود، در شرايطي كه انباشت سرمايه عامل اصلي توليد كـل اقتصـاد    انداز مي و كاهش پس 3

 .است

 گيريكار بهاعمال و . 9-2

كننـده ايـن نتـايج درخصـوص      هاي ماليات بر سرمايه عملي واقعي مـنعكس  نرخ ،در چند دهه اخيرآيا 

هـا در خصـوص ماليـات بـر بـازدهي سـرمايه در        گيري بهينه از سرمايه است؟ سـازگارترين داده  ماليات

شـان  هـا ن  اين داده 56F4.هاست درخصوص ماليات بر درآمد شركت OECDهاي  ، دادهيافته توسعهكشورهاي 

درصـد بـه    50تـا   45از دامنـه   1980ها در اواخـر دهـه    هاي قانوني ماليات بر شركت دهند كه نرخ مي

______________________________________________________ 
1. Overlapping Generations Models 
2. Buffer Stock 
3. Inter Temporal Consumption 
4. OECD. (2008). 
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به كمتـر   2007كه در سال  اي گونهبه  ،بوده رو روبهتندي كاهش يافته و پس از آن نيز با كاهش ماليم 

هـاي   بسياري از اقتصادهاي بـزرگ نـرخ   1990تا  1985از . رسيده است) ميانگين طور به(درصد  30از 

 33بـه   40درصـد، بريتانيـا از    39بـه    50از آمريكا اياالت متحده  ؛ها را كاهش دادند ماليات بر شركت

در سـال  . درصـد  42بـه   50درصد و فرانسه از  55به  60درصد، آلمان از  39به  46درصد، استراليا از 

كمترين نـرخ  . درصد بود 28حدود  OECD عضو ها در كشورهاي متوسط نرخ ماليات بر شركت 2007

 . شد ميدرصد مربوط  5/12به ايرلند با 

بر اشخاص نيز اعمال  OECD عضو گيري از درآمد حاصل از سرمايه در بيشتر كشورهاي ماليات

 عضـو  ود سـهام در كشـورهاي  ميانگين غير وزني نرخ ماليات شخصي بـر درآمـد ناشـي از سـ    . شود مي

OECD  درصد در سال  20و كمتر از  1991درصد در  30به كمتر از  1980درصد در اوايل دهه  55از

يعنـي يونـان، مكزيـك و     OECD عضـو  در سـه كشـور   2007در سـال   واقـع، در . رسيده است 2005

 .اسلواكي نرخ ماليات شخصي بر درآمد حاصل از سود سهام صفر بود

هاي ماليات قانوني بر درآمد ناشي از سرمايه كـاهش يافتـه اسـت، بـار ماليـاتي       نرخ كه حاليدر 

هـاي   تعريـف پايـه ماليـاتي و گسـتره اعتبارهـا و معافيـت       ماننددرآمد سرمايه به عوامل بسيار ديگري 

الگوهاي مختلفـي را بـراي    ،مطالعاتي كه درصدد در نظرگرفتن اين عوامل هستند. مالياتي بستگي دارد

هـاي   مخالفي با روندهاي جاري نـرخ   گيري كامًال اند كه برخي از آنها جهت گيري از سرمايه يافته ماليات

هاي مالياتي كـه   يعني با نسبت ،است» هاي مالياتي نسبت«يك رويكرد استفاده از . قانوني ماليات دارند

كـه  را ضـمني، تمـام عـواملي     صـورت  بـه ايـن معيـار   . ودش اساس پايه مالياتي فرد پرداخت مي عمًال بر

57Fكـري و رابسـونا  . گيرد دهندگان است، در بر مي كننده بار مالياتي واقعي ماليات تعيين

از ايـن  ) 2004( 1

) اساس خـالص مـازاد عمليـاتي    بر(نسبت ماليات بر درآمد سرمايه «: روش استفاده كرده و دريافتند كه

واحـد درصـد افـزايش     4/6به ميـزان   OECD عضو در كشورهاي 1990-2000تا  1975-80 دورهدر 

معيار درآمد سرمايه، افـزايش كمتـري    عنوان بهاساس مازاد ناخالص عملياتي  محاسبات بر. »يافته است

 ).واحد درصد 7/3(را نشان داد 

______________________________________________________ 
1. Carey and Rabesona 
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هـاي   گـذاران بـه توصـيه    هاي قانوني بـدين معناسـت كـه سياسـت     بنابراين، اگرچه كاهش نرخ

انـد، ولـي    و ماليـات بـر سـرمايه را كـاهش داده     داشتهمربوط به ماليات بهينه توجه  هاي پژوهشي يافته

يك توضيح ممكن براي اين شواهد به ظاهر متناقض ايـن اسـت كـه    . قطعي نيست موضوع،شواهد اين 

بـر   هاي ماليـات كمتـر   گذاران از اين قاعده سر انگشتي رايج استفاده كرده باشند كه اعمال نرخ سياست

گذاران بـر   اين است كه سياست ،توضيح ممكن ديگر. هاي كمتري دارد يك پايه مالياتي بزرگتر انحراف

 كـه  حـالي هاي قانوني تمركز كرده باشـند، در   ترين بخش از ماليات بر سرمايه يعني نرخ كاهش مشخص

كننـده ماليـات بـر درآمـد سـرمايه       ديگر تعيينها را از طريق تغيير عوامل  حداقل تا حدودي آن كاهش

 .اند كردهخنثي 

هـا و   بدون توجه به اينكه ماليات بر سرمايه كاهشي يا افزايشي است، شكاف بزرگي ميان نظريه

هـاي   هاي ماليات قانوني بـر سـرمايه و هـم معيارهـاي نـرخ      هم نرخ. ها در اين زمينه باقي است سياست

ي استاندارد ماليات بهينه توصيه شده اسـت، بسـيار دور   ها از سطح صفري كه توسط مدل مؤثرماليات 

 .هستند

در اقتصادهاي پوياي تصادفي، سياست ماليات بهينه نيازمند سطح بااليي از : درس هشتم. 10

 پيچيدگي است

گيري را در يك  ، ماليات)1971(گيري بهينه مانند مطالعه ميرليز  خصوص ماليات مطالعات درين نخست

 مسـأله كه در فضاي پويا بـه  ) 1985(و جاد ) 1986(مطالعات بعدي مانند چملي . اند دهكردوره بررسي 

مطالعـات اخيـر   . انـد  خصوص درآمدهاي افـراد را در نظـر نگرفتـه    اند، معموًال عدم اطمينان در پرداخته

هاي اقتصادي را پويا و تصادفي در نظرگرفته و شروع به جسـتجو   گيري بهينه، محيط درخصوص ماليات

ايده اصـلي ايـن اسـت كـه غيـر از مـوارد       . اند دهكراي  اي چارچوب سياست مالياتي جديد و پيشرفتهبر

درآمد افراد بستگي دارد و نيازمنـد    هاي اقتصادي پويا به تاريخچه گيري بهينه در محيط استثنا، ماليات

منـابع  . ي كـار اسـت  گيري مانند ماليات بر سرمايه و نيـرو   هاي مختلف ماليات فعل و انفعال ميان روش
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59Fكوچرالكوتا 58F1،كليدي اخير در اين حوزه شامل گولسور

60Fو سيوينسكي 2

61Fآلبانسـي  ،)2003( 3

62Fو اسـليت  4

5 

63Fكوچرالكوتا ،)2006(

64Fو گولسوو، سيوينسكي و ورنينگ) 2005( 6

 .شود مي) 2006( 7

 نظريه. 10-1

درس   داشـته باشـد،   هاي بهينه به تاريخچه درآمـدها بسـتگي   براي درك اينكه چرا ممكن است ماليات

در . ها بسـتگي دارد  هاي بهينه ايستا به شدت به شكل توزيع توانايي ماليات: كنيم را يادآوري مي نخست

توانايي هر شخص در هر لحظـه از   ،در نتيجه. كند هاي افراد در طول زمان تغيير مي حالت پويا، توانايي

افـزون  . اش خواهد بـود  آمد در طول زندگياز توانايي آن فرد در كسب دري ئجززمان تنها يك شاخص 

هـاي   دهنـد، بلكـه در دوره   بـه آن پاسـخ نمـي    ،شود ها وضع مي اي كه ماليات ، افراد تنها در دورهبر اين

اگر در يك محيط پويـا، يـك سياسـت ماليـاتي درصـدد      . دهند از آن نيز به آن پاسخ مي پسو  پيشين

 .نگر باشد نگر و هم گذشته آيندهبايد هم  باشد،  ي كارا صورت بهتوزيع مجدد 

هاي يك محيط پويا، اين است كه  دادن به چالش پاسخ برايترين راه براي سيستم مالياتي  قوي

 ،وابستگي بـه تـاريخ  . هاي هر فرد را در هر سال تابعي از تاريخچه درآمدي آن فرد در نظر بگيرد ماليات

اينكـه تركيـب مسـير تكامـل درآمـد و       نخسـت : دكنـ مـي اين دو امكان را براي سيستم مالياتي فراهم 

 كـار  بـه يك عالمت از موقعيت فرد در توزيع توانـايي   عنوان بهتواند  اش، مي موقعيت فرد در دوره زندگي

را وضـع كنـد كـه در    ) پيچيـده ( اي هـاي پيشـرفته   توانـد ماليـات   مي موضوعاين  ،دوم اينكه. برده شود

توانايي مشابه ممكـن اسـت سـطوح     بامثال، دو فرد  عنوان به. دبردارنده روابط ميان منابع درآمدي باش

 .را مدنظر قرار دهد موضوعانداز داشته باشند و ممكن است سياست بهينه اين  مختلفي از پس

گيري  هاي بهينه در محيط پويا از ماليات به منظور دستيابي به مزاياي وابستگي تاريخي، ماليات

ترين توصيه سياستي برآمـده از   مهم واقع،در . كنند رمايه استفاده ميهماهنگ از درآمد نيروي كار و س

______________________________________________________ 
1. Golosov 
2. Kocherlakota 
3. Tsyvinski 
4. Albanesi 
5. Sleet 
6. Kocherlakota 
7. Werning 
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، بايـد بـراي كسـاني كـه     ديگـر  با فرض ثبات شـرايط : برانگيز است شوككامًال  ها پژوهشاين شاخه از 

دهنـد، ماليـات بـر درآمـد      اي درآمدهاي نيروي كار جاري پـاييني را گـزارش مـي    غيرمنتظره صورت به

اين بدان معناست كه ماليات بر سـرمايه بايـد بـر مبنـاي تغييـرات درآمـد       . سرمايه باالتري اعمال شود

 .نيروي كار باشد

: گـردد  استدالل وراي اين نتيجه به مشكل اصلي ماليات بر درآمد براي اهداف بازتوزيعي باز مي

هـاي   د تـا بتواننـد سـهم بيشـتري از ماليـات     كنـ  مـي اين سيستم افراد را به كـاركردن كمتـر ترغيـب    

كامـل،   كردن توزيع مجـدد   در يك اقتصاد ايستا، سيستم مالياتي با متوقف. شده را دريافت كنند دريافت

تري در پيش دارد، چرا  در يك اقتصاد پويا، سيستم مالياتي كار سخت. كند از اين وسوسه جلوگيري مي

در ) اضـافه (كرده و از آن بـراي انجـام مصـرف مكمـل      اقدامتوانند نسبت به انباشت دارايي  كه افراد مي

يـك  . و درآمـد كمتـري دارنـد   كنند داراي توانـايي پـايين بـوده     هايي استفاده كنند كه وانمود مي زمان

د، چرا كه كن ميتر  ماليات بر سرمايه بزرگتر در زمان كاهش درآمد نيروي كار، اين استراتژي را پرهزينه

بـدين   ،بنـابراين . شود كه داراي درآمد پايين نيروي كـار اسـت   انداز كسي مي سبب كاهش بازدهي پس

 .دارد دن سهم بيشتري از باز توزيع، باز ميآور دست بهوسيله افراد را از فريب دادن سيستم براي 

 اما داشت، خواهد بستگي كار نيروي درآمد تغييرات به بهينه هاي ماليات تحليل، اين اساس بر 

 بـر  انتظـاري  ماليـات  كـه  دهـد  مـي  نشـان ) 2005( كوچرالكوتا واقع، در. نيست مثبت لزومًا رابطه اين

بنابراين، نتايج جديد حاصل از ماليات . از آشكارشدن توانايي او برابر با صفر است پيش فرد يك سرمايه

) ماليـاتي (گيري از سرمايه نبايد سبب افزايش درآمـد   بهينه پويا با اين استدالل سازگار است كه ماليات

ديگر، خانوارهاي با  بيانبه . شوند رو روبهشود، حتي اگر توصيه كنند كه افراد با ماليات بر سرمايه صفر 

شده و آنهايي كه درآمد حاصـل از   رو روبههاي سرمايه مثبت  درآمد بسيار پايين حاصل از كار با ماليات

 .كنند شان يارانه دريافت مي براي درآمد سرمايهند داركار غيرمنتظره باال 

اليـات  بايست يك راهبرد روشـن را بـراي يـك سيسـتم م     گيري بهينه تاكنون مي نظريه ماليات

مبتني بر وابستگي تاريخي و استفاده هماهنگ از ماليات بر سرمايه و ماليات بر كار در اقتصـادي ارائـه   

. هاي محدودتري را ارائـه داده اسـت   توصيه مقابل،اما در  ؛اساس واقعيات منطبق شده است دهد كه بر



 
 ماليات ستاني بهينه در نظريه و عمل

 
197 

65Fشده توسط ويكـري   يك مثال اوليه در اين خصوص پيشنهاد ارائه

اي اسـتفاده از ميـانگين   بـر ) 1939( 1

مثـال جديـدتر ايـن اسـت كـه      . گيـري اسـت   يـك پايـه بـراي ماليـات     عنوان بهدرآمد در طول زندگي 

) بيمه اجتماعيديگر و شايد انواع (، بيمه ناتواني )گذشته(كردن بحث ماليات بر سرمايه بازگشتي  دنبال

مندي از ايـن   ئه تقاضا توسط افراد براي بهرهآزمون دارايي مانع از ارا 66F2.بايد مبتني بر آزمون دارايي باشد

، چرا كه اين افراد بيشتر مصرف خـود را از  )مند شوند كه در حالت بهينه نبايد از آن بهره(شود  مزايا مي

سرانجام، يـك بخـش   . كنند مي تأميناند،  اي كه در گذشته انجام داده اندازهاي بيش از اندازه طريق پس

استفاده  پتانسيل سوء  ،اريخ براي اجرا راحت و سر راست است، اما با اين وجودهاي مبتني بر ت از ماليات

هماننـد كرمـر   (تابعي از سن افراد در نظـر بگيـريم    صورت بهها را  اينكه ماليات: را دارد) كسب منفعت(

67F، بالم كوئيست)2002(

68Fو ميشلتو 3

وابسـتگي بـه   )). 2008(و وينزيـرل  ) 2006(، جـاد و سـو   )2003( 4

هاي افراد را در طـول   بيني توانايي قابل پيش) افزايش(به تكامل  دهد ميسن، به سيستم مالياتي امكان 

 .شان واكنش نشان دهد زندگي

مهمـي بـود كـه اهميـت آنهـا در مبحـث        هـاي  پرسـش تنهـا بـراي نشـان دادن     پـژوهش اين 

هـا تقريبـًا هميشـه     توانـايي  ،مثـال  عنـوان  بـه . دشميرليزي آشكار  پوياهاي  بهينه در مدل گيري ماليات

درونـزا در نظـر    صـورت  بـه اخير كـه در آن توانـايي    هاي پژوهشاما در   برونزا مدل شده است، صورت به

داده است قرار  تأثيرگذاري در سرمايه انساني را تحت  گرفته شده است، سيستم مالياتي معموالً سرمايه

69Fگروچولسكي(

70Fو پيسكورسكي 5

71Fو كاپيكا) 2006( 6

هـاي   گزينـه مشـابه،   صـورت  بـه )). 2006و  2008( 7

هـاي ماليـات بهينـه حـذف      كارآفريني و اشتغال، در سيستم مالياتي درونزا هستند، اما معموًال از مـدل 

وجود چنين عواملي انتظار . دهد قابل توجه را ارائه مي ييك استثنا) 2006(هرچند آلبانسي   شوند، مي

 .دهد ها در يك محيط پويا را افزايش مي الزم براي ماليات) بودن و پيشرفته(افزايش پيچيدگي 

______________________________________________________ 
1. Vickrey 
2. Golosov and Tsyvinski. (2006). 
3. Blomquist 
4. Micheletto 
5. Grochulski 
6. Piskorski 
7. Kapicka 
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 گيريكار بهاعمال و . 10-2

شـايد هنـوز    ،بـه همـين دليـل   . هاي نظريه ماليات بهينه پويا جديد و پيچيده هستند بسياري از توصيه
 .گيري شود اندازهگذاري  ر زود است كه  اثر آنها بر سياستبسيا

ما نتوانستيم مجموعـه  . با اين حال، يك توصيه روشن، آزمون دارايي بيمه ناتواني عمومي است
در بـين   ،اي كه معيارهاي واجد شرايط بودن بـراي بيمـه از كـار افتـادگي را در بـر داشـته باشـد        داده

كشور بزرگ اسـتراليا، كانـادا، فرانسـه، آلمـان، ايتاليـا،       10هاي  برنامه كشورهاي مختلف پيدا كنيم، اما
72Fتمـام ايـن ده كشـور   . ديمكـر را بررسي آمريكا ژاپن، مكزيك، سوئد، بريتانيا و اياالت متحده 

برخـي از   1
توانند حـداقل درآمـد كـافي     رسد نمي اشكال پشتيباني عمومي را براي افراد در سن كار، كه به نظر مي

 اسـتراليا، بريتانيـا و ايـاالت متحـده    (دهند، اما تنهـا سـه كشـور     ارائه مي آورند،  دست بهبراي زندگي را 
روشـن  . دهنـد  دارايي انجام مـي  هاي از كار افتادگي آزمون حداقل درخصوص برخي از پرداخت) آمريكا

 .گذاري نسبتاً كم بوده است بر سياست پژوهشاست كه اثر اين شاخه از 

 گيري نتيجه. 11

هاي مالياتي در گوشه  گيري، در حال بهبود سياست گرفته در نظريه ماليات صورتهاي  آيا تمام پيشرفت
تـرومن   جمهـور هـري   رئـيس شـهور  بدون يادآوري طنز م پرسشگويي به اين  و كنار جهان است؟ پاسخ

73Fدان دو دست درخصوص اقتصاد

 .ممكن نيست 2
ي ئـ جز صورت بهگذاري مالياتي حداقل  گرفته در سياست برخي از روندهاي صورت سوي،از يك 

ترين آن، روند جهاني به سمت كاهش ماليات بر  شايد مهم. ي پيروزي نظريه ماليات بهينه استابه معن
ممكـن   افزون بر ايـن، . هاي قانوني ماليات رخ داده است درآمد ناشي از سرمايه باشد كه حداقل در نرخ

تـر را بتـوان انعكاسـي از     هاي ماليـاتي ثابـت   هاي مالياتي داراي نرخ است روند جهاني به سمت سيستم

______________________________________________________ 
هـاي ديگـران    از كمـك  نيـز  فرانسـوي  اسـناد  و براي مطالعهديم كرطور كامل مطالعه  هاسناد كشورهاي انگليسي زبان را ب .1

 .كرديم تكيه آمريكا اجتماعي مينأت اداره بر مبتني مطالعات نيز بر مانده باقي كشور 5 براي. ايم استفاده كرده
به طنزي مشهور از ترومن، رييس جمهـور آمريكـا در خصـوص عـدم      (Two-Armed Economist)اقتصاددان دودست . 2

. يك اقتصاددان يك دست را به من نشـان دهيـد  «: اظهارنظر شفاف و سرراست اقتصاددانان در موضوعات مختلف اشاره دارد
 .مترجم .»...(on the other hand)، از سوي ديگر ...(on one hand)گويند از يك سوي  تمام اقتصاددانان به من مي
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 مهيـاكردن ) 1971(به ياد آوريد كـه انگيـزه مـدل اوليـه ميرليـز      . كارهاي نظري در اين زمينه دانست
معمـوًال بـه    -اي غيرمنتظـره  صـورت  به-هاي ماليات بود كه  چارچوبي براي استخراج ساختار بهينه نرخ

گيـري   ميـزان اعتبـار ايـن نتيجـه    . شـد  ثابت در يك دامنه وسيع منجـر مـي    هايي نسبتًا پيداكردن نرخ
چرا كه اين نتيجه به جزئيات مربوط به توزيع توانـايي و تـابع مطلوبيـت     ،تهمچنان براي بحث باز اس

گفت كه حركت به سـمت   توان مياما حداقل  ؛كردن آنها بسيار دشوار است تعيينافراد بستگي دارد كه 
 .هاي نظري سازگار است تر با توصيه هاي ثابت هاي ماليات نرخ

تـوان در سياسـت عملـي     ريه ماليات بهينه را نمياز نظ آمده دست بهبرخي نتايج  ،ديگر سوياز 

از جنبـه  . رسد نتوان در آينده نزديـك نيـز آن را در ايـن حـوزه ديـد      مشاهده كرد، كه البته به نظر مي

هاي برونزا استفاده كنند كه با توانايي توليد درآمد آنهـا ماننـد   »برچسب«گذاران بايد از  نظري سياست

گيري از سرمايه را بر اساس تغييرات درآمد  مطالعات اخير، ماليات. ندجنسيت، قد و نژاد همبستگي دار

 صـورت  بـه اساس ايـن نـوع ماليـات، از درآمـد سـرمايه افـرادي كـه         كنند و بر حاصل از كار توصيه مي

اي درآمـد   غيرمنتظـره  صـورت  بهشده و به افرادي كه  دريافت، ماليات ندداراي درآمد پايين  غيرمنتظره

هـاي   دانان مشـاور كانديـداهاي انتخابـاتي يـا دولـت      اقتصاد. شود كنند، يارانه پرداخت مي باال كسب مي

 . مالياتي ندارند  شده را در مباحث عملي سياست ارائههاي  انتخاب شده، جسارت پيشبرد اين ايده

امـا   ،شـده مناسـب اسـت    ارائهيه افتد؟ يك دليل ممكن اين است كه نظر اما چرا اين اتفاق نمي

آهسـته عمـل    ،گذاران و عموم مردم در درك مفـاهيم كـامالً مشـخص ارزشـمند ولـي متضـاد       سياست

مـالي   تـأمين سـنت رايـج درخصـوص     -محتمـل  صورت بهحداقل -امكان ديگر اين است كه . كنند مي

انـد،   كنار گذاشـته شـده   هاي ديگري است كه معموالً در نظريه ماليات بهينه مدرن عمومي، شامل ايده

 ،آورد مـي  دسـت  بهمانند اصل منافع كه در آن بدهي مالياتي هر فرد بايد با منافعي كه آن فرد از دولت 

. باشـند  رو روبـه هاي مشابه  مرتبط باشد و اصل برابري افقي كه بر اساس آن بايد افراد يكسان، با ماليات

، و اينكـه بـه چـه    خيـر شـوند يـا    گيري بهينه مـي  ه مالياتهاي مشابه وارد نظري ها و ايده اينكه اين ايده

 .هستند كه هنوز به آنها پاسخ داده نشده است هايي پرسششوند  صورت وارد مي

  



 

 1396 زمستان، 80، شماره چهارمسال بيست وفصلنامه روند،  
 

200 

 منابع 

• Aiyagari, S. Rao. (1994). Uninsured Idiosyncratic Risk and Aggregate Saving. 
Quarterly Journal of Economics 109(3), PP. 659-684. 

• Akerlof, George. (1978). The Economics of 'Tagging' as Applied to the 
Optimal Income Tax, Welfare Programs, and Manpower Planning. American 
Economic Review, 68(1). 

• Albanesi, Stefania. (2006). Optimal Taxation of Entrepreneurial Capital with 
Private Information. NBER Working Paper 12419, March. 

• Albanesi, Stefania and Christopher Sleet. (2006). Dynamic Optimal Taxation 
with Private Information. Review of Economic Studies 73, PP. 1-30. 

• Alesina, Alberto, Andrea Ichino, and Loukas Karabarbounis. (2008). Gender-
based Taxation and the Division of Household Chores. Working Paper, 
November. 

• Atkinson, Anthony and Joseph E. Stiglitz. (1976). The Design of Tax Structure: 
Direct Versus Indirect Taxation. Journal of Public Economics 6, PP. 55-75. 

• -Barro, Robert J. (1974). Are Government Bonds Net Wealth? The Journal of 
Political Economy, 82(6), (December), PP. 1095-1117. 

• -Blomquist, Soren and Luca Micheletto. (2003). Age Related Optimal Income 
Taxation. Working Paper 2003:7, Dept of Economics, Uppsala Univ. 
Forthcoming Scandinavian Journal of Economics. 

• Carey, David and Josette Rabesona. (2004). Tax Ratios on Labor and Capital 
Income and on Consumption. in Measuring the Tax Burden on Capital and 
Labor, ed. Peter B. Sørensen. Cambridge, MA: MIT Press. 

• Chamley, Christophe. (1986). Optimal Taxation of Capital Income in General 
Equilibrium with Infinite Lives. Econometrica, 54, PP. 607-622. 

• Conesa, Juan Carlos, Sagiri Kitao, and Dirk Krueger. (2009). Taxing Capital? 
Not a Bad Idea after All!. American Economic Review, 99(1): PP. 25–48. 

• Dahan, Momi, and Michel Strawczynski. (2000). Optimal income taxation: An 
example with a U-shaped pattern of optimal marginal tax rates: Comment. 
American Economic Review, June, 90 (3), PP. 681-686. 

• Deaton, Angus. (1979). Optimal Uniform Commodity Taxes. Economics 
Letters 2, PP. 357-361. 



 
 ماليات ستاني بهينه در نظريه و عمل

 
201 

• Diamond, Peter A. and James A. Mirrlees. (1971). Optimal Taxation and Public 
Production I: Production Efficiency. American Economic Review 61(1), 
March. 

• Diamond, Peter. (1998). Optimal Income Taxation: An Example with a U-
Shaped Pattern of Optimal Marginal Tax Rates. American Economic Review 
88(1), March. 

• Feldstein, Martin. (1995). The Effect of Marginal Tax Rates on Taxable 
Income: A Panel Study of the 1986 Tax Reform Act. Journal of Political 
Economy, 103(3). 

• Golosov, Mikhail, Aleh Tsyvinski, and Ivan Werning. (2006). New Dynamic 
Public Finance: A User's Guide. NBER Macroannual 2006. 

• Golosov, Mikhail and Aleh Tsyvinski. (2006). Designing Optimal Disability 
Insurance: A Case for Asset Testing. Journal of Political Economy. 

• Golosov, Mikhail, Narayana Kocherlakota, and Aleh Tsyvinski. (2003). 
Optimal Indirect and Capital Taxation. Review of Economic Studies 70, PP. 
569-587. 

• Grochulski, Borys and Tomasz Piskorski. (2006). Risky Human Capital and 
Deferred Capital Income Taxation. Working Paper. 

• Gruber, Jon and Emmanuel Saez. (2002). The Elasticity of Taxable Income: 
Evidence and Implications. Journal of Public Economics 84, PP. 1-32. 

• Hines, James R., (2007). Taxing Consumption and Other Sins. Journal of 
Economic Perspectives, 21(1). 

• Judd, Kenneth. (1985). Redistributive Taxation in a Simple Perfect Foresight 
Model. Journal of Public Economics, 28, PP. 59-83. 

• Judd, Kenneth and Che-Lin Su. (2006). Optimal Income Taxation with 
Multidimensional Taxpayer Types. Working Paper, Earliest Available Draft 
April, 2006; More Recent Draft November 22, 2006. 

• Kapicka, Marek. (2006). Optimal Income Taxation with Endogenous Human 
Capital Accumulation and Limited Record Keeping. Review of Economic 
Dynamics, 9(4), PP. 612-639. 

• Kapicka, Marek. (2008). The Dynamics of Optimal Taxation when Human 
Capital is Endogenous. Working Paper, February. 



 

 1396 زمستان، 80، شماره چهارمسال بيست وفصلنامه روند،  
 

202 

• Kaplow, Louis. (2008a). The Theory of Taxation and Public Economics. 
Princeton University Press. 

• Kaplow, Louis. (2008b). Taxing Leisure Complements. Working Paper, 
October. 

• Kaplow, Louis. (2008c). Optimal Policy with Heterogeneous Preferences. The 
BE Journal of Economic Analysis and Policy, 8(1) (Advances), Article 40. 

• Kocherlakota, Narayana. (2005). Zero Expected Wealth Taxes: A Mirrlees 
Approach to Dynamic Optimal Taxation. Econometrica 73(5), September. 

• Kremer, Michael. (2002). Should Taxes be Independent of Age. Working 
Paper. 

• Mankiw, N. Gregory. (2000). The Savers-Spenders Theory Of Fiscal Policy. 
American Economic Review, 90 (May), PP. 120-125. 

• Mankiw, N. Gregory and Matthew Weinzierl. (2008). The Optimal Taxation of 
Height: A Case Study of Utilitarian Income Redistribution. Forthcoming, 
American Economic Journals: Economic Policy. 

• Mirrlees, James A., (1971). An Exploration in the Theory of Optimal Income 

• Taxation. Review of Economic Studies 38, PP. 175-208. 

• Naito, Hisahiro. (1999). Re-examination of Uniform Commodity Taxes Under 
a Non-Linear Income Tax System and Its Implication for Productive 
Efficiency. Journal of Public Economics 71, PP. 165-188. 

• OECD. (2006). Table 3.2: Taxes on General Consumption (5110) as 
Percentage of Total Taxation. in Consumption Tax Trends: VAT/GST and 
Excise Rates, Trends and Administrative Issues, 2006 Edition. Paris, France: 
OECD Publishing. 

• OECD. (2008). Table I.5: Central Government Personal Income Tax Rates and 
Thresholds. Table I.6: Sub-central Personal Income Tax Rates. Table II.1: 
Corporate Income Tax Rate. Table II.4: Overall Statutory Tax Rates on 
Dividend Income. Table III.1: Employee Social Security Contribution Rates 
and Table III.2: Employer Social Security Contribution Rates. Table IV.1: 
VAT/GST Rates in OECD Member Countries. Downloads from the OECD Tax 
Database: www.oecd.org/ctp/taxdatabase. 

• OECD. (2009). Table IV.1 VAT/GST Rates in OECD Member Countries. 
Download from OECD: www.oecd.org/dataoecd/12/13/34674429.xls 



 
 ماليات ستاني بهينه در نظريه و عمل

 
203 

• Passell, Peter. (1990). Furor Over British Poll Tax Imperils Thatcher Ideology. 
New York Times, April 23. 

• Ramsey, Frank. (1927). A Contribution to the Theory of Taxation. Economic 
Journal, 37, (March), PP. 47-61. 

• Ramsey, Frank. (1928). A Mathematical Theory of Saving. Economic Journal, 
38, (December), PP. 543-559. 

• Saez, Emmanuel. (2001). Using Elasticities to Derive Optimal Income Tax 
Rates. Review of Economic Studies 68, PP. 205-229. 

• Saez, Emmanuel. (2002a). Optimal Income Transfer Programs: Intensive 
Versus Extensive Labor Supply Responses. Quarterly Journal of Economics, 
117(3), PP. 1039-1072. 

• Saez, Emmanuel. (2002b). The Desirability of Commodity Taxation under 
Non-linear Income Taxation and Heterogeneous Tastes. Journal of Public 
Economics, 83, PP. 217-230. 

• Salanie, Bernard. (2003). The Economics of Taxation. MIT Press. 

• Sandmo, Agnar. (1993). Optimal Redistribution when Tastes Differ. 
Finanzarchiv, 50(2). 

• Stiglitz, Joseph E. (1987). Pareto Efficient and Optimal Taxation and the New 
New Welfare Economics. in Handbook on Public Economics, ed. Alan 
Auerbach and Martin. Feldstein, pp. 991–1042. North Holland: Elsevier 
Science Publishers. 

• Tuomala, Matti. (1990). Optimal Income Tax and Redistribution. New York: 
Oxford University Press. 

• United States Social Security Administration. (2008). Social Security Systems 
throughout the World: Europe, 2008. 

• Vickrey, William. (1939). Averaging of Income for Income-Tax Purposes. 
Journal of Political Economy 47. 

• Weinzierl, Matthew. (2008). The Surprising Power of Age-Dependent 
Taxation. Working Paper, April. 

• Weinzierl, Matthew. (2009). Incorporating Preference Heterogeneity into 
Optimal Tax Models: De Gustibus non est Taxandum. Working Paper, May. 

• Werning, Iván. (2007). Pareto Efficient Income Taxation. Working Paper, 
April. 



 

 1396 زمستان، 80، شماره چهارمسال بيست وفصلنامه روند،  
 

204 

 


	1-Shenasname
	4-sardabir
	5-1-sardabir-edited
	5-2-sardabir-edited

	5-zarin
	6-1-Zarin
	6-2-Zarin
	2. ادبيات موضوع
	2-1. مباني نظري
	2- 2. پیشینه پژوهش
	2-2-2. پژوهشهای خارجی
	3. روششناسي و روند متغيرها و شاخصها
	3-1. روششناسی
	3-2. روند متغیرها و شاخصها
	3-2-1. روند تولید و تغییرات آن در اقتصاد ایران
	3-2-2. محاسبه شاخص استقلال قانونی بانک مرکزی در ایران
	4. الگوی پژوهش
	5. يافتهها و نتايج برآورد الگوي پژوهش
	5-1. محاسبه نوسانات توليد
	5-2.  برآورد مدل؛ اثر استقلال بانک مرکزی بر نوسانات توليد
	5-3. نتایج آزمون تجزیه واریانس
	6. جمعبندي و ارائه پيشنهادها


	6-hekmat
	7-1-Hekmat
	7-2-Hekmat

	7-haji
	8-1-Haji
	8-2-Haji

	8-meisami
	9-1-Meysami
	9-2-Meysami
	2. پیشینه پژوهش
	۳. نظر شورای نگهبان به عنوان مبنای عملکرد نظام بانکی کشور
	4. معیارهای راهکار مطلوب برای حل مشکل تأخیر تأدیه
	4-1. جواز فقهی
	4-2. تفکیک بین مشتریان بد حساب
	۴-2-1. بدهکاران مُعسر
	4-2-2. فعالان اقتصادی دارای مشکلات موقت
	4-2-3. سوءاستفادهکنندگان

	4-3. بازدارندگی
	۴-4. جبران خسارت
	4-5. سادگی
	4-6. ماهیت غیردرآمدی جریمه

	۵. ارزیابی راهکارهای پیشنهادی برای حل مشکل جریمه تأخیر تأدیه
	5-1. جریمه تأخیر به عنوان وجه التزام (دیدگاه شورای نگهبان)
	۵-1-1. تبیین
	۵-1-2. نقد

	5-2. تشکیل شرکت مدیریت دارایی برای حل مسأله جریمه تأخیر تأدیه
	5-2-1. تبیین
	5-2-2. نقد

	5-3. اجرای وثیقهها و ضمانت
	5-3-1. تبیین

	5-3-2. نقد
	5-4. اشتراط خسارت تأخیر تأدیه
	5-4-1. تبیین
	5-4-2. نقد

	۵-۵. تعزیر مالی متخلف
	۵-۵-1. تبیین
	الف) مجازات مالی متخلف به نفع بیتالمال
	ب) تشکیل صندوق خیریه
	پ) تشکیل صندوق حمایت از طلبکاران
	ت) تفویض امر قضایی به بانکها
	۵-۵-2. نقد

	5-6. الزام متخلف به قرض بدون بهره به میزان تخلف (مقابله به مثل)
	5-6-1. تبیین
	5-6-2. نقد

	5-7. الزام متخلف به پرداخت جریمه برای فعالیتهای خیریه (راهکار بانکهای اسلامی کشورهای دیگر)
	5-7-1. تبیین
	5-7-2. نقد


	۶. جمعبندی و نتیجهگیری


	9-mirbahari
	10-1-Mirbahari
	10-2-Mirbahari

	10-asadi
	11-1-Asadi
	11-2-Asadi


