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 5-81، صفحات 8931، بهار و تابستان 18و  18 يها سال بيست و پنجم، شمارهفصلنامه روند، 

 

 نگاهي به اقتصاد
 

 

 سردبير

در . روند افزايشي در پيي  ررفيت   نرخ ارز ،اي نامه هسته در خصوص تداوم توافق هايي بروز نااطمينانيبا  8931هاي پاياني سال  در ماه

افيزاي   منفي نسيتت بيه هياه  صيادرات نفيت و      با خروج آمريکا از برجام و تعميق انتظارات  8931هاي ابتدايي سال  در ماهادامه، 

ن فعيا   ،در اين شيراي   .شدت بيشتري يافتبازارهاي ارز و طال در ها  نوسانو ها  تالطم ،خارجي تجارت در حوزه يمعامالت هاي هزينه

و در هنيار ايين ب ي  از    ده هرتتديل هاي ارز در آينده، تقاضاي آتي ارز خود را به حال  نرخافزاي  اقتصادي به منظور پوش  ريسک 

 .   شدت ررفتي  از پيز بيدر بازار ارز نهاي سوداررانه  تقاضا، فعاليت

هاي اخير با وجود هاه  نستي نسيتت بيه    سال در، رشد نقدينگي بانک مرهزي ررايانه انضتاطهاي  تالشرغم  به ،ديگر يسواز 

رخ  يطيدر شيرا موضيو   ن يا. داد همچنان ارقام با يي را نشان مي اي شتکه بانکي مشکالت ترازنامهبروز  ليدل بهروند بلندمدت خود، 

هيا   بانک ه درسپرد ماندراري ،(وجود تنگناي اعتتاري در شتکه بانکي از يناش)هاي بانکي  هاي سود سپرده به دليل با بودن نرخداد هه 

 نيشي يپهاي  سال درثتات بازار ارز و هنترل انتظارات تورمي  مانندافزاي  سهم شته پول در نقدينگي در هنار عواملي  و افزاي  يافته

هياي   در سيال رقمي شيد و   تکي هه نرخ تورم طور به ،دشمنجر به هاه  قابل توجه نرخ تورم ( روي هار آمدن دولت يازدهم از زمان)

خيروج آمريکيا از    ناشيي از  وجود آميده  ههاي ب به دنتال التهابات و نااطمينانيلي و ؛درصد رسيد 1/3و  0/3به به ترتيب  8931و  8935

و  يبيانک  يهيا  سپرده بودن اليس  يدر هنار افزا، ديتول يها نهي  هزيافزااز جمله  ،آن از يناشو آثار  و افزاي  شتابان نرخ ارزبرجام 

نرخ تيورم  هه  يطور به ،را در پي  ررفتاي  روند فزاينده 8931تورم از ابتداي سال  نرخ ،بادوامها و ها هاي  افزاي  تقاضا براي دارايي

بيه   توجيه بيا   .رسيد 8931ورماه يشهرد در درص 1/98به  8931ماه  درصد در فروردين 3/1هننده از   نقطه به نقطه شاخص قيمت مصرف

ثتات ب شيي بيه   را با هدف  و تدابير سياستي و نظارتي ها اقدام از يا مجموعهشده و با درک شراي  آتي هشور، بانک مرهزي اديموارد 

را بيه هميراه    8931ثتات بيازار ارز در نيميه دوم سيال     نستي هه تقويت انجام دادهاي سفته بازانه  ز و هنترل فعاليتبازارهاي پول و ار

 .داشت
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 های اقتصادی  تجزيه و تحليل سياست

ناشد  ا  انتاداب پسوسدته ار داب      7931 سدا   ابتددا  با توجه به شرايط ويژه پديدد مددده  ب بدا اب اب   ب    

دداه   بانک درکدي   ب ردروب ي    ولت  مدريکا  ب رصوص برجام،  ولت و  ها  دقامها  دنف   گسر  دوضع

باسدتا، دصدوبه سدتا  ااتصدا    ولدت      يد   ا ب  . ندد کربيدي    ترتس ات اب   جديد  با پايده  7931سا  

ها  بسم ، اطمسنان ا  با گات اب  حاصد  ا  صدا بات    هدايت واب ات کاالها و رددات به کانا  دنظوب به

نسا ها  وااع  کادوب و جودوگسر  ا     ها و اولويت بهبه چرره ااتصا   کاوب، تخصسص دنابع اب   کاوب 

 ،کادد   ب ررضده و تقاضدا  بدا اب اب     شفارست و ايجا  رروج دنابع اب   ا  طريق ااچاق و رروج سردايه 

اب  برا  تمام  تأدس بانک درکي  نس ت به  دقرب شد ، ب چابچوب ترتس ات جديد اب   .دشتنظسم و اجرا 

سد   ب چابچوب اوانس  و دقربات صا بات و واب ات و دقربات اب   کاوب بر نسا ها  اانون  تجاب  و تول

اب  ددوب  نسدا     تدأدس  جديد  نسي  ب رصوص و ضوابط و دقربات د کنبيا  اادام  00444د نا  هر  الب 

  يگدر هدا    ااداما  . دشنسا ها  وااع  دطرح  تأدس  نسيواب کنندگان، رريد و رروش اب  و نگهداب  من و 

جدا   يدابان و رروشندگان اب  و ادکان ايرر  اد  برا  جا  رضاياب ، ا تأدس   ستسه دنظوب بهبانک درکي  

. بدو  ( نسمدا )، استقراب سادانه نظام يکپابچه دعدادتت اب    انساب  دتقاض تأدس   باابت صراران برا  رضا

 7931دداه سدا     و  ب اب ي هادت  انددا    طدوب م داياد  باه   بده  7931داه سا   بهم اوارر سادانه  ب اي  

 .دشاجراي  

اريايش تقاضا بدرا  واب ات  نسي شدن انتظابات محا  ااتصا   و   دنف ها و  ، با تاديد تنش ب ا اده

و  يا شدده  هدا   بدا روب  سساسدت   دتحظده  ولت و بانک درکي  بدا   ،بيا  00444هر  الب  ب نرخ ثابت 

 ب تابيخ  وکر ه ها  اب   اادام  سساست به با بسن جووگسر  ا  هدب برت  ذراير اب   صسانت و دنظوب   به

دوا  اي  دصوبه شاد  دحدو  شدن اب  باندک  . کر ندبسته اب   جديد  با ابائه  7931در ا داه سا   71

و  کاالهدا  اساسد ، ضدروب ،  ابو   )به واب ات کاالهدا  گدروه يدک    ( اب  حاص  ا  صا بات نفت )درکي  

ها بده ررصده د دا الت اب  ، تعسدس  ندرخ اب  بدا اب ثانويده         ، با گات صرار (دويودات و تجهسيات پيشک 

صوبت توارق  بس  صا بکنندگان و واب کنندگان و بدون دداروه بانک درکدي ، بده بسدمست شدنارت        به

ا  . بدو     باندک درکدي   صوبت اسکناس با تضمس گسر  اب   به به سپر ه ها بانکدجا شدن با اب م ا  اب  و 
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توان به صسانت ا  ذراير اب   کاوب، دحدو  شدن نقدش  ولدت و باندک درکدي  بده       ديايا  اي  بسته د 

ندگان بده ررضده اب    اريايش شفارست با اب اب ، اريايش تمايد  صدا بکن    نظابت  و تنظسم ، ها  اادامانجام 

 . و تخصسص هدرمند دنابع دحدو  اب    ب شرايط تحريم اشابه کر  حاص  ا  صا بات

ضدوابط   ،باستا، بانک درکي  به دنظوب اجدرا  بسدته جديدد اب   و تعمسدق بدا اب ثانويده      ي  ا ب  

 سدتوبالعم   "تدوان بده    دد   طوب نمونه بهکه   کر ابتغبا  ها  تکمسو  ها و  ستوبالعم  نادهخااجراي ، ب

يد   ضدوابط اجرا "، "اب  دصابف رددات  تأدس ناده بخا"، "ها  دجا   ب ش که صرار اب  رريد و رروش 

ناده دربوط به رروش و پر اردت اب  دسداررت  و  انادجوي  توسدط     بخا"، "گذاب  اب   ترتس ات سپر ه

 سدتوبالعم   "، "هدا  دجدا    العم  رريد و رروش اب  به صوبت اسکناس توسط صدرار    ستوب"، "ها بانک

تعهد صا بکنندگان به با گر اندن اب  حاص  ا  صا بات کاال به چرره ااتصا   کادوب حدداک ر    دربوط به

باندک رادد  بده دنظدوب      77ناده بده  بخاد "و ابتغ  "پروانه صا بات  گمرک ظرف سه داه ا  تابيخ صدوب 

ن ، هيينه شهريه  اناجويان، اب   بدا دانند)اب  به صوبت اسکناس برا  بخا  ا  دصابف رددات   تأدس 

هدا    هيينده ث دت ندام بدرا  شدرکت  ب م ددون       و  ولت  و غسر ولت شاد  ها  هواپسماي  ايران   شرکت

 . کراشابه  "(الموو  بس 

و تددابسر سساسدت  و    هدا  ااددام دجمورده  ر سد ار  ها  ب داه، بانک درکي  گفته پسش ب کناب دواب  

ا  جموه اي   ب  ستوب کاب رو  اراب  ا ه است که  با انه سفتهها   رعالستدهاب و کنتر  نظابت  با با هدف 

هدا    صددوب چدک  "، "هدا  بدانک    ارما  دحدو يت بر سقف تدراکنش بو انده کدابت   "توان به  د ها  اادام

و  "بانک   ب دناطق در   و ردابج ا  کادوب    ها دحدو کر ن کابتخوان"، "تضمسن  صرراً  ب وجه ذينفع

هدا    است کده  ب  هده   گفتن  .کر اشابه  "نظابت  اسق بر د ا الت بانک  و رددات پر ارت الکترونسک"

دداروده و ررضده اب   ب بدا اب و يدا دحددو يت       شداد  )، دديريت با اب اب  هموابه بر رموسات اب   پساس 

جديد  به رنوان کنتر  جريان بيدا  بده   لفه دؤل   ب اي   وبه و دتمرکي بو ه است؛( واب ات برر  ااتم

انجدام شدده  ب ايد      هدا   ااددام  ب تقاضا  با اب اب   ب  ستوب کاب اراب گررت و ثر ؤدجد  و لفه ؤدرنوان 

ا  به د ا الت را    ب جادعه، توانست دديريت دناسد   با بدر بو     گونه لطمه رصوص بدون ايجا  هسچ

 ، يد بر ااريون  .تقاضا  سفته با   اب  با به نحو دناس   دحدو  نمايد ،کند و  ب اي  باستا نقدينگ  ايجا 
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هدا    هدا  بونددددت و ارديايش دانددگاب  سدپر ه      بانک درکي   ب باستا  هدايت در م به سمت سپر ه

 تدأدس  ، کاهش هيينه تجهسي پو   ب شد که بدانک ، کمدک بده     ها بانک ه   بانک ، اريايش توان تسهستت

بخاد  بده ااتصدا  کادوب، نسد ت بده بدا بسن  دعسداب دحاسد ه سدو             ث ات نسيدال  واحدها  تولسد  و 

ددا ه  ) شدوبا  پدو  و ارت داب    پساس دصوبه   احساشماب و  ددت را   ا  بو شماب به داه ها  کوتاه سپر ه

شدوبا    7910/  74/  71پانصد و چهاب همس  جوسه ددوبخ  دصوب  ، ستوبالعم  اجراي  ا و  سپر ه( 00)

ااددام   -ددت ردا    اب   وتاهها  ک که  ب رس  حا  همخوان  بساتر  نسي با داهست سپر ه -(پو  و ارت اب

 .کر 

 تدري   دهدم  ا  همدوابه  ارسدر  هدا   سدا    ب کده به بانک درکي   ها بانک بده  لهأدس دسنه   ب

د تا شبو ه است، سع   من ثسرأتپايه پول  و نقدينگ  تحت  بشدرمده دعضتت با اب پو  بو ه و بخش 

اضداره بر اشدت    ددديريت ها  بدهکاب نس ت به  با بانک جد  ا  طريق تقويت با اب بس  بانک  و دذاکره

نسمده  وم    بسساست با مثداب د  تد     اي به رم  ميد که  ال مها و جووگسر  ا  اريايش منها اادام  بانک

 . ه استبو  همراه 7931سا  

دحوب بو ن ااتصا  ايران و وجو  تنگناهدا  جدد     بانکبا توجه به ها  ارت اب ،   ب حو ه سساست

بندد  و   گسر  بانک درکي  بدر اولويدت   ارسر جهت ها  سا ها  دختوف ااتصا ،  ب  دال  بخش تأدس  ب 

ددال    تأدس بخا  به دنابع  ها  تولسد ، تنوع به و  تخصسص دنابع بانک ، هدايت دنابع به سمت رعالست

توان بده ارطدا  رطدوط     د  ، ب اي  باستا. دتمرکي بو ه است ها بانک ه   ااتصا  و تقويت توان تسهستت

ذاب   ب با اب بس  بانک  به دنظوب کداهش تنگندا  ارت داب   ب بدا اب پدو  و      گ و سپر ه ها بانکارت اب  به 

 تدأدس  هدا  دولدد و تولسدد ،      ب تخصسص تسهستت به بخش ها بانکبخا  ا  نقدينگ  دوب  نسا   تأدس 

هدا  ردال  ااتصدا ،     بدر اب  ا  ظررسدت   با هددف بهدره   رمدتاًدال  سردايه  ب گر ش واحدها  تولسد  و 

 تدأدس  هدا  اسدتان ،    ها  کوچک و دتوسط و تسهستت بونق و اشتغا   ب االب کدابگروه  نگاهحمايت ا  ب

 ايد    رريد تضمسن  دحصوالت کاداوب  ، حدوا غ غسردترا ده و اشدتغا      دانند)دنابع تسهستت تکوسف  

 واجا   الحسنه تسهستت ارضدانند )دال  رر  رانوابها  تأدس  ،همچنس  ،(دد جويان و نها ها  حمايت 

 .    اشابه کر ( تسهستت رريد کاالها  دصرر  با وام و
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  بها  دختوف ااتصدا      ب اي  ابت اط، ک  تسهستت پر ارت شده ش که بانک  کاوب به بخش

هياب دسوساب  بيا  بو ه که نس ت بده بادم  وبه دادابه سدا       7/9490 برابر 7931سا   نخستداهه  شش

بسادتري  سدهم ا    .  هدد   بصدد ارديايش نادان دد      7/70به دسيان ( هياب دسوساب  بيا  0/0140) پساس 

با بگدان ، صدا بات،   "هدا     وبه، دربوط به بخدش اي  ارت اب   ب سسات ؤدو  ها بانکتسهستت پر ارت  

، 3/01، 0/40 برابربه ترتسب ) "دسک  و سارتمان"و  "کااوب  "، "صنعت و دعدن"، "رددات و دتفراه

شدده  ب ايد   وبه صدرف      بصد ا  تسدهستت پر اردت   0/17 اريون بر اي ،. بو ه است(  بصد 4/1و  7/3

اي  سساست با اوت بساتر   ب بخش صنعت . دال  سردايه  ب گر ش واحدها  تولسد  شده است تأدس 

  بصدد من  4/10بخش، اي  و دعدن  ن ا  شده است؛ به طوب  که ا  دجموع تسهستت پر ارت شده  ب 

 .استده شصرف سردايه  ب گر ش واحدها  صنعت  و دعدن  

 اقتصاد واقعيتحوالت بخش 

سدا    نخسدت داهه  ، تولسد نارالص  ارو   ب سه هد ناان د  کاوب بربس  تحوالت بخش وااع  ااتصا 

هدياب دسوسداب     1/7111بر اساس دحاس ات اولسه و دقدددات  بده   ( 7934ها  ثابت سا   به اسمت) 7931

 بصدد   1/7، (هدياب دسوسداب  بيدا     1/7101) پسادس  بيا  بسسده که  ب دقايسه با بام  وبه داابه سدا   

هدا    خدش بدر حسدب ب   7931سا   نخستدروب  بر رموکر  بشد ااتصا    ب رص  . اريايش يارته است

حم  و نقد ، ان داب اب  و   "،"نفت"ها   اب ش اريو ه رعالست ، ب اي   وبه  هد ناان د دختوف ااتصا   

بده ترتسدب بدا سدهم       "ا  و تخصص  رددات دستغتت و رددات حرره"و  "برق، گا  و مب"، "ابت اطات

تولسدد ناردالص  ارود         ب اريايشدؤثرواحد  بصد ا  بشد ااتصا  ، نقش  7/4و  7/4، 4/4، 0/7 برابر

 برابدر با سهم   "با بگان ، بستوبان و هتوداب "و  "صنعت"ها   اب ش اريو ه رعالست ، ب دقاب . اند ه اشت

 وبه  ددان     ب ايد  ا   ب تولسد نارالص  ارو   واحد  بصد ا  بشد ااتصا  ، نقش کاهنده -7/4و  -0/4

  .اند  اشته

د  دت بدو ن    ،وب  ، نفت، صنايع و دعا ن و ردددات ها  کاا ها  رموکر  گروه تحوالت شارص

 ب .  هدد  با نادان دد    7931سدا    نخسدت داهده    ب سده  يا شدهها   بشد اب ش اريو ه  ب تماد  بخش

 بصدد   9/4 پسادس  اب ش اريو ه گروه کااوب   نس ت به  وبه داابه سدا    7931سا   نخست داهه سه
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برموب ها  انجام شده  ب اي   دسنه حاک  ا  من است که تولسد دحصدوالت  بارد ،   .  هد اريايش ناان د 

 بصدد ارديايش    4/4و  1/9، 7/0بده ترتسدب    پسادس   وبه نس ت به  وبه داابه سا  اي  باغ  و  اد   ب 

صدد  نسد ت    ب 0/4بشد  7931سا   نخستاب ش اريو ه گروه نفت نسي  ب رص   ،همچنس  ؛يارته است

نتايج حاص  ا  دحاس ات دقددات   ب ايد   دسنده نادان    . است ه کرتجربه  پساس  بابه  وبه داابه سا  

که اريايش نرخ بشد اب ش اريو ه اي  گروه ناش  ا  اريايش نرخ بشد صا بات نفدت ردام، تولسدد      هد د 

 . بو ه است پساس اابه سا  دسعانات گا   و نسي اريايش تولسد و صا بات گا  ط سع  نس ت به  وبه د

د شد  بصد برروب اب  7/4 برابرا  نرخ بشد   7931سا   نخست داهه سهگروه صنايع و دعا ن  ب 

بده ترتسدب    "برق، گا  و مب"و  "سارتمان"، "دعدن"، "صنعت"ها   که  ب اي  گروه، اب ش اريو ه بخش

 .اند  بصد  دواجه بو ه 7/0و  7/4، 4/0،-4/7ها  بشد  با نرخ

 14ها  بيبگ صنعت  با  ب ارتساب  اشت  سدهم  حددو      ب بخش صنعت، شارص تولسد کابگاه

 پسادس ، نس ت به  وبه داابه سدا    7931سا   نخست داهه سه بصد ا  اب ش اريو ه بخش صنعت،  ب 

 وبه، ايد   بشته رعالست رمدده صدنعت   ب    00گفتن  است که ا  دجموع .  بصد کاهش يارته است 4/4

سدهم  بساتري   ،همچنس  اند؛    اشتهد د  ت بصد  بش 03بشته رعالست صنعت  با ضريب اهمست يا  ه 

ها  بيبگ صنعت  به ترتسب دربوط به رعالست تولسد صنايع رويات اساسد ،   ا  اريايش شارص تولسد کابگاه

 .ايع تولسد دوا  غذاي  بو ه استصنايع تولسد وساي  نقوسه دوتوب  تريور، نسم تريور و صن

گدذاب  بخدش رصوصد   ب سدارتمان دنداطق شدهر  بده          ب بخش سدارتمان، اب ش سدردايه  

 بصدد ارديايش    3/71 پسادس  نس ت به  وبه داابه سدا    7931سا   نخسترص    بها  جاب   اسمت

، ندرخ بشدد اب ش ارديو ه سدارتمان     يا شدهها  اسمت دتناظر و تعدي  بام  با ارما  شارص. يارته است

 احتسداب بدا   سرانجام،. استده ش بصد برموب   -4/0 برابر 7934ها  ثابت سا   متبخش رصوص  به اس

و نسي بدا  ب نظدر گدررت  اب ش ارديو ه سدارتمان  ولتد ، ندرخ بشدد بخدش سدارتمان بده             يا شدهبام 

 .شو   بصد برموب  د  7/4 برابر 7934ها  ثابت سا   اسمت

 7/7رخ بشدد  ا  ند  7931سدا    نخسدت  داهده  سده اب ش اريو ه گروه ردددات نسدي  ب    ،همچنس 

 .استشده  بصد  برروب اب 
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 تحوالت بخش اسمي اقتصاد

 اعتباری و پولي حوزه متغيرهای وضعيت( الف

هياب دسوساب  بيا  بسسد کده نسد ت بده پايدان      1/71109به  7931 سا  شهريوبحجم نقدينگ   ب پايان 

 سا  شهريوبداهه دنته  به  70بشد نقدينگ   ب .  بصد بشد  اشت 9/04به دسيان  7931سا   شهريوب

واحدد   4/9 برابدر ( 1/09) 7931سدا    شهريوبداهه دنته  به  70اي  دتغسر  ب  ب دقايسه با بشد  7931

 بصدد   9/3ا  بشدد  برابدر    7931نخسدت سدا     داهه شش بصد کاهش  اشت؛ همچنس ، نقدينگ   ب 

واحد  بصدد کداهش    1/7برابر  ،( بصد 3/74) 7931بشد  وبه داابه سا   برروب اب شد که  ب دقايسه با

 . هد ناان د 

 بصدد نسد ت بده پايدان اسدفند       1/3 برابربا بشد   7931سا   شهريوبحجم پايه پول   ب پايان 

هياب دسوساب  بيا  بسسد که نسد ت بده بشدد  وبه     7/0904به ( هياب دسوساب  بيا  اريايش 9/044) 7931

هدا    ردالص  ابايد   .  هدد  نادان دد    ارديايش واحد  بصد  9/4، ( بصد 9/3 برابر) 7931داابه  ب سا  

واحدد   1/3 برابدر سهم  ريايندده   و 7931 بصد اريايش نس ت به پايان سا   4/3رابج  بانک درکي  با 

دطال ات بانک درکدي   . است بو ه  7931داهه سا   ششپول   ب تري  راد  رياينده بشد پايه   بصد، دهم

واحدد  بصدد،    1/1 برابدر با سهم  ريايندده   و 7931 بصد اريايش نس ت به پايان سا   7/70با  ها بانکا  

 .بو ه است 7931سا   نخست داهه    ب ششرياينده بشد پايه پول يگر راد  

ضدريب   ،بددي  ترتسدب  . بسدسد  797/1، ضريب رياينده نقدينگ  بده بادم   7931 شهريوب ب پايان 

يارت که  ب دقايسه بدا بشدد  وبه دادابه     کاهش بصد  9/4، 7931رياينده نقدينگ  نس ت به پايان سا  

 . هد واحد  بصد کاهش ناان د  1/7، ( بصد 4/7) 7931سا  

 اقتصاد خارجي بخش تحوالت( ب

هدا بدا    جداب  تدرا  پر اردت     ددا ا  حسداب   7931سا   نخستداهه  سهات ،  ب بر اساس برموب ها  دقدد

ارديايش صدا بات    .دسوساب   الب بسسد 7/77، به 7931به ددت داابه سا   بصد  نس ت  7/731 اريايش

تري  راد  دؤثر  ب اريايش دا ا  حساب جاب   ب ايد    نفت  و به  ن ا  من اريايش دا ا  حساب کاال، دهم

 بصد اريايش نس ت بده  وبه   4/91 با اب ش روب صا بات کاال ،7931سا   نخستداهه  سه  ب . وبه بو 
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 0/4، اب ش ردوب واب ات کداال بدا     وبهيد   ا  بهمچندس   . دسدسوساب   الب بس 9/03به   ساسپداابه سا  

دجمدوع تعهددات ردابج      .دسوسداب   الب بسدسد   0/71به  ،7931نس ت به بام داابه سا    بصد اريايش

( دسوسداب   الب  9/07) بصدد   0/14کده   بو دسوساب   الب  1/90بام  7931داه سا  شهريوبکاوب  ب پايان 

تاکس  (  رابج  ها بده )من با تعهدات بالفع  ( ساب   البدسو 9/77) بصد  1/90من با تعهدات بالقوه و 

و سدهم   بصدد   0/93( تعهددات بالفعد   )هدا  ردابج     ددت ا  کد  بدده    ها  کوتاه سهم بده .  ا  د 

 . بصد بو  1/14 ، دان  يا شدهدقطع ها  رابج   ب  ها  بوندددت ا  ک  بده  بده 

 تحوالت بودجه عمومي دولت( پ

  هياب دسوسداب  بيدا  بدو    4/7111 ،7931سا   داهه نخست ششدصابف بو جه  ولت  ب و  دنابع رموکر 

 .يارت اريايش  بصد 1/90پساس ، که نس ت به  وبه داابه سا  

نسد ت بده      بصدد  1/77ش يارديا با  ،7931سا   داهه نخست ب شش  ولت  رمود  بمددها  

  بام نس ت به بادم دصدوب بو جده    يا .بسسدهياب دسوساب  بيا   1/190حدو  به  7931داابه سا   وبه 

 بصدد  و سداير  بمدددها بدا      1/71وبه،  بمددها  دالسات  با اريايش    ي ب ا.  بصد تحقق  اشت 1/41

سهم  بمددها  دالسات  ا  ک  دندابع   .همراه بو ند پساس  بصد  نس ت به ددت داابه سا   4/0کاهش 

 .بو  بصد  3/03 وبه،   يبو جه رمود   ولت  ب ا

  نس ت بده   بصد 1/04 بشدبا   ا هيسردا  ها ي  ابا  واگذاب، 7931 سا داهه نخست  شش ب 

سهم دنابع  .دسبسهياب دسوساب  بيا   4/190به بام  ،  بصد 9/74تحقق  و دا ا   7931ددت داابه سا  

.  بصد بدو   4/91 وبه،   يا  ا  ک  دنابع بو جه رمود   ولت  ب ا ها  سردايه حاص  ا  واگذاب   اباي 

بدا   7931بدا دددت دادابه سدا        ب دقايسده  7931ابتداي  سدا    داهه ششها  دال   ب  واگذاب   اباي 

 بصد ا  کد  دندابع بو جده رمدود   ولدت با بده ردو          3/00حدو   و بصد  دواجه بو   4/14ش ياريا

 0/739باق دال  استد  با رموکدر   وها  دال ، ا ا  رواد  اصو  بشد باال  واگذاب   اباي . ارتصاص  ا 

  .هياب دسوساب  بيال  بو 
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نسد ت بده      بصدد  3/07 بدا بشدد   جاب ها   هيينه  پر ارت، 7931سا  داهه نخست  شش ب 

 بصد دصابف بو جه  1/11و بسش ا   اريايش يارتهياب دسوساب  بيا   3/7943به  7931 وبه داابه سا  

 .با جذب کر 

نخسدت سدا     داهده  شدش  ب (  هدا  رمراند   پر ارت)ا   ها  سردايه پر ارت بابت تموک  اباي 

هدياب   0/11) 7931دادابه سدا    سد که  ب دقايسه با ددت بسهياب دسوساب  بيا   0/011 بسش ا  به 7931

 بصد  نس ت به بادم دصدوب دواجده     1/74تحقق  ا  يارته و با ردم  اريايش ااب  دتحظه( دسوساب  بيا 

 .  بصد بو  1/74 ، وبه  يبو جه رمود   ولت  ب ا دصابفها  رمران  ا  ک   سهم پر ارت. شده است

ا   ولدت ا  دحد     هدا  هيينده    بصدد پر اردت   4/01تنهدا   7931داهده نخسدت سدا      شش  ب

هدا    بشد کمتر  بمدددها  رمدود  نسد ت بده هيينده     ثسر أتشده است و تحت  تأدس  بمددها  رمود  

هياب  1/101به  پساس  بصد  نس ت به  وبه داابه سا   0/97با اريايش  "ترا  رموسات " جاب ، کسر 

ا  و رمراند  ا  دحد     هيينده   هدا   بصدد ا  پر اردت   0/14 وبه، ايد    ب . سدسده اسدت  ب دسوساب  بيدا  

ددال    هدا   ا  دح  رالص واگدذاب   ابايد    دانده باا ا  و  ها  سردايه بمددها  رمود  و رروش  اباي 

بشد کمتر دجموع  بمددها  رمود  و واگدذاب   ثسر أتتحت  ، ب اي   وبه. شده است تأدس ( ايجا  بده )

را  رموسدات  و  تد " کسدر   ها  جاب  و رمراند ،  سه با بشد دجموع پر ارتيا   ب دقا ها  سردايه  اباي 

هدياب دسوسداب  بيدا      9/910بده   7931 بصد اريايش نس ت به  وبه داابه سا   4/744نسي با  "ا  سردايه

  .بسسد

 ها تحوالت بازار دارايي( ت

بدانک  بده ترتسدب برابدر      يدوبو و  الب  ب بدا اب بدس    ، دتوسط نرخ اسدم   7931سا  نخست داهه   ب شش

.  بصدد بشدد  اشدت    9/01و  1/99، پسادس  بيا  بو  که نس ت به  وبه داابه سدا    07340و  03011

پسادس   نس ت به  وبه دادابه سدا     7931سا  نخست داهه  اسمت تماد  اطعات سکه طت نسي  ب شش

 ب ايد  دسدان،   .  وبه دوب  بربس  بدو   ب ناش  ا  تحوالت نرخ  الب رمدتاً ها  اريايش يارت که اي  اريايش

 بصد به ترتسب کمتري  و بساتري  اريايش با بده   9/794 بصد و سکه طرح جديد با  1/749ببع سکه با 

بدوبس    ، شارص ک  بدوبس و اب ش بدا اب  7931داهه نخست سا    ب پايان شش. رو  ارتصاص  ا ند
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ي شدارص  سد  ب ررابدوبس ن . بو ند  بصد بشد همراه  7/14و  1/17ب با سبه ترت 7931ان سا  ينس ت به پا

 .همراه شدند 7931ان سا  ي بصد بشد نس ت به پا 9/01و  9/17ب با سک  و اب ش با اب به ترت

 بندی جمع

هدا    تادديد انگسديه   بدا تغسسدر جهدت  ب انتظدابات رعداالن ااتصدا   و      جان ه مدريکا ا  برجدام   رروج يک

بدا    باندک درکدي    بپ  تحوالت بخ  ا ه، . کربا با نوسانات شديد  دواجه با ابها  اب  و طت  با  ، سفته

بخاد  بده    ث اترو  با بر تمرکي ،  ب ااتصا  کاوب مدده وجو به ط يشرا  ها  دگسچست و پسبه اهم توجه

اتخداذ   بدا باندک درکدي     ،باستا ب اي  . دعطوف  اشت با انه  ها  سفته با ابها  پو  و اب  و کنتر  رعالست

بيدا    نو تدابسر سساست  و نظابت  با با هدف کنتر  جريدا  ها اادام، دجموره ها  اب   ترتس ات و سساست

 .  کر ن ا  جد   ب تقاضا  با اب اب  و  دؤثرلفه ؤدبه رنوان 

به بانک درکي   ب بشد پايه پول  و نقددينگ   ب   ها بانکبا توجه به نقش دسوط بده   ،همچنس 

تا ا  طريق تقويت با اب بس  بانک   تتش کر ه استچند داه گذشته   ب، بانک درکي  ها  ارسر طو  سا 

د  تد  نسدي همدراه      ستاوب ها که با د کنکنتر  با  ها بانکاضاره بر اشت  ،  بدهکابها بانکو دذاکره با 

 ب باسدتا  اجدرا  سساسدت پدول  و ددديريت بهتدر ندرخ سدو ، کنتدر  تدوبم،            اي ،بر  اريون   .بو ه است

سسدات  ؤدو  هدا  باندک و تعسس  چابچوب داخص برا  ارطا  ارت اب بده   ها بانکسادانده  اضاره بر اشت 

با  ب  ستوب کاب رو  وثسقه   بيارترموسات با اب با  و ارطا  ارت اب  ب ا ا   بانک درکي  اجرا ارت اب ، 

 .اب  ا ه استار

 اريونو تدابسر سساست  و نظابت  ارسر،  ها اادام دجمورهبو  با پسگسر  و اجرا  دجدانه  انتظاب د 

برا  اصدتح نظدام بدانک ،      تر دناسب  ،  دسنهبا انه سفتهها   و کنتر  رعالست بخا  به با اب پو  ث اتبر 

  . شوها  دولد و تولسد  رراهم  و هدايت ارت ابات بانک  به سمت رعالست ها بانککاهش هيينه 
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 ها بر فقر ارزيابي اثربخشي سياست هدفمندی يارانه

 
 *محسن جاللي

 

 

 چکيده

بهه منوهور سهاماندهي     ،شود ها نيز ياد مي ان برنامه هدفمندی يارانهعنو بابرنامه اصالح اقتصادی که از آن  8913در آذر ماه سال 

در طول اجرای اين . استها به خانوارها  پرداخت مستقيم يارانه ،های اين برنامه اقتصادی ويژگي از. های غيرمستقيم آغاز شد يارانه

هرچند که در  ؛اند مند شده از مزايای اين پرداخت بهره ،نور از گروه درآمدی که به آن تعلق دارند خانوارها، صرفبرنامه بسياری از 

هدف اصلي اين پژوهش ارزيابي تأثير اين مبهال   . های پردرآمد هستيم ها در گروه دريافت يارانهي ئجزهای اخير شاهد کاهش  سال

 ,SSTههای  های عددی فقر شامل شهاخص  شاخص ،برای اين منوور. است( 8911-31)امه ی اين برنپرداختي بر فقر در دوره اجرا

CHU, FGT  ههای   سياست در سهال اين  دهد که های اين پژوهش نشان مي يافته. ندشو ميهای ترتيبي محاسبه و ارزيابي  روشو

 .اما اين اثربخشي در طي زمان از بين رفته است ،اوليه اجرا موجب کاهش فقر شده

 .TIPمنحني  بندی فقر، های فقر، رتبه ها، شاخص هدفمندی يارانه :کليههدیواژگان 

 .JEL  I32, D63:بندی طبقه

______________________________________________________ 
*
                                                                   m.jalali@cbi.irمرکزيبانک  معاون اداره تحقيقات و مطالعات آماري 
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 مقدمه. 6

حمایت از اقشار محروم جامعه از وظاای  ممماا ا ات داه مر  ماام دشاجراا  جماات ماجرم  ججاه          

اخیر مر اقتصاام ایارات مر قا ار  ار       اا   الاین  یا ت مر . ا ت یا تمدارات و حادمات جامعه 

اا  ممم  تبه عنجات یکا از  یا  9831 حجل اقتصام  مجرم  ججه قرار گرفته و از اواخر آذر ماه  ال 

از ااداف ممم مو ت از اجرا  این  یا ات  مر دناار   . ا تده شو راابرم  مو ت مر حجزه اقتصام آغاز 

ور   داارایا و بماره    ار قاا ااا  انار   و اصاال  و     اا  میگر  مانند اصال  قیمات حاما    مشا خط

اقشار محروم و فقیر  بمبجم وضعیت  میگر بیاتبه . ا تاا به  مت جامعه ادف  اقتصام   ادایت یارانه

با  ججه باه اجارا     .بجمه ا تار ذ یا تگمر جامعه رویکرم  ا ت ده مر اجرا  این  ر  مجرم  ججه 

آمداا  اجتماعا و اقتصام  آت  مجضاج  گگاجنکا ا اتمرار ایان  یا ات بار ا اا           این  ر  و پا

  مر جمات ار قاا   شاجم و یاا اعماال  ممیادا ا خاا       فرآیند  ده مر حال حاضر مر دشجر اجارا ماا  

ماجرم   ا ات مرآمد جامعه  مبحثاا ا ات داه  زم      آت از منظر حمایت از اقشار محروم و دم اثربخشا

قاب  ذدر ا ت ده گنانچه اعمال این  یا ت با  ججه   مر این خصج . بیشتر قرار گیرمم  أ برر ا و 

ااا  اجرایاا و مادیریتا      زم ا ت شیجه  فقر نشجم مؤثراا  گزاف اجرا  آت مججر دااش  ازینهبه 

اجتماعا و  یا ا ناشا از قطع و یاا  عادی   یا ات    مالحظات زمینه مر این ا بته . مشجآت بازنگر  

 .بایست مجرم  ججه قرار گیرم نیز ما  اا پرماخت یارانه

اا  مستقیم به خانجاراا مر موره اجرا  پرماخت یارانه اثربخشابرر ا   پژواشادف اصلا این 

بناد    ااا  ر باه   ااا  عادم  متاداول و رو      أثیر آت بر فقر عمجما با ا تفامه از شاخصو از منظر 

پا خ به   ا  ده مر این پژواش به برر ا آت خجاایم پرماخت خالصه فرضیه  جر به. ا ت نجش فقر 

 . یا خیر بجمه ا ت مؤثراا بر دااش فقر  این پر ش ا ا ا ا ت ده آیا  یا ت پرماخت یارانه

به برر اا  جربیاات و مطا عاات     موم مر بخش  ؛ه مر پنج بخش  ازمانداا شده ا تاین مقا 

. خاجاایم پرماخات     میگار مر دشاجراا  ااا  یاراناه شده مر خصج   یا ات پرماخات مساتقیم     انجام

اجرا  این  یا ت مر اقتصام ایرات ده  ج اط   مربارهشده  انجاماا و مطا عات  نتایج پژواش  امچنین 

باه برر اا     مر بخاش  اجم   .شاد  ارائه خجااد  خ  و خارج از دشجر انجام شده ا تمر ما پژواشگرات
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مر ایان پاژواش    آمده م ت بهنتایج   مر بخش گمارم .شجم مر مقا ه اشاره ما شده ا تفامهشنا ا  رو 

اا   یا اتا   گیر  و ارائه  جصیه نتیجهبند    به جمع پایانامر بخش   رانجام .شجم ارائه و برر ا ما

 .ایم پرماختخجا

 مروري بر پيشينه پژوهش و تجربيات کاربردي .8

 خصج ا مللا مر  اا  مجامع بین  جصیه و   میگرمر این قسمت از مقا ه  به برر ا  جربیات دشجراا

شده مر این خصاج    انجامنتایج مطا عات  امچنین  .شجم پرماخته ما    یا ت پرماخت مستقیم یارانه

 .شجم شده نیز برر ا و ارائه ما انجاممر ماخ  و خارج از دشجر  پژواشگرات مر اقتصام ایرات ده  ج ط

اا  نقد  مر بین دشجراا به مو صجرت پرماخات مشارو      یا ت پرماخت یارانه  دلا  جر به

دننده  مریافتاا  مشرو   خانجار  مر پرماخت. شجم و یا پرماخت غیرمشرو  انجام ما (CCT) 9اا یارانه

 جاند اقادام   مامانند بمداشت و مرمات  آمجز    غذیه و نظایر آت اایا مشخص  ر بخشوجه نقد  نما م

 جاناد آت را باه    دنناده وجاه ماا    مریافات اا  نقد  غیرمشرو  خانجار  اما مر پرماخت .به ازینه نماید

داه  یا ات    مااد  نشاات ماا   جربیاات دشاجراا   . به مصرف بر اند  ماند م خجاه مر امجر  ده  زم ما

 .آید شمار ما  مشرو  به عنجات ابزار  مؤثر مر جمت دااش و رفع فقر به صجرت بهخت نقد  پرما

این  یا ات مر   9(9001) شده مر بانک جمانا  ج ط فیزبین و ا کام  انجامبر ا ا  برر ا 

دشجراا  آمریکا    ین اجرا و پس از مشااده نتایج مؤثر آت مر برخا از دشجراا متنا ر با شارایط  

 عناجات  باا ااا داه از آت    مر دشجر برزی  نظام پرماخت یاراناه .  تاا  آت دشجر مر حال اجرا  جیتو او

BFP
 میگر شده با آماراا  اعالمآزمایا ا العات  را تانام او یه خانجاراا و  ثبتمبتنا بر   شجم یام ما 8

باه   نزمیک  ر مجمج و مشده اا  جغرافیایا و منا ق محروم  ججه  ویژگابه   مر این نظام. ا تثبتا 

مر دشاجر   .مااد   حت پجشاش قارار ماا     داستن مرصد جمعیت 92ده مر حدوم را  میلیجت خانجار 99

داه مر  را میلیجت خاانجار   2آغازشده ده مر حدوم  Progresaعنجات  با 9111این نظام مر  ال  مکزیک 

دیباا از مناا ق    ر  مر اجارا  ایان  ار    . مااد   حت پجشش قرار ما ا ت مرصد جمعیت  93حدوم 

______________________________________________________ 
1. Conditional Cash Transfer 

 .Fiszbein,Schady.(2009) :رجج  شجم به 9. 
3. Bolsu Familia Program 
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اا  جمعیتا خانجار ده مر واقع  عدام فرزندات خانجار ا ت مر دنار  جغرافیایا و منا ق محروم  ویژگا

مر  .گیارم  آزمایا وضعیت خانجار مجرم  ججه قرار ما را تا برا ثبتا به عنجات ابزاراایا  میگر ا العات

باه خانجارااا    ااا  یاراناه پرماخت نقد  ده اقدام به  میگر  این خصج  و با برر ا  جربیات دشجراا 

ار  ذگزار  بانک جمانا این مجج  یا تگ ا ا بر . ا تند  رویکرماا  مشابما قاب  مشااده دن ما

مر دشجراایا مانند نیکاراگجئه  اندورا   دا اتاریکا  ا ساا جامور     9003  ا 9111را مر موره مه  ا ه 

آر انتین  شیلا مر قااره آمریکاا    این و دشاجراا  اناد          ادجامور  دج جمبیا  پرو  بج یج  یکایجاما

باا  ججاه باه گازار       .مدر جات مشااده  پادستات  اندونز   بنگالم   فیلیپین   ردیه مر قاره آ یا ما

ماجارم اجارا     بیشاتر مرآماد  جامعاه مر    دام ااا    اا و ماک بانک جمانا مر اعمال این  یا ت گروه

اا   خصیص مامه شاده را جاذ      مم بیشتر  از یارانه  اا ند یارانه یا ت پرماخت مستقیم و ادفم

. مدت شده ا ات  مجارم مججر دااش فقر دج اه بیشترمر  CCT یا ت   این گزار  ا ا بر  .اند مهدر

ااا انجاام شاده     مرباره مجضج  پرماخت یاراناه  9(9003) مر برر ا بانک  ج عه آ یایا ده  ج ط  ات

 افزوت بر این  .ارزیابا شده ا ت مؤثرمدت  اا مر دااش فقر دج اه و  یارانه یا ت پرماخت مشر  ا ت

مادت و   ااا   فارم  مر داااش فقار میاات      ااا و  جاناایا   قابلیت  ار قااجرا  این  یا ت با  ججه به 

 .شجم مابلندمدت مفید ارزیابا 

اقتصاام  آغااز   مر قا ر  ر   حجل  9831 ال  پایات یا ت پرماخت یارانه نقد  مر ایرات از 

  گاجیالم  .  تاین  یا ت مبتنا بر پرماخت مستقیم و غیرمشرو  وججه نقد  به خانجاراا. ا تده ش

اا  پیش رو  این  یا ات   اا  انر   و گا ش اصال  قیمت حام  ه أمسبه ( 9099)زایتک و فرزین 

برابار    90افزایشا  9090ایرات مر  ال   این پژواشاا   یافتها ا   بر. اند مر اقتصام ایرات پرماخته

باه  ( 9831)پیرایاا و  ای     .اا  انر   و محصج ت دشاورز  را  جربه دارمه ا ات   مر قیمت حام 

 اابع   مبتنا بار  پژواشرو  شنا ا این  .اند اا بر رفاه اجتماعا پرماخته  أثیر ادفمند  یارانه برر ا

ا اا  نتاایج    بار  .ا ات  9831-9831رفاه اجتمااعا ا کینساجت و بارآورم مادل رگر ایجنا مر موره      

مامگار   .اا  طح رفاه اجتماعا را بمبجم بخشیده ا ت ادفمند از  یارانه   مر این مطا عه آمده م ت به

______________________________________________________ 
1. Son. (2008). 
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 مر موره اااا   اار  زمااانا اااا  اقتصام اانجا و  حلیاا  مامه بااا ا ااتفامه از رو ( 9810)و نظاار  

نابرابر  مر  جزیع مرآماد  این مطا عه   ا ا  بر. اند اا پرماخته به برر ا ادفمند  یارانه 9831-9828

ااا از جملاه نیازااا  ضارور  اقتصاام       اصال  رو  پرماخت یاراناه . مر ایرات مر  طح با یا قرار مارم

اا را نیاز باه منباال      جاند داردرم مثبت آزام از  قیمت بمبجم  جزیع مرآمد ما باجامعه ایرات بجمه ده 

آورمت امکانات منا ر  وجاجم مو ات بمیناه      فراام ت مستلزم اما اجرا  صحیح این  یا ؛ماشته باشد

  پژواشاگرات از میادگاه ایان   .  جرم و رداجم اقتصاام  ا ات    و وضعیت و شرایط اقتصام  ناپایدار نبجم

 جاند نتایج معکج ا را باه منباال ماشاته و مججار افازایش فشاار بار         اجرا  نامنا ر این  یا ت ما

ااا را از    یا ت ادفمند ااز  یاراناه  ( 9810)ماا   رخهه راغفر و مطا ع.  بقات محروم جامعه شجم

شایجه برر اا    .مه ا تدرارزیابا  اا یارانهنیازاا  واجدین مریافت   أمینو  بند  گروه   منظر شنا ایا

ه شد   برر ا9مر این مطا عه مبتنا بر نگرشا نظر  بجمه و نظریه اقتصام ا العات و رو  خجمگزینا

پرماخت پجل نقد مر شرایطا ده بانک ا العا ا دااملا از خانجارااا     تایج این پژواشبر ا ا  ن. ا ت

اقتصاام ایارات     پژواشاگرات رااکار  صحیح و دارآمد نبجمه و مر این خصج  این  یست نمر م تر  

آماجز  را مفیاد      غذیاه و ار قاا    اج   جلاجگیر  از   المت  اا  حمایتا مر جمت بمبجم ارائه بسته

آمار  ع بمنابا روشا  جصیفا و با ا تفامه از آماراا  ر ما و  (9099)مقصجم  و  جحید   .دنمان ما

اا داه   ادفمند  یارانه  به اعتقام نجیسندگات مقا ه. اند اا پرماخته ا مللا به ارزیابا ادفمند  یارانه بین

یااز باه باازبینا و    ن  اا  نسبا و بمبجم مر  جزیع مرآمداا به اجارا مرآماده ا ات    با ادف اصال  قیمت

مر ایان خصاج  باا    ( 9098)مطا عه ا اماعیلا و میگارات    .اجما  نظر بین نخبگات و دارشنا ات مارم

برر ا  ابع رفاه اجتماعا مر قا ر مدل  عامل عمجما انجام شده و بر حمایت از اقشار فقیر جامعاه مر  

اا  مو تا  افزایش  ازینهش داا امچنین  .شده ا ت  أدیدنقد  و یا دا یا  صجرت بهبخش خجراک 

مر  آماده  م ات  باه صامرات محصج ت دشاورز  و دااش وارمات محصج ت دشاورز  از جملاه نتاایج   

ا مللا پجل مر خصج  وضعیت  مر گزار  صندوق بین . تاا قا ر این  غییر رویکرم مر پرماخت یارانه

______________________________________________________ 
1. Self-sellection 
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اا مجرم  مجضج  ادفمند از  یارانه 9(9092)اقتصام  ایرات ده  ج ط اوزگار و زیماند  میه شده ا ت 

افزایش نرخ  جرم و نرخ ارزاا  خاارجا و داااش ارز      بر ا ا  این گزار  . ججه قرار گرفته ا ت

بار   .نداسات آمده مر اجرا  این  یا ت  وججم بهریال به با  رین حد خجم ر یده ا ت ده از مشکالت 

شده و ایان   اخنثعم  مر      مجرم نظر بجمه ا تمنابع ما ا ده از افزایش بما  انر  أمین  این ا ا 

  مر ارزیاابا ایان نماام    . یا ت  نما به پرماخت مااانه مبلغا مشخص به خانجاراا محدوم شاده ا ات  

. ا  مشجار قلمادام شاده ا ات    ا  ایرات وظیفه اجرا  این  یا ت با  ججه به شرایط اقتصام  و منطقه

مو مقطاع   به برر ا  اختار  اجزیعا مر ایارات پرماختاه و    با رویکرم  پجیا( 9818)فطر  و شمباز  

رو  برر ا مر ایان پاژواش    .اند مهدراا را مقایسه  از اجرا  قانجت ادفمند  یارانه پسو  پیشزمانا 

 بر .ا تمدل رگر یجنا  حرک مطلق و شر ا  برآورمو  9838-9819 اا   ال بر ا ا   ر  زمانا

مر  جزیاع مرآماد پاس از اجارا   یا ات      ا ئا جزبمباجم    ژواشم ت آمده مر ایان پا   بها ا  نتایج 

 یا ات    اأثیر ( 9092)صاا حا اصافمانا و میگارات    . باه م ات آماده ا ات     ااا  یارانه ادفمند از 

رو   .اناد  مر اقتصام ایرات برر اا دارمه   اا  بخش انر   را اا  نقد  مر جریات اصال  یارانه پرماخت

ااا   ا  رگر یجنا بجمه ده مر آت مریافت یارانه  ابعا از ویژگاا ا برر ا مر این پژواش ا تفامه از مدل

ااا    اا  این مطا عه مجازنه پرماخات  ا ا  یافته بر. ا تدننده یارانه  مریافتو مجقعیت مکانا خانجار 

اا  انر   حداق  مر مقا ع او یه اجرا   ار  باه    نقد  به خانجاراا مر مقایسه با افزایش قیمت حام 

. شاجم  اجرا  این  ر  مر این مقطع باعث بمبجم  جزیاع مرآماد ماا    امچنین . بجمه ا تنفع خانجاراا 

 .ا تمرصد  مر نرخ فقر  2برآورماا  انجام شده مر این پژواش حادا از دااش 

اا پرماختاه و اثارات آت را    اا  اصلا  ر  ادفمند  یارانه به برر ا ویژگا( 9092)مسکج  

مر  ال ابتدا  این  ر  ازینه  پژواش اا  این  ا ا  یافته بر. ا تبر فرآیند فقرزمایا برر ا درمه 

شیجه اجرا  این  ر  . 9ماد مرصد مرآمد ناخا ص ماخلا را به خجم اختصا  ما 99 حدوم رقما اجرا

. یکسات به افرام جامعه از انتقاما ا ا ت ده از منظر نگارنده بر این  ر  وجاجم مارم پرماخت  صجرت به

______________________________________________________ 
1. Ozgur and Zimand. (2014). 

2. Meskoub. (2015). 
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ا   ااا  مشاخص ازیناه    شنا ایا افرام فقیر و پرماخت یارانه به آنما مر قا ار  رفصا     بر این ا ا 

( 9818)انصاار  و  االما   .  پژواشاگر ا ات  ایان   اا بمداشت  آمجز  و خجراک از پیشانمام  مانند

اا و  أثیر آت بر  جزیع مرآمد را از منظر  خصیص مرآماداا  حاصا  از آت باا     مجضج  ادفمند  یارانه

 مااد داه   نشاات ماا   ایان پاژواش   اا  یافته. اند مهدرز ما ریس حسابدار  اجتماعا مطا عه ا تفامه ا

اماا ایان داااش باه      ؛شاجم  مرآمد مججر دااش نابرابر  ما اا  دم  خصیص منابع ادفمند  به گروه

از  اج   . ا ات شده حاص  از  خصیص مرآمداا  ادفمناد    قیمت افزایش دمتر مر مرآمداا  خلق

 جاناد باعاث داااش     ااا  آت ماا   رآمداا  ادفمند  به بخش دشاورز  و زیربخشاختصا  م  میگر

ااا    نابرابر  بین جامعه شمر  و رو تایا شده و بیشترین میزات مطلاق مرآماد را بارا  اماه گاروه     

از  پاس و  پایش باه برر اا وضاعیت  جزیاع مرآماد      ( 9818)شمناز  و میگارات  . ددنمرآمد  فراام 

ااا  ضاریر جیناا و     اا  نابرابر  نسبت ماک شاخص  مر این پژواش. اند هاا پرماخت ادفمند  یارانه

زمانا یک  ا ه   مر موره ماد ده اا  این پژواش نشات ما یافته. ه ا تشدشاخص ا کینسجت ا تفامه 

مر جمات دارآماد  باا  ر     امچنین . اا بمبجم  جزیع مرآمد مشااده شده ا ت پس از ادفمند  یارانه

 .مرآماد پیشانمام شاده ا ات     دام ااا    اا  پرمرآمد به نفع گروه تقال مرآمد از گروهمر این  یا ت ان

شنا اا   از منظار رو   .اناد  اا پرماخته شنا ا ادفمند  یارانه آ یربه ( 9812)وند و  جحیدنام  عیسا

بار   مؤثر حلیلا به منبال  بیین عجام  - قیا ا و مر قا ر رو   جصیفا-ا  این مقا ه با رویکرم فرضیه

ا  و مبتناا بار    آمار و ا العات این مقا ه به رو  دتابخانه . تاا یارانهناداما  یا ت ادفمند از  

بناد   یا ات     ادوین و صاجرت   مااد داه   نتایج این پژواش نشات ماا . ا تآمار ر ما منتشرشده 

 منظاجر  باه افازار    افزار  و نرم نیازاا  ضرور   خت آورمت پیش فرااماا مستلزم  ادفمند از  یارانه

مااد داه    برر ا این پژواشگرات نشات ماا . ا تدننده و  ج یددننده  اا به  مت مصرف ادایت یارانه

حتا با پرماخت مبا غا بیش از حد نصاا   عیاین    و) مو ت مر جمت پرماخت یارانه نقد  اصلا  ال 

أخیر مر زماات  دننده   ا   جزیع مرآمد یارانه به مصرف  مر واقع. به  مت مرمم متمردز شده ا ت( شده

عدم پرماخت  مم  ج ید از یارانه و منحصرشدت ادفمند ااز  باه     اا  اجرا  شیر  ند آزام از  قیمت

مر ( 9812)ماؤمنا   .شاجم  اا از عجام  نادارآمد  اجرا  این  ار  محساج  ماا    پرماخت نقد  یارانه
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ژواش ده برر اا آت باا   اا  این پ یافته. اا پرماخته ا ت به برر ا  ر  ادفمند از  یارانهپژواشا 

حاادا از آت ا ات داه       حلیلا و بر ا ا  ا گج  نظر  مو ت رانتا انجام شده ا ت- رویکرم  اریخا

اا  نفتاا   اا مور با   ردجم  جرما بجمه و مججر وابستگا بیشتر به رانت یارانه ادفمند از  یا ت 

 .خجااد شد

ااا    ااا و رو   ه مبتناا بار مادل   شاد  انجاام مطا عاات  ر بیشت  شجم ده مشااده ما  جر امات

اا  اقتصام نجا بجمه و یا برر ا بر ا ا  میدگااا نظر  و با  کیه بر آمارااا    رگر یجنا و  حلی 

شاده از خانجارااا  باه    آور  گارم ااا    این پژواش با ا اتفامه از ریاز مامه  . ارائه شده ا ت  هشدمنتشر

از  پایش ) 9833 ه مقطع زمانا  اال  مر اخته و اا پرم یارانه ادفمند از  اثربخشابرر ا و ارزیابا 

مر ایان پاژواش  مطا عاه و محا ابه      .شاد ارزیابا خجااد  9812و  ال  9810   ال (اجرا   یا ت

برر اا رفتاار    نیاز صجرت متداول مر  نجش فقار دااربرم مارناد و     هاا  عدم  ده ب برخا از شاخص

شاجم  اماا    ااا برر اا ماا    ااش قدرت خرید یاراناه  جرم بر د  أثیراا و  اا مر زمینه مریافت یارانه ماک

ااا   ر یباا  انجش فقار باجمه و         رویکارم مبتناا بار رو    پژواشرویکرم ا ا ا و اصلا مر این 

 .ارائه و  حلی  خجاادشد TIPمنحنا  نیزاا  بر ر   صامفا مر به اول و موم و  منحنا

 شناسي پژوهش مروري بر روش .9

  اجارا  و ا راحا  ازمناد ین مختلا   ججاماع  اتیا م مر و زماات  ری  مر فقر سهیمقا و ابرر  منظجر به

 نخسات  مر قا ار  . مدار بناد    ااا را مر مو قا ار دلاا  بقاه      جات این رو  ده ما میاست یااا رو 

ااا پاس از محا ابه قابا       ایان شااخص    مر این رو . شجند اا  مبتنا بر خط فقر  عری  ما شاخص

ااا  مختلا  پرماختاه و از  ریاق آت      بناد   جزیاع   به ر به  یگرمر رویکرم م. نداست فسیر و مقایسه 

ابتادا باه ذدار      مر این بخش. مدر جات مرخصج   غییرات رخ مامه مر وضعیت فقر جامعه قضاوت  ما

ااا    اشاره باه برخاا از شااخص    با   پس  پرمازیم برخا از اصجل مجضجعه مر مقج ه  نجش فقیر ما

 .ا  فقر خجاایم ماشت بر ر   صامفا مر حجزه  حلی  ر به دما محا به فقر مرور  بر امبیات

اا  دلیاد  و   گیر  یک شاخص با مالحظه برخا از ویژگا مقت اندازه   مانیم  جر ده ما امات

شاام     نداسات اقتصام فقر مطار    متجتبرخا از این اصجل ده مر  .ا تیا اصجل بدیما قاب  قضاوت 
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 جضایح دج اااا بارا  اار     ا ت ده مر امامه  2انتقالو  2اجاختکنی 8 اج تگیپ 9  قارت 9  مردز لجاص

به  ر یر نمام خط فقار و مرآماد افارام جامعاه        و zقاب  ذدر ا ت مر این مقا ه . 3شجم ما ارائه یک 

 .ا تمبین شاخص فقر  Pبجمه و 

 .شجم امتأثر نم امرآمد افرام غن راتییاز  غ Pشاخص فقر :  مردز اص  -

 .شجم از معاوضه مرآمد افرام فقیر متأثر نما Pفقر  شاخص: اص   قارت -

 .ا ت ابعا پیج ته از مرآمد  Pشاخص فقر : اص  پیج تگا -

ایان اصا      یاباد  با دااش مرآمد افرام فقیر افازایش ماا   Pشاخص فقر : اص  یکنجاختا -

 .باشد              مستلزم آت ا ت ده 

ز فرم فقیر به فرم  با مرآمد باا  ر افازایش   با انتقال مرآمد ا Pشاخص فقر : اص  انتقال -

ا ت ده با فرض پیج تگا  اابع فقار ایان اصا  مساتلزم آت ا ات داه         گفتنا. یابد ما

 .باشد                

ده افزایش مرآماد خانجارااا    م در جات ا تنبا   بر این ا ا  و با مالحظه اص  یکنجاختا ما

داه   مر این خصج  و با اعمال  یا ت افزایش مرآمد خانجاراا  فقیر .شجم فقیر مججر دااش فقر ما

اخیر مر اقتصام ایرات از  ریق پرماخت مستقیم نقد  به خانجارااا عملیاا ا شاده ا ات       اا   المر 

 اجات   از  ج  میگار و باا مالحظاه اصا   مرداز ماا      . اا  فقر را ماشت  جات انتظار دااش شاخص ما

  بر دااش فقر ندارم و بدیما ا ت پرماخات   أثیرمد خانجاراا  غیرفقیر ده افزایش مرآم درمشااده 

بناد    باا جماع    بنابراین .نقد  و مستقیم یارانه به افرام غیرفقیر جامعه مججر دااش فقر نخجااد شد

اا بر ا ا  رویکرم مبتنا براین اصجل بدیما انتظار خجاایم ماشت   از  یارانهاجرا   یا ت ادفمند

 .اا  فقر شجم اا مججر دااش مر شاخص   پرماخت مستقیم یارانهده مر مجمج

______________________________________________________ 
1. Focus Axiom 

2. Symmetry Axiom 

3. Continuity Axiom 

4. Monotonicity Axiom 

5. Transfer Axiom 

  Zheng. (2000). :بهرجج  شجم  3.
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 انجش عادم  فقار و مر      ااا  به ارائاه برخاا شااخص    "ا  "مر امامه این بخش مر قسمت 

 .   ا  فقر خجاایم پرماخت  حلی  ر به و اا بر رو  دج اهبه مرور   " "قسمت 

فقر مر جامعه بر حسر مالک به منظجر برر ا و مقایسه میزات  :هاي سنجش فقر شاخص( الف

 پژواشاگرات   مر ایان خصاج   . ا تناپذیر  ا  متداول و اجتنا  اا  فقر رویه ا تفامه از شاخص  دما

یاا   مرصد افرام فقیر و  مر این مقج ه. ندا همدراایا به منظجر محا به و مقایسه میزات فقر ارایه  شاخص

Hشاخص  رشمار فقر
زیار  عریا     صاجرت  باه شجم داه   محسج  ماا   اا  متداول و پایه از شاخص 9

 :شجم ما

  
       

    
(9)                                                                                                        

م یا   ا ات باه    n(x)بار افارام دا  جامعاه      q(x;z) قسیم افرام زیر خط فقر   این شاخص ده مر واقع

 .ا  مارم  امگا مر محا بات و  مج ت مر  فسیر ا تفامه گسترمه

گیارم    ا  مر مطا عات نظر  و  جربا مجرم  ججه و ا تفامه قرار ماا  گسترمه  جر بهشاخص میگر  ده 

 9132فج اتر  گریار و  جرباک مر  اال      پژواشاگر ا ت ده  ج ط  ه  FGT()اا   خانجامه شاخص

 9:شجم زیر  عری  ما صجرت به این شاخص. ه ا تپیشنمام شد

           
   

 
 
 
      

 

 
(9)                                                              

مقادار    بار ایان ا اا    . شجم  عیین مرجه گریز از فقر محسج  ما برا به عنجات مالدا   آت مر ده 

مر مطا عاات  جرباا   . ا ات اامیت بیشتر وضعیت مامنه فقیر ار  جزیاع   حادا از  أدید و یا  بزرگتر 

باا مرصاد افارام     برابرر یشجم ده به  ر  نظر گرفته ما مر =2و  =0   =1ازا  ه معمج ً ب مقامیر 

اا  دما فقر شاخص فقار   مر مقج ه برر ا شاخص. ا ت (P2)و شدت فقر  (P1)شکاف فقر   (P0)فقیر 

CHU() زیر پیشنمام  صجرت بهو او    اا   نجش فقر ا ت ده  ج ط دالرک  امینگ نیز از شاخص

 8:شده ا ت

______________________________________________________ 
1. Head Count Ratio 

 .Foster, Greer and Thorbecke. (1984) :رجج  شجم به. 9

 .Clark, Hemming. Ulph. (1981) :رجج  شجم به .9
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                   (8)                                                 

صاجرت زیار    شاخص وا از باه  . ا تفقر وا ز با شاخص  برابراین شاخص  =0ازا  ه مر حا ت خا  و ب

 9:شده ا ته ئارا

    
 

 
       

 

 
 (2)                                                                                         

مبتناا بار     ایان شااخص مر واقاع   . ا ات  SSTشااخص    اا  میگر مر محا به میزات فقار  از شاخص

ایان  . ا ات  2بر رو  شااخص فقار  ان    8و  جت 9شرودز مانند پژواشگراناشده  ج ط  انجامحات اصال

 2:شجم زیر  عری  ما صجرت بهشاخص مر حا ت دلا 

               (2)                                                                                

شاخص شکاف فقار ا ات داه     Iضریر جینا بر رو  شکاف فقر جامعه بجمه و شاخص      آت مر ده 

زیار باه م ات     صاجرت  باه  Iشااخص    بر این ا اا  . شجم  نما مر مامنه افرام زیر خط فقر محا به ما

 :آید ما

(3)                                                               
 

 
  

    

 
 

 
    

 جات از آت به منظجر  حلی  عل  باروز  غییارات مر    آت ا ت ده ما SSTاا  مطلج  شاخص  از ویژگا

 :ا تپذیر  زیر امکات صجرت بهاین نکته به م ی  امکات  جزیه شاخص . مدرزمات ا تفامه  جل 

                                                                                          (1)  

______________________________________________________ 
1. Watts. (1968). 

2. Shorroks 

3. Thon 

4. Sen 

 .Xu. (2000) :رجج  شجم به. 2
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 جات مرصد  غییرات این شاخص را مر  ه قا ر مرصد  غییارات افارام فقیار      ما  بر این ا ا 

با  جزیه  غییارات  . مدرمرصد  غییرات شکاف فقر و مرصد  غییر مر نابرابر   جزیع شکاف فقر جستجج 

اناد  آیاا    موره زمانا بیشتر شده جل قیر مر  جات به این پر ش پا خ مام ده آیا افرام ف این شاخص ما

 .اند و آیا نابرابر  مر میات افرام فقیر  غییر درمه ا ت یا خیر افرام فقیر  فقیر ر شده

مقایساه و    دارم  جات به آت اشاره  رویکرم میگر  ده مر برر ا فقر ما :اي فقر تحليل رتبه( ب

 جاند مر  جل زمات مر یک جامعاه و   اا ما ن  جزیعمقایسه ای. ا تاا  مختل   بند   جزیع  حلی  ر به

ایان رویکارم مبتناا بار مالحظاه بر ار        . یا مر مقطعا از زمات و مر بین ججامع مختل  انجاام شاجم  

مارا  بر ار    F   جزیع Gو  F بق  عری  و با فرض مو  جزیع . ا تاا  مجرمنظر   صامفا میات  جزیع

 FkGkماایم  گنانچاه    نشات ماا  FDkG صجرت بهآت را  ده مهبج Gام نسبت به  جزیع k صامفا مر به 

ااا  زیار داه از     به  عاری  و گازاره   بر این ا ا . باشد               و  F1=Fده    جر بهبجمه  

 :پرمازیم ما  ا  نیز برخجرمارند مر  حلی  ر به ا  ویژهاامیت 

مارا  بر ار   صاامفا    F(x) اابع  جزیاع     Gو  Fبا فرض مو  جزیع   9:اول مر به  صامفا بر ر 

 :گنانچه شر  زیر برقرار باشد (FD1G)  ا ت G(x)مر به اول نسبت به  جزیع 

F(x) G(x)  (3                                                                                                    )  

بیشتر بجمه و نمجمار آت امجاره با  ر از  F(x)امجاره از  G(x)عا این به آت معنا ت ده  ابع  جزیع  جم

 ماناده  نشاات  G(x)بدیما ا ت ده مر این صجرت و مر ار  طحا از مرآماد  جزیاع   . ا ت F(x) جزیع 

 .ا ت F(x)نسبت به  جزیع  وججم افرام فقیر بیشتر

زیار باه م ات     صاجرت  بهشر  برقرار  بر ر   صامفا مر به موم  9:موم مر به  صامفا بر ر 

 :آید ما

       
 

 
        

 

 
 (1)                                                                                    

______________________________________________________ 
  Shorroks. (1983). :رجج  شجم به. 9

 .مأخذامات  9.
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شجم ده مر بر ر   صامفا مر به موم مقایسه  جابع  جزیع  جمعا مالک نبجمه و مر  مشااده ما

ذدر این نکته ضرور  ا ت ده برقارار     مر این خصج . شجم ماا برر ا فضا  زیر منحنا آنم  واقع

متضمن وججم بر ر   صامفا مر به موم ا ات داه عکاس آت صاامق      اولرابطه بر ر   صامفا مر به 

. ا ت ر  ضعی  اولشر  بر ر   صامفا مر به موم مر مقایسه با بر ر   صامفا مر به  نیست  بنابراین 

 9:بند  فقر پیشنمام مامه ا ت ر به برا اا  زیر را  با مالحظه گنین رویکرم  ا کینسجت گزاره

ااا  فقار عضاج خاانجامه      شاخص  مامازا  ه و ب   و   با فرض مو  جزیع : ا کینسجت اول گزاره

میازات فقار    آنکاه  بارا  داافا     شر   زم و             خطج  فقر واقع مر مامنه   مامو     

 نخسات آت ا ت ده شر  بر ر   صامفا مر باه                 باشد  Gدمتر از  جزیع  F جزیع 

FD1G  برقرار باشد         مر مامنه. 

ااا  فقار عضاج خاانجامه      شاخص  مامازا  ه و ب Gو  Fبا فرض مو  جزیع : گزاره موم ا کینسجت

 ST  آنکاه میازات فقار     بارا  داافا     شر   زم و             خطج  فقر واقع مر مامنه   مامو

آت ا ت داه شار  بر ار   صاامفا مر باه موم                    باشد   Gدمتر از  جزیع  F جزیع 

FD2G  برقرار باشد         مر مامنه. 

اا  فقر استند ده اص  یکنجاختا و اص  انتقال را  ا  از شاخص خانجامه ST و  M ا ت  گفتنا

 .دنند ا ماارض

ا ات   TIPمنحنا   مدراا ا تفامه   جات مر ر به بند   جزیع ابزار ارزشمند میگر  ده از آت ما

زماات  اه    اام   اجر  باه این منحناا   .مانست 8و جنکینز 9اا   مبرت  جات آت را حاص  برر ا ده ما

به منظجر  ر یم . دشد ارخدام مرصد افرام فقیر  شدت فقر و نابرابر  مر میات افرام فقیر را به  صجیر م

و شاکاف فقار    zو باا خاط فقار     0x1x2…xn صجرت بهاین منحنا برمار  صعجم  از مرآمد افرام 

gi=max(z-x,0)  شجم زیر  عری  ما صجرت بهاین منحنا   مر این صجرت. یمدن مارا فرض: 

    
 

 
   (90)                                                                                                

______________________________________________________ 
 .Atkinston. (1987) :رجج  شجم به .9

2. Lambert 

3. Jenkins 
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ایان  . پارمازیم  مر  ر یم این منحنا به  ر یم مقامیر انباشته شاده شاکاف فقار ماا      مر واقع

باا   برابار ار فاا  ایان منحناا    . ا تبا مرصد افرام فقیر  برابرو مر مامنه افقا  H=F(z)منحنا مر نقطه 

بار  . ا ات عنجات نمام  از نابرابر   جزیع مرآمد مر میات افرام فقیر  شدت فقر ا ت و مرجه  قعر آت به

دام  مر باا   منحناا  جزیاع میگار قارار        جر به Zخط فقر  به ازا  TIPگنانچه منحنا   این ا ا 

 .آید به م ت ما Zبند  جامعا از  مام خطج  فقر دمتر از خط فقر  ر به  گیرم

برر اا    ددنا ه ئارااا   ر از  أثیر یارانه اند به مردا جامع ج مجضج  میگر  ده ما  مر این مقج ه

شااخص    گیرم برر ا قرار ما شاخصا ده مر این زمینه مجرم. ا تاثرات این  یا ت بر  جزیع مرآمد 

 :شجم زیر  عری  ما صجرت بها ت ده  9 جزیعاباز اثر 

RE=GiniX-GiniX-T (99)                                                                                           

( ده مر اینجا پرماخات یاراناه ا ات   )از اعمال  یا ت  پسو  پیشضریر جینا   مر این رابطه

بدیما ا ت مقدار مثبت این شاخص دااش مر ناابرابر   جزیاع مرآماداا باه وا اطه      . شجم ماارزیابا 

 .ا تاعمال  یا ت مو ت 

 رسي در اقتصاد ايرانمروري بر نتايج بر .2

ارزیاابا   گفته پیشاا   ا ا  رو  اا  نقد  بر فقر مر  جل زمات بر مر این بخش مجضج   أثیر یارانه

شاده مر موره زماانا اجارا   ار  مر      انجاام ااا  نقاد      صجیر  از گگجنگا پرماخات   ابتدا. شجم ما

ااا   ر یباا خاجاایم     اااا  دماا و برر ا    به محا به شاخص   پس  شدهه ئارااا  مرآمد   ماک

مناا ق  ااا مر   مااک باه  فکیاک    اا  دنندگات یارانه  مم مریافت  9مر جدول   بر این ا ا . پرماخت

 9.شده ا تارائه   موره زمانا گزار شمر   ا 

 

______________________________________________________ 
1. Redistribution Effect 

 .آور  شده از خانجاراا محا به شاده ا ات  گرماا   دننده یارانه مر ار ماک بر ا ا  ریز مامه مرصد خانجاراا  مریافت 9.

 . جیده شده ا تبه د  خانجاراا  ن  اند مهدربرا  این منظجر مر ار ماک  عدام خانجاراایا ده یارانه مریافت 
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 هاي درآمدي سهم خانوارهاي دريافت کنندگان يارانه به تفکيک دهک. 6جدول 

 دهک
 سهم دريافت کنندگان

6932 6936 6938 6939 6932 6932 

9 2/1 3/1 3/1 3/1 2/1 2/1 

9 2/1 1/1 2/1 1/1 3/1 2/1 

8 3/1 1/1 3/1 3/1 2/1 2/1 

2 3/1 3/1 1/1 3/1 3/1 2/1 

2 1/1 1/1 1/1 3/1 3/1 2/1 

3 3/1 1/1 3/1 3/1 2/1 9/1 

1 1/1 1/1 3/1 1/1 1/1 8/1 

3 1/1 3/1 3/1 1/1 2/1 3/3 

1 1/1 3/1 1/1 3/1 9/1 2/3 

90 9/1 9/1 8/1 1/3 3/1 9/3 

 .پژواشاین اا   یافته: مأخذ    

اا  ابتادایا   دنندگات یارانه مر  ال  مم مریافت شجم  ماجدول مشااده این ده مر   جر امات

ااا  پایاانا موره    این وضاعیت مر  اال  . مرصد بجمه ا ت 1اا بیش از  اجرا   ر  مر بین  مام ماک

 . انددا دااش ماشته ا ت  با  اا  برر ا مر ماک مجرم

 9.ه ا تشداا  نقد  مر  بد مصرفا خانجاراا برر ا و ارزیابا   مم یارانه  9مر جدول 

  

______________________________________________________ 
خانجارااا مر اار مااک محا ابه شاده       آور  شده از گرماا   اا بر ا ا  ریز مامه شده به ازینه اا  مریافت نسبت یارانه 9.

 .شده به ازینه د  مر ار ماک محا به شده ا ت برا  این منظجر نسبت یارانه مریافت. ا ت
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 هاي درآمدي ها در هزينه خانوارها به تفکيک دهک سهم يارانه. 8جدول 

 دهک
 هاي خانوار سهم يارانه در هزينه

6932 6936 6938 6939 6932 6932 
9 8/92 2/91 3/92 3/91 3/93 0/93 
9 2/93 3/99 9/91 2/92 0/98 1/99 
8 0/92 2/91 1/92 1/99 1/90 2/1 
2 3/99 3/92 9/98 0/90 1/3 1/1 
2 9/99 3/99 9/99 2/3 3/1 1/3 
3 2/1 1/90 0/90 9/1 2/3 2/2 
1 9/3 8/1 2/3 0/3 2/2 3/2 
3 3/3 3/1 3/3 0/2 2/2 3/8 
1 2/2 9/3 9/2 1/8 9/8 3/9 
90 0/8 0/8 3/9 1/9 2/9 0/9 

 .پژواشاین اا   یافته: مأخذ        

مرآماد مر   دام ااا    اا مر ازینه خانجارااا مر مااک    مم یارانه  شجم ده مشااده ما  جر امات

زماات    اجل ارگناد داه ایان  امم مر       اا  ابتدایا اجرا   ر   مما قاب  مالحظه بجمه ا ت  ال

ااا    ااا مر  ابد مصارفا گاروه      مم بسیار ناگیز یاراناه   اب   ججهنکته ق. روند  دااشا ماشته ا ت

اا ت   مما ده مر  یر زمات نیز باا داااش اماراه باجمه و باه       موره پرماخت یارانه  جلپرمرآمد مر 

 مساأ ه   مجضجعا ده مر اینجا  زم ا ت به آت پرماختاه شاجم   .رقما مر حدوم یک مرصد ر یده ا ت

ده وججم  جرم با  مر مقا عا از موره اجرا  این  یا ات   گرا ؛اا ت یارانهبروز  جرم مر موره پرماخت 

شااخص مبلاد مریاافتا      8 مر جدول .اا  مریافتا خانجاراا شده ا ت باعث دااش ارز  واقعا یارانه

 9.اا پس از انجام  عدیالت  زم با نرخ  جرم ارائه شده ا ت یارانه

 انوارشاخص ارزش يارانه دريافتي خ. 9 جدول

 شاخص سال
9810 900 
9819 2/903 
9819 10 
9818 2/32 
9812 8/21 
9812 2/29 

 .پژواشاین اا   یافته: مأخذ                                               

______________________________________________________ 
  .انجام  عدیالت  زم با  ججه به نرخ  جرم محا به شده ا ت وارقام این جدول با ا تفامه از ریز ا العات خانجار . 9
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متج ط مبلد مریافتا  ج ط یک خانجار مر  اال    شجم  جر ده مر این جدول مشااده ما امات

گنانچاه ایان     واقاع  مر. به شدت دااش ماشاته ا ات   9810مشابه مر  ال  مر مقایسه با مبلد 9812

داااش   2/29به عدم  9812مر نظر گرفته شجم  این رقم مر  ال  900 برابر 9810شاخص برا   ال 

ارزشا مر حادوم نصا  مبلاد     9812ماشته و این به معنا  آت ا ت ده مبلد یارانه مریافتا مر  ال  

 .مارم 9810 ال یارانه

بااا  برابار داه بااه  ر یار   ) =0,1,2 باه ازا   FGT()اااا  فقار   نتاایج شااخص    2جادول   مر

پارامترااا    باه ازا   CHU()شاخص ( ا تاا  مرصد  رشمار فقر  شدت فقر و شکاف فقر  شاخص

=0, 0.25, 0.75  و شاخصSST  ا ت ایان   گفتنا. شده ا ته ئارا 9812و  9810مر مو مقطع زمانا

 .دا ر  روزانه افرام جامعه محا به شده ا ت 9000قر مطلق مبتنا بر ا ا  خط ف شاخص بر

 SST, CHU(), FGT()هاي فقر  شاخص. 2جدول 

 سال
FGT() CHU() 

SST 
9= 9= =0 12/0= 2/0= 0= 

9810 0911/0 0229/0 9301/0 021/0 020/0 0239/0 0381/0 

9812 0823/0 0113/0 9231/0 032/0 010/0 9083/0 9232/0 

 .پژواشاین اا   یافته: مأخذ               

اا  فقار افازایش    شاخص 9810نسبت به  ال  9812مر  ال   شجم  جر ده مشااده ما امات

این مقایسه و روند مر حا ا ا ت ده مر محا بات . ا تماشته ده این به معنا  افزایش فقر مر جامعه 

 .شده ا ت مر نظر گرفتهماختا مر محا بات اا  پر یارانه امچنات 9812مر  ال  پیشین

زماات از    جلاا بر فقر و  غییرات آت مر   ر وضعیت  أثیر پرماخت یارانه به منظجر برر ا مقیق

مر . یمدنا  ماا با مرصد  از میانگین جامعه ا اتفامه   برابرخطج  فقر  به ازا اا  بند   جزیع رو  ر به

از اجارا   ار  پرماخات     پایش آخارین  اال   ) 9833ا  اا  وضعیت مو موره زمانا مر  ال  9نمجمار 

 .مقایسه شده ا ت 9810و  ال ( اا یارانه
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 6932و  6911هاي  در سال اولبرتري تصادفي مرتبه . 6نمودار 

 

 

 

 

 

 

ماشاته    قارار  9810مر با   منحنا  ال  9833شجم ده منحنا  ابع  جزیع  ال  مشااده ما

  شاجم  ا ا  مرصد  از میاانگین مرآماد جامعاه  عریا  ماا      ر ده بر مام خطج  فق به ازا  بنابراین 

م داه  یا ات پرماخات    بیات دار  جات  ما  میگر بیاتبه . ا تبرقرار  اولشرایط بر ر   صامفا مر به 

باه    9مر نماجمار  . شاده ا ات   9833مججر دااش فقار مر مقایساه باا  اال      9810اا مر  ال  یارانه

 .پرمازیم ما 9812و  9810ا  مشابه بین  ال  مقایسه

 6932و  6932هاي برتري تصادفي اول در سال. 8نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قارار   9810مر باا   منحناا  اال     9812ده منحنا  ابع  جزیع  اال  م در جات مالحظه  ما

  اال  مر مقایساه باا   9810 جزیع  اال   اولاین به آت معنا ت ده شرایط بر ر   صامفا مر به . مارم
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حسر مرصد  از میانگین جامعاه    مام خطج  فقر  ده بر به ازا بر این ا ا  و . ا تبرقرار  9812

اا  فقار بیشاتر  را مر مقایساه باا      ا تمرار مر پرماخت یارانهرغم  به 9812شجم   جزیع  ال   عری  ما

احاراز شارایط    9833و  اال   9812ااا   اال    مقایسه و برر اا منحناا  . ماد نشات ما 9810 ال 

برا  انجام ایان مقایساه از شار  بر ار   صاامفا مر باه موم       . ماد را نشات نمااول مر به بند   ر به

 .شده ا ته ئارا  8این برر ا مر منحنا . یمدن ماا تفامه 

 (بدون يارانه) 6932و  6911 هاي برتري تصادفي مرتبه دوم در سال. 9نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 مام خطج  فقر  ا پنجاه مرصاد میاانگین    به ازا  دهم در جات اظمار  با برر ا این شرایط ما

  2مر نماجمار  . ا ات  9833مارا  بر ر   صامفا مر به موم نسبت باه  اال    9812جامعه  جزیع  ال 

 .ا تده شبا فرض عدم پرماخت یارانه مقایسه  9812و  9833شرایط  ال 

 (ارانهبدون ي)6932و  6911 هاي سالدر  اولتصادفي مرتبه  برتري .2نمودار 
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را نشاات   9812نسابت باه  جزیاع مر  اال      9833 اال   اولبر ر  مر به  آمده  م ت بهنتایج 

نسابت باه    9812این به آت معنا ت ده مر صجرت عدم پرماخت یارانه وضعیت فقار مر  اال   . ماد ما

 .شرایط نامساعد ر  مارم 9833 ال 

باا ا اتفامه از      جر ده اشاره شاد  امات .پرمازیم ما TIPبه مالحظه و برر ا منحنا   مر امامه

مر نماجمار   .زمات و یا بین ججامع مختل  پرماخات   جل جات به مقایسه وضعیت فقر مر  این منحنا ما

مر مو نگاار  وضاعیت جاار  و شارایط عادم       9812و  9810  9833اا   برا   ال TIPمنحنا   2

 . اا  ر یم شده ا ت پرماخت یارانه

 6932 و 6932، 6911هاي  در سال  TIPمنحني. 2نمودار

 

 

 

 

 

 

 

. اا قرار گرفته ا ات   رین بخش منحنا مر پایین 9810 ال  TIPشجم ده منحنا  مالحظه ما

مر ایان  . ا ات  9812و  اال   9833نسبت به  اال   9810دااش فقر مر  ال  مانده نشاتاین نتیجه 

 9810 ر از منحناا  اال   باا   9812و  اال   9833 اال   TIPده منحنا  شجم مامالحظه   خصج 

. نیسات ااا  ایان مو موره قابا  مشاااده      خصج  منحناا  ا  مر  فاوت قاب  مالحظه امچنین   هبجم

 جات ا تنبا  مرجاه   بدوت پرماخت یارانه با  رین منحنا  ر یم شده ا ت ده ما 9812منحنا  ال 

باا  ااا    جزیعا پرماخت یارانه برر ا مجضج  اثرات. اا ماشت فقر بیشتر  را با فرض عدم پرماخت یارانه

 .شده ا ته ئارا  3مر نمجمار  99مالحظه رابطه شماره 
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 6932 تا 6932هاي  در سال  توزيعي اثرات تغييرات منحني. 1نمودار

 

 
 
 
 
 

 

  اجل اا بر ضریر جینا مر  ده اثر اعمال  یا ت پرماخت مستقیم یارانهم در جات مشااده  ما

به آت معنا ت ده  أثیر مثبت این پرماخت بار رو  ناابرابر  مر  جزیاع    این . زمات روند  دااشا مارم

 .ا تزمات مر حال خنثا شدت   جلمرآمد مر 

 گيري بندي و نتيجه جمع. 2

 مر ایان مقا اه و مر  . ا تاا بر فقر  پرماخت مستقیم یارانه اثربخشابرر ا   مجضج  اصلا این پژواش

برخاا از  نیاز  و  ااا  یاراناه قیم خصاج  پرماخات مسات   مر    میگار  جربیات دشجراا مربارهبخش موم 

 باا    اپس . دشا مطار    ارم مج   شده مر مجرم اجرا  این  یا ت مر ایرات انجاماا  داربرم   پژواش

اا   ر یبا  فقر و مطا عه رو   اا شاخص محا به به  جم  بخش مر پژواش اتیامب از  ری صج ارائه

زیر را ارائه  بند  جمع جات  ما پژواشاا  این  ا ا  یافته بر. مر موره اجرا مر بخش گمارم پرماختیم

 :مدر

داه خانجارااا مر  ماام     مااد  نشاات ماا  ااا   دنناده یاراناه   مریافات گگجنگا  جزیع خانجاراا   .9

یکساات از    اجر  بهاخیر اعمال این  یا ت  قریباً و  اا   النظر از  اا  مرآمد  صرف ماک

 .اند مند شده اا  نقد  بمره یارانه

اا با  بجمه ده  مرآمد مر ابتدا  موره پرماخت یارانه دماا  خانجاراا   اا مر ازینه م یارانه م .9

متاثر از وججم  اجرم باا  مر مقاا عا از موره اجارا  ایان  یا ات       زمات این  مم  جل مر 
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. ا ات ااا  پرمرآماد دمتار     بدیما ا ت ده این  مم مر ماک. روند  دااشا ماشته ا ت

اا  مرآمد  با روند  نزو ا بسایار   زمات این  مم ناگیز برا  این گروه جل ا ت مر  گفتنا

 .ناگیز ر شده ا ت

ااا   از موره اجرا  این  یا ت مججر دااش ارز  واقعاا یاراناه   جرم با  مر مقا عا وججم  .8

 .ا ت شده

ادا از افزایش فقار مر جامعاه مر  اال    ح SST و FGT  ،CHU اا  عدم  محا به شاخص .2

 .ا ت 9810مر مقایسه با  ال  9812

 اناده م نشاات  TIPاا   ر یباا بر ار   صاامفا مر باه اول و موم و منحناا       مقایسه رو  .2

 .ا ت 9810مر مقایسه با  ال  9812مرجات با  ر  از فقر مر  ال 

 فااوت  9833با  اال   9812اا  نقد  مر  ال  پرماخت یارانهرغم  بهوضعیت فقر مر جامعه  .3

 .گندانا ندارم

اا  اجرا   اا مججر دااش ضریر جینا و بمبجم  جزیع مرآمد مر  ال پرماخت نقد  یارانه .1

 .ا تروند و نرخ دااشا این  أثیر   ب   ججه مر این خصج نکته قا ؛ ر  شده ا ت

 9810ااا مر  اال    ماد ده اعمال  یا ت پرماخت نقاد  یاراناه   نشات ما پژواشاین  اا  یافته

زمات اثارات   جل اما این  یا ت مر  ؛جامعه شده ا ت مججر دااش فقر و نابرابر   جزیع مرآمداا مر

 داوم  یا ات پرماخات نقاد     رغم  به 9812  ده مر  ال  جر بهمطلج  خجم را از م ت مامه ا ت  

ااا  فقار    مر این خصج  شرایط شاخص. استیم 9810اا  شااد فقر  به مرا ر بیشتر از  ال  یارانه

شایات  ججه ا ات  . ا ت قاب  مقایسه( از اجرا  این  یا ت پیشموره ) 9833و  ال  9812مر  ال 

از اجارا    پایش نسبت به موره مساعد ر  وز وضعیت و شرایطا نابراا  عدم پرماخت یارانهمر صجرت  ده

ااا بار مبناا  فرآیناداا       امامه  یا ت پرماخت یاراناه   این ا ا  بر .نیستمور از ذان  این  یا ت

 ؛ بنابراین شجم شده و دااشا  اختار  مر رفع فقر و محرومیت محسج  نما منابعجار  مججر ا الف 

 . شیجه اجرا و باز راحا این  یا ت انجام شجم زم ا ت اصالحا ا ا ا مر 
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 :شجم ما پیشنمام ار ذ یا تگ منظجر به زیر اا   جصیه  خصج  این مر

و باه   شاده  مرآماد جامعاه محادوم    دام ااا  فقیار و    به گروه اا صرفاً  یا ت پرماخت یارانه .9

جارا  ایان   بدیما ا ت بارا  ا  .اا  غنا و ثرو مند پرماخت مستقیم یارانه انجام نشجم گروه

شاده و باناک ا العاا ا      انجاام ممم  زم ا ت شنا ایا مقیاق از خانجارااا  فقیار جامعاه     

 .مشجانگام و پجیا مر این خصج   راحا و ایجام  هب

مجرم  ججه قارار    شجم اا ما دنترل  جرم به عنجات عاملا ده مججر دااش قدرت خرید یارانه .9

 .گیرم

و  ج  شنا ایا مقیق نیازاا  اصلا خانجاراا   اا به  مت اصال   یا ت پرماخت یارانه .8

بر این ا ا    زم . فقیر و ارضا  آت بجمه و  جانمند از  افرام فقیر مجرم  ججه قرار گیرم

اا  ضرور  و صرفاً به  منظجر اصال  و پجشش ازینه صجرت ادفمند به اا به ا ت یارانه

ن   یا ت پرماخت غیرمشرو  بنابرای. صجرت مشرو  پرماخت شجم خانجاراا  فقیر و به

اا  شجم  با رو  پرماخت مشرو  و ادفمند یارانه اا ده مر حال حاضر اجرا ما یارانه

 .جایگزین شجم
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 مقدمه. 8

 صوورت  بوه يوا   اي هاي کشووري، مطقهوه   بحران صورت بههاي مالي زيادي  نابساماني ،هاي گذشته دهه در

شودت    سو م مطح ور بوه  ورد       ،تر در سقح جهاني مشاهده شدند که هر يک به لحاظ نوعگسترده

کوه از   8001در مطقهه آسواا   بحوران بو را سوال      7991   7991هاي  هاي مالي سالبحران. بودند

اي پواش ر ي مهاموات پوولي گشوودند توا       هاي رهطي بخش مسکن شر ع شد، دريچه تازه آمريکا با  ام

ر ، طاو    از ايون . راحي نمايطدپذيري بخش مالي ط پاوسته ثبات   آساب  ارزيابي براي مؤثرچارچوبي 

گاري  قووع   باطي   پاش هاي پاش ها در راستاي شطاسايي عوامل ايجادکططده، ر ش اي از تالش گسترده

 7کاليسوط    کوودر    ،به عطوان نمونه. هاي آن آغاز شده   همچطان ادامه دارد بحران   کاهش ه يطه

 :ططوده بحوران موالي را بوه د  گور ه شوامل      ، عوامول ايجادک 8001در تشريح بحران مالي سال ( 8072)

  ،مانطود ر نوا اعتبواري    ،انود هاي مالي مشترک   قابل مشواهده بحران باشترکه در  8عوامل متدا ل .7

عوامول جديود    .8   سوازي موالي   ها، استفاده از اب ارهاي مالي جديود   آزاد  ا  ايش سريع قامم دارايي

گسوترده   طوور  بههاي مسکن، ا  ايش اهرم    به دنبال آن نکول باشتر  ام 2شامل ا  ايش اهرم خانوارها

در بازار   گستردگي   پاچادگي ساسوت  موالي در نتاجوه بهادارسوازي اعتبوارات وو ا    گسوترش        

 . بطدي کردند اي دسته بانکداري سايه

يکردهواي  بور اسوتفاده از ر    تأکاود هاي مالي شکسم ديدگاه  مشاهدات اخار در ادباات بحران 

اسوتراتيي  . دهود  ات مالي را نشان ميمؤسسبا هدف جلوگاري از  رشکستگي پر ه يطه   احتااطي خرد

ت واد ي در   صوورت  بوه هواي موالي    گاري ر يکردهاي احتااطي خرد بر اين اسا  اسم که بحرانکار به

رش ساسوتمي گسوت   صوورت  بوه ه بد رخ داده   به ناچار اين  رشکستگي مؤسسنتاجه  رشکستگي يک 

اي کوه بسوااري از    گونوه  هاي اخار اين ديدگاه را تغاار داده اسم؛ بوه که تجربه بحران در حالي ؛يابد مي

______________________________________________________ 
1. Claessens and Kodres 
2. Common Causes 

3. Credit Boom 
4. Households’ Leverage 
5. Microprudential Approaches 
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ظواهر از   بوه ات مؤسسو د ره ر نوا اغلوب    که در  حالي دراند    ه شر ع شد 7هاي اخار با يک ر نا  بحران

ات دچوار مشوکل   مؤسسو  باشوتر د ره رکوود، تهريبوا     درسالمم کا ي برخوردارند، با ترکادن حبوا     

ات مالي از يک  وو ام  مؤسسهاي ساستمي   تغاار سريع  و ام  با  جود ريسک ،بطابراين. شوند مي

ات ايمون    مؤسسو ات مالي به مؤسسبطدي  توان گفم که دسته سال  به  و ام نامطاسب   شکططده مي

توجوه صورف از    ،به اين ترتاب .اسمنهاي ر نا   رکود مالي سازگار نبوده   با چرخه درسمشکططده، 

عطوان   ر يکرد احتااطي خرد به سمم کاربرد باشتر ر يکرد احتااطي کالن   تمرک  بر ساست  مالي به

 ،در ر يکرد احتااطي کالن، برخالف ر يکرد احتااطي خورد  8.تدريجي آغاز شد صورت بهمجموعه  احد 

هاي مبتطي بر بوازار،   داده ،هاي اقت اد کالن ادهثبات کل ساست  به عطوان مجموعه  احد با استفاده از د

هاي  تجربه نابساماني ،در  اقع .شود اطالعات کافي   ساختاري   نماگرهاي سالمم ارزيابي   تحلال مي

اند که بوه مطووور برخوورداري از يوک ساسوت  موالي بوا ثبوات   کوارا تکاوه بور             مالي اخار نشان داده

هواي   گاري سااسوم کوار  بوه    2بلکه توجه به ديدگاه ساسوتمي  ،ودههاي احتااطي خرد کا ي نب ارزيابي

  اصوال  قووانان       اي بازار   اثرات جانبي، عملکرد بانکداري سوايه    شطاسايي شکسم  ،احتااطي کالن

در داخل کشور نشان  شده انجام هاي پي هش پاشاطهبررسي  1.دهستطاين مه  ديگر مهررات از ال امات 

هواي موالي    با اسوتفاده از نماگرهواي سوالمم موالي يوا برخوي نسوبم        ها پي هش باشتردهد که در  مي

هواي   الگوو  صوورت  بوه اي ثبات   سالمم شبکه بانکي بررسي شده   اثر برخي متغارهاي کوالن   ترازنامه

شوبکه  ر  با توجه بوه اهماوم جايگواه     از اين. بر ثبات شبکه بانکي تحلال   ارزيابي شده اسم جداگانه

نماگرهاي  در نورگر تندر ثبات ساست  مالي در اين مقال ه شاخص ثبات شبکه بانکي کشور با بانکي 

 11 7-92 7د ره  طوي   عملکورد اقت واد جهواني      هواي اقت وادي   سالمم، عملکرد متغارهاي بخش

 .شود هم مان در قالب يک شاخص مرکب محاسبه   تحلال مي طور به

______________________________________________________ 
1. Boom 

2. Ejembi and et al. (2014). 
3. Cheang and Choy. (2011). 
4. System-Wide View 
5. Macroprudential Policies 

6. Shadow Banking 

7. Claessens and Kodres. (2014). 
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در بخش د م   سوم به ترتاب مبواني نووري   تجربوي    : اسمساختار اين پي هش به شر  زير 

  در بخش پوطج    هنتايج ارائه شد  ها   تحلال در بخش چهارم، محاسبه شاخص. شودمي آ ردهموووع 

 .ارائه خواهد شدهاي سااستي  بطدي   توصاه جمع

 مباني نظري  .8

  ت اري  مت وددي بوراي آن رکور    مالي، مفهوم ثبات مالي از گستردگي بااليي برخوردار بوده  متوندر 

هواي   هاي مالي   تغااور عوامول ايجادکططوده آنهوا مانطود بحوران       شده اسم که طي زمان با تطوع بحران

بوه لحواظ   . ه اسوم شود آمريکوا بوازنگري    8001بحران موالي سوال    ،همچطان 7990   7910هاي دهه

تحمل ساسوت  موالي در برابور     پذيري   شود که در آن آساب مي گفتهثبات مالي به  و اتي  ،مفهومي

هاي ساستمي در حداقل مهدار خوود قورار داشوته     هاي مالي باال بوده   احتمال بر ز ريسک انواع شوک

ثباتي مالي  جوود دارد   در مهابل  و ام ثبات مالي، شرايط نابساماني يا بي 7(.بانک مرک ي ار پا)باشد 

را  (ساست  تسوويه، پرداخوم   تخ واص مطوابع    )که بر ز هرگونه اختالل در کارکردهاي ساست  مالي 

گاران     االن اقت وادي   سااسوي    شود که با توجه به تب ات نامقلو  آن بر اقت اد، ت ما  شامل مي

هواي   تواند از کانوال  بخش مالي مي. طدهستها  دن احتمال  قوع اين نابسامانيکر حداقلهمواره به دنبال 

هواي  هواي دارايوي يوا بخوش     در بوازار   ت وادل  نبوود ترين آنها از  ديمتفا ت دچار نابساماني شود که کلا

ات مالي، ناسازگاري مؤسستغاار قوانان   مهررات، ساختار مالکام   حاکمام . شود اقت ادي ناشي مي

هاي صريح   ومطي بخش د لتي    ناهمگن بودن اطالعات مالي، قوانان   مهررات ناقص،  جود تضمان

 .اسمپذيري ساست  مالي  ا  ايش آسابديگر ي، از عوامل ات مالمؤسسدر   الام 

توانطد ناشوي از عوامول در نو ا مانطود کارکردهواي وو ا         هاي مالي مي نابساماني ،کلي طور به 

توانطد  هاي بر ن ا نا  مي عوامل يا شوک. نهادهاي   ال در ساست  مالي   يا ناشي از عوامل بر ن ا باشطد

ات مؤسسو ان بکوار شرايط اقت اد داخلي،  و ام بودهکاران   طل   خود ناشي از عوامل محاقي خارجي،

    بر ن ا  ا  ايي بان عوامل در ن ا ه هرگونه . هاي اقت ادي   تغاار محاط نهادي باشطد الي، سااسمم

 هواي   ات موالي   اخوتالل در کوارکرد   مؤسسو هاي تهديدکططده،  ر پاشي  تواند موجب تهويم ريسک مي

______________________________________________________ 
1. European Central Bank. (2013). 
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از .  اد شوود هاي حدي موجب بر ز بحران   اثرات نامقلو  بر اقت   در حالم شدهحااتي ساست  مالي 

المللوي   بانکي   شورايط اقت وادي داخلوي   بوان    شبکه ر ، عملکرد نهادهاي مالي مختل  از جمله  اين

 7.شوند کططده ثبات ساست  مالي محسو  مي ترين عوامل ت اان از مه ( اثرات خارجي   سرري )

مسوتها      طور بههاي مختل  اقت اد   سالمم   کارايي شبکه بانکي   از آنجا که عملکرد بخش

 جود هرگونه اخوتالل يوا تهديود در عملکورد صوحاح هور        بطابراين،غارمستها  در ت امل با يکديگرند، 

ا  ايوي   تواند با ايجاد اختالل ب رگتر در شبکه بانکي هموراه شوود   بوا هو      به آن مي يتوجه بي    بخش

ر  درک  از ايون . شوود   بر ر بحوران موجب  سرانجام،مارپاچي عملکرد ساست  مالي را به خقر اندازد   

 .سمهاي اساسي در اين راستا ها از گام ها   شطاسايي عوامل ايجاد عدم ت ادل ارتباط   ت امل بان بخش

نهديطگي   تغاار سررسواد     تأمانگري مالي،   اسقهدر  ها بانکبا توجه به نهش  ،در اين ماان

مالي   ال در  نهادهايساير در مهايسه با ( ها ها   بدهي  ترکاب نهدشوندگي دارايي)ماهام ترازنامه آنها 

هاي خرد   کالن تشکال  ها عمدتا  از سپرده ، بدهيها بانکدر ترازنامه  8.تر هستطد ساست  مالي شکططده

تسوهاالت   اغلوب  هوا،   در حالي که در سومم دارايوي   ،المقالبه بوده   ماهام نهد دارند  اند که عطدشده

تر داشته   بازگشم آنها به عوامل اقت ادي خرد   کالن بسوتگي   اعقايي قرار دارند که ماهام بلطدمدت

  متطاسب با کارکرد   ماهاوم ترازناموه   ،بر اين اسا . طدهستنکول همراه از با درصدي  همواره  دارد   

يک نوع شکططدگي آن اسوم   ؛کردتوان به د  دسته تهسا   پذيري آنها را مي شکططدگي   آساب ها بانک

دريا م سپرده خود در مدت زمان محد د  برايگذاران  هجوم بانکي با مراج ه انبوه سپرده صورت بهکه 

هواي   شوود   نووع ديگور آن از سومم دارايوي      ناماده موي   هاآيد که شکططدگي از سمم بدهيپديد مي

شده که از ر تار هاوأت موديره   اشوتاان آنوان در کسوب سوود باشوتر بوا مشوارکم             آشکار 2ها بانک

از ايون    .شود ناشي مي ها بانکهاي پرريسک   تحمال ريسک باشتر بر ترازنامه  گذاري در پر ژه سرمايه

بر شکططدگي موورد توجوه قورار     مؤثربانکي ور ري اسم مجموعه عوامل  شبکهدر بررسي ثبات  ،مطور

 .گارد

______________________________________________________ 
1. Popovska. (2013). 

2  . Craig And Dinger. (2008). 

3. Liability-Side-Driven Fragility 

4. Asset- Side -Driven Fragility  

5. Craig And Dingr. (2008). 
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موجود در حوزه ارزيابي ثبات ساست  مالي   ثبات شبکه بانکي م مووال  از نماگرهواي    متوندر 

 7.شوود  هواي اقت واد اسوتفاده موي     ت وادل  سالمم مالي   متغارهاي اقت اد کالن براي نشان دادن عودم 

 سووي از   800مجموعه کامل نماگرهاي سالمم به مطوور ارزيابي قوت   و   ساست  مالي در سال 

  8.المللي پول م ر ي شد طد ن بانص

هاي سالمم، بررسي   تحلال اثر عملکرد متغارهاي کوالن بور    عال ه بر شاخص ،در اين مقال ه

شطاسي اين مقال ه مبتطوي   ر ش. پذيري شبکه بانکي نا  در تحلال شاخص ثبات  ارد شده اسم آساب

اسم متغارهواي    گفتطي. اسم( 8072)  اجمبي   همکاران ( 8077)بر ر ش مقال ات چاطگ   چوي 

در اين مقال ه متطاسب با ساختار اقت اد ايران، ساختار شبکه بانکي   ما ان دسترسي به  شده  استفاده

در ايون مقال وه از ر ش تحلاول     ،همچطان .د ره مورد بررسي، انتخا  شده اسم دراطالعات متغارها 

 . هاي مرکب نا  استفاده شده اسم استخراج شاخصبه مطوور   هاي اساسي همؤلف

 بانکيشبکه روش محاسبه شاخص مرکب ثبات . 8-8

 محاسبه شاخص مرکب ثبات( الف

پوذيري   آسواب   سوالمم،   به سه شواخص  اغلببر ثبات شبکه بانکي  مؤثرعوامل  ،موجود متونبر اسا  

  اثور تحووالت اقت واد    ( هاي مالي، خارجي    اق وي  پذيري بخش متغارهاي آساب شامل)شبکه بانکي 

هواي   گر هي از متغارها   نسوبم  تأثارها خود تحم   شاخصاين هر يک از . شوند بطدي مي جهاني دسته

 .مختل  قرار دارند که در ادامه تشريح خواهد شد

سالمم، : هاي مرکب ن  زني شاخصاز ماانگا (    )شاخص ثبات شبکه بانکي در اين مقال ه، 

 :شود در چارچو  رابقه زير محاسبه ميبان المللي پذيري   عملکرد اقت ادهاي مطتخب  آساب

                                                                             (7          )  

    

 

   

   

______________________________________________________ 
 .(8072) همکاران   اجمبي  ،(8077) چوي   چاطگ ،(8070) آلبولسک :به کطاد نگاه. 7
 توسط مشترکطور  به 7999بار در سال  اننخست مالي بود که ارزيابي بخش برنامه از نماگرهاي سالمم مالي ج ئي. 8

آخرين نسخه بازنگري شده اين  .هاي ب د بازنگري شده اسم پول م ر ي شد   در سال المللي صطد ن بان   بانک جهاني

                            http://www.imf.org/external/np/fsap/faq/index.htm#q1.اسممربوط  8071نماگرها به سال 

3. Principal Component Analysis 
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شواخص         ،شووند  شاخص که بر اسا  مباني نوري   تجربي انتخوا  موي   زن هر    ، که در آن

   7(در ايون مقال وه شواخص مها موم    )پذيري شبکه بوانکي   شاخص آساب     سالمم شبکه بانکي، 

خوود از   گفته پاش  هر يک از سه شاخص 8.اسمالمللي  شاخص عملکرد اقت ادهاي مطتخب بان      

ر ش ديگوري کوه در ايون مقال وه بوه      . آمده اسم دسم به  ي نرمالماانگان حسابي مجموعه متغارها

ر ش تحلاول  . اسوم هواي اساسوي    همؤلفو مطوور محاسبه شاخص مرکب ثبات اوا ه شد، ر ش تحلال 

گر هوي از متغارهواي همبسوته    اثرات بررسي در  باشترهاي آماري اسم که  هاي اساسي از ر ش همؤلف

گاري   شطاخم ساختارهاي  تج يه   تحلال نماگرهاي چطدگانه، اندازه ،مرتبط با يوک يوا چطود حووزه

 .شود ترکاب مطاسب از ر ابط متغارها استفاده ميه ئارااب اد شاخص با سازي   کواهش پاچاده، شاخص

متغارهاي موجووود در يوک  وضواي چطوود حووالته همبووسته بوه يووک مجوووموعه از    ،در اين ر ش

شووند کوه هوور يوک از آنهوا ترکاوووب خقوي از متغوووارهاي   مبوسوته خالصوه ميهواي غاره وهمؤلف

شوووند   ناماوده موي  (PCs)  هاي اسواسي وهمؤلفهاي غارهمبوسته به دسم آمده  همؤلف ،طدهستاصوولي 

 .دآيطو  کوه از بردارهواي  ييه ماتري  کو اريان  يا ماتري  همبستگي متغارهاي اصلي به دسوم موي  

ها به  اسوقه ت داد زياد  خقي در مودل اصولي کاربرد اين ر ش در اقت ادسطجي از بان بردن ه م يم 

در بخوش   يادشوده هواي   متغارهاي مورد استفاده در هر يک از شاخص 2.اسمدر مدل  مؤثرمتغاورهاي 

 . شود سوم توواح داده مي

 تجربي مباني .8-8

بوانکي اشواره   شوبکه  پوذيري   ثبوات    به مقال ات انجام شده در حووزه آسواب   خالصه طور به ،در ادامه

 .شود مي

______________________________________________________ 
 در سوازي  سواده  دلاول  بوه  صر ا  امر اين که شود مي استفاده پذيري آساب متضاد مفهومبه  مها مم  اژه از مقال ه اين در .7

  تحلال شاخص  محاسبه برايتغاارات شاخص مها مم با شاخص مرکب سالمم  سازي سو ه    پذيري آساب مفهوم درک

 .اسمثبات 
2. Ejembi and et al. (2014). 

از متغارها با مهاا  متفا ت بوه مطووور حوذف اثور تفوا ت مهاوا  در متغارهواي موورد          يبا توجه به  جود طا   سا .  

کوردن   هاي مختل  نرمال ر ش. متغارها با د ر ر ش آماري   تجربي نرمال شدند تمامابتدا  ،استفاده در شاخص مرکب ثبات

 . آمده اسم 7متغارها در پاوسم

 .مراج ه شود (19 7)براي مقال ه باشتر اين ر ش به محدث  . 2
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 چارچو  تحلالي براي ارزيابي اثر  8ا استفاده از شاخص تطش ماليب 7(8009) همکاران   کاردارلي

سواله   0 د ره  يک طياقت اد پاشر ته  71هاي بانکي بر بخش  اق ي در   تطش  ييه بهتطش مالي 

شواب  )هاي شبکه بوانکي   در حوزه  کاردارلي   همکاران با استفاده از سه گر ه شاخص. کردند ارائه

به بازدهي سهام د لتي، تفوا ت نورخ    مدت کوتاهتفا ت بازدهي بلطدمدت   : ها بانکمطحطي بازدهي 

داري، همبستگي بان بازدهي کل شاخص سهام شبکه بانکي  بازار بان بانکي   بازدهي ا ران خ انه

تفوا ت بوازدهي ا ران شورکتي   بوازدهي ا ران بلطدمودت      )، بازار سهام (  شاخص کل بازار سهام

نوسان تغااورات ماهانوه   )  بازار ارز ( د لتي، بازدهي بازار سهام، نوسان بازدهي سهام در بازار سهام

مقال ه هاي مالي در اين  آشو . شاخص تطش مالي را محاسبه کردند( اسمي در بازار ارز مؤثرنرخ 

ر نود  )عدد شاخص هر کشور از ر ند شاخص ( به اندازه يک انحراف م اار)از طريا ما ان انحراف 

آشوو  موالي     77از . شطاسوايي شودند  ( استخراج شده اسم  شاخص با  التر هودريک پريسکات

موورد بوه بوازار ارز     80مورد به بازار سهام    0 بانکي، شبکه آشو  به   2حد د  ،شطاسايي شده

 بوازار  نهوش  مالي، بازار ابداعات ايطکه رغ  بهدهد  هاي اين مقال ه نشان مي يا ته. ه اسم مربوط بود

 سوه   توا  اسوم  نشوده  موجوب  مووووع اين  لي اند،  را ا  ايش داده ايجادشده هاي آشو  در سهام

هاي بانکي اثرات شوديدتر   مانودگارتري    بلکه همچطان آشو  ،يابد کاهش بانکيشبکه  هاي آشو 

 .هاي اقت ادي دارند بر   الام

 7991-8001 د ره دري د لتي کشوور هطود   ها بانکهاي ساالنه  با استفاده از داده( 8077) 2قوش 

شاخص مرکب ثبات با استفاده از  ،در اين مقال ه. شاخص شکططدگي بانکي را محاسبه کرده اسم

نسبم کفايم سرمايه   نسبم سود پ  از کسور    ،به کل دارايي سه متغار نسبم رخاره زيان  ام 

ي موورد  هوا  بانکبانکي محاسبه شده   شبکه ها در قالب شاخص مرکب ثبات  مالاات به کل دارايي

 ي بوا ثبوات کو ،   هوا  بانوک بررسي به لحاظ سقح ثبات بر اسا  مهدار عددي شاخص به سه گر ه 

______________________________________________________ 
1. Cardarelli and, et al 

2. Financial Stress Index 

3. Hodrick Prescott (HP) Filter 

4. Ghosh 

5. Loan Loss Provisions To Total Asset Ratio 
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در چوارچو  يوک الگووي رگرسواون چطود متغاوره، اثور         ،سپ . بطدي شدند متوسط   باال دسته

ي هوا  بانوک هواي   بانکي   متغارهاي کطترلي مانطد تمرک    سوه  دارايوي  شبکه متغارهاي مستهل 

را بر ثبوات  خارجي   متغارهاي کطترلي اقت اد کالن شامل رشد اقت ادي، نرخ بهره  اق ي   تورم 

ا و ايش ت وداد شو بات     ،هاي ايون مقال وه   بر اسا  يا ته. بانکي برآ رد   تحلال شده اسمشبکه 

، ا  ايش نرخ رشد اقت ادي   کواهش نورخ بهوره  اق وي موجوب ا و ايش ثبوات   کواهش         ها بانک

هاي متفوا ت الگووي قووش، ا و ايش      بر اسا  نتايج ت ريح ،همچطان ؛شود مي ها بانکشکططدگي 

 .بانکي هطد اثر مثبم داشته اسمشبکه ي خارجي بر ثبات ها بانکرک    حضور تم

  هواي   متغاور در حووزه   80ثبات مالي کشور ر ماني را از ترکاب  ، شاخص مرکب(8070)البولسک

پذيري   سالمم ساست  مالي   متغارهواي مربووط بوه  ضواي اقت واد       توس ه بخش مالي، آساب

  شاخص ثبوات موالي از ماوانگان  زنوي چهوار شواخص       ،مقال ه در اين. کالن محاسبه کرده اسم

 دسوم  بوه پذيري، سالمم ساست  مالي   شاخص  ضاي اقت واد کوالن    مرکب توس ه مالي، آساب

هواي ايون    يا توه . دهود  نشوان موي    799-8001 د ره درآمده که  و ام مالي کشور ر مواني را  

د ره موورد  کشوور ر مواني در    يبا  اق اوات اقت واد   ثبات مالي پي هش   تغاارات شاخص مرکب

از ا اخور سوال    ثبوات موالي   اي که شاخص مرکب گونه به ما ان زيادي همخواني داشم؛ به بررسي

کواهش يا توه    8001از سوال   پو    د ره  8007،   ل چهارم 7999قبل از پايان سال  تا7991

مشوکالت بوازار سورمايه   بحوران      ،7991بحوران بوانکي ر مواني در سوال     اثر اسم که به ترتاب 

بور اقت واد ر مواني را     8001هاي بد ن پشتوانه سوال     بحران ب را  ام 8007در سال آرژانتان 

 .دهطد نشان مي

  بوانکي کشوور مهد ناوه را بوا اسوتفاده از ر ش تحلاول       شوبکه  ،  وو ام ثبوات   (8072)پوپوسکا

S-scoreهاي  هاي اساسي، محاسبه شاخص مرکب   مهايسه نتايج با شاخص همؤلف
7   Z-score در 

شاخص مرکب ثبات بانکي از ماانگان  ،در مقال ه پوپوسکا. بررسي کرده اسم  800-8078د ره 

______________________________________________________ 
سسوات نواتوان در پرداخوم ديوون     ؤسسوات بوه م  ؤبطودي م  دسوته  برايپذيري شبکه بانکي  با هدف ارزيابي آساب sم اار . 7

درصد قورار گاورد در ايون مهالوه نواتوان يوا        10درصد تا  0 بان  sدر صورتي که مهدار شاخص  ؛شود بلطدمدت محاسبه مي

Insolvent شود ارزيابي مي . 
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آمده  دسم به ،اند بطدي شده دسته 7هاي کمل  عطوان شاخص باهاي مرکبي که  شاخص هطدسي زير

کب کمل  که به عطوان نماگر اصلي ثبات بانکي تحلال شده اسم، با ر ش تحلال شاخص مر. اسم

اثر بحران مالي اخار آمريکوا بور    تأياد برايپوپسکا  سرانجام. هاي اساسي محاسبه شده اسم همؤلف

بور اسوا  نتوايج    . نا  استفاده کورده اسوم   S-score  Z-score هاي  بانکي از شاخصشبکه ثبات 

در  2/0بانکي در طول بحوران جهواني ر نود ن  لوي داشوته   از      شبکه شاخص مرکب کمل ، ثبات 

شواخص مرکوب   . کاهش يا توه اسوم   8009در   ل د م سال  – 88/0به  8001  ل د م سال 

 . دهد ان ميکمل  به خوبي اثر بحران مالي جهاني بر شبکه بانکي کشور مهد ناه را نش

  شاخص، با استفاده از (90 7)شايگان   عبدالهي آراني Z-score بانکي کشوور ايوران   شبکه ، ثبات

بور  . انود  بررسي کرده 10 7-11 7 د ره دره مالي اعتباري را مؤسسمشتمل بر هجده بانک   يک 

از ثبوات کموي    Z-score شواخص د ره بر اسوا   اين  دري کشور ها بانکاسا  نتايج اين مقال ه، 

در اين مقال ه  ،همچطان. محاسبه شد 8/0براي آنها کمتر از  Zکه م اار  يطور به ،ند برخوردار بود

هوا، نسوبم    هوا، ه يطوه بوه درآمود، کول دارايوي       نسوبم  ام بوه دارايوي   )اثر متغارهاي بخش مالي 

نرخ ارز، نرخ توورم    )  متغارهاي کالن اقت ادي ( ها ي خ وصي به کل داراييها بانکهاي  دارايي

ي هوا  بانوک ساسوت  بوانکي، گور ه    )در قالب يک رابقه رگرساوني در سوه حالوم   ( رشد اقت ادي

دهد کوه اثور    نتايج برآ رد نشان مي. بررسي   تحلال شده اسم( ي د لتيها بانکخ وصي   گر ه 

اي کوه در گور ه    الي ال اما  در سه حالم يکسان نبوده اسم؛ بوه گونوه  متغارهاي مستهل بر ثبات م

هاي مالي   در ساست  بانکي  ي خ وصي نسبمها بانکي د لتي نوسانات نرخ ارز، در گر ه ها بانک

ترين متغارهواي ثبوات موالي    موؤثر ها، نرخ ارز   تولاد ناخالص داخلي  ها به دارايي بدهي  نا  نسبم

 .بودند

  هاي مختلو    المللي سالمم ساست  بانکي، شاخص ، بر اسا  استانداردهاي بان(98 7)احمديان

ي خ وصوي، خ وصوي شوده، د لتوي       ها بانک   ي ايران به تفکاک گر هها بانکسالمم بانکي در 

______________________________________________________ 
1  . Capital Adequacy, Asset Quality, Management Capability, Earnings, Liquidity, Sensitivity to 

Market Risk )CAMELS) 
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هاي سالمم بانکي شاخص ،در اين مقال ه. را محاسبه کرده اسم 90 7-97 7د ره  درتخ  ي 

ي هوا  بانوک  هواي کملو    در نهايم بر اسا  نتايج محاسبات شواخص  براي هر بانک محاسبه شده  

 .اند بطدي شده مورد بررسي رتبه

  با استفاده از شاخص ( 9 7)رالبگي دارستاني ،Z-score    د ره  دربانوک کشوور     8ثبوات بوانکي

نسبم بازدهي دارايوي بوه   د   صورت بهبات بانکي ث ،در اين مقال ه. را بررسي کردند 12 98-7 7

م اار بازدهي دارايي تهسا  شده اسوم     م اار بازدهي دارايي   نسبم سرمايه به انحراف انحراف

  بوا متغارهواي مسوتهل نسوبم نهوديطگي،      جداگانوه در قالب يک الگووي    ها هر يک از اين شاخص

پانل  هاي داده با  ها بانکها، نسبم سرمايه   اندازه  ها به کل دارايي ، نسبم سپردهها بانکسودآ ري 

ا و ايش   هاي ايون پوي هش بوا    بر اسا  يا ته. به ر ش گشتا رهاي ت ما  يا ته برآ رد شده اسم

هوا   م اوار بوازدهي دارايوي    ، ريسک احتمال نکوول   انحوراف  (ها بازدهي دارايي) ها بانکسودآ ري 

با ا  ايش ما ان سوودآ ري تووان مهابلوه بوا      ،؛ همچطانيابد کاهش يا ته   ثبات بانکي ا  ايش مي

دهوي    امدر اين مقال ه اثور مطفوي ا و ايش     ،بر اين ا   ن. يابد مختل  نا  ا  ايش مي هاي ريسک

 .شده اسم تأيادنا  ثبات شبکه بانکي    مقالبات غارجاري بر ها بانک

  سوه متغاور رشود     شاخص شکططدگي نوام بانکي را در د  حالم ماانگان حسابي(  9 7)نادعلي

   هوا  بانکها ن د    رشد کل سپرده ها بانکهاي ارزي  ، رشد بدهيها بانکبدهي بخش غارد لتي به 

از ماانگان حسابي د  متغار ديگور ي طوي    ها بانکهاي ن د  در حالم د م با حذف متغار کل سپرده

 درهواي ماهانوه    با داده ها بانکهاي ارزي    بدهي ها بانکرشد متغار بدهي بخش غارد لتي به  نرخ

 کططوده  ت اوان مهودار عوددي شواخص     حالوم،  د  اين در. اسم کردهمحاسبه  7  7-92 7 د ره

که مهودار عوددي شواخص شوکططدگي      در صورتي. اسمشکططدگي يا بحران ساستمي نوام بانکي 

 نوام بوانکي بوا شوکططدگي متوسوط مواجوه اسوم   در صوورتي کوه         گارد، قرار -0/ بان صفر   

نووام بوانکي بوا شوکططدگي عماوا يوا بحوران         باشود،  -0/ ار شاخص مسا ي يوا کووچکتر از   مهد

 هواي  د ره دردهود کوه نووام بوانکي      هواي ايون مقال وه نشوان موي      يا توه . ساستمي مواجه اسم

(77M) 1-(2M)7  1 ،( M) 8-(9M)7  9 ،(8M) 2-(1M)7    ،( M) 1-(2M)7    ،
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(1M)12-(2M)7 1  ،(8M)11-( M)7 11، (70M )98-(2M)7 97، عماووا شووکططدگي بووا 

 .اسم بوده مواجه

 محاسبات آماري و تحليل نتايج. 9

ه اعتباري غاربانکي اسم که بوا  مؤسس   بانک   7 شبکه بانکي کشور مشتمل بر   9 7تا پايان سال 

بانوک     2  ،کلوي  طوور  به. طدهستمجوز   نوارت بانک مرک ي مشغول به عروه خدمات پولي   بانکي 

ي تجاري   تخ  ي   ها بانکبر اسا  نوع   الام به د  گر ه  ،بانکيشبکه در  7ه اعتباري   المؤسس

مالکاوم   بوا توجوه بوه سواختار    . شووند  بطدي مي ي د لتي   خ وصي دستهها بانکبه لحاظ مالکام به 

هجووم بوانکي   هايي مانطود   ثباتي گاه بي هاچ عملدر ومطي  طور بهها  در کشور   تضمان سپرده ها بانک

گفتطي اسم عودم مشواهده   . در ايران مشاهده نشده اسم( ها شکططدگي ساست  بانکي از سمم بدهي)

ات رسمي کشوور ل  موا  بوه مط لوه سوالمم کامول         مؤسس   ها بانکشواهدي مبطي بر هجوم بانکي در 

 .شود عملکرد کاراي آنها قلمداد نمي

شبکه بانکي، هدف انتخوا  ترکاوب مطاسوب از متغارهوايي      به لحاظ عملااتي در ارزيابي ثبات

انتخوا   . از  و ام شبکه بوانکي در د ره موورد بررسوي ارائوه کططود      درسماسم که بتوانطد ت ويري 

هواي گذشوته   ماو ان دسترسوي بوه       متغارها عموما  بر اسا  مباني نوري، تجربوي   تحلاول بحوران   

ترديود هور چهودر اطالعوات بوا تفکاوک   توواتر باشوتر در          بي. گارد هاي مربوط به آنها صورت مي داده

ها از اعتبار   دقم  شده بر اسا  اين داده انجامنتايج الگوها   مقال ات دستر  پي هشگران قرار گارد، 

هواي مربووط بوه     بوه دلاول دسترسوي محود د بوه داده      ،در اين پوي هش . باالتري برخوردار خواهد شد

ها مبتطي بور   محاسبات   تحلال تمامه، مؤسساي به تفکاک بانک    هاي مالي، مهرراتي   ترازنامه نسبم

، متغارهاي مطتخوب شوبکه بوانکي    همچطان. اسم( به عطوان يک مجموعه  احد)که بانکي هاي شب داده

اسوم، انتخوا  متغارهواي     گفتطوي . شودند  بطدي  هاي سالمم   مها مم دسته در قالب د  گر ه شاخص

______________________________________________________ 
سسات مالي   اعتباري که داراي مجوز بانک مرکو ي بووده   آمارهواي پوولي     ؤ  ال در اين بخش مطوور بانک   ممفهوم  .7

 .کططد هاي بانک مرک ي به اين بانک ارسال مي خود را مقابا با استاندارد
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المللوي پوول    شده توسط صطد ن بان م ر يسالمم بانکي بر اسا  نماگرهاي   مورد استفاده در شاخص

. هواي شوبکه بوانکي بووده اسوم      محد ديم دسترسوي بوه داده   در نورگر تنرهاي کمل  با   گر ه متغا

مها مم نا  بر اسا  مباني نوري   مقال وات تجربوي در     متغارهاي مورد استفاده در محاسبه شاخص

از شاخص عملکورد اقت وادهاي    گفته، پاشبر د  شاخص  ا   ن. اسمپذيري بانکي   مالي  حوزه آساب

اثر عملکرد اقت اد جهان بر  و ام ثبوات بوانکي ناو  اسوتفاده      در نورگر تنبه مطوور  مطتخب جهان

 . شده اسم

 سالمت شبکه بانکي .9-8

 غارجواري  مقالبوات  سرمايه پايه، نسبم کفايم بانکي از ماانگان حسابي نسبمشاخص سالمم شبکه 

   ها بانکمجموع اسکطا    مسکوک ن د  برابرهاي نهد  دارايي) نهد هاي دارايي تسهاالت، نسبم کل به

 بوه کول  ( ات اعتباري ن د بانک مرکو ي مؤسس   ها بانکهاي ديداري  ات اعتباري به عال ه سپردهمؤسس

تفوا ت متوسوط   ) بوازدهي  حاشواه    دارايوي  ها، بوازدهي  هاي نهد به کل دارايي ها، نسبم دارايي سپرده

بوه   متغارهوا  تموام ايون  . محاسوبه شوده اسوم   ( موالي هاي  هاي درآمدزا از متوسط ه يطه درآمد دارايي

استثطاي نسبم مقالبات غارجاري با شاخص سالمم رابقه مستها  داشته   به همان دلال اين متغار 

در مجموع، ا  ايش مهدار عددي شاخص مرکوب سوالمم   . در محاسبات با عالمم مطفي  ارد شده اسم

هواي نرموال    بوانکي بور اسوا  داده   شبکه المم شاخص س. اسما  ايش سالمم شبکه بانکي  ايم طبه 

در باالترين مهدار خود قرار داشته   از  19 7   11 7هاي  در سال( هر د  ر ش آماري   تجربي)شده 

، شوبکه بوانکي بوا    ها بانکها در ترازنامه  به دلال شرايط تورم رکودي کشور   انجماد دارايي 90 7سال 

عوامول   توأثار   ناو  تحوم   هوا  بانوک   هاي مالي   ترازناموه  نسبم تطگطاي شديد مالي مواجه شده   برخي

هواي   ها   کاهش نسوبم دارايوي   هاي نهد به کل دارايي کاهش نسبم دارايي. تخريب شده اسم يادشده

متطاسب با ا و ايش ريسوک    ها بانک  ها   عدم ت ديل سرمايه ها، کاهش بازدهي دارايي نهد به کل سپرده

 ديگور  هاي سو با عملکرد بخش موجب شد تا شاخص مرکب سالمم شبکه بانکي ه  ها بانکهاي  دارايي

د ره  درر ند ن  لي به خود گارد   مهدار عددي شاخص مرکب سوالمم   90 7اقت ادي کشور از سال 

 (.7نمودار)تري قرار گارد  در سقح پايان 11 7-90 7در مهايسه با د ره  97 92-7 7
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 8911-8934دوره  دربانکي شبکه مت روند شاخص مرکب سال. 8نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .پي هشاين هاي  يا ته: مأخذ

 بانکي شبکه پذيري  تحليل آسيب .9-8

هاي کالن اقت وادي   بخش ديگرپذيري،  اردکردن اثر تحوالت هدف از محاسبه   تحلال شاخص آساب

پوذيري   در مفهووم    در اين بخش از  اژه مها مم بوه جواي آسواب   . اسمآساب پذيري شبکه بانکي  بر

ديگر، کاهش شاخص مها مم   اثر م کوو  متغارهوا بور شواخص      باانبه . شود متضاد آن استفاده مي

در شاخص مرکب مها مم، تبديل متغارهوا   محاسوبات   . اسمپذيري  ي ا  ايش آسابامها مم به م ط

سوو   ايش هر يک از متغارها مثبم   در راستاي ا  ايش مها مم   ه اي انجام شده اسم که ا   به گونه

شطاسوي   ر ش. اسوم به مفهوم ا  ايش ثبات شوبکه بوانکي    ،با ا  ايش شاخص سالمم بوده   در نتاجه

  ( 8072)پوذيري اجمبوي   همکواران     شاخص مرکب مها مم شبکه بانکي بر اسوا  شواخص آسواب   

شواخص  . هوا بووده اسوم    ه دادههواي دسترسوي بو   حود ديم م در نورگر تنبا ( 8077)چاطگ   چوي 

اسم که در ادامه تووواح     اق ي مالي  ،خارجي  هاي مرکب مها مم بخش ترکابي از شاخص مها مم،

 .شود داده مي
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 مقاومت بخش خارجي .9-8-8

ارزي   نرخ برابري ارزهوا بوا تغااور در توراز تجواري   حسوا  جواري          تغاارات شديد در جريان عوايد

 کاهش درآمدهاي ارزي با ا  ايش . تواند زماطه نابساماني باشتر در بخش خارجي اقت اد ايجاد نمايد مي

 ته بوه  توانود کواهش ارزش پوول ملوي را تشوديد کورده   بسو        کسري يا کاهش مازاد حسا  جاري موي 

هوا     ها   بودهي  هاي ارزي، ما ان مبادالت ارزي، ترکاب   تطوع ارزي دارايي ها   بدهي سررساد دارايي

ات مالي را ا  ايش مؤسس   ها بانکپذيري  موجودي رخاير ارزي، ريسک نرخ ارز را ا  ايش داده   آساب

نرخ برابري ارزها بسته به ماو ان   هرگونه تغاار شديد   ناگهاني در جريان  ر دي ارزي   ،در  اقع. دهد

ثباتي   شکططدگي بخوش موالي    تواند بي هاي کشور مي ها   بدهي موجودي رخاير   ترکاب ارزي دارايي

نسوبم توراز   : شاخص مها مم بخش خوارجي بوا اسوتفاده از ماوانگان حسوابي     . قرار دهد تأثاررا تحم 

هواي ارزي،   دارايوي بوه کول   هاي بخش غارد لتي  سپردهنسبم حسا  جاري به تولاد ناخالص داخلي، 

هاي شبکه بوانکي   هاي ارزي به کل دارايي ارزي، نسبم دارايي هايبه کل بدهيارزي هاي  نسبم دارايي

ا  ايش نسبم موازاد  . برابري دالر با ريال در بازار غار رسمي، محاسبه شده اسموريب تغاارات نرخ   

دهطده ا  ايش سه  ارز ناشي از صادرات از تولاد ناخوالص داخلوي    نشان تجاري از تولاد ناخالص داخلي

  به نوعي ا  ايش اين نسبم   ا  ايش رخاير ارزي از اين محل توان مهابله ساست  مالي در برابور   بوده

هواي ارزي بوه    هاي بخش غارد لتي بوه دارايوي   ا  ايش نسبم سپرده. دهد هاي ارزي را نشان مي شوک

تر بدهي شبکه بانکي بوه بخوش غارد لتوي     شتر سپرده بخش غارد لتي   ا  ايش سريعمفهوم جذ  با

هواي بخوش غارد لتوي   ايجواد رخواير       توازن در رشد سپرده نبود. اسمدر مهابل ا  ايش رخاير ارزي 

 7،در شرايط آشوفتگي بوانکي   ،در  اقع. دهد ارزي احتمال بر ز شوک ارزي   هجوم بانکي را ا  ايش مي

اعتمادي   تهويم انتوارات مبطي بر کواهش ارزش پوول ملوي، ممکون اسوم         گسترش بي 8زي شار ار

هاي خود به ارز باشطد که  گذاران اعتماد به پول داخلي را از دسم دهطد   به دنبال تبديل سپرده سپرده

. در صورت نبود مطابع کا ي ارزي دامطه نوسان نرخ ا  ايش   کواهش ارزش پوول تشوديد خواهود شود     

هاي ايجادشده توان مهابله در برابر تبوديل باشوتر پوول     مواره  جود رخاير کا ي در برابر ما ان بدهيه

______________________________________________________ 
1. Banking Distress  

2. Currency Pressure 
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هواي بخوش    ا و ايش باشوتر نسوبم سوپرده    . دهود  رايج به ارز   کاهش ارزش پول ملي را ا  ايش موي 

 کوه   اسوم هاي ارزي در  اقع به مفهوم کاهش پشوتوانه ارزي بودهي شوبکه بوانکي      غارد لتي به دارايي

 برقوراري تووازن بوان رخواير ارزي در      7.دهود   زماطه   احتمال بر ز آشفتگي شبکه بانکي را ا  ايش مي

بايسوم در تحلاول ايون     هاي بخش غارد لتي خود از موووعات ديگري اسم کوه موي   مهايسه با سپرده

بودهي بود ن   ي ايجواد  اديگر، اگرچه ا  ايش اين نسوبم بوه م طو    باانبه . نسبم مورد توجه قرار گارد

لي کواهش ايون نسوبم از       اسم،پشتوانه   در نتاجه ا  ايش احتمال  قوع بحران ارزي   هجوم بانکي 

ي ايجواد  اعمل بوه م طو  در هاي ارزي،   هاي بخش غارد لتي   ا  ايش باشتر دارايي محل ا  ايش سپرده

 از ايون . اسممدت اقت اد  کوتاهنهديطگي  تأماناختالل در انجام  ظافه بانکداري در عروه تسهاالت   

هواي   همواره در تحلال اين نسبم بايد جانب احتااط را رعايم کرده   تووازن بوان ا و ايش دارايوي     ،ر 

نهوديطگي   توأمان اي رعايم شود تا شبکه بوانکي عوال ه بور     هاي بخش غارد لتي به گونه ارزي   سپرده

در . هاي احتمالي ارزي را نا  داشوته باشود   وکمدت بازار با نگهداري رخاير کا ي توان مهابله با ش کوتاه

 . اين مقال ه نا  رابقه اين نسبم با شاخص مها مم مطفي در نور گر ته شده اسم

هواي   هاي ارزي، اين نسبم از مجموع م ادل ريالي دارايوي  هاي ارزي به کل بدهي نسبم دارايي

بور مهودار    ا   ن ،در  اقع. ه اسمهاي ارزي شبکه بانکي حاصل شد ارزي به مجموع م ادل ريالي بدهي

هوا     ، تفکاک ارزي   سررساد دارايي(اسممهدار مقلو  شاخص ن ديک عدد  احد ) مقلا اين نسبم

ر ، بررسووي ايوون نسووبم در تحلاوول مها مووم يکووي از    از ايوون. اسوومهووا ناوو  حووائ  اهماووم   بوودهي

شايان رکر اسوم،  . اسمهاي ارزي  ات در برابر شوکمؤسس   ها بانکهاي مطاسب مها مم  دهطده عالمم

هاي ارزي ناو      بدهي  سررساد   تفکاک ارزي دارايي در نورنگر تنمهدار  احد براي شاخص به دلال 

هواي   هوا   بودهي   لي به دلال عدم دسترسي به ارقام دارايي  اسم،نارزي   کططده امطام در برابر شوک تضمان

تواند در تحلاول مها موم    ررساد، تحلال نسبم مقلا   رصد تغاارات آن نا  ميارزي به تفکاک نوع ارز   س

وريب تغااورات نورخ برابوري دالر بوا ريوال بوه عطووان         يادشده،بر متغارهاي  ا   ن. شبکه بانکي مفاد باشد

 ،ثبواتي بوازار ارز   در نتاجوه    دهطده نوسانات بازار ارز اسم که ا و ايش آن موجوب ا و ايش بوي     شاخص نشان

______________________________________________________ 
1.Yiu and et al. (2009). 
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متغارهايي که اثور م کوو  بور     تمامدر تحلال بخش خارجي نا  . اسمپذيري بخش خارجي  ا  ايش آساب

هاي ارزي   وريب تغاارات نورخ برابوري دالر    نسبم بدهي بخش غارد لتي به دارايي) شاخص مها مم دارند

 (. 8 نمودار)با عالمم مطفي در محاسبات  ارد شدند   ،(با ريال در بازار غاررسمي

 97 7دهد که مهودار شواخص در سوال    بررسي ر ند تحوالت شاخص مها مم بخش خارجي نشان مي

  در  المللوي  هواي بوان   تشوديد تحوري     نا   شتا  تورم ،ها در ا ج نوسانات ارزي هم مان با گسترش نااطماطاني

م بودهي بخوش   ا  ايش وريب تغاارات نرخ برابري دالر   ريوال، ا و ايش نسوب   )نتاجه تحوالت اج اي شاخص 

در کمتورين مهودار خوود    ( هوا  هواي ارزي بوه کول دارايوي     هاي ارزي، کاهش نسوبم دارايوي   غارد لتي به دارايي

کوه در اداموه    در حوالي  ؛پذيري   کواهش مها موم بخوش خوارجي اسوم      داشته که حاکي از حداکثر آسابقرار

برابوري دالر    اي   کاهش نوسانات نرخ به ر ند مذاکرات هستهانه باط انتوارات خوشقوت گر تن با  98 7  سالدر

. گر وم  در حداکثر مهودار خوود قورار    شاخص مها مم ،ها هاي ارزي به کل دارايي ا  ايش نسبم دارايي   با ريال

به دلال ا  ايش نسوبم بودهي بخوش غارد لتوي بوه       بار ديگر 92 7    9 7هاي  در سالمذکور شاخص ر ند 

 .شدها ن  لي  هاي ارزي به کل دارايي هاي ارزي   کاهش نسبم دارايي دارايي

 مقاومت بخش مالي. 9-8-8

بدهي بخش غارد لتي به شبکه بانکي بوه تولاود    شاخص مها مم بخش مالي از ماانگان حسابي نسبم

رشد شاخص قامم زمان، رشد ماانگان شاخص کل قامم سهام    7،(به قامم جاري)ناخالص داخلي 

نسوبم بودهي   . آموده اسوم   دسوم  بوه اي به تولاد ناخالص داخلي  نسبم کسري تراز عملااتي   سرمايه

 دهطده نشان ،مدت خود باشدبلطد بخش غارد لتي به تولاد ناخالص داخلي در صورتي که باالتر از ر ند 

، انفجووار اعتبوواري ناوو  از موووارد اسووم  احتمووال انفجووار اعتبواري  ا و ايش نهووديطگي در بخووش مووالي  

 8در نموودار  کوه  طوور  هموان  8.اسوم ساز بر ز بحران موالي   زماطهتهديدکططده ثبات شبکه بانکي بوده   

______________________________________________________ 
مطدي بخش غارد لتي از تسوهاالت    پرداختي به تولاد ناخالص داخلي به مطوور نشان دادن بهرهاگرچه نسبم تسهاالت .  7

از مانوده   90 7از سوال   پواش لي به دلال عدم دسترسي به اطالعات پرداختي در د ره   ،تري اسم اعقايي شاخص مطاسب

 .بدهي بخش غارد لتي به شبکه بانکي استفاده شده اسم
2. Jahn And Kick. (2014). 
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   19 7، 11 7هواي   شاخص مها مم بخش مالي به شدت نوساني بووده   در سوال   ، شود مشاهده مي

ا  ايش شاخص کل قامم . مهدار خود قرار داشته اسم کمتريندر  98 7مطفي بوده   در سال  98 7

پوذيري بخوش موالي       هواي مهو  آسواب    دهطوده  عالموم سهام   شاخص قامم زموان شوهري کوه از    

 97 7در مهايسه با سوال   98 7در سال  ،شوند مالي محسو  مي هاي  هاي پاشر  اغلب بحران شاخص

از عوامل اصولي   يادشدهرشد باالي د  متغار . درصدي برخوردار بودند 7 /     0/77رشد  به ترتاب از

هواي   شاخص مها مم بخوش موالي در سوال   . شطد با کاهش شاخص مها مم بخش مالي در اين سال مي

پوذيري بخوش موالي     دهطده حداقل آساب نشانمهدار خود قرار داشته که  باشتريندر   9 7   90 7

 .اسم

 مقاومت بخش واقعي  .9-8-9

  نورخ توورم تووواح     7نرخ رشد اقت ادي،  و ام مالي د لوم تغاارات با  عمدتا بخش  اق ي تحوالت 

ا و ايش مسوتمر   همچطوان  . نرخ رشد اقت ادي توان کشور در ايجاد تولاد   ثر ت اسوم . شود داده مي

شود که با توس ه بخش مالي   بانکي نا   رشد اقت ادي يکي از م اارهاي توس ه اقت ادي محسو  مي

هوا، نکوول باشوتر     آن زماطه ا و ايش بودهي   ناچا کاهش رشد اقت ادي   يا رشد . ارتباط مستها  دارد

ات موالي را  مؤسسو    ها بانک ،را  راه  کرده   در نتاجه ها بانکتسهاالت   ا  ايش مقالبات غارجاري 

دهطده مشکالت سواختاري اقت وادي    نرخ تورم نا  نشان. دهد در م رض ريسک اعتباري باشتر قرار مي

هواي اقت وادي      عدم ت ادل ،اسم که با تغاار انتوارات موجب ا  ايش نااطماطاني عمومي   در نتاجه

بور آن  جوود    مؤثرهاي مالي   بانکي   عوامل  مقال ات انجام شده در خ وص بحران. شود اجتماعي مي

     8.کططد مي تأيادارتباط بان عملکرد بخش مالي   بخش  اق ي را 

______________________________________________________ 
مان مالي مخوارج اووا ه بور درآمود     أتوان د لم در تتحلال کسري بودجه به نوعي از تحلال ر تار مالي د لم با استفاده . 7

در ر  تحلاول  وو ام موالي د لوم      از ايون  دهد مطابع مالي را نشان ميمديريم  از محلپذيري کشور  آساباسم که ما ان 

 .پذيري مالي لحاظ شده اسم بخش آساب

 
2. Demirgüç-Kunt, A.and  Detragiache. (1998).   

3. Demirgüç-Kunt and et al. (2004). 
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بااکر  ا    شاکره  در اين مطالعه به منظور لحاا  ملکرا د ب اا عا عا  در لحکقاو م اعما        

در ايان شاا ن کا خ لاورم رابطاه      .  هاي ککقدي ک خ لورم ع رشد ا تصادي اساتااد  شاد  اسا    متغق

افااايا م ادار ماددي شاا ن     . معروس ع رشد ا تصادي رابطه مست قم با م اعم  شکره باکر  دارکد

رع ک خ لاورم باا متما  مناا  در محاساکاد عارد شاد         ا  اين. م کب به ماهوم افاايا م اعم  اس 

به ل لقاب   9819ع  9831هاي  دهد که شا ن م کب م اعم  در سال يج محاسکاد کشان م کتا. اس 

 5/6ب ا ا تصاادي کشاور باا رشاد      9831در سال . در حداکث  ع حدا و م دار  ود   ار داشته اس 

باه   9819که در سال  در حال . درصدي در عضعق  باثکال    ار داشته اس  4/91درصدي ع ک خ لورم 

( درصد -3/6)ع رشد شتابان آن، کاها رشد ا تصادي ع منا  شدن آن ( درصد 5/83)باال  دککال لورم

در پ  لعديو اکتظاراد لاورم  ع   9818ع  9811هاي  در سال. بودمواجه لورم رکودي ملق   با کشور 

 9811اگ چاه رشاد ا تصاادي در ساال     . ها ملکر د ب ا عا ع  اکدک  بهکاود يافا   ثکاد با ار داراي 

 3/8باه   9818بود، لقرن رعکد بهکود آن ا  اين سال آغا  شد  ع درساال  ( درصد -8/9)هلچنان منا  

کااها   9818درصد در سال  3/95به  9811درصدي سال  7/84در اين مقان ک خ لورم . درصد رسقد

سال آ   در دع کقا ادامه ياف ؛ به مکارد ديگ  ب ا عا ع  در  9814آن در سال ياف  ع رعکد کاهش  

هااي   در م ايسه با ساال ل ي  بهکود رشد ا تصادي ا  ملکر د مناسب  دعر  مورد ب رس  با کاها لورم ع

 (.8نمودار)ب  وردار بود  اس   11-9819

 شاخص مقاومت شبکه بانکي .9-9

هواي خوارجي، موالي    اق وي بووده   از د        از عملکرد بخشثر أمتشاخص مرکب مها مم شبکه بانکي 

هاي خارجي، موالي    اق وي      ر ش ماانگان حسابي متغارهاي مورد استفاده در تحلال مها مم بخش

يا توه بوه    اخت اص زن . محاسبه شد پاشانماانگان  زني سه شاخص مها مم گ ارش شده در بخش 

ها در ماانگان  زني، نسبم ت داد متغارهاي مورد اسوتفاده در هور شواخص بوه کول       هر يک از شاخص

 درمهدار عددي شاخص مرکب مها موم شوبکه بوانکي     7.اسممتغارهاي مورد استفاده در سه شاخص 

______________________________________________________ 
هاي خارجي، مالي    اق ي از د  ر ش آماري   تجربي جهم نرمال کوردن   در محاسبه   رس  ر ند شاخص مها مم بخش. 7

در  ييجوو رکور اسوم بوه مطووور صور ه      الزم به. متغارها استفاده شد که تشريح د  ر ش مورد اشاره در پاوسم آمده اسم

 .هاي نرمال شده به ر ش آماري گ ارش شد اسا  داده ، نتايج محاسبات شاخص مرکب صر ا  برنمودار ي ضا
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پوذيري   آسواب  کمتورين مها موم     باشترينمثبم بوده   حاکي از   9 7  سال  11 7-90 7د ره 

مطفوي بووده کووه    97 7-98 7هواي   در سوال  ،در مهابوول. د ره موورد بررسوي اسوم    دربکه بوانکي  شو 

 .اسمپذيري باشتر شبکه بانکي  کاهش مها مم   آساب دهطده نشان

 مقاومت شبکه بانکي و اجزاي آن  شاخص. 8نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 .پي هشاين هاي  يا ته: مأخذ

لي اين ر ند   ،بهبود يا م 98 7   97 7هاي  سالدر مهايسه با   9 7  مهدار شاخص در سال

 دهد نشان مير ند تغاارات شاخص مرکب مها مم . کاهش يا م بارديگر 92 7پايدار نبوده   در سال 

توري   پوذير  در  و ام آسواب  11 7-90 7در مهايسه با د ره  97 7-92 7 د ره درکه شبکه بانکي 

بخشوي از   ، انجمواد  90 7-97 7هواي   در سوال شرايط رکود توورمي بخوش  اق وي    . قرار داشته اسم

المللي   ا  ايش نرخ ارز   مخاطرات بخش خارجي، ا و ايش   هاي بان ، ا  ايش تحري ها بانکهاي  دارايي

هواي   اي در سوال  شاخص قامم زمان   شاخص قامم سهام، تشديد کسري توراز عملاواتي   سورمايه   

   8نموودار )طد هسوت ايون د ره   دراز عوامل کاهطده شاخص مرکب مها مم شبکه بانکي  98 7- 9 7

 (.پاوسم  جد ل 
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 جهاني  اقتصاد عملکرد شاخص. 9-4

عملکرد اقت ادهاي برتر جهان به  اسقه سوه  بواالي آنهوا از عرووه   تهاوواي کول جهوان   ماو ان         

هاي نسبي جهاني   ت ادل عموومي ايفوا    ، نهش کلادي در ت اان قاممي ديگرت امالت آنها با اقت ادها

المللوي   المللي هر کشور متطاسب با ساختار اقت اد داخلي   ترکاب مبادالت بان در  ضاي بان. کططد مي

از آنجا که در اقت اد ايران صادرات . هاي جهان   شرکاي خود قرار دارد تحوالت اقت اد تأثارخود تحم 

پذيري اقت واد ايوران از اقت واد جهواني از      تأثار، اسم، بطابرايناصلي درآمدهاي ارزي کشور نفم مطبع 

در اين مقال ه مقابا با مباني نوري موجود، رشود اقت وادي   . سممحل تغاار تهاواي کل اين کشورها

داخلوي  چطد اقت اد مطتخب مانطد آمريکا، اتحاديه ار پا، چان، ژاپن   هطد که به لحاظ تولاود ناخوالص   

گفتطي اسوم کشوورهاي هطود   چوان از      .انتخا  شدند ،در صدر  هرسم اقت ادهاي جهان قرار دارند

کشوورها بوه   ايون  رشود اقت وادي   . شوند شرکاي تجاري مه  ايران در چطد سال اخار نا  محسو  مي

عطوان شاخص مطاسب در نشان دادن عملکورد ايون اقت وادها انتخوا  شود   ماوانگان حسوابي رشود         

به عطوان شاخص عملکرد اقت اد جهواني در   يادشدهاقت ادي  کشور   مطقهه شده پطج  نرمال ادي اقت

هم موان بوا    11 7مهودار شواخص عملکورد اقت واد جهواني پو  از سوال        . محاسبات  ارد شده اسم

به شدت  90 7 تا 19 7هاي  ر ند ن  لي به خود گر ته   در سال 8001-8009گاري بحران مالي  ا ج

ديوده از   با کاهش آثار بحران مالي   ترما  اقت ادهاي آساب 97 7- 9 7 د رهدر . ا ته اسمکاهش ي

تور   لي همچطان در سقح پايان  ،بحران   ا  ايش رشد آنها، شاخص مرکب ر ند ص ودي به خود گر م

 .قرار گر م 11 7از مهدار شاخص در سال 

 شاخص عملکرد اقتصادهاي منتخب. 9نمودار

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .پي هشاين هاي  يا ته: مأخذ
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 شاخص ثبات بانکي. 4

هواي    محاسبه شاخص ثبات شبکه بانکي با استطاد به مبواني نووري   تجربوي شواخص     پي هش،در اين 

هاي سالمم   مها مم شبکه بانکي   شاخص عملکرد  شاخص)مرکب با ر ش ماانگان  زني اج اي آن 

بر اسا  مقال ات  در باشتر مواردها  شاخص  ،  زن در ر ش ماانگان  زني. محاسبه شد( جهاني  اقت اد

هاي سالمم، مها موم شوبکه    در خ وص اهمام نسبي هريک از شاخص پي هشگرشده   ديدگاه  انجام

درصودي بوه شواخص سوالمم      0 در اين مقال ه،  زن . شود جهاني ت اان مي  بانکي   عملکرد اقت اد

درصد بوه شواخص مرکوب مها موم      20بر سه  باشتر اين شاخص،  زن  تأکادبانکي به مطوور شبکه 

درصدي به اثور اقت وادهاي    70هاي مالي، خارجي  اق ي   سه   دادن اثر عملکرد بخشمطوور نشان  به

 (. 8رابقه )المللي اخت اص داده شد  مطتخب بان

                                      (8                                         )  

د ره  دردر مهايسه بوا مهودار شواخص     90 7تا  11 7هاي  سال درماانگان شاخص ثبات بانکي 

-92 7دهطده کاهش ثبات شبکه بوانکي در د ره   در سقح باالتري قرار داشته که نشان 97 7 -92 7

ها مبتطوي بور مبواني تجربوي        انتخا   زن ،از آنجا که در ر ش ماانگان  زني(.  نمودار ) اسم 97 7

، از ر ش آمواري تحلاول   بطوابراين ، سوم ها اخصدر خ ووص اهماوم هور يوک از شو      پي هشوگر سلاهه 

  هواي مرکوب سوالمم شوبکه بوانکي،      هاي اساسي براي استخراج ترکاب خقي مطاسب از شاخص همؤلف

ه مؤلفو در اين مقال وه بوردار   . المللي نا  استفاده شد مها مم شبکه بانکي   اثر اقت ادهاي مطتخب بان

شاخص مرکب ثبات بر اسا  اين . عطوان بردار بهاطه انتخا  شد ،به(پاوسم 1جد ل  pc2)اساسي د م 

  :ه در قالب رابقه زير محاسبه شدمؤلف

                                      (8)                                          

 :که در آن

 ،شاخص ثبات شبکه بانکي:    

 ،شاخص سالمم:      

 مها مم، شاخص   : 

 .اسم عملکرد اقت اد جهانيشاخص :      
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پذيري مقابا با مباني تجربي موجود سه   در اين ر ش نا  شاخص سالمم شبکه بانکي   آساب

اگرچوه  . باالتري در توواح ثبات بانکي داشته   شاخص عملکرد اقت اد جهاني اثر ناچا  داشوته اسوم  

ر نود   لاکنهاي اساسي متفا ت اسم،  همؤلفان  زني   تحلال ماانگ  هاي در ر ش  مهدار عددي شاخص

مهودار  . اسوم مشابه  ،شاخص سالمم ه زن باشتر باخت اص تحوالت شاخص در هر د  ر ش به دلال 

 طوي متوسط باالتر از متوسط شواخص   طور به 11 7-90 7هاي  سال طيعددي شاخص مرکب ثبات 

، ا  ايش سولقه  97 7-98 7هاي  سال درشرايط رکود تورمي اقت اد کشور . اسم 97 7-92 7د ره 

اي با تکاه بر مطابع شبکه بانکي   بانوک   هاي حمايتي   توس ه د لم بر شبکه بانکي   اجراي طر مالي 

هوا، بواالبودن نسوبم مقالبوات غارجواري بوه کول         هاي نهد به کل دارايي مرک ي، کاهش نسبم دارايي

ت کواهش ثبوا   ،ساز کواهش سوالمم   در نتاجوه    زماطه ها بانکتسهاالت اعقايي   عدم ت ديل سرمايه 

هواي   موواردي نواور تشوديد تحوري      گفتوه،  پاشبر عوامل  ا   ن 7.بوده اسمدر اين د ره شبکه بانکي 

اي، ا  ايش شاخص قاموم   المللي   ا  ايش نوسانات نرخ ارز، ا  ايش کسري تراز عملااتي   سرمايه بان

اهش ثبوات  کو  ،پذيري   شکططدگي   در نتاجه زمان، شاخص کل قامم سهام، از عوامل ا  ايش آساب

 . شبکه بانکي در اين د ره بوده اسم

 بانکيشبکه شاخص ثبات . 9نمودار 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .پي هشاين هاي  يا ته: مأخذ                

______________________________________________________ 
د  ر ش محاسوبه  بور اسوا    هواي مختلو     شاخص مرکب ثبات شبکه بانکي در سوال عددي اسم اگر چه مهدار  گفتطي.  7

 .د ره مورد بررسي يکسان اسم طيد  ر ش تحوالت شاخص در هر  لاکن ،متفا ت اسم
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 سياستي هاي توصيهارائه بندي و  جمع. 4

در جهوان      بحوران   کلي  جود نابساماني طور بهکه  دهد نشان ميعملکرد ساست  مالي  پاشاطهبررسي 

هوا     در نتاجه اختالل در عملکرد اج اي ساست  مالي بوده اسم   گرچه اين نابساماني باشتر موارددر 

لي هموواره ج ئوي از    ، اند ها به لحاظ نوع، شدت   عوامل ايجادکططده آن با يکديگر متفا ت بوده بحران

م مووووع، شطاسوايي   ر ، به  اسقه اهماو  از اين. ساست  مالي بوده   در آيطده نا   جود خواهد داشم

  باطي زمان  قوايع   شطاسوايي   هاي انتهال خقر در ساست  مالي، پاشها   کانال هاي ا لاه بحران هشدار

قوانان   مهررات نوارتي جديد   بازنگري آنهوا متطاسوب     تد ين چارچو  ،هاي مهرراتي   و  ها ءخال

اقت ادهاي جهان قرار گر ته اسوم   باشتر گاران مالي با تحوالت نوام مالي در ا لويم مهامات   ت ما 

هواي   هاي مالي مشابه جلوگاري شده   از آثار جانبي، ه يطوه  ها   آشفتگي تا از اين طريا از بر ز بحران

هاي شطاسايي عوامول  ،  اق ام اين اسم که ر شاما ؛ها تا حد امکان کاسته شود مديريم   مهار بحران

 بلکه هموواره بوا درصودي از خقوا هموراه      ،لي تا به امر ز کامل نبودههاي ما  قوع نابساماني  باطي   پاش

تشوابهات موجوود در عاليو     رغو    به، پاشانهاي  بر اين که با استطاد به شواهد بحران ا   ن. اسمبوده 

هاي پواش از  که در بحرانده کرهايي در عوامل ايجاد، شدت    س م آنها بر ز  همواره تفا ت ،هابحران

 .سازند گاري بحران را نمايان مي اي جطبه جديدي از شکل شده   به گونهآن آشکار ن

کططود، عملکورد      نهش حااتي در اقت اد ايفا مي ها بانکمحور اقت اد ايران که   بانکدر ساختار 

کططوده شوبکه بوانکي هموواره از اهماوم بوااليي        هاي تهديد   شطاسايي عوامل   ريسک ها بانکسالمم 

اي با اسوتفاده از   هاي د ره عملکرد شبکه بانکي در چارچو  ارزيابي پايش بطابراين،. برخوردار بوده اسم

هاي کلادي از  ظاي  اصلي بخش نوارت بانک مرک ي در راستاي حفظ ثبوات   تحلال عملکرد شاخص

شواخص ثبوات شوبکه بوانکي از      پوي هش، در ايون  . شود بانکي   ثبات ساست  مالي محسو  مي شبکه

نتوايج  . جهواني محاسوبه   تحلاول شود      ترکاب شاخص سالمم، شواخص مها موم   عملکورد اقت واد    

مرکب ثبات شبکه بانکي به  اسقه اخت اص  زن باالتر به شواخص سوالمم عمودتا       محاسبات شاخص

کواهش سوالمم شوبکه     ،بر اسا  نتايج اين پي هش. ين شاخص قرار داشته اسمتحوالت ا تأثارتحم 

هوا   ها، کاهش بازدهي دارايي ها   کل دارايي هاي نهد به کل سپرده بانکي در نتاجه کاهش نسبم دارايي

، ا  ايش تسهاالت اعقوايي،  ها بانکهاي  متطاسب با ا  ايش ريسک دارايي ها بانک   عدم ت ديل سرمايه 
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هاي  ، عملکرد و ا  بخش  اق ي   شرايط تورم رکودي سالها بانکودن حج  مقالبات غارجاري باالب

المللوي     هواي بوان   در نتاجه تحري  97 7   90 7هاي  سال در، نوسانات ارزي شديد 98 7   97 7

  ا  ايش شاخص قامم ( 98 7-92 7)اي  انتوارات تورمي باال، ا  ايش کسري تراز عملااتي   سرمايه

مهايسه بوا  در  97 7-92 7د ره  در، موجب شدند تا ثبات شبکه بانکي 97 7-98هاي  سال درزمان 

 .تري قرار گارد در  و ام پايان 11 7-90 7د ره 

با توجه به ر ند تحوالت شاخص ثبات شوبکه بوانکي   اجو اي آن وور ري اسوم در راسوتاي       

هواي  اق وي،    بخوش )هواي بخشوي    پذيري در برابور شووک   کاهش آساب ا  ايش سالمم شبکه بانکي  

 نخسوم،  گامدر : شودثبات شبکه بانکي اقداماتي به شر  زير انجام  تأمان ،  در نتاجه( خارجي   مالي

ور ري اسم تا نهش حاکماتي مهام ناظر پولي در بازار پول ارتها يابد تا از اين طريا بانک مرکو ي در  

  شور ع   الاوم نهادهواي موالي، پوايش   نووارت بور        سا  أتدر اعقاي مجوز  سه نهش کلادي خود

ات مالي   اتخار ت ما    اقدامات سااستي در صورت بور ز آشوو  در سوقح    مؤسس   ها بانکعملکرد 

مسوتهل، کوارا      طوور  بوه ، (هاي ساسوتمي  ريسک)  در سقح کالن ( ات اعتباريمؤسس   ها بانک)خرد 

گانه بان د لوم، شوبکه   د م، ر ابط مالي سه گامدر . عمل نمايد سااسياز هرگونه مالحوات نور  صرف

  سلقه مالي د لم د شوبر عملکرد ساست  بانکي اصال   مؤثربانکي   بانک مرک ي به عطوان سه عامل 

گري  انجام  اسقه برايبستر مطاسبي  گفته، پاشدر صورت انجام اصالحات . بر شبکه بانکي کاهش يابد

کططدگان   تهاواکططدگان    ات مالي   اعتباري در تسهال جريان  جوه بان عروهمؤسس   ها بانکمالي 

بوا اصوال     ،همچطوان . هاي مختل  در سقح کالن  راه  خواهد شد توزيع مطاسب نهديطگي بان بخش

به بانوک   ها بانک  کاهش بدهيزماطه  ها بانک  تسويه بدهي بخش د لتي به  ها بانکرابقه مالي د لم   

مجال تخ اص مطابع باشتر به بخش  اق ي ناو  ماسور خواهود     ،آن دنبالمرک ي نا   راه  شده   به 

هواي   شواخص  يبا اصال  سواختار ترازناموه شوبکه بوانکي   ارتهوا      ي،اقدامات از يک سواين نتايج . شد

ي در سوقح کوالن   تحريوک رشود     توزيوع نهوديطگ   سواز کار با بهبوود   ،کلادي سالمم   از سوي ديگر

 يادشوده شاخص مها مم شبکه بانکي را  راه  خواهد ساخم که برآيطد عوامول   ياقت ادي زماطه ارتها

ثبات شبکه بانکي   ثبات ساسوت    تهويمهاي احتمالي،  ا  ايش توان بانکي در مهابله با شوک صورت به

 .مالي در اقت اد نمايان خواهد شد
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 کردن متغيرها نرمالروش . 8يوست پ

مهاوا   مهاا  کردن متغارها   کاهش ماو ان انحوراف ناشوي از تفوا ت      به مطوور ه در باشتر موارد 

شوود کوه    هواي مرکوب از تبوديل متفوا تي اسوتفاده موي       متغارهاي مورد استفاده در محاسبه شواخص 

که در ادامه بوه د  ر ش موورد اسوتفاده در ايون مقال وه اشواره        بودهآنها ترين  رايجکردن يکي از  نرمال

پو  از انجوام   تبديلي اسم که در آن ماانگان مهودار متغارهواي    7کردن به ر ش آماري نرمال. شود مي

ماوانگان صوفر ايون    . تبديل در د ره مورد بررسي برابر با صفر    اريان  آنها برابر با  احد خواهود شود  

بوا  . بورد  ها را در تحلال از بوان موي   کطد که انحرا ات ناشي از تفا ت ماانگان شاخص م يم را ايجاد مي

پ  از تبديل به دلاول احوراز    ،تطداين تبديل، مشاهداتي که داراي مهادير حدي نسبم به ماانگان هس

در تحلاول  وو ام    ،ديگور  باوان بوه  . مهادير عددي باشتر اثرات باشتري بر شواخص خواهطود داشوم   

توري را در مهايسوه بوا     تواند نتاجه مقلو  شاخص، مهادير حدي مطاسب   مقلو  براي چطد متغار مي

تبديل نرمال . کطدارائه  ،داشته باشطد ها در سقح ماانگان قرار باشتري متغار د و اتي که در آن ت دا

 :شود انجام مي ،8به ر ش آماري بر اسا  رابقه 

   
     

 
                                                                                                   (8)  

       ، t مهدار متغار در زمان     ،(تبديلمهدار متغار پ  از )شده متغار  نرمالمهدار    ، در اين ر ش

دامطه  ،بر اسا  اين ر يکرد .اسمبه ترتاب ماانگان   انحراف م اار متغار در د ره زماني مورد بررسي 

 .متغارها قرار خواهد گر م کمترين   باشترينها بان مهدار  مهدار شاخص

 اسوم،  لوي  شده متغارها اگرچه داراي توزيع نرمال با ماانگان صفر    اريان  يک  نرمالمهدار 

مهدار هر مشاهده نرمال شده در د ره مورد بررسي در دامطه صفر يک قرار ندارد؛ اگرچه مهودار متغاور   

درصود از مقال وات انجوام شوده      9/99لي حد د  قرار بگارد (       )تواند در بازه  نرمال شده مي

مهودار  (. 8077چاطگ   چوي )قرار داشته اسم ( -   + )شده در بازه  نرمالمهداري متغارهاي  دامطه

شده  و ام انحراف شاخص از مهدار ماوانگان بور حسوب انحوراف م اوار نشوان        نرمالعددي شاخص 

بواالتربودن شواخص   ( هايي که ا  ايش شاخص مقلو  باشد در شاخص)دهد   مهدار مثبم شاخص  مي

______________________________________________________ 
1. Statistical Normalisation 
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شود   مهادير مطفي شاخص نا  باانگار نامقلو  بوودن آن   را نشان داده   مثبم ارزيابي مي از ماانگان

 .اسم

کردن متغارها  جود  نرمال 7نام ر ش تجربيه ر ش ديگري ب ،کردن نرمالعال ه بر ر ش آماري 

استفاده از رابقه تبديل با اين . گارند قرار مي        مهدار متغارها در دامطه  ،بر اسا  اين ر ش ؛دارد

 :شود زير انجام مي

    
           

               
 

مهدار ثبم شده متغار  باشترين   کمتريندر اين ر ش  ،همچطان .اسم tدر زمان  iمهدار شاخص     

ر ش در مخورج  ايون  در . در د ره زماني مورد بررسي در محاسبه مهدار نرمال متغار استفاده شده اسم

مهودار   باشوترين مهدار متغار به عطووان عامول ت وديل اسوتفاده شوده         کمترين   باشتريناز تفاول 

 اسوم، دهطده  و ام نوامقلو  شواخص    نشانآن که  کمترينعدد  احد    برابرشاخص پ  از ت ديل 

حودي شواخص   که حاالت - باشترين   کمتريناگرچه استفاده از مهادير  ،در اين ر ش. عدد صفر اسم

لي به دلال قرارگر تن مهدار متغارها پ  از تبديل در يوک   ممکن اسم غارقابل اعتماد باشطد،  -بوده

دهود کوه از  ييگوي مثبوم آن محسوو        دامطه محد د اثر متغارها بر شواخص مرکوب را ا و ايش موي    

 .8.شود مي

  

______________________________________________________ 
1- Empirical Normalisation 

2- Cheang and Choy. (2011). 
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 جداول. 8پيوست 

 سالمت، مقاومت و ثبات شبکه بانکيهاي  معرفي متغيرهاي مورد استفاده در شاخص. 8جدول 

 
  .(8077)  چاطگ   چوي ( 8072)برگر ته از مقال ات اجمبي   همکاران : خذأم

  

 تعريف عالمت اختصاري نام شاخص
جهت 

 گذاري اثر

ي 
نک

 با
که

شب
ت 

با
ص ث

اخ
ش

 

8- 
ت

الم
 س

ص
اخ

ش
(+

)
 

CAR  نسبم کفايم سرمايه پايه + 

NPL  تسهاالت اعقايينسبم مقالبات غارجاري به کل - 

TLA/TA  ها  هاي نهد به کل دارايي دارايينسبم + 

TLA/TDEP ي بخش غارد لتي ها هاي نهد به سپرده نسبم دارايي + 

ROA بازدهي دارايي + 

NIM حاشاه بازدهي + 

8-
ي 

نک
 با

که
شب

ت 
وم

قا
ص م

اخ
ش

)+
(

 

ش 
بخ

ي
رج

خا
 

CA/GDP تراز حسا  جاري به تولاد ناخالص داخلي + 

FA/TA ها هاي ارزي به کل دارايي دارايي + 

FA/FD هاي ارزي  هاي ارزي به بدهي دارايي + 

STDEX وريب تغاارات نرخ برابري دالر با ريال در بازار غاررسمي - 

TDEP/FA هاي ارزي  هاي بخش غارد لتي به دارايي نسبم سپرده - 
ي

مال
ش 

بخ
 

PDE/GDP  نسبم بدهي بخش غارد لتي به تولاد ناخالص داخلي - 

GStockP  رشد شاخص کل قامم سهام - 

GPLand مطاطا شهري  رشد شاخص قامتي زمان در - 

BUD/GDP اي به تولاد ناخالص داخلي  نسبم کسري تراز عملااتي   سرمايه - 

ش 
بخ قع
وا

 ي

Growth  نرخ رشد اقت ادي + 

INF  تورم - 

 + چان، ژاپن   هطد نرخ رشد آمريکا، مطقهه يور، )+(اقتصاد جهاني -9
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 متغيرهاي نرمال شده مورد استفاده در شاخص مرکب ثبات شبکه بانکي. 8جدول 

 .اين پي هشمحاسبات : خذأم

  

 
کفايت 

 سرمايه

نسبت 

مطالبات 

غيرجاري 

به کل 

 تسهيالت

نسبت 

هاي  دارايي

نقد به کل 

 ها دارايي

نسبت 

هاي نقد  دارايي

هاي  به سپرده

بخش 

 غيردولتي

بازدهي 

 ها دارايي

حاشيه 

 بازدهي

نسبت تراز 

حساب جاري 

به توليد 

ناخالص 

 داخلي

نسبت 

هاي  دارايي

ارزي به 

کل 

 ها دارايي

نسبت 

هاي  دارايي

ارزي به کل 

هاي  بدهي

 ارزي

ضريب 

تغييرات نرخ 

الر با برابر د

ريال در بازار 

 غيررسمي

 

CAR NPL TLA/TAks TLA/TDEP ROA NIM CA/GDP FA/TA FA/FD STDEX 

 وش آمارير

9837 1/08 1/15 1/53 1/54 0/89 1/08 0/45 -0/76 -0/82 -0/53 

9833 0/71 1/43 1/21 1/12 0/52 0/03 -0/99 -0/16 -0/40 -0/81 

9831 0/93 -0/27 0/52 0/61 1/27 0/55 0/50 0/60 -0/98 -0/62 

9813 0/49 0/26 -0/12 -0/08 0/89 0/29 1/96 0/34 -0/87 1/12 

9819 0/13 0/09 -0/34 -0/35 -0/60 0/03 -0/47 -1/13 -0/26 1/98 

9811 -0/68 -0/13 -0/60 -0/62 -0/97 0/03 0/16 2/04 0/42 -0/15 

9818 -1/04 -0/90 -1/11 -1/11 -0/67 0/29 -0/52 -0/32 1/48 -0/48 

9814 -1/63 -1/63 -1/09 -1/11 -1/34 -2/32 -1/09 -0/61 1/43 -0/51 

 تجربي روش

9837 1/00 0/91 1/00 1/00 0/86 1/00 0/50 0/12 0/07 0/10 

9833 0/86 1/00 0/88 0/84 0/71 0/69 0/03 0/31 0/24 0/00 

9831 0/95 0/45 0/62 0/65 1/00 0/85 0/52 0/54 0/00 0/07 

9813 0/78 0/62 0/37 0/39 0/86 0/77 1/00 0/46 0/04 0/69 

9819 0/65 0/56 0/29 0/29 0/29 0/69 0/20 0/00 0/29 1/00 

9811 0/35 0/49 0/19 0/19 0/14 0/69 0/41 1/00 0/57 0/24 

9818 0/22 0/24 0/00 0/00 0/26 0/77 0/18 0/26 1/00 0/12 

9814 0/00 0/00 0/01 0/00 0/00 0/00 0/00 0/16 0/98 0/11 
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 ادامه –متغيرهاي نرمال شده مورد استفاده در شاخص مرکب ثبات شبکه بانکي  .8جدول 

 

هاي  نسبت سپرده

بخش غيردولتي به 

 هاي ارزي دارايي

نسبت بدهي بخش 

غيردولتي به توليد 

 ناخالص داخلي

رشد شاخص 

 قيمت سهام

رشد شاخص 

 قيمت زمين

نسبت کسري تراز 

اي به  سرمايهعملياتي و 

 توليد ناخالص داخلي

نرخ رشد 

 اقتصادي
 نرخ تورم

TDEP/FA PDE/GDP GStockP GPLand BUD/GDP Growth INF 

 روش آماري

1387 0/50 -1/19 -0/66 0/72 1/94 -0/05 0/55 

1388 0/16 -0/04 -0/65 -1/15 1/20 0/10 -1/05 

1389 -1/01 1/76 0/80 -0/86 -0/47 1/39 -0/87 

1390 -0/72 -0/54 0/29 -0/21 -0/64 0/85 0/13 

1391 1/22 -0/38 -0/30 1/26 -0/74 -1/88 1/11 

1392 -1/57 -0/48 2/03 1/43 -0/59 -0/68 1/57 

1393 0/36 -0/41 -0/58 -0/48 -0/48 0/52 -0/52 

1394 1/05 1/29 -0/93 -0/72 -0/22 -0/25 -0/92 

 تجربي روش

1387 0/75 0/00 0/0918 0/72 1/00 0/56 0/61 

1388 0/62 0/39 0/0954 0/00 0/73 0/61 0/00 

1389 0/20 1/00 0/5868 0/11 0/10 1/00 0/07 

1390 0/31 0/22 0/4119 0/36 0/04 0/84 0/45 

1391 1/00 0/27 0/2152 0/93 0/00 0/00 0/82 

1392 0/00 0/24 1/0000 1/00 0/05 0/37 1/00 

1393 0/69 0/27 0/1203 0/26 0/10 0/74 0/20 

1394 0/94 0/84 0/0000 0/17 0/19 0/50 0/05 

 .محاسبات اين پي هش: مأخذ    
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 8551 -8584  دوره درنرخ رشد نرمال شده اقتصادهاي منتخب . 9جدول 

 هاي رشد متوسط نرخ منطقه يورو آمريکا ژاپن هند چين 

2008 0/8 0/7 -2/1 -2/4 -2/2 -1/0 

2009 1/7 2/0 1/5 0/6 0/8 1/3 

2010 0/9 -0/6 -0/3 0/1 0/6 0/1 

2011 -0/3 -1/3 0/5 0/4 -0/5 -0/3 

2012 -0/4 -0/6 0/3 0/1 -0/2 -0/1 

2013 -0/7 -0/2 -0/1 0/5 0/4 0/0 

2014 -0/9 0/1 0/1 0/6 0/6 0/1 

2015 -1/1 0/0 0/1 0/0 0/6 -0/1 

 
      

2008 0/7 0/6 0/0 0/0 0/0 0/3 

2009 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 

2010 0/7 0/2 0/5 0/8 0/9 0/6 

2011 0/3 0/0 0/7 0/9 0/6 0/5 

2012 0/3 0/2 0/7 0/8 0/7 0/5 

2013 0/2 0/4 0/5 1/0 0/9 0/6 

2014 0/1 0/4 0/6 1/0 0/9 0/6 

2015 0/0 0/4 0/6 0/8 0/9 0/5 

Source: World Economic Outlook Database 

https:www.imf.org/external/pubs/ft/weco/2017/02/weo/data/index.aspx 
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 اساسي شاخص ثبات شبکه بانکيهاي  همؤلفل يبرآورد تحل نتايج.  4جدول

Principal Components Analysis    

Date: 011718   Time: 12:05    

Sample: 1387 1394     

Included observations: 8    

Computed using: Ordinary correlations    

Extracting 3 of 3 possible components    

      
      Eigenvalues: (Sum = 3, Average = 1)    

    Cumulative Cumulative 

Number Value    Difference Proportion Value Proportion 

      
      1 1/256979 0/248941 0/4190 1/256979 0/4190 

2 1/008038 0/273056 0/3360 2/265018 0/7550 

3 0/734982 ---     0/2450 3/000000 1/0000 

      
      Eigenvectors (loadings):     

      

Variable PC 1   PC 2   PC 3     

      
      VI 0/685673 0/267935 -0/676804   

BSoI -0/153322 0/962093 0/225544   

INEI 0/711580 -0/050880 0/700761   

      
      Ordinary correlations:    

       

 BVI BSoI INEI   

VI 1/000000     

BSoI 0/015511 1/000000    

INEI 0/250965 -0/070317 1/000000   

      
 

 

 ا  ار خر جي نرم: مأخذ     

BSoI (شاخص سالمم شبکه بانکي) 

BVI (شاخص مها مم شبکه بانکي) 

INEI (شاخص عملکرد اقت اد جهاني) 
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 (هاي مختلف شاخص مقاومت به تفکيک بخش)هاي مرکب سالمت، مقاومت  شاخص.  4جدول 

 و ثبات شبکه بانکي

 .محاسبات اين پي هش: مأخذ

  

  

 شاخص سالمت
 شاخص مقاومت
 بخش خارجي

 اومتمق شاخص
 بخش مالي

 شاخص مقاومت
 بخش واقعي

 شاخص ثبات شبکه بانکي شاخص مقاومت

 تجربي آماري تجربي آماري تجربي آماري تجربي آماري
 ميانگين

 وزني

 ميانگين

 حسابي

 ميانگين

 وزني

 ميانگين

 حسابي

 تحليل

 هاي مؤلفه

 اساسي

1387 0/8 0/7 -0/2 0/0 0/1 -0/4 -0/3 0/0 -0/2 -0/3 0/3 0/4 0/8 

1388 0/4 0/5 -0/2 0/0 0/2 -0/3 0/6 0/3 0/1 0/1 0/3 0/4 0/3 

1389 0/7 0/6 0/4 0/2 -0/3 -0/4 1/1 0/5 0/3 0/3 0/5 0/5 0/7 

1390 0/2 0/4 0/2 0/1 0/4 -0/2 0/4 0/2 0/3 0/3 0/2 0/2 0/3 

1391 -0/2 0/3 0/7- -0/3 0/1 -0/3 -1/5 -0/4 -0/7 -0/9 -0/4 -0/4 -0/4 

1392 -0/5 0/2 0/9 0/3 -0/5 -0/5 -1/1 -0/3 0/0 0/0 -0/2 -0/3 -0/5 

1393 -0/5 0/2 0/1 0/1 0/3 -0/2 0/5 0/3 0/3 0/4 -0/1 -0/2 -0/4 

1394 -1/0 0/0 -0/2 0/0 -0/3 -0/4 0/3 0/2 0/0 0/0 -0/6 -0/6 -0/9 
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 13-111 ، صفحات1931 و تابستان بهار، 88و  81 های ، شمارهپنجمسال بيست و فصلنامه روند، 

 

 در اقتصاد ایران (CPI-A)بررسی تحليلی شاخص بهای اقالم اداری 

 
 **امين عين آبادیو  *اسماعيل محمدجانی

 

 

 چکيده

بررسيی   پژوهش،با توجه به اهميت تغييرات شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی برای سياستگذاران اقتصادی، هدف از انجام این 

در شاخص بهای کاالها و خدمات مصيرفی اداری  . استدر ایران ( CPI-A)امکان توليد شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی اداری 

دولت مرکزی  شامل)الم شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی است که مطابق تعریف، دولت ای منتخب از ریز اق مجموعه برگيرنده

توليد این شاخص از این جهت اهميت دارد که نه تنها تغييرات روند قيمتی . نقش مهمی در تعيين قيمت آنها دارد( و دولت محلی

تواند وضعيت قيمتی کاالها و خدمات اساسی را نمایش  می خوبی  عنوان یک شاخص به و به پایش کردهمستمر طور  بهاقالم اداری را 

های این  یافته. دهد تحوالت کاالها و خدمات اداری را بر نرخ تورم شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی نشان میثير أتبلکه  ،دهد

 1931=111درصد از سبد شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی بانک مرکيزی در سيال پایيه     8/88دهد که حدود  نشان می پژوهش

که این سهم در مقایسه با سهم اقالم اداری از کل سبد شاخص بهای کاال و خدمات مصيرفی کشيورهای    بودهمربوط به اقالم اداری 

-1931هيای   سيال  درهای کاالها و خدمات مصرفی اداری در ایران بررسی تغييرات شاخص ب ،همچنين است؛اتحادیه اروپا بيشتر 

دولت در مجموع  بنابراین،ه است؛ بودهای تعادلی در بازار  های اقالم اداری متناسب با قيمت که تغييرات قيمت دهد نشان می 1931

های کياالیی   دهد در برخی گروه می تر اقالم نشان هر چند بررسی جزئی ؛استده کرگذاری اقالم اداری موفق عمل  در زمينه قيمت

 .گذاری موفق نبوده است همچون کاالهای سوختی دولت چندان در امر قيمت

 

 .گذاری اداری، شاخص بهای کاال و خدمت مصرفی  شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی اداری، قيمت :واژگان کليدی

 

 JEL: E31بندی  طبقه

______________________________________________________ 
 e.mohamadjani@cbi.ir                               های اقتصادی بانک مرکزی ها و سیاست رئیس دایره مالی اداره بررسی *

 am.einabadi@cbi.ir                                             های اقتصادی بانک مرکزی ها و سیاست پژوهشگر اداره بررسی **
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 مقدمه. 8

با توجه به اهميت تغييرات شاخص بهاي کاال و خدمات مصرفي براي سياستگذاران اقتصادي، هدد  ا   

. اسدت در ایدران  ( CPI-A)  محاسبه شاخص بهاي کاالها و خددمات مصدرفي اداري  پژوهش، انجام این 

اي منتخد  ا  اقد م شداخص بهداي      مجموعه در برگيرندهشاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي اداري 

( دولت مرکدیي و دولدت مح دي    شامل)است که مطابق تعریف، دولت ( CPI)  کاالها و خدمات مصرفي

تغييدرات  اهميت دارد که نه تنها دليل این به توليد این شاخص . نقش مهمي در تعيين قيمت آنها دارد

تواندد   دهد و به عنوان یک شاخص به خدوبي مدي   روند قيمتي اق م اداري را مورد رصد مستمر قرار مي

ات تغييدر قيمدت کاالهدا و خددمات     تدثیير وضعيت قيمتي کاالها و خدمات اساسي را نمایش دهد؛ ب که 

 .اداري را بر نرخ تورم شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي  نشان خواهد داد

گدذاري کاالهدا و خددمات خدار  ا       اداري، دولدت متدولي قيمدت    اقد م نجا کده در خصدو    ا  آ

 ا  تدر پدایين ؛ قيمت وضع شده ا  سوي دولت در بيشدتر مواقدع   استعرضه و تقاضاي با ار هاي  سا وکار

دولدت ا  دخالدت در فرآیندد     اص ي اما با توجه به اینکه هد  است؛لي با ار کاالها و خدمات تعاد قيمت

 ،بنابراین، اقشار کم درآمد جامعه است ویژه کنندگان به گذاري کاالها و خدمات، حمایت ا  مصر  قيمت

در این وضعيت، . استهاي تعيين شده ا  سوي دولت کمتر ا  قيمت تعادلي با ار  موارد قيمتبيشتر در 

ایش و ميیان توليد کداال ا  سدوي توليدکننددگان    کنندگان ا  کاالي مورد نظر افی ميیان تقاضاي مصر 

در با ار اضافه تقاضا به وجود خواهد آمدد و بخشدي ا  رفداه توليدکنندده بده       ،در نتيجه ،یابد کاهش مي

تواندد انگيدیه ورود    هدا، در سدمت عرضده مدي     داشدتن قيمدت   پدایين نگده  . شود ميکننده منتقل  مصر 

در سدمت تقاضدا نيدی    . تشکيل سرمایه جدید را کاهش دهدد نيی و  محصول با ار جدیدبهگذاران  سرمایه

. شدود کنندگان براي کاهش مصر  کاهش یابد و باعث هدر رفدت مندابع    انگيیه مصر شود  ميموج  

بيند و چه بسا ا  ميدیان   کنندگان نيی به خاطر به وجود آمدن صف آسي  مي رفاه مصر افیون بر این، 

امدا در  ؛ دشدو  آیند عرضه و تقاضاي با ار تعيين شده باشدد، کمتدر مدي   ها در فر رفاه در حالتي که قيمت

______________________________________________________ 
1. Administered Consumer Price Index (CPI-A) 

2. Consumer Price Index (CPI) 
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، تقاضداي  شدود ها به منظور حمایت ا  توليدکننده باالتر ا  سطح تعادلي بدا ار تعيدين    حالتي که قيمت

یابد که باعث به وجود آمدن اضافه عرضه در  کنندگان کاهش و عرضه توليدکنندگان افیایش مي مصر 

بندابراین، مداخ ده   . شدود  کنندگان به توليدکنندگان منتقل مدي  ا  اضافه رفاه مصر  و بخشيشده با ار 

شود مقداري ا  رفاه در قياس با نظام عرضه  گذاري کاالها و خدمات موج  مي قيمتچگونگي دولت در 

وند اینکه مداخ ه دولت در ربا وجود . معرو  است  و تقاضاي با ار ا  بين برود که به رفاه ا  دست رفته

هدا بده    ، امدا بسدياري ا  دولدت   شدود  ميگذاري کاالها و خدمات در کل موج  کاهش رفاه جامعه  قيمت

گدذاري در   پذیر جامعه، همچندان بده رویده قيمدت     قشر آسي  ویژه کنندگان به منظور حمایت ا  مصر 

 .ور ند برخي کاالها و خدمات اساسي مبادرت مي

گدذاري   کاالها و خدمات اساسي به دو صدورت قيمدت   گذاري مداخ ه دولت در قيمت ،ک ي طور به

گذاري مستقيم معموالً در خصدو    قيمت. شود انجام مي( نظارت و تنظيم با ار)مستقيم و غيرمستقيم 

و کمبدود عرضده ایدن    داشدته  که اهميت باالیي در سبد مصرفي خانوار  شود انجام ميکاالها و خدماتي 

هدا را در اداره   و دولدت بدوده  بار  کنندگان  یان براي مصر  -اهحتي در مدت  مان کوت-کاالها و خدمات 

و ( گدا  و  آب، برق)در ایران اق مي همچون اق م سوختي  ،نمونه طور به. کند ميکشور با چالش مواجه 

به عنوان کاالهدا و خددمات اساسدي    ( هاي خوراکي نان، برخي ا  محصوالت لبني و روغن)مواد خوراکي 

در ادبيات تهيه شاخص . اند ها همواره سعي در کنترل قيمت این اق م داشته ولتکه دشود  ميمحسوب 

بهاي کاالها و خدمات مصرفي اداري بده اق مدي کده قيمدت آنهدا بده صدورت مسدتقيم توسد  دولدت           

کاالهدا و خددماتي    ،در طر  دیگدر . شود گفته مي  اصط ح اق م کام ً اداري، به شوند گذاري مي قيمت

، اما اهميدت آنهدا بده مراتد  ا  دسدته      دارندهستند که هر چند اهميت فراواني در سبد مصرفي خانوار 

و دولت سدعي   شده انجامگذاري این اق م معموالً به صورت ارشادي  قيمتاست، بنابراین، کمتر نخست 

به اق مي که در این گروه جاي . کند ميگذاري مستقيم این کاالها ندارد و تنها با ار را تنظيم  در قيمت

 .گویند مي  اصط ح اق م عمدتاً اداريبه گيرند،  مي

______________________________________________________ 
1. Welfare Loss 

2. Fully Administered 

3. Mainly Administered 
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در بردارنده اق مدي ا  رییشداخص بهداي     (CPI-A)مصرفي اداري  خدماتشاخص بهاي کاالها و 

کاالها و خدمات مصرفي است که مطابق تعریف باال، قيمت آنها یا به صورت مسدتقيم و یدا بده صدورت     

شدده اسدت کده تدا حدد       ت ش این پژوهش،در . گيرد تصميمات دولت قرار مي تثیيررمستقيم تحت غي

شدامل اقد م کدام ً اداري و عمددتاً     )امکان با توجه به قوانين و مقررات و مصوبات موجود، اق م اداري 

شناسدایي شدده و در سداخت      ق م سبد شاخص بهاي کاالهدا و خددمات مصدرفي     83 ا  کل ( اداري

 .شوداستفاده  CPI-Aشاخص 

مطالعده شداخص    ،به بررسي پيشينه پدژوهش و سد    کوتاه  طور به ابتدادر ادامه  ،بر این اساس

ارائده مبداني   بدا  در بخش سدوم  . شود بهاي کاالها و خدمات مصرفي اداري در اتحادیه اروپا پرداخته مي

و در  شدود  مدي شاخص محاسدبه و ار یدابي   این در ایران،  شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي اداري

 .شود مينتایج مطالعه ارائه پایاني، بخش 

 پيشينه پژوهش. 8

گدذاري   ابتدا به بررسي پيشينه شاخص بهاي کاالهدا و خددمات مصدرفي اداري و قيمدت     ،در این بخش

ي در ایدن  ا گسدترده در ایدران مطالعدات   . ودشد  در سطح جهدان پرداختده مدي    ،دولتي در ایران و س  

پژوهشي به استخرا  شاخص بهداي اداري  در ، (81  )با محمدي و معنوي . استنشده خصو  انجام 

، در گدیارش  (31  )پدور   نجدف . اندد  اقددام کدرده  ها  براي کاالها و خدمات مشمول قانون تثبيت قيمت

دي و ارت امور اقتصادي و که در معاونت امور اقتصا« ذاري کاالها و خدمات در ایرانگ نگاهي به قيمت»

گذاري اداري در  که مبناي قيمترا   گذاري بر مبناي هیینه اضافي روش قيمت، استشده دارایي تهيه 

ذاري که شامل عددم توجده بده نيروهداي بدا ار،      گ و به معای  این شيوه قيمت کردهبررسي است، ایران 

ندژاد و صدحافي    غندي . کدرده اسدت  اشاره ست، کيفيت کاالهاکاهش ایجاد اخت ل در تخصيص منابع و 

______________________________________________________ 
مخت ف این مطالعه منظور ا  شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي، سبد تهيه شده توس  اداره آمار باندک  هاي  در بخش  .

 .مي باشد  31  =11 مرکیي بر اساس سال پایه 

شدده بده قيمدت تمدام شدده محصدول        ها را با اضافه کردن سطوح سود ا  پديش تعيدين   گذاري، قيمت در این روش قيمت . 

 .کنند محاسبه مي
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کده در  « گذاري ا  منظر قوانين و نهادهاي کشدور  شناسي قيمت آسي »، در پژوهشي با عنوان ( 3  )

گدذاري   بررسي تاریخچه و وضعيت قوانين و نهادهاي قيمتشد، با کنفران  اقتصاد ایران ارائه نخستين 

ایع منتخ  پتروشديمي، فدوالد و آهدن را بررسدي     گذاري دولتي در صن قيمتچگونگي دولتي در ایران، 

ها و صنایع فوالد باعث کاهش  که قيمت ار ان خوراک پتروشيمي دهد هاي آنها نشان مي یافته. اند کرده

، نيدی در مقالده   (31  )فيضي، ساالري و مغني . وري و باالرفتن حاشيه سود این صنایع شده است بهره

کننددگان و توليدکننددگان    ا که توس  سا مان حمایت ا  مصدر  گذاري دولتي ر خود نظام فع ي قيمت

شدده   تمدام ري و کاهش قيمدت  و شده در تضاد با بهره تمامبه دليل اتکا بر روش هیینه  ،شود رهبري مي

مطالعات به نقدد شديوه   بيشتر دهد  بررسي مطالعات انجام شده در ایران نشان مي ،در مجموع. دانند مي

اند و این شديوه را مدانعي در راه    پرداختهاست، که بر مبناي هیینه تمام شده  ذاري دولتيگ فع ي قيمت

گدذاري اداري در   که در بخش بعدي در بررسي قيمدت  طورهمان - چندهر . دانند ري ميو افیایش بهره

ذاري دولتي حداقل در کاالهاي عمدومي کده بدا ار عمومداً بدا      گ وجود قيمت -شود ارائه مياتحادیه اروپا 

 .در کشورهاي اروپایي متداول است، شود مواجه مي شکست

بده نتدایج برخدي ا     صورت کوتاه متنوعي انجام شده که در ادامه به  مطالعاتالم  ي  در سطح بين

مقاله خود نتيجه گرفتندد کده تحدوالت    در ، ( 33 )  دکسر، لوي و نالت. شود مياشاره ها  پژوهشاین 

. هداي اداري همبسدتگي بيشدتري بدا تحدوالت عرضده پدول دارد        هاي آ اد در مقایسه بدا قيمدت   قيمت

تر به نرخ رشدد عرضده پدول واکدنش      هاي آ اد بسيار سریع گيري کردند که قيمت آنها نتيجههمچنين، 

هداي غيرمسدتقيم و    ، به این نتيجه رسيدند کده وجدود ماليدات   (112 )  برنچي و ویرتی. دهد نشان مي

مهمي در روند نرخ تورم در اتحادیه اروپا داشته و یکي ا  عوامل  تثیيرهاي اداري در اتحادیه اروپا  قيمت

هداي اداري را در شداخص بهداي هماهند       آنها سهم قيمت. اند مهم در پایداري نرخ تورم در اروپا بوده

هداي کدام ً اداري سدهمي     قيمدت )درصد محاسبه کردند  3 /1 ميیان به 112  سال در  کننده مصر 

______________________________________________________ 
1. Albert S.Dexter, Maurice D.Levi, Barrie R.Nault 

2. Mariagnese Branchi, Christine Wirtz  

3. HICP (Harmonized Index of Consumer Prices) 
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  سدو اني (. واحدد درصدد داشدتند      /3برابدر  هاي عمدتاً اداري سدهمي   درصد و قيمتواحد   /3برابر 

پرسش در پاسخ به این « هاي اداري در مقابل با ار هستند؟ آیا قيمت»، در مقاله خود با عنوان (113 )

امدا بسدته بده    ، هاي بدا ار هسدتند   هاي اداري در مقابل قيمت گيرد که اگرچه در ظاهر قيمت نتيجه مي

هاي اداري در قياس با  شود، سطح قيمت ها انتخاب مي ای  خا  با ار، روشي که براي کنترل قيمتشر

تواندد نتدایج    هداي اداري، مدي   ها و هد  ا  اعمدال قيمدت   اي بنگاه هاي با ار، ساختار هیینه سطح قيمت

اداري، تدورم و   هداي  قيمت»اي با عنوان  مقالهدر ، (  1 )  فردریش فرتیر. متفاوتي در پي داشته باشد

، اقدام به محاسدبه و بررسدي شداخص بهداي کاالهدا و      «هاي انتخاب شده وضعيت-هاي اقتصادي چرخه

. اسدت کدرده  عضو اتحادیه اروپا  دیگر خدمات مصرفي اداري در کشور اتریش و مقایسه آن با کشورهاي

کند کده در سدال    شاره ميوي در این مقاله به اهميت کاالها و خدمات مصرفي اداري در اتحادیه اروپا ا

. اند را به خود اختصا  داده  کننده درصد ا  شاخص هماهن  قيمت مصر    و ني در حدود    1 

هداي بدا اري    مهمي در نرخ تورم قيمدت  تثیيرهاي هیینه  شوک ،هاي این گیارش مطابق یافته ،همچنين

 .نيستدار  معناهاي اداري به لحاظ آماري  دارند ولي ایرگذاري آنها بر قيمت

 محاسبه شاخص بهای اقالم اداری در اتحادیه اروپاچگونگی : مطالعه موردی. 9

. شدود  به بررسي تحوالت قيمتي اق م اداري در کشورهاي عضو اتحادیه اروپا پرداخته مي ،در این بخش

کنندده   در اتحادیه اروپا نرخ تورم کاالها و خددمات مصدرفي توسد  شداخص بهداي هماهند  مصدر        

(HICP)  به این معناست که ایدن شداخص در تمدامي کشدورهاي     « هماهن »عبارت . شود ميمحاسبه

و امکان مقایسه ميدان کشدورهاي عضدو اتحادیده اروپدا را      شود  ميعضو اتحادیه اروپا با یک روش توليد 

کنندده   منظور بررسي تحوالت قيمتي اقد م اداري، شداخص بهداي هماهند  مصدر       به. آورد فراهم مي

. شود در اتحادیه اروپا براي کشورهاي عضو اتحادیه منتشر مي  11 ا  ابتداي سال  (HICP-AP)اداري 

که قيمدت  است  (HICP)کننده  اق مي ا  سبد شاخص بهاي هماهن  مصر برگيرنده این شاخص در 

 تدثیير و یدا اینکده تحدت    ( اقد م کدام ً اداري  )شدود   مدي آنها یا به صورت مستقيم توس  دولت تعيين 

______________________________________________________ 
1. Patricia de Suzzoni 

2. Friedrich Fritzer 

3. HICP 



 
 08 در اقتصاد ایران (CPI-A)شاخص بهای اقالم اداری  یليتحلبررسی 

، اقد م اداري مدورد   2 1 آخدرین تغييدرات در سدال    بر اسداس  (. عمدتاً اداري)است ميمات دولت تص

ق دم کداال و    211ق م کداال و خددمت ا  نیدیدک بده       3حمایت در کشورهاي عضو اتحادیه اروپا شامل 

در یادشدده  مجموع ضرای  اهميت اقد م  . استکننده  در سبد شاخص هماهن  مصر  موجود خدمت

متغيدر   اسد واکي  دردرصدد     درصد در ایرلند تا  3/1و ا  بوده ميان کشورهاي اروپایي کام ً متفاوت 

 .دارددرصد    و در کل اتحادیه اروپا متوس  است 

ضرای  اهميت اق م کام ً اداري و عمدتاً اداري براي کشورهاي عضو اتحادیه اروپدا   ، در نمودار 

متوسد  ضدری     طدور  بده اق م عمدتاً اداري شود،  ميطور که مشاهده  همان. استخرا  و ارائه شده است

کنندده   درصد در شداخص هماهند  مصدر      /3درصد و اق م کام ً اداري ضری  اهميت  8/ اهميت 

 اسدت؛ سهم باالتر اق م عمدتاً اداري نسبت بده اقد م کدام ً اداري    دهنده  نشانکه داشته اتحادیه اروپا 

کشدورهاي   يبدرا  «اداري عمددتاً » و «اداري کدام ً » تفکيدک مونه فهرستي ا  اق م به براي ن ،همچنين

 .ارائه شده است ، منتخ  اتحادیه اروپا در جدول 

 ضرایب اهميت اقالم اداری به تفکيک کامالً اداری و عمدتاً اداری از کل سبد مصرفی. 8 نمودار
 (درصد) 8881سال  در کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر اساس ضرایب اهميت
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اقالم اداری به تفکيک کامالً اداری و عمدتاً اداری. 8جدول   
 8881برای کشورهای منتخب عضو اتحادیه اروپا در سال 

 اقالم به تفکيک کامالً اداری و عمدتاً اداری نوع نام کشور

 فرانسه

 .آوري فاض ب، حمل و نقل ترکيبي مسافر آوري  باله، جمع عرضه آب، جمع کام ً اداري

 عمدتاً اداري

اي، سایر محصوالت پیشکي، لوا م و تجهيیات درماني،  توتون و تنباکو، برق، گا ، کاالهاي داروخانه

تجهيیات خدمات بهداشتي و درماني، خدمات دندان یشکي، خدمات بيمارستاني، سایر خدمات مربوط به 

 .حمل و نقل شخصي، خدمات پستي، تحصيل، حمایت اجتماعي، سایر خدمات

 آلمان

 .عرضه آب، حمل و نقل ترکيبي مسافر کام ً اداري

 عمدتاً اداري

اي، خدمات  آوري فاض ب، سایر خدمات مربوط به مسکن، کاالهاي داروخانه آوري  باله، جمع جمع

اي مسافر، خدمات  دندان یشکي، خدمات بيمارستاني، حمل و نقل جادهبهداشتي و درماني، خدمات 

 .فرهنگي، تحصيل، حمایت اجتماعي، سایر خدمات

 ب ژیک

 .آوري فاض ب آوري  باله، جمع جمع کام ً اداري

 عمدتاً اداري

بيمارستاني، اي، خدمات بهداشتي و درماني، خدمات دندان یشکي، خدمات  عرضه آب، کاالهاي داروخانه

اي مسافر، حمل و نقل ترکيبي مسافر، خدمات پستي،  حمل و نقل مسافر با قطار، حمل و نقل جاده

 .تحصيل، حمایت اجتماعي، سایر خدمات

 Eurostat: مثخذ

هداي کداال و خددمت     ضرای  اهميت اقد م اداري اتحادیده اروپدا بده تفکيدک گدروه       ، در نمودار 

متوس  سهمي برابر با  طور بهخدمات اداري  شود، مشاهده ميکه  طور همان. استخرا  و ارائه شده است

دهد در کشورهاي عضدو اتحادیده    که نشان مي داشتهکننده اروپا  درصد ا  شاخص هماهن  مصر  3/2

بيشدتر مدورد حمایدت    ( دارندد درصد  3/1که سهم )هاي کاالیي  هاي خدمات نسبت به گروه اروپا  گروه

نيی فهرستي ا  اق م اداري در اتحادیه اروپا به تفکيدک کداال و     در جدول . گيرند گذاري قرار مي قيمت

 .شده استارائه خدمت براي کشورهاي منتخ  



 
 01 در اقتصاد ایران (CPI-A)شاخص بهای اقالم اداری  یليتحلبررسی 

 ضرایب اهميت اقالم اداری به تفکيک کاال و خدمت در سبد مصرف در کشورهای عضو اتحادیه اروپا. 8 نمودار
 (درصد) 8881بر اساس ضرایب اهميت سال 

 Eurostat: مثخذ

 8881اقالم اداری به تفکيک کاال و خدمت برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال . 8جدول 

 اق م به تفکيک کاال و خدمت نوع نام کشور

 فرانسه

 کاال
تجهيدیات  اي، سدایر محصدوالت پیشدکي، لدوا م و      عرضه آب، توتون و تنباکو، برق، گا ، کاالهداي داروخانده  

 .درماني

 خدمت

آوري فاض ب، حمل و نقل ترکيبي مسدافر، خددمات بهداشدتي و درمداني، خددمات       آوري  باله، جمع جمع

دندان یشکي، خدمات بيمارستاني، سایر خدمات مربوط به تجهيیات حمل و نقل شخصي، خددمات پسدتي،   

 .تحصيل، حمایت اجتماعي، سایر خدمات

 آلمان

 .اي کاالهاي داروخانهعرضه آب،  کاال

 خدمت

آوري فاض ب، سایر خدمات مربوط به مسدکن، خددمات    آوري  باله، جمع حمل و نقل ترکيبي مسافر، جمع

اي مسدافر، خددمات    بهداشتي و درماني، خدمات دندان یشدکي، خددمات بيمارسدتاني، حمدل و نقدل جداده      

 .فرهنگي، تحصيل، حمایت اجتماعي، سایر خدمات

 ب ژیک

 .اي عرضه آب، کاالهاي داروخانه کاال

 خدمت

آوري فاض ب، خدمات بهداشتي و درماني، خدمات دندان یشکي، خدمات بيمارستاني،  آوري  باله، جمع جمع

اي مسدافر، حمدل و نقدل ترکيبدي مسدافر، خددمات پسدتي،         حمل و نقل مسافر با قطار، حمل و نقل جداده 

 .تحصيل، حمایت اجتماعي، سایر خدمات

 Eurostat: مثخذ

تدا سدال     11 مقایسه نرخ تورم نقطه به نقطه اق م اداري و غيراداري در منطقه یدورو ا  سدال   

هاي  ماني نرخ تورم شاخص بهاي اق م اداري در سطحي باالتر  هبيشتر دوردهد که در  نشان مي 8 1 

شاخص بهاي اق م اداري  ي که ميانگين نرخ تورمطور ، بها  نرخ تورم شاخص بهاي اق م غيراداري بوده
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درصد در طول با ه  ماني   /2درصد و ميانگين نرخ تورم شاخص بهاي اق م غيراداري برابر   / برابر با 

را باید در پایداري بيشتر نرخ تورم شداخص بهداي   موضوع این  ع ت(.  نمودار ) است بودهمورد بررسي 

هداي اداري در اتحادیده اروپدا و     بدر روي قيمدت  در مطالعه خود که (   1 )فریتر  . اق م اداري جست

گيرد که نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهاي اق م اداري در منطقه  نتيجه مي، کشور اتریش انجام داد

اما هنگام افیایش نرخ تدورم  ؛ تر ا  نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهاي اق م غيراداري استریورو پایدا

در سطح باالتري ا  نرخ  غيرادارينرخ تورم شاخص بهاي اق م ، ق افتاداتفا 112 همانند آنچه در سال 

تعدیل کمتر اق م اداري در قياس با اقد م   آن،که ع ت  تورم شاخص بهاي اق م اداري قرار گرفته است

  .استهاي شدید نرخ تورم  هنگام افیایش به غيراداري

 نقطده  بده  نقطه تورم سهم و کنندهمصر  هماهن  شاخص نقطه به نقطه تورم نرخ، 1نمودار  در

، شدود  مشاهده مدي طور که  همان .است شده رسم وروی منطقه در ا  این تورم يادار اق م يبها شاخص

را  وروید  منطقهکننده  شاخص بهاي اق م اداري سهم قابل توجهي ا  نرخ تورم شاخص هماهن  مصر 

کنندده   متوس  ضرای  اهميت شاخص بهاي اداري در سبد شاخص هماهن  مصر . داده است ليتشک

 ماني تدورم نقطده   دوره این در ا  آنجا که . درصد بوده است   /1برابر با  8 1 تا   11 هاي  سالدر 

ا  ( درصدد  2 /2)واحدد درصدد    1/ برابدر  متوسد  سدهمي    طدور  بهبه نقطه شاخص بهاي اق م اداري 

کنندده را بده خدود اختصدا  داده      درصدي تورم نقطه به نقطه شاخص هماهن  مصدر    /2متوس  

کنندده را   اق م اداري سهم قابل توجهي ا  تورم نقطه به نقطه شاخص هماهن  مصدر   ،بنابراین ،است

 .اند به خود اختصا  داده

______________________________________________________ 
1. Fritzer, Friedrich. (2011). 



 
 03 در اقتصاد ایران (CPI-A)شاخص بهای اقالم اداری  یليتحلبررسی 

نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای اقالم اداری و . 9نمودار 

(درصد) (8888=888)در منطقه یورو  غيراداری

 

سهم تورم نقطه به نقطه شاخص بهای اقالم  .8 نمودار

کننده  در منطقه یورو  اداری از شاخص هماهنگ مصرف

 (واحد درصد -درصد)

 
  Eurostat :مثخذ

 در ایران( CPI-A)شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی اقالم اداری . 8

 (CPI-A)بهای اقالم مصرفی اداری مبانی استخراج شاخص . 8-8

ها بر اسداس   دولتپيشين و در نيم قرن داشته طوالني  ياخچهیتار ران،یدر ا ياساس اق م يگذارمتيق

اند کده بررسدي سدير     گذاري اداري را در نظر گرفته قيمتبراي مقتضيات  مان فهرستي ا  اق م اساسي 

فارغ ا  سير تاریخي موضوع، بررسي قوانين موجود . گنجد گذاري اداري در این مجال نمي تاریخي قيمت

؛ نخسدتين  گذاري اق م اساسي دو ماده قدانوني وجدود دارد   دهد در  مينه تنظيم با ار و قيمت نشان مي

گدردد   بر مدي (  2  مصوب )ماده واحده قانون اص ح قانون تعییرات حکومتي   ماده قانوني به تبصره 

گدذاري و تعيدين    مراجدع قيمدت   ماتيتصم لیوم، مواردتواند در  ني، دولت ميکه بر اساس این ماده قانو

 برخدي  الحاق قانون   عنوان ماده با در ماده قانوني دیگر . هاي تو یع را هماهن  و اص ح نماید شبکه

 11هداي ک دي اصدل     و در راستاي اجراي سياست   دولت مالي مقررات ا  بخشي تنظيم قانون به مواد
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گذاري اداري به کاالها و خدمات عمومي، انحصاري، کاالهاي  ، قيمت( 3  مصوب سال )اساسي قانون 

 .اي و ضروري محدود شده است اساسي یارانه

گدذاري   و به منظور ایجاد هماهنگي و وحددت رویده در قيمدت   گفته  پيشدر راستاي مواد قانوني 

هداي   اي در خصو  تعيين اولویدت  مصوبه 31  ها در سال  کاالها و خدمات، ستاد هدفمندسا ي یارانه

کاالهدا   ،طبق این مصوبه. گذاري کاالها و خدمات تحت حمایت قيمتي دولت را به تصوی  رساند قيمت

حمایت دولت، به چهار گروه ک ي شامل کاالهدا و خددمات اولویدت     چگونگيو خدمات به منظور تبيين 

صنفي و کاالها و خدمات مبتني بدر نظدام عرضده و    اول، کاالها و خدمات اولویت دوم، کاالها و خدمات 

در حال حاضر نيی برقرار بوده و مبنداي عم کدرد دولدت در    یادشده مصوبه . شوند بندي مي تقاضا تقسيم

 . استکنترل و نظارت بر قيمت کاالها و خدمات 

گدذاري آنهدا توسد  سدا مان      و قيمدت اختصا  داشته به کاالها و خدمات اساسي  نخست، گروه

کنندددگان و  پددذیرد کدده طبددق آن عرضدده کنندددگان و توليدکنندددگان صددورت مددي حمایددت ا  مصددر 

کننددگان و   هداي مصدوب سدا مان حمایدت ا  مصدر       توليدکنندگان مربوطه م دیم بده اعمدال قيمدت    

 . هستندتوليدکنندگان 

ا  درجده اهميدت نسدبي    نخسدت  کاالها و خدماتي قرار دارند که نسبت بده گدروه    ،دوم گروهدر 

که در این مورد قيمت کاالها و خدمات تنها مورد پدایش  داشته کمتري به لحاظ استراتژیک بودن قرار 

و تنهدا در صدورت لدیوم بده     شود  ميو توس  نيروهاي عرضه و تقاضا در با ار تعيين گرفته مستمر قرار 

قيمت کاالها و خدمات اولویت دوم بده صدورت مدنظم ا      ،در این راستا. شوند منتقل مينخست اولویت 

کننددگان و   هاي مربوطه بده سدا مان حمایدت ا  مصدر      کنندگان و سا مان سوي توليدکنندگان، عرضه

هداي نامتعدار  آنهدا     هدا مدانع ا  افدیایش    بررسي قيمدت با و این سا مان شود  ميتوليدکنندگان ارسال 

و مشخصدي داشدته   محدوده نخست، لویت دوم نيی همانند اولویت ميیان افیایش قيمت اق م او. شود مي

، این محددوده قيمتدي در   شده انجامبررسي در  ،مثال طور به. شود ميمتناس  با نرخ تورم ساالنه تعيين 

پذیر  امکانیادشده درصد بوده و افیایش قيمت اق م اولویت دوم خار  ا  با ه  1 در حدود  32  سال 

 .نبوده است
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گدذاري آنهدا بده عهدده اصدنا        قيمدت چگونگي که است ، متع ق به کاالها و خدماتي سوم گروه 

اولویدت    گذاري کاالها و خدمات صنفي، اقد م ایدن گدروه بده      گذاشته شده و مطابق دستورالعمل نرخ

و بده تددریج در   را داشدته  بداالترین اهميدت   نخسدت  شدوند، کده کاالهدا و خددمات اولویدت       تقسيم مي

 .شود بعدي ا  درجه اهميت آنها کاسته ميهاي  اولویت

که مطدابق مصدوبه، قيمدت آنهدا در بدا ار و توسد        بوده موجود در با ار دیگر اق م  ،چهارم گروه

 . شود مينيروهاي عرضه و تقاضا تعيين 

 : یر استهاي چهارگانه به شرح  اولویت يگذارمتيق

 (کامالً اداری)کاالها و خدمات اولویت اول  یگذارمتيق( الف

سدال  )هرگونه افیایش قيمدت کاالهدا و خددمات ایدن گدروه در سدال جداري        " یادشدهبر اساس مصوبه 

هاي انرژي، حقوق و دستمید  هاي سوخت و حامل صرفاً بر اساس سهم هیینه)درصد  2تا سقف ( 31  

کننددگان و توليدکننددگان    تصوی  سا مان حمایت مصر با ( در قيمت تمام شده کاالها و خدمات... و 

مسدت یم اخدذ مصدوبه ا     ( هدا  تعيين و تثبيدت قيمدت   هيثت)سا مان مذکور  تثیيدو بيش ا  آن پ  ا  

 ".کارگروه تنظيم با ار است

بده  یادشدده  هدا در اولویدت    گذاري مصوبه سا مان ستاد هدفمندسا ي یارانده  اق م مشمول قيمت

 .که به تفکيک کاال و خدمت ارائه شده است بوده  شرح جدول 

 کاالها و خدمات اولویت اول. 9جدول 

 کاال

ر مصدر   گندم، آرد، نان، قند و شکر، مرغ، تخم مرغ، برنج، روغن نباتي، گوشت قرمی، کره، شير خام، کودهاي اوره، فسفات و پتاس، محصوالت لبني پ

 .اي حس  ضرورت و اع م کارگروه تنظيم با ار انواع کاالهاي یارانه، (شير، ماست و پنير)

 خدمت

اي و ری ي، خددمات مترتد  بدر بدرق و گدا  ا  جم ده حدق         هاي جاده شهري و برون شهري در حو ه درونحمل و نقل  و یداخل ییهواحمل و نقل 

، خدمات پستي، خدمات صدور، (ت فن یابت، ت فن همراه، خدمات اینترنت)اط عات ، تمامي خدمات پایه ارتباطي و فناوري ...انشعاب و خدمات نص  و 

، خدمات پيشخوان دولت، تعرفه سا مان سنجش و استاندارد، خدماتي که حس  قانون، تعيين 1 +تمدید گواهينامه، گذرنامه، و پ ک خودرو و پ ي  

 .ولتي محول شده استهاي اجرایي د نرخ آنها به کميسيون، شورا یا یکي ا  دستگاه

 .31  /12/11ها مورخ  مصوبه هجدهمين ج سه ستاد هدفمندسا ي یارانه: مثخذ
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هدا بدر اسداس ریدی      کاالها و خدمات متناظر جدول مصوبه سا مان هدفمندي یارانده  ،1در جدول 

 : استشده اق م سبد شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي ارائه 

تطبيق کاالها و خدمات اولویت اول با اقالم شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی. 8جدول   

 دستگاه متولی CPIاقالم کاالیی در  گروه

ها و  خوراکي

 ها آشاميدني

نان تافتون، نان لواش، نان سنگک، نان بربري، نان ماشيني، روغن نبداتي جامدد، روغدن نبداتي مدایع،      

ماست پاستورییه، پنير پاستورییه، کره پاستورییه، برنج ایراندي درجده    اي، شکر، شير پاستورییه، قندک ه

، برنج خارجي، گوشت گوسفند و بی تا ه با استخوان، گوشت گاو و گوساله تدا ه   ، برنج ایراني درجه  

 .استخوان، گوشت مرغ، تخم مرغ بي

سا مان حمایت ا  

کنندگان و  مصر 

 توليدکنندگان

 دولت هيثت .مصر  خانگي، گا  انشعاب شهري مصر  خانگي، بنیین اتومبيل سواري آب مصر  خانگي، برق سوخت

 اق م دارویي

هاي عفدوني، داروهداي اعصداب، داروهداي هورمدوني، داروهداي ق بدي و عروقدي،          داروهاي ضد بيماري

تنظيم داروهاي گوارشي و متابوليک، داروهاي تنفسي، داروهاي ادراري تناس ي، داروهاي ضد سرطان و 

 .داروهاي عض ني اسک تي  ایمني، داروهاي پوستي، داروهاي خوني،

 سا مان غذا و دارو

 دستگاه متولی CPIاقالم خدمتی در  گروه

 حمل و نقل

کرایه مترو، کرایه مسافرت داخل کشور با قطار، کرایه اتوبوس در داخل شهر، کرایه تاکسدي در داخدل   

اتوبوس، کرایه تاکسي سدروی  در داخدل شدهر، کرایده مسدافرت      شهر، کرایه مسافرت داخل کشور با 

 .داخل کشور با هواپيما، کرایه مسافرت به خار  ا  کشور با هواپيماي داخ ي

سا مان راهداري و 

اي،  حمل و نقل جاده

و ارت راه و شهرسا ي، 

 شهرداري، راه آهن

 ارتباطات
هیینه مکالمده ت فدن بده     مکالمه ت فن بين شهري،هیینه پست، هیینه مکالمه ت فن داخل شهر، هیینه 

 .هیینه شارژ سيم کارت اعتباري  خار  ا  کشور، هیینه مکالمه ت فن همراه، هیینه استفاده ا  اینترنت،

و ارت ارتباطات و 

 فناوري اط عات

خدمات 

بهداشتي و 

 درماني

  ،رتدنسدي   روکش دنددان،   ویییت پیشک عمومي، ویییت پیشک متخصص، پرکردن دندان، روت کانال،

هیینده    آي،.آر.رادیولوژي، سونوگرافي، فيییوتراپي، آ مایش و تجییه، تیریدق آم دول، ام    کشيدن دندان،

کرایه تخت خدواب در    کرایه تخت خواب در بيمارستان خصوصي،  هیینه عمل سیارین،  عمل آپاندی ،

 .بيمارستان دولتي

و ارت بهداشت، درمان 

 و آمو ش پیشکي

 سایر خدمات
ب يت سينما، کارمید بيمه شخص یالث، کارمید بيمه بدنه، هیینده تهيده اسدناد ا دوا ، هیینده صددور      

 .گذرنامه، هیینه محضر براي خرید اتومبيل
- 

 .ها ا و مصوبه ستاد هدفمندسا ي یارانه.ا.بانک مرکیي  : مثخذ

 دوم تیاولو خدمات و کاالها یگذارمتيق( ب

، تدثمين کاالها و خدمات این گروه مشمول رصد، پایش و نظارت مستمر روند " یادشدهبر اساس مصوبه 

هاي  هاي مسئول تنظيم با ار ذیرب  حس  مورد و ارتخانه تو یع، موجودي و قيمت با ار توس  دستگاه
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، درمان و آمو ش پیشکي، آمو ش و پدرورش و و ارت  ،بهداشتيکشاور  جهادصنعت، معدن و تجارت، 

کنندددگان و  همیمددان سددا مان حمایددت ا  مصددر ( سددا مان بهییسددتي)ار و رفدداه اجتمدداعي تعدداون، کدد

. "شدوند  توليدکنندگان است و در صورت ضرورت با تصوی  کارگروه تنظيم با ار به گروه اول منتقل مي

ها در اولویت دوم به تفکيک کاال و خددمت   گذاري مصوبه ستاد هدفمندسا ي یارانه اق م مشمول قيمت

 .استشرح جداول بعدي به 

 کاالها و خدمات اولویت دوم. 8جدول 

 کاال

ها و داروهاي دام و طيور، شير خشک صنعتي، کاغذ چاپ و مطبوعات، روغن موتور،  ها، لوا م و تجهيیات پیشکي، انواع واکسن انواع پودرها و شوینده

 .ماشين لباسشویي و ت ویییون، محصوالت س ولو ي بهداشتي الستيک، تراکتور و کمباین، یخچال و فرییر،

 خدمت

 (.ها و مهدهاي کودک مدارس، دانشگاه)آمو ش رسمي 

 .31  /12/11ها مورخ  مصوبه هجدهمين ج سه ستاد هدفمندسا ي یارانه: مثخذ

ها بدر اسداس ریدی     کاالها و خدمات متناظر جدول مصوبه سا مان هدفمندي یارانه یر، در جدول 

 : استشده اق م سبد شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي ارائه 

 تطبيق کاالها و خدمات اولویت دوم با اقالم شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی.  8جدول 

 دستگاه متولی CPIاقالم کاالیی در  گروه

- 

ماشين لباسشویي، اندواع ت ویییدون، پودرهداي    شير خشک کودک، یخچال و یخچال فرییر، 

کننده، مایعات سفيدکننده، پوشک بچه، دستمال کاغذي، کت  درسي،  شوینده، مایعات پاک

 .رو نامه، مج ه

 

 دستگاه متولی CPIاقالم خدمتی در  گروه

 .شهریه دانشگاه شهریه مهد کودک، شهریه مدرسه غيرانتفاعي، تحصيل
آمو ش و و ارت /سا مان بهییستي

 و ارت ع وم، تحقيقات و فناوري/پرورش

 .ها ا و مصوبه ستاد هدفمندسا ي یارانه.ا.بانک مرکیي  : مثخذ
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 کاالها و خدمات صنفی یگذارمتيق( ج

گيري در خصدو  تعيدين فهرسدت، تعيدين تعرفده       گذاري و تصميم سياست" یادشدهبر اساس مصوبه 

گدذاري کاالهدا و خددمات     السابق بر اساس دستورالعمل ندرخ دار کما في  کاالها و خدمات صنفي اولویت

کاالها و خدمات این گروه . "باشد نظارت مي هيثتکميسيون   3  /2/12 صنفي مصوب ج سه مورخ 

 : یر استبه تفکيک کاال و خدمات به شرح جدول 

 گذاری توسط اصناف کاالها و خدمات مشمول قيمت. 1جدول 

 کاال

 .انواع شيریني پر مصر ،  ولبيا و باميه و سایر انواع شيریني با تشخيص کميسيون نظارت، نان حجيم، نيمه حجيم و صنعتي

 خدمت

هداي اتومبيدل، خددمات حمدل و نقدل شدهري، خددمات         خدمات آرایشگران  نانه و مردانه، خدمات پنچرگيري و تعویض روغن، خدمات مکانيسدين 

هاي  فني، خدمات تعمير و موتور سيک ت، خدمات نمایشگاهتثسيسات خشکشویي، خدمات مشاورین ام ک، خدمات اتومبيل کرایه، توقفگاه، خدمات 

هاي رانندگي، خدمات  ، خدمات آمو شگاهاتومبيل، خدمات قاليشویي، خدمات وانت بار و پيک موتوري، شارژ ک سول آتش نشاني، خدمات ساختماني

ایي، کام يوتري، خدمات عکاسان، خدمات تعميرکاران لوا م برقي و صوتي و تصویري، خدمات فتوک ي، خياط مردانه و  نانه، رسدتوران و تداالر پدذیر   

 .سا ي و تعمير عينک في مبرداران مجال ، عينک

 . 3  /2/12 مصوب ج سه مورخ  گذاري کاالها و خدمات صنفي دستورالعمل نرخ: مثخذ

هدا بدر اسداس ریدی      کاالها و خدمات متناظر جدول مصوبه سا مان هدفمندي یارانده  ،8در جدول 

 : استشده اق م سبد شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي ارائه 

 مصرفی تطبيق کاالها و خدمات صنفی با اقالم شاخص بهای کاالها و خدمات. 0جدول 

 CPIاقالم کاالیی در 

 .شيریني خشک، شيریني تر

 CPIاقالم خدمتی در 

کار، اجرت یک رو  کارگر سداده   شویي و اطوکشي لباس، اجرت یک رو  بناي سفت اجرت دوخت لباس  نانه، اجرت دوخت لباس مردانه، اجرت لباس

کدش،   کار، اجرت کدارگر مداهر لولده    کار، اجرت گچ کار، اجرت کاشي اجرت سيمانکار، اجرت مقني،  ساختماني، اجرت نقاش ساختمان، اجرت آسفالت

کار، اجرت شست و شوي فرش، شست و شوي اتومبيل سواري، تنظيم موتور اتومبيل سواري، اجرت تعویض دیسدک و صدفحه    اجرت کارگر ماهر برق

رانندگي اتومبيل سواري، کرایه اسباب کشي در داخل شهر، هیینه چاپ عکد   ک چ اتومبيل سواري، نقاشي کامل یک گ گير اتومبيل سواري، تع يم 

 .پذیر، اجرت اص ح موي سر آقایان، اجرت اص ح موي سر بانوان دیجيتال و معمولي، هیینه اقامت در هتل، هیینه اقامت در مهمان

 .ها ا و مصوبه ستاد هدفمندسا ي یارانه.ا.بانک مرکیي  : مثخذ
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 (ی بازارتقاضا و عرضه بر مبتنی خدمات وکاال ) خدمات و کاالها ریسا یگذارمتيق( د

گذاري سایر کاالها و خدمات تابع شرای  عرضه و تقاضا بوده و بدا رعایدت    نرخ"یادشده بر اساس مصوبه 

توسد  واحددهاي   رأسداً  ها و درصدهاي سود مصوب،  تعيين و تثبيت قيمت هيثتگذاري  ضواب  قيمت

گيرد و در صورت دریافت شکایت و افیایش غيرمتعار ، سدا مان   خدمات صورت ميتوليدي، تو یعي و 

 . "کنندگان و توليدکنندگان مسئول رسيدگي خواهد بود حمایت مصر 

هداي کارشناسدي،    هدا و قضداوت   هاي سدا مان هدفمنددي یارانده    در بخش بعدي بر اساس اولویت

 .شود سبه ميشاخص بهاي اق م مصرفي اداري براي اقتصاد ایران محا

 در ایران( CPI-A)استخراج سبد شاخص بهای اقالم مصرفی اداری  .8-8

گذاري  ا  هر چيی تعيين اق م مشمول قيمتپيش به منظور محاسبه شاخص بهاي اق م مصرفي اداري 

ضدروري   (31  =11 ) يمصدرف  خددمات ق م کاال و خدمت شاخص بهاي کاالها و  83 دولتي ا  ميان 

توسد  سدا مان حمایدت     ميمستق طور به ها آن يگذارمتيقبه این دليل که نخست اق م اولویت . است

مدذاکرات  در امدا  ؛ گيرند پذیرد، در  مره اق م اداري جاي مي کنندگان و توليدکنندگان انجام مي مصر 

م برنج ایراندي درجده   گذاري اق  صورت گرفته با کارشناسان دفتر بررسي قيمت سا مان حمایت، قيمت

، برنج خارجي، گوشت گوسفند و بی تا ه با استخوان، گوشت گاو و گوسداله تدا ه    ، برنج ایراني درجه  

هدایي کده در بدا ار     اکنون به دليل پيچيدگي هم ،قرار دارندنخست اینکه در اولویت رغم  بهبي استخوان 

اساس در این مطالعه اقد م  این بر  بنابراین، است،این محصوالت قرار دارد، خار  ا  کنترل این سا مان 

در خصدو  آمدو ش رسدمي    . اند منتقل شده 1ا  فهرست اق م اداري حذ  شده و به گروه گفته  پيش

اندد،   و در اولویت دوم مصوبه قرار گرفتهاست ها و مهدهاي کودک  نيی که شامل شهریه مدارس، دانشگاه

امدا بده ایدن دليدل کده      شدود،   نميمستقيم توس  سا مان حمایت تعيين  طور بهیادشده قيمت خدمات 

کده شدامل و ارت آمدو ش و پدرورش و و ارت ع دوم،      یادشدده  گدذاري خددمات    نهادهاي متولي قيمت

نخسدت  اق م به اولویت این در این مطالعه بنابراین، ، هستند، نهادهایي دولتي استتحقيقات و فناوري 

 .اند م کام ً اداري قرار گرفتهو در  مره اق شده منتقل 

اقد م  تمدام  هدا،   اص حات صورت گرفته در فهرست ستاد هدفمندي یارانده  اساس در مجموع، بر

، اولویدت دوم، گدروه   نخسدت توان به چهدار گدروه اولویدت     شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي را مي
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  2بدا  نخسدت  که در آن اق م اولویدت  کرد بندي  صنفي و گروه مبتني بر عرضه و تقاضاي با ار تقسيم

عنوان اقد م کدام ً اداري و اقد م اولویدت     با درصد  2 / ق م کاال و خدمت و با مجموع ضری  اهميت 

درصدد بده عندوان اقد م عمددتاً اداري        /2ق م کاال و خدمت و با مجموع ضری  اهميت    دوم نيی با 

هداي اول   خدمات مصرفي اداري ا  مجموع اق م اولویتشاخص بهاي کاالها و  ،بنابراین. گيرند جاي مي

 .استدرصد  8 /8ق م کاال و خدمت با ضری  اهميت   8شود که در مجموع شامل  و دوم ساخته مي

بده تفکيدک کداال و    ( کام ً اداري و عمددتاً اداري )فهرست اق م اولویت اول و دوم  یر، در جدول 

نکته را مد نظر داشت که شاخصي که ا  این طریدق محاسدبه   هر چند باید این . خدمت ارائه شده است

مانندد  هدایي   نظدرات دسدتگاه  دریافدت  ویژه  هاي کارشناسي و به و با اعمال قضاوتبوده تقریبي شود،  مي

آمدار قيمدت کداال و خددمات     دریافدت  مراجع نيی کنندگان و توليدکنندگان و  مصر سا مان حمایت ا  

ا، امکان افیایش دقت در استخرا  اق م اداري در سدبد شداخص بهداي    .ا.نظير اداره آمار بانک مرکیي  

 .کاالها و خدمات مصرفي وجود دارد

 فهرست کاالهای کامالً اداری و عمدتاً اداری. 3جدول 

 CPIاقالم کاالیی در  دستگاه متولی گروه
ضریب اهميت در شاخص 

بهای کاالها و خدمات 
 (درصد)مصرفی 

ی
دار

الً ا
ام

ک
 

ها و  خوراکي
 ها آشاميدني

سا مان حمایت ا  
کنندگان و  مصر 

 توليدکنندگان

نان تافتون، نان لواش، نان سنگک، نان بربري، نان 
ماشيني، روغن نباتي جامدد، روغدن نبداتي مدایع،     

اي، شکر، گوشدت مدرغ، تخدم مدرغ، شدير       قندک ه
پاستورییه، کدره  پاستورییه، ماست پاستورییه، پنير 

 .پاستورییه، شير خشک

3/2 

 دولت هيثت سوخت
آب مصددر  خددانگي، بددرق مصددر  خددانگي، گددا   
انشعاب شدهري مصدر  خدانگي، بندیین اتومبيدل      

 .سواري
1/3 

 سا مان غذا و دارو اق م دارویي

هاي عفوني، داروهاي اعصاب،  داروهاي ضد بيماري
داروهدداي هورمددوني، داروهدداي ق بددي و عروقددي،   
داروهاي گوارشي و متابوليدک، داروهداي تنفسدي،    
داروهاي ادراري تناس ي، داروهاي ضدد سدرطان و   
  تنظيم ایمني، داروهاي پوستي، داروهداي خدوني،  

 .داروهاي عض ني اسک تي

3/  

دتاً
عم

 
دار

ا
 ی

کنندده، مایعدات    یخچال و یخچال فریدیر، ماشدين لباسشدویي، اندواع ت ویییدون، مایعدات پداک       
هداي   پودرهاي شوینده، پوشک بچه، دستمال کاغذي، شير خشک کدودک، کتداب   سفيدکننده،

 .درسي، رو نامه، مج ه
2/  

 8/88 جمع  کاال 

 .ا.ا.بانک مرکیي  : مثخذ



 
 31 در اقتصاد ایران (CPI-A)شاخص بهای اقالم اداری  یليتحلبررسی 

فهرست خدمات کامالً اداری -88جدول   

 گروه
 دستگاه

 متولی
 CPIاقالم خدمتی در 

ضریب اهميت در شاخص 

و خدمات بهای کاالها 

 (درصد)مصرفی 

ی
دار

الً ا
ام

ک
 

 حمل و نقل

سا مان راهداري 

و حمل و نقل 

اي، و ارت  جاده

راه و شهرسا ي، 

شهرداري، راه 

 آهن

کرایه مترو، کرایه مسافرت داخل کشور با قطدار، کرایده   

اتوبوس در داخل شهر، کرایده تاکسدي در داخدل شدهر،     

تاکسدي  کرایه مسافرت داخل کشور بدا اتوبدوس، کرایده    

سروی  در داخل شهر، کرایه مسافرت داخل کشدور بدا   

هواپيما، کرایه مسافرت به خار  ا  کشور بدا هواپيمداي   

 .داخ ي

 /  

 ارتباطات
و ارت ارتباطات و 

 فناوري اط عات

هیینه پست، هیینه مکالمه ت فدن داخدل شدهر، هیینده     

مکالمه ت فن بين شهري، هیینه مکالمه ت فن به خار  ا  

هیینه مکالمده ت فدن همدراه، هیینده اسدتفاده ا        کشور،

 .اینترنت، هیینه شارژ سيم کارت اعتباري

 /  

خدمات 

بهداشتي و 

 درماني

و ارت بهداشت، 

درمان و آمو ش 

 پیشکي

ویییت پیشک عمدومي، ویییدت پیشدک متخصدص، پدر      

  روکدش دنددان، ارتدنسددي،    کدردن دنددان، روت کانددال،  

سدونوگرافي، فيییددوتراپي،    رادیولدوژي،   کشديدن دنددان،  

آي، هیینده عمدل   .آر.آ مایش و تجییه، تیریق آم ول، ام

آپاندی ، هیینه عمل سدیارین، کرایده تخدت خدواب در     

بيمارستان خصوصي، کرایه تخت خدواب در بيمارسدتان   

 .دولتي

 /3 

  تحصيل
شهریه مهد کودک، شهریه مدارس غير انتفاعي، شهریه 

 .دانشگاه
 /  

 - سایر خدمات

ب يت سينما، کارمید بيمه شخص یالدث، کدارمید بيمده    

بدنه، هیینه تهيه اسناد ا دوا ، هیینه صددور گذرنامده،   

 .هیینه محضر براي خرید اتومبيل

1/1 

 8/88 جمع خدمات

 0/80 جمع کل کاال و خدمات

 .ا.ا.بانک مرکیي  : مثخذ
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 فهرست کاالها و خدمات صنفی . 88جدول 

  CPIاقالم در

ضریب اهميت در 

شاخص بهای کاالها و 

(درصد)خدمات مصرفی   
شيریني خشک، شيریني تر، اجرت دوخت لباس  نانه، اجرت دوخت لباس مردانه، اجرت لباسشویي و اطوکشي 

نقداش سداختمان، اجدرت    لباس، اجرت یک رو  بناي سفت کار، اجرت یک رو  کارگر ساده ساختماني، اجدرت  

کش، اجرت  کار، اجرت کارگر ماهر لوله کار، اجرت گچ کار، اجرت کاشي آسفالت کار، اجرت مقني، اجرت سيمان

کار، اجرت شست و شوي فرش، شست و شوي اتومبيل سواري، تنظيم موتور اتومبيدل سدواري،    کاگر ماهر برق

کامل یک گ گير اتومبيل سواري، تع يم راننددگي  اجرت تعویض دیسک و صفحه ک چ اتومبيل سواري، نقاشي 

هیینده اقامدت در     اتومبيل سواري، کرایه اسباب کشي در داخل شهر، هیینه چاپ عک  دیجيتدال و معمدولي،  

 .ذیر، اجرت اص ح موي سر آقایان، اجرت اص ح موي سر بانوانپ هتل، هیینه اقامت در مهمان

2/  

 .ا.ا.بانک مرکیي  : مثخذ

پ  ا  استخرا  ضرای  اهميت اقد م کدام ً اداري و عمددتاً اداري و     ،هاي گیارش یافتهبر اساس 

هاي چهارگانه ا  شاخص بهاي کاالهدا   استخرا  ضری  اهميت اق م صنفي، تصویر ک ي ا  و ن گروهنيی 

هداي عرضده و    گدروه شدود   مشداهده مدي  طور کده   همان. ارائه شده است ،3و خدمات مصرفي در نمودار 

هاي صدنفي   درصد بيشترین سهم و گروه 2 / و 2/22هاي  ضاي با ار و کام ً اداري به ترتي  با سهمتقا

درصدي سهمي ناچيی ا  شاخص کل را به خدود اختصدا      /2و   /2و عمدتاً اداري به ترتي  با سهم 

  .اند داده

 (درصد)مصرفی های چهارگانه در شاخص بهای کاالها و خدمات  ضرایب اهميت گروه.  8 نمودار

 

 .این پژوهشمحاسبات : مثخذ             

______________________________________________________ 
 .استدرصد  11 /1با اعشار کامل برابر با  یادشدهمجموع ضرای  اهميت   .

عرضه و تقاضاي  

 22/2با ار؛ 

  /2 کام ً اداري؛ 

 2/ عمدتاً اداري؛  2/ صنفي؛ 



 
 33 در اقتصاد ایران (CPI-A)شاخص بهای اقالم اداری  یليتحلبررسی 

های چهارگانه از ضرایب اهميت شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی به تفکيک کاال و  سهم گروه. 88جدول 
 (درصد)خدمت 

 
 کل خدمت کاال

 11   126  2/3 کام ً اداري

 11  161 11  عمدتاً اداري

8/  صنفي  2/3   11 

3/33 عرضه و تقاضاي با ار  3/11   11 

 .محاسبات این پژوهش: مثخذ     

 های چهارگانه به تفکيک کاال و خدمت ضرایب اهميت گروه.  8 نمودار

 (درصد)در شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی 

 .محاسبات این پژوهش: مثخذ

تدوان مددنظر    را مدي  یدر  در خصو  فهرست کاالها و خدمات مصرفي اداري در ایران م حظات 

 :داشت

اقد م مدورد حمایدت    بيشدتر  دهد که  بررسي سهم اق م کام ً اداري و عمدتاً اداري نشان مي . 

( درصد عمدتاً اداري  /2درصد کام ً اداري در مقابل  2 / )دولت در  مره اق م کام ً اداري 

قانون الحاق برخدي مدواد بده قدانون تنظديم بخشدي ا           گيرند که نه تنها با ماده  جاي مي

گدذاري دولتدي بده کاالهدا و خددمات       مبني بر محدود شددن قيمدت  (  )مقررات مالي دولت 

 يمصدرف  خدمات و کاالها سهم)جهان  دیگر ، ب که مقایسه آن با کشورهاياستاساسي مغایر 

  /3در اتحادیه اروپا تنها  کننده ا  شاخص هماهن  مصر  يادار کام ً يگذارمتيق مشمول

37.5 

14.1 

0.3 2.6 

30.1 

12.1 

3.3 
0.0 

 عمدتاً اداري صنفي کام ً اداري عرضه و تقاضاي با ار

 خدمت کاال
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به منظدور کمدک بده ایجداد فضداي       ،بنابراین. دهد را نشان ميباالبودن این رقم ( استدرصد 

به تدریج به انتقال اق م کام ً اداري به فهرسدت  باید رسد دولت  رقابتي در اقتصاد، به نظر مي

 .نمایداقدام اق م عمدتاً اداري 

اقددام بده تعيدين    در بيشدتر مدوارد   هدا   الم  ي، دولت مطابق مطالعات انجام شده در سطح بين . 

ایدن در حدالي   . اسدت گذاري کاالها در سطح کمتري  و قيمتکنند  ميقيمت خدمات اساسي 

است که ضری  اهميت کاالهاي کام ً و عمدتاً اداري ا  کدل فهرسدت اقد م اداري در ایدران     

شدود و در ایدن  مينده     که رقدم بداالیي محسدوب مدي    بوده درصد  8 /8صد ا  واحد در 2 /2

دولت به تدریج و پ  ا  ایجداد بسدترهاي ال م، اقددام بده حدذ  کاالهدا ا        شود  مي پيشنهاد

 .نمایدیادشده فهرست 

رهداکردن بدا ار     دهدد  باید توجه داشت که تجربيات کشورهاي پيشدرو نشدان مدي    ،در عين حال

بداري در عرصده تخرید  رقابدت      گري، پيامددهاي  یدان   بدون توسل به ابیارهاي تنظيمخودي خود و  به

در جدایي کداربرد دارد کده بدا ار بده       "حقدوق عمدومي رقابدت   "کده ابدیار    همراه خواهد داشت؛ چدرا  به

با ار این اسدت کده   سا وکار هاي  ترین مشکل ، یکي ا  اساسيبيان دیگربه . پذیر باشد خود، رقابت خودي

طه گرایش ذاتي بدا یگران در  مينده دسدتيابي بده موقعيدت انحصداري، قدادر نيسدت ا  تثبيدت          به واس

رفتارهاي ضد رقدابتي مسسسدات تجداري    . رفتارهاي ضدرقابتي فعاالن عرصه اقتصاد آ اد ج وگيري کند

 باري بر رفاه کدل  ات  یانتثیيرهاي اندکي منجر شود که  تواند به تمرکی بيش ا  حد یروت در شرکت مي

اي در نظریده بدا ار اسدت،     کنندده  ا  آنجا کده وجدود رقابدت کامدل فدری تعيدين      . همراه دارد جامعه به

سري اقدامات خدار  ا  نظدام    به یک ،شود و بنابراین ميمنجر که ا  بين برود، به شکست با ار  درصورتي

ان محل حضور فعداالن  پذیر به عنو ، با ارهاي رقابتدر نتيجه. با ار نيا  است تا مانع شکست رقابت شود

اقتصادي و تجاري، بيش ا  هر چيی نيا مند ضواب  و مقرراتي است تا ا  ایدن طریدق تجدارت منصدفانه     

______________________________________________________ 
گري براي مقاب ه بدا رفتارهداي    ترین ابیار تنظيم به عنوان مهم« حقوق عمومي رقابت»تجربه آمریکا و انگ ستان در تدوین .  

 .ضدرقابتي در شرای  آ ادي انحصارگران ا  این جم ه است



 
 888 در اقتصاد ایران (CPI-A)شاخص بهای اقالم اداری  یليتحلبررسی 

کننده  کننده رقابت و مقاب ه وجود قواعد و مقررات تسهيل ،يرو نیبد. شود ليتسهدر با ار عادالنه رقابت

 . ار استاقتصاد منسجم و مبتني بر باهر با انحصار ا  شروط اساسي 

 (CPI-A)تحليل شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی اداری ایران . 9-8

در ایدران بدا شداخص بهداي     ( CPI-A)مقایسه روند شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي اداري 

طدور   همان. نشان داده شده است 2در نمودار  31  -32  هاي  سالدر کاالها و خدمات با ار و صنفي 

متناس  با شاخص بهداي اقد م عرضده و     طور به، شاخص بهاي اق م مصرفي اداري شود مشاهده ميکه 

هداي   گذاري اق م اداري در ایران متناس  با روند قيمدت  قيمتبنابراین، تقاضاي با ار تعيين شده است؛ 

ا  سدبد شداخص بهداي    نداچيیي  اما در خصو  اق م صنفي کده سدهم   ؛ تعادلي با ار انجام گرفته است

اسدت،  شده هاي تعادلي با ار تعيين  قيمت اق م به مرات  باالتر ا  قيمت، خدمات مصرفي دارند کاالها و

ها عامدل مسد   در رشدد بيشدتر      ها و اصنا  و انجمن اتحادیهرؤساي نفع بودن  ذيرسد   که به نظر مي

 .هاي تعادلي با ار بوده است شاخص قيمت این گروه نسبت به قيمت

هداي اداري،   روند تورم نقطه به نقطه و سهم ا  تورم نقطه بده نقطده گدروه    ،3و  8در نمودارهاي 

، شدود  مشداهده مدي  طور که  همان. نشان داده است  3  عرضه و تقاضاي با ار و صنفي ا  ابتداي سال 

تحوالت  تثیيرتحت در بيشتر موارد روند نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي 

درصدي ایدن   2/22که با توجه به ضری  اهميت بوده طه به نقطه اق م عرضه و تقاضا با ار نرخ تورم نق

در خصو  اق م اداري . گروه ا  سبد شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي کام ً مطابق با انتظار است

نظدارتي   توان به این نکته اشاره کرد که با توجه به ماهيت اق م این گروه کده توسد  نهادهداي    نيی مي

، تدورم نقطده بده نقطده اقد م ایدن گدروه در         3  د، هنگام افیایش تورم در سال شو گذاري مي قيمت

مقایسه با اق م گروه عرضه و تقاضاي با ار به ميران کمتري افیایش یافته و موج  کداهش سدهم ایدن    

رخ تورم نقطه در خصو  روند کاهشي نموضوع این . گروه ا  تورم نقطه به نقطه شاخص کل شده است

که تورم نقطده بده نقطده اقد م     کرد توان مشاهده  هاي بعد ا  آن نيی صادق است و مي به نقطه در سال

یابد که باعث افیایش سدهم   اداري در مقایسه با اق م عرضه و تقاضاي با ار با سرعت کمتري کاهش مي

 .این گروه شده است
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 (8938=888) گانه سه یها گروه اقالم متيق شاخص. 1 نمودار

 
 .ا.ا.بانک مرکیي    :مثخذ      

 

 (درصد) نقطه به نقطه تورم از گانه سه یها گروه سهم.  0 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 .ا.ا.بانک مرکیي    :مثخذ                        
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(درصد)گانه  های سه تورم نقطه به نقطه گروه. 3نمودار   

 
 .ا.ا.بانک مرکیي    :مثخذ       

گانه اق م کام ً اداري بدا روندد    2هاي  روند تحوالت شاخص بهاي گروه، 2  تا 1 نمودارهاي در 

 :شود مشاهده ميطور که  همان. شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي مقایسه شده است

 تا خردادماه  31  ها با روند شاخص کل ا  ابتداي سال  مقایسه روند شاخص بهاي این گروه

کمتدر ا   « ارتباطات»و « سوخت»، «تحصيل»هاي  ، شاخص بهاي گروهدهد نشان مي 32  

بده  « حمدل و نقدل  »و « خدمات بهداشدتي و درمداني  »هاي  شاخص کل، شاخص بهاي گروه

 .اند ها متناس  با روند شاخص کل تعدیل شده گروهبقيه ميیاني بيشتر ا  شاخص کل و 

  موج  افیایش سطح دسترسدي عمدوم   موضوع ک ي این  طور به« تحصيل»در خصو  گروه

ها  تعدیل کمتر قيمت گروه تحصيل در این سالبنابراین، . شود ميمردم به خدمات تحصي ي 

 .شود ک ي مثبت ار یابي مي طور به

  که  هبه ميیان قابل توجهي کمتر ا  شاخص کل افیایش یافت« ارتباطات»شاخص بهاي گروه

موضدوع  ایدن  . اسدت هاي ارتباطي در دهه اخيدر   يا  پيشرفت تکنولوژدر بيشتر موارد متثیر 

تدر در اختيدار    موج  شده است که ارتباطدات بده سدهولت بيشدتري و در عدين حدال ار ان      

 .کنندگان قرار داشته باشد مصر 

  تعدیل کمتر ا  شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي این گروه « سوخت»در خصو  گروه

ق م این گروه مانند آب، برق و بنیین را به همراه رویه مصر  ا بيهاي اخير، افیایش  در سال
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داشته که با توجه به بحران آب، آلودگي هوا و ترافيک شهري عددم تعددیل متدوا ن قيمدت     

 .هاي موجود دامن  ده است اق م این گروه به بحران

  هداي   به ميیاني بيشتر ا  شاخص کل، با سياسدت « حمل و نقل»افیایش شاخص بهاي گروه

ل و نقل عمومي و کاهش استفاده ا  وسایل نق يه شخصي در سدفرهاي درون و  گسترش حم

این مسئ ه به همراه رشد کمتر قيمت بنیین نسبت به تدورم در  . استبرون شهري در تضاد 

هاي اخير، باعث شده است که مردم به استفاده ا  وسایل حمل و نقل شخصدي ترغيد     سال

 .شوند

 (8938=888) کل شاخص و سوخت یادار کامالً یبها شاخص سهیمقا. 88ر نمودا

 
 .ا.ا.بانک مرکیي    :مثخذ             

 (8938=888) کل شاخص و نقلمقایسه شاخص بهای کامالً اداری حمل و . 88 نمودار

 
 .ا.ا.بانک مرکیي    :مثخذ            
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 (8938=888) کل شاخصمقایسه شاخص بهای کامالً اداری ارتباطات و . 88 نمودار

 
 .ا.ا.بانک مرکیي    :مثخذ          

 (8938=888) کل شاخصمقایسه شاخص بهای کامالً اداری تحصيل و . 89 نمودار

 
 .ا.ا.بانک مرکیي    :مثخذ 

 هدا  ها و آشاميدني خوراکي»شاخص بهاي گروه ، مشخص است 1 طور که در نمودار  همان »

تدوان نتيجده گرفدت کده      مدي  ،بندابراین . یافتده اسدت  همگام با تغييرات شاخص کل افیایش 

 31  هداي اداري ا  ابتدداي سدال     هدا و آشداميدني   گذاري کاالهاي خوراکي قيمت چگونگي

 .خوبي و متناس  با تغييرات با ار انجام پذیرفته است به
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   هداي اخيدر در مقایسده بدا      سدال در « خدمات بهداشتي و درماني»شاخص بهاي اق م گروه

مربوط به اجدراي  در بيشتر موارد شاخص کل به ميیان بيشتري افیایش یافته که  گردی اق م

بدا  . نيسدت کننده  و لیوماً به معني کاهش رفاه مصر بوده طرح نظام س مت ا  سوي دولت 

هاي درمداني بده ميدیان قابدل تدوجهي       اجراي این طرح اگرچه سهم مردم ا  پرداخت هیینه

دليل افیایش قابل م حظه نرخ خددمات درمداني، فشدار مدالي     کاهش یافته، اما در مقابل به 

 .هاي درماني وارد شده است اجراي طرح بر دولت و بيمه

 (8938=888) کل شاخص و ها یدنيآشامها و  مقایسه شاخص بهای کامالً اداری خوراکی. 88 نمودار

 
 .ا.ا.بانک مرکیي    :مثخذ 

 (8938=888) کل شاخصمقایسه شاخص بهای کامالً اداری دارو و  .88 نمودار

 
 .ا.ا.بانک مرکیي    :مثخذ 
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 (8938=888) کل شاخص و یدرمانمقایسه شاخص بهای کامالً اداری خدمات بهداشتی و . 88 نمودار

 
 .ا.ا.بانک مرکیي  : مثخذ

 های سياستی پيشنهادارائه بندی و  جمع. 8

 در و(  ) دولدت  مدالي  مقدررات  ا  بخشدي  تنظديم  قدانون  به مواد برخي الحاق قانون    ماده اساس بر

 بده  دولت توس  خدمات و کاالها گذاريقيمت اساسي، قانون 11 اصل ک ي هايسياست اجراي راستاي

 مداده  رغدم  به. است شده محدود ضروري و ايیارانه اساسي کاالهاي انحصاري، عمومي، خدمات و کاالها

 مدورخ  مصوبه مطابق است، رسيده اس مي شوراي مج   تصوی  به  3   سال در که یادشده قانوني

 طيف دولتي، اق م گذاريقيمت هاياولویت تعيين خصو  در هایارانه هدفمندسا ي ستاد 31  /2/1

 انجدام  برآوردهداي  بده  توجه با که گيرندمي قرار دولت قيمتي حمایت مورد خدمات و کاالها ا  وسيعي

 سدتاد  چهارگانده  بنددي طبقده  مشدمول  خددمات  و کاالها فهرست تطبيق ا  پ  و گیارش این در شده

 کام ً) اداري اق م اهميت ضری  مصرفي، خدمات و کاالها بهاي شاخص سبد با هایارانه هدفمندسا ي

 ایدن  مقایسده  که بوده درصد 8 /8 با برابر گیارش این در شده شناسایي گانه 22( اداري عمدتاً و اداري

نشدانه  و ایدران  اقتصاد در رقم این باالبودن ا  حاکي( درصد   ) اروپا اتحادیه کشورهاي متوس  با رقم

 ایدن  بایدد  اداري اق م اهميت ضری  برآورد خصو  در. است ایران اقتصاد در رقابتي فضاي نبود ا  اي

 اعمدال  بدا  و بدوده  تقریبدي  شدود مدي  محاسدبه  طریدق  ایدن  ا  کده  شاخصدي  که داشت نظر مد را نکته

 و کننددگان  مصدر   ا  حمایت سا مان مانند هایيدستگاه نظرات دریافت ویژهبه کارشناسي هاي قضاوت

 امکدان  ا،.ا.  مرکیي بانک آمار اداره نظير خدمات و کاال قيمت آمار دریافت مراجع نيی و توليدکنندگان

  .دارد وجود مصرفي خدمات و کاالها بهاي شاخص سبد در اداري اق م سهم استخرا  در دقت افیایش
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مدي  نشدان  مصدرفي  خدمات و کاالها بهاي شاخص گانه سه هايگروه بهاي شاخص روند بررسي

 اندد؛ یافتده  افیایش هم با متناس  اداري مصرفي اق م گروه و با ار تقاضاي و عرضه بر مبتني گروه دهد،

 نبدود  دليدل  بده  کده  یافتده  افدیایش  با ار تعادلي هايقيمت ا  بيشتر ميیاني به صنفي گروه شاخص اما

 بده  گدذاري قيمدت  بدراي   یدادي  تمایل ها،اتحادیه در اصنا  بودن نفعذي ا  متثیر و دولت قوي نظارت

 .دارند با ار قيمت ا  بيشتر ميیاني

 کاالها گذاريقيمت فرایند در هادولت دخالت چگونگي خصو  در شده انجام هايبررسي مطابق

 و بدوده  اساسدي  خددمات  قيمت برتعيين( اروپا اتحادیه تجربه) هادولت تمرکی معمول طور به  خدمات، و

 خدود  بده  را اداري اقد م  ا  بداالیي  سدهم  کاالهدا  ایدران  در اما شود؛مي گذاريقيمت محدودي کاالهاي

 پد   و تدریج به دولت شودمي پيشنهاد  مينه این در بنابراین،(. درصد 32 به نیدیک) اندداده اختصا 

 قيمدت  کنترل مشمول اق م فهرست ا  کاالیي اق م کاهش به نسبت یبات شرای  به اقتصاد رسيدن ا 

 چگدونگي  بررسدي  صنفي، گروه اق م بهاي شاخص متفاوت رفتار به توجه با دیگر، سوي ا . نماید اقدام

. اسدت  ضدروري  یادشدده  گدروه  مشدمول  خددمات  ویژه به گروه این اق م گذاري قيمت بر مسیرتر نظارت

 خدمات قيمتي و کيفي کنترل و سا ي شفا  در خدمات، کنندگان ارائه بندي رتبه و شدن دار شناسنامه

 .است مسیر کشور در صنفي

 وضعيت بر آن گسترده ایرات و اداري مصرفي اق م بهاي شاخص تحوالت به توجه با

 سوي ا  کنندگان مصر  رفاه و جامعه مصرفي الگوي بر و سوي یک ا  عرضه طر  در پذیري رقابت

 تحوالت بر آن ایرات و اداري مصرفي اق م خصو  در دولت گذاريقيمت رفتار ترجامع تح يل دیگر،

 فراواني اهميت کنندگان مصر  و توليدکنندگان رفاه بر نيی و مصرفي خدمات و کاالها بهاي شاخص

 تحوالت تح يل در روپيش هايچالش ا  یکي اینکه به توجه با و گفته پيش م حظات به نظر. دارد

 است، گروه این قيمتي تحوالت گيرياندا ه منظور به مدون شاخص یک نبود اداري مصرفي اق م

  منظم صورت به آن تغييرات روند تح يل و اداري مصرفي اق م بهاي شاخص توليد شود،مي پيشنهاد

 .گيرد قرار مصرفي خدمات و کاال بهاي شاخص توليدکننده آماري مراکی کار دستور در
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 برای رقابت استراتژيك سازوکاریبانك،  مدل کسب و کار
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 چکيده

ارزش به ه ئاراها و ابزارهای ها، کانالهای مشتريان، ارزش پيشنهادی، روشگروه مانندای کسب و کاری اجزای سازندههر 

در که اين اجزای سازنده  داشتهها های درآمدی و هزينهها و جريانهای ارتباط با مشتری، منابع و فعاليتمشتريان، سيستم

-مشتری مانندهای جديدی ها با ظهور پارادايممدل کسب و کار بانك. دهدتشکيل میرا  سسهؤممدل کسب و کار يك  ،مجموع

های سنتی بانکداری دستخوش تغييرات اساسی شود و بهبودهای جزئی در روش بايدمحوری، بانکداری باز و بانکداری ديجيتال 

توان راهبرد رقابتی کسب و کار بانك می مدلاز طريق طراحی استراتژيك روی،  بدين. گو نخواهد بودها، ديگر پاسخدر بانك

با اين اقدام استراتژيك، . دکراقدام  ديگر برد به حداکثرسازی سود و منافع بانك، مشتری و ذينفعان -کرده و با رويکرد برد تعريف

و  مدل کسب نبودهای ناسالم که از تر از آن، رقابتها در امور موازی از بين رفته و مهمناکارايی و اتالف منابع و درگيرشدن بانك

های معرفی و تشريح مدل با ،در اين مقاله. گيرد، قابل مديريت خواهد بودمیت أنشها بانك تمامها و تشابه خدمات کار در بانك

شور و کار برای يك بانك فرضی در کمدل کسب بوم ، نسبت به تدوين و طراحی در ايران های نظام بانکیکسب و کار و چالش

 . خواهد شده ئاراپيشنهادهايی  پايان،اقدام و در 

 .و کار، بانك کسبمدل  یکار، طراح وکسب  مدل :کليــدیواژگان 
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 مقدمه. 1

و  میالدی و باا ههاور کساب    0991و کار به عنوان یک مفهوم نوین مدیریتی از اوایل دهه مدل کسب 

و کار شد تا با زبانی سااد  باه توفای  و تنیاین نریاان ارز  در       کسب متونکارهای اینترنتی، وارد 

و کار خود، رقنا، یاا هار   سازد تا دربار  کسب ها را قادر میو کار، سازمانمدل کسب . ها بپردازدسازمان

هاای اساتراتژیک   های آنها، دسا  باه خ از گهیناه    تشریح ویژگی باسازمان دیگری به تفکر پرداخته و 

وری و حاشایه ساود   تواند در ارتقاای بهار   رسد طراحی نوآورانه مدل کسب و کار میظر میبه ن 0.بهنند

های کسب و کار بانک دربرگیرند  عنافر منسام  و متاامال زیاادی    مدل. بانک نقش مهمی ایفا نماید

  .شودآفرینی و سازگاری با محیط رقابتی آنها طراحی میاس  که برای ارز 

 تماام  ارائاه ها از بدو تأسیس نسن  به تمامی بانک کشور این اس  که مسأله اف ی نظام بانکی

هاای  و حتای تحاو ت و پیشارف    ند کن می، به آحاد ناماه اقدام ی دیگرهاخدمات بانکی، مشابه بانک

های بانکداری دیمیتال و بانکداری باز نیه نتوانسته تغییراتی را ایمادشد  در فنا  بانکداری و پارادای 

هاای محایط   و چاالش  مساائل ها بدون تونه به و بانکد کنهای کشور ایماد و کار بانک کسبدر مدل 

و کار سنتی خود را در قالب ابهارهای ناوین و بساترهای الکترونیاک، مادیری  و هادای        ندید، کسب

هاای محیيای مسات هم    زمانی که تهدیادها و فرفا   ند کن می بیان  پژوهشگراندر حالی که . ندکنمی

تغییر منيز انمام کسب و کار اس ، باید عنافر مدل کسب و کار و روابط متقابل آنهاا ماد نظار قارار     

این موضوع زماانی  . نخواهد بود پاسخگوگیرد و فرفاً بهنود نحو  انرای کسب و کار در وضای  فا ی، 

و فشاارهای   مساائل دلیال برخای    محور بودن اقتصاد کشاور و باه  شود که با تونه به بانکتر مینالب

، ایان قنیال   (و حتای خصوفای  )شد  های دولتی و خصوفیویژ  در بانک  نهادهای دولتی و نظارتی، به

ممموعاه ایان ماوارد،    . نقاط کشور هساتند  دورترینمواقع م هم به تأسیس شانه در ر بیشتها در بانک

از چهاار درفاد، رقابا  ناساال  و رفتارهاای       ها باه باا تر  های غیرعم یاتی بانکعالو  بر افهایش ههینه

 . غیراخالقی را نیه در نظام بانکی کشور رق  زد  اس 

______________________________________________________ 
 (.91 0) .همکاران و استروالدر.  0

2. Chen. (2014). 

3. Fjeldstad and Snow. (2017). 
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رویکرد حاک  بر فنا  بانکداری رویکرد اقیانوس قرمه اس  که با تأکید بایش   ،در حال حاضر

و شاد  محصاو ت    تماام های ، مونب افهایش ههینههای کشور تشدید رقاب  منفی میان بانکاز حد بر 

اکناون  زیارا ها    ؛امکان رشد چندان سریع نیه وناود نخواهاد داشا     ،در این فضا. خدمات شد  اس 

-ها به اقیانوس قرمه و خونمیان سازمان های قرمه پرنمای  هستند و رقاب  سخ  و کشند اقیانوس

کاارگیری مادل کساب و کاار     این در حالی اسا  کاه در فاورت تادوین و باه     . آلود تندیل شد  اس 

ها، این قنیل رقاب  ناسال  از بین رفتاه و فضاای کساب و کاار، باه یاک       وشمندانه و نوآورانه در بانکه

. این موضوع با منيز استراتژی اقیانوس آبی قابل تح یل اس . تنش تندیل خواهد شدفضای آرام و ک 

هاای  قیاانوس در ا. های کاری و خدماتی هستندنشد  حوز  شناختهآبی در حقیق  فضای  هایاقیانوس

ی که خالز این اقیانوس طور بهبرداری فورت نپذیرفته و هیچ رقینی در آنها ونود ندارد؛ آبی هیچ بهر 

ل باا یی  یدر اقیانوس آبی پتانس ،بنابراین. دکنتواند قوانین و حد و مرزهای فنا  را مشخص خود می

 یی برای محصو ت و خادمات ایان   برای کارآفرینی، رشد و سودآوری ونود داشته و تقاضای بالقو  با

  0.ها ونود دارداقیانوس

و کاار  های کشور از طریز طراحی هوشمندانه مدل کساب  باور بر این اس  که بانک روی، بدین

هاای باازار اختصافای و    ها، تایاین بخاش  توانند دس  به نوآوری در تاری  اهداف و مأموری خود می

خدمات و مدیری   ارائههای فرد برای مشتریان، تاری  کانالهای منحصربهمشتریان خاص، خ ز ارز 

باا  . های غیرعم یاتی و افاهایش درآمادها و ساودآوری بهنناد    کاهش ههینه ،نهای در روابط مشتریان و 

 ،، بناابراین دکنا  میای را توفی  همؤسسمنيز انمام کسب و کار هر  گفته پیشتونه به اینکه عم یات 

ای را برای رقاب  استراتژیک ایمااد  تواند توانمندی ویژ مموعه این عم یات، میبازآفرینی هوشمندانه م

 . نماید

و کاار بارای الگاوی بانکاداری ناامع کشاور        ، طراحی و تح یل مدل کساب پژوهشهدف این 

هاای مشاتریان،   منظور بررسی وضای  و تحو ت کسب و کاری نظاام باانکی کشاور از حیاو گارو       به

ها، ها و نریان درآمدی و ههینههای ارتناط با مشتری، منابع و فاالی ابهارها، سیست ها، ها، کانال رو 

______________________________________________________ 
 (. 9 0. )دیگران و غایی.  0
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اثربخشی و چاابکی   ،ها، ارتقای کاراییهای کسب و کار بانکامکان نوآوری در مدل ،از این طریز. اس 

نهادهاای   .شاود ها فراه  مای پذیری بانکرقاب  ،ها متناسب با تغییرات محیط متالط  و در نتیمهبانک

گاذاری و  ها به سیاس توانند با تونه به مدل کسب و کار بانکویژ  بانک مرکهی نیه میگذار بهسیاس 

اطالعات با استفاد  از تکنیاک دلفای و   آوری گردکیفی بود  و  پژوهش،نوع . ها بپردازندساماندهی بانک

 .تشکیل پنل خنرگان بانکی فورت پذیرفته اس 

 نظري و مطالعات مرتبط متونمروري بر  .1

کنای   و با عدم اطمینان فهآیند  زندگی می به سرع  در حال تغییرما در یک محیط اقتصادی رقابتی، 

هاا بایاد قاادر باه     در چناین محیيای، شارک    . سازدکه تصمیمات کسب و کار را پیچید  و مشکل می

قیما  فنااوری اطالعاات،    گاران  های پیچید  تأمین، تمهیهاتهای توزیع متادد، زنمیر مدیری  کانال

(  10 )شاان   0.پذیری کافی برای واکنش باه تغییارات باازار، باشاند    های استراتژیک و انايافشراک 

افهایش ناپایاداری   .0: شودها با چهار ویژگی چالشی شناخته میکه امروز  محیط شرک د کنمیعنوان 

کنندگان ها به عرضهانتقال قدرت از شرک  .4رشد پیچیدگی و  . تندترشدن سرع  تغییر،  . بازارها، 

 .دهدها را نشان می، این ویژگی0شکل . و مشتریان

 هاهاي چالشي محيط شرکتويژگي. 1شکل 

 

 .Schon. (2012): مأخذ

______________________________________________________ 
1. Osterwalder. (2004). 

2. Volatility 
3. Rate of Change 
4. Complexity 
5. Power Shift 
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های کسب و کاار آنهاا   ها و مدلها، فشار بهرگی را بر شرک ها در بیشتر بخشاین ویژگی تمام

. پاذیری اساتراتژیک ضاروری اسا     های کسب و کار، انايافو برای سازگاری با این مدلد کنمیوارد 

کاه بار   در محیط خارنی دار امانپذیری استراتژیک، نخس  توانایی احساس تغییرات منظور از اناياف

مدل کسب و کار شرک  اثر دارد و دوم، توانایی انيناق متناسب با آن تغییرات از طریاز تغییار مناابع    

تغییار و   چگاونگی یک مدل کسب و کار به  پویایی 0.های استراتژیک، اس راستا با نیازمندیداخ ی ه 

 و محایط  باین  مساتمر  تاامال  کاار  و کسب مدل انيناق. انيناق یک شرک  در طول زمان اشار  دارد

  .کسب و کار نیه وابسته به این انيناق اس  مدل در نوآوری که اس  کار و کسب مدل یک عنافر

هاا و نتاایا اسا  کاه     های کسب و کار، ساتاد  ها، فاالی مدل کسب و کار، سیستمی از نهاد 

 بناابراین،   .شاود مای مدت و ب ندمدت، توسط سازمان انتخاب مدت، میانایماد ارز  در کوتا  منظور به

ای از پاردازد ناه ممموعاه   عناوان یاک سیسات  مای    ه باه مؤسسا مدل کسب و کار به کسب و کار یک 

. اناد د کرمخت   تأثیر مثن  مدل کسب و کار را بر ابااد فاالی  شرک  بررسی  پژوهشگران 4.ها بخش

هرچه طرح مدل کسب و کاار  اند که خود نشان داد  پژوهشدر ( 112 )به عنوان نمونه، زوت و آمی  

 .تمرکه بیشتری بر تازگی و کارایی داشته باشد، عم کرد شرک  بهتر خواهد بود

گااذاران بااه  هااا نقااش مهماای در توزیااع منااابع از طریااز انتقااال ونااو  از سااپرد      بانااک

ردی النته امروز  رو  فاالی  سیست  بانکداری در دنیا به واسيه موا. کنندگیرندگان، ایفا می تسهیالت

 طاور  ، باه زدایای شادید  های تکنولوژیکی و مقرراتهایی که در فنا  اتفاق افتاد ، پیشرف نظیر ادغام

هاا بایاد   های تکنولوژیک و مالی، باناک در چارچوب این پیشرف  بنابراین،. گیری تغییریافته اس چش 

چان   1.  منمار شاود  وری باا به بهار   سرانمامو مستقر نمایند که  داد  وری توساهمشی بهر یک خط

زدایای، تغییار   ناشی از مقاررات  در بیشتر مواردهای بانکداری که نیه بر تحو ت اخیر سیست ( 104 )

هاای  کاه فاالیا   د کنا میسازی کا ها و بازارهای مالی اس ، اشار  کرد  و عنوان تکنولوژیک و نهانی

______________________________________________________ 
1. Schon. (2012). 

2. Fjeldstad and Snow. (2017). 

3. Chen. (2014). 

4. Fjeldstad and Snow. (2017). 
5. Chatzoglou, et al. (2010). 
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، بارای  اعياای تساهیالت  گذاری و شد  و اهمی  وهای  سنتی سپرد  ای دگرگونگسترد  طور بهبانک 

تری نظیر مادیری  ریساک در   ها اکنون تمایل به انمام وهای  پیچید بانک. ها کاهش یافته اس بانک

 .اندهای کسب و کار متاددی در پاسخ به رقاب  فهآیند  توساه داد اقتصاد مدرن دارند و مدل

متناقضای را باه عم کارد باناک نسان        در برخای ماوارد  مخت   عوامل متفاوت و  پژوهشگران

 ننوددهد که در بیشتر موارد، نشان می( 101 )به عنوان نمونه، ميالاات چاتیهاوغ و و دیگران . اند داد 

شود بیش از حد درآمدها ناشی می کاهشاثربخشی سیست  بانکداری، کارکردی اس  نه مالی؛ یانی از 

در . هاای گاهاف  نتیمه کاهش درآمدهاس  تا ههیناه  ر موارددر بیشتنه از پرداخ  زیاد سود و ناکارایی 

هاای عم یااتی   نتیمه گرفتند که حاشایه ساود باناک باا ههیناه     ( 102 )، لی و عیسی یدیگر پژوهش

 . ارتناط غیرمستقی  و با سه  بازار بانک، ارتناط مستقی  دارد

فا ی کشور ما، منساو    تری دارند، بانکداری به شیو در کشورهایی که بازارهای مالی پیشرفته

های ناشای از مقیااس و محادود ، تولیاد     نوییرغ  مهایای عدید  بانکداری نامع نظیر فرفهبهشد  و 

واسايه فارو  زیااد و تناوع درآمادی بیشاتر؛ در ساایه طراحای مادل کساب و کاار            درآمد بیشتر به

ای بانکداری نامع ماایب عماد  زیرا . اند هوشمندانه نسن  به تمرکه بر بخش خافی از بازار اقدام کرد 

پتانسایل بیشاتر بارای     -شاود که به کاهش بالقو  در رقاب  منمر می-از نم ه تمرکه بر بازار گسترد  

انگیهگای بارای   تاارض منافع، تهدید زیاد برای امنی  شنکه نظارت و نقش ساماندهی بانک مرکهی، بی

 .دارد 0الم  ی به اقتصاد بین نسن  بودن بخش مالی و حقیقی نوآوری مالی و بسته

ها در اروپا انمام شاد،  های کسب و کار بانکبررسی مدل ا هدفبای که در ميالاه ،مثال طور به

هاا شاامل   این بانک. ای هستنددارای مدل کسب و کار ویژ  یکشش نوع بانک شناسایی شدند که هر 

 0:موارد زیر هستند

نظر انداز  خی ی بهرگ هستند و با مقدار زیاادی از  گذاری که از های قدرتمند سرمایهبانک .0

 .شوندها شناخته میها و بدهیماامالت مخت   در دارایی

______________________________________________________ 
1. Campolongo, et al. (2015). 
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تارین  فرو ، که دارای انداز  متوسط رو به بهرگ و با پاایین گذاری عمد های سرمایهبانک . 

 .فروشی دارندنسن  با یی از تأمین ونو  عمد  بهسيح سرمایه هستند و سه  

، که از نظر انداز  بهرگ و خی ی بهرگ باود   (فروشی بانکداری خرد )متنوع -های خردبانک . 

 .  دهندو ماامالت مخت فی را در یک مدل محدود و خرد انمام می

فروشی تأمین ونو  انماام   و از طریز عمد داشتهفروشی که انداز  متوسط های عمد بانک .4

هاای منادلاه، متناوع    های خرد و فاالیا  بین وامها های این بانکساختار دارایی. دهندمی

 .اس 

هاا و تساهیالت   و بار ساپرد    داشاته های متمرکه بر بانکداری خرد، که انداز  متوسط بانک .1

 .مشتری تمرکه دارند

هاا و  های کوچک متمرکه بر بانکداری خرد، که دارای سرمایه خوب بود  و بار ساپرد   بانک .6

 .تسهیالت مشتری تمرکه دارند

 داري در عصر حاضر  روي بانک هاي پيش الشچ. 9

که یکی از چهار شرک  بهرگ و برتر مشاور  در سايح نهاان    (PwC)ه پرایس واترهاوس کوپرز مؤسس

خواهند باود   رو روبههای دنیا با آن که بانکرا ، سه چالشی "1 1 بررسی بانکداری در افز "در  0اس ،

 منظاور  باه ، مارفای و   اقیانوسیه و بازارهای نوههور، باه شارح شاکل    -های امریکا، اروپا، آسیادر بانک

  .(104 سولیوان، )د کنمیبیان  یکگذاری برای هر ها سه اولوی  سرمایهموانهه با این چالش

  

______________________________________________________ 
 .آزاد دانشنامه پدیا،ویکی.  0

2. Sullivan, et al. (2014). 
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 12121ها در افق گذاري بانکهاي سرمايهها و اولويتچالش. 1شکل 

 هاچالش 
 گذاريسرمايههاي اولويت 

 آمريکا

 %(16)ی برای تينیز مقررات گذار هیسرما %(42)تينیز با مقررات 

 %(46)ارتقای خدمات مشتری  %(1 )نذب مشتریان ندید 

 %(1 )استقرار تکنولوژی ندید  %(  )افهایش قاب ی  سودآوری مشتری 

 اروپا

 %(6 )گذاری برای تينیز مقررات  سرمایه %(41)تينیز مقررات 

 %(16)ارتقای خدمات مشتری  %(  )نذب مشتریان ندید 

 %(2 )استقرار تکنولوژی ندید  %(0 )از دس  دادن اعتماد 

آسيا ـ 

 اقيانوسيه

 %(10)ارتقای خدمات مشتری  %(3 )نذب و بازآموزی استادادها 

 %(41)تحقیز و توساه و نوآوری  %(4 )نذب مشتریان ندید 

 %(4 )توساه محصو ت ندید  %(1 )بازار  واردان تاز 

بازارهاي 

 نوظهور

 %(42)ارتقای خدمات مشتری  %(42)نذب مشتریان ندید 

 %(6 )تحقیز و توساه و نوآوری  %( 4)نذب و بازآموزی استادادها 

 %(  )توساه محصو ت ندید  %(9 )واردان بازار  تاز 

 

ویاژ  در زمیناه توسااه     ها بهگذاری بانکهای سرمایهاولوی و  گفته پیشهای با تونه به چالش

هاای  رسد باناک ضرورت ارتقای خدمات مشتری، به نظر می نیه، توساه و نوآوری و پژوهشمحصو ت، 

گاو باود  و از   هاا پاساخ  توانند از طریز طراحی نوآورانه مدل کسب و کار نسن  به این چالشکشور می

 . افهود  پرهیه نمایندهای ناسال  و بدون ارز ب هدررف  منابع و همچنین رقا

 و کارمدل کسب . 1

خدم  خاود را باه   /صولحگیرد که یک شرک  مبه اعتقاد پیتر دراکر، یک کسب و کار زمانی شکل می

در این فرآیند، شارک  ارز  پیشانهادی را باا آنچاه کاه بارای       . نمایدمی ارائهای از مشتریان ممموعه

مشتری مایل به پرداخا  بارای ایان ارز      ،بنابراین ؛دهدشود، تينیز میمحسوب میمشتری ارز  

 0.های کسب و کار، تاریا  بارای مادل کساب و کاار وناود دارد      تقریناً به انداز  تاداد مدل  .شودمی

______________________________________________________ 
1. Ibid. 

 .(0914) .به نقل از دراکر (102 ) .اسنو و فی دستاد.   
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باه   کساب و کاار  : تشکیل شد  اسا   "مدل"و  "کسب و کار"ک ی، مدل کسب و کار از دو واژ   طور به

نیاه چیاهی    مدلشود و واژ  می گفته "به دس  آوردن پول"و  "عمل خرید و فرو  کا ها و خدمات"

ترکیاب ایان دو واژ ،   . دشوعنوان توفی  ساد  از شیئی اس  که ممکن اس  در محاسنات، استفاد  به

فارو   نمایشی از چگاونگی خریاد و   "دهد که عنارت اس  از افيالح مدل کسب و کار را تشکیل می

   ."کا ها و خدمات و کسب پول توسط یک شرک 

عنوان ابهاری برای نشاان دادن محتاوا، سااختار و مادیری  منااد ت باین       مدل کسب و کار به

های کساب و کاار،   آفرینی از طریز استفاد  از فرف ارز  منظور به( مرزگستری)سازمان و محیط آن 

نفااان خاارنی ارتنااط     که یک سازمان چگونه با ذیدهد مدل کسب و کار توضیح می. شودتاری  می

طارفین منادلاه، ارز     تماام شود تاا بارای   کند و چگونه به مناد ت اقتصادی با آنها وارد میبرقرار می

 ارائهکند که چگونگی خ ز و مدل کسب و کار را نوعی ماماری تاری  می( 102 )تیس   .ایماد نماید

مورد استفاد  بارای دریافا  ساهمی از آن ارز  توساط ساازمان را      های سازوکارارز  به مشتریان و 

هاا، و  ههیناه  ،درآمادها  مدل کسب و کار ممموعه منسممی از عنافار شاامل نریاان   . دکنمیتوفی  

ارز  باه مشاتریان، ن اب     ارائاه از نظر تیس، اساس یک مدل کسب و کار، تاریا  رو   . سودهاس 

باه  . ه اسا  مؤسسا ها به سود توسط رز  و تندیل آن پرداخ آن ا ازای بهپول  مشتریان برای پرداخ 

سازد که از طریز آن، نوآوری تکنولوژیک و دانش فنی دیگر، مدل کسب و کار مسیری را مهیا می بیان

 . شودهای مشهود و  نامشهود ترکیب شد  و به نریان سود تندیل میبرداری از داراییبا بهر 

 4محور شادن اقتصااد نهاانی،   ای شدن و دانششدن، شنکه دیمیتالیروندهای نوههوری مانند 

-شناسای، رقابا  نهاانی فهآیناد ، مساائل زیسا       های مردم بحران اقتصادی، تحو ت سریع در مؤلفه

از . گاذارد  ها مای  و کار سازمانهای کسب محیيی و بسیاری از این قنیل تحو ت، تأثیر عمیقی بر مدل

ندارناد، اغ اب بارای حفا       ،کنناد  یکاه در آن فاالیا  ما   را یی تغییر محیيی ها توانا آنما که سازمان

هاای ندیاد    و کار و گااهی اوقاات خ از مادل     های کسب ای نه تغییر مدل موقای  رقابتی خود چار 

                                                                                                                  
1. Teece, D.J. (2017). 

2. Osterwalder. (2004). 

3. Zott, et al. (2007). 

4. Fjeldstad and Snow. (2017). 
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و کاار  هاای کساب   هایی که زمان کافی برای طراحی مدلدهد شرک تمارب مونود نشان می 0.ندارند

ک ای، تصامیماتی کاه در طراحای      طور به. بینندبه خوبی نتیمه کارشان را می ،کنندنوآورانه فرف می

    .شود، اثر قابل تونهی در سودآوری شرک  دارندمی و کار اتخاذ مدل کسب

و کاار   و کار چارچوبی عالی برای توفی ، تح یل و بازآفرینی یک شغل، یک کسبمدل کسب 

و کار، منيقی اس  که ساازمان باه کماک آن خاود را     مدل کسب . گذارد یا یک سازمان در اختیار می

کناد تاا   و کار، شنیه طرحی ک ی برای استراتژی عمال مای  مدل کسب . دارد لحاظ مالی سرپا نگه می به

    .سازی شودهای سازمانی پیاد استراتژی از طریز ساختارها، فرآیندها و سیست 

 استراتژي و مدل کسب و کار .1

 بیاان  (114 )اساتروالدر  . نظرات متفاوتی در مورد تفاوت بین استراتژی و مدل کسب و کار ونود دارد

عنوان تفسیر استراتژی شرک  به یاک برناماه کااری بار منناای      که اساساً مدل کسب و کار بهد کنمی

هاای فرآیندباه   هاای کساب و کاار و مادل    اساتراتژی، مادل  . شودمنيز کسب پول شرک ، ميرح می

. های مخت   کساب و کاار توناه دارناد    در  یه( مانند کسب پول در یک رو  پایدار)مشکالت مشابه 

 .دهدهای کسب و کار را نشان می،  یه شکل 

 هاي کسب و کار اليه. 9شکل 

ریزیسطحبرنامهالیهاستراتژیکانداز،مقاصدواهدافکالنچشم


معماریسطحالیهمدلکسبوکارمنطقکسبپول


سطحاجراالیهفرایندسازمانوجریانکار

 . Osterwalder (2004):مأخذ

______________________________________________________ 
 .(91 0) .همکاران و کالرک. 0

 .(91 0) .اول .  

 .(91 0) .همکاران و استروالدر.  
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که مدل کسب و کاار، الگاوی اثربخشای،     کنند بیان می( 102 )با ونود این، فی دستاد و اسنو 

دهاد و مادیران و طراحاان    های استراتژیک یک شرک  را نشان میطور حوز کارایی و چابکی و همین

 . ندکنگیری استفاد  توانند از مفهوم مدل کسب و کار در تدوین استراتژی و تصمی ها میسازمان

، بدین مفهاوم کاه از مادل کساب و     نددار یمدل کسب و کار و استراتژی ارتناط متقاب  ،بنابراین     

 .   دکرتوان برای تدوین استراتژی و از استراتژی نیه برای طراحی مدل کسب و کار استفاد  کار می

 و کار  کسب هايمدل مختلف هايچارچوب. 1

 خاود  نگاا   زاویاه  باه  تونه با کدام هر مخت   پژوهشگران کار، و کسب مدل حوز  بودن نوان ونود با

و کاار   به عناوان مثاال، مادل کساب    . اندد کرچارچوبی برای مدل کسب و کار اقدام  طراحی به نسن 

این ناه ناهء منياز چگاونگی     . دربرگیرند  نه نهء سازند  اساسی اس  (91 0)استروالدر و همکاران 

سم  راس  مدل، . انددر دو طرف مدل قرار گرفته انهااین . دهندکسب درآمد یک شرک  را نشان می

هاای  این انها شامل بخاش . پردازدگیرد که سازمان از طریز آنها به کسب درآمد میانهایی را در برمی

در سام  چا    . هاای درآمادی هساتند   ها، روابط مشتریان و نریانشنهادی، کانالمشتریان، ارز  پی

های ک یدی و ساختار ههینه قرار دارد که های ک یدی، مشارک منابع ک یدی، فاالی  و کارمدل کسب 

و کاار را پوشاش   ، چهار حیيه اف ی یک کسب گفته پیشانهای . ای مدل هستندناهر بر انهای ههینه

 .شتریان، ارز  پیشنهادی، زیرساخ  و پایداری مالیم: دهندمی

را ( نسن  مستقل مرتنط به ه  بهواحدهای  با)نیه مدل کسب و کار مدو ر (  10 )الیور شان 

شاود  ، ارز  پیشنهادی نامید  مای نخس باد . شودتوساه داد  که از سه باد متصل به ه  تشکیل می

نمایاد و  مای  ارائاه فردی اس  که یک کسب و کار باه مشاتریان خاود    دهند  ارز  منحصربه نشانکه 

ای از محصاول و خادم    های مشتری هدف و آمیختهبایس  بر پایه منيقه نغرافیایی خاص، بخش می

کناد و بار   کسب درآمد شرک  را تاری  مای  چگونگیباد دوم، مدل درآمدی اس  که . مورد نظر باشد

. اس  شد   برداریگذاری بهر تری، کانال مورد استفاد  و منيز قیم پایه رابيه و تاامل مورد نظر مش

سودآوری، ارز   فورت بهتواند کند چگونه یک شرک  میباد سوم نیه مدل ههینه اس  که تایین می
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هاای  هاای افا ی و فاالیا    در این باد، عوامل ضاروری شاامل دارایای   . دکنپیشنهادی خود را تکمیل 

 .نمایدآفرینی وارد میشنکه شرکا اس  که شرک  به چرخه ارز  شد  توسط تکمیلک یدی 

مدل کسب و کار چند بادی را توساه داد  و شش دساته  ( 102 )پارمنتیر و نندیا  ،همچنین

. 0 :ایان عم یاات شاامل   . اناد عم یات را برای طراحی ممدد مدل کسب و کار چند بادی پیشنهاد داد 

هاای  ساختاربندی و ایماد ارتناط بین گرو  . ممدد ارز  پیشنهادی، بندی فرمول . استقرار پ تفرم، 

سااختاربندی   .6هاا و  افاهایش تااداد بخاش    .1استفاد  از مدل کسب و کاار بااز،    .4مکمل مشتریان، 

 . س هاقیم 

تکنیاک مایالن، رویکارد متفااوتی را در زمیناه مادل       استاد دانشگا  پ ی( 102 )آنتونیو غِهی 

عناوان   "ابداع ممدد چار  "پارادای  نوآوری مدل کسب و کار بر مننای . کرد  اس  کسب و کار ميرح

این رویکارد،  . رویکردی اس  که ایشان بر مننای ارز  تاریخی و سنتی یک کسب و کار بنا نهاد  اس 

هاای گذشاته   های آیند  ناشی از روندهای ندیاد را باا مناابع و ایاد     مدیری  نوآوری از طریز فرف 

. شاود در این مدل، اید  نوآوری در ارز  با استراتژی اقیانوس آبی ترکیاب مای  . دکنمیکیب شرک  تر

گیرد، اما مدل کسب های شرک  شکل میمدل کسب و کار نهایی با نگاهی به گذشته و سن  بنابراین،

 ای راگاناه هاای پانا  گاام  4شاکل  . مدل قدیمی ننود  و یک مدل ندید اس  مانندو کار شکل گرفته، 

 .دهدبرای ابداع ممدد مدل کسب و کار نشان می

 هاي ابداع مجدد يک مدل کسب و کارگام. 1شکل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .Ghezzi. (2017): مأخذ
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 :هستند تح یل قابل ذیل شرح به فوق گانهپنا هایگام

بررسی انتقادی ممموعه منابع مونود، ماماری ارز  و مدل کسب و کار مونود و تمرباه   .0

 (.خوب قدیمی "چر ")مونودِ مشتری و سفر 

داشته و تقویا  شاوند و آنهاایی کاه بارای ن اوگیری از       ی که باید نگهیها شناسایی دارایی . 

 .اتالف منابع و ناسازگاری استراتژیک، باید رها شوند

بازارهاای ندیاد،   )های ابداع ممدد از طریز مشاهد  وضاای  فا ای   فرف دن کر مشخص . 

 .شد  اس  ارائهاز ممرای آنچه که در گذشته ( های ندید و روندهای ندیدتکنولوژی

از طریااز ( هااای دیمیتااالتکنولااوژی ماننااد)روزِ فا اای هااای بااهتقویا  عنافاار و ویژگاای  .4

هاای گذشاته   های انمام امور در گذشته و ترکیب آنها با منابع و مادل برداری از رو  کپی

 .کارکنان و مشتریان سویکاستن از مقاوم  در برابر تغییر از  ،شرک  و سپس

های سنتی برای رسایدن باه یاک مادل کساب و کاار ندیادی کاه از         تفسیر ممدد مدل .1

 .اندهای قدیمی اما به شکل ندید ساخته شد   اید 

هاای کااربردی مادل اساتروالدر و همکااران      و نظار باه قاب یا     شد  اشار  هایمدلبا تونه به 

، در این مقاله برای طراحی مدل کسب و کار بانک از مادل کساب و کاار اساتروالدر اساتفاد       (91 0)

 .شوندمختصر توضیح داد  می فورت بهمدل  یانهامنظور، بدین. شود می

  يانمشتر هايطبقه  .1-1

-کند که سازمان قصد دس هایی را تاری  میهای مخت فی از افراد یا سازمانهای مشتری، گرو طنقه

کردن بهتر نیازهای مشتریان، سازمان ممکن اس  آناان   برآورد  منظور به. یابی و خدم  به آنان را دارد

بنادی  گرو  ی دیگرهاهایی نداگانه بر حسب نیازهای مشترک، رفتارهای مشترک و ویژگیبخش را در

پوشی از چاه  ها و چش خدم  به چه بخش ارائهیرد که خواهان سازمان باید هوشیارانه تصمی  بگ. کند

وکار را بار پایاه درکای قاوی از نیازهاای      توان مدل کسبپس از اخذ این تصمی ، می. هایی اس بخش

های مشتری وکار با تونه به انواع مخت فی از بخشهای کسبمدل. خاص مشتری به دق  طراحی کرد

 . گردآوری شد  اس  0شود که برخی از آنها در ندول تدوین می
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  هاي مشتري و توصيف آنها انواع مختلف بخش. 1جدول 

 توصيف هاي مشتريطبقه

 .نیستندل یقاهای مخت   مشتری تمایهی بین بخش بازار اننو 

 .کنندهایی ویژ  و خاص از مشتریان را برآورد  مینیازهای بخش ایبازار گوشه

 .شوندمیل یقابه نسن  متفاوت، تمایه  مسائلهای بازار با نیازها و بین بخش بندی شد بخشبازار 

 .کندمی ارائهمشتری نامرتنط، با نیازها و مسائل به شدت متفاوت، خدم  گرو  به دو  بازار متنوع

 .دهندمی ارائهبه دو یا چند بخش مرتنط مشتری خدم   بازار چندونهی

 (.91 0) .همکاران و ستروالدرا: مأخذ

  پيشنهادي هايارزش. 1-1
کند که برای یک بخاش مشاتری   ای از محصو ت و خدمات را توفی  میهای پیشنهادی، بستهارز 

 ی دیگار هاا ارز  پیشنهادی دلیل ترنیح یک مشتری نسان  باه شارک    . کندخاص، ارز  خ ز می

ارز  پیشانهادی، ترکینای متماایه از عنافاری اسا  کاه نیازهاای بخشای از         . توسط مشتریان اس 

و  قیم مانند )ها ممکن اس  کمّی ارز . کندمشتریان را برآورد  کرد  و از این طریز خ ز ارز  می

 عنافری از فهرسا  منادرد در  . باشند( تمربه مشتری و طراحی مانند)یا کیفی ( رسانیسرع  خدم 

 .آفرینی برای مشتری کمک کندتواند به ارز می  ندول 

   خلق ارزش براي مشتري. 1جدول 

 توصيف عناصر خلق ارزش

 تازگی
ود پیشنهاد مشاابه،  ننبه ع    پیشترای کامالً ندید از نیازهایی که کردن ممموعه برآورد 

 .درک نشد  بودند

 .بهنود عم کرد محصول یا خدم  عم کرد

 .خافی از مشتریان های گرو محصو ت و خدمات با نیازهای شخصی یا دن کرسازگار  سازیسفارشی

 .کمک به انمام کامل کار برای مشتریان انمام کامل کار

 .الااد ، برنسته شودطراحی فوق دلیلیک محصول ممکن اس  به  طراحی

 قیم 
مشتری حسااس  های  گرو  پیشنهادی مشابه، به قیمتی کمتر برای برآوردن نیازهای ارائه

 . به قیم 
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 توصيف عناصر خلق ارزش

 .هاکمک به مشتریان برای کاهش ههینه کاهش ههینه

 .شوندکاهش ریسکی که مشتریان در هنگام خرید محصو ت یا خدمات متحمل می ریسک

 قاب ی  دسترسی
ایماد دسترسی به محصو ت و خدمات برای مشتریانی که پیش از این به آن محصاو ت  

 .اندنداشتهو خدمات دسترسی 

 .ایماد راحتی برای انمام یک کار یا تسهیل استفاد  از محصو ت قاب ی  استفاد /راحتی
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  مشتري با ارتباط.1-9
هاای خافای از مشاتریان    که شرک  با بخاش د کنمیبخش ارتناط با مشتری، انواع روابيی را توفی  

خواهد با هر گرو  از مشتریان ایماد کند، بارای خاود   ای را که میباید نوع رابيهشرک  . کندبرقرار می

. تواند از ارتناطات حضوری تا خدمات پشتینانی خودکار را در برگیارد گستر  این روابط می. شفاف کند

های ارتنااط باا   توانند پیشراننذب مشتری، حف  مشتری، افهایش میهان فرو  می مانندهایی انگیه 

از مشاتریان   یخاف گرو های مخت فی از ارتناط با مشتری در روابط شرک  با یک گونه. مشتری باشند

 .هایی ارائه شد  اس نمونه 4ونود دارد که در ندول 

   انواع ارتباط با مشتري. 9جدول 

 توصيف انواع ارتباط با مشتري

 کمک شخصی
از همراهای و کماک فاردی در     تواند در فرآیناد خریاد یاا پاس از انماام آن،     مشتری می

 .سازمان که نقش نمایند  آن مشتری را بر عهد  دارد، استفاد  کند

 کمک شخصی
 اختصافی

 تاارین و اختصاااص یااک نماینااد  ویااژ  باارای یااک مشااتری خاااص کااه عمیااز         
 .ترین نوع روابط اس فمیمانه

 سرویسس  
خودشاان اقادامات  زم را   شرک  هیچ نوع رابيه مستقیمی با مشتریان ندارد و مشتریان 

 . دهنداز طریز وسایل مورد نیاز مهیاشد  توسط شرک  انمام می

 خدمات خودکار
تواند مشتریان خاص را تشخیص داد  و بر اسااس  سرویس که میتری از س  شکل کامل

 .دهدگرفته، اطالعاتی را به آنها ارائه و مناد ت فورت ها سفار 

 نوامع
تر باا مشاتریان فا ای و    ارتناط فمیمانهبرقراری  باکه  (آنالین)برخط پشتینانی از نوامع 

 .دهدکاربران امکان تنادل دانش و حل مسائل یکدیگر را می بالقو ، به

 خ ز مشترک
 فاورت  باه خریدار فراتار گذاشاته و باا مشاتریان      -ها پا را از روابط سنتی مشتریسازمان

 .پردازندمشترک به خ ز ارز  و نوآوری در محصو ت و خدمات می
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  هاکانال. 1-1
های مشاتریان هادف   ارائه ارز  پیشنهادی مورد نظر به بخش منظور بهکنند  این اس  که شرک  ها، بیانکانال

های ارتناطی، توزیع و فارو ، واساط میاان    کانال. دسترسی داردخود، چگونه با آنها ارتناط برقرار کرد  و به آنها 

خالفاه    دهند که برخی از آنها در نادول  ها وهای  متاددی را انمام میکانال. ندهستشرک  با مشتریان آن 

 . تواند برخی از این وهای  و یا تمامی آنها را پوشش دهدکانالی می هر. اندشد 

   هاپنج وظيفه کانال. 1جدول 

 توصيف وظايف کانال

 .نحو  افهایش سيح آگاهی مشتریان از محصو ت و خدمات سازمان آگاهی

 .نحو  کمک به مشتری در ارزیابی ارز  پیشنهادی سازمان ارزیابی

 .امکان خرید محصو ت و خدمات خود برای مشتریاندن کر فراه نحو   خرید

 .مشتریاننحو  تحویل ارز  پیشنهادی سازمان به  تحویل

 .خدمات پس از فرو  برای مشتریاندن کر فراه نحو   پس از فرو 
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 درآمدي هايجريان .1-1
اگار  . کناد دهند  درآمدی اس  که سازمان از هر بخش مشاتری کساب مای   های درآمدی نشاننریان

ساازمان  . دهناد های آن را تشکیل میشریانهای درآمدی وکار باشند، نریانمشتریان ق ب مدل کسب

باید تشخیص دهد که هر بخش مشتری واقااً برای چه ارزشی تمایل به پرداخ  پول دارد؟ هر نریاان  

زنای،  های ثاب ، چانهگذاری مخت فی داشته باشد، مانند قیم درآمدی ممکن اس  سازوکارهای قیم 

 .مدیری  بازد مهاید ، بر اساس بازار، بر اساس مقدار و یا 
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 هاي ايجاد جريان درآمديراه. 1جدول 

 توصيف هاي ايجاد جريان درآمديراه

 .فرو  حقوق مالکی  یک محصول فیهیکی فرو  دارایی

 حز استفاد 
ی که مشتری هرچه بیشتر از آن خدم  طور بهاستفاد  از یک خدم  خاص، 

 .، باید پول بیشتری ه  بپردازددکناستفاد  

 .فرو  دسترسی مداوم به خدمات حز عضوی 

 لیهینگ/ دادن انار / قرض دادن
باه   خااص اعيای یک امتیاز انحصاری برای اساتفاد  ماوقتی از یاک دارایای     

 .مدتی ماین و در ازای پرداخ  من غی ماین

 اعيای حز امتیاز
به مشتریان برای استفاد  از مالکی  مانوی تح  حفاه  در ازای دادن  اناز 

 .ههینه حز امتیازپرداخ  

 .گری میان دو یا چند طرفانمام خدمات واسيه دستمهد کارگهاری

 .انمام تن یغ برای یک محصول، خدم  یا برند خاص تن یغات
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 : های درآمدی باشدتواند شامل دو نوع مخت   از نریانوکار میمدل کسب

 .حافل پرداخ  مشتری برای یک بار خرید اس درآمدهای تراکنشی که  .0

هاای مکارر مشاتریان در قناال ارائاه یاک ارز        درآمدهای تکرارپذیر که حافل پرداخ  . 

 . سازی خدمات پس از فرو  برای آنهاس پیشنهادی یا فراه 

آورد   1های گوناگونی برای ایماد نریان درآمدی ونود دارد کاه برخای از آنهاا در نادول     را 

 . شد  اس 

  کليدي منابع. 1-1
. کناد وکار را تشاریح مای  های مورد نیاز برای عم کرد فحیح مدل کسبترین داراییمنابع ک یدی، مه 

، به بازارها دسا  یاباد،   دکنسازند تا ارز  پیشنهادی خود را خ ز و ارائه این منابع، شرک  را قادر می

تواند فیهیکای، ماالی،   منابع ک یدی می. های مشتری را حف  کرد  و کسب درآمد نمایدارتناط با بخش

تواند تح  تم ک شرک  باود ، توساط شارک  اناار  شاود و یاا       این منابع می. مانوی یا انسانی باشد

 .دکربندی دسته 6ندول  فورت بهتوان منابع ک یدی را می. دشو یدی تأمین توسط شرکای ک
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  منابع کليدي . 1جدول 

 توصيف منابع کليدي

 فیهیکی
هااا، وسااایل نق یااه،                                                          هااای فیهیکاای شااامل امکانااات تولیاادی، ساااختماندارایاای

 .اس های توزیع های فرو  و شنکهها، پایانهآ ت، سیست ماشین

 مانوی
هاا و حاز تکثیرهاا،    برندها، دانش اختصافی، حاز اختاراع  مانند منابع مانوی  

 .اس های داد  مشتریان ها و پایگا مشارک 

 انسانی
و کاار مانناد   های کساب هر شرکتی به منابع انسانی نیاز دارد، اما در برخی مدل

 . فنایع دانشی و خالقانه، افراد از اهمی  با یی برخوردارند

 مالی
های مالی از قنیال پاول   وکار به منابع مالی و یا ضمان های کسبباضی از مدل 

 .خيوط اعتناری نیاز دارند و نقد
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  کليدي هايفعاليت. 1-1
. کندوکار را تشریح میترین کارهای مورد نیاز برای عم کرد فحیح مدل کسبمه های ک یدی، فاالی 

تارین اقاداماتی   ها مه این فاالی (. 2ندول)وکاری نیاز به تادادی فاالی  ک یدی دارد هر مدل کسب

 .هستند که یک سازمان باید انمام دهد تا عم کرد موفقی داشته باشد

 هاي کليدي فعاليت. 1جدول 

 توصيف هاي کليديفعاليت

 تولید
طراحی، ساخ  و ارائه محصول یا خدم  به مقدار قابل تونه و یا با کیفی  

 .عالی

 .نداگانه فورت بهکارهای ندید برای مسائل خاص هر مشتری ارائه را  مسألهحل 

 شنکه/ پ تفرم

پ تفرم وکاری که در طراحی آنها از یک های کسبهای ک یدی مدلقالب فاالی 

افهار و های واسيه، نرمها، پایگا شنکه. به عنوان مننع ک یدی استفاد  شد  اس 

 .توانند به عنوان یک پ تفرم عمل کنندحتی برندها می
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  کليدي هاي مشارکت .1-1

کند کاه باعاو عم کارد فاحیح      کنندگان و شرکا را توفی  می ای از تأمین های ک یدی شنکه مشارک 

وکار خود، کاهش ریساک یاا   های کسب مدلدن کربهینه  منظور بهها سازمان. شوند وکار میمدل کسب

-هاای کساب   ها، سنگ بنای بسیاری از مدل مشارک . کنند هایی میکسب منابع، اقدام به ایماد ائتالف

ساه انگیاه  ایمااد     3در نادول  . باشد مفید تواندمی شراک  ایماد هایانگیه  دنکر مشخص. شوند وکار می

 .شراک  توفی  شد  اس 

  هاي ايجاد مشارکت انگيزه. 1جدول 

 توصيف ايجاد مشارکت هايانگيزه

 سازی فرفه اقتصادیبهینه

 ناشی از مقیاس

ساپاری یاا باه     شاامل بارون   بیشاتر گیرند و  ها شکل می برای کاهش ههینه

 .شوند گذاری زیرساخ  می اشتراک

 کاهش ریسک و عدم قيای 
توانناد   هاا مای   آن عدم قيای  اس ، مشارک  ویژگیدر محیيی رقابتی که 

 . نقش مؤثری در کاهش ریسک داشته باشند

 های خاص کسب منابع و قاب ی 
های دیگر در زمینه تهیه منابع خاص و انماام   ها با اتکا به شرک ارتقا قاب ی 

 . های ماین برخی از فاالی 
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  هزينه ساختار. 1-3
ایان ناهء   . وکار با خود به همرا  داردکند که انرای مدل کسب هایی را تشریح می ساختار ههینه، تمام ههینه

. کناد  توفی  می ،شود وکار خاص ایماد میانرای یک مدل کسب هنگامکه را هایی  ترین ههینه سازند ، مه 

پاس از  . هایی به همرا  دارناد  ارز ، حف  ارتناط با مشتری و ایماد درآمد، همگی با خود ههینهخ ز و ارائه 

هاایی را باه ساادگی     توان چنین ههیناه  های ک یدی می های ک یدی و مشارک  تاری  منابع ک یدی، فاالی 

 .توفی  شد  اس  9ساختارهای ههینه در ندول  های ویژگی. دکرمحاسنه 
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 ساختار هزينه  هاي ويژگي. 3جدول 

 توصيف ساختارهاي هزينه هاي ويژگي

 های ثاب ههینه
دساتمهدها،  . مانناد  از میهان کا  و خدمات تولیدشد ، ثاب  بااقی مای   ندای

 .هایی از این نوع ههینه هستند انار  بها و امکانات فیهیکی تولید، مثال

 .کنند تغییر می ،تولیدشد نسن  به میهان کا  و خدمات  های متغیرههینه

 فرفه اقتصادی ناشی از مقیاس
وکار با افهایش حم  تولید و کاهش ههیناه  ای که یک کسب های ههینه مهی 

 . یابد متوسط هر واحد به آنها دس  می

 فرفه اقتصادی ناشی از محدود 
محدود  بهرگتاری از عم یاات باه     دلیلوکار به ای که کسب های ههینه مهی 

 . یابد دس  میآنها 
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 و کار بانک مدل کسب .1

. و کار بانکی به شدت تح  تأثیر تکنولاوژی اطالعاات قرارگرفتاه و سایر تحاول پرشاتابی دارد       کسب

-و کار بانک متناسب با تغییرات محیيی، به ضارورتی انتنااب  تغییر و نوآوری در مدل کسب  بنابراین،

هاا مادل کساب و    افتد که شرک نوآوری در مدل کسب و کار زمانی اتفاق می. تندیل شد  اس ناپذیر 

نوآوری در مادل کساب و   . ندکنهای کسب و کار ندیدی را مارفی کار مونود را بهنود بخشند یا مدل

- های درآمدی یاا فاالیا  کار، به تغییراتی در هر یک از عنافر مدل کسب و کار مانند تغییر در نریان

اناهای مخت ا  باوم    تواند در و کار بانک می نوآوری در مدل کسب ،بنابراین 0.های ک یدی، اشار  دارد

و کاار و اساتفاد  از    در این بخش با استفاد  از بوم مادل کساب  . طراحی مدل کسب و کار انمام پذیرد

طراحای مادل باه    . و کار بانک پرداخته شد  اس  ها و الگوهای مخت  ، به طراحی مدل کسبتکنیک

و عنافر مخت   هار ناهء مادل توساط خنرگاان        شدرو  کیفی و با استفاد  از تکنیک دلفی انمام 

اعضای گرو  بدون اینکه دور یک میه نمع شاوند و   ،در تکنیک دلفی.   اس شدبانکی ارزیابی و تأیید 

در این رو  یک سری پرسشنامه میان . شوندبا خنر میاز نظرات یکدیگر  ،رویارویی مستقی  پیش آید

 خنرگاان باانکی     .رساد شود و طی مراح ی به نظر اکثری  میمیآوری گرداعضا، توزیع و نظرهای آنها 

______________________________________________________ 
1. Fjeldstad and Snow. (2017). 
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هاا، کساب و کاار الکترونیاک، آماوز ، و       متشکل از مادیران و کارشناساان بخاش تشاکیالت و رو     

ای با حضور تمامی آنها برگهار و نسان   ن سه نخس ،ر مرح ه ریهی بانک بودند که دتحقیقات و برنامه

نه نهء سازند  تاب وی مادل کساب و    ،و همچنین پژوهشاطالعاتی در خصوص هدف و ماهی   ارائهبه 

بااز در ماورد    هاای  پرساش  ،در مرح ه دوم. دش، اقدام های پژوهش پرسشدهی به پاسخ چگونگیکار و 

باه   هاا  پرساش این . مدل کسب و کار بانک به تفکیک نه نهء سازند  مدل، به هر یک از آنها ارسال شد

  :بودند زیرشرح 

-خدمات ندارد، به چه بخاش  ارائهبانکی که از نظر کسب و کار و مقررات، محدودیتی برای  .0

 ؟دکن ارائهتواند خدمات تولید و هایی از مشتریان می

 ؟دکنتواند به مشتریان خود  تولید و پیشنهاد هایی میارز  یا ارز بانک چه  . 

 تواند بهر  گیرد؟ هایی میارز  به مشتریان، بانک از چه کانال ارائهبرای  . 

مادیری   و  مشااور ، دریافا  سافار     ارائاه مانناد  )برای ایماد هرگونه ارتناط با مشتریان  .4

 کار گیرد؟  بهتواند بانک چه ابهارهایی را می( دانش مشتری

 ها و عم یاتی باید انمام دهد؟ارز  به مشتریان، چه فاالی  ارائهبانک برای تولید و  .1

-هاا، مناابع و دارایای   ارز  به مشتری، به چه قاب ی  ارائهها و بانک برای انمام این فاالی  .6

 هایی نیاز دارد؟

ارز  باه مشاتری، از چاه کساانی      ارائاه هاا و  بانک برای دستیابی به این مناابع و قاب یا    .2

 تواند کمک گیرد؟می( ک یدی یشرکا)

هاای در  ک ی ممموعه فاالیا   طور بهبانکی و بیرون از بانک و های دروناین منابع و قاب ی  .3

 ؟دکنمیهایی برای بانک ایماد ارز  به مشتری، چه نوع ههینه ارائهراستای 

های پرداختی، بانک به چه نوع درآمادهایی  ینهشد  به مشتریان و هه ارائهبا تونه به ارز   .9

 تواند دس  یابد؟می

بنادی  تممیاع، پاا یش و دساته    باپنل دریاف  و  یاعضاشد  از  تکمیلهای پرسشنامه ،سپس

 ارائاه های نهایی در ن ساه و  ای مشترک نسن  به طرح پاسخن سه در، در مرح ه سوم ارائههای پاسخ

خرونای مادل   . دشا اقادام   ،و تکمیال ماوارد مرباوط باه ناه ناهء مادل        افالح نیهبه اعضا و  دبازخور

 .قابل مشاهد  اس  01شد  در قالب تاب وی طراحی مدل کسب و کار مندرد در ندول  طراحی
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 بوم مدل کسب و کار بانک. 12جدول

 يديکل يشرکا يديکل يهاتيفعال يشنهاديپ ارزش ارتباط با مشتري هاي مشتريبخش

  ،مشتریان دولتی -

 ،مشتریان شرکتی -

  ،مشتریان شخصی -

- مشااتریان ساارمایه -

 ،گذاری

 ،مشتریان تماری -

مشااااااااااااتریان  -

  ،اختصافی

مشااااااااااااتریان  -

 ،(NGO)انتماعی

 ،الم  یمشتریان بین -

 .دهندگانتوساه -
 

  ،باشگا  مشتریان -

 ،مرکه تماس -

 ،شانه -

  ،ادارات تخصصی -

 ،هیأت مدیر  -

 ،های باکسامانه -

- APIهای بانکی، 

افهارهاای  فروشگا  عرضه نرم -

 ،(APP STORE) تولید شد 

 

تمرکه بر نذب و حف  

 مشتری

  ،گذاریمشاوره سرمایه -
 ،خدمات اوراق بهادار -
پرداختتتو ستتت د بتتته  -

 ،هاسپرده
 ،خدمات بانکی ارائه -
  ،خدمات تعهدی ارائه -
متتتدیریو ننتتتدی  ی  -

 ،مشتریان
  ،خدمات غیرانتفاعی-
 ،مدیریو ثروت -
 ،مدیریو پ رتف لی  -
ج یی در زمان و صرفه -

  ،هزی ه
  ،مدیریو ریسک -
  ،خدمات صرافی -
 ،خدمات بیمه -
 .خدمات لیزی گ -
 

  ،تحنیق و ت سعه -
 مشتتتری و) متتدیریو دانتت   -

 ،(کارک ان
سازی سازی و سفارششخصی -

 ،خدمات
پشتتتینانی و ت ستتعه  متتدیریو، -

 ،های بانکسامانه
  ،ریزی و مدیریو ریسکبرنامه -
 ،بازاریابی و فروش خدمات -
های متالی و متدیریو   مشاوره -

 ،ثروت
 .اجتماعی  هایمسئ لیو-

  ،دولو -
  ،های تأمین سرمایهشرکو -
 ،PSPهای شرکو -

 ،نیروهای تأمین شرکو -

 ،گذاریهای سرمایهشرکو -
ک  تتده  ارائتتههتتای شتترکو -

  ،خدمات پشتینانی
ک  تتده  تهیته هتای  شترکو  -

 ،هاسامانه
هتتتای وصتتت   شتتترکو -

 ،مطالنات مع ق
ک  تده   تتأمین های شرکو -

  ،ابزارهای پرداخو
ک  تده    ارائته هتای  سازمان -

 ،خدمات آم زشی
فین )های مالی استارت آپ -

 ،(هاتک

هتای  مراکز رشد و شرکو -

 .ب یاندان 

 هاکانال

  ،شانه -
 ،(در محل مشتری) بانه -
 ،های غیرحضوریدرگا  -
ابهارهااااااای پرداخاااااا    -

 ،الکترونیک
 ، سرویسوب -
 ،(2×4 )شاب س   سرویس -
 ،خدمات کنسرسیومی -
خااادمات در محااال  ارائاااه -

 ،مشتری
هاااای باااانکی APIپ تفااارم  -
 ،ESBو ( بانکداری باز)

افهارهاااای تولیدشاااد  نااارم -
 ،(APPs)توسط اشخاص

- Omni  channel 

 منابع کليدي

  ،سرمایه انسانی -
ساارمایه فکااری و دانااش    -

 ،کارکنان
-فرهنگ ساازمانی مشاتری   -

 ،محور
 ،مشروعی  انتماعی -
 ،امالک و مستغالت بانک -
 ،تمهیهات و م هومات اداری -
 ،مسئولی  پذیری انتماعی -
 ،خيوط اعتناری -
 ،های بانکیسامانه -
ای و ساختار ساازمانی شانکه   -

 .ممازی

 هاي درآمدي جريان

 ،کارمهدهای دریافتی-

  ،تسهیالت ارائهدرآمدهای ناشی از  -

  ،هاگذاری و مشارک درآمدهای حافل از سرمایه -

 ،ای، لیهینگ و فرافیدرآمدهای ناشی از خدمات بیمه -

 ،های ارزیدرآمدهای حافل از فاالی  –

 اعتنار/ برند  -

   ،درآمدهای حافل از مشاور  -

  ،(Big Data)های کالن حافل از داد درامدهای  -

 ،گذاری خيرپذیردرآمدهای حافل از سرمایه -

 .(بانکداری باز)های کاربردی کسب درآمد از فرو  برنامه -  

 ساختار هزينه

 ،گذاری در منابع انسانیههینه سرمایه -

 ،ههینه خرید یا انار  امالک و مستغالت بانک -

 ،اداریههینه تمهیهات و م هومات  -

 ،های عم یاتیههینه -

  ،های بانکیههینه توساه و نگهداش  سامانه -

 ،ای بانکیهAPIههینه توساه و نگهداش  پ تفرم و  -

 ،های انتماعیههینه –

 ،ههینه ریسک -

 .دهندگانههینه خرید محصو ت طراحی شد  توسط توساه –
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 هاپيشنهادارائه گيري و نتيجه. 1

داشاته  ویاژ  در نظاام باانکی    ها باه در موفقی  سازمان ای کنند  تایینتواند نقش و کار می مدل کسب

هاای  گرفته در فنا  بانکداری دنیا و روند رو به رشد آن، زنگ خيری برای باناک  شکلتحو ت . باشد

هاا از  بانک. ندکنو کار خود اقدام کشور اس  که دیر یا زود باید نسن  به خ ز و بازآفرینی مدل کسب 

توانناد دسا  باه ناوآوری در تاریا  اهاداف و       و کار خاود مای   طریز طراحی هوشمندانه مدل کسب

فارد بارای   هاای منحصاربه  های بازار اختصافی و مشتریان خاص، خ ز ارز ها، تایین بخشمأموری 

هاای  کااهش ههیناه   سارانمام، خدمات و مدیری  رواباط مشاتریان و    ارائههای مشتریان، تاری  کانال

با استفاد  از تاب وی طراحی مدل کسب  ،در این مقاله. غیرعم یاتی و افهایش درآمدها و سودآوری بهنند

و کاار بارای یاک باناک فرضای باا       ، نسن  به طراحی مدل کساب  (91 0)و کار استروالدر و همکاران 

و باازآفرینی   ، خ از پاژوهش به عنوان نتاایا ایان    ،ک ی طور به. رویکرد بانکداری نامع اقدام شد  اس 

 :تواند در موارد زیر برای نظام بانکی موثر باشدهای کشور میو کار بانک مدل کسب

 و کار هر بانک به مشاتریان هادف و پرهیاه از    خدمات بانکی متناسب با الگوی کسب  ارائه

 .موارد دیگر ها به آحاد ناماه وبانک تمامتمامی خدمات بانکی توسط  ارائه

 حاکمیتی و نظارتی  دیگر به فشارهای ناشی از الهامات دول  و نهادهایگویی منيقی پاسخ

محاور  نقاط کشور باه دلیال باناک    دورتریندر  فی شد های دولتی و خصوبر حضور بانک

 .بودن اقتصاد کشور

 و کاار سانتی   و کار هر بانک و عدم مدیری  کسب  کارگیری تکنولوژی متناسب با کسببه

  .ابهارهای نوین و بسترهای الکترونیکهای کشور در قالب بانک

  هاای  و چاالش  مساائل و کاار و  تونه ماقول و منيقی به تغییرات و تحو ت محیط کسب

 . محیط ندید

 های ارز  ارائههای خاص مشتریان و ها از طریز تمرکه بر گرو رقاب  سال  و سازند  بانک

 (. استراتژی اقیانوس آبی)فرد به آنها منحصر به
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 :شودمی ارائه زیربه شرح  پژوهش، پیشنهادهای گفته پیشبه موارد  تونهبا 

 ها، با همکاری هار  گیر برای فاالی  و رقاب  بانکا به عنوان مرنع تصمی .ا.بانک مرکهی د

کار آنها را با تونه به زمینه تخصصی هر بانک تاری   و های کشور، مدل کسبیک از بانک

هاا  از رقاب  ناسال ، از هدررف  منابع و پراکندگی فاالی  باناک  ن وگیریبا تا کند و ابالغ 

 .تمامی خدمات بانکی خودداری شود ارائهدر 

 های خود، نسن  به طراحی ها و منابع و قاب ی ها با تونه به شرایط رقابتی، استراتژیبانک

هاای رقاابتی خاود باه نحاو      ها و مهی تا از توانمندیکنند و کار مربوطه اقدام مدل کسب 

 .کنندبهینه و با تمرکه بیشتری استفاد  

که باا رویکارد   پژوهش شد  در این  ارائهو کار  های تاب وی طراحی مدل کسببا تونه به قاب ی 

بارای  یادشاد   های خود از تاب وی ها و استراتژیمأموری بر اساس ها شد ، بانک طراحیبانکداری نامع 

   .کنندطراحی و بازسازی مدل کسب و کار خود استفاد  
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 های مالی یکپارچه برای موجودی و جریان یچارچوب
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 قدمهم .8

ثباات   هیأتاز  80گروه  کشورهاي ياقتصاد مسئوالن، 8002سال  و اقتصادي بحران مالی بروز در پی

، هااي االعااا ی   شکاف که با شناسايیدند کردرخواست  (IMF)8المللی پولو صندوق بین( FSB) مالی

راي آن  وسا   کاه ا ا  ناد  کنارائاه   هاايی  وصایه  را  شريح کارده و  هاي اقتصادي و مالیپذيريآسیب

، ی پاول المللا  باین و صاندوق   ثباات ماالی   هیأت در اين راستا، .دشو هاشکافاين رفع  کشورها، مو ب

 بار ايان ماالاه   . دناد کر مطار  د، گیردربرمیاي از آمارهاي اقتصادي را  وصیه که الیف گسترده بیست

 هااي ملای  حساا   ،80اقتصادهاي اضو گروه  ،آن که البق متمرکز است هااين  وصیه پانزدهم  وصیه

اسا ید   .ددهن می گسترشاقتصادي  هايهاي مالی و غیرمالی بخش ريان و مو ودي  دوينبا خود را 

 - طاوف کردناد  معهاي اقتصاادي  بخش  رازنامه ررا ب خود مرکز  گران و سیاستگذاران،  حلیلدانشگاه

ياا   غیرمنتظاره   جديد ارزياابی  الريقاز هاي مالی و اقتصادي بحران زيرا - پانزدهم وصیه  اصلی أکید 

هااي  داده ،بناابراين  ،شاوند مشاخ  مای   هاي کلیدي اقتصاددر مو ودي سرمايه بخش ديگر  غییرات

در را نیاز   يهار بخاش اقتصااد   باراي  هاي انباشات  حسا  بلکه ،دنشونمی هاشامل  رازنامه  نها ،هدف

 رياان  به سه ناو    است که  رازنامه بخشی مو ودي غییر در و  بیانگر سطحکه  دنگیرمیبردراقتصاد 

در مو اودي  رازناماه ناشای از     ات غییار  ؛شاوند  اسایم مای  ( SNA) هاي ملای حسا  نظاماصلی در 

، در اينکاه و اود  باا   .هاا در حجم دارايای  ديگر ناشی از  غییراتنیز  جديد ارزيابی و ناشی از  الت،دابم

  نیاز دو دوره پیشاین در نظار گرفتاه شاده بودناد،      استانداردهاي حسابداري ملی که در حال حاضار و  

                                                                                                                                      
1. Financial Stability Board 

2. International Monetary Fund 2. International Monetary Fund 

هاي ملی بین اداري حضور دارناد،  سسا ی است که در کارگروه حسا مؤ  مامکه شامل  IAGکند که بیان می 1  وصیه .  

هااي بخشای   ،  ريان و وه و داده(BSA) دوين و انتشار االعاات مربوط به رويکرد  رازنامه  يکاري براي ار اابه  وسعه راه

هااي مؤسساات ماالی غیرباانکی باياد در      ين منظور، دادهدب. کندشرو  می 80پردازند که اين هدف را با کشورهاي گروه می

و يوروستات در اروپا و ساازمان همکااري اقتصاادي و  وساعه      (ECB) جربه بانک مرکزي اروپا  سوي ديگر،از . اولويت باشند

(OECD)  هااي  انتشاار داده  بنديهاي  رازنامه بخشی بیشتر در دستهمدت، لحاظ کردن داده در میان. دشوننیز بايد استفاده

امل باناک  ساويه   کاه گاروه باین ساازمانی آمارهااي ماالی و اقتصاادي اسات، شا          IAG. ويژه استاندارد در نظر گرفته شود

که رياست آن را بار اهاده دارد، ساازمان     (IMF)ی پولالملل بین، يورو استات، صندوق (ECB)ی، بانک مرکزي اروپا الملل بین

 .شود، سازمان ملل متحد و بانک  هانی می(OECD)همکاري اقتصادي و  وسعه 
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هاي درآمد و   ريان يکپارچه شده و یهاي  اري بخشبخشی با حسا  هاي انباشتحسا و  ها رازنامه

 .، همواره يکسان نبوده است80اما ا راي آنها در بین ااضاي کشورهاي گروه  ،ادنددرا نشان می ولید 

 هار هااي مختلاف   درک رابطه متاابل ماالی باین بخاش    ، لزوم8002سال  هانی بحران مالی 

ايان ناو     .سااخته اسات  در دنیاي خارج را آشاکار   شاناابلمت هايبخشو  هر بخشبین نیز اقتصاد و 

مواناع  ، دچاار  80گروه  کشورهاي  جزيه و  حلیل، با  و ه به ناکافی بودن آمار و ارقام در میان ااضاي

آمااري و دسترسای باه     شناسای هاي اخیر در  وسعه روشفتاگرچه برخی پیشر .استده ش ري  دي

 -چاه کسای  از " رويکارد  هاي حسا  انباشت بر مبنايداده و  فصیلیاالعاات، از  دوين  رازنامه مالی 

هااي  يانو  ر يک رويکرد کامعً يکپارچه براي مو وديدستیابی به اما  ،کندمی حمايت "چه کسی -به

 ،همچناین  ،پاانزدهم  وصایه   يننابراب. یستپذير ن امکانکعن، هنوز  تصاداق آمارهاي چارچو مالی در 

 ،در اختیاار  از منابع ريان و وه  مربوط به حسا  آمارهاي هیهبر  داللت بر آن دارد که از الريق  کیه 

 .انجاام شاود   متناارر آن هااي  هاي مالی هر بخش اقتصاادي  وسا  بخاش   و  ريان مو ودي یکک ف

چاه   -باه  -چه کسی از" رويکردبر مبناي  ،  هیه آمار مالیيادشده هايدادهمربوط به مجمواه االعاات 

 . دکنمی  سهیلرا  "کسی

روابا  میاان   گساترش   باه منظاور  را اي يکپارچاه  چارچو  ،(SNA) هاي ملیسیستم حسا 

ا اصاول  زير ؛کندفراهم می "چه کسی -به -چه کسی از"رويکرد  هاي مالی بر مبناي ريانو  مو ودي

در نظار  اقتصااد   درهااي ماالی و اقتصاادي     رياان  نمیاکه رواب   دهدمی را االمیناناين  اساسی آن،

بخشی الراحی نشاده   بینصريح براي نمايش رواب   الور به SNAاستاندارد  ،با اين حال .شود می گرفته

ی چاه کااري   بخشچه " پرسش گويی بهپاسخ در ابتدا به منظوراين استاندارد  سنتی، الور بهزيرا است، 

 "دهدکاري را انجام میچه  اابل با بخش ديگر  دری بخشچه " و اينکه متمرکز است "دهدرا انجام می

  ادوين المللای پذيرفتاه شاده باراي      باین  شناسای روشيک  SNA کهبا اين ،بنابراين. گیردرا در بر نمی

 "چه کسای  -به -چه کسی از" يکردرو کارگیريبه  مايز در نبوداما ، شودمحسو  می هاي ملیحسا 

 .دباش آمارهااين دسترسی گسترده به يکی از داليل ادم  ممکن است ،و ارائه االعاات دوين  در

 "رويکارد بخشای   باین روابا   اساتفاده از  باا   SNAهاي بخشی حسا  سازيپیشرفت در پیاده

 ارين  يکای از مهام   رفاع ر گام مهمی د ،هاي مالیو  ريان براي مو ودي "چه کسی -به -از چه کسی

رويکارد   مبنااي  بر يکپارچه چارچو  .استاخیر  مالی هايدر الول بحران مو ودهاي االعاا ی شکاف
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و با چاه   ، به چه میزانای ربخشچه  بخش هر" هايی مانند پرسش، پاسخ "چه کسی -به -چه کسی از"

 واناد  نیاز مای    خصای  درآماد  در مورد  .دسازمی پذير امکانرا  "؟کند  أمین مالی می ،نو  ابزار مالی

. کناد ی پرداخات مای  بخشی دريافت يا به چه بخشا از چه ر يا بهره آمدی دربخشچه  که مشخ  کند 

دن کار ها را باا فاراهم   کیفیت و سازگاري داده ،همچنین ،"چه کسی -به -چه کسی از" رويکرد دوين 

  .دهدش میافزاي ها ل میان بخشها و برقراري  عاددادهآن ی بررسراي شتر ببی هايفرصت

از "مربوط به رويکرد  يها داده و ارائه زئیات  دوينحسب سطح  که بر SNA در  پذيريانعطاف

انطباق باا   برايرا  چارچو استفاده از اين ا ازه  ،همچنینبايد  ،دهشفراهم  "چه کسی -به -چه کسی

يکای   .پذير ساازد امکان مالی هاي پذيريآسیبارزيابی ريسک و   حلیل در زمینه ديگر بزارهايالزامات ا

ي هاا مو اودي  میاان شکاف است که ( BSA) المللی پول بین صندوق اي رويکرد  رازنامهها، ابزار اين از

 . ددهمی ارائه  اريخ  سويهسررسید و  برحسب را هاي مالیدر دارايی و بدهی  اري

باراي   هماهنا  ی چاارچوب  واناد  یم SNAشود که چگونه می بررسی ،اين مااله دومدر بخش 

و  کارده را فاراهم   "چه کسای  -به -چه کسی از" رويکرد مبناي هاي مالی بر ريان و  دوين مو ودي

حساابداري  در  بخش سوم،  حوالت. کعن ار باط برقرار کند هاي اقتصادهاي مختلف حسا بین حوزه

 هااي اساتدالل برخی  ،بخش چهارم. ندک وصیف می "چه کسی -به -چه کسی از"رويکرد را بر مبناي 

 کندرا بیان میهاي مالی و  ريان هاي مو وديدادهبعدي در  دوين   رويکرد سه ا راي مربوط به اولیه

 . خواهد بود گیرينتیجه ،و بخش پنجم

 SNAهای یکپارچه حساب. 8

های ماالی  نابط بين عوامل اقتصادی از طریق جریاوبررسی ر ؛نمونه اقتصاد وصيف یکت .الف

 های مالی موجودی و اقتصادی و

هااي   مامی  وانب فعالیات  است که  صويري  امع از اقدامات اقتصادي نیازمند ،درک املکرد اقتصاد

 مصرف و درآمد  ولید،  وزيع هايحوزهدر  اقتصادي اصلیهاي فعالیت. گیرددربرمی را مالی و اقتصادي

 .دگیرصورت می سرمايه و انباشت

                                                                                                                                      
1. IMF’s Balance Sheet Approach 



 

 848 "به چه کسی –از چه کسی "های مالی بر مبنای رویکرد  یکپارچه برای موجودی و جریان یچهارچوب

 مشاارکت اوامل اقتصاادي در  ولیاد کاالهاا و خادمات      ؛چرخه اقتصادي از الگوي ساده هردر 

 و دشاو مای کار  اسایم  صاحبان سهام سرمايه و نیروي شود میانلید حاصل میمدي که از  وآدر د،دارن

و  مصارف نیز، درآمد . ردیگن اوامل اقتصادي از الريق انتااالت  اري صورت میبی درآمد وزيع مجدد 

مین أخاود باراي  ا    ، مناابع انتااالت دريافتی از خال  سرمايهاعوه  هاندازها بپسو شود میانداز سيا پ

 باراي از و اوه ماورد نیااز     منابع مالیمین أ اگر  .دنکنرا فراهم می (واقعی و مالی) گذاريمالی سرمايه

هااي  مصارف دارايای  و يا  هاي مالیبدهیايجاد ی کمتر باشد، کسري و وه از الريق واقعگذاري سرمايه

 باراي از و اوه ماورد نیااز     اگار مناابع ماالی    ،به همین  ر یاب . شودمی مین أ( گیريوامخال  ) مالی

 هابدهی سويهو يا   اضافی هاي مالیارايیدبیشتر باشد، اين مازاد به صورت کسب  واقعیگذاري سرمايه

 . دشومیمنعکس  (دهیوامخال  )

شاان را   هااي ياا بادهی  ده کار  هااي ماالی کساب   مازاد و وه، دارايای  ايدارنهادهاي اقتصادي 

نهادهااي باا کساري و اوه     ديگار،   سوياز . دهندمیانجام  هر دو کار رااينکه و يا ند کنمیبازپرداخت 

خاود باه    هااي ماالی  دارايی به استفاده ازو يا مجبور  شوندهاي مالی موا ه میيا با افزايش بدهی مالی

اقتصااد ا فااق    "واقعی" بخشدر  که به بیان ديگر، اقدامات اقتصادي. ندشومیمالی  شکاف رفع منظور

از الرياق  رابطه بین بدهکار و بستانکار در میان نهادها . دارد همراه به مالی بخش در پیامدهايی افتد،می

اي اخیار،  ها ساال در  .شاود میايجاد  (دهندگان وام)مازاد و وه دارندگان  و (گیرندگان وام) شکاف مالی

 نیاز  و يافتاه  افازايش  ايمعحظاه  قابال  الاور باه  ماالی  بازارهاي در انستانکارب ان وبدهکار رابطه میان

 .است شده  رپیچیده

 بادهکار  به اعوه رواب  بین و مالی اقتصاد واقعیهاي  بخشدر  ي اقتصاديهااب  بین  ريانور

الت مالی و غیرماالی و  بادعاات بین مالي اآماري يکپارچه که سازگار چارچو  در يک بايدو بستانکار 

 استفاده از االعاات ناق  از منابع .دشوارائه و  در نظر گرفتهکند، می  ضمینبین نهادهاي اقتصادي را 

 .ناق  و حتی اشتباه منجر شود یو نتايج  حلیل ممکن است به ارزيابی ،متفاوت آماري

 SNA هماهنا  االعاات سازگار و  استخراج ه منظورب را م  امعی از آمارهاي اقتصاد کعننظا 

 نهادهاي ماایم باا   . دهداقتصاد  شکیل می هردر  ایمنهادهاي م  مامی وس  هاي اقتصادي در فعالیت
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هااي   فعالیات  ناه  نهاا    SNA. ندهسات ار بااط   اي مناسابات و رادهاي غیرمایم با بخش نیزيکديگر و 

اي نهادهاي اقتصاادي را کاه   مالی و سرمايه ديمو و ،همچنین کهبل ،دوره حسابدارييک  در اقتصادي

 .دکن می، ثبت ست رازنامه آنهادر واقع 

SNA  هااي ماالی واحادهاي نهاادي     و  رياان  را به منظور ثبت مو اودي  محل اقامترويکرد

ايان   ،البتاه  .دبار باه کاار مای   اقتصااد   هرمایم غیرو  ایممي هاها و زيربخششبخ درده بندي شهالبا

مبتنی بر ريسک را به منظور دستیابی به اهداف ثبات ماالی و  مناسب نتواند  دابیر ممکن است رويکرد 

باه صاورت    کرد نهادهاي برون مارزي امل کهدر شرايطی ويژههب ،دکنفراهم  کعن احتیاالی هاي حلیل

قابال  او هی    رشد د،نشو کنترل می بدأکشور ممو ود در نهادهاي   وس که شعبات مستال و فرای 

  .دنداشته باش

 گاروه اساا    در ساطح  هاانی و بار     وسعه آماار  نیاز به ،8002بحران مالی سال بروز ی پدر 

و   رياان  شاامل که بود هايی  شرکت گروه مرزيهاي مالی برونفعالیت رکه بیانگ شدشناسايی  لفیای 

 .بود 80روه گکشورهاي گزارش  1 و    هاي  وصیه بر مبناي، بالاوه گروهیهاي درونمو ودي

 یکپارچه چيست؟ چارچوبتضمين این  برای SNAپيشنهادهای  .ب

SNA و ارائاه آمارهااي    استخراج براييکپارچه  چارچو  کارگیريه منظور االمینان از بهبزير را  موارد

 :دهدپیشنهاد می ،رويکرد محل اقامتاقتصاد کعن بر مبناي 

- SNA و واحادهاي نهاادي    بنادي شاده  دساته  هاشها و زيربخبه بخش که واحدهاي نهادي مایم

 .شودمیشامل  ،دهشبندي غیرمایم که به دنیاي خارج گروه

- SNA واحادهاي نهاادي  و باین   مایمنهادي  يها زيربخش/هاي اقتصادي بخشو انباشت ها ريان 

 . دشوشامل میرا  غیرمایم و مایم

- SNA بردکار میحسابداري را به هايبندياي سازگار از اصول، مفاهیم و الباهمجمواه. 

- SNA  هاا و  باه بخاش   کاه باراي  ماامی واحادهاي نهاادي ماایم       يکساانی  حسابداريساختار از

 .دکنمیاستفاده اند، بندي شدهو دنیاي خارج الباهها زيربخش
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 نهادیهای ها و زیربخشواحدها و بخش

به  ملک دارايی و  عهد بدهی هستند که قادر واحدهاي اقتصادي  ،واحدهاي نهادي، SNA عريف  البق

 ملکرد، رفتار و اهدافاسا  ا بردر مجمو  واحدهاي نهادي . کنندمی التدابممبادرت به انجام بوده و 

 نماياد  بیاین مای  بخاش نهاادي اصالی را     پانج ، SNA. دشونمی بنديالباهنهادي  هايبخش به خود،

و مؤسساات غیرانتفااای در خادمت    هاي ماالی، دولات اماومی، خاانوار     هاي غیرمالی، شرکتشرکت)

-ها به زير بخشبندي بیشتر بخشبراي  اسیم بندي سلسله مرا بیالباه يک ،همچنین SNA(. خانوار

 .دهدها ارائه می

-هاي ماالی بخاش  و مو ودي از  ريان ی امعبا اين حال، بايد در نظر داشت که اگر االعاات 

،  فکیاک االعااات باه    باشدشده آوري گرد "چه کسی-به -چه کسی از" رويکرد هاي نهادي بر مبناي

 فکیاک بیشاتر    ،بناابراين . دارد حلیل رواب  بین بدهکار و بساتانکار   درمهمی  ناشبخش و زيربخش 

هاي مالی از ايان  شرکت ر  زئی هاي فکیک. ممکن است، ضروري باشد SNAهاي نهادي اصلی بخش

 به اناوان  آنها ناشی از ناش اثرات  انبیپذيري و ، آسیبمالی هايريسک  حلیل نظر که آنها در مرکز

 شاان  هايمالی در سبد دارايی هايابزار  نو  ،همچنینو  هاو بدهی دارايی میزان  ملکگر مالی، واسطه

 .است، مهم ندقرار دار

 های اقتصادی انباشتو  جریان

SNA هااي ماالی و اقتصاادي     وصیف فعالیت ه منظوربرا هاي اقتصادي و انباشت اي از  ريانمجمواه

 .دبربه کار می و دنیاي خارج مایمنهادهاي اقتصادي 

الت، دابا م. ندشاو بندي مای الباه اقتصادي ديگر يهاالت و  رياندابم بههاي اقتصادي  ريان

 SNA. دهدمی پوشش میان آنهامتاابل  وافق  از الريقدو نهاد اقتصادي را  میاناقتصادي  هاي راکنش

لاه  دابماحد اقتصادي را به انوان ياک  در يک و صورت گرفته هاي اقتصاديبرخی از فعالیت ،چنینهم

واحاد   وسا  ياک    ساتانده  ولیاد شاده    انباار  به انوان مثال، افازايش در مو اودي  )گیرد میدر نظر 

 (. ولیدي

 ديگار  هااي  رياان " ،ندیسات ن هلا دابکاه ناشای از م  را اقتصاادي   هااي  رياان ، SNA متون در

-ها و بدهیدر حجم دارايی ديگر  غییرات: شوند اسیم می نو ها به دو اين  ريان .دنامنمی "قتصاديا

 .هاها و  جديد ارزيابی
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نتیجاه   درها، اثر  غییرات ثروت يک نهاد اقتصاادي را  ها و بدهیدر حجم دارايیديگر  غییرات 

بعيااي   ناشای از  هااي زياان  ،انوان مثاال  به. کندمی منعکسها ها يا بدهیدارايی حاق يا ادم   حاق

  .دشو میاز حسا  حذف   وس  بستانکار ی کهالوصول بدهی مشکوک و يا البیعی

 غییارات در   ،شودنیز شناخته می افزايش يا کاهش ارزش دارايیبه انوان  که ها جديد ارزيابی

 ،شاود مای  هااي ارز نرخ یر قیمت غی شامل کهرا در قیمت آنها  ها به دلیل  غییرها و بدهیارايیحجم د

 .کندمی بیان

. کناد ماالی را ثبات مای   هااي  و بادهی  مو ودي دارايیهاي غیرمالی و انباشت دارايی ، رازنامه

بنادي  البااه  ،SNA. کندمیاقتصادي  غییر  ديگر هايو  ريان مبادالتها از الريق انباشت يا مو ودي

 باین ماايساه االعااات    اسا هايی که و مو ودي ي  ريانهاي مالی براو بدهی از دارايی استانداردي

که  يیهاو بدهی يیاز دارا ي ر زئیهاي  فکیک ،همچنین ،دهدکند، پیشنهاد میفراهم میرا  هاکشور

 ويژهبه ؛شناسدنیازهاي  حلیلی و شراي  خاص کشور الزم باشد، به رسمیت میممکن است در بررسی 

میاان آنهاا باا    هااي   براي  حلیل ادم  طابق نشدهسررسید  هايبدهی و ابزارهاي مو ودي ناد  فکیک

 .است اهمیت

 حسابداری اصول

و ثبات در دفتار، زماان ثبات و ارزشاگذاري      باه  عیاین اصاول متعاارف دفتارداري       ،اصول حسابداري

 .دپرداز می

 و چهار طرفه دوبلحسابداری 

را  بال دودر دفتر براي يک نهااد، قاااده ثبات    ثبت يک مبادله با  و ه به اينکه در حسابداري  جاري، 

باه ارزش   دقیاااً  ديگاري بادهکار و   به انوان بايد يک ثبت، فعال اين براي يک نهادکند، بنابرمی دنبال

 بار . باشاد  هاي اين نهااد ن سازگاري امودي  مامی  راکنشی ضمبه منظور  ،بستانکاربه انوان يکسان 

اصول حسابداري دوبال داللات بار    ، گیردصورت میدو واحد نهادي بین  ايلهدابکه مزمانی ،اين اسا 

 اسات الرفاه   چهاار که بیانگر سیساتم ثبات    بودهمورد نیاز  هادر حسا  چهار ثبت دفتريآن دارد که 

چهاار  حساابداري ثبات   (. شاود لحااظ مای   دو ثبات  ،لاه دابکنناده در م   براي هر واحد نهادي شارکت )
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 و (الت واحدهاي نهادي برابار هساتند  دابستانکاران براي  مامی مبدهکاران و ب) سازگاري امودي،الرفه

له باراي  دابهاي بستانکار آن نو  مله براي  مامی نهادها با ثبتدابثبت بدهی يک نو  م) سازگاري افای

 .کندرا  ضمین می و سازگاري در ار باط متاابل( استبرابر  آن با متناررنهادهاي 

 -باه  -چه کسای  از" رويکرد  وسعه االعاات بر مبناي برايرا  يازمینه ،الرفهچهار حسابداري 

باین   رابطاه  آشکار ساختن به منظور  SNAساختار حسابداري  با اين حال،  .کندفراهم می "چه کسی

باراي هار بخاش ياا     ) مشاابه  مباادالت  ماامی   کهالوريشکل نگرفته است، به مبادلهدو بخش در يک 

انجاام گرفتاه، باا يکاديگر      تمباادال اينکه با چه کسی ايان   شناسايیبدون را  8(صورت کلیاقتصاد به 

 .نمايد رکیب می

 زمان ثبت

-و  ريان مبادله مربوط بهي هااين است که ثبت چهارالرفه حسابدارياصول ت از قااده ثب کاربرديک 

 امانجا  مبادلاه هااي  الارف   ماام هاي مختلف سیستم براي زمان در حسا همبايد  اقتصادي ديگر هاي

 ی کاه در شارايط  باین واحادهاي نهاادي    مباادالت   عهدي براي ثبتحسابداري اصول از  SNA. دریگ

 .کند، استفاده میدندشحذف  يا و  غییر شکل ،انتاال، ايجاد شده مطالبات و  عهدات

شناسايی  عهد،ها در زمان  زمان  حاق و هزينه حسابداري  عهدي، درآمدها دراصول  اسا ر ب

 .و پرداخت و ه ناد چه زمانی باشد ند، فارغ از اين که مواد دريافتشوو ثبت می

                                                                                                                                      
مثاالی در ايان ماوارد،    . ساازد پاذير مای  بت مبادالت بیش از دو الرف مبادله را امکاان اصول ثبت چهار الرفه همچنین، ث.  

. کنناده اسات   مبادله اوراق بهادار يا ابزارهاي ديگر مالی قابل معامله در بازار ثانويه و فرض بدهی  ضمین شده  وس   ضمین

بادهکار و بساتانکار در ماورد اول و     دو الارف مبادلاه باه اناوان    : در هر دو مورد، ساه الارف درگیار ايان مبادلاه هساتند      

 .کننده، بدهکار اصلی و بستانکار در مورد دوم   ضمین
کسب شده باا کال ياا    ( خال )هايدارايی: مبادالت مالی بین واحدهاي مایم البق  عريف  راز هستند، به اين صورت که. 8

هااي  عهاد   هاي مالی منهااي خاال  بادهی   هاي  عهدي برابر است، بنابراين براي اقتصاد، خال  کسب دارايی خال  بدهی

هااي  هاي مایم و غیارمایم در حساا   مبادالت بین بخش. دهدخال  به دنیاي خارج را نشان می( گیري وام)دهی شده، وام

هاي مالی بدون  فکیک به بخش بادهکار و  ها و بدهیدنیاي خارج نشان داده است که مبادالت مالی در سطح  لفیای دارايی

 .شودبستانکار ثبت میيا بخش 
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 گذاریشارز

مو ودي ماالی   بر اعوه مبادلهها براي يک دارد که ثبتبر اين داللت  ،الرفه همچنینچهارثبت  اصول

 دارايای ماالی و الارف    ياک  ،بنابراين. دنشوثبت  مبادلهدر  متاابلهاي الرف بايد با ارزش يکسان براي

-قیمات  باه  مبادالت. ندشومی هاي بدهکار و بستانکار ثبتيکسان در حسا با ارزش  آن یبده تاابلم

-مای د، ثبات  دار اشارهکه  رازنامه به آن  ها در زمانیو مو ودي مبادلهدر زمان انجام  ،هاي  اري بازار

 .  ندشو

 هابندیمفاهيم و طبقه

کااربرد   ،سیساتم  در کل سازگار الور بهو  شده تخراجاساقتصادي هاي نظريهاز  SNA عاريف و مفاهیم 

 منظمبندي اسا  الباه بر( هاو  رازنامه ي ديگرهاو  ريان مبادالت) SNAهاي يکپارچه حسا . ندردا

 :است از سه رکن زير  شکیل يافته

  ،هازيربخش و هابخش و نهادي واحدهاي . 

  ي ديگر،ها ريانو  مبادالت .8

 .هابدهی و هادارايی . 

 ساختار حسابداری

 ديگار  هااي ،  رياان مباادالت االعااات    و ارائه هیه دهی و سازمان به منظور SNAساختار حسابداريِ 

هاي يک اقتصاد و دنیاي خارج استفاده ها و زيربخشها براي بخشها و بدهیاقتصادي و انباشت دارايی

 .دهدنشان میها را ن حسا بیاب  وساختار حسابداري و ر ،  نمودار. دشومی

  

                                                                                                                                      
 :مربوط به نويسندگان اين گزارش استخراج شده است اين نمودار از منبع ديگر مااله.  

An Integrated Framework for Financial Flows and Positions on a From-Whom-to-Whom Basis, 

Manik Shrestha and Reimund Mink, Conference on. Strengthening Sectoral Position and Flow Data 

in the Macroeconomic Accounts. (2011). 
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 هاجریان و موجودیهای یکپارچه حساب. 8 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

را  درآماد  مصارف  ولید،  وزيع و  هاي ، حسا پیوسته الور به ،ي ار مبادالتي هاحسا   والی

هااي  ااري باا    حساا    اوالی . کناد ثبت می ، رازکننده نهايی است قلمانوان  انداز که بهبا پس همراه

ثاروت در  خاال    هاا و ها، بادهی دارايیغییرات در   کل که در حالی ؛يابدنباشت ادامه میاهاي  حسا

. دنشاو مای در حساا   رازناماه نشاان داده     هاي متنارر آناهامو ودي، ندشومیانباشت لحاظ  حسا 

 :است زيرشامل سه انصر  زنامه را

  ،هاي غیرمالیدارايی . 

  ،هاهیهاي مالی و مو ودي بددارايی .8

 .هاها و بدهیثروت به انوان قلم  رازکننده دارايیخال   . 

ثروت يک بخش يا زيربخش اقتصادي و چگونگی  غییار آن  خال   مرکز بر  ، هیه يک  رازنامه

خاال  ناال و   اناداز،  ثروت از پاس خال  اين اسا ،  غییر در  بر. سازدمی پذيرامکاندر الول زمان را 

  غییارات  (خاال  )و هداري دارايی منهاي زيان ناشی از آن سود حاصل از نگ، انتااالت دريافتی سرمايه

 هاي غیرمالی خال   ملک دارايی 

 هاي مالی خال   ملک دارايی 

 انداز خال   پس 

 ها خال   عهد بدهی 

 غیرمالی  هاي دارايی 
 هاي مالی دارايی 

 ها بدهی 

  ارزش ويژه يا ثروت خال 

  جديد ارزيابی
 ها ها و بدهی دارايی

 غیرمالی  هاي دارايی 

 هاي مالی دارايی 

 ها  بدهی 

  ارزش ويژه يا ثروت خال 

 در حجم دیگر تغييرات موجودی افتتاحيه
 حساب سرمایه و

 حساب مالی

 کاال و خدمات توليد

 توزیع و مصرف درآمد

 موجودی اختتاميه
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ي هاا ،  رياان مباادالت گی انجام چگون ،   دول. ها  شکیل شده استها يا بدهیدر حجم دارايی ديگر

 .دهدنشان می ،پذيرندصورت می SNAکه در را هايی مو وديو  ديگر

 SNAر های ارائه شده دموجودیو  جریان. 8 جدول

 هاموجودی ی دیگرهایانز مبادالت 

 حسا   اري
 ولید کاالها و خدمات، ايجاد، 

 مصرف وزيع،  وزيع مجدد و 
 درآمد

  

ت
  انباش

حسا
 

 حسا  سرمايه
هاااي داراياای خااال   ملااک

انداز و انتاااالت  پس غیرمالی،
 ايسرمايه

  

 حسا  مالی
هاااي داراياای خااال   ملااک

هاااي باادهیخااال   مااالی و
 ي  ار

  

  حسا   جديد ارزيابی
هاا و   جديد ارزيابی دارايی

 هابدهی
 

در حجام   ديگار   غییرات
 هاحسا  دارايی

 
در حجاام  ديگاار  غییاارات
 هاها و بدهیدارايی

 

    رازنامه

هاااي غیرمااالی،  داراياای
هاااي هااا و داراياایباادهی
ثاروت باه   خاال   مالی و 

 انوان قلم  رازکننده

هااي  حساا  زيارا فاا     ؛ ا حدودي ناکامال اسات   ،SNA در رائه شدهاهاي مو ودي ريان و  

 هاا از بخاش  یاالعااات دقیاا  که بدون آن ،دندهمیپوشش را  (زيربخش) بخشهاي  ريان و  رازنامه

هاي دهند که چه بخشها نشان می اگرچه اين حسا  ،حایات در. دنگیربررا درمتنارر  ي(هازيربخش)

اماا باه   ، ناد کنمای  معاملاه هايی را دارايینو  و چه ده کرهاي مالی اقدام ینهادي نسبت به  ملک داراي

 .پردازناد  کنند، نمیايجاد می هابا اين  راکنش اابلهاي مالی متیکه بده ايهاي نهاديبخش شناسايی

اينکاه   وناد  کنمشخ  را  گیرندهوام ي خال هابخش سازد کهآنها را قادر میبه صورت مشابه، اگرچه 

بزارهااي ماالی متناارر باا ايان      هاايی ا بخش که چهدهند ها نشان نمیاما حسا  ،گیرندنه وام میچگو

 ياک  که ايندانستن   نها ،هاي مالیمو وديدرک کامل  ريان و  به منظور. ها را در اختیار دارندبدهی
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 کاافی  کندده میخود استفا و اقتصادي هاي مالیفعالیتبراي  أمین مالی هايی، از چه نو  بدهیبخش 

أمین مالی ايان   به ی يها بخش که چهآن خصوص تیار داشتن االعاا ی دردر اخ ،همچنین بلکهنیست، 

 افازون بار ايان، در بیشاتر ماوارد      .از اهمیت قابل  او هی برخاوردار اسات   ورزند، ها مبادرت میبدهی

هاي ماالی و  براي شرکت ويژهبههاي يک بخش، مالی بین زيربخش مبادالت حلیل ضروري است که به 

  .بپردازيمدولت امومی 

از  رياان و   اييکپارچاه  چاارچو   االعاا ی در خصاوص  ،SNA2008 از فصل بیست و هفتم 

-شر  مای اين بخش . دهدارائه می "چه کسی -به -چه کسی از" رويکرد هاي مالی بر مبناي مو ودي

- راکنش ،چنین  دولی. ندهستبعدي   داول سه مبناي بر  فصیلی هاي  ريان و وهکه حسا  دهد

ناو  دارايای، بخاش     اساا   بر ،چند الرفه بنديالباه البق مالی را هايدارايی و بدهی مو ودييا  ها

  .کندبستانکار و بدهکار ثبت می

 های مالیو موجودی برای جریان "چه کسی -به -چه کسی از" رویکرد مبنایو  SNA. ج

SNA  به منظاور   مفهومی یچارچوب ،همچنین ،دارد مايل نهادي  هاي بخش اسا  برها به ارائه حسا

 الات . آورد فراهم مای  "چه کسی -به -چه کسی از" رويکردهاي مالی بر مبناي مو ودي  ريان و ارائه

ايان   "چاه کسای   -باه  -چه کسی از"رويکرد  مبناي بر SNA االعاات آشکار ارائه ادم شفافیت اصلی

مالی نادشاونده بار   ديگر اوراق بهادار و ابزارهاي  در ار باط با ويژهدهی آن بهمسئولیت گزارشاست که 

  .است آن کنندگان دوين اهده

، صاندوق  المللای باین   ساويه  که  وس  بانک "اوراق بهادار راهنماي آمار" کتا در بخش دوم  

باه   هیاه شاده اسات،     داري اوراق بهادار بادهی که در خصوص نگه بانک مرکزي اروپا و المللی پولبین

ايان   ،بلکاه همچناین   ،پردازدمی SNA البق الگوي ها ريان و انباشت براي مفهومی چارچو  پوشش

هاا،  رواب  بین بخشدر . يابدگسترش میرواب   کردن  با منعکس "چه کسی -به -چه کسی از"رويکرد 

و باراي ابزارهااي   دهکار مایم و غیارمایم باه اناوان با    هاي بخشهاي مایم به انوان بستانکار و بخش

 . شود در نظر گرفته می مایم به انوان بدهکار هايبخشبستانکار و  غیرمایم به انوان هايبخشمالی، 
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در  یاالعااا  داشتن  ،رود کار می ست پولی و مالی نیز به دوين سیا درکه اين رويکرد  از آنجا ،همچنین

 .ي استضرور ،منظور اهداف ثبات مالی ی بههاي شرکت هاي  لفیای در سطح گروه ار باط با داده

ابازار   ، ياک "چاه کسای   -باه  -چاه کسای  از" رويکارد  ها بر مبنايحسا  ايجاداز نظر آماري،  

 ناارر بررسای مت  ا اازه  ايان کاار  . اسات هاا  کیفیت و سازگاري داده گسترش به منظورگردآوري مهم 

و  ارزش از نظار ايان االعااات   ازگاري کامل س ،بنابراين .دهدمیبدهکار و بستانکار  الرفرا از  االعاات

   .سازدپذير میمکانرا ا ي ديگرهامو وديو  ،  ريانمبادالت ،زمان ثبت

 بخشینبيارائه روابط  منظور به SNA چارچوبکاربرد 

SNA  نکارده   "چاه کسای   -باه  -چه کسای  از" رويکرد ها بر مبنايحسا   دوين أکید زيادي بر لزوم

ياک  در الوري که  به ؛دهدمیهايی را  دوين چنین حسا آن ا ازه  اساسی چارچو اصول و  اما ؛است

 دهاد کاه  را ارائاه مای   اسا  مدل ساه بعادي   ها بربراي  دوين حسا  برخی منابع ،SNAثانويه  الر 

هااي ماالی، آن را   حساا  ماورد  در . دگیار مای بر را در "چه کسای  -به -چه کسی از"رويکرد االعاات 

 .نامدمی "یلی فص  ريان و وه"

روابا  بادهکار و    بررسای  مکاان ا ،"چه کسای  -به -چه کسی از"رويکرد  بر مبناي هايحسا  

  وانناد باراي نشاان دادن   آنهاا مای   به اناوان مثاال،   .کنندفراهم می هاي نهاديبین بخشرا بستانکار 

صورت به که  رازنامهعیت ضهاي مالی و وها و بدهیدر دارايی ديگر ها،  غییرات،  جديد ارزيابیمبادالت

 .اند، به کار رودبندي متاابل شدهالباههاي بدهکار و بستانکار بخش رايب زمان هم

را  "چاه کسای   -باه  -چاه کسای   از"رويکارد   بر مبنايها حسا  يکپارچه چارچو  ،8  دول 

، ینمعا  اقتصااد  هار  باراي . دهاد نهادي و دنیاي خارج در قالب ما ريسی نشان مای  هايبخش برحسب

در ها باراي ابازار ماالی    مو وديها و و بدهی دارايی حجمدر  ديگر ها،  غییرات،  جديد ارزيابیمبادالت

 هااي بخش نیز ها وزيربخش يا به بخشبندي شده گروه مایم هايبخش يا نگهداري شده  وس   ملک

اقامات و واحادهاي   ،  وسا  محال    فکیک شده ،به انوان بدهکاران ،واحدهاي نهادي متنارر غیرمایم

 (.دناخوردهکه به رن  خاکستري سايه  8دول  هاي خانه) نهادي نشان داده شده است
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 "چه کسی -به -چه کسی از" رویکرد چارچوبدر  مبادالت .8جدول

 برای یک ابزار مالی خاص غيرمقيمو  مقيمهای ين بخشب

 
 داخلی هایبخش

 دنيای
 خارج

ل
ک

 
ن

ارا
نک

تا
س

ب
 

 هایشرکت
 مالیغير

 هایشرکت
 مالی 

 دولت
 عمومی

 خانوار
 مؤسسات غيرانتفاعی

 در خدمت خانوار

ش
خ

ب
ی

ها
 

ی
داخل

 

 هایشرکت
 غيرمالی

       

 هایشرکت
 مالی

       

 دولت
 عمومی

       

        خانوار
 مؤسسات

 غيرانتفاعی
 ر خدمتد

 انوارخ

       

       خارج دنيای
      کل بدهکاران

 

باه   وضاو  م ايان . شده اسات  وصیه  غیر لفیایبه صورت ، ارائه االعاات مایمهاي بخشي برا 

و  دارايای  حجام در  ديگار  هاا و  غییارات  ،  جدياد ارزياابی  مباادالت هاا،  که مو اودي  معناي آن است

، چاارچو  ايان  در (. ده روي قطار اصالی  هاشور خاور  هايانهخ) اندنشدهحذف بخشی درون هاي بدهی

خانه سایاه  ) شونداند، پوشش داده نمیمنتشر شده دنیاي خارج وس  که  دنیاي خارجمالی هاي دارايی

 . ندهست ار باط  آنها بی از ديدگاه اقتصاد ملیبه اين دلیل که  ،(رن 

باه اناوان    ماایم هااي  بخاش در ماابال  ) هااي غیارمایم   بخاش  وس  ابزارهاي مالی  الکیتم 

از  دنیااي خاارج   مالکیات و  شاود  می در نظر گرفته دنیاي خارج هم رازنا  به انوان مو ودي( بدهکاران

ماالی حساا  ماالی دنیااي خاارج       به انوان مبادالت مایمهاي بخشابزارهاي مالی منتشرشده  وس  

هاي انباشات  ها در حسا ها و بدهیدر حجم دارايی ديگر  جديد ارزيابی يا  غییرات. شده است منعکس

 واسطه محل هب  طلبکار

 مقيم اقامت و بخش

 واسطه محل هکار بهبد

 اقامت و بخش مقيم
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باراي  (. 8  ادول  دنیااي خاارج  هااي هاشاور خاورده در ساتون     اناه خ) دشاو میدنیاي خارج منعکس 

و  اابال مت يهااالعاات اقتصاد دسترسی به ،اهمیت است با ه ناش بازارهاي مالی  هانیاقتصادهايی ک

 .استمطلو  بسیار  هاي غیرمایمبخش

در  ،خاارج ياک بخاش نهاادي ياا دنیااي       "چه کسای  -به -چه کسی از"رويکرد حسا  مالی  

مشاابه،   الاور  باه . اسات ( هاي بادهکار و بساتانکار   طبیق بخش)  لفیایحسا  مالی غیر س ب حایات

بسا   رازناماه ماالی     نیز يک بخش يا دنیاي خارج "چه کسی -به -چه کسی از"رويکرد  رازنامه مالی 

حساا  ماالی و   اساتخراج   ،بناابراين (. هاي بدهکار و بساتانکار انطباق بخش ديگر بار)است   لفیایغیر

در  ديگار  هاي  جدياد ارزياابی و  غییارات    هیه حسا ، "چه کسی -به -چه کسی از"رويکرد ازنامه  ر

 جدياد ارزياابی،   مربوط به االعاات . سازدرا ممکن می( زيربخش) ها  وس  بخشو بدهی حجم دارايی

  وسا  اص يک ابزار مالی خبراي سازي اثر  غییرات قیمت دارايی کمی زيرا ،دارد یمهمارزش  حلیلی 

 .دکنمیفراهم  راي ديگر هابخش از الريقبخش 

 "چه کسی -به -چه کسی از" رویکرد حسابداری بر مبنای توسعه. 3

  و کاربرد جریان وجوهتدوین  تجربيات. الف

يافتاه، االعااا ی در ماورد  رياان و      ً اقتصادهاي  وسعه اگرچه آمارهاي رسمی برخی از کشورها، امد اً

 -باه  -چاه کسای   از" رويکارد  االعاات بر مبناي مواردر بیشتدر  اما ،کندمی منتشر هاي مالیمو ودي

در مو اود  و آماار  از االعااات   IMF وس  بخش آمااري   به  ازگیازبینی که ب. و ود ندارد "چه کسی

 از  ملاه کشاورهايی اسات کاه     اساترالیا  دهاد کاه  صورت گرفته است، نشان مای  80گروه  کشورهاي

يکپارچاه منتشار    چاارچو  در يک  هاي متنارربخش فکیک  همالی خود را ب هاييمو ودمبادالت و 

هااي ماالی   ها و  رازناماه حسا  نیز ژاپن و امريکا مانند 80 هاي گروهکشوراز  ی عداد کم و کرده است

ا رهايی که شناسايی رواب  بین بدهکار و بستانکار ابزارها و زيربخش از قابل معحظه یئیا خود را با  ز

 .کنندمنتشر می ،سازدپذير میامکان

چاه   -باه  -چه کسای  از" رويکرد  فصیلی ازبرخی االعاات  ،همچنینهاي منطاه يورو حسا  

  وسا    کاه  هاي بخشی فصلیبراي حسا  ويژگیاين . دهندها نشان میها و سپردهرا براي وام "کسی
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 ادوين   انگلستانسپانیا و ان، ايتالیا، پر غال، اا ريش، فرانسه، آلم از  مله بسیاري از کشورهاي اروپايی

 . دنیز کاربرد دار ،انددهکر

 رياان و اوه   "اصطع  بديهی است که  .است مفید "مالی  ريان و وه" اصطع  سازيشفاف 

اوقاات   گااهی . شاود  مای اساتفاده   با  عابیر متفااو ی  االعاات انو کاربر کنندگان  دوين در میان "مالی

  رياان  ،ديگار  کاه در ماوارد  حالی ، درگیردمیبررا درمبادالت مالی  نها  "و وه مالی  ريان" اصطع 

کشاورها، از ايان اصاطع     تر بیشا . شاود مای هم  هامو ودي شاملاعوه بر مبادالت مالی،  مالی و وه

باه  . کنناد  اقتصاد استفاده مای يک هاي و وه بخش مصارفمنابع و  مربوط به االعاات  دوين منظور به

بخش نهاادي   حسب برشان که حسا  مالیاندونزي، مکزيک و آفريااي  نوبی  کشورهاي ،وان مثالان

مريکاا هار   آدر . نگرندمی "مالی و وه ريان "هاي مالی بخشی به انوان د، به اين حسا شو دوين می

اري از بسای . شاود گرفته مای در نظر  " ريان و وه" به انوان حسا  مالی بخشی و  رازنامه حسا  دو

 .وفادارندسرسختانه  SNAشناسی مورد استفاده براي مثال کشورهاي اروپايی به واژه ،کشورها

در ماورد  ها ابزارها و بخشاز  االعاات  زئیبرخی ، 80گروه در بازار نورهور  بین اقتصادهاي با 

ي چناد کشاور   فا  برا "چه کسی -به -چه کسی از" رويکرد مبناي بر( هاي مالی ريان)  ريان و وه

 . در دستر  است

هااي ماالی   و مو ودي االعاات  زئی از  رياناگرچه براي نهادهاي مالی، در بسیاري از موارد  

آمارهااي اقتصااد کاعن     چاارچو  در  اين االعاات اما ،، در دستر  استبخش متناررشهر بخش و 

و   رياان  مرباوط باه  معماول   الور هبکه را العاات مو ود ا ،بنابراين ؛کامعً يکپارچه نیست SNAمانند 

آمارهااي  باه صاورت     اوان مای  اسات،  بدهکار و بساتانکار  ه میانبطبیانگر رااست، هاي مالی مو ودي

بخش مالی باا   ینب مبادالت اين االعاات، دست آورد کههبهاي مرکزي بانکاز گردآوري شده گسترده 

ي هاا وام در ماورد مثاال، االعااات    اناوان  باه . دهد یاي خارج را نشان میاقتصاد و دنديگر هاي بخش

 متناارر هاي بخشمربوط به االعاات  ها از الريق اين وامهاي ايجادشده از و سپردهبخش مالی  ااطايی

 باا  طاابق ، مايان االعااات  گاردآوري   ممکان اسات   ،در برخای ماوارد   .شود می  دوينآوري و گرد، آنها

ساازي  يکپارچاه  باراي  ،باشند، بناابراين ن هاي مالیخشبراي ابزارها و ب SNAاستاندارد  هايبندي الباه

 .رسندبه نظر نمیخیلی مفید  SNAهاي بخشی  حسا 
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 هااي ماالی در  و مو ودي براي  ريان  "چه کسی -به -چه کسی از" کامل رويکردسازي پیاده 

 رسدمی ، به نظربا اين حال. هاي اقتصاد کعن هنوز محاق نشده استيکپارچه از حسا  چارچو يک 

کاه   هاا  رازناماه  هااي ماالی و  حساا   با گسترش اين آمارها از الرياق  80يافته گروه  وسعه کشورهاي

در   هیه و منتشر شاده اسات،  ( ESA ) هاسیستم اروپايی حسا / SNA شناسیبر مبناي روش اکنون 

کشورها در بین  ن هماهشناسی  واژه وردم رد ی وافا ابی بهدستی ،بنابراين. دنقرار دار وضعیت مناسبی

 .ضروري است ابهام، لوگیري از  منظور به

 (8BSA) ایرویکرد ترازنامه. ب

هااي  رازناماه بااا     ضعفاينکه چگونه  براي  شخی  است  حلیلی چارچو يک  ،ايرويکرد  رازنامه

، باه  لیمناابع ماا   به  ااي  حلیال  رياان    اي،رويکرد  رازنامه. دشومیهاي مالی بحرانايجاد و انتشار 

باا  حلیال    موضو پردازد که اين میهاي بخشی يک کشور ها در  رازنامهو بدهی بررسی انباشت دارايی

 ساري ياباد و    ي ديگرها واند به بخشهاي يک بخش میضعف. دشومی آغازبخشی  هايپذيريآسیب

 باراي ماالی   مشاکعت  گربیان ،بدهکار يک ت مالیمشکعزيرا  ،بگذارد  أثیرکل اقتصاد نیز  رقادر است ب

 زمان بروز بحاران حساا  ماالی در    از ،مالی بحرانو انتشار  أمنش یاين رويکرد  حلیل .است او بستانکار

 اي رازنامه رويکرد و استفاده از االعاا ی وسعه منابع  ، بهIMFدر واقع . شتا  گرفته است 990 دهه 

را  ايرويکارد  رازناماه   اي از ما ريسساده خهنس ،  دول . است پرداختهبه انوان وریفه نظار ی خود 

هااي بخشای   مرباوط باه بادهی   هااي  داده اي،رويکرد  رازنامهدر ما ريس که به دلیل اين. دهدنشان می

بخشای   ندرو هااي دارايی االعاات مربوط به از (دارهاي سايهخانه) ما ريساصلی قطر  ،ندهست ی لفیا

 .ه استماند خالی

  

                                                                                                                                      
1. European System of Accounts 

2. Balance Sheet Approach 
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 های مالیو بدهی های بين بخشی داراییساده شده از موجودی اییکرد ترازنامهروارائه  .3جدول

 (شامل بانک مرکزی)بخش دولت  (بستانکار)دارنده بدهی 
 بخش
 مالی

 بخش
 غيرمالی

 دنيای
 خارج

 کل

      (بدهکار)صادرکننده بدهی 
      (شامل بانک مرکزی) بخش دولت

 پول نقد 
 ی دیگرهاجمع بدهی

 دتمکوتاه
 به پول خار ی
 به پول داخلی

 مدت و بلندمدتميان
 به پول خار ی 
 به پول داخلی

     

      بخش مالی
 هاجمع بدهی
-کوتااه  دیگر ها و ابزارهایسپرده

 مدت
 به پول خار ی
 به پول داخلی

 مدت و بلندمدتميان
 به پول خار ی
 به پول داخلی

 (سرمایه) حقوق صاحبان سهام

     

      یبخش غيرمال
 هاجمع بدهی
-کوتااه  دیگر ها و ابزارهایسپرده

 مدت
 به پول خار ی
 به پول داخلی

 مدت و بلندمدتميان
 به پول خار ی
 به پول داخلی

 (سرمایه) حقوق صاحبان سهام

     

      دنيای خارج

ی
به پول خارج

 هاجمع بدهی 
 مدتپول در گردش و کو اه

 مدت و بلندمدتمیان
 (سرمایه) هامس صاحبان حقوق

     

مارک آلن، کريساتف رززِنبار ، کريساتین ک ل ار، بِاراد        (.8008) .به بحران مالی ايرويکرد  رازنامهی پول، الملل بینگزارش صندوق : مأخذ

 .11، صفحه  WP/02/210س تس ر و نوريِل روبینی، 
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منجار  د به بحاران ماالی   نوان که می اي راهاي  رازنامهقابنو  از ادم  طچهار ، رويکرد  رازنامه 

 : ابار ند از هااين ادم  طابق. در نظر گرفته استهاي  رازنامه در ارزيابی ريسکد، نشو

 زياان - شوددر نظر گرفته می ها به پول داخلیو دارايی خار ی ارز ها بهبدهی) يارزادم  طابق  . 

 ، (نرخ ارز ارزشکاهش  ناشی ازو ريسک نکول اي سرمايه

 نکاول ريساک   ايجااد  مادت الات  هاي کو ااه هاي بلندمدت و بدهیدارايی) ق سررسیدادم  طاب .8

مادت  هااي بهاره کو ااه   و افازايش در نارخ    جديد شاونده  بدهی در خصوصمشکعت  مربوط به

 ، (ندهست

  ،(ا کاي بیش از حد به بدهی به  اي حاوق صاحبان سهام) ساختار سرمايه هايادم  طابق . 

رويکارد   (.ها به اندازه کاافی نیسات  پوشش بدهی برايها دارايی) عهدات  پرداخت  وانايی ريسک .1

 هااي ماالی  و بادهی  دارايی  حلیل مو ودي  نها بهاما  ،دارد SNAهاي اشاره به  رازنامه  رازنامه

باه   که بدهی به و ود آورده بخشيک ، معینبراي هر ابزار مالی به اين معنا که  ؛شودمحدود می

-ه انوان بستانکار در نظر گرفته می، بهرايی متاابل را به دست آورداخشی که دبانوان بدهکار و 

 هیه در  االعااتمنبع اصلی  .است ترادفم SNAدر   فصیلی  ريان و وه اديگر، ب بیانبه  .شود

آماار   ادارهمارهاي پولی و مالی ماهانه گازارش شاده باه    آ  گزارش استانداردفرم ، رويکرد  رازنامه

هااي  و شارکت  ماامات پولی مربوط به االعاات  نهاها گزارشاين . است ی پولالملل بینصندوق 

در  .گیارد برمای  دراستخراج شده، شامل کشورهاي حوزه يورو کشور  81  که ازرا  گذاريسپرده

و  8گاذاري هااي ساپرده  مااماات پاولی، شارکت    کشور، االعاات در مورد 8   عداد ،  80سال 

رويکارد  رازناماه،    کمیال االعااا ی باراي     ديگار  مناابع  .دناد کرارائه ا ر  مالی ديگر هايشرکت

 آمار1 ،در سبد مالی هماهن  گذاريهاي سرمايهبررسی داده 1،المللیگذاري بین سرمايه مو ودي

 بدهی خار ی مشترک آمار و 1خار ی هايبدهی فصلی
 .شودرا شامل می 

                                                                                                                                      
1. Standardized Report Form(SRFs) 

2. Depository Corporations (DCs)  

3. Other Financial Corporations (OFCs) 

4  International Investment Position (IIP) 

5. Coordinated Portfolio Investment Survey (CPIS) 

6. Quarterly External Debt Statistics (QEDS) 
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، هااي آن می، بخاش ماالی و زياربخش   ت اماو دولا  ،رويکارد  رازناماه    فکیک بخشی ما ريس 

واحادهاي پاولی و    فکیک . شودمیرا شامل و دنیاي خارج  مایم ديگر هايهاي غیرمالی، بخششرکت

. دارد رويکرد  رازنامهها در و بدهی بندي دارايیناش مهمی در الباه ،هاو بدهی دارايیسررسید واقعی 

 هاي  دياد اما  فکیک ،است SNA مطابق با فعالیت نو بندي دسته برحسبي مالی ابندي ابزارهالباه

-نمای  ضامین   همواره آنها چند دسترسی به االعاات نیز  وصیه شده است، هر هدستزير اسا  رب آن

  .دشو

  ای رویکرد ترازنامه تدوین

اساا    صارفاً بار   صاورت ماهاناه  باه  ،منتخبکشورهاي براي اي  مربوط به رويکرد  رازنامههاي ما ريس

االعااات رويکارد    ساطح پوشاش   وانند کاربران می هرچندي پولی و مالی گردآوري شده است، آمارها

، ندهسات در دساتر    دوره  ناو  کمتار  با که معموالً اضافی یه از منابع االعاا استفادرا با  اي مه رازنا

باه   ولالمللای پا  ز صاندوق باین  درياافتی ا  استاندارد هايگزارش ،االعااتمنابع اصلی . گسترش دهند

د شواستفاده می هادادهآوري گردبه منظور  تفاوتم استاندارد گزارشفرم سه . است صورت الکترونیکی

 : به  ر یب ابار ند از که

 ،هاي مرکزيبانک . 

 ،پذيرسپرده ديگر هايشرکت .8

 .مالی ديگر هايشرکت . 

آوري گارد ي ماالی  ابزارهاا اصالی  بندي هدست برايهاي مالی و بدهی هاي مربوط به دارايیداده 

هااي  بخاش . شاود مای اساتفاده   واقعای و سررساید   داخلای و ارز پاول   ه  فکیکب SNAشوند و در می

مالی،  ديگر هايپذير، شرکتسپرده ديگر هايبانک مرکزي، شرکت :شاملگرفته شده  نظر استاندارد در

، (ماومی و خصوصای  ا) هاي غیرماالی شرکت ،(دولت مرکزي، ايالتی و محلی ه  فکیکب) دولت امومی

 غیارمایم هااي  بخاش و ( انتفااای در خادمت خاانوار   خاانوار و مؤسساات غیر  ) ماایم  ديگار  هايبخش

 باین  در و بساتانکار  باراي بادهکار   هااي قابال قباولی   مو اودي  ،اين االعااات . ندهست( دنیاي خارج)

 . کنداقتصاد و دنیاي خارج فراهم می ديگر هايهاي شرکت مالی و بخشزيربخش

                                                                                                                                      
1. Joint External Debt Hub (JEDH) 
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هااي  هاي بین دولات اماومی و بخاش   مو ودي حسا االعاات مربوط به  ،هاي ماهانهدادهدر  

هاي بدهکار و بستانکار بین دولت مو ودي حسا االعاات ماهانه زيرا  ،کامل نیست اقتصادمایم ديگر 

هااي باین   مو اودي حساا   . یستدر دستر  ن مایم ديگر هايهاي غیرمالی و بخشامومی، شرکت

بادهی   فصالی  المللای، آمارهااي  بین گذاريمو ودي سرمايه وان از و دنیاي خارج را میدولت امومی 

در دستر  هستند، استخراج   ناو  کمتر باکه  گذاري در سبد مالیهاي سرمايهبررسی داده خار ی و

 .دکر

 اسات،  نااق   نیز اقتصاد ديگر هايبخش و غیرمالی هايشرکت بین حسا  مو ودي االعاات 

 ديگر هايو بخش یدولت اموم متنارراين بخش  هايحسا  يمو ود خصوص در هادادهموالً مع زيرا

دنیااي   است که  وسا   هاي مالیدارايیهمان هاي بخش غیرمالی که بدهی انباشت. و ود ندارد مایم

 آماار بادهی خاار ی و   فصالی  المللی، آمارهاي گذاري بیناز مو ودي سرمايه ،شودداري مینگه خارج

در هااي ماالی   دارايیمالکیت  مربوط به هايکه دادهحالی ، درشوداستخراج میهی خار ی مشترک بد

 هماهنا   گاذاري هاي سارمايه سی دادهبرر" و المللیگذاري بینمو ودي سرمايهماابل دنیاي خارج از 

 .آيندمی دست هب "در سبد مالی

 "چه کسی -به -چه کسی از"کرد روی اطالعات بر مبنایآوری گرددر  IMF دیگر هایطرح. ج

 (CPIS) در سبد مالی هماهنگگذاری سرمایه هایبررسی داده

 انباشت مربوط بهاالعاات آوري گرد، "سبد مالیدر  هماهن  گذاريهاي سرمايهبررسی داده"از هدف 

و  بدهی کو اه سهام اوراق بهادار و اوراق) در اوراق بهادارپور فوي گذاري سرمايه مرزيبرون  هايدارايی

صاورت    باه  "در سابد ماالی   هماهن گذاري هاي سرمايهبررسی داده"،  800از سال . است( بلندمدت

 گاذاري سارمايه  پاياان ساال   هاياسا  مو ودي بر را کشور 51حدود ي هاو داده شودا را می نهساال

-مای آوري گارد  ،مورد هادف ، در ابزارهاي مالی کنندهمنتشرکشور  به  فکیک در اوراق بهادار پور فوي

 متارادف باا   "در سابد ماالی   هماهن  گذاريهاي سرمايهبررسی داده" ها درداده میزان پوشش. دنماي

مفااهیم  . است المللیگذاري بینمو ودي سرمايه پور فوي در هماهن  گذاريسرمايههاي داده پوشش

هااي  داده کاه از  "در سبد ماالی  هماهن  گذاريهاي سرمايهداده بررسی" در االعااتو اصول اساسی 

-ها و وضعیت سرمايهکتا  راهنماي  رازپرداختاز در نسخه ششم  ،شده استآوري گرد اابلاقتصاد مت

  .و ود دارد( BPM6) المللیبین گذاري
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 در ساطح هاا  مالکیت دارايی مربوط به امکان ارائه االعاات ،يندآاين فر شدهآوري گردهاي داده 

ايان   کنندهمنتشار کشاورهاي   ماابال را در  "چه کسای  -به -چه کسی از" رويکرد مبنايابزار مالی بر 

گاذاري  سارمايه  مرزيبرون  ارزشافزايش مستمر  دهنده نشان بررسی ايننتايج . دسازمی فراهم دارايی

  .در سبد مالی است

اسات،    ی عدادي اقعم انگیزششامل  "در سبد مالی هماهن  گذاريسرمايه هايدهبررسی دا" 

 هااي داده بررسای " .اسات ماورد نیااز    سبد مالی گذاريسرمايه هايبدهیدر مورد االعاا ی که  ويژهبه

هاي بخشها شامل  فصیلی دادهبرگیرنده  فکیک  در همچنین ،"در سبد مالی هماهن  گذاريسرمايه

 هايبررسی داده" ،بنابراين. استداخلی دارنده اوراق بهادار و  رکیبات ارزي اوراق بهادار نگهداري شده 

 ماایم هااي  که  وس  بخشکند را شناسايی میاوراق بهاداري  ،"در سبد مالی هماهن  گذاريسرمايه

-شارکت ) ماالی  ديگر ها و مؤسساتماامات پولی، بانک) دارنده اوراق بهادار مایم هايبه  فکیک بخش

، دولت امومی و بخاش  (موارد ديگر و گذاريسرمايههاي هاي بازنشستگی، صندوقصندوق هاي بیمه و

 . دنشونگهداري می(( هاي غیرمالی، خانوار و سايرشرکت) غیرمالی

 (CDIS)8در سبد مالی هماهنگمستقيم  گذاریسرمایه هایبررسی داده

 ار بااط باا  در  بررسای اين . دنجام داا 8009را در سال  بررسیاين بار  نخستین المللی پولصندوق بین

اداره آمارهااي ا حادياه اروپاا      ،ساازمان همکااري اقتصاادي و  وساعه     شرکاي بین سازمانی که شامل

 (آنکتااد ) و کنفرانس  جارت و  وساعه ساازمان ملال متحاد     1بانک مرکزي اروپا 1،موسوم به يوروستات

ال از سا  "گذاري مستایم در سبد ماالی رمايهس هماهن هاي بررسی داده". است صورت گرفته 1است،

 پایش هاي اخیر ها براي سالداده. شودانجام می 8009با االعاات پايان سال  نه وصورت ساال به 0 80

-هاي  جديدنظر شده در ماه ژوئیه انتشار مای و دادهد شومیاز پايان ماه دسامبر سال مورد نظر منتشر 

 . اندشرکت کرده نجام آناکشور در  98 ،حاضر حال درداواللبانه است و بررسی  اين مشارکت در. يابند

                                                                                                                                      
1. Encouraged Items  

2. Coordinated Direct Investment Survey 

3. OECD 

4. Euro Stat 

5. ECB 

6. United Nations Conference on Trade and Development 
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بهبود کیفیت آماار   ،"در سبد مالی هماهن  گذاري مستایمهاي سرمايههبررسی داد"از هدف  

 خصای    از الرياق ( IIP) المللای گاذاري باین  سارمايه  تایم در مو اودي گذاري مسا سرمايهوضعیت 

در  هماهنا   ري مساتایم گاذا سرمايه هايبررسی داده" فاهدا ويژهبه است؛ متاابلاقتصاد  غرافیايی 

باا  زئیاات    گاذاري مساتایم  سارمايه  هااي مو اودي  داده هماهنا   اامع و  آوري گارد ، "سبد مالی

آوري گردهاي بندي دادهو الباه گذاريش، ارزپوششمفاهیم، . متاابل استکشور  مربوط به  غرافیايی

ها و راهنماي  رازپرداختا ب ،"در سبد مالی هماهن  گذاري مستایمهاي سرمايهبررسی داده"شده در 

گذاري از سرمايه OECDو ويرايش چهارم  عريف استاندارد  (BPM6) المللیگذاري بینوضعیت سرمايه

 . مستایم خار ی سازگار هستند

، االعاات دقیاای  "در سبد مالی هماهن  گذاري مستایمهاي سرمايهبررسی داده" داده پايگاه 

گاذاري مساتایم در اقتصااد    باراي مثاال، سارمايه   ) ساتایم داخلای  گذاري مسرمايه مو ودي در مورد

هاي مربوط به وضعیت و داده( بندي شده استنیز الباه اابلگذار اقتصاد متموردنظر که  وس  سرمايه

وسایله   گذاري مستایم خار ی  وس  اقتصاد موردنظر کاه باه  سرمايه) گذاري مستایم خار ی سرمايه

  ماام . نماياد ارائاه مای  ( بنادي شاده اسات   البااه  اابال اري اقتصااد مت گذ خصی   غرافیايی سرمايه

آنها اکثر  نیز و خود گذاري مستایم داخلیسرمايه مربوط به االعاات اين بررسی،کنندگان در  شارکتم

هااي  بررسای داده "پايگااه االعااات   . کنناد مای  هیه  خود گذاري مستایم خار یاالعاا ی از سرمايه

گاذاري  سارمايه  مو اودي  ی از هااي االعااا   فکیاک  ،"سبد مالی در هماهن م گذاري مستایسرمايه

ها و حاوق صاحبان سهام و از وضعیت بدهی  داگانهاالعاات  شاملدر بیشتر موارد که  است مستایم

هااي  االعااات مو اودي حساا     ،باه اناوان مثاال   ) اقتصاادها   ماام هااي معاملاه   الرفنیز االعاات 

 .است( است متاابل آن ی که الرف  جارياز االعاات اقتصادهاي صلحاگذاري مستایم  سرمايه

  المللیالمللیِ بانک تسویه بينبانکداری بين محلی آمارهای. د

را ها در مراکز اصلی بانکاداري  ناخال   رازنامه بانک هاي فصلی مو وديداده  ،المللیبین سويه  بانک

 ايان    .کناد   هاان گاردآوري مای    ديگار  کشورهايدر  ستارم( هاها و غیربانکبانک) نهادهاي اابل  در

                                                                                                                                      
1. Bank for International Settlements(BIS) 
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و مطالباات و  ارزهاا    ماام را برحساب   دنیاي خاارج هاي مطالبات و بدهیاز  اي  داگانهاالعاات  ،ارقام

 8.دگیرمیدربر خار یارزهاي به  را مایم متناررهاي بخشهاي بدهی

و  هاا پرداخات  راز ، باا آماار  دهساتن  یاا لفی غیرمفاهیم محال اقامات و    اسا  بر کهيی هاداده 

آمارهاي  کهالوريبهانحرافی و ود دارد،  در اين آمارها اما ؛ندسازگارالمللی بین گذاريمو ودي سرمايه

 . دشومی هاي مایم بخشدر ماابل  هابانکخار ی هاي ارز  مو وديشامل نیز محلی 

بایش از   المللای هااي باین  بدهی مطالبات و مورد، االعاا ی در المللیبین هاي بانکمحلی آمار  

هااي راياج   پاول  ،هاي متناارر بانک محل اقامتکشور  حسببر رين مراکز بانکداري مهم مورد از چهل

هااي ماالی باراي    و بدهی دارايی .دهدرا ارائه می( هاها و غیربانکفا  بانک) هاو بخشکشور مورد نظر 

 : شده است بندي کلی نشان دادهالباهسه 

 ،هاسپرده و هاوام . 

  ،بدهی اوراق مصارف و منابع .8

 .ي ديگرهابدهیو  دارايی . 

                                                                                                                                      
باه آدر  زيار    BISالمللی محلی، لطفاً به و  ساايت  براي مشاهده االعاات و راهنماي مربوط به آمارهاي بانکداري بین.  

 :مرا عه کنید
http://www.bis.org/statistics/bankstats.htm 

ها در مورد دنیاي خاارج  المللی همچنین، آمارهاي بانکداري  لفیای براسا  مطالبات مالی  رازنامه بانکبینبانک  سويه . 8

هاي بین ادارات در اداره مرکزي هاي قراردادي از  مله خال  حسا هاي فصلی، آمار وامداده. کندآوري و منتشر میرا گرد

مجماو  مطالباات برحساب    . دهاد  ي يک سیستم يکپارچه  هانی پوشش میرا بر مبنا هاي  ابعهها و شرکتو  مامی شعبه

. و نیز کشور متاابل  فکیک شده اسات ( ها، بخش خصوصی غیربانکی و بخش امومیبانک)مانده سررسید، بخش  زمان باقی

باه اناوان   . ستگیرنده بدون واسطه را گردآوري کرده اها، آمار قرضمجمواه اول داده. دو مجمواه آماري  دوين شده است

در مجموااه دوم،  . شاود شود، نسابت داده مای  واقع می( سرمنشأ ريسک)مثال، مطالبات به کشوري که در آن ريسک اصلی 

-به انوان مثال، مطالبات به کشوري که ريسک نهاايی در آن واقاع مای   . ها بر مبناي ريسک نهايی گردآوري شده استداده

آوري شده  خود را به بانک گرد هاي  لفیای ملیکشور، داده 0 هاي مرکزي بانکدر حال حاضر، . شودشود، نسبت داده می

باراي  . شودهاي  هانی استفاده میدهند که از آنها به انوان مبنايی براي محاسبه و انتشار دادهالمللی گزارش می سويه بین

 : المللی مرا عه کنیدسايت بانک  سويه بین  کسب االعاات بیشتر به و 
http://www.bis.org/statistics/consstats.html 
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 .دهناد گاذاري پور فاوي و مساتایم را پوشاش مای     اماده سارمايه   الور بهبندي اخیر دو الباه 

هاي مرکزي و مااماات پاولی    وس  بانک د،نشومیآوري گرديی که در سطح مرکز مالی يا کشور آمارها

يااا  المللاایاهاداي وام و اسااتاراض باین  حجام زيااادي از  مباادرت بااه  کااه اي کشاورها و مراکااز ماالی  

هااي  ها به انوان واسطه  رياان ناش بانک از یایاسآمارها م. شوندمی، گزارش ندنمايمی گذاري سپرده

گوناه کاه در الارف    هماان بستانکار هاي آنها به بانک هاي خار یبدهی سنجشی از المللی،سرمايه بین

فاراهم   ی خاارج از کشاور  باانک فعالیات  معیاري از اهمیت مراکز ماالی و  نیز و است بستانکار ثبت شده 

 . دنکن می

 -باه  -چه کسیاز" رویکرد مبنای های منطقه یورو برابدر حس (ECB)بانک مرکزی اروپا  تجربه. ها

 "چه کسی

 "چاه کسای   -به -چه کسی از" رويکرد هاي مالی بر مبنايو مو ودي و  دوين  ريانآوري گردداليل 

ساه   ،در ايان زمیناه   .اسات   حلیلای  در مجمو يورو منطاه  هايکشوربراي ( بستانکار / وس  بدهکار)

چاه   -باه  -چاه کسای   از" رويکارد آمااري  االعااات  . االعاا ی بايد ارائه شود چارچو مثال از چنین 

 . اماومی دولات و   بدهی  .8 فرايندهاي انتاال پولی، .  رويکرد نظارت بر ،الور قابل  و هیبه ،"کسی

 .کندمیرا  اويت  منابع و مصارف اوراق بهادار

چاه   از" رویکارد  چارچوب سازی پول درانتقال پولی از طریق یکپارچه هاینظارت بر فرایند

 "چه کسی -به -کسی

 مبادالتاز  "کسی  چه -به -کسی چه از" رويکرددر  آناابل مت هايو الرف پولی هاي کلسازي يکپارچه

دست  به پول ندهدار مایمهاي پول در ماابل بخش منتشرکننده مایم بخش لفیای هاي  رازنامه مالی و

که از است ( MFI )مالی پولی مؤسسات  در دستر ،  رازنامه یاالعاا منابع اولیه از  سري. است آمده

در  ،ازناماه  ر آمارهااي ايان  . ندشومیپول گسترده محاسبه  متغیرهاي اصلی متاابلو  یپول هايکلآن 

 هاا و اوراق بادهی   هاا، وام ساپرده  مانندسبتاً دقیای از ابزارهاي مالی متفاوت هاي ن فکیک بیشتر موارد

                                                                                                                                      
1. Monetary Financial Institutions 
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 از" رويکارد ارائاه    ااکنون اسا  اين االعااات،   بر. دشواابل را شامل میمت سررسید و بخش برحسب

 ا رايای شاده  ه ياورو  منطاا ي فصلی هاحسا  در هاها و وامسپردهبراي ابزار  "کسی  چه -به -کسی چه

-دولت اماومی و شارکت   وس   اوراق بهادار انتشار ها و رازپرداخت هاي مربوط بهآماراز الريق . است

  . دشومیمل اکهاي پولی هاي مربوط به کلمجمواه داده ،هاي مالی و غیرمالی

به  فکیک  ،ها رازنامههاي مالی و حسا ها در خصوص اين منابع داده دست آمده ازاالعاات به 

اسايی پاول گساترده را   ، شناابلهاي متبخشهاي دارايی و بدهی و بنديالباه ،هاي مالیشرکتبخش 

ممکن کماک   مالی چارچو   رين گسترده در پولی  حوالت  حلیل ، بهوضو ماين . سازدپذير میمکانا

 در شاده  ثبات  اقتصاادي  هااي شارفت پی به راحتی به  اکند اين امکان را فراهم می ،همچنین ،دکنمی

 . شوند مر ب  سرمايه و درآمد  ولید، هايحسا 

و  داخلای  پاذير هاي ساپرده شامل بانک مرکزي، شرکت بخش انتشار پول است که بر اينفرض  

. دهناد را  شاکیل مای   مؤسسات پولی مالی هايبا هم زيربخششود که می مایم بخشو وه بازار پول 

هااي ماالی   بخش شرکت در ي ديگرهاهستند که شامل زيربخش مایمهاي ی بخش، مابادارندگان پول

در واقع، دولات   .است سازي سادهنوای اين موضو  البته  .دنشوهاي دولت امومی میزيربخش  مامیو 

 وسا    واناد  مای  ي پولی منتشرشدهاابزاره رب شمالکیتپولی داشته باشد و  بدهی مرکزي ممکن است

بخاش   هماان  یت پاول  وسا   مالک ،بنابراينکنار گذاشته شود و  یپول هاي کلاز  لیپولی ما مؤسسات

 اناوان مثاال،   باه  ،ه است که پول خنثای اسات  شدفرض  ،بخش دنیاي خارجدر  .باشد آن منتشرکننده

پولی که  وس  ناشران مایم نشر يافته ن امالکهاي غیرمایم  بخش هايايیدار یزن و هابدهی يک از هیچ

 . شوندپول لحاظ نمی محاسبه است، در

 : متغیرهاي پولی در نظر گرفته شده ابار ند از 

  ،(منتشر شده  وس  بانک مرکزي) نادپول  . 

  ،الیم پولی  وس  مؤسساتشده  دارينگه انتاال  هاي قابلسپرده .8

هااي  به انوان مثال ساپرده ) هماه سه حداکثردر يک دوره   بديل به نادهاي قابل سپرده . 

  ،مالی پولی  وس  مؤسسات داري شدهنگه (مدتکو اه ازاندپس
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 (مدتکو اههاي به انوان مثال سپرده) دو سالهحداکثر  اي با سررسید  وافق شدههسپرده .1

  ،مالی پولی  وس  مؤسساتداري شده نگه

دوسااله  حداکثر اوراق بدهی با سررسید  و بازار پول هاي صندوقسهام  ،بازخريد هاي وافق .1

  .مالیپولی  وس  مؤسسات ده منتشرش

را نیاز پوشاش    ي سااختاري هاا و ساپرده بهاادار   اوراقاست مکن م، گفته پیشمتغیرهاي پولی 

  :شودمی  عريف زيرصورت  مختلف، به هاي پولیکل ،میزان پوششبا  و ه به  .دهند

داري شاده  وسا    هاي قابل انتاال نگاه و سپرده نادشامل پول  :(M1) حجم پول محدود . 

 ،مالیپولی مؤسسات 

هااي  مادت و ساپرده  اناداز کو ااه  هااي پاس  و سپردهM1 شامل :(M2) حجم پول متوس  .8

  ،مالی پولی داري شده  وس  مؤسساتمدت نگهکو اه گذاريسرمايه

 1بند که در  گونه همانو ابزارهاي قابل ارضه در بازار  M2شامل  :(M3) وسیع حجم پول . 

کاه  وسا     M3 مانناد حجم پول بخشی ممکان اسات    ،بعديگام در  .شده است ذکر باال

  . عريف شودشود، داري میخانوار نگه

 "چه کسی -به -چه کسی از" رویکرد چارچوبنظارت بر بدهی ناخالص دولت عمومی در 

ده شا  حوالت مالی در منطاه ياورو اساتفاده    نظارت بر منظوربه ،بدهی ناخال  دولت امومی االعاات

 لفیای، هار ناو  بادهی     ناخال  بدهی مانند  ،ولت امومی يا بدهی ماستريختبدهی ناخال  د. است

ايان   .گیارد  در نظار نمای  ، شاود داري مینگهبه انوان دارايی مالی  وس  واحدهاي دولتی که را دولت 

  .ودشها میها، اوراق بدهی و وامو سپرده نادها شامل ابزارهاي مالی پول بدهی

هاا  اين بدهی. کنديا بستانکار فراهم میبدهی را به  فکیک بدهکار  االعاات ،بدهی ماستريخت 

. شاود  اسیم میيا ا حاديه اروپا در منطاه يورو  يک اقتصاد، غیرمایميا و  هاي بدهکاران مایمیبه بده

مؤسساات   ،پاولی ماالی   ديگر بانک مرکزي، مؤسساتهاي از  مع بدهی  وس  افراد مایم بدهی یزانم

                                                                                                                                      
اين معاهده از سوي ا حاديه اروپاا در ساال   . مبناي محاسبه بدهی امومی در ا حاديه اروپا، مفاد معاهده ماستريخت است.  

 .نامه  شکیل ا حاديه اروپا  دوين شدبه انوان بخشی از پیمان 998 
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 در افاراد غیارمایم  بدهی  پوشش به يک قلم ثبتی. دشومیمحاسبه  مایم ديگر هايخشبمالی و ديگر 

، بدهی از الريق سررسایدهاي  آن دارندهابزار و  برحسب آنها  فکیک بر اعوه که دپردازمی منطاه يورو

 .شودپول رايج نشان داده می واحد نیز از الريق وآن مانده  اصلی و باقی

 "چه کسی -به -از چه کسی" رویکرد چارچوبدر اوراق بهادار  ریدانشر و نگهنظارت بر 

و  مااالی  ااأمین مربااوط باه  االعااااتارائااه دقیاق   مکااانا ،"چااه کسای  -بااه -چااه کسای  از" رويکارد 

 زمیناه در  ويژه به در بانک مرکزي اروپا، کاربرد زياديکه را  يگذاري مالی از الريق اوراق بهادار سرمايه

 و هاا و بادهی   رکیبات بخشی دارايی ،رويکرداين . دهدمی ،دارد ثبات مالیو  سیاست پولیهاي  حلیل

  .سازدآشکار میرا  مالی پذيري سبدآسیبمیزان نااط قوت بالاوه و 

 از الرياق ، "چه کسی -به -از چه کسی"رويکرد   داول ابزار اوراق بهادار دردر مورد پیچیدگی  

و باراي بساتانکاران و    (از الرياق زيرگاروه  ) شاود مای   عیین وراق بهادارا انتخابی براي  زئیات  فکیک

نسابت   باه رواب  ايجاد ها به  رکیب اين  فکیک. است بخش و زيربخش ،محل اقامت برحسب بدهکاران

ها ممکن اسات نیااز باه    چون داده ويژهبهشود، میمنجر  "چه کسی -به -از چه کسی"در رويکرد  زياد

ه، گارو زيراوراق بهادار به   فکیک از اين رو،. دداشته باشن هامو ودي  ريان وانوان نشان داده شدن به

 .بخش و زيربخش ضروري است

"اوراق بهاادار  - وسا    -بهاادار اوراق "متمرکاز  پايگاه داده ،در بانک مرکزي اروپا 
 باه وسایله   ، 

اق بهاادار  هااي  رياان و مو اودي اور   داده کیفیت بهبود ه منظورب 8هاي مرکزيسیستم اروپايی بانک

پايگااه   ،"اوراق بهادار - وس   -بهاداراوراق " پايگاه داده متمرکز .شده است ايجاداهداف سیاستی  براي

 آمارهاا کاه  الاوري باه ، دهکار را ذخیاره   فارد من اوراق بهاادار  مربوط به است که االعاات یداده کوچک

 ،همچناین  ،ندشاو دآوري گار  گونااگون  نیازهااي باه منظاور انجاام     يپاذير انعطااف   وانند باه نحاو   می

ياا  و اوراق بهاادار بادهی، اوراق بهاادار ساهام و ساهام       مانناد ابزارهاي مالی از  یهاي مختلف بندي الباه

ابازار باه   ياک  در ماورد   االعااات ذخیاره شاده   . دهاد گذاري را پوشش مای واحدهاي صندوق سرمايه

  ها ويژگیاين  انتخا  .پردازدمیمنتخب آن ابزار  هاي ويژگیشود که به  وصیف یم فکیک ی يها ويژگی

                                                                                                                                      
1. Centralized Security-by-security Database (CSDB) 

2. European System of Central Banks (ESCB) 
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آمااري  کاربردي  هاي برنامه براياهمیت  موارد با. باشد متفاوت ،داده پايگاه اهداف به بسته است ممکن

، بخاش ياا   انتشااردهنده ، محل اقامات  اوراق نام منتشرکننده  ،یالملل بیناوراق بهادار  شناسايیشماره 

، قیمات  در گاردش ازخريد، ناو  اوراق بهاادار، واحاد پاول     زيربخش منتشرکننده،  اريخ صدور،  اريخ ب

-مای را شاامل  هاي ساود  پرداخت اريخ و و  اوراق بهادار بازارمانده يا  مادار باقیصدور، قیمت بازخريد، 

 .دشو

اي مرحلاه ساه   يفرايناد  ،"اوراق بهادار - وس   -بهاداراوراق "پايگاه داده متمرکز ولید آمار از  

 :است

الیاف  از  دمنفر اوراق بهادار در خصوص االعااتو خريد آوري گرداز الريق  يی کهها داده . 

اي ها دهنادگان داده هااي دولتای، ارائاه   هاي مرکزي، ساازمان بانک مانندمنابع وسیعی از 

سساات  ؤمدر حد ررفیت آنهاا باه اناوان    ) آيددست می جاري و مبادالت اوراق بهادار به

 .(دارنده يا متولی اوراق بهادارنگه

کاه   منفارد  اوراق بهادارهاي داده. دهدرا پوشش می االعااتمديريت کیفیت مرحله دوم،  .8

هاا  بررسی. دشومیدر پايگاه داده دريافت، ادغام و ذخیره  آوري شدهی گرداز منابع متفاو 

در آن اگار  و  شاده انجاام   االعااات  يو ساازگار  قابل ااتماد باودن  بودن، کاملبه منظور 

 .ندشومیمشاهدات  صحیح  شود،ی اشتباهات شناساي

 . استبندي الباه مطابق با معیارهاي مختلف منفرد اوراق بهادار هاي داده سازيِذخیره . 

 - وسا    -بهاادار اوراق " پايگااه داده متمرکاز  باین   ار باطبراي ايجاد   راا حال در پروژه يک

ماایم و   براي دارنادگان  اوراق بهادارکیت مالآمار  با هشدبهادار منتشر آمار اوراق در زمینه "اوراق بهادار

گاردآوري شاده   اين هادف، االعااات    براي. شده به بخش و زيربخش، و ود دارد بنديالباه غیرمایم

به االعااات ذخیاره    فردمناوراق بهادار  در سطح (متولیانيا  دارندگانبه انوان ) دهندگان وس  پاسخ

با استفاده رابطه، اين . شودمیمر ب   "اوراق بهادار  -وس  اوراق بهادارا  " پايگاه داده متمرکزشده در 

را  اوراق بادهی  مالکیتدارندگان و االعاات  و گیردشکل می المللی شماره شناسايی اوراق بهادار بیناز 

 :دربردارد

                                                                                                                                      
1. International Securities Identification Number (ISIN) 
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  نیاز و بخش و زياربخش نهاادي و    محل اقامت اسا  بر بدهی  اوراق دارندهاالعاات 

 ،بزر  و پیچیدهرمالی مالی يا غی گروه براسا 

 جپول راي به اوراق بهادار دارايی یزانم، 

کاه باه    یدو گروه از اواملهاي دادهاسا   اوراق بهادار امد اً بر هايدارايی موردهاي  اري در گزارش

 -8 واوراق بهاادار   متمرکاز  گاذاران ساپرده  و نیاز  متولیاان - : استاالعاات دسترسی دارند،  گونهاين

 -اوراق بهادار " مبناي روش متولیان اوراق بهادار برموارد، االعاات  بیشتردر  گان مستایمدهندگزارش

اوراق  مالکیات االعااات  آوري گردين موضو  همچنین به ا. گردآوري شده است "اوراق بهادار - وس  

ق بهاادار  اورا مالکیات  فکیک  که امکان دارداشاره  مایمن غیرمتولیا االعاات مایم ازهاي  بهادار بخش

 اوراق بهاادار "یم، االعااات  دهنادگان مساتا  گازارش  ،همچناین  .دهدرا میمحل اقامت ناشر  مبنايبر

ماوارد  نو  ابزار، سررسید، محل اقامت ناشار و    فکیک به خود اسا  مالکیت بررا  " وس  اوراق بهادار

 .کنندمی  هیه ديگر

 االعااتاوراق بهادار که  مالکیتو تشار ان براي آمار االعااتگردآوري  يکپارچه چارچو ايجاد  

و بخاش ياا    ناشار ، سررسید، کشور رايجنو  ابزار مالی، واحد پول  :ه  فکیکال بابدوره  ناو  و با  روزبه

 چاارچو  ايان   ،ايان اساا    بار  است؛بر  هزينه نیز وبوده  مورد  ااضابیشتر  ،کندرا فراهم می زيربخش

 ،هااي ماالی  رازناماه   داده با استفاده ازید منظم آمارهاي اوراق بهادار  ول به منظورپذيرفته که  يکپارچه

 .داشتخواهد  نیاززمان چند سالی  هنوز

 های مالیو موجودی برای جریان "چه کسی -به -چه کسی از" رویکرد چارچوبکاربرد  .4

 "چه کسی -به -چه کسی از"رویکرد مبنای  گردآوری و تدوین اطالعات بر. الف

اقتصاادي و   ديگار  هايمبادالت،  ريان ،برحسب بخش و نو  ابزارهاي مالیکه  هااز حسا  ايهمجموا

که محال اقامات    هرچنددهد، نشان می اابلتم هايدر برابر بخشرا هاي مالی مو ودي دارايی و بدهی

 اري  مفیدکند و االعاات منعکس می  ريدقیقبه شکل  را هم با واقعیت اقتصاد  هانی مر ب يا مرز، 

 .دکن، فراهم میدشويک بحران  منشأ واند هاي مالی که میمناسب با مو ودي و  ريان موا ههبراي 

-، حساا  یی سیاستهماهنگات مر ب  با نظارت چند انبه، ثبات مالی و الزامدر زمینه  ويژهبه 

ائه االعاات قابال  ار به منظورقوي  يابزار، "چه کسی -به -چه کسی از" رويکرد مبناي هاي بخشی بر
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 ی کااههااايچنااین شاااخ  .کنناادماای ارائااه ي ديگاارو اقتصااادها 80ماايساه بااراي کشااورهاي گااروه  

دنیااي   ازکاه هماواره   االعاات حسا   اري  ممکن است به پوشش بوده،ها دهنده ادم  عادل انعکا 

در  االعااات  دولت اماومی ياا   هايکسري بود ه و بدهی هاي مربوط بهداده ،ندشومیاستخراج  خارج

مباادرت  هااي غیرماالی و خاانوار    شارکت  هايبخش انداز خصوصی و بدهی حاصل از حسا پسمورد 

 .نمايند می

  ا دريابیمکند اين امکان را ايجاد می ، "چه کسی -به -چه کسی از" رويکرد مبناي مبادالت بر 

 دنیااي خاارج  و داخلای   هااي بخشبین  نیزو  ي مالی مختلفابزارها در بینبخش  هر يمازادهاه چگون

ابزارهااي   استفاده از دررا  خود کسري، نیازهاي مالی هاي دارايچگونه بخش ياو   خصی  يافته است

 ايان مباادالت   .دکننا فاراهم مای   ،دشاو دنیاي خاارج مای  آن که شامل  کنندهي  أمینهابخش مالی و

باازي را مانعکس   مالی و سودهاي سافته  در بازارهاي مالی به دلیل بازدهی هافعالیتافزايش  ،همچنین

و  ادغاام  از  ملاه  ديگار  و  غییارات  هاناشی از  جديد ارزيابی هاشناسايی  غییرات در  رازنامه. کنندمی

 .استاهمیت  بادر اين مبادالت ها نیز مالکیت

 -به -چه کسی از" رويکرد مبناي هاي مالی برو مو ودي  ريانبراي  SNAهاي  دوين حسا  

را  ااري   در شاراي   آمارهااي اقتصااد کاعن    در مو اود مهم  االعاا ی هايبرخی شکاف،  "چه کسی

 هااي  دادهآوري گردهاي گذاري بیشتر در سیستمنیاز به سرمايهاين موضو ، اگرچه . دادخواهد  وششپ

 . د داشتخواه وضیح داده شد،  بخش پیشین اوراق بهادار در براي پايگاه داده گونه که همان ديد 

پاساخگويی باه    بار اساا  میازان   بايد هاي نهادي  ر االعاات از بازارها و بخشدقیقآوري گرد 

، بنابراين. دشو انجامو پردازش االعاات منابع اضافی آوري گردقیود محرمانه و هزينه واحدهاي آماري، 

 .ايجاد  وافاا ی داريم نیاز به ،مورد استفاده منابع االعاات و شدهآوري گرداالعاات  کلدر سطح 

هااي اقتصاادي و  وساعه    و ساازمان همکااري  ( IMF) المللی پاول صندوق بینکنفرانسی میان  

(OECD ) دومفوريه  ا  82از  المللی پولهاي بخشی در مار اصلی صندوق بینبراي کارشناسان حسا 

دهای   انتشار و گزارشهدف اصلی کنفرانس،  وافق در مورد استرا ژي گسترش . برگزار شد   80مارچ 

. باود  80و اقتصادهاي پیشرفته غیرگاروه   80هاي بخشی  وس  کشورهاي گروه ساالنه و فصلی حسا 

 ها و هاي ملی بخشی و  رازنامه هیه يک قالب گزارشی براي حسا  موردبراسا  الر  اولیه،  وافای در 
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هااي  ي يک مجمواه حداقلی از حسا اين قالب، مبنايی برا. ها، صورت گرفته استبندي و اولويتزمان

-، شامل چهار بخش مای گفته پیشراهنماي قالب . المللی به کار خواهد گرفتبین بخشی قابل ماايسه

هااي  ااري و     فکیاک مباادالت برحساب حساا      .8هاي حداقلی بخش و زيربخش،  فکیک.  : شود

( مانده و  رکیب پول ناد سررسید باقی شامل بدهی در ار باط با زمان)بندي ابزار مالی الباه . سرمايه، 

 هااي بخشای و  رياان و    وافای در مورد  دوين حسا  ،همچنین. هاي غیرمالیبندي دارايیالباه .1و 

ساازي و اود    هنگاام  حداکثر يک فصل براي بهخیر أ هاي مالی بخشی با دوره  ناو  فصلی با مو ودي

هااي اقتصاادي و   اروپا، يوروستات، سازمان همکااري  بانک مرکزي)المللی مر ب  هاي بین سازمان. دارد

پیگیاري   هماهنا  صاورت   اين  وصیه را باه ( المللیبانک  سويه بین و المللی پول وسعه، صندوق بین

هاا و   وافاق صاورت گرفتاه دربااره حساا       ، قرار بر اين است کاه استپذير   ا آنجا که امکان. ندکن می

باراي   1 80ريزي شده که  ا سال  شود و برنامهيکپارچه  SNA2008کارگیري  هاي بخشی، با به رازنامه

 .دشوبسیاري از کشورها  کمیل 

 "چه کسی -به -چه کسی از" رویکرد کارگيری اطالعاتبه مراحل. ب

ياک  ده از هاي مالی بايد با اساتفا و مو ودي  ريان حسا  المللی،براي االمینان از قابلیت ماايسه بین

گاردآوري و انتشاار    هااي نهاادي،  ها و بخشبندي دارايی و بدهیالباه  وافق شده از حداقلی مجمواه

هاا را  و قابلیت دسترسی به االعااات، داده  کشورها ممکن است با  و ه به نیازهاي  حلیلی خود .ندياب

ارهااي  ساختار نهادي آنها بوده و يا براي اساتفاده از ابز  بیانگرنمايند که گردآوري   ري زئیدر سطو  

هااي  بايد شامل بخاش ی بندي بخش، الباهالمللیماايسه بین به منظور .مالی ويژه صورت پذيرفته است

 عريف شده، با حداقل  فکیک در ابزارهاي مالی کاه متارادف باا     SNA2008نهادي اصلی باشد که در 

  .است SNA2008بندي اصلی ابزارهاي مالی مندرج در الباه

-موا هخود با آن هاي  امع کشورها در  دوين حسا  یاحتمال الور به با  و ه به مشکع ی که 

 : شودنجام میزير ا مراحلر د نا راي آاند، 

احتماالی   الاور  باه  یابزار ماال  بنديالباه الريق از اصلی نهادي هايبخش هايحسا  :اول گام -

  وسا   ماالی  هااي شارکت  هااي حسا  بیشتر  فکیک ها،داده منابع  وسعه با. شودمی ايجاد

 . ممکن است رخ دهد هازيربخش
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 هاا، وام مانناد  ايماالی  ابزارهااي  براي" یچه کس -به -یچه کس از" رويکرد االعاات :دوم گام -

 اماا  ؛شاود   ادوين  و گاردآوري  سهولتممکن است به  بازنشستگی حاوق و بیمه يا هاسپرده

-قابل مبادله باه   یمال ديگر ابزارهاياوراق بهادار و  يبرا یایاالعاات دق چنین دنکرفراهم 

 . بود خواهد برانگیز چالش يهمبادالت بازار ثانو واسطه

مناابعی   نیاز گاران و  و  حلیال  گردآورنادگان به  ،هاهاي انباشت بخشی و  رازنامهحسا   دوين 

نهاادي مناساب ممکان اسات بساته باه شاراي           ر یبات. ددارو پردازش االعاات نیاز آوري گردبراي 

 از" رويکرد مبناي هاي مالی بريدمو و و  ريانبراي يکپارچه  چارچو  دوين . تفاوت باشدمختلف، م

ین در ب اسیم کار . ردها در هر کشور داللت دا خصی  داخلی مسئولیت بر "چه کسی -به -چه کسی

 بساتگی  هااي ملای  آمار حسا يکپارچه کشور در  دوين  هر به  ر یبات نهادي خاص ،نهادهاي مختلف

 یبخاش خاصا   با يکهر ناش داشته باشند که ممکن است یهاي مختلفسازماندر اين خصوص،  .اردد

 بخاش دهای کامال و االمیناان    پوشاش کنناده    ضامین  ،بناابراين  باشد،نزديک ها در ار باط از حسا 

کارهاي صاريح و رسامی   وی بايد از الرياق سااز  هماهنگ سازوکارها و ها، مسئولیتناش. است سازگاري

 .دشوعیین  

الاور  باه هااي بخشای را    اکنون حساا   براي کشورهايی که ويژه، بهیفنی و آموزش هايکمک 

در  کهد شو يیاي ا رادر قالب منطاه آموزش ممکن است. اند، ضروري خواهد بودنکرده املیا یکامل 

هاي منابع حدويتم با در نظر گرفتن. آيدمیامل  بهبرداري بهره حداکثر ،رد استفادهنتیجه از منابع مو

-نظر می به ضروري پیشرو مبناي کشورهاي منتخب بر املیا ی کردن آن فنی، هايمو ود براي کمک

 . رسد

 نااي مب هاي ماالی بار  و  ريان مو ودي هايدادهآوري گردبا  و ه به محرمانه بودن االعاات،  

ري از  زئیاات االعااات ماورد    که سطح بااال  زمانی ويژه برايبه "چه کسی -به -چه کسی از" رويکرد

 . ساز باشدمشکل در بعضی از شراي  کن استمم  ااضا باشد،

 واند به شکل  اداول سااده کاه    هاي مالی بخشی میو مو ودي گام،  ريانین نخستانوان به 

هاي بستانکار برحسب محل اقامت بدهکاران و ابزارهاي مالی باشد، ارائه شاود  بیانگر  ريان و مو ودي

در مرحلاه بعاد،  اداول بیاانگر     (. هاي ماالی بادهکار  و مو ودي يک  دول ساده شده براي  ريان و)

 .  واند گردآوري شودمی "چه کسی -به -چه کسی از"االعاات 



 

 818 "به چه کسی –از چه کسی "های مالی بر مبنای رویکرد  یکپارچه برای موجودی و جریان یچهارچوب

 گيری نتيجه. 1

هااي  المللی به منظور  ادوين و انتشاار داده  بین هماهن هاي اي را براي  رويج  عشزمینه ،اين مااله

باا اساتفاده از    "چاه کسای   -باه  -چه کسای  -از" رويکرد مبناي هاي مالی بخشی بر ريان و مو ودي

 شکاف االعااا ی  ها،دادهاين آوري گرد .کندمی فراهم( SNA) هاي ملیحسا  منظايکپارچه  چارچو 

الی رابطه متاابل ما  ،اين االعاات. دنمايرفع مینمايان شده بود،  8002 مالی سالن بحرا دری که امیا

خواهاد  شان در دنیاي خاارج را آشاکار    اابلاقتصاد و نیز بین آنها و بخش مت هرهاي مختلف بین بخش

 .ساخت

دهاد  مای  ارائاه را  SNA2008 اقتصاد کعنيکپارچه  هايهاي اصلی حسا ويژگی گزارش،اين  

مبنااي   هااي ماالی بار   و  رياان  مو ودي شاملهاي بخشی ی براي  دوين حسا چارچوبانوان که به

 چهاار ، SNAيکپارچاه   چاارچو  وياژه  باه  ؛دشومی گرفتهکار به "چه کسی -به -چه کسی از"رويکرد 

 : شر  استاين کند که به سازگاري را  ضمین می ادهقا

ياا   واحاد نهاادي  مجمو  کل ثبت بدهکاران و کل ثبت بستانکاران يک ) سازگاري امودي . 

  .(ندهستبخش مساوي 

هاي بستانکار آن ناو   هی يک نو  مبادله براي  مامی نهادها با ثبتثبت بد) سازگاري افای .8

  .(استبا آن برابر  اابلمبادله براي نهادهاي مت

زماان   همانارزش و در  همان باناشی از مبادله داراي ثبت متاابلی ثبت ) سازگاري متاابل . 

 .(است خود اابلبخش متدر حسا  

در هااي  اراز افتتاحیاه و اختتامیاه     وديمو ا باین   غییارات  )  ريان -مو وديسازگاري  .1

شاده   محاسابه الاور کامال   باه ها دارايی حجم و  جديد ارزيابیدر  ديگر مبادالت،  غییرات

 (. است

 نشاان دادن بر ، SNA2008  در هاي مالی ريانمو ودي و براي حسابداري اصلی ساختار  .1

 اابل با بخش ديگار  در ی بخشچه "به  اي  "دهدانجام می کاري را چه بخشیچه "اينکه 

 . ،  مرکز دارد"دهداي انجام میچه مبادله

، برخعف اساتفاده  SNAيکپارچه  چارچو هاي بخشی  دوين شده در مزيت استفاده از حسا  

نهادها   مامها براي سازگاري داده ،چارچو اين است که اين متفاوت آماري از االعاات ناق  از منابع 
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ن بای روابا    مناد نظاام درک  ،بناابراين  ،کناد هاي اقتصادي را  ضمین میانو  ري براي مو ودي نیزو 

ن  واباع مختلاف   بای ی، ار بااط متاابال ماالی و ار بااط     واقعمالی و  هايهاي اقتصادي در حوزه ريان

 . سازدپذير میمکانرا ا( انداز و انباشتن  ولید، مصرف، پسبیبه انوان مثال ) اقتصادي

رويکارد  مبناي  هاي مالی بر ريان و مو وديدر خصوص به االعاات وضعیت فعلی دسترسی  

هااي  شاکاف دن کار برالارف  با  و ه باه اهمیات   . اولیه است احلدر مر "چه کسی -به -چه کسی از"

هااي  رياان و   د که حساا  شوالمللی، پیشنهاد میبین منظور دستیابی به قابلیت ماايسهبهاالعاا ی، 

هاا و  و بادهی  ها دارايی بنديالباه ازمورد  وافق  یده از يک مجمواه حداقلهاي مالی با استفامو ودي

 . ندشوهاي نهادي  دوين و منتشر بخش

 هاا باا آن  خاود  هااي  اامع  کشورها در  دوين حسا  الًاحتمااين مااله با  و ه به مشکع ی که  

اي باا  مرحلاه  الاور  به "یچه کس -به -چه کسی از"رويکرد  ا رايدهد که موا ه هستند، پیشنهاد می

. صاورت پاذيرد  سیاساتی و  حلیلای    الزاماات و  مورد نیااز  ، منابعيآمار  اري  وسعه به وضعیت  و ه

 :ددهارائه میها را مراحل زير برخی از دستورالعمل

 هاي اصلیبخش وس   رايجمبادالت مالی ها و مو ودي، 

 اقتصادي نیاز   ديگر هاي ريانو  دولت امومی ،هازيربخش برحسبهاي مالی براي شرکت

 ،وددر نظر گرفته ش  زئیات بیشتري ممکن است

 باراي   "چاه کسای   -باه  -چاه کسای   از" رويکارد  مبتنای بار   ي مالیهامو ودي و  ريان

  ،هاي مالی و احتماالً دولت امومیهاي شرکتزيربخش

 ي ابزارهاي برا "چه کسی -به -چه کسی از" رويکردمبتنی بر  مالی هايمو ودي و  ريان

 ،(نادشونده مهم ديگر ها، ابزارهايها، سپردهوام) خاصمالی 

 -باه  -چه کسی از" رويکرد مبناي به صورت کامعً يکپارچه بر هاي مالیو مو ودي  ريان

باه  هاا و ابازار، شارو  و    زياربخش  زئیات کل از  ،هازيربخشيا  بخش برحسب "چه کسی

  .ادامه يابد و ابزارها زيربخش ر  زئیات پراکندهسمت 
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 8بدهي و نفت

 

 *محب نرجس: مترجم

 

 

 چکيده

 ساال  پايان در مشابه رقم برابر نيم و دو که از بوده دالر( تريليون) ميليارد هزار 1/8 تقريباً جهان گاز و نفت بخش بدهي کل ميزان

داده،  تشکيل ها را بدهي اين پشتوانه است که هايي دارايي ارزش توجه  قابل افت نشانگر نفت قيمت اخير کاهش. است باالتر 8002

هاا   همگام با ساير شرايط انقباضي که به دليل کاهش سريع ارزش داراياي . آورد وجود مي عنصر جديدی را برای تغييرات قيمتي به

 نفات  بخاش  بدهي سنگين اثر. افت قيمت نفت شود پويایتأثير ممکن است باعث تشديد تر  رخ داد، استفاده از اهرم مالي بزرگ

 به توجه با و ها دولت بودجه و ای سرمايه های هزينه بر آن تأثير دليل به را نفت قيمت کاهش اقتصادی اثرات کالن ارزيابي ،همچنين

 .کند مي پيچيده تر، قوی دالر با تعامل

 .های نفتي سقوط قيمت نفت، درآمد مالي دولت، شرکت افزايش اهرم مالي، :ها کليد واژه

 .JEL :D24, L71, Q02, Q43 بندیطبقه
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 قدمهم. 8

 بشيکه  هير  در دالر 011 حيددد   سيابهه  بي   سطح در سال چهار مدت براي آنکه از پس خام نفت قيمت

رغي  آنکيه    بيه . کرده اسيت  تجربه را اي مالحظه  قابل باره سهوط به يک 4102از اداسط سال ، قرارداشت

هياي زييادي در ميورد     اما بحي  ، در حال افزايش است ها در سطح جهان خانوارها د سود شرکت درآمد

 . استاقتصادي کشورها مطرح  انداز چش اثرات کاهش قيمت نفت بر 

 بيده   بياالي  سيطح ، کنيد  کمک پرسش اين پاسخ شدن ردشن به تواند م  که جديدي عنصر

 دالر هزارميلييارد  0 حيددد  از، برابيري  نيي   د دد افيزايش  بيا ، گاز د نفت بخش بده . است نفت بخش

 کيه  آنجيا  از 0.اسيت  افتهي افزايش، 4102 سال در دالر هزارميليارد 5/4 حددد به 4112 سال در آمريکا

 توانيد  مي   آن اخيير  کاهش، است بده  يا همان پشتوانه زيربناي  هاي داراي  ارزش نشانگر نفت قيمت

 اگر. باشد شده بخش اين خودجوش افت سبب، کل  طور به د شده سبب را توجه  قابل مال  فشارهاي

توان  آنگاه م ، شودمنجر  فردش توليدات آت  يا کنون  به افزايش بيشتر توليد (افت قيمت) تعديل اين

اگر الزام به ايفياي تعهيدات ميال      ،ديگر سوياز . انتظار داشت افت بيشتري در قيمت نفت اتفاق بيفتد

تعيادل عرهيه د    سيازدکار آنگياه  ، (گذاري کمتر در توليد سرمايه)شود  از توليد بيشترنشين   باع  عهب

 .بهتر برقرار خواهد شد، گذاري کندتر افت قيمتتأثيرتهاها در بازار نفت به دليل 

افت قيمت نفت بير اقتصياد کيالن     تأثير توان گفت که در شرايط حاهر ارزياب  م ، کل  طور به

هياي   شيرکت  اي سيرمايه هياي   که کاهش مورد انتظار در هزينيه ردشن است . تتر از گذشته اس پيچيده

 تميام د شرايط سخت اعتبياري بيراي    قابل توجه خواهد بود، نفت  با بده  باال ناش  از افت قيمت نفت

ميال    اثيرات . از محل بده  را معکوس خواهد کرد( گذشته)گذاري  شکوفاي  سرمايه، هاي نفت  شرکت

 سيود  انتهال، ددلت  نفت  هاي شرکت دسيله به بده  ادراق صددر که کشورهاي  در نفت قيمت کاهش

 . شد خواهد احساس حادتري طور به، است کرده تسهيل را ددلت به

                                                                                                                                      
 عمليات بر عالده، ها شرکت از بسياري ؛است گاز د نفت هاي شرکت به مربوط عمدتاً شماره اين در شده استفاده هاي داده. 0

 ها داده برخ . يستن نفت  هاي شرکت به مربوط صرفاً موجود هاي داده، رد اين از د دهند م  انجام نيز گازي عمليات، نفت 

 .گيرند م  بر در را انرژي هاي شرکت از تري گسترده بندي گرده
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 نفيت  بهاي اخير کاهش، ددم بخش در. پردازد  م  بده  د نفت بين ارتباط بررس  به مهاله اين

 بيا  مرتبطهاي  بخش د نفت توليد بخش در مال  اهرم افزايش، سوم بخش در د گرفته قرار بررس  مورد

 بيده   شيرايط  در نفت قيمت کاهش به نفت  هاي شرکت داکنش، بخش چهارمين. دشو م  مستند آن

 از نفت قيمت سهوط تر گسترده پيامدهاي بررس  به بخش پنجمين. کند م  تحليل د تجزيه را سنگين

 . گيرد م  صورت گيري نتيجه، پايان  بخش در د پرداخته مال  د اقتصادي نظر 

  نفت قيمت کاهش. 8

 به را سياستگذاران د گران تحليل نفت قيمت در ناگهان  تغيير نيز بار اين، ديگر مشابه موارد تمام مانند

 نفيت  تولييد  چشيمگير  رشيد  8.کنند پيدا منطه  توهيح ، قيمت کاهش براي بتوانند تا انداخته تکاپو

 01 از بييش  آمريکيا  نفيت  تولييد ، 4112 سال ادايل از ؛است توهيح اين از مهم   بخش متحده اياالت

، افيزايش  ايين  اصيل   قسيمت . اسيت  ردز در بشيکه  ميليون 2 برابر تهريباً که است افتهي افزايش درصد

 از بخشي  . است نبوده سريع چندان نفت توليد رشد، مجموع در، حال اين با. است 4شل نفت به مربوط

 اردپيا  د آسييا  در اقتصيادي  رشيد  کياهش  ؛است شده داده نسبت طرف تهاها تحوالت به  قيمت کاهش

 ردنيدهاي  جزئييات  تحلييل  بيراي ) اسيت  داده کاهش را آت  انتظار  مصرف مورد د جاري مصرف ميزان

 . (دشو مراجعه 4105  ،انرژي الملل  بين آژانس گزارش به، تهاها د عرهه

 بيراي  بخش  رهايت کامالً توهيح تواند نم  مصرف د توليد تغييرات رسد م  نظر به، حال اين با

 از 4102 اداسيط سيال   از نفيت  مصرف د توليد رشد از جاري برآدردهاي. ارائه نمايد نفت قيمت سهوط

 کياهش  دهعيت با اين. (چپ سمت پانل، 0نمودار) است انحراف چندان  نداشته پيشين هاي بين  پيش

 در: اسيت  تضاد کامالً در، افتاد اتفاق 4112 د 0222 هاي سال در که پيشينقيمت نفت در ددره  مشابه

 حيدددي  تيا  توليد نيز، 0222 سال در د افتاد اتفاق نفت مصرف در توجه   قابل هاي کاهش، ها ددره اين

 نظير  تجدييد  قابيل اصيالح د    کيه  بوده  هايبرآدرد، نفت مصرف د توليد اخير ارقام اگرچه. يافت افزايش

                                                                                                                                      
 مراجعيه ، انيد  کيرده  ارائيه  گونياگون  پيشنهادي توهيحات از مدل بر مبتن  ارزياب  يک که Baumeister and Kilian به. 0

 . (4105) دشو

2. Shale Oil 

3. International Energy Agency (IEA) 
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 دهنده آن اسيت  نشان ،همچنين ،صنعت  وليداتد ت کاالهاساير  قيمت در شديد کاهش عدم ل د، است

 مرتبط، است نشده منعکس ها داده در هنوز که، نفت مصرف در شديد کاهش به نفت قيمت کاهش که

 قيميت  بيزر   بسيار کاهش انباشت د 4102 سال اداسط از نفت قيمت کاهش شيب ،در مهابل. نيست

 کننيده  مينعکس  تنهيا  نيه  آن تحوالت که است داراي  بازار دهنده شکل  از رفتار نشان، ردزانه صورت به

سينگين   هياي  محيددديت  نشيانگر  ردند متغيرهاي اساس  بلکه به نسبت فعاالن بازار انتظارات در تغيير

 . شود باع  م  را ها شرکت مال  است که داکنش

هياي   منحني   امتيداد کلييدي   در قيمت نفت، اساس ردند متغيرهاي  به نسبت انتظارات نظر از

 افيت   بيه  داکينش  در توليد سطح حفظ بر مبن  4102 نوامبر در ادپک تصمي  دنبال به 0،آت  معامالت

کياهش در   پيشيين هياي   در ددره که آت  نفت با سررسيد ددر معامالت هاي قيمت. افتيکاهش ، قيمت

نشسيت   از پيس   هفته دد در دالر 05 در ددره اخير حددد، بود مانده ثابت قيمت بازار نهدي نفت نسبتاً

انتظيارات   در تغييير  بيه  را موهيوع  اين گران تحليل 4.(راست سمت پانل، 0 نمودار) افتي کاهش، ادپک

 اتفاق  عرهه شرايط در پايدار تغيير دليل به که اند تفسير کرده تعادل  هاي قيمت به نسبت فعاالن بازار

 ديگير  سيازمان  ايين  کيه  انيد  تفسير کرده گونه اين را ادپک تصمي  ظاهراً نفت بازارفعاالن . افتاده است

 توليدکننيده  کيي  دظيفيه ، غيرادپيک  تولييد  سيريع  افيزايش  بيا  شرايط مواجهه صورت در نيست حاهر

 . نمايد ايفا را 2بازارساز

 بييده  سييطح کييه افتيياد اتفيياق زمييان  قيمييت نفييت کيياهش، مييال هيياي  محييددديت نظيير از

 ارزش کيه  زميان  ، مسيکن  اين دهعيت بيا بيازار   بودن به دليل مشابه. بود باال بسيار توليدکنندگان نفت

 ناشي   فشيار ، يابد م  کاهش پايه آن بخش  که از اهرم مال  استفاده نموده هاي داراي ابزارهاي مال  يا 

اقيدامات انهباهي     سبب، بده  پشتوانه هاي داراي  بيشتر فردش براي از طريق تالش، قيمت کاهش از

                                                                                                                                      
1. Futures 

تغيير در قيمت معيامالت آتي    ، به دنبال يک اعالم مه ، با اين حال. هستقيمت معامالت آت  شامل حاشيه ريسک نيز . 4

 . حاشيه ريسکنسبت به تواند بيشتر نشانه تغيير در انتظارات بلندمدت باشد تا  م 

 Aumeister and:بيه  بيراي نمونيه  . انيد  نشيده اين ددره  درعرهه طرف موفق به شناساي  شوک   هاي کم  برخ  از مدل.  

Kilian ،2015  شودمراجعه . 

4. Swing Producer 
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 يسياز  مصيون  ريي نظ مشيابه  اقيدامات  اميا ، نيست مسکن بخش همانند نفت بخش گرچه. شود مال  م 

 جزئييات ، اداميه  در. کنيد  پشتوانه بده  دارد مي   هاي داراي  بر ددچندان  پايينِ به رد فشار، (هجينگ)

 د اسيت  گرفته صورت نفت صنعت در مال  اهرم توجه قابل افزايش آنها طريق از که هاي  سازدکار بيشتر

 . شود م  بررس ، برداري مال  زمان اهرم در آزادشده نيردهاي نيز

 تواند تحوالت قيمت نفت را توضيح دهد تغيير در ميزان توليد و مصرف نمی .8نمودار 

 
 .(متوسط فصل )تغيير در قيمت بازار نهد نفت خام برنت  .0

 . انحراف تجمع  رشد از ميزان مورد انتظار در ابتداي ددره .4

  .شدن بازار آمريکا در زمان بسته، ايالت ادکالهما، در شهر کاشينگ (WTI)نفت خام متوسط دست تگزاس  . 

 BISبلومبر  د ، اداره اطالعات انرژي آمريکا: مأخذ

 بدهی مربوط به نفت تدريجی افزايش. 9

د کيه  شي دهندگان به اعطياي تسيهيالت بيه پشيتوانه رخياير د درآميدهاي نفتي  باعي           اشتياق باالي دام

اي بيه   طيور گسيترده   که سطوح بده  به شونداي  قادر به استهراض مهادير زياد در ددره، هاي نفت  شرکت

 د هيا  بانيک  از هي   نفت  هاي شرکت، 4112 سال از .هاي پول  انبساط  افزايش يافت دليل اعمال سياست

 د نفتي   هياي  شيرکت  توسيط  بيده   ادراق انتشار. اند کرده اقدام به استهراض، قرهه ادراق بازارهاي در ه 

به مراتب از مجميوع مهيادير متنيابه  از ادراق بيده  منتشرشيده توسيط سياير        ، انرژي ديگر هاي شرکت

بيا متوسيط   ، گياز  د نفت هاي شرکت قرهه ادراق مانده. (چپ سمت پانل، 4 نمودار)ها پيش  گرفت  بخش
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 4102 سيال  در دالر ميلييارد  هزار 2/0 به 4112 سال در دالر ميليارد 255 از، درصد 05  ساالنه رشد نرخ

 هياي  دام. انيد  کيرده  دريافيت  هيا  بانک از دام زيادي مهادير ،همچنين انرژي هاي شرکت. افته استي افزايش

 در کيه  يدرسي  دالر ميلييارد  هيزار  2/0 حيددد  به 4102 سال در گاز د نفت بخش به اعطاشده 0سنديکاي 

 . است ساالنه افزايش درصد  0 نشانگر، 41128 سال در دالر ميليارد 211 رق  با مهايسه

 .است افزايش قابل توجهی داشته  بدهی و اهرم مالی بخش انرژی،.8نمودار

 

 

 

 

 . است افزايش قابل توجهی داشته، بخش انرژی  بدهی و اهرم مالی .8نمودار

 

 

 

 .گذاري هاي ادراق شرکت  رتبه سرمايه پربازده مريل لينچ د شاخص صوريارزش  .0

 . توليد/ گاز د اکتشاف ، نفت ترکيب .4

 . دالر بودميليارد  45فراتر از ،  410کل آنها در سال   هاي  که داراي شرکت . 

 . BISتامسون رديترز د ،  ربلومب: مأخذ

. افزايش يافته است ي ديگرها تر از بخش سريعبسيار هاي انرژي  بده  شرکتحج  ، در مجموع

از هير دد  درصيد   05انيرژي حيددد   ديگير  هياي   هاي نفتي  د شيرکت   ادراق بده  توسط شرکت انتشار

اين در حال  که . دهد پربازده آمريکا را تشکيل م د ادراق بده  عمده گذاري  رتبه سرمايه هاي شاخص

 .ه استبودبيشتر  در پنج سال پيشدرصد  01کمتر از از رق  

                                                                                                                                      
1. Syndicated Loans 

کياهش پييدا   هيا هرگيز    زييرا برخي  دام   ؛دهيد  ها را بيشتر از حد داقع  نشان م  اين ارقام احتماالً ميزان رخيره مانده دام. 4

اي از نيرخ رشيد    بيرآدرد معهوالنيه  ، ارقيام اين ، ؛ با اين حالشوند بازپرداخت م از سر رسيد  پيشد برخ  ديگر نيز کنند  نم 

 . نمايد ارائه م 

 1آمريکايي هاي قرضه شرکت اوراق مانده

 آمريکا دالر ميليارد

 2ها دارايي هب کل بدهي نسبت: گاز و نفت توليدکنندگان

 درصد آمريکا دالر ميليارد

 (راست پانل) ها بخش تمام (چپ پانل) انرژي بخش

 3بزرگ آمريکايي

              2113    /        2112 
 نوظهور اقتصادهاي (ساير) آمريکا

 متوسط

 ام 52ام تا  22ن چارکي يدامنه ب
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در شيده   تلفييق ددلتي     هاي نفتي  عميده   توجه  از افزايش استهراض توسط شرکت بخش قابل

  نيرخ رشيد سياالنه   متوسط ، 4102تا سال  4112از سال . صورت گرفته است 0اقتصادهاي بازار نوظهور

، درصيد   0هياي ردسي     مربيوط بيه شيرکت   ( بيده   ادراقهاي سينديکاي  د   دام)استهراض کل مانده 

مييزان افيزايش اسيتهراض    . ه اسيت درصيد بيود   0 هاي چيني    د شرکت درصد 45هاي برزيل   شرکت

 افيزايش . سيت ه ادرصد در سال بود 00 برابر، بازار نوظهور متعلق به ساير اقتصادهاي دارايهاي  شرکت

پاييدار    اهرمي  نسيبت  بازار نوظهور در تضاد بابا هاي بزر  د فعال در اقتصادهاي  شرکت  اهرمنسبت 

هياي   سطح توليد جاري شرکت. (پانل سمت راست، 4نمودار )است هاي مشابه در اياالت متحده  شرکت

 سيطح بياالي مييزان   ، آن در بسيياري از ميوارد   دنبيال انرژي اين کشورها بسيار قابل توجه است د بيه  

صيورت گرفتيه   شيان   سودهاي سهام باال به مالکيان ددلتي     با پرداخت د مترادف استهراض آنها همزمان

 يهيا  در بخيش  هاي بزر  د غن  از پول نهيد  شرکت رفتار بهاهت زيادي رفتار آنها شب، از اين رد. است

هراض بسييار آسيان در بازارهياي    از شرايط اسيت  براي افزايش بازده حهوق صاحبان سهام کهدارد ديگر 

 . اند الملل  استفاده کرده بين

درصيد مانيده    21حيددد  . اند هاي سنگين  دريافت کرده هاي نفت  اياالت متحده نيز دام شرکت

توسيط   بيده  ادراق  اين بزرگ  ازبخش . ستها هاي سنديکاي  د ادراق بده  مربوط به اين شرکت دام

انتشيار  ، اشيتغال دارنيد  اکتشياف د تولييد نفيت شيل      حيوزه  که در ي آنهاديژه  به، هاي کوچکتر شرکت

هياي نفتي  بيزر  ايياالت      ها بيراي شيرکت   داراي به بده  کل در حال  که نسبت ،  در داقع. است يافته

توليدکننيدگان ايياالت متحيده از     ديگربراي  ل د، بددن تغيير بوده استاي  طور قابل مالحظه بهمتحده 

ها  اين شرکت. تهريباً دد برابر شده استمتوسط  طور بهاين نسبت ، لکتر نفت شهاي کوچ جمله شرکت

شدت استهراض  به، در شرايط جريان نهدي عمليات  منف  اغلب ظرفيت توليد افزايشبراي تأمين مال  

گذاري نفت  را تشکيل  افزايش سرمايه اصل بخش ، شلهاي  شرکتگذاري  سرمايه، در حهيهت. ندا هکرد

 ددبيش از  4111از سال ، هاي داقع  به قيمت هاي نفت د گاز شرکت  االنهس اي سرمايه مخارج. دهد م 

 4.ه استيدرس  410ميليارد دالر در سال  211برابر شده د تهريباً به 

                                                                                                                                      
1. EMEs = Emerging Market Economics 

 (.4102. )الملل  انرژي آژانس بين. 4



 

 811 8931 و تابستان بهار، 18و  18شماره پنجم، سال بيست و ، فصلنامه روند

 

 واکنش توليدکنندگان به کاهش قيمت نفت . 1

هياي نفتي     تواند به فشار ميال  بير شيرکت    باالتر م  استفاده از اهرم مال ترکيب کاهش قيمت نفت د 

هيا   هاي  است که پشتوانه بده  اين شيرکت  داراي  ارزش کننده تعيين، زيرا که قيمت نفتمنجر شود؛ 

هياي تيأمين    رشد هزينه د ريسک نکولافزايش ، افت سودآدريباع  نفت  تر پايين  قيمت. گيرد قرار م 

در ژدئين   درصيد داحيد   1  ادراق قرهه پربيازده انيرژي از    نرخ سود حاشيه، در داقع. خواهد شدمال  

مشيابه  که بسييار بيشيتر از افيزايش     هافزايش يافت 4105در فوريه  درصدداحد  211به بيش از  4102

 کياهش باعي   کياهش قيميت نفيت    ، ايين  بر افزدن. ( نمودار ) ه استپربازده بودادراق کل بده  براي 

  تواننيا  ،آن دنبيال د بيه   خطير کمبيود نهيدينگ    شيود د افيزايش    وليد مي  جريان دجوه نهد ناش  از ت

 . را در پ  خواهد داشتپرداخت بهره  درها  شرکت

 .نشانگر افزايش ريسک در بخش انرژی هستند اختالف بازده .9نمودار

 داری خزانه ،  نسبت به پول در گردششده اختيار تعديل اختالف بازده: های اوراق قرضه شرکتی آمريکا شاخص

 (به واحد درصد )

 

 .در آمريکا (Merrill Lynch)شرکت خدمات مال  مريل لينچ : مأخذ

نفيت اثرگيذار     ها به کاهش قيميت  بر شيوه داکنش شرکت از دد طريق ها ممکن است ين فشارا

گيذاري   تيوجه  از سيرمايه   بخش قابلمواردي که  در. گذاري د توليد طريق تعديل سرمايه ابتدا از ؛باشد

توانيد   ده  م  تر دام شرايط سخت ي دام دهاي باال هزينه، شود م  مال  بده  تأمينها از طريق  شرکت

که بيده  سينگين دارنيد حتي  ممکين        هاي شرکت. کنداي را تسريع  هاي سرمايه ردند کاهش  هزينه
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. شيوند  اتتأسيسي د  تجهيزات، کارخانه، شرکتمالکيت  ها از جمله حهوق  است مجبور به فردش داراي 

تيا بيا    کننيد  تالش مي    اند، برخوردار شده  اهرم مال  سنگين هاي توليدي که از ورد توليد، شرکتدر م

بتوانند با حفظ سطح نهيدينگ   ، اهش قيمت نفتشرايط کحت  در ، يا حت  افزايش سطح توليد حفظ

ح بده  سطهاي با  مين طريق داکنش شرکتدد. رآينداعتباري باز عهده پرداخت بهره د شرايط سخت 

 فيردش آتي  ييا   از طرييق  درآمدهاي ناپايدار در برابر ( هجينگ)اتخار تصمي  حيات  براي پوشش ، باال

در  شيرکت  0ميال  د عيدم نهدشيوندگ    تا از ايجياد مشيکل    است مشتهه اختيار در بازارهايحق  خريد

 . نماينداجتناب ، شرايط تدادم کاهش قيمت نفت

کياهش در  ، ياز يک سيو . دد سويه است، قيمت نفتپوياي  نسبت به ها  کل  اين داکنش تأثير

باعي  افيزايش قيميت نفيت از      توانيد  م ( يا حت  اعالم کاهش)هاي نفت   اي شرکت هاي سرمايه هزينه

داراي  بايد نسبت به فردش . نفت شود( تر آت  يا ايجاد انتظارات عرهه پايين)تر  طريق عرهه آت  پايين

افزايش  ،سطح توليد د در نتيجه به باالبردن هاي مال  اگر محددديت، از سوي ديگر. خنث  باشد، قيمت

، سيرانجام . دکرخواهد تشديد کاهش قيمت را ، فردش نفت شدن اهافه، پوشش توليد در آينده بيانجامد

توانيد کياهش ادلييه در     نفيت مي    افزايش فردش کنون  د آتي   ناش  ازداکنش عرهه با شيب کاهش  

ارزياب  نهش احتميال    4.نمايداجتناب ناپذير  د عدم استفاده از اهرم مال  راقيمت نفت را تهويت کرده 

بخش به اين   است که در ادامهتجرب   پرسشيک ، در طول ردند نزدل  بازار فعل  الهاي  عرهه افزايش

 . آن پرداخته خواهد شد

رفتارهيا  شبيه کنندگان بازار توليدداکنش اي د  هاي سرمايه رسد تحوالت اخير در هزينه نظر م ه ب

 51د يا حت   1 نون کاهشکها تا بسياري از شرکت. استهاي  است که در باال بدان اشاره شده  د داکنش

فعلي  تولييد د هيردرت      در سيطوح کيه    هياي  شرکت. اند اي را اعالم کرده هاي سرمايه درصدي در هزينه

بيا  ، شوند هاي باال با محددديت جدي جريانِ دجوه نهد مواجه م  به لحاظ بده ، پرداخت حج  باالي بهره

                                                                                                                                      
1. Insolvency 

. باشيد  ميال   بحيران  طيول  در داراي  ديگر بازارهاي در مشابه موارد به شبيه تواند م  مال  اهرماز عدم استفاده گونه  اين .4

 از برخيوردار  دارايي   بازارهياي  مشيترک  ديژگي   ،کاهشي   شييب  با عرهه هاي داکنش که است معتهد (Shin 2010) شين

 .استمال   اهرمکنندگان  استفاده
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هاي کوچک آمريکاي  از جمله بسيياري   براي شرکت، به طور خاص. تري مواجه خواهند شد شرايط سخت

حاصل از فردش نفيت   نهد دجوه   جريان طحس اي بسيار فراتر از هاي سرمايه هزينه، هاي نفت شل از شرکت

هياي   هاي شل اياالت متحده در مياه  تعداد دکل، در حهيهت. (پانل سمت چپ، 2نمودار )قرار گرفته است 

 . شدت کاهش يافته است اخير به

به دنبيال رشيد   ، در اياالت متحده. است  باق  ماندهدر سطوح باال توليد نفت همچنان ، همزمان

هاي اخير افزايش  اي در ماه مالحظه نحو قابل رخاير نفت به موجودي برآدرد، نسب  تهاهاتوليد د کاهش 

هيا داکينش نشيان     معموالً با تأخير به افت قيميت نفت توليد . (پانل سمت راست، 2نمودار )يافته است 

اصل  اين دليل . کند پيدا م  ادامه، قيمتافت    در زمانهاي موجود حت چاهکه توليد در زيرا ، دهد م 

هاي متغير ييا نهياي     سطح باال د هزينه هاي ثابت در معموالً هزينه، موهوع آن است که در اين دهعيت

افيزايش  ها د تدادم  دکل تعداد کاهش قابل توجه ترکيب دد عامل، اين حال با. در سطح پايين قرار دارد

آن است که توليدکنندگان بيراي پاسيخگوي  د رفيع     دهنده نشان، هاي شل رغ  عمر کوتاه چاه به، توليد

 .ندهستهاي پر بازده  نياز به جريان دجوه نهد به دنبال انتخاب گزينش  چاه
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 .توليدکنندگان را با محدوديت مواجه خواهدکرد، بدهی همراه با عرضه فراوان نفت .1نمودار

 
 .بندي طبهه هر درنفت د گاز  توليد/اکتشاف گاز د نفت ترکيب  د هاي شرکت نيب انهيم محاسبه .0

 .بوده است دالر ميليارد 45 از فراتر،  410 سال در آنها کل داراي  که هاي  شرکت .4

 آن ميانگين که( تهاها نماينده عنوان به) خام نفت پااليشگاه  هاي نهاده بر تهسي  جاري خام نفت رخيره سطح عنوان به شده محاسبه . 

 4112- 410 ددره در را حيداکثر  د حيداقل  مهيادير ( ردشين ) تييره  خاکسيتري  رشته. است آمده دست هب اي چهارهفته اخير ددره در

 .دهد م  نشان تهويم  سال مشابه هاي هفته در( 0222- 410)

 .BIS محاسبات، (Thomson Reuters Worldscope) رديترز تامسون سسهؤم هاي داده آمريکا؛ انرژي اطالعات اداره: أخذم

بيا اقيدامات پوششي      رد بيه پيايين بير قيميت نفيت     هاي فشار تازگ  بهرسد  نظر م ه ب، تر آنکه ه م

معامالت آت  کاالهاي  کميسيونموجيب گيزارش    بيه . ارتباط بيشتري يافتيه اسيت  توليدکنندگان ( هجينگ)

ه مشيته ادراق  در بازارهياي  "بازرگانان"نفت توسط  4موجوديبددن آت   فردش  دهعيت، ياالت متحدها 0ادليه

حيددد  با افزايش  4102از ماه ادت ، شود محسوب م   (هجينگ)که دليل  بر اقدامات پوشش  ، تحت نظارت

 فيردش   ارتباط بيين افيزايش در دهيعيت    5پانل سمت چپ در نمودار  2.است مواجه شده ميليون بشکه 01

                                                                                                                                      
1. CFTC = Commodity Futures Trading Commission 
2. Short Positions 

طيور هفتگي  مواهيع اتخارشيده توسيط انيواع مختلي  فعياالن در بازارهياي           بهمعامالت آت  کاالهاي اساس   کميسيون . 

، بيازار تحيت سيلطه بازرگانيان      بخش عرهيه ، به طور معمول. کند معامالت آت  نفت د اختيار را گزارش م حق يافته  سازمان

هياي   هاي مهابل در بازارهاي مشيتهات ماننيد انجيام فعالييت     برعکس، طرف .فعالنددر توليد د پااليش نفت    کهعوامليعن  

در معرض قرارگيرفتن در برابير ريسيک    از خواهند  عنوان مديران پول  مشغولند که در داقع عوامل  هستند که م  پوشش  به

 .کار مشهودي در بازار نفت ندارندگونه کسب د  اما هيچ بردهنوسانات قيمت نفت سود 

قراردادهياي  خريد  از ناش  حدي تا تجار توسط نفت موجودي بددن فردش دهعيت  در اخير افزايش که است توجه جالب. 2

 کيه  افتيه ي ايين  بيا  لي  د، نيسيت  غيرمعميول  اميري  نفت قيمت شديد نوسان هاي ددره در الگو اين اگرچه. بود اختيار فردش

 

 مريکاآ
 (8بزرگ شرکتهای)

 (ها ساير شرکت)آمريکا 
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در طيول ددره ثبيات   همبسيتگ  کيه   ايين  . کنيد  تغييرات در قيمت نفت را ترسي  مي  بددن موجودي د آت  

البتيه بيه لحياظ آمياري معنيادار      )بيوده  تا حدي مثبيت    4102تا ماه مه  4101بين ژانويهنفت   نسب  قيمت

کياهش قيميت نفيت در     پيشينددره مهايسه با دهعيت در در . ده استش منف   4102پس از ژدئن ، (نيست

در ددره اخيرِ افت قيميت نفيت از   اين رابطه ، يعن  زمان  که شيب خط رگرسيون نيز منف  بود، 4112سال 

نفيت بيشيتري را در   ، هيا  با دجود کاهش قيميت  4102از ژدئيه ، توليدکنندگان. است شده معنادارنظر آماري 

ايين  . پيايين داشيته اسيت   معنا که داکنش عرهيه شييب رد بيه     اند؛ بدين بازار معامالت آت  به فردش رسانده

تيري الزم   گسيترده  هياي  پژدهشهرچند ، را نمايش دهد استفاده از اهرم مال تواند نهش  م خوب   دهعيت به

 کند را توجيه م  4112سال عملکرد از  تفادتداقع استفاده از اهرم مال  در آيا شود است تا مشخص 

 .اند رسد توليدکنندگان نفت رفتار خود در زمينه پوشش ريسک را تغيير داده نظر می به .1 نمودار.

 
 درصيد  25 اطمينيان  سيطح  در آمياري  اهميت نشانگر ممتد رگرسيون خط. (ردزه-5 نفت قيمت ميانگين متحرک) هفتگ  هاي داده .0

 . است آماري اهميت عدم نشانگر چين نهطه خط است؛

 (NYMEX) ورکيي وين بيورس  بازار در که WTI سبک شيرين خام نفتفردش  اختيار موجودي د حق آت  بددن فردش باز دهعيت .4

 .(بشکه ميليون: داحد) است شده معامله

  .ماهه 04 تغييرات . 

 .استري  ديتا ؛ا ياالت متحده معامالت آت  کاالهاي اساس  کميسيونگزارش : أخذم

                                                                                                                                      
 دارد سيازگاري ، کننيد  مي   تکييه  فردش معامالت اختيار ردي، مال  آشفتگ  ريسک افزايش زمان در گاز د نفت هاي شرکت

 .( 410، انهمکار د مناسري)

 وضعيت فروش نفت بدون موجودی توسط بازرگانان و بازدهی قيمت نفت
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فهط بخشي  از انعکياس د تصيوير اقيدامات     ، تهه تحت نظارتمشادراق  فردش نفت در بازارهاي

 يبير قراردادهيا   ،توليدکننيدگان همچنيين  . دهيد  توليدکنندگان نفيت را ارائيه مي     (هجينگ)پوشش  

ارائيه   گران سواپ بيراي اقيدامات پوششي     که توسط معامله 0(قراردادهاي فرابورس)مشتهات سفارش  

چنيد   دريرمستهي  دجود دارد مبن  بير آنکيه   به صورت غ، البته، برخ  شواهد. کنند تکيه م ، شود م 

گيران سيواپ انجيام     ز طرييق معامليه  ا اي پوشيش ريسيک را   طور فزاينده سال گذشته توليدکنندگان به

بيددن  آتي    تغييير در دهيعيت فيردش   ، دليهمعامالت آت  کاالهاي ا کميسيونموجب گزارش  به. اند داده

طور کل  تغييرات در توليد نفت را  به 4104د  4110هاي  سالدر فاصله  موجودي نفت توسط بازرگانان

ريسيک بيا     اقيدامات پوششي  بسيتگ   که نشيان از هم ( پانل سمت راست، 5نمودار )دنبال کرده است 

ل تولييد نفيت شي    در بيشيتر ميوارد  )  410ميزان افزايش تولييد سيال   ، در مهابل 8.استخراج نفت دارد

گرفتيه در   هياي صيورت   با افزايش، دليهمعامالت آت  کاالهاي ا کميسيونهاي  شده در دادهارائه ، (آمريکا

. همسان  د همبستگ  نداشيته اسيت  ، گران معاملهتوسط نفت  بددن موجودي آت  نفت فردش  دهعيت

 ه اسيت گران سواپ تهريباً دد برابر شيد  بددن موجودي نفت توسط معامله آت  فردش  دهعيت، مهابلدر 

، 4102در طيول ددره کياهش قيميت نفيت از اداسيط سيال       ، با اين حيال . (پانل سمت چپ، 2نمودار )

 .ه استگران سواپ به شدت کاهش يافت بددن موجودي نفت توسط معامله آت  فردش  دهعيت

  

                                                                                                                                      
1. Over-the-counter (OTC) 

توليدکننيدگان ادپيک نسيبت بيه      ردشندهد که حاک  از سياست  فهط تغييرات در توليد غيرادپک را نشان م  5نمودار . 4

 . توليد استدر زمينه ريسک   پوششانجام اقدامات  عدم
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 . تری در بازارهای اوراق قرضه دارند اوراق قرضه انرژی سهم عمده . 1نمودار

 
 در شده معامله WTI سبک شيرين خام نفت برايفردش  اختيار د حق آت  قراردادهاي به مربوط موجودي بددن باز فردش دهعيت .0

 .(هزار: داحد) (NYMEX) نيويورک بورس بازار

 .(CBOE) کاگويش اختيار حق معامالت بورس در خام نفت نوسانات قيمت شاخص .4

، جنوب  کره، انددنزي، هند، ايسلند، مجارستان، کنگ هنگ، استون ، چک جمهوري، کلمبيا، چين، شيل ، بلغارستان، برزيل مجموع . 

 . دنزدئال د، ترکيه، تايلند، جنوب  آفريهاي، اسلودن ، سنگاپور، ردسيه، ردمان ، لهستان، فيليپين، پرد، مکزيک، مالزي، ليتوان ، التويا

 Datastream; Dealogic، اياالت متحده معامالت آت  کاالهاي اساس  کميسيونگزارش : مأخذ

 هاي  پرسشسوآپ بازار ران گ اين تغييرات در دهعيت فردش بددن موجودي نفت توسط معامله

توانيد   کيه مي    نماييد  ه نفت  مطرح م مشته ادراق تر در بازارهاي را در مورد تغييرات احتمال  گسترده

 خش مهم نفت بسوآپ  بازارگران  معامله. قرار داده باشد تأثيرپذيري د هزينه پوشش را تحت  دسترس

از جمله ) هاي ادليه کاال شوند د شامل تجار متخصص نفت  محسوب م ه مشته بازار ادراق از اکوسيست  

 اصيل  هياي   تابعيه بانيک  فرعي   هياي   شيرکت  نيزد ( دابستگان تجاري برخ  توليدکنندگان بزر  نفت

گيذاري   رمايهادراق د ابزارهياي سي   اصيل  کنندگان  ارائه، برخ  از اعضاي گرده ددم به نوبه خود. ندهست

. هسيتند  4گذاري مشترک سرمايههاي  د صنددق 0معامله در بورس هاي قابل مانند صنددق هاي ادليهکاال

اقيدامات  ه انيرژي همتياي طبيعي  را بيراي نيياز بيه       گذاري با پشتوان سرمايهابزارها د ادراق  تهاها براي

در حوزه انرژي کيه   يا سرمايهشرايط با معرف  ابزارهاي اين . کند سک توليدکننده فراه  م ير  پوشش

                                                                                                                                      
1. Exchange-traded Funds/ETFs 
2. Mutual Funds 
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 گيران سيوآپ   معامليه د باعي  شيده کيه    (  4105، 0بارکليز) ه استتغييرکرد، آغاز شده  410در سال 

دهعيت فردش بددن موجودي نفت در بازار بياز پوشيش    اتخار ريسک خود در برابر توليدکنندگان را با

 . هندد

هياي   داسيطه . نفت  بدتر شده باشد هممکن است دهعيت نهدينگ  در بازارهاي مشته، سرانجام

را در داکينش بيه فشيار بيازار د      خيود ظرفييت بيازارگردان    ، هاي پس از بحران مال  اخير در سالمال  

گيران سيوآپ کاالهياي ادلييه      معامليه . (4105، 4فندر د لوريک)اند  ادهکاهش د، تر گيرانه مهررات سخت

هاي باز خود را در شيرايط نوسيان قيميت نفيت      اند تا موقعيت دهکرتالش  ي ديگرها همراه با بازارگردان

براي پوشش ريسيک اسيتثناي     نفت همشته ت ادراقمعامال  .(پانل سمت چپ، 2نمودار )کاهش دهند 

2نهدينگ  در شرايط مساعد"، بر قاعده کل  دجود ريسک در شرايط فهدان
 1.شود تله  نم  "

 تر  پيامدهای اقتصادی گسترده. 1

توانيد   بيده  چگونيه مي    باالي که سطوح  ه شدبه بررس  اين موهوع پرداخت پيشينبخش در 

اسيتفاده از  اين ديدگاه کيه  . قرار دهد تأثير  تحت داکنش توليدکنندگان نسبت به کاهش قيمت نفت را

گيذار  تأثيرريسيک توليدکننيدگان نفيت      پوشش در زمينه اقدامات توليد د تصمي سطح مال  بر اهرم 

 هيا  پرسشطي  دسيع  از ، در اين ارتباط. اگر چه اين يافته نهاي  نيست، قبول بوده است تا حدي قابل

 . بده  بخش نفت بر سيست  مال  د اقتصاد در معناي گسترده آن دجود دارد تأثيردر خصوص 

                                                                                                                                      
1. Barclays 
2. Fender and Lewrick 

 مواجه توجه  قابل سرمايه خردج با 4102 د  410 هاي سال در کاالهاي ادليه با مرتبط اي سرمايه محصوالت د ابزارهاي . 

 در دالر ميلييارد  41 بيه  نزديک د  410 سال در دالر ميليارد 51 از بيش ميزان اين که کند م  برآدرد( 4105) بارکليز. شد

گيران سيوآپ از طرييق قراردادهياي هجينيگ       اگر اقدامات پوشش  معطوف به کاهش ريسک معامله. است بوده 4102 سال

دجيود  ، آن مواجيه بودنيد   گذاران محصوالت مال  مربوط به کاالهاي ادليه در جبران ريسک  که با براي انتهال ريسک سرمايه

 . بود باالبيش از مهادير  گفته پيشخردج منابع  يهين به، داشت نم 

4. Fair Weather Liquidity 
 (The Committee on the Global Financial System (CGFS).(2014))جهيان   ميال   سيسيت   کميته گزارش به. 5

 . دشو مراجعه
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چگيونگ    هتوجيه بي  هردرت ، بخش نفت مانده بده  سنگينِ، عملکرد بازار د ثبات مال  نظراز 

در   ها د ه  بازارهاي ادراق قرهه نهش مهمي   ه  بانک. نمايد اين بخش را مطرح م گري بده   داسطه

 . کنند نفت ايفا م  دابسته به بخش هاي رکتاعتبار به شعطاي ا

هياي بياالي بخيش     ناش  از بيده   0ادله زيادي دجود دارد مبن  بر مخاطرات، ها بانک مورددر 

بخيش ميال     بير  اي هياي دثيهيه   کاهش شديد ارزش دارايي   هاي ديگر ددرهنفت بر نظام مال  که نظير 

اري خطيوط اعتبي  ، خياص طيور  ه اياالت متحيده بي   هاي بانک، ها گزارش بر اساس. گذار خواهد بودتأثير

 . اند را قطع کرده يا خواستار دثيهه اهاف  شده لهاي نفت ش مدت به شرکت کوتاه

 ه درگيذاران  اسيت کي    درت توجه به چگونگ  رفتار سرمايههر، لئهمه اين مساتر از  مه شايد 

گونيه     کيه در ايين  گذاران سرمايه. دهند بلندمدت انجام م  گذاري سرمايه، درآمد ثابتابزارهاي مال  با 

ي تيأثير ، ميدت  جذب هرر د زيان در کوتاهکنند غالباً با ظرفيت  گذاري م  سرمايه ادراق بده  بلندمدت

دهيد کيه حتي      تجارب اخيير نشيان مي    ، با اين حال. گذارند برجاي م کننده بر بازارهاي مال   تثبيت

ين  براي تحمل زيان برخوردار باشند د ممکن است در زميان  ينيز از ظرفيت پاگذاران بلندمدت  سرمايه

سع  کنند ريسک پرتفوي خود ادراقِ نفت  گذاران  اگر سرمايه. افت  قيمت به هجمه فردش ملحق شوند

طور گسترده به بازارهياي ادراق قرهيه    تواند به بده  يک شرکت نفت  م  فردش فعالِ، را کاهش دهند

تيوجه  از   دهنيده بخيش قابيل    هاي نفت د گاز نشيان  اين داقعيت که بده  شرکت. يز شودشرکت  سرر

در ايين   حيوالت پتانسييل ارتبياط سيسيتم  ت   بر هردرت توجه به ، تعهدات بازپرداخت ادراق آت  است

 . (پانل سمت راست، 2نمودار )دارد کيد أبخش ت

بير   هياي پيايين نفيت    قيميت  تيأثير ارزياب  ، حداقل به سه دليل، سطح بده  باالي بخش نفت

اي در  هياي سيرمايه   کننده اهرم مال  باال بر هزينه هرگونه اثر تهويت، نخست ؛کند را پيچيده م  اقتصاد

طيور   هميان . داشته باشدديگر  يها گذاري در بخش بر سرمايهاي  کننده خنث تواند اثرات  بخش نفت م 

در  اصيل  عواميل   ،انتظار نااطمينان  د سودآدري مورد، اند توهيح داده 4(4105) که بانرج  د همکاران

                                                                                                                                      
1. Risk-shedding 
2. Banerjee, et al 
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د تحيوالت  ، انداز چش نه تنها بخش نفت  درتصميمات انهباه  ، بنابراين. ندهستگذاري  تعيين سرمايه

توانيد متغيرهياي اقتصيادي در     بلکيه مي    ،دهيد  قيرار مي    تيأثير را تحيت  هاي انرژي  در بخش ها هزينه

 . ثر سازدأنيز متبه توليد نفت را د مناطق دابسته  ي ديگرها بخش

در بسيياري از  . توانيد چشيمگير باشيد    سهوط قيمت نفت بر درآمد مال  ددليت مي    تأثير، مدد

هياي ميال  ناشي  از     دهد د فشار توجه  از بودجه ددلت را تشکيل م  درآمد نفت  نسبت قابل، کشورها

، کننيد  مي  سينگين اسيتفاده   کيه از اهيرم ميال     هياي نفتي  ددلتي      کاهش قيمت نفت بيراي شيرکت  

خود اي  بودجهبعض  کشورها تعهدات . هاي ددلت تحميل خواهدکرد هاي حاد مال  بر هزينه محددديت

صنددق تثبيت درآميد  ، به عنوان مثال. رسانند به انجام م ،  را با دردد به معامالت پوشش رسم  ريسک

اختيياري   همعاملحق داراي يک برنامه پوشش  صريح د ردشن با استفاده از قراردادهاي  0،نفت مکزيک

از افيزايش مجيدد قيميت نفيت      پييش   پوششي  اقيدامات  اگر، با اين حال. نفت به مدت يک سال است

هياي   رسيد شيرکت   به نظر م ، سرانجام. احساس خواهد شد اي بودجهفشار بر درآمدهاي ، منهض  شود

، هيا  به منظور تأمين ميال  پرداخيت سيود سيهام بيه ددليت      ، از اقتصادهاي بازار نوظهورنفت  در برخ  

  در اداميه هيا   حفيظ ايين پرداخيت   . (پانل سمت چپ، 2نمودار )اند  مال  را افزايش داده استفاده از اهرم

 . تر شده است مراتب پرهزينه به، شرايط افت قيمت نفت

. الت نيرخ ارز دجيود دارد  سيهوط قيميت نفيت د تحيو    اي بيين   تعاميل بيالهوه  ، آنکيه  سومدليل 

 بيشيتر )هياي غيرآمريکياي     شرکت، ها در بخش نفت شرکت بسياري از،  اشاره شد پيشترطور که  همان

که دجوه استهراه  آنهيا بيه دالر آمريکيا تهيوي  شيده      هستند ( داقع در حوزه اقتصادهاي بازار نوظهور

مشيکالت  ، ها به دالر آمريکيا تهيوي  شيده اسيت     ت  اين شرکتتا آنجا که درآمدهاي نف، بنابراين. است

حت  ، اما ؛هاي ديگر کمتر باشد ممکن است از بخشناش  از عدم تطابق ارزي در جريان دجوه نهد آنها 

 ؛انيد  بيشيتري مواجيه   خطر اهاي نفت  داقع در حوزه اقتصادهاي بازار نوظهور ب در اين حالت نيز شرکت

هياي نفتي  در حيوزه     شيرکت  تر از اسيتهراض  استهراض ارز جديد خارج  سختبه آنها  دسترس زيرا 

در طي  دهيه   ، هاي نفتي  در اقتصيادهاي بيازار نوظهيور     با توجه به آنکه شرکت. استاقتصاد پيشرفته 

                                                                                                                                      
1. Mexico’s Oil Income Stabilization Fund /FEIP 
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 ديژهطور  ها به  اين امکان دجود دارد که اين شرکتاند،  گذشته بر ميزان استهراض خود به شدت افزدده

 .قرار گيرند تري انهباه ط اعتباري در معرض شراي

 گيری نتيجه. 1

. اسيت  شيده بررسي   ، هياي نفتي    ح باالي بده  شرکتوهاي نفت د سط تعامل بين قيمت ،اين مهالهدر 

بيير داکيينش  ،در بخييش نفييتاسييتفاده از اهييرم مييال  بيشييتر دجييود دارد مبنيي  بيير اينکييه  يشييواهد

. گيذار بيوده اسيت   تأثيرقيميت نفيت   رفتار پويياي  ، د در نهايت  هاي پايين توليدکنندگان نفت به قيمت

را  بير اقتصياد کيالن    افيت قيميت نفيت   ات تأثير ارزياب  ،مال  در بخش نفت همچنين  اهرماستفاده از 

مييزان   دنکير   کم ي  د مهدمات  است د قطع غير، ي اين مطالعهها بسياري از يافته. کرده استپيچيده 

 هاي پژدهشموهوع خوب  براي تواند  م ، در اين مهاله مورد بح سازدکارهاي اهميت مال  د اقتصادي 

 آنردايي  د کياربرد    در اين مهاله بر دد موهوع که مورد نظربح  ، نظر از اين مطلب صرف. دباشآينده 

دجيود ييک    بييانگر ، بيده   د نفيت  بخيش  ارتبياط ، آنکهنخست ؛ کيد داردأت، است از بخش انرژي فراتر

، اهرم مال  در بخش نفيت استفاده به شدت فزاينده از . در نظام مال  است رد به رشد تدريج مخاطره 

توانيد بيه    کيه بيه سيهولت مي     اسيت   هاي غيرمال  را ايجاد نموده احتمال بردز ريسک در بخش شرکت

را بير  بيازده بيشيتري    ميال    اهرماستفاده از افزايش ، ترتيبهمين به . سيست  مال  جهان  منتهل شود

هر دد موهيوع بير   . به دجود آدرده است ،هستند پشتوانه بده    کههاي داراي  دليلبه  هانهدينگ  بازار

افيزايش تيدريج    ، ددم. تأکيد داردمال   گرانِ رفتار د تعامل بازارها د داسطه، نياز به درک بهتر عملکرد

 يجدييد د تعامالت  د ارتباطنتوان م ، بده  باالي که چگونه سطوح دهد نشان م بده  در بخش نفت 

در ارزيياب   ايين تعيامالت   الزم اسيت  . تر آن ايجاد کند در معناي گسترده بين بازارهاي فردي د اقتصاد

 .دندر نظر گرفته شوپيامدهاي اقتصادي کاهش قيمت نفت 
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