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 مقدمه
 که سال شـروع برنامـه چهـارم توسـعه اقتـصادي،             ۱۳۸۴از ديدگاه اقتصاد، سال     

برنامه سند چشم انـداز بيـست سـاله          اولين برنامه از چهار   به عنوان   اجتماعي و فرهنگي    
ي اقتـصاد در ايـن      گير  جهتاز همين رو نحوه     . ، داراي اهميت بسيار است    باشد  ميکشور  

هم سند چشم انـداز و هـم برنامـه چهـارم            (ها درحصول به اهداف       سال و ميزان کاميابي   
از سوي ديگر اين سال مصادف با شروع به کار          . است، بسيار مهم و تعيين کننده       )توسعه

هـاي   ي قبـل  ديـدگاه  هـا  دولـت دولت نهم شدکه حداقل در پاره اي از موارد، نسبت بـه       
 .اقتصادي متفاوتي دارد

توان به پـذيرش ايـران بـه          ، مي ۱۳۸۴ت عمده اقتصادي  ايران  در سال         از تحوال 
عنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهاني، کـاهش نـرخ تـورم و حـصول ميـزان قابـل                    

 نفت براي اقتصاد ايران،كااليي راهبردي      ترديد  بي. توجهي از درآمدهاي نفتي اشاره نمود     
حرکت  فزايش قيمتهاي جهاني نفت، مسيراين ويژگي در سالهاي اخير و همراه با ا     . است

اما در ميان سالهاي مـورد نظـر، سـال          . متفاوتي را براي اقتصاد ايران ترسيم نموده است       
 از نظر شتاب افزايش در استفاده از درآمدهاي نفتـي و همچنـين ترسـيم قـانون                  ۱۳۸۴



 روند

 

 

٦ 

 .  با اتکاي بيشتر به درآمدهاي نفتي، سالي منحصر بفرد بود۱۳۸۵بودجه سال 
 

 شرايط عمومي اقتصاد ايران
ميزان رشد اقتصادي که از مهمترين متغيرهاي کالن اقتـصادي اسـت، در سـال               

اين درحـالي اسـت کـه ميـزان         .  درصد بوده است   ۵/۵دهنده رشدي معادل       نشان ۱۳۸۴
 ۱۳۸۲سـالهاي    در.  درصد محدود گرديده بود    ۸/۴رشد اين متغير در سال قبل از آن به          

ي نسبت به سالهاي قبل رونـدي کاهـشي داشـته و تنهـا در سـال                  رشد اقتصاد  ۱۳۸۳و  
 روند منفي سالهاي گذشته را دنبال نکرده و نسبت به سال قبـل مـسير صـعودي           ۱۳۸۴

 .طي کرده است
 بررسي وضعيت رشد در زيربخـشهاي اقتـصادي بيـانگر آن اسـت کـه، درگـروه                 

چنانکه رشـد ايـن     . کشاورزي رشدي قابل توجه نسبت به سال گذشته بوجود آمده است          
 درصـد  ۱/۷ معـادل  ۱۳۸۴ درصـد و ميـزان آن در سـال      ۲/۲ تنها   ۱۳۸۳بخش در سال    

اي صـورت نپذيرفتـه و ميـزان        در زير بخش نفت تحول قابل مالحظـه       . برآورد شده است  
در ايـن   . درصد ثابت باقي مانده اسـت      ۶/۲رشد اين بخش نسبت به سال گذشته در حد          

در واقع رشد اين بخش در سال  .ن دچار اندکي افت گرديد    گروه صنايع و معاد    سال رشد 
 . درصد تنزل يافت۱/۷ به ۱۳۸۴ درصد بودکه در سال ۴/۸  رقمي معادل ۱۳۸۳

 نسبت به سال قبـل      ۱۳۸۳مسکن در سال     بخش ساختمان و   عليرغم اينکه رشد  
ميـزان  .  درصد را تجربه نمـود     ۲، رشدي معادل    ۱۳۸۴ درصد کاهش داشت، درسال      ۱/۴

گذاري بخش خصوصي در ساختمانهاي جديد مناطق شهري به قيمتهاي جـاري              ايهسرم
هـاي سـاخت و سـاز، بـا           تحت تاثير افزايش هزينه   " ، عمدتا )۱۳۸۳(و براساس سال پايه     

 هزار ميليارد ريـال بـالغ       ۰/۱۰۴ درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال قبل به           ۹/۱۲
 شهرهاي بزرگ به رغم رشـد نـسبي آن          گذاري در   حاکم بروضعيت سرمايه   رکود. گرديد
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در تعـديل رشـد رقـم       ) ۲/۱۴(و شـهرهاي کوچـک و متوسـط         )  درصد ۳/۱۶(در تهران   
گـذاري    در سال مورد بررسي سـرمايه      .گذاري مسکن در اين دوره موثر بوده است         سرمايه

بخش خصوصي در ساختمانهاي تکميل شده و شروع شده نسبت به سال قبل به ترتيب               
گـذاري در     رشد چشمگير سرمايه  .  درصدکاهش داشته است   -۲/۴فزايش و    درصد ا  ۱/۹۹

هاي    ناشي از رشد هزينه    ساختمانهاي تکميل شده عالوه بر عامل تغيير سال پايه، عمدتاً         
مربوط به احداث و تکميل ساختمانها و تالش بخش خصوصي براي تکميل ساختمانهاي             

هـاي ناشـي از افـزايش      وکـاهش هزينـه  نيمه تمام، به اميد خروج از رکود در سال آينده  
 .باشد گذاري و خواب سرمايه مي طول دوران سرمايه

 درصـد در    ۶/۴ همچنين رشد زير بخش گروه خدمات درسال مـورد بررسـي  از              
 . افزايش يافته است۱۳۸۴  درصد در سال ۱/۵ به ۱۳۸۳سال 

 

 بخش خارجي
ت مثبت بازار جهاني     متاثر از تحوال   ۱۳۸۴تراز پرداختهاي خارجي کشور در سال       

تـسهيل قابـل توجـه در       . نفت خام و تحوالت اخير در عرصه تجارت خارجي بوده اسـت           
هاي گوناگون به فعالين اين       مقررات و ضوابط بازرگاني خارجي و ارائه تسهيالت و مشوق         

تري نسبت به دوره      بخش در سالهاي گذشته موجب شد مبادالت اين دوره از روند سهل           
شرايط فوق سبب گرديـد کـه ارزش صـادرات غيرنفتـي            . ل برخوردار شود  مشابه سال قب  

 درصد افزايش نسبت بـه دوره مـشابه سـال    ۵/۴۸در اين سال با ) گمرکي و غيرگمرکي (
 ۴۰۹۶۹ درصـد رشـد بـه     ۲/۷ ميليون دالر و واردات کل کـشور نيـز بـا             ۱۱۱۸۹قبل به   

 احتساب صادرات بخش نفت وگاز      بازرگاني کشور با   بنابراين تراز . ميليون دالر بالغ گردد   
اين مازاد در تعامل با     . دار شد ر ميليون دالر مازاد برخو    ۱۹۰۴۳از  )  ميليون دالر  ۴۸۸۲۳(

 ميليـون دالري  ۸۸۸ ميليون دالري تـراز خـدمات خـارجي وتـراز مثبـت          ۵۸۹۴کسري  
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.  ميليون دالر شد  ۱۴۰۳۷انتقاالت، سبب ثبت مازاد حساب جاري ترازپرداختها به ميزان          
 ۴۱۲از سوي ديگر در اين دوره خـالص حـساب سـرمايه کـشور داراي کـسري معـادل                     

ناشي از کاهش مازاد حـسابهاي بلندمـدت و کوتـاه           " اين کسري عمدتا  . ميليون دالر بود  
هاي گذشته و افزايش مانده ارزهاي تهاتري و نيزکاهش  مدت در نتيجه بازپرداخت بدهي

 نزولي افـزايش در اعتبـارات اسـنادي و افـزايش            مازادحساب بانکها و ساير به دليل روند      
وحـساب   هاي خارجي بانک مرکزي       مجموع دارايي . هاي خارجي بانکها بوده است      دارايي

 .دهد ميليون دالر افزايش نشان مي۱۳۵۷۴ذخيره ارزي در اين دوره معادل 
 ١٣٠٦٠ معــادل ۱۳۸۳ مانــده داراييهــاي حــساب ذخيــره ارزي در پايــان ســال 

 ميليـون دالر    ۳۵۸۲ و   ١ ميليون دالر موجودي نقـدي     ۹۴۷۷ر بوده كه شامل     ميليون دال 
سـال   آمار مقدماتي حـساب مـذكور در پايـان        . باشد  مطالبات بابت تسهيالت اعطايي مي    

ــي ١٣٨٤ ــشان م ــي    ن ــه داراي ــده(دهدک ــره ارزي در  ) مان ــساب ذخي ــفندح ــاه   اس  م
 درصـد   ۶/۲۵ال قبـل    باشد که نسبت بـه پايـان اسـفند مـاه سـ             ميليون دالر مي  ۱۶۴۰۵
موجودي نقدي حساب ذخيره ارزي و مطالبات آن بابـت تـسهيالت         .  داشته است  افزايش

. باشـد    مـي    ميليـون دالر    ۵۷۳۸ و   ۱۰۶۶۷اعطايي در پايان سال جاري به ترتيب معادل         
 ميليون دالر بوده که     ۱۲۷۱۵،  ۱۳۸۴ماه سال     هاي مصوب تا پايان اسفند      ارزش کل طرح  
 ميليون دالر آن بين بانکها و متقاضـيان تـسهيالت منعقـد شـده و                ۸۵۵۱قرارداد حدود   

 ۵۸۷۵ضـمن اينکـه حـدود      .  ميليون دالر آن گشايش اعتبـار شـده اسـت          ۷۷۵۷معادل  
همچنـين  . ميليون دالر نيز به صورت تسهيالت در اختيـار متقاضـيان قرارگرفتـه اسـت              

بخـش  . ر بـوده اسـت     ميليـون دال   ۸۶۵۸هاي تحت بررسي تا پايان اسفندماه         ارزش طرح 
از قراردادهـاي منعقـده تـا پايـان         )  ميليون دالر  ۸۲۹۶( درصد   ۰/۹۷صنعت با اختصاص    

________________________________________________________ 
 .باشد مصارف حساب مذکور نمي رقام شامل بازنگري در منابع و ا-١
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، بيــشترين ســهم را در ميــان ســاير بخــشهاي  ) ميليــون دالر۸۵۵۱ (۱۳۸۴اســفندماه 
 .اقتصادي دارا بوده است

 هزار تن کاال به ۱۸۰۷۷ حدود ۱۳۸۴براساس آمارهاي مقدماتي گمرک، در سال 
شدکه نسبت به عملکرد مـدت مـشابه          ميليون دالر به خارج ازکشور صادر      ۹۸۸۰ارزش  

بـا  . دهـد    درصد رشد در وزن و ارزش را نـشان مـي           ۳/۴۴ و   ۳/۲۰درسال قبل به ترتيب     
 ميليـون دالر صـادرات از طريـق         ۲/۵۷۵ ميليون دالر تجارت چمـداني و        ۳/۳۹احتساب  
 ميليـون   ۱۰۴۹۵تي در اين سال به      هاي مرزي، ارزش کل صادرات گمرکي غيرنف        بازارچه

 .دالر بالغ گرديد
 ميليون دالر واردات گمرکـي کـشور در دوره مـذکور، واردات             ۳۹۶۶۴از مجموع   

بـا  ) گندم، گوشت، شکر، روغن خوراکي، بـرنج و کـود شـيميايي           (کاالهاي عمده اساسي    
 دوره  درصد از وزن كل واردات، درمقايـسه بـا   ۵/۱۰ درصد از ارزش و      ۱/۳سهمي معادل   

 درصدکاهش داشته که سبب     ۳/۳ و   ۵/۲۲مشابه سال قبل از نظر ارزش و وزن به ترتيب           
در گـروه   .  درصـدگرديده اسـت    ۹/۱۹کاهش ارزش واحد واردات اين کاالهـا بـه ميـزان            

آالت صنعتي و مواد اوليه و        کاالهاي عمده صنعتي نيز، رشد ارزش واردات لوازم و ماشين         
در . ت دارويي و شيميايي و آهن آالت منفي بوده اسـت          پالستيک مثبت و رشد محصوال    

 نسبت به مدت مشابه سال قبل به ميـزان          ۱۳۸۴مجموع ارزش واردات گمرکي در سال       
 . درصد افزايش داشته است۱/۱۲

 درصد افزايش در اين ۲/۳۰ حجم معامالت بازار بين بانکي ارز با     ۱۳۸۴طي سال   
متوسط نـرخ   .  ميليون دالر رسيد   ۲۹۵۴۷ود  دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل، به حد        

در حاليکـه در بـازار      .  ريـال بـود    ۹۱۳۳ بر حـسب دالر      ۱۳۸۴مرجع در اسفند ماه سال      
 . ريال مورد معامله قرار گرفت۹۱۵۲غيررسمي هر دالر بطور متوسط در مقابل 
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  ۲۰۰۵ارزش قراردادهاي بيع متقابل شناسايي شده تا پايان نـه ماهـه اول سـال                
 ميليون دالر از تعهدات پيمانکـاران       ۱۷۰۵۱ ميليون دالر بود که      ۲۲۸۶۲حدود  ميالدي  

 ميليـون  ۱۱۳۲ ميليـون دالر اصـل و   ۶۹۵۶شامل  ( ميليون دالر    ۸۰۸۸آن محقق شده و     
ميزان خالص تعهدات بـالقوه و      . از تعهدات قبلي نيز باز پرداخت گرديده است       ) دالر بهره 

 ۱۰۰۹۵ و   ۵۸۱۱قطع مـذکور بـه ترتيـب معـادل          بالفعل از قراردادهاي بيع متقابل در م      
 .باشد ميليون دالر مي

 ميليـارد دالر در پايـان   ۷/۴۲ درصد تغيير از   ۹/۱تعهدات خارجي کشور با حدود      
 ١. کاهش يافت۱۳۸۴ ميليارد دالر در پايان سال ۹/۴۱ به ۱۳۸۳سال 

الر بـه   ميليارد د۷/۱۸ درصد کاهش از ۹/۵در اين دوره تعهدات بالقوه خارجي با  
  ميليادر۳/۲۴پايان سال جاري معادل  در بالفعل تعهدات درحاليکه. دالر رسيد  ميليارد۵/۱۷
 .يافت افزايش  درصد۲/۱)  ميليارد دالر۰/۲۴(سال گذشته  پايان به دالر بود که نسبت 

 

  دولت  وضعيت بودجه
فاف بدون احتساب رقم ش   (در بخش درآمدها، درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدها         

 درصد افزايش نسبت به سال قبل       ۴/۹۴ با   ۱۳۸۴در سال   ) سازي قيمت حاملهاي انرژي   
 درصـد تحقـق     ۱/۹۹ ميليارد ريال بالغ گرديد که نسبت به رقـم مـصوب             ۹/۲۰۰۳۷۴به  

توان گفت تمـام درآمـدهاي مـصوب تحقـق            به عبارت بهتر در اين سال مي      . داشته است 
) ۱۳۸۳(ق درآمدهاي دولت در سال قبل از آن         يافته و اين در حالي است که ميزان تحق        

 . درصد بوده است۳/۸۷تنها در حدود 
________________________________________________________ 

هاي مستقيم خارج از شبکه بانکي  تعهدات خارجي، اقالم ساير فاينانس ها و وامبندي جديد  در طبقه -۱
از تعهدات بالقوه به تعهدات بالفعل تغيير ماهيت داده و به عنوان جزيي از تعهدات بالفعل لحاظ گرديده 

. ست افزوده شده ا۱۳۸۴ ميليون دالر به تعهدات بالفعل در پايان سال ۲/۳۵۳لذا رقمي معادل با . است
 . امکان پذير نيست۱۳۸۳اما در شرايط حاضر محاسبه اين تغيير براي پايان سال 
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 ۷/۲۶۶۸۷۵با احتساب عملکرد رقم شفاف سازي قيمت حاملهاي انرژي به ميزان  
بنـدي مـي گـردد، مجمـوع          ميليارد ريال کـه در قـسمت سـايردرآمدهاي دولـت طبقـه            

 يليارد ريـال گرديدکـه در      م ۶/۴۶۷۲۵۰ معادل   ۱۳۸۴درآمدهاي عمومي دولت در سال      
 .تحقق داشته است  درصد۶/۹۹مقايسه با رقم مصوب 

 ۵/۱۸۷۲۹۴اي به رقم      هاي سرمايه   ، واگذاري دارايي  )۱۳۸۴سال  (در همين دوره    
. دهـد    درصـد افـزايش نـشان مـي        ۷/۲۳ميليارد ريال رسيد که نسبت به سـال گذشـته           

. صـد تحقـق داشـته اسـت        در ۹/۹۴همچنين اين رقم نسبت به رقم مصوب در بودجـه،           
 ۲/۲هاي مالي نيز که شامل استفاده از منابع داخلي و خارجي اسـت، بـا                  واگذاري دارايي 

 ميليارد ريال رسيد که در مقايسه با رقم         ۷/۸۳۳۲۰درصد افزايش نسبت به سال قبل به        
 . درصد محقق شده است۱/۷۲مصوب بودجه در اين سال، 

 ۲/۶۷ل درآمـدهاي دولـت در ايـن سـال           بطور کلي سهم درآمدهاي مالياتي از ک      
 درصـد از واگـذاري      ۵/۹۹همچنين  .  درصد بوده است   ۸/۳۲درصد و سهم ساير درآمدها      

از محـل منـابع حاصـل از          درصـد نيـز    ۵/۰اي از محل درآمد نفـت و          هاي سرمايه   دارايي
آالت و    فـروش سـاختمانها، اراضـي، ماشـين       " عمـدتا (فروش اموال منقـول و غيرمنقـول        

 .حاصل گرديده است) تتجهيزا
بـدون احتـساب رقـم يارانـه         (۱۳۸۴در سـال    ) جـاري (اي   هـاي هزينـه     پرداخت
 درصد  ۷/۴۲ ميليارد ريال بودکه نسبت به سال قبل         ۱/۳۳۰۸۸۴معادل   )حاملهاي انرژي 

در همـين سـال،     .  درصـد تحقـق برخـودار بـود        ۶/۹۵رشد ودر مقايسه با رقم مصوب از        
 درصـد  ۷/۶۲نيـز بـا     ) پرداختهـاي عمرانـي   (اي     سـرمايه  هاي  پرداخت بابت تملک دارايي   

 ميليارد ريال رسيد،که در مقايسه با رقـم         ۷/۱۱۷۶۳۸افزايش نسبت به سال قبل به رقم        
 . درصد تحقق داشت۸۵مصوب 
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اي و تنخواه گـردان      التفاوت درآمدها با پرداختهاي هزينه      مابه(از نظرتراز عملياتي    
درهمـين  .  ميليارد ريال کسري مواجه گرديـد      ۲/۱۳۰۵۰۹، دولت با    )خزانه معين استانها  

که بـدين     ميليارد ريال بود   ۹/۶۹۶۵۵اي معادل     هاي سرمايه   حال خالص واگذاري دارايي   
 . ميليارد ريال کسري برخوردار گرديد۴/۶۰۸۵۳اي از  عملياتي و سرمايه ترتيب تراز

نامه چهارم توسعه قانون بر) ۸(و ) ۴(و جداول شماره ) ۳(طبق قانون اصالح ماده 
 کـل  ۱۳۸۴سـال    اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و متمم بودجـه         

، رقم مربوط به وجوه حاصل از فروش نفت خـام در سـال              )۲۸/۱۰/۱۳۸۴مصوب  (کشور  
هاي بنزين،    از محل اين افزايش، يارانه    .  ميليارد ريال افزايش يافت    ۴۲۴۴۴ معادل   ۱۳۸۴

 ۱۰۰۰۰ و ۵۷۰۰ ، ۳۱۸۰تامين برق، هر يک به ترتيب به مبلغ        و مسکن روستايي،گندم 
 .ميليارد ريال تامين مالي گرديد

، کـل منـابع و مـصارف بودجـه       ۱۳۸۴در مجموع طبق مـتمم اول بودجـه سـال           
اما .  ميليارد ريال نسبت به رقم مصوب اوليه افزايش يافت         ۵۵۵۴۴عمومي دولت به مبلغ     

بر طبق ايـن  .  متمم دوم را نيز بر بودجه الحاق نمود۱۳۸۴دولت در ماههاي پاياني سال      
اي دسـتگاههاي     به منظور تامين کسري اعتبـارات هزينـه       ) ۱۲/۱۱/۱۳۸۴مصوب  (متمم  

اجرايي در زمينه پرداخت به هنگام حقوق و مزايـا، عيـدي پايـان سـال، ديـون سـالهاي         
 تـامين کـسري   هاي پرسنلي کارکنان شاغل، بازنشسته و موظـف و     گذشته و ساير هزينه   

 ميليارد ريال به درآمدهاي مندرج در قـانون بودجـه کـل کـشور               ۴۶۸۲۴ها، مبلغ    يارانه
 ۵موضوع تبصره ( ميليارد ريال ۲۰۰۳ خرجي معادل -با احتساب رقم جمعي . اضافه شد

منابع مصوب بودجه در اين سال طبـق مـتمم دوم           ) ۱۳۸۴متمم دوم قانون بودجه سال      
 .ال افزايش يافت ميليارد ري۴۸۸۲۷مبلغ 

 ميليـارد   ۵/۱۱۵۵۹در همين حال رقم مصارف مصوب نيز طبق همـين مـتمم،               
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به عبارت بهتر، مصارف مصوب بودجـه       . ريال بيشتر از مصارف مصوب اوليه افزايش يافت       
 . ميليارد ريال افزايش يافت۵/۶۰۳۸۶ طبق متمم دوم به مبلغ ۱۳۸۴سال 

 بـه   ۱۳۸۴منابع مصوب بودجـه سـال       هاي اول و دوم،       در مجموع، براساس متمم   
.  ميليـارد ريـال افـزايش يافـت        ۵/۱۱۵۹۳۰ ميليارد ريال و مصارف مصوب بـه         ۱۰۴۳۷۱

) ۱۳۸۴التفاوت منابع و مصارف بودجـه سـال            مابه( ميليارد ريال    ۵/۱۱۵۵۹بنابراين رقم   
 .جويي ضمن اجراي بودجه به جمع منابع مصوب افزوده گرديد تحت عنوان صرفه
حـساب ذخيـره    " ايجـاد  ،۱۳۸۴ماده واحده قانون بودجه سـال        )پ( دبراساس بن 

حساب مذکور درواقع محلي براي .براي اولين بار درقانون بودجه پيش بيني گرديد" ريالي
بـدين ترتيـب قرارشـد       .واريز درآمدهاي احتمالي از محل مطالبات مشکوک الوصول بود        

اي بـراي آنهـا    آنکـه محـل هزينـه   بخشي از درآمدهايي که محقق الوصول نباشند، بدون        
صورت وصول، طبق مـصوبه مجلـس        در اين حساب نگهداري شده و     بيني گردد در   پيش

درآمـد   : عبـارت از   "حساب ذخيره ريالي  "منابع درآمدي    .شوراي اسالمي به مصرف برسد    
هاي اجرايي مستقر درتهـران کـه        امکانات منقول دستگاه   و ها حاصل از فروش ساختمان   

 .خودرو، بود حاصل از واردات باشد ودرآمد مراکز استانها مي ها يا شهرستان ان درفعاليت آن
 

 بخش پولي
هـاي پـولي و        مهمترين تحوالت بوقوع پيوسته در حوزه سياسـت        ۱۳۸۴در سال   

 : اعتباري عبارت بود از
هـاي دولتـي بـراي کليـه         هاي سود مورد انتظار تسهيالت بانـک        سازي نرخ   يکسان •

الحساب    درصد بدون تغيير در نرخهاي سود علي       ۱۶ي در سطح    هاي اقتصاد   بخش
 ها،  سپرده

) بـه غيـر از بخـش آب و کـشاورزي          ( حذف سهميه بخشي براي بانکهـاي دولتـي        •
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 قـانون برنامـه چهـارم توسـعه و اعطـاي تـسهيالت بـا                ۱۰مـاده   ) ج(براساس بند   
جـوه  نرخهاي کمتر از نرخهاي مصوب از طريق تامين يارانه سـود يـا تخـصيص و               

 اداره شده توسط دولت

 صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزي توسط مجلـس شـوراي اسـالمي               •
 براساس قانون برنامه چهارم براي اولين بار در تاريخ اقتصادي کشور

 نقدينگي نسبت به سـال قبـل از آن          ۱۳۸۴براساس آمارهاي مقدماتي ، در سال       
بـا  )  درصـد  ۲/۳۰( دوره مشابه سـال قبـل         درصد افزايش داشته که نسبت به رشد       ۳/۳۴

از ديد عوامل موثردر رشد نقـدينگي،  .  واحد درصد، مواجه بوده است  ۱/۴افزايشي معادل   
 ، مطالبات از بخش غيردولتي با سهمي معـادل          ۱۳۸۴دهند که در سال       آمارها نشان مي  

م خـالص   سه.  واحد درصد باالترين سهم در رشد نقدينگي را از آن خودکرده است            ۵/۳۰
ــي ــدينگي   داراي ــين اجــزاء  ۴/۱۶هــاي خــارجي در رشــد نق ــوده و از ب  واحــد درصــد ب
بـه دليـل    " هاي داخلـي، خـالص مطالبـات از دولـت عمـدتا             دهنده خالص دارايي   تشکيل

 واحد درصـد    ۷/۱۱هاي دولت نزد سيستم بانکي سهمي کاهنده و معادل            افزايش سپرده 
 واحـد درصـد در رشـد        ۶/۱هنده و معادل    خالص ساير عوامل نيز سهمي کا      .داشته است 

در نهايت خالص مطالبات از شرکتها و موسـسات دولتـي سـهمي             . نقدينگي داشته است  
 . واحد درصد در رشد نقدينگي داشته است۸/۰کوچک و معادل 

به علت خريد ارز از " هاي خارجي بانک مرکزي در سال مورد بررسي عمدتا دارايي
خالص . ي بودجه وعدم فروش کامل آن در بازار افزايش يافتدولت براي تامين منابع ريال

هاي دولتي نـزد بانـک        مطالبات بانک مرکزي از بخش دولتي نيز به دليل افزايش سپرده          
 ميليارد ريال، کاهش يافت که بيـشترين سـهم را درکـاهش         ۷/۴۵۰۶۳مرکزي به ميزان    

 ۱/۴۱افزايـشي معـادل  در نهايت، برآينـد عوامـل مـذکور موجـب       . پايه پولي داشته است   
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 .درصد در پايه پولي گرديده است
 و  ۱۳۸۴گفتني است در اثر سررسيد شدن اوراق مشارکت بانک مرکزي در سال             

 ميليـارد ريـال در پايـان        ۳/۲۰۲۵۰جايگزين نشدن به موقع آن، موجودي ايـن اوراق از           
جه ايـن   در نتي . کاهش يافت ۱۳۸۴ ميليارد ريال در پايان سال       ۶/۱۰۳۲۷  به ۱۳۸۳سال  

اقدام و آزاد شدن وجوه اوراق مشارکت بانک مرکزي، جزء خـالص سـاير اقـالم در سـال                   
 . واحد درصد در افزايش پايه پولي داشته است۳/۱۳اي معادل  ، سهم فزاينده۱۳۸۴

  درصد کاهش ۸/۴ با ۱۳۸۳ در پايان سال   ۵۳۵/۴ضريب فزاينده نقدينگي نيز از      
ناشي از افزايش نسبت    " کاهش فوق عمدتا   .يافت کاهش   ۱۳۸۴ در پايان سال     ۳۱۶/۴به  

 درصد است که به لحاظ ارتباط منفي اين ۶/۱۱۵ها به ميزان  ذخاير اضافي به کل سپرده
 واحد کاهش در ضـريب فزاينـده        ۳۹۱۳/۰منجر به   " نسبت با رشد ضريب فزاينده، نهايتا     

کهـا نـزد بانـک      هاي ديـداري بان     درشکل سپرده " افزايش ذخاير اضافي عمدتا   . شده است 
 ميليـارد   ۳۴۷۱۴ بـه    ۱۳۸۳ ميليارد ريال در پايان سـال        ۱۱۸۵۵باشد که از      مرکزي مي 

اين امر ناشي از برداشت از حساب ذخيره ارزي         .  افزايش يافت  ۱۳۸۴ريال در پايان سال     
و تبديل کردن آن به ريال بوده که با توجه به وقـوع آن در اواخـر سـال، امکـان اعطـاي          

نـسبت  . داشته و الجرم در شکل ذخاير اضافي بانکها ظاهرگرديده است         تسهيالت وجود ن  
 نـسبت بـه     ۱۳۸۴اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده ها،در پايان سال             

اين امر بخشي ازکـاهش مربـوط بـه         .  درصدكاهش يافت  ۶/۱۶سال قبل از آن، به ميزان       
هاي قانوني به کل   سپردهدر نهايت کاهش نسبت. ضريب فزاينده نقدينگي را خنثي نمود

 واحـد   ۰۰۸۹/۰ درصد، موجب افزايش ضريب فزاينده بـه ميـزان           ۳/۰ها به ميزان      سپرده
 .شده است
، ۱۳۸۴حال بررسي تحوالت پايه پولي و ضريب فزاينده نقدينگي در سـال              هر   به
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 ۱۳۸۵دهدکه پتانسيل افزايش نقدينگي در سال         بويژه در يک ماه پاياني سال، نشان مي       
پايـه پـولي در     .  بسيار قوي اسـت    ۱۳۸۴ ناحيه انبساط پايه پولي بوجود آمده در سال          از

  درصـد برخـوردار    ۱/۲۸ نسبت به بهمـن مـاه، از رشـدي معـادل             ۱۳۸۴اسفند ماه سال    
 حـدود (هـاي بخـش دولتـي      درصـدي سـپرده  ۲/۲۳گرديدکه علت عمده اين امرکاهش  

 منجـر بـه     ۱۳۸۴ق در پايـان سـال       برآيند عوامـل فـو    . بوده است )  ميليارد ريال  ۳۵۰۰۰
تواند با توجه  اين فرآيند مي. شتاب گرفتن رشد پايه پولي نسبت به رشد نقدينگي گرديد

 به قدرت اعتباردهي بانکها، به رشد فزاينده نقدينگي در کشور طـي سـال جـاري منجـر                
 ضريب فزاينده نقدينگي از رشدي منفي       ۱۳۸۴از سوي ديگر طي اسفند ماه سال        . گردد

 درصد برخوردار گرديد که علت عمده آن افزايش نسبت ذخاير اضافي بانکهـا      ۱/۸معادل  
نسبت مـذکور در اسـفندماه نـسبت بـه مـاه گذشـته آن معـادل        . باشد به کل سپرده مي 

رود ضريب فزاينده در سال جاري از رشدي          بنابراين انتظار مي  .  درصد رشد يافت   ۴/۱۶۹
 . درصد برخوردار گردد۳/۲۰معادل 

، ۱۳۸۴ر مجموع بايد گفت كه، مجموعه تحوالت نقدينگي و اجزاي آن در سال              د
زيـرا  .  باشد ۱۳۸۵تواند بيانگر فشار مضاعف رشد پايه پولي بر رشد نقدينگي در سال              مي

 تخليه نشده و بخش اعظم آن به آينـده منتقـل            ۱۳۸۴تمامي آثار انبساطي آن در سال       
انبساطي سال جـاري، در صـورت عـدم اعمـال           اين پتانسيل به عالوه بودجه      . شده است 

توانـد انتظـارات      سياستهاي پولي و اعتباري مناسب و تالش در جهت انقباض پـولي مـي             
رشد شديد نقدينگي در سال جاري را بدنبال داشته باشد که در مقايسه با روند تـاريخي          

 .اي خواهد بود سابقه آن رکورد بي
 

 تحوالت قيمتي
ا و خدمات مصرفي، عمده فروشي و توليدکننده در         متوسط شاخص بهاي کااله    
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. انـد   درصـد رشـد داشـته   ۵/۹ و ۵/۹،  ۱/۱۲ نسبت به سال قبـل بـه ترتيـب           ۱۳۸۴سال  
)  درصـد  ۸/۱۶ و   ۷/۱۴،  ۲/۱۵(مقايسه ايـن ارقـام بـا مقـادير مـشابه آن در سـال قبـل                  

ننده کهاي کاالها و خدمات مصرفي، توليددهنده آن است که رشد هر سه شاخص ب نشان
 درصـد در    ۸/۱۴ از   CPIاگرچـه نـرخ رشـد شـاخص         . فروشي کاهش يافته است    و عمده 

، افزايش يافته بـود، در نهايـت و در          ۱۳۸۴ درصد درخردادماه    ۷/۱۵ به   ۱۳۸۳بهمن ماه   
روند کاهشي مستمر اين شاخص در نه       .  درصد محدود گرديد   ۱/۱۲پايان همين سال به     

عليرغم فشارهاي (اقتصاد ايران در سال گذشته  درماهه پايان سال اتفاق نادري است که 
رسد کـه     به نظر مي  . بوقوع پيوسته است  ) قيمتي ناشي از تقاضاهاي اضافي در پايان سال       

 که با حدود پنج ماه تاخير به دنبال کاهش شاخص           CPIتغيير جهت روند رشد شاخص      
PPI  به اين ترتيب بـا     . هاي قيمت باشد    پذيرد، ناشي از ارتباط متقابل شاخص        صورت مي

 از  PPIها و با توجه بـه تغييـر جهـت رونـد رشـد شـاخص                   تداوم سياست تثبيت قيمت   
 در ماههـاي    CPIرود رشـد کاهنـده شـاخص           و تداوم آن، انتظار مي     ۱۳۸۴ابتداي سال   

 . نيز تداوم يابد۱۳۸۵اوليه سال 
 نسبت بـه سـال      ۱۳۸۴افزايش شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي در سال           

و " مسکن، سـوخت و روشـنايي     "بيشتر ناشي از افزايش شاخص بهاي دوگروه اصلي         قبل  
 و  ۳۸بطوري که اين دو گروه اصـلي بـه ترتيـب            . بود" خوراکيها، آشاميدنيها و دخانيات   "
 . درصد از تغييرات شاخص مذکور را به خود اختصاص دادند۹/۲۸

 بررسي رابطه تورم ورشد نقدينگي
  ٦/١٢رم در کشور روند کاهشي يافت بـه طوريکـه از             نرخ تو  ١٣٧٨از اواخر سال    

 ١٣٨١از سـال    "  رسـيده و مجـددا     ١٣٨٠ درصد در سال     ٤/١١ به   ١٣٧٩درصد در سال    
  اين روند باز هم نزولي شده و       ١٣٨٤و  ١٣٨٣در سال   .روند صعودي ماليمي را آغاز نمود     
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د نقدينگي طي اين کاهش در نرخ تورم با افزايش رش.  درصد رسيده است١/١٢به "نهايتا
شـود کـه رابطـه نقـدينگي و تـورم دچـار               دوره مذکور همخواني نداشته و مالحظه مـي       

 . توجيه ناپذير شده است" گسست و گسيختگي ظاهرا
با واگرايي روند رشد نقدينگي و تورم در اقتـصاد كـشور مباحـث و ديـدگاههاي                 

 برخـي کمبـود     .متفاوتي توسط كارشناسان و سياستگذاران اقتصادي ارايـه شـده اسـت           
بايست   پندارند و معتقدند که دولت مي       ييد م نقدينگي را يکي ازعوامل بازدارنده رشد تول      

معتقدند  زيرا اعتبارات بيشتري را براي افزايش توليد در اختيار توليدکنندگان قرار دهد          
رشد نقدينگي منجر به افزايش سطح قيمتها نخواهد شدو افزايش توليد، افزايش تقاضـا              

اي که منجر بـه تـورم         برخي ديگر از تحليلگران معتقدند عامل عمده      . باشد  ابگو مي را جو 
شود، تغييرات نرخ ارز است و لذا تثبيـت نـرخ ارز را يکـي از مهمتـرين سياسـتهاي                      مي

بـويژه اگـر     اي معتقدنـد رشـد نقـدينگي،        از سوي ديگر، عده   . کنند  ضدتورمي معرفي مي  
لت باشد، اثـر چنـداني بـر توليـد نـدارد و تنهـا               ناشي از سياستهاي غيرمنضبط مالي دو     

گروه اخير افـزايش نـرخ ارز را معلـول فـشارهاي            . گردد  موجب افزايش سطح قيمتها مي    
ساز   در اين ميان برخي مقامات تصميم     . دانند  تورمي ناشي از عدم توازن بودجه دولت مي       

ش نقدينگي به اجراي آميز بودن سياست تثبيت قيمت همراه با افزاي   با اعتقاد به موفقيت   
اند و مقامات پولي در اين ميان نسبت بـه اثـرات منفـي رشـد                  اين سياست دست يازيده   

در اولين نگاه شايد تجربـه کـشور حـاکي از مقبوليـت ديـدگاه        . اند نقدينگي هشدار داده  
رغم رشد نقدينگي، تورم حداقل بر اسـاس انتظـارات تغييـر          چرا که علي   دسته اول باشد  

 گسـست تـورم و        اما در صورتي که نسبت به موضـوع دقيقتـر شـويم علـل              .نکرده است 
 نقدينگي به شرح زير قابل تبيين است

بـافرض  ثبـات     (بررسي اختالف ميان رشد نقدينگي حاصل از رابطه مقـداري پـول              •
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دهد ايـن اخـتالف فقـط مربـوط بـه             ها نشان مي   و رشد قيمت  ) سرعت گردش پول  
و در ديگـر دورانهـاي اقتـصاد کـشور نيـز مـشاهده              دوران برنامه سوم توسعه نبوده      

 ).١جدول شماره ( شود مي
بـه دليـل آنکـه در برگيرنـده تمـامي كاالهـا و              ) CPI(کننده    شاخص قيمت مصرف   •

خدمات مصرفي ممكن در سطح اقتصاد نبـوده و تنهـا بخـشي از کاالهـا و خـدمات       
فـزايش نقـدينگي را بـر       تواند آثار ا    گيرد؛ به خوبي نمي    مي را در بر  )  قلم ٣١٠حدود  (

در حالي که شاخص ضمني تعـديل توليـد         . روي قيمت کاالها و خدمات نشان دهد      
باشـد    ناخالص داخلي به دليل آنکه برآمده از ارزش افزوده تمام کاالها و خدمات مي             

در عمل نيز مالحظه شده با در نظر        . تواند آثار قيمتي نقدينگي را بيان کند        بهتر مي 
 ).١جدول شماره (گسستي ميان تورم و نقدينگي وجود نداردگرفتن اين شاخص 

اند در حالي که رشد   يافته  در سالهاي اخير رشد واردات و نقدينگي همزمان افزايش •
هـايي کـه    بنابراين يکي از بخش  . اي را شاهد بوده است      نرخ ارز کاهش قابل مالحظه    

ربـوط بـه واردات بـوده    هاي بازرگاني م نقدينگي قابل توجهي را جذب نموده فعاليت      
از آنجاييکه طي اين دوره از يک سو شاهد ثبات نرخ ارز و از سوي ديگر نـرخ                  . است

لذا حجم نقدينگي سوق يافتـه بـه امـر واردات،           , باشيم  تورم بسيار پايين جهاني مي    
آثار خود را به صورت تورم کاالها و خدمات مـورد اسـتفاده در سـبد کـااليي افـراد                    

 .ه يا اثر آن کم بوده استجامعه نشان نداد
کـاهش يافتـه اسـت؛ در         درصـد  ١٣/٠تعرفه طي برنامه سـوم بـه ميـزان           نرخ موثر  •

اين مـساله   .   درصد رشد داشته است    ٢/١٣حاليکه رقم فوق طي برنامه دوم توسعه        
سبب شده است تا در اثر نرخ ارز با افزايش محدود و نرخ تورم کم کشورهاي طـرف       

اين فرايند از طريق سهم کاالهاي قابـل        . داتي بسيار کم باشد   تورم وار , تجاري ايران 
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کننـده تجلـي    مبادله در سبد خانوارها به صورت رشد کمتر شاخص قيمـت مـصرف            
 .يافته است

 و اهميت نـسبي     CPIدهنده شاخص قيمت      بررسي ترکيب کاالها و خدمات تشکيل      •
 ٦١زن حـدود    ، حاکي از آن است کـه بخـش کـااليي  بـا و              ١٣٧٦آنها در سال پايه     

درصد در مقايسه با خدمات، مسکن، سوخت و روشنايي از افزايش شـاخص قيمـت               
به عبارت ديگر طي سالهاي مورد اشاره، شاخص قيمت         . کمتري برخوردار بوده است   

افزايش يافته  در حالي كـه         درصد ٥/١٢، به طور متوسط ساالنه      CPIبخش كااليي   
سوخت و روشـنايي بـه         قيمت مسكن، رقم مشابه براي قيمت خدمات و نيز شاخص         

دهنـده رشـد     مقايسه ايـن رونـد نـشان       . درصد بوده است   ٣/١٨ و   ٨/١٨ترتيب برابر   
به عبارت ديگر، افـزايش شـاخص   . سريعتر دو گروه اخير نسبت به گروه کاالها است 

باشد، در مقايسه با خدمات و کاالهاي  کاالها که دربرگيرنده کاالهاي قابل مبادله مي
بل مبادله طي سالهاي اخير به طور محسوسي از رشد کمتري برخـوردار بـوده              غيرقا
تر کاالهاي قابل مبادلـه وارداتـي از دو سـو بـه               رسد اثر تورم پايين       به نظر مي  . است

 کمک کرده يکي دراثر جايگزين شدن کاالهـاي وارداتـي           CPIافزايش کند شاخص    
تـر شـدن      رها و ديگري رقـابتي    به جاي کاالهاي توليد داخلي در سبد مصرفي خانوا        

فعاليت توليد كااليي در کشوركه منجر به کند شدن افزايش قيمت توليدات داخلي             
تواند تمام آثـار قيمتـي افـزايش نقـدينگي            لذا اين شاخص به خوبي نمي     . شده است 

 .رويه در جامعه را تبيين نمايد بي
تـوان سـهمي از    م مـي آميز بورس طي سالهاي برنامه سو  با توجه به عملکرد موفقيت     •

گسست نقدينگي و تورم طي اين سالها را به نقـدينگي جريـان يافتـه در معـامالت                  
 درصـدي   ٤٢بررسي عملکرد اين بازار بيانگر رشد متوسط ساالنه         . بورس نسبت داد  
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بـدين ترتيـب    .  درصدي معامالت بوده است     ٨٤شاخص قيمت بورس و رشد ساالنه       
الهاي اخير به کاهش تورم در جامعـه کمـک          جذب نقدينگي توسط اين بازار طي س      

اگرچه در شرايط فعلي اين بازار از يک رکود نسبي برخوردار بوده و بـه               . نموده است 
 . هاي تورم باالتر در آينده بدهد تواند خبر از نرخ نوعي مي

توان جهت تبيين شکاف تورم و نقـدينگي اسـتفاده            يکي ديگر از متغيرهايي که مي      •
بطور متوسط سرعت گردش پول طي برنامـه سـوم          .  پول است  سرعت گردش , نمود

رسد کاهش انتظارات تـورمي       به نظر مي  .  درصد کاهش پيدا کرده است     -٤/٣توسعه  
موجب افزايش تقاضاي نگهداري پول طي اين برنامه گشته و نتيجتاً موجب کـاهش           

 .سرعت گردش پول شده است
سـالهاي اجـراي برنامـه سـوم        استمرار بهبود قيمت نفت در بازارهاي جهـاني طـي            •

شرايط مناسبي را جهت بهبود بخش خارجي اقتـصاد و نيـز وضـعيت مـالي دولـت                  
از يک سو، بهبود در بازار ارز و ثبات نـرخ ارز باعـث كـاهش انتظـارات                  . فراهم نمود 

تورمي جامعه گرديد و همراه با تقويـت رشـد اقتـصادي، تـورم را بـا کـاهش قابـل                     
سوي ديگر، ايجاد ثبات مالي در بودجه دولـت بـه واسـطه             از  .  روبرو ساخت   مالحظه

عدم استقراض از بانک مرکزي به همـراه رشـد قابـل مالحظـه درآمـدهاي نفتـي و                   
سازي اثر پولي درآمدها به واسطه ايجاد حساب ذخيره ارزي سبب ثبات بـازار               خنثي

الهاي رويـه در سـ     گرچه برداشتهاي بـي   . ارز و نيز تعديل انتظارات تورمي شده است       
اخير از حساب ذخيره ارزي و انبساطي بودن سياسـتهاي مـالي منجـر بـه افـزايش                  

عـالوه بـر مـوارد فـوق اسـتمرار در رشـد اقتـصادي در سـايه                  . نقدينگي شده است  
اصالحات اقتصادي و رشـد مـستمر قيمـت نفـت، تـشكيل حـساب ذخيـره ارزي و                   

نامه سوم توسعه نيز     مجموعه اي از اصالحات در سياستهاي اقتصادي طي سالهاي بر         
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 .در تعديل انتظارات تورمي موثر بوده است
 

 ١٣٥٤-١٣٨٤برخي شاخصهاي مرتبط اقتصادي طي دوره  ):١(جدول 
 درصد

سال
۷۹-۷۴۸۴-۶۹۷۸-۶۴۷۳-۵۹۶۸-۵۴۶۳-۵۸ شاخصها

 ۶/۵ ۳/۳ ۴/۴ -۶/۲ ۰/۴ ۵/۰ رشد توليد ناخالص داخلي
 ۷/۲۹ ۷/۲۲ ۱/۲۸ ۱/۲۰ ۳/۱۵ ۳/۳۳ رشد نقدينگي

 ۸/۱۳ ۶/۲۵ ۴/۲۲ ۹/۲۰ ۲/۱۸ ۶/۱۴ نرخ تورم
 ۳/۱۷ ۳/۱۹ ۹/۳۳ ۹/۱۷ ۵/۱۶ ۲/۱۶ داخلي ناخالص توليد ضمني شاخص

 

 بورس اوراق بهادار
 فعاليت بورس اوراق بهادار تهران در حالي آغاز شد که در چهار             ۱۳۸۴در سال    

 برخـي از    هاي بـورس باکـاهش مواجـه شـده و           ماهه پايان سال قبل از آن کليه شاخص       
اي ايـران و انتخابـات رياسـت جمهـوري،            داليل اين رکود نـسبي ماننـد پرونـده هـسته          

 .نمودند اي در تحوالت بازار ايفا مي همچنان نقش برجسته
هاي قيمت نسبت به پايان سال گذشته       کليه شاخص  ۱۳۸۴در فروردين ماه سال     

بـا ايـن حـال از       . شـت با افزايش مواجه شدند که نشان از رونق مجـدد بـورس تهـران دا              
ها را تجربـه نمودکـه        بازار رشد منفي شاخص   " ارديبهشت ماه تا پايان شهريور ماه مجددا      

رسد اين افت را در سه حوزه سازوکارهاي داخلي بورس، سياستهاي اقتصادي              به نظر مي  
کاهش مستمر  .المللي بايدجستجو نمود    دولت و شوکهاي سياسي ناشي از سياستهاي بين       

المللـي انـرژي در دوم        فعاليت بورس با قطعنامه شوراي حکـام آژانـس بـين          هاي    شاخص
 بـازار    تشديد و از اين تاريخ به بعد، جز يـک افـزايش مقطعـي در آذرمـاه                 ۱۳۸۴مهرماه  

 .فعاليت مواجه شده استدي کسابورس با 
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 ١تعديل کيفي شاخص قيمت به روش هدانيک
 )مطالعه موردي روي شاخص قيمت يخچال و جاروبرقي(

 
 

 ٢محمود چلويان
 
 

 چکيده
پيشرفت تکنولوژي در فرآينـد توليـد و تنـوع در توليـدکاالها باعـث جـايگزيني                 

تغييـرات  . دشـو   جاي کاالهـاي قـديمي مـي        کاالهاي جديد با کيفيتي متفاوت از قبل، به       
هاي قيمـت مـورد توجـه قـرار           ناشي از تغيير کيفيت بايستي در محاسبه شاخص       قيمت  

کاالهايي نظير لوازم خانگي، رايانه، . گرفته و از تغييرات قيمت خالص کاالها تفکيک شود
بيشترين سهم تغيير کيفيـت را در سـبد کاالهـاي مـصرفي             ... لوازم صوتي و تصويري و      

 ايـن تحقيـق بـا اسـتفاده از روش رگرسـيون             در. دهنـد   خانوارها به خود اختـصاص مـي      
شـده و بـا شـاخص        هدانيک شاخص قيمت کاالهاي جاروبرقي و يخچال تعديل کيفيـت         

 .شود تطبيقي آن مقايسه مي
 . اعداد شاخص، تعديل کيفي، روش هدانيک:ها کليدواژه

________________________________________________________ 
۱-  Hedonicمعني شده » وط به خوشيمرب«يا » لذت باورانه«حات آماري ال در فرهنگ واژه ها و اصط

تـر   افزايش كيفيت كاال در جهت استفاده لذت بخـش        كه مصرف كننده بابت      است،كه منظور بهايي است   
 . افزايش قيمت كاال بابتكند نه پرداخت مي

 .يدايره شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي اداره آمار اقتصاد رئيس -۲
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 مقدمه 

کننده معيار سنجش تغييرات قيمت تعداد ثابت و معيني از  شاخص قيمت مصرف
تغييـرات  . رسـد   ها و خدمات است که توسط خانوارهاي يک کـشور بـه مـصرف مـي               کاال

شود باعث ايجاد اريبي در  قيمت که به علت تغيير کيفيت در کاالهاي اين سبد ايجاد مي
روش هدانيک يکي از روشهاي تعـديل       . کننده خواهد شد    محاسبه شاخص قيمت مصرف   

کاال، اثر تغيير قيمت ناشي از ارتقاي کيفيت است که با بررسي تغيير مشخصات و قيمت      
ايـن روش از چنـدين سـال قبـل در مطالعـات             . کنـد   کيفيت را از تغيير قيمت مجزا مي      

هاي قيمت مورد استفاده قرار گرفته ولي با وجـود آنکـه مراکـز و                 تعديل کيفيت شاخص  
ي که  ، ليکن انتقادهاي  اند  گرفتهي مختلف از روش هدانيک بهره       کشورهاآژانسهاي آماري   

براي جزئيـات بيـشتر     . (شود استفاده از اين روش را با ترديد مواجه کرده است            به آن مي  
 ). ۵نگاه کنيد به مرجع 

 

 اعداد شاخص هدانيک

اعداد شاخص قيمت و مقدار كه با روشهاي رگرسـيوني بـراي تغييـرات كيفيـت                
د شاخص قيمـت    معموالً اعدا . گيرند را اعداد شاخص هدانيك گويند      مورد تعديل قرار مي   

توانـد بـه شـاخص       و مقدار بر اين فرض استوارند كه تغييرات نسبي در ارزش پـولي مـي              
» خـالص «اين شاخص قيمت يـك شـاخص قيمـت          .  شود زيهقيمت و شاخص مقدار تج    

شود   در مورد يك كاال كه در بازار خريد و فروش مي رااست كه تغييرات نسبي در قيمت
هايي بهتر از نوع ديگـر همـان         نوعي از يك كاال كه از جنبه      بنابراين  . كند ي مي گير  اندازه
 .  داشته باشدتر پايينست بايستي قيمت بيشتري نسبت به كاالي با کيفيت اكاال 

اعداد شاخص هدانيك تغييرات درارزش پولي يک کاال را با احتساب تغييركيفيت 
ه يـك كـاال تركيبـي       گذارد ك  رهيافت هدانيك فرض را بر اين مي      . بخشند بهبود مي  كاال
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 طـول و    وزن، براي مثـال نيـروي اسـب بخـار،        ( است از مشخصات فيزيكي و عملكرد آن      
  و اينكـه كيفيـت در واقـع تغييـر ايـن مشخـصات اسـت،               ) قدرت ترمز در انواع خودروها    

تغييرات در قيمت بازار يك كاال، قابل تجزيه به مؤلفه قيمت ناشي از ارتقـاي کيفيـت و                  
براي مثـال   . هاي آن وابسته است    ص است و قيمت يك كاال به مشخصه       مؤلفه قيمت خال  

 بر حسب ليتـر     (V) بر حسب تومان با حجم شير      (P)فرض كنيد كه قيمت نوعي از شير      
فرض كنيد كه برآورد كمترين توانهاي دوم اين .  رابطه خطي دارد  (C)و مقدار كالري آن   

CVP ١هاي مقطعي  مدل خطي بر اساس داده     06/050ˆ حال اگـر در آينـده      .  است =+
 ٦٠٠ به ٥٠٠ از  تومان و مقدار كالري٩٠ تومان به   ٨٠قيمت يك ليتر شير از اين نوع از         

سـازيم زيـرا      تومان از افزايش قيمت را به تغيير كيفي مربوط مـي           ٦كالري افزايش يابد،    
ن است و    توما ٦ واحد كالري اضافه     ١٠٠ي مي كند كه قيمت      بين  پيشمعادله رگرسيوني   

 ٥/١٢ رقيمـت مـشاهده شـده بـه مقـدا         .  تومان باقيمانده تغيير در قيمت خالص است       ٤
))80/90(100(افـــزايش يافتـــهدرصـــد    درصـــد٥/٧ و كيفيـــت شـــير بـــه مقـــدار ×

)100)80/86((  درصـد افـزايش قيمـت       ٥/١٢اگر فرض اين باشد كـه       . استبهتر شده  ×
شـود كـه       آنگاه گفته مـي     لص قيمت و تغيير كيفي است،     مشاهده شده مجموع تغيير خا    

 . درصد افزايش يافته است٥ شير معادلخالصقيمت 
 است كه براي ساختن شاخص تعديل كيفيت        ياين روش يكي از روشهاي متعدد     

در اين حالت شاخص مقدار مـشاهده شـده         . شود  كار برده مي    يا شاخص قيمت خالص به    
 ٥/٧خص تعديل كيفيـت يـا شـاخص مقـدار هـدانيك       تغييري نداشته در صورتي كه شا     

 . درصد افزايش داشته است

________________________________________________________ 
در يـک مقطـع زمـاني يکـسان         ...) د، کاالها ،خانوارها و   افرا(هاي مشترکي که از واحدهاي آماري         داده -۱

 .مثال حجم، مقدار کالري و قيمت انواع شير در مثال باال. هاي مقطعي گويند شوند را داده آوري مي جمع
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 ،  ٢ر، هوتـاك  ١هاي هدانيك به كارهـاي كـورت        مطالعات اوليه در خصوص شاخص    
 ،  ٦تاينشـ  بر   ، ٥ ، ادلمن  ٤زشلكارهاي جديد در اين موضوع توسط گري        .گردد   برمي ٣استون

 .  ارائه شده است٨ و موت٧النكاستر
 

 تن شاخص كيفي هوفس
 .مطالعـه شـد   ٩يافته روشـي اسـت كـه توسـط هوفـستن      رهيافت هدانيك تعميم

)()(هوفستن فرض كرد   tgPtP aa   ′tPa)(  و  a قلم قديمي    قيمت tPa)(به طوريكه ′=
كـه مـستقل از تمـام قيمتهـا و            ص كيفي است،   شاخ g و   t در زمان    ′a قلم جديد  قيمت

 و تمامي تغيير قيمت قلم جديد نسبت به قلم قـديمي            دشو  فرض مي  مقادير فروش رفته  
بنابراين تغيير در قيمت با تغيير در كيفيت        . را به واسطه تغيير در کيفيت در نظر گرفت        

 برابر g مرتبه بهتر است و قيمت آن نيز        g به مقدار    a از قلم  ′aمتناسب است يعني قلم   
 و اگـر تغييـر در   < g ١ مي باشد و اگر تغيير كيفي در جهت بهتر شدن باشد، aقيمت 

 اگـر   راه اول،.  وجـود دارد gبرآوردراههاي متعددي جهت . > g ١جهت بدتر شدن باشد 
 قيمت موجود  از هر دو قلمt  فروخته شوند يعني فقط در زمان t در زمان ′a وaاقالم 
شـوند تـا    نسبت قيمتهاي آنها قبل و بعد از معرفي كاالي جديد بصورتي متصل مي    باشد  

 . آيددست  به صورت زير بهt-١و t+١قيمت نسبي بين

________________________________________________________ 
1- Court. 
2- Houthakker. 
3- Estone. 
4- Griliches. 
5- Adelman. 
6- Burstein. 
7- Lancaster. 
8- Muth. 
9- Hofsten . 
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 فروختـه شـود بـرآوردي از شـاخص          t در زمـان     ′a فقط قلـم    وقتي كه  راه دوم، 
 ، راه سـوم دست مـي آيـد و    بهa نسبت به قلم ′a بر اساس هزينه نهايي قلمgكيفيت 

 .است هدانيك روش
 

 دانيك رهيافت ه
گيرد که  رهيافت هدانيك قيمت هر کاال را تابعي از مشخصات آن کاال در نظر مي     

هـاي قابـل      مشخـصه  وتوسط رگرسيون قيمتهاي مشاهده شده انواع مختلـف يـك كـاال           
 :صورت زير استمدل رگرسيون هدانيك به . آيد دست مي  بههاي آنگير اندازه

∑ +=
j

itjitjtit xp εβ 

مـين نـوع     ا iدر   ام   jسطح مشخصه  jitxو t در زمان  i نوع    قيمت كاال  itpكه
 ضـريبهاي بـرآورد شـده مـدل         jtβ و طـا خ جملـه    itεو  وجـود دارد     tدر زمان كه  كاال  

هاي مقطعي مربوط به يكسال و يـا         نيك بر اساس داده   رگرسيون هدا . رگرسيوني هستند 
شـود در     هاي مقطعي حداقل براي دو سال برآورد مـي         هاي سري زماني و داده     ادغام داده 
ن به دوصورت بـه عنـوان        ضرايب متغيرهاي مجازي زمان در معادله رگرسيو        ،حالت اخير 

ـ  ،ازنوع  السپيرز  gيفكي اخصيك روش برآورد ش   . اند كار رفته   تغيير كيفي به   راي دوره   ب
 : زير است   به صورتام كاال i نسبت به دوره صفر، براي نوع يك

∑∑=
j

jij
j

jij xxg ooo ββ ˆˆ
1 

 ام از تقـسيم نـسبت       iبراي نوع ) در زمان يک به زمان صفر     (نسبت قيمت خالص  
)(قيمت مشاهده شده در زمان يک      1ip′   به زمان صـفر)( oip′      بـر شـاخص كيفيـت ، )g (
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)](/[دست مي آيد    به 1 gpp ii o
ـ     در روش . ′′ گـذاري   راي قيمـت   ديگر، قيمتهاي ضمني ب

 شـاخص    بـراي مثـال   . شود  كاربرده مي   هصفر و يك ب   متوسطي از مشخصه ها در دو دوره        
 : ام برابر است با iقيمت خالص از نوع السپيرز براي نوع 

∑∑
j

jij
j

jij xx ooo ββ ˆˆ
1 

 

توان براي انواع كاالهـا جمـع زد و شـاخص            شاخص قيمت خالص يا كيفي را مي      
 . دست آورد قيمت خالص يا کيفي را براي يک گروه کاالها به

 

 صورت تابعي 
كاربرد رهيافت هدانيك نوعاً به صورت رگرسيون لگاريتم قيمت انواع مختلف يك 

ص از تبـديل    ااين تبديل نيمـه لگـاريتمي نـوعي خـ         . هاي آنها است   محصول بر مشخصه  
 .اند ر رفتهكا  كه در رگرسيونهاي هدانيك به، كاكس است-باكس 

 

 تعديل کيفي شاخص قيمت يخچال و جارو برقي به روش هدانيک
اين بررسي به منظور تفکيـک تغييـرات کيفـي و قيمتـي کاالهـاي جـاروبرقي و                  

آوري شـده در شـهر تهـران و در ماههـاي مختلـف               يخچال با استفاده از اطالعات جمـع      
صــورت مــارک مشخــصات جــاروبرقي بــه .  انجــام شــده اســت١٣٨٢ و ١٣٨١ســالهاي 

و مشخصات يخچـال بـه      ) برحسب وات (جاروبرقي، کشور توليد کننده، و قدرت مکندگي      
بـر حـسب    (کننده موتور، مارک موتور، حجم يخچـال        ، کشور توليد  صورت مارک يخچال  

 ١در نظر گرفته شده و به صورت متغيرهـاي ظـاهري          ) دو در يا يک در    (و تعداد در  ) فوت
ين قيمت کاالها و مشخصات آنها بيانگر وجود ضريب          تحليل همبستگي ب   .اند تبديل شده 

________________________________________________________ 
1- Dummy variables. 
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. و مشخصات آنها اسـت ) جاروبرقي و يخچال(همبستگي قابل مالحظه بين قيمت کاالها    
 . صورت زير است برازش شده براي کاالي يخچال به مدل رگرسيون لگاريتمي

 

5443211 37/0057/031/011/037/010/011/064/10ln DDDDDDXPref +−−−−−+=
 

,...,51حجــم يخچــال، و1X قيمــت يخچــال، refPکــه در آن DD متغيرهــاي 
مدل رگرسيوني برازش شـده بـراي       . ظاهري مشخصات يخچال و يا ترکيبي از آنها است        

 جاروبرقي برابر است با

4321 2/164/074/045/09/14ln DDDDPvac −−−−=  
 

,...,41  و قيمـت جـاروبرقي   vacPکه در آن     DD       متغيرهـاي ظـاهري مشخـصات
ــا اســت  ــي از آنه ــا ترکيب ــاروبرقي و ي ــين  . ج ــا و ضــريب تعي ــده ه ــل مان ــايج تحلي               نت

(R-Square)             به مقدار قابل مالحظه، بيانگر مناسب بودن مدلهاي رگرسـيون هـدانيک 
 . ي قيمت کاالها از روي مشخصات آنها استبين پيشباال در 

 و نتيجه گيري  ١ و شاخص قيمت تطبيقيمقايسه شاخص قيمت هدانيک 
مقايسه   (  پس از برآورد قيمت کاالها از مدل رگرسيون هدانيک، شاخص تطبيقي     

نسبت  (   ٢ازنوع دوتوت        )   قيمت يک کاال در ماه مورد نظر با قيمت همان کاال در ماه قبل                        
براي قيمت هاي      )   متوسط قيمت کاال در ماه جاري به متوسط قيمت کاال در ماه قبل                       

رآوردي وقيمت هاي مشاهده شده در کليه ماه ها محاسبه و شاخص قيمت در انتهاي                             ب 
 . و درصد تغيير آنها در جدول زير ارائه شده است۸۱ و ابتداي سال۸۲سال 

 
 

________________________________________________________ 
1- Match price index. 
2- Dutot. 
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 شاخص قيمت خالص  شاخص قيمت تطبيقي روش
 )پس از تعديل عامل کيفيت(

 
 کاال

عدد شاخص 
در فروردين 

 ۸۱سال 

عددشاخص 
 در اسفند

 ۸۲سال 

درصد تغيير 
شاخص در 

 ۸۲اسفند 
نسبت به 
 ۸۱فروردين 

عدد شاخص 
در فروردين 

 ۸۱سال 

عدد شاخص 
در اسفند سال 

۸۲ 

درصد تغيير 
شاخص در 

 ۸۲اسفند 
نسبت به 
 ۸۱فروردين 

 -۸۸/۸ ۱۲/۹۱ ۰۰/۱۰۰ -۸۶/۰ ۰۰/۱۰۰۱۴/۹۹جاروبرقي
 -۳۱/۲ ۶۹/۹۷ ۰۰/۱۰۰ -۹۷/۰ ۰۰/۱۰۰۰۳/۹۹ يخچال
 

دست آمده به روش هدانيک و روش تطبيقي نتيجه           سه درصدهاي تغيير به   با مقاي 
 درصد بوده وليکن به     ۸۸/۸گيريم که کاهش شاخص قيمت خالص جاروبرقي، معادل          مي

 ۸۶/۰) کيفيـت و قيمـت بـا هـم        ( ها شاخص تطبيقي آن    دليل افزايش کيفيت جاروبرقي   
 درصـد   ۳۱/۲مـت خـالص     در مورد يخچال نيز کاهش قي     . دهد  درصد کاهش را نشان مي    

 درصد کاهش را    ۹۷/۰است در صورتي که به دليل افزايش کيفيت، شاخص تطبيقي آن            
اما استفاده از رگرسيون هدانيک مبتني بر اطالع از مشخصات فني اجزاي      . دهد  نشان مي 

ي گيـر   قيمـت تشکيل دهنده کاال است و عدم اطالع کامل فروشـندگان و منـابع اطـالع                
آوري اطالعات را با مشکل مواجـه        از اين مشخصات، فرآيند جمع    ) يراندر کشور ا  (کاالها  

شـود از موانـع کنـوني         د اين عامل و انتقادهايي که به روش هدانيک گرفتـه مـي            ساز  مي
 .هاي قيمت به حساب مي آيد استفاده از اين روش در جهت تعديل کيفيت شاخص

 



 تعديل کيفي شاخص قيمت به روش هدانيک
 
٥١

  و مآخذمنابعفهرست 
 

1- Adelman, I. and Griliches, Z. "On an Index of Quality"   
(1961).Journal of American Statistical Association,56, 535-   548.   

2- Box, G.E and Cox, D. R . "An Analysis of Transformation" 
(1964).Journal of the Royal Statistical Society B,26, 211-252. 

3- Burstein, M. L."Measurement of Quality Change in Consumer 
Durables" (1961). Manchester School of  Economic Social  
Studies,29,267-279.  

4- Court, A. T. (1939). In "The Dynamics of Automobile  Demand". 
General Motors Corporation,    New  York.pp.99-117. 

5- Charles R. Hulten. "Price Hedonics: A Critical Review". FRBNY 
Economic Policy Review, September 2003 

6- Griliches, Z. (1961) . "In The Price Statistics of the Federal 
Government".  National Bruea of Economics Research, New 
York,pp 137-196.    

7- Hofsten, E. V. (1952). Price Index And Quality Changes . Gorge 
Allen & Unwin , London. 

8- Houthakker , H. S. (1952 ) "Compensated Changes in Quantities 
and Qualities Consumed" . Review of Economics and Statistics 
,19,155-164. 

9- Lancaster, K. (1966)."A New approach to Consumer Theory" 
Journal of  Political Economy. 74, 132-157.  

10- Muth, R, F, (1966) "Household Production and Consumer 
Demand Functions". Econometrica, 34, 699-708.  

11- Stone, R. (1956). Quantity and Price Indexes in National 
Accounts. OEEC, Paris. 



 ...کاربرد جداول داده ـ ستانده در ارزيابي تغيير 

 
٧١

 
 

 کاربرد جداول داده ـ ستانده در ارزيابي تغيير ساختار
 ١)۱۳۶۷-۷۸(هاي اقتصادي در ايران  روابط متقابل فعاليت

 

 
 ٢مهدي عطوان

 
 
 چکيده

هاي مختلف اقتصادي در طي زمان، تحت تاثير ارتقا و توسـعه              روابط بين فعاليت  
دچـار دگرگـوني   هـاي نـسبي    هاي اقتصادي و تغييـر در قيمـت        آوري، اعمال سياست    فن
 ستانده چارچوب تحليلي قدرتمندي را به منظـور مطالعـه ايـن             - تکنيک داده   . شوند  مي

 .سازد تغييرات فراهم مي
هاي اقتصادي بـا      در اين بررسي به منظور مطالعه تغيير روابط متقابل بين فعاليت          

 و ۱۳۶۷هـاي   ، از جداول داده ـ ستانده سـال  ۱۳۶۷-۷۸يکديگر در ايران در دوره زماني 
انـد،     که توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران تدوين شـده و انتـشار يافتـه               ۱۳۷۸

هـا و     بنـدي   بدين منظور جداول مذکور، پس از يکسان سـازي طبقـه          . استفاده شده است  
 فعــاليتي تنظــيم شــده و تغييــر ســاختار روابــط بــين  ۱۰ و ۲۹مفــاهيم، در الگوهــاي 

________________________________________________________ 
 آقاي قديمي نيـا، معـاون محتـرم اداره حـسابهاي     هاي ارزنده جناب ها و راهنمايي     الزم است از کمک    -۱

 .اقتصادي سپاسگزاري نمايم
 .ها ، اداره حسابهاي اقتصادي بانک مرکزي ها و ستاده ئيس دايره داده ر-۲



 روند
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هـاي     هاي پيوند پسين و پيشين، شاخص          شاخص هاي مختلف اقتصادي بر اساس      فعاليت
گيـري    ضرب ضرايب فزاينده، اندازه     قدرت انتشار و حساسيت پراکندگي و ماتريس حاصل       

 .و ارزيابي شده است
 فعـاليتي نـشان     ۲۹هـاي يـاد شـده در الگـوي            نتايج حاصل از محاسبه شـاخص     

يافته است در حـالي کـه       هاي اقتصادي تغيير      روابط بين کليه فعاليت   " دهد که تقريبا    مي
 فعاليتي بيانگر آن است که روابط ۱۰ها در الگوي  نتايج حاصل از محاسبه همين شاخص

مقايسه نتـايج حاصـل از الگوهـاي        . است  هاي اقتصادي تغيير چنداني نداشته      بين فعاليت 
ها در اظهار نظر پيرامـون ميـزان تغييـرات            يادشده، ضرورت توجه به سطح ادغام فعاليت      

 سـاله و  ۱۰ تـا  ۵ار اقتصادي، تهيه جداول داده ـ ستانده تفصيلي در مقاطع زماني  ساخت
هـاي بـين تـدوين دو جـدول داده ـ        استفاده از جداول با تفصيل کمتر در فاصـله سـال  

 .سازد هاي اقتصادي را آشکار مي ستانده آماري به منظور تجزيه و تحليل
هاي پيونـد     ران، تغييرات ساختاري، شاخص   ـ ستانده اقتصاد اي     جداول داده  :ها  کليد واژه 

ضـرب   هاي قدرت انتشار و حساسيت پراکندگي، ماتريس حاصل پسين و پيشين، شاخص  
 ضرايب فزاينده

 

 مقدمه
بررسي ساختار اقتصاد هر کشور و تغييرات آن در طول زمان يکي از کاربردهـاي               

م سازان اقتـصادي را     رود که پژوهشگران و تصمي      ـ ستانده به شمار مي     داده مهم جداول 
هاي اتخاذ شده در يـک دوره زمـاني را بـر              سازد آثار اقتصادي مجموعه سياست      قادر مي 

هاي اقتـصادي بـا يکـديگر ارزيـابي نمـوده و آن را تجزيـه و تحليـل           نحوه تعامل فعاليت  
هاي مختلف با يکديگر      بررسي تغييرات ساختار اقتصادي و پيوندهاي بين فعاليت       . نمايند
گيري اين جداول، مطرح شـده و   فاده از رهيافت داده ـ ستانده از همان آغاز شکل با است
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هـاي   نتـايج کوشـش  . توجه بسياري از انديشمندان اقتصادي را به خود جلب نموده است       
گيري تغييرات سـاختار      هايي به منظور اندازه     عمل آمده در اين زمينه، در ارائه شاخص         به

 .  است اقتصادي تجلي يافته
هـاي     اين پژوهش که با هدف ارزيابي تغييـرات سـاختار روابـط بـين فعاليـت                در

 تهيه شده است، ضمن مـرور کلـي انـواع جـداول             ۱۳۶۷-۷۸ اقتصادي در ايران در دوره    
اي که تـاکنون بـراي اقتـصاد     داده ـ ستانده  ستانده و کاربردهاي آن و نيز جداول ـ  داده

 کـه  ۱۳۷۸ و ۱۳۶۷هـاي   سـتانده سـال   اده ـ  هاي جـداول د  اند، ويژگي ايران تدوين شده
هاي مربوط به     سپس شاخص . روند، توضيح داده شده است      محور اين مطالعه به شمار مي     

گيري تغييرات ساختاري به اختصار بيان شده و روش و پيشينه پژوهش نيـز ارائـه                  اندازه
 .در پايان نتايج به دست آمده به طور خالصه ذکر شده اند. شده است

 

 اده ـ ستانده، انواع و کاربردهاول دجدا
تهيه و تدوين جداول داده ـ ستانده از آغاز شکل گيـري تـا کنـون بـا تحـوالتي       
همراه بوده است و همزمان کاربردهاي آن نيز گسترده تر شـده و بـا اقبـال بيـشتري در               

اکنون ايـن     بين پژوهشگران علوم اقتصادي و اجتماعي مواجه شده است به نحوي که هم            
رونـد کـه در    داول و جداول مربوط به آن بخشي از سيستم حسابهاي ملي به شمار مي  ج

هـاي اقتـصادي و منـابع و مـصارف محـصوالت مختلـف در                 آنها روابط بين کليه فعاليت    
جداول داده ـ ستانده در کشورهاي مختلف به  . اقتصاد به روشني تصويرسازي شده است

هـاي اقتـصادي      ها و بررسـي     ي فراواني در تحليل   هاي متفاوتي تهيه شده و کاربردها       گونه
 :گردد به آنها اشاره مي" اند که ذيال داشته

 

 انواع جداول داده ـ ستانده
 :شوند از يکديگر متمايز مي" نحوه تدوين" و" نوع تدوين" داده ـ ستانده بر حسب جداول
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ده را جداول داده ـ سـتان   :بندي جداول داده ـ ستانده بر حسب نوع تدوين  طبقه
. بندي نمود تقسيم" نوين"و " سنتي"توان بر حسب نوع تدوين به جداول داده ـ ستانده  مي

شـود کـه در آنهـا هـر فعاليـت تنهـا        جداول داده ـ ستانده سنتي به جداولي گفتـه مـي   
رود و توليد محصوالت فرعـي و جـانبي بـراي يـک               توليدکننده يک محصول به شمار مي     

ـ ستانده، اين فـرض محدودکننـده         داده  لي با پيشرفت نظريه   پذير نيست و    فعاليت امکان 
ـ ستانده نوين که در آنها بر تمايز بين          کنار گذاشته شد و از آن پس تدوين جداول داده         

در اين نوع از جداول، نمـايش  . فعاليت و محصول تاکيد شده است مورد توجه قرار گرفت     
 دگي توليـد هـر محـصول در       محصوالت اصـلي و فرعـي هـر فعاليـت و همچنـين پراکنـ              

 .پذير گشت هاي مختلف امکان فعاليت
جداول داده ـ سـتانده    :طبقه بندي جداول داده ـ ستانده بر حسب نحوه تدوين 

جـداول داده ـ سـتانده    "و " جـداول داده ـ سـتانده آمـاري    "بر حـسب نحـوه تـدوين بـه     
تانده آمـاري بـه   جـداول داده ـ سـ    .شـوند  بنـدي مـي   تقـسيم )" يا نيمه آماري( غيرآماري

هـا و اجـراي    گيـري  ها، نمونـه  شود که اطالعات آنها بر اساس سرشماري  جداولي گفته مي  
ايـن نـوع نحـوه      . گردند  هاي آماري خاص براي يک سال استخراج شده و تنظيم مي            طرح

نمايـد،   هزينه، نيروي انساني و صرف وقت و زمان طوالني را طلب مـي           " تدوين که معموال  
جـداول داده سـتانده     . پـذيرد    ساله در کشورهاي مختلـف انجـام مـي         ۱۰  تا ۵در فواصل   
اطالعات يک  " معموال( با پايه قراردادن اطالعات جدول سال مبنا      ) نيمه آماري (غيرآماري

هـاي آمـاري و       آوري آمار و اطالعات محـدود و اسـتفاده از روش            و با جمع  ) جدول آماري 
شوند تـا   دوجدول آماري ، بهنگام سازي مي رياضي براي فواصل زماني بين تهيه و تدوين         

 .هاي الزم صورت پذيرد جويي در هزينه و زمان، صرفه
 

 کاربردهاي جداول داده ـ ستانده
 :شوند مي ذيل تهيه آنها، با اهداف مندرج در  اطالعات  از  استفاده هدف با  ستانده–داده  جداول
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کنند تـا   رچوبي را فراهم مياز نظر آماري جداول داده ـ ستانده چا  :آمارياهداف 
از طريق آن سازگاري و يکپارچگي مجموعه آمار مربوط به جريان کاالها و خدمات که از                

گذاري و  ، سرمايههاي رشته فعاليتي، هزينه و درآمد خانوار  نظير آمارگيريمنابع متعددي
ل داده ـ  بنـابراين جـداو  . ، کنترل شودآيند آمارهاي بازرگاني خارجي و غيره به دست مي

هـاي    هـايو سيـستم      بنـدي   هاي مفهومي و آماري نتايج حاصل از طبقـه          ستانده سازگاري 
ايـن جـداول همچنـين بـراي محاسـبه بـسياري از             . کننـد   مختلف آماري را تضمين مـي     

هـاي    هاي سيـستم    هاي اقتصادي مورد نياز حسابهاي ملي و شناخت کمبودها و خأل           داده
 .آماري موجود بسيار مناسب هستند

 

 تـا جـدول   ٢ و مـصرف ١جداول داده ـ ستانده از جـداول عرضـه    :اهداف تحليلي 
هاي اقتـصادي بـه      ابزارهاي بسيار قوي براي تحليل    ... خالص ، جدول معکوس لئونتيف و       

هايي که در آنها چارچوب جـداول داده ـ سـتانده     بعضي از مهمترين زمينه. رود مي شمار
 :عبارتند ازرود  براي اهداف تحليلي به کار مي

 تجزيه و تحليل توليد و ساختار آن 
 ، صادرات و ساير اجزاي تقاضاي نهاييتجزيه و تحليل ساختار تقاضا 
 ها ها و بررسي آثار تغيير قيمت تجزيه و تحليل و پيش بيني قيمت 
 تجزيه و تحليل نياز به واردات 
 گذاري تجزيه و تحليل سرمايه 
 تجزيه و تحليل انرژي  
 زيست محيطيتجزيه و تحليل  
 تحليل حساسيت 
 تجزيه و تحليل تقاضاي نيروي کار 

________________________________________________________ 
1-  Supply. 
2- Use. 
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 جداول داده ـ ستانده در ايران
توان با توجه به خصوصيات  هاي داده ـ ستانده در ايران را مي تهيه و تدوين جدول

تمـام  . بندي نمـود     تاکنون، تقسيم  ۱۳۶۵ و   ۱۳۴۱-۶۴شناسي جداول به دو دوره       و روش 
هـاي متعـارف و    اند، از نوع جدول اي که در دوره اول تهيه شده هاي داده ـ ستانده  جدول

کننده يک محصول اصلي به حـساب   شوند که در آنها هر بخش، توليد        سنتي محسوب مي  
هاي جداول داده ـ ستانده نوين،   هاي داده ـ ستانده دوره دوم داراي ويژگي  جدول. آيد مي

) ۱( جدول. هستند ،رعي تاکيد شده استالهاي اصلي و ف   کا بخش و  تمايز بين  آنها بر  که در 
 . دهد اند را نشان مي جداول داده ـ ستانده اي که تاکنون براي اقتصاد ايران تدوين شده

 

 فهرست جداول داده ـ ستانده اقتصاد ايران بر حسب مرجع انتشار. ۱جدول 
نحوه تدوين کننده تهيه جدول داده ـ ستانده سال رديف

 آماري  اقتصاد وقتدفتر آمار وزارت ۱۱۳۴۱
 آماري غير  دفتر آمار وزارت اقتصاد وقت ۲۱۳۴۴
 آماري بانک مرکزي ۳۱۳۴۸
 آماري غير  وزارت اقتصاد و دارايي ۴۱۳۵۱
 آماري مرکز آمار ايران ۵۱۳۵۲
 آماري بانک مرکزي ۶۱۳۵۳
 آماري غير  وزارت برنامه و بودجه وقت ۷۱۳۶۳
 آماري مرکز آمار ايران ۸۱۳۶۵
 آماري بانک مرکزي ۹۱۳۶۷

 آماري غير  مرکز آمار ايران ۱۰۱۳۷۰
 آماري غير  بانک مرکزي ۱۱۱۳۷۲
 آماري بانک مرکزي ۱۲۱۳۷۸
 آماري غير  )درحال تدوين(بانک مرکزي ۱۳۷۹ - ۱۳۸۱
 آماري)در حال تدوين(مرکز آمار ايران ۱۴۱۳۸۰
 ر آماريغي محققان و پژوهشگران اقتصادي هاي داده ـ ستانده ساير جدول۱۵
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 ۱۳۷۸ و ۱۳۶۷هاي  ده ـ ستانده سالهاي جداول دا ويژگي
 در پـژوهش    ۱۳۷۸ و   ۱۳۶۷هاي    به دليل محوريت جدول هاي داده ستانده سال       

ها و تفصيل محـصوالت       بندي  ها، طبقه   گذاري  هاي اين جداول از نظر ارزش       حاضر، ويژگي 
 .شود ها در هريک از آنها شرح داده مي و فعاليت

 

 ۱۳۶۷ جدول داده ـ ستانده سال هاي ويژگي
 بـه کوشـش   ۱۳۷۵ اقتصاد ايران کـه در سـال   ۱۳۶۷جدول داده ـ ستانده سال  

اداره حسابهاي اقتصادي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران  انتشار يافتـه اسـت جـزء                
رود که در آن بر تمايز بـين فعاليـت و محـصول     جداول نوين داده ـ ستانده به شمار مي 

، )مـصرف ( ، جـدول جـذب    )عرضـه ( اين جدول حاوي جداول سـاخت     . ستتاکيد شده ا  
جدول حاشيه حمل و نقل، جـدول حاشـيه بازرگـاني، جـدول خـالص داده ـ سـتانده و        

 .جدول معکوس ماتريس لئونتيف بوده و از سطوح تفصيلي بااليي برخوردار است
 کاال ۲۱۵(  رديف۲۵۸ در قالب    ۱۳۶۷محصوالت در جداول ساخت و جذب سال        

 ۳۳ فعاليت توليدکننده کـاال و       ۷۵( ستون ۱۰۸ادي در   هاي اقتص   و فعاليت )  خدمت ۴۸و  
عالوه بر آن در بخش تقاضاي      . اند  بندي و تفکيک شده    طبقه) کننده خدمت فعاليت توليد 

نهايي در جدول جذب، مصارف نهايي خانوارها بـه تفکيـک مـصارف نهـايي خانوارهـاي                 
ايي ارائه شده و هرکـدام در قالـب هـشت گـروه     شهري و مصارف نهايي خانوارهاي روست    

هـا و دخانيـات؛ پوشـاک؛ مـسکن، سـوخت و              هـا، آشـاميدني     خـوراکي (اي    عمده هزينـه  
روشنايي؛ مبل و اثاثيه منزل؛ بهداشت و درمـان؛ حمـل و نقـل، انبـارداري و ارتباطـات؛                   

. انـد  بنـدي شـده    طبقـه ) فرهنگي و تفريحي و ساير کاالهـا و خـدمات          خدمات آموزشي، 
اي  هاي مصرفي نهايي دولت نيز بر حسب وظايف و به تفکيک هفـت گـروه هزينـه             هزينه

) ها و سازمان تأمين اجتماعي بهداشت، آموزش، دفاع، امور عمومي، ساير امور، شهرداري (
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 فعاليـت   ۹همچنين تشکيل سرمايه ثابت ناخالص بـر حـسب          . اند بندي و ارائه شده    طبقه
 و گاز، صنعت، معدن، برق و آب، حمل و نقل، ارتباطات، کشاورزي، نفت( عمده اقتصادي

صادرات کاالهـا  . بندي شده است تفکيک و طبقه) هاي اقتصادي مستغالت و ساير فعاليت 
هاي مجزا و بر حـسب محـصوالت          هاي انبار نيز در ستون      و خدمات و تغيير در موجودي     

 .اند بندي و ارائه شده مختلف طبقه
ده نيز جبران خدمات به تفکيک مزد و حقوق نقدي،          در بخش مصارف ارزش افزو    

هاي ثابت و مـازاد   مزاياي نقدي و مزاياي غير نقدي پرداختي به کارکنان؛ مصرف سرمايه    
هـاي غيـر مـستقيم بـه تفکيـک            ارائـه شـده اسـت همچنـين ماليـات         ) خالص(عمليات  
هـاي بـر      تهاي بر توليدات داخلي، حقوق گمرکي، سـود بازرگـاني و سـاير ماليـا                ماليات

هـاي بودجـه و       هاي به محصوالت بر حسب يارانه       شده و يارانه   بندي توليدات داخلي طبقه  
 .اند هاي سازمان حمايت تفکيک شده يارانه

هـاي   ، جـداول سـاخت و جـذب بـه قيمـت     ۱۳۶۷در جدول داده ـ ستانده سال  
" ورتگذاري شده و جدول خالص داده ـ ستانده بـه صـ    خريداران و توليدکنندگان ارزش

هـاي توليدکننـدگان       فعاليت اقتصادي و به قيمت     ۱۳ و   ۲۳،  ۹۴، در   " فعاليت در فعاليت  
 ۱۳۶۷داده ـ ستانده سال   ها در جدول بندي فعاليت طبقه. اند در جداول مجزا، ارائه شده
ــرايش دوم   ــاس وي ــر اس ــه"ب ــين  طبق ــتاندارد ب ــدي اس ــت  بن ــه فعالي ــي کلي ــاي  الملل ه

بنـدي    طبقـه "بنـدي کاالهـا و خـدمات بـر اسـاس              قـه و طب )" ISIC,Rev.2(١اقتصادي
هــا ماننــد  بنــدي همچنــين از ســاير طبقــه. صــورت گرفتــه اســت)" CPC(٢محــصوالت

بندي مربوط به گمرکات بـراي        طبقه"و  )" HHBS(٣بندي مربوط به بودجه خانوار      طبقه"

________________________________________________________ 
1- International Standard Industrial Classification of all Economic Activities,Rev.2. 
2- Central Product Classification. 
3-  Household Budget Survey. 
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 .نيز استفاده شده است)" CCCN( ١واردات و صادرات
 

 ۱۳۷۸ه سال هاي جدول داده ـ ستاند ويژگي
 توسـط اداره  ۱۳۸۴ اقتصاد ايران کـه در سـال   ۱۳۷۸جدول داده ـ ستانده سال  

حسابهاي اقتصادي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايـران انتـشار يافتـه اسـت در زمـره                 
ايـن جـدول،    . جداولي است که در آن تمايز بين فعاليت و محصول رعايـت شـده اسـت               

ه حمل و نقل، جدول حاشيه بازرگاني،       حاوي جدول عرضه، جدول مصرف، جدول حاشي      
هاي بر محصول، جدول خـالص داده ـ سـتانده و جـدول معکـوس       جدول خالص ماليات

 داراي  ۱۳۶۷ نسبت بـه جـدول سـال         ۱۳۷۸اگرچه جدول سال    . ماتريس لئونتيف است  
اند تا با استفاده از     کمتري است، اما تدوين کنندگان آن سعي نموده       " سطح تفصيل نسبتا  

ت و آمار موجود و در دسترس، سطح تفصيل مناسبي را هم از جنبـه محـصوالت                 اطالعا
 .هاي اقتصادي، انتخاب نمايند مورد بررسي و هم از نظر فعاليت

 کـاال   ۸۹(  رديف ۱۱۹ در قالب    ۱۳۷۸محصوالت در جداول عرضه و مصرف سال        
 ۲۵ و    فعاليت توليدکننده کـاال    ۳۳(  ستون ۵۸هاي اقتصادي در      و فعاليت )  خدمت ۳۰و  

در بخـش تقاضـاي نهـايي در        . اند  بندي و تفکيک شده    طبقه) فعاليت توليدکننده خدمت  
 دولـت، تـشکيل سـرمايه ثابـت         جدول مصرف، مصارف نهايي خانوارهـا، مـصارف نهـايي         

هـاي    هـاي انبـار در سـتون        ، صادرات کاالها و خـدمات و تغييـرات در موجـودي           ناخالص
 .اند بندي و ارائه شده جداگانه بر حسب محصوالت مختلف طبقه

مصارف ارزش افزوده نيـز بـه تفکيـک جبـران خـدمات کارکنـان، خـالص سـاير                   
بـر حـسب    ) خـالص ( هـاي ثابـت و مـازاد عمليـاتي          هاي بر توليد، مصرف سرمايه      ماليات
 .اند هاي اقتصادي در زير جدول مصرف تنظيم و ارائه شده فعاليت

________________________________________________________ 
1- Custom Co-operation Council Nomenclature. 
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ـ ۱۳۷۸جدول خالص داده ـ ستانده سال    ١ا سيـستم حـسابهاي ملـي    هماهنگ ب
۱۹۹۳) SNA1993 (        ۵۴و در   " فعاليـت در فعاليـت    "و مفاهيم مندرج در آن به صورت 

گذاري و ارائه شده است به        هاي پايه ارزش    فعاليت اقتصادي تهيه شده و بر حسب قيمت       
هاي بر  همين دليل عالوه بر جداول حاشيه حمل و نقل و بازرگاني، جدول خالص ماليات         

ها درجدول داده ـ سـتانده    طبقه بندي فعاليت. محاسبه و برآورد شده استمحصول نيز 
هـاي    المللي کليـه فعاليـت      بندي استاندارد بين   طبقه" بر اساس ويرايش سوم      ۱۳۷۸سال  

بنـدي   طبقـه " بنـدي کاالهـا و خـدمات بـر اسـاس      و طبقـه )" ISIC,Rev.3( اقتـصادي 
المللـي از   هاي بين بندي  طبقههمچنين از ساير. صورت گرفته است )"  CPC(محصوالت  

بندي مصرف    طبقه"،  )"COFOG(٢هاي دولت بر حسب وظايف      بندي هزينه   طبقه" قبيل  
سيستم هماهنگ شـده توصـيف و کدگـذاري         " و  )"COICOP(٣فردي بر حسب اهداف   

 .نيز استفاده شده است)" HS(٤کاالها
 

 تصاديهاي اق ار روابط بين فعاليتگيري تغيير ساخت هاي اندازه شاخص
اي و    هـاي واسـطه     هاي اقتصادي، شامل تـأمين داده       سطح داد و ستد بين فعاليت     

هـاي مختلـف اقتـصادي،        همچنين چگونگي توزيع محصوالت يک فعاليت بـين فعاليـت         
هـاي    ممکن است در طول زمان و تحت تاثير عوامل مختلفي از قبيل تغيير سطح قيمت              

... محـصوالت، توليـد محـصوالت جديـد و          آوري توليـد      ها، تغييرات سطح فن     نسبي داده 
هاي اقتصادي بـر اسـاس        اندازه گيري چنين تغييراتي در روابط بين فعاليت       . تغيير نمايد 

" ، شاخص"٥ضرايب فني" هايي از قبيل رهيافت داده ـ ستانده با مطالعه و بررسي شاخص 

________________________________________________________ 
1- System of National Accounts. 
2- Classification of the Functions of Government. 
3- Classification of Individual Consumption by Purposes. 
4- Harmonized commodity description and coding System. 
5- Technical coefficients. 
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 ، شـاخص  "٣قـدرت انتـشار   " ، شـاخص  "٢پيونـدهاي پيـشين   " ، شاخص "١پيوندهاي پسين 
گردد کـه     پذير مي   امکان" ٥ضرب ضرايب فزاينده    حاصل"و ماتريس " ٤حساسيت پراکندگي "

 :شوند هاي يادشده توضيح داده مي هريک از شاخص" ذيال
 

 رايب فنيض
شـوند، حـداقل    از جدول داده ـ ستانده اسـتخراج مـي   " ضرايب فني که مستقيما

توليـد يـک واحـد محـصول     به منظور i  از محصوالت فعاليتjمحصول مورد نياز فعاليت
 : عبارتست ازijaبه بيان رياضي، ضريب فني. استj فعاليت 

   
j

ij
ij x

z
a =   

 jx به کار رفته اسـت و  jاست که در فعاليت i  ميزاني از محصولijzکه در آن 

 . باشد  ميjستانده فعاليت 
هـاي اقتـصادي بـا يکـديگر را مـشخص            ضرايب فني که ارتباط مستقيم فعاليـت      

شوند و تغيير در هر يک ازآنها در طـول       نيز خوانده مي  " ٦ضرايب فني مستقيم  "سازند    مي
اگرچـه  . آيـد  زمان به معناي تغيير در اتکاي يک فعاليت به فعاليت ديگر به حـساب مـي        

منظور رديـابي تغييـرات سـاختار روابـط بـين           مطالعه و بررسي تک تک ضرايب فني به         
 کـه بـا     -هاي اقتصادي الزم و ضروري است اما به دليل تعداد زياد ضرايب فنـي                 فعاليت

ها در جدول داده ـ ستانده تعـداد آنهـا نيـز بـه طـور صـعودي افـزايش           افزايش فعاليت

________________________________________________________ 
1- Backward linkage. 
2- Forward linkage. 
3- Power of dispersion. 
4- Sensitivity of dispersion. 
5- Multiplier Product Matrix (MPM). 
6- Direct technical coefficient. 



 روند

 

 

٨٢

 ز تغييـر  بنـدي شـده ا        و همچنين به دليل عدم ارائه يک تصوير جامع و جمـع             -يابد  مي
کـه در ادامـه بـه آنهـا خـواهيم           ( هـاي ديگـري     ها در اقتصاد، شاخص     روابط بين فعاليت  

روند کـه البتـه تمـامي آنهـا مبتنـي بـر ضـرايب فنـي                  کار مي   مطرح شده و به   ) پرداخت
 .استخراج شده از جدول داده ـ ستانده هستند

 

 هاي پيوند پسين و پيشين شاخص
هـاي پيونـد پـسين و     اده ـ ستانده و شـاخص  بر اساس رهيافت د" ١پيوند"مفهوم 
 مـيالدي در مقـاالت مختلفـي        ۱۹۵۰هـاي     هاي اقتصادي از اوايل  سـال        پيشين فعاليت 

هـاي اقتـصادي، در       مطرح شده و به طور وسيع به منظور تحليل روابط متقابـل فعاليـت             
 .اند کار گرفته شده کشورهاي مختلف به

ي از پيونـدهاي پـسين و پيـشين را          هاي   شاخص ۱۹۵۸ در سال    ٢چنري و واتانابه  
هاي اقتـصادي و جـدول ضـرايب فنـي            معرفي نمودند که بر روابط مستقيم بين فعاليت       

مستقيم استوار بود و بر اساس آن سـاختار توليـد در کـشورهاي ژاپـن، ايتاليـا، ايـاالت                    
هـاي    هـا کـه بـه شـاخص         اين شاخص . متحده آمريکا و نروژ را با يکديگر مقايسه نمودند        

 : موسومند عبارتند از" چنري و واتانابه"وند پسين و پيشين پي

∑∑                                     :  پسين پيوند شاخص
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∑∑                                   : شاخص پيوند پيشين
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، روابط مستقيم يک فعاليت با در واقع بر اساس اين رويکرد، شاخص پيوند پسين
دهد و بيانگر آن اسـت کـه    اي آن را نشان مي هاي واسطه هاي تأمين کننده نهاده   فعاليت

________________________________________________________ 
1- Linkage. 
2- Chenery,H.B. & Watanabe T . (1958). 
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هاي    بخواهد يک واحد ستانده خود را افزايش دهد خريدهاي خود از بخش            jاگر فعاليت   
شـاخص پيونـد    . اي خود را چه ميـزان بايـد افـزايش دهـد             تامين کننده نيازهاي واسطه   

ها به عنوان تامين کننده نيازهـاي         پيشين نيز روابط مستقيم يک بخش را با ساير بخش         
 يـک واحـد     iدهد و بيانگر آن است که چنانچه سـتانده بخـش              اي آنان نشان مي     واسطه

هاي مختلف  افزايش يابد چه ميزان از آن به عنوان مصارف واسطه در اقتصاد بين فعاليت
 .گردد توزيع مي

رغـم سـادگي بـه دليـل ناديـده گـرفتن آثـار غيـر مـستقيم                    عليها    اين شاخص 
هاي پيوند      هاي اقتصادي بر يکديگر چندان مورد استقبال قرار نگرفتند و شاخص            فعاليت

انـد ، کـاربرد        ارائه شـده   ۱۹۵۶-۵۷هاي     در سال  ١پسين و پيشين که توسط راسميوسن     
 .اند بيشتري يافته

پيوندهاي پـسين و پيـشين را جـدول         مبناي تحليل خود در مورد      " راسميوسن"
ها بـا   قرار داد که درآن روابط مستقيم و غير مستقيم فعاليت      " ماتريس لئونتيف "معکوس  

وي مجموع ستوني عناصر مـاتريس يـاد شـده را پيونـدهاي             . است  يکديگر انعکاس يافته  
ه  بنابراين چنانچ  ٢پسين و مجموع سطري عناصر اين ماتريس را پيوندهاي پيشين ناميد          

)(1ماتريس معکوس لئونتيف را  −−= AIB و عناصر آن را  ijb بناميم : 

∑                                                    :شاخص پيوند پسين
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دهد کـه بـه ازاي يـک واحـد      بر اساس اين روابط، شاخص پيوند پسين نشان مي 
________________________________________________________ 
1- Rasmussen,P.(1956). 
2- Drejer; Ina (2003). 
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 ، توليـد درکـل اقتـصاد چقـدر افـزايش            jافزايش در تقاضاي نهايي محصوالت فعاليـت        
دهـد کـه اگـر تقاضـاي نهـايي کليـه              خواهد يافت و شاخص پيوند پيشين نيز نشان مي        

بنـابراين  . يابـد    چه ميزان افـزايش مـي      iزايش يابد، ستانده فعاليت   ها يک واحد اف     فعاليت
هـاي بيـشتري تـأمين کـرده باشـد            اي خود را از فعاليت      هاي واسطه   هرچه فعاليتي داده  

هـاي بيـشتري بـه عنـوان          داراي شاخص پسين باالتر و هرچه محصوالت آن  در فعاليت          
 .ي خواهد بودنهاده واسطه مصرف شده باشد، داراي شاخص پيشين بيشتر

ارائه " راسميوسن"هاي پيوند پسين و پيشين       پس از آن شکل نرمال شده شاخص      
هـاي پيونـد      و يا شاخص  " حساسيت پراکندگي "و  " قدرت انتشار " هاي    شد که به شاخص   
 موسـوم هـستند کـه از آنهـا در مطالعـات      ١"هيرشـمن ـ راسميوسـن   "پسين و پيـشين  

 در اقتصاد کـشورهاي     ٢هاي کليدي   ها و فعاليت    کاربردي بسياري به منظور تعيين بخش     
 : ها عبارتند از اين شاخص. مختلف استفاده شده است

                                        :شاخص قدرت انتشار
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                              : شاخص حساسيت پراکندگي
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دهد که چگونه آثار افزايش تقاضاي نهـايي بـراي            ت انتشار نشان مي   شاخص قدر 
اين شـاخص ميـانگين     . يابد   بر روي کل سيستم اقتصادي انتشار مي       jمحصوالت فعاليت   

________________________________________________________ 
1- Hirschman-Rasmussen. 
2- Key sector. 
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 jها به ازاي يک واحد افزايش تقاضاي نهايي محصوالت فعاليت           افزايش توليدکليه فعاليت  
د بـه ازاي افـزايش يـک واحـد تقاضـاي      را نسبت به ميانگين افزايش توليد در کل اقتصا 

چنانچه اين شاخص براي يک فعاليت بيش       . نمايد  گيري مي   نهايي براي هر فعاليت اندازه    
دهد که افزايش تقاضاي نهايي محـصوالت آن فعاليـت نـسبت بـه                از يک باشد نشان مي    

بر توليـد  ها کل نظام اقتصادي را بيشتر تحت تاثير قرار داده و آثار بيشتري    ساير فعاليت 
به عبارت ديگر فعاليـت مـذکور از قـدرت بيـشتري در تحريـک سـاير                 . کل اقتصاد دارد  

 .ها براي افزايش توليد برخوردار است فعاليت
دهد کـه چگونـه افـزايش يـک واحـد             شاخص حساسيت پراکندگي نيز نشان مي     

ن شـاخص   ايـ . دهد  ها توليد هر فعاليت را تحت تاثير قرار مي          تقاضاي نهايي کليه فعاليت   
هـا     به ازاي افزايش يک واحد تقاضاي نهايي کليه فعاليت         iميانگين افزايش توليد فعاليت   

را نسبت به ميانگين افزايش توليد در کل اقتصاد بـه ازاي افـزايش يـک واحـد تقاضـاي       
چنانچه اين شاخص برا ي فعاليتي بيـشتر از         . کند  گيري مي   ها، اندازه   نهايي کليه فعاليت  

هـاي اقتـصادي،    دهنده آن است که افزايش تقاضاي نهايي کليه فعاليـت يک باشد نشان   
توليد آن فعاليت را نسبت به ميانگين افزايش کل توليـدات در اقتـصاد بيـشتر افـزايش                  

دهد، به عبارت ديگر محصوالت اين فعاليت به نـسبت بيـشتري بـه عنـوان مـصرف                    مي
 . شوند مي کار گرفته  ها به واسطه در ساير فعاليت

هـاي داراي     هاي کليـدي، بـه فعاليـت        ر مطالعات تجربي مربوط به تعيين بخش      د
شاخص قدرت پراکندگي و حساسيت انتشار بيشتر از يک، فعاليت يا بخش کليدي گفته 

ها موجب افزايش بيش از       زيرا هم افزايش تقاضاي نهايي محصوالت اين فعاليت       . شود  مي
هـا، توليـدات        تقاضاي نهايي کليه فعاليـت    شود و هم افزايش       ميانگين در کل اقتصاد مي    

هـاي    از طرف ديگر فعاليـت    . دهد  اين فعاليت را بيشتر از ميانگين کل اقتصاد افزايش مي         
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داراي شاخص قدرت انتشار بيشتر از يک و شاخص حساسيت پراکندگي کمتـر از يـک،                
 هـاي بـا شـاخص حـساسيت پراکنـدگي            و فعاليت  ١هاي با پيوندهاي پسين قوي      فعاليت

هـاي بـا پيونـدهاي پيـشين          بيشتر از يک و شاخص قدرت انتشار کمتر از يک، فعاليـت           
هـاي قـدرت انتـشار و         هـاي داراي شـاخص      همچنـين فعاليـت   . شـوند    ناميده مـي   ٢قوي

 .گردند بندي مي ها طبقه حساسيت پراکندگي کمتر از يک در رده ساير فعاليت
توانـد نـوع و     زمـاني مـي    هاي يادشده و مطالعه آنها در يـک دوره          بررسي شاخص 

هاي اقتصادي و جايگاه هريک از آنهـادر اقتـصاد را             چگونگي تغييرات روابط بين فعاليت    
به عنوان مثال چنانچه پيوندهاي پسين يک فعاليـت در يـک دوره زمـاني               . نمايان سازد 

 هاي اقتـصادي    تواند بيانگر افزايش اتکاي فعاليت مذکور به ساير فعاليت          افزايش يابد، مي  
و تاثيرگذاري بيشتر آن فعاليت بر توليد کـل اقتـصاد تلقـي گـردد و چنانچـه شـاخص                    

دهـد کـه جايگـاه فعاليـت      پيوندهاي پيشين يک فعاليت خاص افزايش يابد، نـشان مـي       
 .اي در اقتصاد افزايش يافته است هاي واسطه مذکور در تامين داده

 درک بهتـر و     هاي مزبور نسبت به بررسـي ضـرايب فنـي،           اگرچه بررسي شاخص  
نمايند، امـا معيـار      هاي اقتصادي ارائه مي     تري از تغيير ساختار روابط بين فعاليت        منسجم

گيري و ارزيابي نمود به دسـت   واحدي که بتوان بر اساس آن تغييرات ساختاري را اندازه 
 پيونـدهاي پـسين و        با درهم آميزي شاخص    ٣و همکارانش " سونيس"بنابراين  . دهند  نمي

ضرب ضرايب فزاينده را بـراي نـشان دادن تغييـرات سـاختاري               اتريس حاصل پيشين، م 
 . مطرح نمودند

 

________________________________________________________ 
1- Backward oriented sector. 
2- Forward oriented sector. 
3- Sonis,M & Hewings,GJD & Guo,J.(1997). 
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 ضرب ضرايب فزاينده ماتريس حاصل
، تکنيکـي تجـسمي اسـت کـه از     )MPM(ضرب ضرايب فزاينده    ماتريس حاصل 

و همکارانش در " سونيس"شود و به وسيله  جدول معکوس ماتريس لئونتيف استخراج مي
هاي پسين و پيـشين       هاي شاخص پيوند    اين شاخص ويژگي  .  شده است   ارائه ۱۹۹۷سال  

هـاي اقتـصادي      بندي کرده و روابط يک فعاليت را با ساير فعاليـت            را در يک معيار جمع    
 :گردد اين ماتريس به صورت زير محاسبه مي. دهد نشان مي
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ضـرب ضـرايب      گفتني است که مجموع هر سطر و هـر سـتون مـاتريس حاصـل              
بـه  . فزاينده با مجموع سطر و ستون نظير در جدول ماتريس معکـوس لئونتيـف برابرنـد       
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 با خواص پيونـدهاي پـسين و پيـشين          MPMساختار ماتريس " ابراين ضرورتا بن
 . ارتباط دارد
ضرب ضرايب فزاينـده را بـر حـسب           هاي ماتريس حاصل    توان سطرها و ستون     مي

بندي نمود تـا يـک مجموعـه          مقادير پيوندهاي پسين و پيشين از بزرگ به کوچک رتبه         
بـه  ) در سـطرها  ( و پيونـدهاي پيـشين       )ها  درستون( بندي شده از پيوندهاي پسين      رتبه

نمايد کـه بـر اسـاس آن          پذير مي   را امکان " ١انداز اقتصادي   چشم"اين کار تهيه    . وجود آيد 
 .توان ساختار اقتصادي را به صورت خالصه شده مشاهده نمود مي

تـوان تغييـرات سـاختاري در         ضرب ضرايب فزاينده مـي      به وسيله ماتريس حاصل   
و همکارانش پيشنهاد نمودند که رتبه بندي انجام شده " سونيس. "داقتصاد را رديابي نمو  

 براي يک سال معين به عنوان مبنا در نظر گرفته شود تا بتـوان بـر                 MPMدر ماتريس   
شود، با يکـديگر    هاي مختلف تهيه مي     را که در زمان   " اندازهاي اقتصادي   چشم"اساس آن   

افت کـه سـاختار چـه فعـاليتي در طـول            توان دري   بنابراين با اين روش مي    . مقايسه نمود 
 .زمان ثابت باقي مانده و ساختار چه فعاليتي تغيير کرده است

 

 روش و پيشينه پژوهش
هـاي اقتـصادي در دوره        به منظور ارزيابي تغييرات ساختاري روابط بين فعاليـت        

 مـورد اسـتفاده قـرار    ۱۳۷۸ و ۱۳۶۷هـاي    سال داده ـ ستانده  جداول ،۱۳۶۷-۷۸زماني 
هاي ارزيابي تغييرات ساختاري براي هريک از جداول مـذکور محاسـبه              ته و شاخص  گرف
 :هاي مذکور به شرح زير عبارتند از مراحل محاسبه و مقايسه شاخص. اند شده

________________________________________________________ 
1- Economic Landscape. 
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هـاي    بـه قيمـت  ۱۳۶۷اشاره شد، جـدول داده ـ سـتانده سـال     " گونه که قبال همان •
هاي پايه برآورد گرديـده   يمت به ق۱۳۷۸کنندگان و جدول داده ـ ستانده سال   توليد
جـدول داده ـ   " بنابراين به منظور حفظ قابليت مقايسه جداول مذکور، مجـددا . است

ــال  ــتانده س ــابق ارزش۱۳۷۸س ــدول  مط ــذاري ج ــال     گ ــتانده س  ۱۳۶۷داده ـ س
 .هاي توليدکنندگان برآورد گرديد گذاري شده و به قيمت ارزش

، بر اسـاس ويـرايش   ۱۳۶۷ه ـ ستانده سال  ها در جدول داد که فعاليت با توجه به اين •
 بر اساس ويرايش سوم ۱۳۷۸ و در جدول داده ـ ستانده سال ISICدوم طبقه بندي

ها به نحوي که قابليت مقايسه آنها در          سازي فعاليت   اند، يکسان   آن، طبقه بندي شده   
 دو  هاي اقتصادي در هـر      بنابراين فعاليت . نمود  پذير گردد، الزم مي     هردوجدول امکان 

 ISICهـاي دوم و سـوم    جدول داده ـ ستانده با توجه به تعاريف مندرج در ويرايش 
 ۲۹هر دو جدول در الگوهاي      " نهايتا. در يکديگر ادغام شده و تعداد آنها تقليل يافت        

 .  فعاليتي تنظيم شدند۱۰فعاليتي و 

ن و  در ابعـادي يکـسا  ۱۳۷۸ و ۱۳۶۷هـاي    پس از برآورد جداول داده ـ ستانده سال  •
، "راسميوسـن "هـاي پيونـد پـسين و پيـشين بـر اسـاس روش        قابل مقايسه، شاخص  

ضـرب ضـرايب    شاخص قدرت انتشار، شاخص حساسيت پراکندگي و ماتريس حاصل        
 فعـاليتي محاسـبه شـده و    ۱۰ و  ۲۹هاي ياد شـده و در الگوهـاي           فزاينده براي سال  

 .نتايج آنها بررسي شده است

هاي اقتصادي در سطح جهاني با استقبال   در تحليل ستانده- کاربرد جداول داده   
اي روبرو بوده است و پژوهشگران بسياري با استفاده از اين رهيافت روابط بـين                 گسترده
هاي اقتصادي يک کشور و تغييرات آن در يک يا چند دوره زماني را  تحليـل و                    فعاليت  

از جملـه مـوارد     . انـد   ودههاي بين کشوري اقـدام نمـ        بررسي نموده و يا نسبت به مقايسه      
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و " مين گو جيه"توان به مطالعه    متاخر که با موضوع پژوهش حاضر نيز همخواني دارد مي         
گيـري تغييـرات    کاربرد جداول داده ـ ستانده در انـدازه  " تحت عنوان ١"مارک پالنتينگ"

اشـاره کـرد کـه در       "  سـاله  ۲۴ساختاري اقتـصاد ايـاالت متحـده آمريکـا در يـک دوره              
 ميالدي ارائـه  ۲۰۰۰در سال "  ـ ستانده   داده هاي المللي روش مين کنفرانس بينسيزده
آنان با استفاده از شش جدول داده ـ ستانده کـه بـراي اقتـصاد ايـاالت متحـده       . گرديد

شـد، تغييـرات     تهيـه   ۱۹۹۶و  ۱۹۹۲،  ۱۹۸۷،  ۱۹۸۲،  ۱۹۷۷،  ۱۹۷۲هاي    آمريکا در سال  
، با استفاده از محاسـبه مـاتريس        ۱۹۷۲-۹۶اني  ساختار اقتصاد اين کشور را در دوره زم       

انـدازهاي    هـاي مـذکور و مقايـسه چـشم          سـال ) MPM(ضرب ضـرايب فزاينـده        حاصل
دونـگ گـو و جفـري       "همچنـين   . اقتصادي تهيه شده براي هر سـال ، بررسـي نمودنـد           

اي  هـاي مقايـسه     تحليـل " نتايج پـژوهش خـود را در مـورد           ۲۰۰۱ نيز در سال     ٢"هوينگز
ايـن پژوهـشگران بـا      . ارائـه نمودنـد   "  ۱۹۸۷-۹۷تصاد چـين در دوره زمـاني        ساختار اق 

 و ۱۹۹۲، ۱۹۸۷هـاي   استفاده از سه جدول داده ـ ستانده که براي اقتصاد چين در سال 
هـا و بررسـي        تدوين شده است، ضمن تعيين جايگاه اقتصادي هر يک از فعاليـت            ۱۹۹۷

) MPM(ضرب ضرايب فزاينـده       اصلتغييرات آن در دوره مذکور، با محاسبه ماتريس ح        
هاي مختلف را با يکديگر مقايـسه         هاي اقتصادي سال    انداز  هاي ياد شده، چشم     براي سال 

 .هاي اقتصادي اين کشور را نشان دادند نموده و تغييرات ساختار روابط بين فعاليت
هاي فراوان و با موضوعات مختلفي بـا          در اقتصاد ايران نيز اگرچه تاکنون پژوهش      

هاي اقتصادي بر اساس  داده ـ ستانده انجام شده و روابط بين فعاليت  ستفاده از رهيافتا
در " ٣خـانم بـزازان  " جداول داده ـ ستانده موجود، تحليل و بررسي شده است اما مطالعه 

________________________________________________________ 
1- Guo,jiemin & Planting, Mark A. (2000). 
2- Guo,Dong &.Hewings,Geoffery J.D.(2001). 
3- Bazazzan,F.(2004). 
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" المللـي   کـه در کنفـرانس بـين   " تغييرات ساختار اقتصادي درطول زمان در ايران     "مورد  
در سـال  " هـاي سياسـتي   سـازي و تحليـل    ها، مـدل  داده:  عموميداده ـ ستانده و تعادل 

 ميالدي ارائه شد، تنها موردي اسـت کـه بـه ايـن موضـوع و بـا اسـتفاده از ايـن                   ۲۰۰۴
  .است رهيافت پرداخته

 و ۱۳۷۰، ۱۳۶۵، ۱۳۴۸هاي  خانم بزازان با استفاده از جداول داده ـ ستانده سال 
هـاي زمـاني يادشـده از طريـق بـرآورد              دوره  ، تغييرات سـاختار اقتـصادي را در        ۱۳۷۹
هاي مذکور،    هاي پسين و پيشين و بررسي ثبات نسبي ضرايب فني در فاصله سال              پيوند

 . است  مطالعه نموده
بـه  ) ۱۳۴۸جـدول سـال     (نخستين جدول مورد استفاده در مطالعه خانم بزازان         

 بـه کوشـش   )۱۳۷۰ و ۱۳۶۵هـاي   جداول سال(کوشش بانک مرکزي و دو جدول بعدي      
مـورد اسـتناد    ) ۱۳۷۹جـدول سـال     (اند ولي آخرين جدول       مرکز آمار ايران انتشار يافته    

ايشان ـ که مرجع آن در منابع و مأخذ پژوهش مذکور، مرکز آمار ايران ذکر شده اسـت   
رسد چنين جدولي توسط يک مرجـع رسـمي منتـشر             ـ در دسترس نبوده و به نظر مي       

آماري يا  غير آماري بـودن جـداول پـس از              ياد شده، نيمه  نظر از موارد      صرف. است  نشده
شود که تغييرات ساختاري به درستي نشان داده           مرکزآمار ايران، موجب مي    ۱۳۶۵سال  

آماري و يا غير آمـاري بـا پايـه قـراردادن اطالعـات منـدرج در                   نشوند، زيرا جداول نيمه   
ـ سـتانده مـورد اسـتناد در    داده   حال آن که جـداول . گردند جدول سال مبنا برآورد مي

توسـط بانـک مرکـزي       مطالعه حاضر به صورت آماري تهيه شـده و بـه صـورت رسـمي              
به عالوه در مقايسه آنها با يکـديگر تـالش شـده          . اند  جمهوري اسالمي ايران انتشار يافته    

کـار رفتـه،    هـاي بـه     بنـدي   گـذاري مبـادالت و تعـاريف در طبقـه           است تا همساني ارزش   
ضـرب    همچنين سعي شده است با محاسـبه مـاتريس حاصـل          . عايت شود االمکان ر   حتي
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 ضمن ارائه درکـي بـصري از روابـط بـين            ۱۳۷۸ و   ۱۳۶۷هاي    ضرايب فزاينده براي سال   
 .هاي مذکور، تغييرات آن نيز نمايش داده شود هاي اقتصادي در سال فعاليت

 

 گيري نتيجه
 ۱۳۷۸ و ۱۳۶۷هاي  ده سالاشاره گرديد، جداول داده ـ ستان " گونه که قبال همان

هـاي پيونـد پـسين و          فعاليتي تنظيم شده و شاخص     ۱۰ و   ۲۹اقتصاد ايران در الگوهاي     
اندازهاي اقتـصادي بـر       هاي قدرت انتشار و حساسيت پراکندگي و چشم         پيشين، شاخص 

هاي مذکور و در الگوهاي ياد شده         ضرب ضرايب فزاينده براي سال      اساس ماتريس حاصل  
 فعـاليتي در    ۲۹هاي مذکور در الگـوي        نتايج مقايسه شاخص  . اند  يسه شده محاسبه و مقا  

) ۵(و  ) ۴( فعاليتي در جداول     ۱۰و در الگوي    ) ۴(تا  ) ۱(و نمودارهاي   ) ۳(و  ) ۲(جداول  
ها بر اساس اين جـداول و         مهمترين يافته . نشان داده شده است   ) ۸(تا  ) ۵(و نمودارهاي   

 :نمودارها عبارتند از
هـاي اقتـصادي در الگـوي         ز مقايسه پيوندهاي پسين و پيشين فعاليت      نتايج حاصل ا   

 فعاليـت اقتـصادي پـست و        ۱۱دهـد کـه پيونـدهاي پـسين            فعاليتي نشان مـي    ۲۹
آوري، تصفيه و توزيع آب؛ توليد فلزات اساسي؛ بيمـه و بازنشـستگي؛               مخابرات؛ جمع 

ليـد محـصوالت    ماهيگيري؛ ساير خدمات؛ ساختمان؛ توليد،توزيع و انتقـال بـرق؛ تو          
 فعاليـت   ۱۳کاني غير فلزي؛ تـصفيه و توزيـع گـاز و آمـوزش و پيونـدهاي پيـشين                   

انتظامي و امنيت عمومي؛ استخراج نفـت خـام و گـاز             دفاعي، اقتصادي امورعمومي، 
آالت و تجهيزات فلـزي؛       طبيعي؛ توليد، توزيع و انتقال برق؛ توليد محصوالت، ماشين        

گري مالي؛ توليـد فلـزات اساسـي؛          مخابرات؛ واسطه حمل و نقل و انبارداري؛ پست و        
استخراج ساير معادن؛ توليد محصوالت غذايي، آشاميدني و دخانيات؛ تصفيه و توزيع 

چنـين  .  درصـد تغييـر يافتـه اسـت        ۱۰گاز؛ پرورش حيوانات و سـاختمان بـيش از          
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قتصادي هاي ا   ها با ساير فعاليت     دهد که روابط متقابل اين فعاليت       تغييراتي نشان مي  
هـاي پـست و مخـابرات؛     دچار تغيير شده که از آن ميان تغيير روابط متقابل فعاليت          

توليد فلزات اساسي؛ ساختمان؛ توليد، توزيع و انتقال برق و تصفيه و توزيـع گـاز بـا                  
 .تر است هاي اقتصادي نمايان ساير فعاليت

 در الگـوي    هاي قدرت انتشار و حساسيت پراکنـدگي        نتايج حاصل از مقايسه شاخص     
 فعاليـت اقتـصادي پـست و        ۱۲دهد که شاخص قدرت انتشار         فعاليتي نشان مي   ۲۹

تصفيه و توزيع آب؛ ساير خدمات؛ تصفيه و توزيع گـاز؛ توليـد              ،  آوري  مخابرات؛ جمع 
السـتيک و    فلزات اساسي؛ بيمه و بازنشستگي؛ توليد مـواد و محـصوالت شـيميايي،            

يدني و دخانيــات؛ مــستغالت و ســاير آشــام پالســتيک؛ توليــد محــصوالت غــذايي،
هاي کسب و کار؛ امور عمومي، دفاعي، انتظامي و امنيـت عمـومي و حمـل و                فعاليت

  فعاليـت اقتـصادي امورعمـومي،      ۱۳نقل و انبارداري و شاخص حساسيت پراکندگي        
انتظامي و امنيت عمومي؛ توليد محصوالت، ماشين آالت و تجهيزات فلـزي؛             دفاعي،

توزيع و انتقال برق؛ توليد محصوالت غذايي،  م و گاز طبيعي؛ توليد،استخراج نفت خا
گري مـالي؛     آشاميدني و دخانيات؛ حمل و نقل و انبارداري؛ پست و مخابرات؛ واسطه           

توليد فلزات اساسي؛ استخراج ساير معادن؛ توليد چوب و محصوالت چـوبي؛ کـشت              
 درصـد تغييـر     ۱۰يش از   و جنگلداري و قطع اشجار ب     ) زراعت و باغداري  (محصوالت  
 موجـب تغييـر     ۱۳۶۷-۷۸هاي يـاد شـده در دوره          تغييرات در شاخص  . داشته است 

آشـاميدني و     فعاليـت مـاهيگيري؛ توليـد محـصوالت غـذايي،          ۱۰جايگاه اقتـصادي    
الستيک و پالستيک؛ توليد محـصوالت       دخانيات؛ توليد مواد و محصوالت شيميايي،     

تقال برق؛ تصفيه و توزيع گاز؛ جمع آوري، تصفيه و کاني غير فلزي؛ توليد، توزيع و ان
 .توزيع آب؛ پست و مخابرات و ساير خدمات شده است



 روند

 

 

٩٤

 در  ۱۳۷۸ و   ۱۳۶۷هـاي     انـدازهاي اقتـصادي در سـال        نتايج حاصل از مقايسه چـشم      
هـاي    در مجمـوع روابـط متقابـل کليـه فعاليـت            دهد که    فعاليتي نشان مي   ۲۹الگوي  

ر تغيير شده است که از آن ميان تغيير ساختار روابـط            اقتصادي در دوره مذکور دچا    
توليـد،توزيع و   "؛  "سـاختمان "؛"توليد فلـزات اساسـي    "؛  "پست و مخابرات  "متقابل بين   

؛ "مـاهيگيري "؛  "آب  آوري، تـصفيه و توزيـع       جمـع "؛  " تصفيه و توزيع گاز   "؛  "انتقال برق 
 دفـاعي،  عمـومي،  مورا"؛  "آموزش"؛  "توليد محصوالت کاني غير فلزي    "؛  "ساير خدمات "

 توليـد محـصوالت،   "؛  "استخراج نفت خام و گـاز طبيعـي       "؛  "انتظامي و امنيت عمومي   
؛ "گـري مـالي     واسـطه "؛  "حمـل و نقـل و انبـارداري       "؛  "آالت و تجهيزات فلـزي      ماشين

پـرورش  "و  " دني و دخانيـات   آشامي توليد محصوالت غذايي،  "؛  "استخراج ساير معادن  "
 .تر است يانمشهودتر و نما ،"حيوانات

هـاي اقتـصادي در الگـوي         نتايج حاصل از مقايسه پيوندهاي پسين و پيشين فعاليت         
هاي اقتـصادي کمتـر از        دهد که پيوندهاي پسين کليه فعاليت        فعاليتي نشان مي   ۱۰
  درصــد و پيونــدهاي پيــشين چهــار فعاليــت کــشاورزي؛ خــدمات امورعمــومي،۱۰

 درصـد تغييـر   ۱۰و صنعت بيـشتر از  اجتماعي و شخصي و خانگي؛ استخراج معادن        
 .اند يافته

 ۱۰هـاي قـدرت انتـشار و حـساسيت پراکنـدگي در الگـوي         مقايسه نتـايج شـاخص     
هاي اقتصادي کمتـر از       دهد که شاخص قدرت انتشار کليه فعاليت        فعاليتي نشان مي  

  فعاليت کشاورزي؛ خدمات امورعمومي،    ۳ درصد و شاخص حساسيت پراکندگي       ۱۰
. انـد    درصد تغيير يافتـه    ۱۰ي و خانگي و استخراج معادن بيشتر از         اجتماعي و شخص  

هاي اقتـصادي در      همچنين بر اساس اين نتايج، جايگاه اقتصادي هيچ يک از فعاليت          
 . است  تغيير نيافته۱۳۶۷-۷۸دوره 
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 در الگـوي    ۱۳۷۸ و   ۱۳۶۷هاي    اندازهاي اقتصادي سال    نتايج حاصل از مقايسه چشم     
هـاي اقتـصادي در       ر آن است که در روابط متقابل بين فعاليـت          فعاليتي نيز بيانگ   ۱۰

 .خورد دوره مورد بررسي، تغييرات محسوسي به چشم نمي

هاي اقتصادي در يکـديگر در مطالعـه، بررسـي و اظهـار       توجه به سطح ادغام فعاليت     
بـر اسـاس    . هاي اقتصادي ضروري است     نظر درمورد تغيير ساختار روابط بين فعاليت      

 فعـاليتي، الگوهـاي کـوچکتر، تغييـرات         ۱۰ و   ۲۹دست آمـده در الگوهـاي        نتايج به 
 .دهند ساختاري کمتري را نشان مي

 فعاليتي، ضـرورت و اهميـت       ۱۰ و   ۲۹مقايسه نتايج تغييرات ساختاري در الگوهاي        
 سـال  ۱۰ يـا  ۵داده ـ ستانده  تفصيلي به صورت آماري را در فواصل   تدوين جداول

 .سازد تر مي نمايان

داده ـ سـتانده   هاي اقتصادي در جداول  بل فعاليت دليل تغييرات کمتر روابط متقابه 
هاي زماني بين تـدوين دو جـدول داده ـ سـتانده      کوچکتر، استفاده از آنها در فاصله

تر و قابل اعتمـادتري       هاي کاربردي نتايج مطلوب     ها و تحليل    آماري به منظور بررسي   
 .دهد را ارائه مي

١٣٧٨ و ١٣٦٧هاي  هاي اقتصادي در سال  پيوندهاي پسين و پيشين فعاليتمقايسه . ٢جدول

 پيوندهاي پيشين پيوندهاي پسين
 هاي اقتصادي فعاليترديف

)درصد(رشد13671378)درصد(رشد13671378

 133127 45 221 203 79 )زراعت و باغداری(كشت محصوالت  1
 144 150 41 137 154 123 پرورش حيوانات 2
 110 116 62 132 123 65 جنگلداری و قطع اشجار 3
 149 172 152 105 110 49 ماهيگيری 4
 106 103 25 117 150 291 استخراج نفت خام و گاز طبيعي 5
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 145 147 15 131 158 202 استخراج ساير معادن 6

ــاميدني و   7 ــصوالت غذايي،آش ــد مح تولي
 دخانيات

229 210 84 172 146 149 

 195 196 02 161 165 24 توليد منسوجات،پوشاک و چرم 8
 180 178 13 117 106 94 توليد چوب و محصوالت چوبي 9

 197 210 64 170 167 16انتشار و کاغذي،چاپ محصوالت و کاغذ توليد10

ــيم   11 ــصوالت ش ــواد و مح ــد م يايي،تولي
 الستيک و پالستيک

177 161 87 311 302 29 

 155 177 138 141 146 34 توليد  محصوالت کاني غير فلزي12
 174 210 210 192 231 202 توليد فلزات اساسي13

ماشـــين آالت و توليـــد محـــصوالت، 14
 تجهيزات فلزي

211 217 28 355 267 247 

 191 218 140 146 184 258 يع و انتقال برقتوليد، توز15
 158 136 137 103 118 147 تصفيه و توزيع گاز16
 136 192 416 104 112 83 آوري، تصفيه و توزيع آب جمع17
 197 226 145 124 139 114 ساختمان18
 130 132 21 315 301 43 بازرگاني و انواع خدمات تعميراتي19
 164 169 33 111 107 43 هتل و رستوران20
 175 165 62 230 283 231 حمل و نقل و انبارداري21
 122 174 429 113 139 229 پست و مخابرات22
 146 144 14 135 165 220 گري مالي واسطه23
 112 134 193 103 107 37 بيمه و بازنشستگي24
 119 109 82 158 172 88هاي کسب و کار و ساير فعاليت مستغالت25
 142 133 63 103 143 392عمومي امنيت و انتظاميعمومي،دفاعي، امور26
 116 131 129 106 115 82 آموزش27
 135 138 22 103 103 04 بهداشت28
 173 147 150 105 107 14 ساير خدمات29

 
 محاسبات پژوهش: مأخذ
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 هاي اقتصادي  هاي قدرت انتشار و حساسيت پراکندگي فعاليت مقايسه شاخص . ٣جدول
 ١٣٧٨ و ١٣٦٧هاي   در سال

جايگاه اقتصادي حساسيت پراکندگي قدرت انتشار
 هاي اقتصادي فعاليترديف

13671378)درصد(رشد13671378)درصد(رشد13671378

 08507885 142 125119 F F)زراعت و باغداری(كشت محصوالت 1

 09209203 088 09475 O O پرورش حيوانات 2

 07007117 084 076105 O O جنگلداری و قطع اشجار 3

 096106103 067 06805 O B ماهيگيری 4

 06806366 075 092236 O O استخراج نفت خام و گاز طبيعي 5

 09309028 084 097150 O O استخراج ساير معادن 6

آشاميدني و توليد محصوالت غذايي،   7
 دخانيات

147129123 110 090185 K B 

 12512040 103 10120 K K توليد منسوجات،پوشاک و چرم 8

 11510955 075 065133 B B يتوليد چوب و محصوالت چوب 9

توليد کاغذ و محصوالت کاغذي،چاپ 10
 و انتشار

12712919 109 10358 K K 

ــصوالت11 ــواد و محـــ ــد مـــ توليـــ
 شيميايي،الستيک و پالستيک

113099126 200 18670 K F 

 10010990 091 09010 O B توليد  محصوالت کاني غير فلزي 12

 111129158 123 142150 K K توليد فلزات اساسي 13

توليـــد محــــصوالت،ماشين آالت و 14
 تجهيزات فلزي

13513316 228 164280 K K 

 12213491 094 113205 B K توليد، توزيع و انتقال برق 15

 101084174 066 07398 B O تصفيه و توزيع گاز 16

 087118355 067 06937 O B آوري، تصفيه و توزيع آب جمع 17

 12613996 080 08566 B B ساختمان 18

 08308123 202 18584 F F بازرگاني و انواع خدمات تعميراتي 19

 10510411 071 06583 B B هتل و رستوران 20

 113101102 147 174179 K K ارداريحمل و نقل و انب 21

 078107368 073 086177 O B پست و مخابرات22
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 09408956 087 101168 O F گري مالي واسطه 23

 072082142 066 06607 O O بيمه و بازنشستگي24
 076067121 101 10642 F Fکار و کسب هاي فعاليت ساير و مستغالت 25

ــومي،  26 ــور عم ــامي و ام ــاعي، انتظ دف
 امنيت عمومي

091082103 066 088333 O O 

 07408081 068 07136 O O آموزش 27

 08608522 066 06346 O O بهداشت 28

 111090186 068 06629 B O ساير خدمات29

 شمحاسبات پژوه: مأخذ
:K هاي کليدي فعاليت      
:B هاي با پيوند پسين قوي فعاليت      
:F هاي با پيوند پيشين قوي فعاليت      
:O ها ساير فعاليت      

 

١٣٧٨ و ١٣٦٧هاي  هاي اقتصادي در سال مقايسه پيوندهاي پسين و پيشين فعاليت . ٤جدول

 هاي اقتصادي فعاليترديف  پيشين هايپيوند پسين پيوندهاي
)درصد(رشد13671378)درصد(رشد13671378

 139 138 10 180155 135 کشاورزي 1
 112 106 54 110121 103 استخراج  معادن 2
 204 195 43 355319 100 صنعت 3
 180 188 43 121131 81 برق،آب و گاز 4
 209 226 85 108113 49 ساختمان 5
 131 133 17 172163 51 بازرگاني،رستوران و هتلداري 6
 174 170 23 157167 64 حمل و نقل ، انبارداري و ارتباطات 7
 144 142 10 125132 52 خدمات موسسات پولي و مالي 8

 120 109 93 118123 40کار و کسب هاي فعاليت ساير و مستغالت 9

اجتمــاعي، ،خــدمات امــور عمــومي 10
 شخصي و خانگي

137 134 24 105118 119 

 .محاسبات پژوهش: مأخذ
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 هاي اقتصادي هاي قدرت انتشار و حساسيت پراکندگي فعاليت مقايسه شاخص . ٥جدول
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نمودار1 . مقايسه رشد پيوندهاي پسين و پيشين فعاليت اقتصادي (1367-78)
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رشد شاخص هاي قدرت انتشار و حساسيت پراکندگي فعاليت هاي اقتصادي(1367-78) نمودار2 . 
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 ها و سياستهاي توسعه بازار مالي ايران ساختار، استراتژي
 
 

 ١صمد کريمي

 
 

 چکيده
،  مالي، توسـعه مـالي و رشـد اقتـصادی          اين مقاله با مروری اجمالی بر رخدادهاي      

هـا و سياسـتهاي توسـعه         اسـتراتژي ساختار بازار مالي،     سرکوب مالی و آزاد سازي مالي،     
مـالی  ، سـاختار    مقرراتـي و نظـارتی    چارچوبهـاي   مالي در کشورهاي منتخـب و ايـران و          

هـا و سياسـتهاي       و اسـتراتژي  پيشنهادي بـازار مـالي ايـران را مـورد بررسـي قـرار داده                
پيشنهادي بانـک محـور، بانـک       الگوي   در   .نمايد مي تبيينآن  پيشنهادي را در چارچوب     

لي و بانکي و    مرکزي مستقل ايران نقش اساسي را در بازار مالی ايران، تنظيم سياست پو            
 .سسات اعتباري به عهده داردؤنظارت بر بانکها و م

 

 . توسعه مالی، آزاد سازی مالی، بازار مالی، ساختار مالی، بانک مرکزی:ها کليد واژه
 

 مقدمه
 توسعه بازار مالي کشور با عنايت به تحوالت جهاني، بخصوص در بازارهاي مـالي              
________________________________________________________ 

 .معاون اداره اطالعات بانکي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران -۱
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اينکه با توجه به ادبيات نظري رشد اقتـصادي         " آالم. رود  ناپذير به شمار مي     ضرورتي انکار 
رهاي توسـعه يافتـه و   و همچنين شواهد تجربي در کشو ) زا   و برون  زا  درونمدلهاي رشد   (

در ايـران بـا توجـه بـه         . ممکن است   ، توسعه پايدار بدون توسعه مالي غير      در حال توسعه  
اقتـصادي از يـک سـو و        هاي    مختصات کالن اقتصادي و ويژگيهاي خرد خانوارها و بنگاه        

متناسـب بـا سـرعت رشـد        ي ديگر تنظيم ساختار مـالي ايـران         اي از سو    تحوالت منطقه 
افـزايش درآمـد و   بـه عنـوان مثـال    . ناپـذير اسـت   اقتصادي و توزيع درآمد امري اجتناب     

در ايران توزيع ثـروت و رفـاه را بـه طـور قابـل               ز ناشي از افزايش قيمت داراييها       اندا  پس
عمده به نفع گروه خاصي متأثر ساخته و موجب افزايش تقاضا بـراي             طور  به  اي،    مالحظه
ايجاد شوک به بازارهاي " و بعضا) همانند مسکن، خودرو و کاالهاي بادوام( خدمات کاال و

انـدازهايي کـه در بخـش مـسکن           پـس  در ايـن خـصوص    . چهارگانه اقتصاد شـده اسـت     
ات بـه افـزايش مـصرف و        مؤسسوار و   در سطح خان  ،  ١افزايش ثروت با  گذاري شده     سرمايه

رشـد  ( تقاضاي کل در جامعه معطوف شده و ازاين طريق اهداف نهـايي سياسـت پـولي               
 در اين حالـت توسـعه يـافتگي بازارهـاي         . را تحت تأثير قرار داده است     ) اقتصادي و تورم  

توانست به ميزان بـاالتري   پول و سرمايه در چارچوب ساختار منعطف مالي در کشور، مي  
 اندازها ناشي از عملکرد فعاليتهاي اقتصادي و بعضاً سودهاي باالي ناشي از             ر جذب پس  د

رشد اقتصادي را شتاب بخشد، چرا که با توجه به           عدم تعادلها در بازارها موثر واقع شده،      
اي در تخـصيص      فروض و اصول مترتب به بازارهاي مزبور، اين بازارها نقش قابل مالحظه           

 با سـودآوري بـاال، شـفافيت، مـديريت ريـسک و در نهايـت افـزايش                  هاي  منابع به پروژه  
همچنين در صورت رشـد داراييهـاي مـالي خانوارهـا و            . ي دارا باشد  گذار    سرمايهکارآيي  

 مي شود در حالت رشـد قيمـت داراييهـاي مـالي مزبـور بـر ثـروت                   بيني  پيشسسات  ؤم
________________________________________________________ 
1- Wealth. 
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ي و  گـذار     سرمايهصرف و   سسات افزوده شده، موجبات رشد م     ؤم خانوارها و ارزش سرمايه   
از اين رو الزم است هماهنگي الزم بـين بـازار سـرمايه و بـازار               . متعاقبا تقاضاي کل شود   

پول با طراحي ساختار مالي مناسب ايجاد شود، تا حداکثر کارآيي در دستيابي به اهداف               
 .سياست پولي به وجود آيد

 تنظـيم سـاختار بـازار    ساماندهي و توسعه بازار سرمايه ايران در گروي توجـه بـه         
هاي فعال در     مالي متناسب با ويژگيهاي کالن اقتصادي و مختصات خرد خانوارها و بنگاه           

توان اهداف رشد اقتصادي بااليي داشت، ولي در بازارهاي مـالي            نمي. اقتصاد کشور است  
بـه   گـذاري  فرهنـگ و دانـش سـرمايه      بايد    مي. با آن هماهنگ نبود و موفق عمل نکرد       

بازار مالي ايران از نظر کمـي   نهادهاي مالي در. هاي اقتصادي انتقال يابد   ا و بنگاه  خانواره
مقـررات و   "ايـن توسـعه رابطـه تنگـاتنگي بـا           . و کيفي گسترش يافتـه و تقويـت شـود         

تـوان   نمـي . داشـته و دارد " سرمايه انساني" و" آوري اطالعات   فن" ، "چارچوبهاي نظارتي 
نساني متخصص و آشنا به دانـش نـوين مـالي و اقتـصاد              گذاري در نيروي ا     بدون سرمايه 

آوري   اني نياز دارد که بـه فـن       نيروي انس . دست آورد    توفيق چشمگيري در اين عرصه به     
هاي تحليل مالي و پايگاه اطالعاتي نيز مجهز باشد تـا بتوانـد بـر پايـه دانـش                 ، برنامه روز

چنـين ويژگيهـاي اقتـصادي،      مدرن و تجربيات قابل توجه در عرصه بازارهاي مالي و هم          
اجتماعي و فرهنگي و سياسي ايران ابزارهاي الزم را جهت توسعه بازار سرمايه ارائه دهد               

تواند ابتدا بـا طراحـي سـاختار          مثالً اين امر مي   . و سياستهاي کاربردي را پيشنهاد نمايد     
کهـا، بانـک   مناسب بازار مالي کشور و تعيين جايگاه هر کدام از نهادهاي مـالي ماننـد بان           

گـذاري، صـندوقهاي      بيمه مرکزي، شرکتهاي بيمـه، شـرکتهاي سـرمايه         مرکزي، بورس، 
مرحلـه بعـد   . شروع شـود ... ، صندوقهاي بازنشستگي و ١ليزينگالحسنه، شرکتهاي    قرض

________________________________________________________ 
1- Leasing. 
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تعيين استراتژي توسعه مالي خواهد بود؛ بازار مالي ايران در چه بازه زماني و با چه توالي             
خواهد تغييـر کنـد و گـسترش           تحوالت اقتصادي ايران و جهان مي      و سرعتي متناسب با   

کمي و کيفي يابد؟ چه هدفي براي افزايش حجـم فعاليتهـاي بـازار سـرمايه در اقتـصاد                   
انــدازها در ترکيــب   متــصور هــستيم؟ چــه جايگــاهي و ســهمي از پــس(GDP)کــشور 

ــاه  ــا و بنگ ــاي خانواره ــرمايه  داراييه ــراي س ــا ب ــورس   ه ــذاري در ب ــازا(گ ــرمايهب ) ر س
گيريم؟ با چه توزيع زماني؟ بدين خاطر اين مقالـه در صـدد اسـت بـا مـروري                     درنظرمي

 و سالهاي  اخير با اشاره اي مجمـل بـه        ۱۹۹۰اجمالي بر تحوالت بازارهاي مالي در دهه        
جايگاه توسعه مالي در رشـد اقتـصادي، سـرکوب مـالي و آزادسـازي مـالي، آزاد سـازي                    

ها و سياستهاي توسعه مـالي در کـشورهاي           زار مالي، استراتژي  حساب سرمايه، ساختار با   
منتخب، ضمن مروري بر چارچوبهاي مقرراتي و نظارتي و رابطه ساختار مالي با کـارآيي،   
ثبات و عملکرد مطلـوب نظـام مـالي، سـاختار پيـشنهادي بـراي ايـران را ارائـه نمـوده                      

 .نهاد نمايدها و سياستهاي الزم جهت توسعه مالي را پيش واستراتژي
 

  و سالهاي اخير۱۹۹۰مروري اجمالي بر تحوالت بازارهاي مالي در دهه 
 و سـالهاي اخيـر      ۱۹۹۰ و   ۱۹۸۰بيشتر کشورهاي در حال توسعه طي دهه هـای        

قدمهاي مثبتي در سياستهاي تثبيت اقتـصادي، آزادسـازي مـالي و آزادسـازي حـساب                
 در کـشورهاي آسـياي      ۱۹۹۰ ، بخصوص طي دهـه     رغم بروز بحرانهاي مالي    سرمايه علي 

يکي از مباحث بـسيار مهـم در آزاد سـازيها،           . اند  جنوب شرقي و آمريکاي التين برداشته     
ات مالي از نظر ريسک، سودآوري، مقررات احتياطي، کفايت مؤسسوضعيت مالي بانکها و  

سرمايه، مقررات تنظيمي نظارتي و سياستهاي جريان سرمايه شامل محـدوديتهای ورود            
هـاي مـالي و دسـتاوردهاي مـالي در کـشورها را معـين                   ه بوده که شـدت بحـران      سرماي
 . سازد مي
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 و گسترش بازار سـرمايه جهـاني        ٣، محوريت بازار  ٢زدايي ، مقررات  ١پديده جهاني شدن  
های اخير آن را تجربه کرده است، به طـوری   رخدادهای ديگری بود که بازارهای مالی طی دهه 

دانـش  . گيرنـد    جهان وابستگي بيشتري در ابعاد مختلف به خود مـي          که روز به روز اقتصادهاي    
دولتها بـه دور از  . يابد جهاني با سرعت بيشتري به دليل توسعه ارتباطات و تکنولوژي انتقال مي          

 ٤مقررات دست و پاگير در عرصه اقتصادي بوده و به طور عمده دنبال عرضه خدمات اجتماعي               
مثالً با برنامـه بـازار واحـد        . برد  ه اقتصاد جهاني را پيش مي     اين محرکهاي بازار است ک    . هستند

اي به اهرمهاي بـازار       خدمات مالي وابستگي قابل مالحظه    ) EMU( در اتحاديه پولي اروپا    ٥اروپا
،  ٨ سـاعته ۲۴،  بانکـداري   ٧يگـذار   سـرمايه ، بانکـداري   ٦بانکداري الکترونيک پيدا کرده است؛

عات مهمي است که متناسب با تغييـر فرهنـگ ايـن جوامـع و     موضو... و   ٩تجارت الکترونيک
نزديکي فرهنگها و اقتصادها سبب ابداعات مالي جديد گشته و رفاه متقاضيان را بـا عنايـت بـه     

خـدمات  . مرز بين اين کشورها ديگر مفاهيم سنتي را نـدارد         . تقاضاهاي آنها افزايش داده است    
اين الگو قابـل تعمـيم   . متقاضيان خود را نيز دارد   مالي در منطقه وسيعي قابليت عرضه داشته و       
. شـود  اي که کشور ما نيز جزو آن محـسوب مـي   به مناطقي همانند خاورميانه نيز است، منطقه   

تغييرات در اين منطقه، بويژه در عرصه خدمات مالي در سالهاي آتي نـرخ تـصاعدي بـه خـود                    
 استقبال شاياني از حضور در ايـن        سسات مالي خارجي، بويژه بانکهاي خارجي     ؤم. خواهد گرفت 

در . منطقه خواهند داشت و خدمات مالي جديد شامل خدمات مالي اسالمي ارائه خواهند نمود            

________________________________________________________ 
1- Globalization.  
2- De- regulation. 
3- Marketisation. 
4- Social Services. 
5- Single Market Program (SMP). 
6- E-banking. 
7- Investment-banking. 
8- 24 hours banking. 
9- E-commerce. 
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روز و    اين منطقه تکنولوژي بخش مالي متحول شده و فرهنـگ اسـتفاده از خـدمات مـالي بـه                  
ند مالي جهـاني و     از اين رو الزم است رو     . متناسب با تحوالت جهاني در عرصه مالي خواهد شد        

ها و سياستهاي مشخـصي       و استراتژي شده  در اصالح ساختار مالي کشور لحاظ        اي  منطقه
 .شود براي آن طراحي 

علي رغم توسعه نسبي سـريع  ١  (MENA) در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا 
طور نسبي و در مقايسه بـا کـشورهاي توسـعه يافتـه دارای                در زمينه بازار سهام هنوز به     

گيـرد، بـه      اعطاي تسهيالت به طور عمده توسط بانکها صورت مـي         . باشد  رشد اندکی مي  
همچنـين کـل سـرمايه      . شـود    درصد تأمين مالي به وام بانکي مربوط مـي         ۷۰طوري که   

 GNP درصـد   ۴۰باشد که معـادل        ميليارد دالر مي   ۲۰۰ حدود   MENAبازارهاي سهام   
 درصـد در    ۱۵۰ که بورس لندن رقم      اين در حالي است   . باشد  مي (MENA)اين منطقه   

شود معـامالت سـهام، اوراق قرضـه،         مي بيني  پيشبا اين حال    . باشد  اين نسبت را دارا مي    
شاخـصها را توسـط ايـن مرکـز منطقـه       و   اوراق مشتقه     و وجوه، محصوالت مالي اسالمي   

ن ايراني اگذار  سرمايهرسد که   با توسعه ابزارهاي مزبور در اين مرکز به نظر مي         . بسط دهد 
منـد شـوند و يـا اينکـه بـا ارتقـاي        مند باشند تا از مزيتهاي ايـن منطقـه بهـره       نيز عالقه 
هاي بورس ايران در صورت رفع محدوديتهاي جريان سـرمايه بـه کـشور نقـل و                   جذابيت

 .انتقاالت سرمايه با سرعت بيشتری رشد يابد
کي از آن است که      و سالهاي اخير حا    ۱۹۹۰مروري بر تحوالت بازار مالي در دهه        

اي دورافتـاده و بـه دور از تحـوالت جهـاني در عرصـه        توان بازار مالي ايران را جزيره      نمي
آوري اطالعـات، نقـش چـشمگير         در اين خصوص توسعه چشمگير فـن      . مالي تصور نمود  

رقابــت در عرضــه خــدمات مــالي، ابــداعات مــالي، بانکــداري الکترونيکــي، همکاريهــاي 
________________________________________________________ 
1- Middle-East and North Africa Region (MENA).  
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زدايـي و وضـع مقـررات جديـد      کز مـالي، محوريـت بـازار، مقـررات      اي، توسعه مرا    منطقه
مورد توجه در تنظيم ساختار مـالي ايـران و چارچوبهـاي قـانوني، مقـررات و                 موضوعات  

ن مؤيـد ايـن     هاي مالي طي دوره مورد نظر همچني      رخداد. شوند  نظارتي آن محسوب مي   
مندي   الزم در زمينه بهره   واقعيت است که ايران ناگزير از طراحي استراتژي و سياستهاي           

 . اي و جهاني مالي است از تحوالت جهاني و آربيتراژ منطقه
 

  ١توسعه مالي و رشد اقتصادي
 ،انـداز   پـس  ،   ٢(TFP)توسعه مالي تـأثير معنـاداري روي بهـره وري كـل عوامـل             

ايـن تـأثير توسـط      . دارد)  سـرانه  GDP(ي، رشد اقتصادي، اشـتغال و رفـاه         گذار    سرمايه
  نـسبت نقـدينگي بـه     .  مورد بررسـي قـرار گرفتـه اسـت         ٤زا  و درون  ٣زا شد برون مدلهاي ر 

GDP) GDP
M به عنوان شاخص توسعه مـالي در مطالعـات تجربـي بيـشتر مـورد               ) 2

 رشد اقتصادي تـابعي از بهـره وري         زا  برونمطابق با مدل رشد     . استفاده قرار گرفته است   
وري نهـايي سـرمايه        مي باشد، با اين فرض كـه بهـره         ازاند  پس و ٥(MPC)نهايي سرمايه   

 در مدل رشد    MPCبا اين حال    . يدنما  مي ميل   ،نزولي بوده و در بلندمدت به سمت صفر       
 . و رشد نداردTFP همگرايي به سمت صفر به دليل اثر توسعه مالي بر زا درون

  رضه خدماتآن است كه ع حاكي از اقتصادي نيز مالي و رشد تجربي توسعه مطالعات
، مديريت ريسكهاي خالص و مالي و تسهيل ها پروژه ها، ارزيابيانداز پسمالي سبب تجهيز 

نـشان  ) ١٩٥٥ ،   ١٩٦٠ ،   ١٩٦٢( ٧گرلـي و شـاو    ،  )١٩١١(  ٦شـومپيتر . شود مي  مبادالت
________________________________________________________ 
1- Financial Development and Economic Growth. 
2- Total Factor Productivity (TFP). 
3- Exogenous Growth Models. 
4- Endogenous Growth Models. 
5- Marginal Productivity of Capital (MPC). 
6- Schumpeter. 
7- Gurly & Shaw. 
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ي را افـزايش    گـذار     سـرمايه ي مالي منـابع قابـل دسـترس جهـت           گر  واسطهند كه   ده  مي
ات مـالي كـارآتر عمـل نماينـد رشـد           مؤسس قدر بانكها و ساير      د، به طوري كه هر    ده  مي

اي به رابطه عليت توسعه مالي و رشد     مطالعه مزبور اشاره  . اقتصادي نيز بيشتر خواهد شد    
موضوع عليت را بررسي نموده و در ايـن خـصوص دو            ) ۱۹۶۶( ١پاتريک. اقتصادي  ندارد  

دارد كـه توسـعه       بيـان مـي    ٢“ي تقاضا پيرو”اولين نظريه به عنوان     . يدنما  مينظريه ارائه   
باشد، به طوري كه افزايش تقاضاي بخش        مالي وابسته به توسعه بخش واقعي اقتصاد مي       

ات مـالي در اقتـصاد      مؤسـس واقعي براي خدمات مالي موجب افزايش تعداد بانكها وساير          
ن  دوميعنوان به ٣“ حوريت عرضهم” .گسترش ابزارهاي مالي را موجب خواهد شد شده و

 د كه عرضه خدمات مالي موجب ايجـاد تقاضـا بـراي خـدمات مزبـور               ده  مينظريه نشان   
طور همزمان در خصوص ايران قابل تصور است، به طوري كه  دو فرضيه مزبور به   . شود مي

ات مـالي در    مؤسـس  شود  از يك سو با رشد بخش واقعـي تعـداد بانكهـا و                مي بيني  پيش
 ديگر عرضه محـصوالت مـالي جديـد تقاضـا بـراي             سالهاي آتي افزايش يافته، و از سوي      

 . خدمات مالي را افزايش دهد
 براي سـالهاي  (رشد اقتصادي     و  مالي  توسعه  رابطه  بلندمدت  تجربي  مطالعه  اولين

) ١٩٦٩( ٤لداسـميت گ کوشش  كشور صنعتي و درحال توسعه به      ٣٥براي  ) ١٨٦٠-١٩٦٠
تــصادي را از طريــق توســعه كــارآيي او تــأثير توســعه مــالي بــر رشــد اق. انجــام گرفــت

شـواهدي نيـز    . ارزيابي نمـود  ) انداز  پسبه دليل رشد    (ي و افزايش سطح آن      گذار    سرمايه
 و رشد اقتصادی مشاهده شد، به طوري كه توسـعه           توسعه مالی تگي بين   بسمبني بر هم  

او دو  . شـود   واقعـي مـي    GDPمتعاقباً رشـد   و يگذار    سرمايهكارآيي  مالي سبب افزايش    
________________________________________________________ 
1- Patrick.   
2- Demand Following. 
3- Supply Leading. 
4- Goldsmith. 
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كـه  )  GNPنسبت داراييهاي مالي بـه ( ١نسبت ارتباط داخلي: يدنما مينسبت را معرفي 
 نسبت داراييهاي مالي مؤسسات مالي    اگر افزايش يابد معرف رشد سيستم مالي است و          

د، به طوري كه با رشد      ده  ميها را نشان    انداز  پسشدن   كه نهادينه  به كل داراييهاي مالي   
 .يابد ي تخصصي در كنار بانكها رشد ميهاي مال يگر واسطهاين نسبت 

ايشان بر اين عقيده است كه رشد اقتصادي تقاضا براي خـدمات مـالي را تهيـيج                 
گرينـوود و    .شـود  يد، بعالوه توسعه اقتصادي موجب استفاده كارآتر از سرمايه مـي          نما  مي

 آوري و تحليـل اطالعـات      ي مالي هدفش جمع   گر  واسطهكه  اند  معتقد) ١٩٩٠( ٢جوانويچ
  ٣کينگ و لوين  . ي با باالترين بازدهي است    گذار    سرمايهبه منظور سوق دادن منابع به امر        

در بررسي رابطه رشد اقتصادي و توسعه مـالي بـراي كـشورهاي صـنعتي و در                 ) ۱۹۹۲(
هاي رشـد اقتـصادي و توسـعه          با معرفي شاخص   ١٩٦٠-١٩٨٩حال توسعه طي سالهاي     

يند كه در فرآيند رشد اقتصادي و توسعه مالي بين          نما  ميمالي، الگوي عمومي را معرفي      
 : كشورها وجود دارد، به طوري كه

 

 .يابد افزايش GDP از مالي اتمؤسس سهم كه شد خواهند ثروتمندتر صورتي در كشورها •

 .بانكها در تخصيص منابع از اهميت بيشتري برخوردار شوند •

 .مؤسسات غيربانكي در كنار بانكها رشد يابند •

 بهبود يافته، به طوري كه توسعه صـنعت بانكـداري و            GDPر سرمايه از    سهم بازا  •
 .بازار سهام مكمل هم باشند

دهنـده مناسـبي از رشـد اقتـصادي         توسعه اقتصادي توضـيح    سطح اوليه رشد و    •
 .آيد كشورها به شمار مي

________________________________________________________ 
1- Financial Interrelation Ratio (FIR). 
2- Greenwood and Jovanovic. 
3- King and Levin. 
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بررسي ادبيات نظري و تجربي توسعه مالي و رشد اقتصادي حاکي از آن است که               
سـسات  ؤ و کيفـي م     تواند با توسعه مالي از طريق رشـد کمـي           در ايران مي  خيز اقتصادي   

سسات، رشد ابزارهاي مالي، بهبود  مقـررات،        ؤمالي، افزايش داراييهاي مالي خانوارها و م      
توسعه بانکداري الکترونيک، توسعه سـرمايه انـساني در بخـش مـالي، گـسترش پايگـاه                 

ات مـالي   مؤسـس قـاي مـديريت ريـسک در        اطالعات مالي، توسعه ابزارهاي مـشتقه و ارت       
هـا و سياسـتهاي مـالي کـشور در            در اين خـصوص الزم اسـت اسـتراتژي        . صورت پذيرد 

چارچوب ساختار مالي ايران راهکارهاي توسعه مالي را که در باال مورد اشاره قرار گرفت               
 رشد  ات مالي از نظر کمي و کيفي با عنايت به         مؤسسمثالً ضرورت دارد تا     . اجرايي نمايد 

اقتصادي نسبي باالي کشور طي سالهاي اخير گسترش يابند، به طوري که تسهيل ورود              
المللي به عرصه بانکـداري کـشور         ات مالي، بويژه بانکهاي خصوصي و بانکهاي بين       مؤسس

 .آيد پذير به شمار مي نا ضرورتي اجتناب
 

  ٢مالي آزادسازي و ١مالي سرکوب
وفقيت آميـز از سـرکوب مـالي و تـسريع           چارچوب مالي پيشنهادي جهت عبور م     

، ٣بنـدي   آزادسازي مالي در کشور چه مالحظات و مشخصاتي بايـد داشـته باشـد؟ زمـان               
منظور حداکثر نمودن تابع هدف پولي بانک مرکزي و   آزادسازي مالي به٥ و سرعت٤توالي

ساير نهادهاي مالي در ايران چيست؟ بانکها چه نقشي در سـالمت مـالي کـشور هنگـام                  
اي مجمل بـه ادبيـات نظـري     توان اشاره آزادسازي مالي دارا هستند؟ در اين خصوص مي  

 .در برخي کشورها، بخصوص کشورهاي در حال توسعه نمود مالي ساختار و مالي آزادسازي
________________________________________________________ 
1- Financial Repression. 
2- Financial Liberalisation. 
3- Timing. 
4- Sequencing. 
5- Speed. 
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 كه معموالً به نرخهاي بهره واقعـي        ١ كنترلهاي نرخ بهره  سركوب مالي به مفهوم     
گيرنـدگان    جهـت حمايـت از وام  ٢بندي اعتباري  سهميهشود و همچنين     مي منفي منجر 

ذخاير معموالً در اين حالت     . شود اطالق مي ) دولت و شركتهاي دولتي   (بزرگ نظام مالي    
 قدرت نقدينگي بااليي به بانكهـا اعطـا نمـوده، ولـي تـوان وام دهـي آنهـا را         ٣قانوني باال 

اي از بخـشهاي     دولت جهت حمايت يارانه    سياستهاي گزينشي اعتباري  . دده  ميكاهش  
آيد كه منجر به كاهش هزينه       اولويت دار از اهداف سركوب مالي در كشورها به شمار مي          

مكـانيزم  در واقع سركوب مالي سـبب اخـالل در          . شود وام دولت و شركتهاي دولتي مي     
ي، مـصرف و متعاقبـاً سـطح        گـذار     سـرمايه شده، شاخصهاي كالن اقتصادي شـامل        بازار

اين سياست تأمين مالي طرحهاي بـا       . دده  مي را تحت تأثير قرار      GDPي و   گذار    سرمايه
 .بازدهي پايين را به دنبال دارد

 را ارائه دادند كه مبتني بر توسعه        ٥مدل آزادسازي مالي  ) ١٩٧٣( ٤مکينون و شاو  
فرضيه مهم آنها ايـن اسـت       . بود) ١٩٥٥ ،   ١٩٦٠ ،   ١٩٦٢( ٦ گرلي و شاو   چارچوب نظري 

چـارچوب مـدل آنهـا در        در. دده  مي رشد اقتصادي را افزايش      ي مالي گر  واسطهكه رشد   
دارد، آزادسـازي    اقتصادي كه مواجه با سركوب مالي است و مازاد تقاضا براي وام وجـود             

اين به  . شود ي و نهايتاً رشد اقتصادي مي     گذار    سرمايه،  انداز  پسنرخ بهره منجر به افزايش      
باشـد كـه    ين در نرخهاي باالتر نرخ بهره مـي ي با بازدهي پاي  ها  پروژهدليل سودده نبودن    

البتـه انتقـاداتي بـر ايـن        . شود مطابق با اين مدل با طرحهاي با بازدهي باال جايگزين مي          
 :مدل نيز وارد است كه برخي از آنها عبارتند از

________________________________________________________ 
1- Interest Rate Controls. 
2- Credit Rationing. 
3- High Reserve Requirement. 
4- McKinnon & Shaw. 
5- Financial Liberalisation Model. 
6- Gurley & Shaw. 
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طـور خودكـار بـه     طرفداران مدل آزادسازي مالي معتقدند كه نرخهاي بهره باالتر بـه    -١
ي منجر مـي شـود، ولـي        گذار    سرمايه و   انداز  پسهادينه شدن فرآيند    درجه باالتر از ن   

 .دده ميد مدل توضيحي ارائه نده مياينكه چگونه اين فرآيند رخ 
 

 .١موثر در فرآيند آزادسازي مالي هستند عوامل ساير سياسي از و فرهنگي شرايط و عوامل -٢
 

 كـارآ نيـستند،     ٢رسـمي بازارهاي غير مدل آزادسازي مالي قوياً بر اين باور است كه           -٣
نـد كـه ممكـن      ده  مـي اين در حالي است كه برخي مطالعات و شواهد تجربي نشان            

 .است اين بازارها در تأمين مالي طرحها در كشورهاي در حال توسعه كارآ باشند
 

مدل رابطه بين آزادسازي مالي و ساير جوانب سياست مزبور را مدنظر نمي گيرد، به                -٤
 :طوري كه

 

 جهـت كنتـرل     ٣سياستهاي تثبيت اقتـصادي   آزادسازي مالي انجام    قبل از    -٤-١
تورم و كاهش كسري بودجه ضروري است، به طوري كه اگر آزادسازي مالي             
بدون سياستهاي تثبيت اجرا شـود، منجـر بـه همبـستگي پـايين تـر رشـد                  

 .اقتصادي و توسعه مالي مي شود
 

ل از آزادسـازي مـالي      طـي دوران قبـ     مقررات و نظارت بر بانكها    الزم اسـت     -٤-٢
 . تقويت شود

 

ات ضـرورتي اجتنـاب ناپـذير قبـل از دوران       مؤسـس ارتقاي كيفيـت محـيط       -٤-٣
 .آزادسازي مالي كشورها محسوب مي شود

________________________________________________________ 
1- Wai (1972). 
2- Informal Markets. 
3- Stablisation Policies.  
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و ) ١٩٧٦( ٢جفي و راسل توسط بندي اعتباري سهميه و ١اطالعات ناقصموضوع 
آنها در صدد هستند . تدر نقد مدل آزادسازي مالي توسعه ياف) ١٩٨١( ٣استيگليتز و ويز

ي و رشـد    گذار    سرمايه،  انداز  پستا نشان دهند كه چرا آزادسازي مالي در تهييج نرخهاي           
گيرنـدگان   پاسخ را اطالعات ناقص در خصوص كيفيـت وام        . اقتصادي باالتر عقيم هستند   

ي مـالي را بـه دليـل        گـر   واسـطه هـاي بهـره      دانند، به طوري كه افزايش نـرخ        مي ٤بالقوه
تـر تخـصيص منـابع را منجـر        بندي اعتباري مجدد كاهش داده و كـارآيي پـايين          سهميه

 :يندنما ميدراين خصوص دو اثر را معرفي . شود مي
با فـرض افـزايش نرخهـاي واقعـي         ( آزادسازي مالي    ، مطابق با اين اثر    ٥:اثر انگيزشي   -١

زدهي بـاالتر   ي كه با  گذار    سرمايهي  ها  پروژهگان  گيرند  وام، سبب خواهد شد كه      )بهره
بـاالتري نيـز نـسبت بـه         عدم اطمينـان   طور همزمان   را دارند اختيار نمايند، ولي به     

افزايش  سبب امر اين. شود مي مشاهده معوق و گذشته سررسيد تسهيالت بهبود نرخهاي
 .شود بانكها، زيان بانكها و متعاقباً كاهش بازده انتظاري آنها مي ريسك اعتباري

خطر بازده انتظاري پايين تر ناشي از اثر انگيزشـي ممكـن اسـت               ٦:انتخاب نادرست  -٢
 بندي اعتباري را براي بانکها را تهييج نمايدكه به جاي افزايش نرخ تسهيالت، سهميه

گريز با متقاضيان    جايگزيني افراد ريسك  اين امر سبب    . گان اعمال نمايند  گيرند  وام
را بـه    ال ورشكستگي بانكهـا   احتمدر پورتفوليو وام بانك شده و خـود          پذير ريسك

افزايش داده و نهايتـاً كـاهش مجـدد         ) ريسك اعتباري (دليل ورشكستگي مشتريان    
 .آنها را به همراه خواهد داشت بازده انتظاري

________________________________________________________ 
1- Imperfect Information. 
2- Jaffee & Russell. 
3- Stiglitz & Weiss. 
4- Potential Borrowers. 
5- Incentive Effect. 
6- Adverse Selection. 
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برداشـتن كنترلهـاي   مجموعه مباحث اين قسمت مؤيد اين واقعيت است كـه           
ـ    ات بـه  مؤسـس هاي بهـره، سـهولت ورود        زدايي نرخ  مقررات اعتباري، انكي،  بخـش ب

  و نهايتاً آزادسازي حساب سـرمايه  يسازي بخش بانك   استقالل بانك مركزي، خصوصي   

خيـز  در ايـن فرآينـد   . شـوند  مـي  دهنده اصلي آزادسازي مـالي محـسوب   عناصر تشكيل 
كشورها اتفاق بيفتد، در صورتي كه خروج از سـركوب مـالي بـه               براي تواند مي اقتصادي

ادسازي حساب سرمايه با شناخت مختصات خرد و كالن كشور آزادسازي مالي و نهايتاً آز
 .اجرا شود

بررسي ادبيات سرکوب مالي و انتقادات وارد بر آن در چارچوب مـدل آزادسـازي               
بنـدي اعتبـاري کـه سـبب      مالي مؤيد اين واقعيت است که کنترلهاي نرخ بهره و سهميه   

 مـشخص از طريـق سياسـتهاي        بايد طي يک برنامـه      شود، مي     اخالل در مکانيزم بازار مي    
شـدن   بـا فـرض  واقعـي       آزادسازيهاي مالي از يک سو و      کنترل تورم تثبيت اقتصادي با    

هاي صحيح در ايـن خـصوص،         استراتژي. طرف شود قيمت وام از سوي ديگر در کشور بر       
گـذاري    ات در رفتار تقاضاي  وام و سپرده       مؤسسلحاظ مختصات خرد و کالن خانوارها و        

بازار مالي ايران از يک سو هنوز مازاد تقاضا براي تـسهيالت         ط کنوني و در   در شراي . است
گذاران بهبودي در ثـروت پورتفوليـو خـود بـه             بانکي وجود داشته و از سوي ديگر سپرده       

از اين رو با عنايت به محدوديتهاي ابزارهاي مالي کـشور کـه             . بينند  نمي قيمتهاي واقعي 
و يـا   سـهام و اوراق مـشارکت  ،  هـاي بـانکي     ه  سـپرد صورت    گذاري به   عمدتاً به سرمايه  

شود اصالح قيمتهاي داراييها اولين استراتژي        مربوط مي  گذاري در ساير داراييها     سرمايه
گيـري و مقـررات ايـن     توسعه مالي است و الزم است در ساختار پيشنهادي، نهاد تصميم       

 :اهکارهاي ذيل را مدنظر قرار بدهدبازار ر
اي و همچنين فعاليـت بيـشتر بانکهـاي           کهای خارجي و منطقه   تسهيل ورود بان   -۱
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 .خصوصي در کشور جهت افزايش رقابت و کارآيي
 .کارگيري ابزار مالي مؤثر پولي سياستهاي کنترل تورم با به -۲
سازي داراييهـا در کـشور و       تنوع بخشي ابزارهاي مالي و ابداعات مالي که تنوع         -۳

 .کاهش ريسک را موجب خواهد شد
توجه  اساسي به اهميت بازارهاي غيررسمي مالي در کشور از يک سو و نظارت                -۴

 .و تنظيم چارچوبهاي مقرراتي براي افزايش سالمت مالي آنها از سوي ديگر
 

 آزاد سازي حساب سرمايه ، ساختار مالي و سياست پولي
 ١هنقش نهادهاي مالي، بويژه بانکها در کاهش بحرانهاي ناشي از جريانهاي سـرماي    

باشد؟ ساختار مالي بهينه جهـت کـاهش شـوکهاي ناشـي از آزادسـازي سـرمايه                  چه مي 
متناسب با توسعه مالي و رشد       سرمايه آزادسازي حساب  سرعت و ، توالي بندي  چيست؟ زمان 

بايد داشته باشد؟ ساختار تنظيمي چه الزامـاتي          اقتصادي کشور چه توزيعي و روندي مي      
 خواهند گرفت؟ با آزادسازي حساب سرمايه درنظررا براي نهادهاي مالي همزمان 

آزادسازي حساب سرمايه به رفع محدوديتها بر جريان بين المللي سرمايه اطـالق    
اينها محدوديتهايي است كه بر دريافت وام توسط بانكهـاي داخلـي از بانكهـاي                شود؛ مي

ي خارجيـان  گـذار   سـرمايه ي خارجيان و انتقال عوايد گذار  سرمايهخارجي، ورود سرمايه،   
هاي انـداز   پـس فوايد آزادسازي حساب سرمايه شامل بهبـود در تخـصيص           . شود وضع مي 

، تنـوع   )FDI(گذاري مستقيم خارجي       سرمايه المللي، انتقال تكنولوژي عمدتاً توسط     بين
     باشـد  ي داخلـي و رشـد بـاالتر اقتـصادي مـي           گـذار     سـرمايه بخشي ريسك، نـرخ بـاالتر       

(Ishii, et al, PP.6-7, 2002) .      جدا از فوايد مترتـب بـر آزاد سـازي حـساب سـرمايه 
)(CAL      تواند ايجاد زيان بـراي اقتـصادهاي در معـرض            در برخي موارد اين سياست مي

________________________________________________________ 
1- Capital Flows. 
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تغييرات و ساختار نظـام مـالي را جـزو           ١ استيگليتز در اين خصوص  . ورود سرمايه بنمايد  
 بروز بحرانهاي مالي در آسـيا،       .داند  مي ١٩٩٨ و   ١٩٩٧عوامل اصلي بحران مالي سالهاي      

در .  و سالهاي اخير مؤيد اين واقعيـت هـستند         ١٩٩٠روسيه، برزيل و آرژانتين طي دهه       
مندي از عوايد     آزادسازي مالي و سرمايه در بهره      ٤سرعت و   ٣توالي،  ٢بندي زمانهر حال   

توسـعه از   حال  ند آثار مثبتي براي اقتصادهاي در     توا  سياست مزبور مفيد فايده بوده و مي      
 . جمله ايران داشته باشد

ادبيات نظري رشد اقتصادي و توسعه مالي بر اهميت آزادسازي مـالي و سـرمايه               
با اين تفـاوت    . يدنما  ميي تأكيد   گذار    سرمايهدر مراحل رشد از طريق رشد كيفي و كمي          

ازي مالي مقايسه با ساير ابعاد آزادس اقتصادي در سرمايه و رشد   بين رشد جريان    كه ارتباط 
. (Quinn 1977, Levine & Zervos 1998, Klein and Olivei 1999)مبهم است 

، (WB)المللـي شـامل بانـك جهـاني          آزادسازي حساب سرمايه توسط سـازمانهاي بـين       
، ترتيبـات   (EU)، اتحاديه اروپا    OECD، كشورهاي عضو    (IMF)المللي پول  صندوق بين 

.  اسـت  سازي از سوي ديگر تشديد شده      سو و خصوصي    از يك  WTOاي و    تجاري منطقه 
 . آيد اين سياست نتيجه طبيعي بسط وگسترش تجارت خارجي به شمار مي

شود کـه     آزادسازي حساب سرمايه آخرين پله آزادسازي مالي کشور محسوب مي         
جريانهـاي  . اي دارد   در اين مقوله بر رشد و توسعه بازار مالي کشور تـأثير قابـل مالحظـه               

تحـت تـأثير    آربيتراژ بهـره قوه قادر است هزينه تأمين مالي را به دليل شديد به طور بال 
ات دولتـي و   مؤسـس داراييهـاي خانوارهـا و       سـازي   تنوعموجب  . قرار داده و کاهش دهد    

خصوصي در دامنه وسيعتري شده و در صورت مـديريت کـارآي پورتفوليـو بـه افـزايش                  
________________________________________________________ 
1- Stiglitz (1998). 
2- Timing. 
3- Sequencing. 
4- Speed. 
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ن تسريع ابداعات مـالي، انتقـال       همچني. منجر شود  کاهش ريسک آنها   بازدهي داراييها و  
تکنولوژي مالي، بويژه بانکداري الکترونيک و تأمين مالي الکترونيکـي در چـارچوب ايـن               

البتـه  . سياست، با عنايت به شکافهاي تکنولوژيکي، قابل بسط و توسعه در کـشور اسـت               
طوري که بيان شد اين سياست بـه دنبـال آزادسـازيهاي تجـاري معمـوالً صـورت                    همان
گيرد و گسترش روابط تجاري با طرفهاي عمده تجـاري کـشورها را نـاگزير از اتخـاذ                   مي

ات مالي، مؤسسنمايد که با حضور  ها و سياستهاي تسهيل جريانهاي سرمايه مي استراتژي
 .يابد در بورس ادامه مي گذاري خارجيان سرمايهدر کشور و  نکهاي خارجياببويژه 

 

آزادســازي حــساب ســرمايه يکــي از دهنــد کــه  مطالــب گفتــه شــده نــشان مــي
نبايد منتظر ايـن بـود      . تواند باشد   کشوري، بويژه ايران مي    هاي توسعه مالي هر     استراتژي

سـرعت پوشـش داد، الزم        نيافتگي و درآمـد را بـه        که با اتکا برمنابع داخلي شکاف توسعه      
زادسـازي  است در سياستهاي مالي و ساختار مالي، نهاد سياستگزاري توجـه الزم را بـه آ   

يکي از موضوعات مهم در    . سرمايه نموده و طرحهاي الزم در اين خصوص را تنظيم نمود          
اين خصوص مقررات مربوط بـه جريانهـاي سـرمايه و سياسـتهاي پـولي، مـالي، ارزي و                   

نظارت مقولـه   . جريانهاي سرمايه است   مقرراتي به منظور جلوگيري از عواقب ناخوشايند      
 هـاي بـاالتری     هـاي بـا بـازدهي       هاي جـذب شـده در پـروژه        مهم ديگري است تا سرمايه    

مقرارت بـانکي، بـورس و      . نمايد  گذاري شده و در رقابت در بازار داخلي شديد مي           سرمايه
گـذاري    ، سـرمايه  (FDI)ي مـستقيم خـارجي      گذار    سرمايهتواند براي جريانهاي      بيمه مي 

ال موضـوع نظـارت و مقـررات        از باب مث  . يابد  هاي تسري     گذاري  پورتفوليو و ساير سرمايه   
 اصلي و قوانين مربوط به ورود سرمايه بـه           اي فعال در سرزمين     بانکهاي خارجي و منطقه   

 .بورس از مباحث کليدي در اين خصوص است
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 ها و سياستهاي توسعه مالي در کشورهاي منتخب ساختار بازار مالي،  استراتژي

زار پول و سرمايه، سياست پـولي       و تقابل با   ١در اين بخش  به نقش نهادهاي مالي       
طـوري کـه در        همـان  .و بازار سرمايه، سياست پولي وسـاختار مـالي اشـاره خواهـد شـد              

 مالي و رشد اقتصادي، سرکوب مالي و آزادسازي مالي           قسمتهاي قبلي در بررسي توسعه    
يافته و تعداد زيادي از  و در نهايت آزادسازي حساب سرمايه بررسي شد کشورهاي توسعه

کنترل تورم  (شورهاي در حال توسعه طي سه دهه اخير از سياستهاي تثبيت اقتصادي             ک
 بـه آزادسـازي مـالي و نهايتـاً     ٢، سـرکوب مـالي و ضـعف مـالي    )و تأمين رشد اقتـصادي  

اند، در اين فرآيند تحـوالت ذيـل در اکثـر کـشورها               گذار نموده   آزادسازي حساب سرمايه  
 :مشاهده شده است

 .کاهش نرخ تورم -۱
 .ش نرخ بيکاريکاه -۲

 .رشد اقتصادي با ثبات -۳

بـين  ) ها و تسهيالت    سپرده(بهبود در نرخهاي واقعي بهره و همگرايي نرخ بهره           -۴
 .يافته کشورهاي در حال توسعه و توسعه

 .(M2) کاهش رشد نقدينگي -۵

بهبود مقررات احتياطي بازار مالي، بويژه بانکها در خـصوص کفايـت سـرمايه،               -۶
اي بهره، نقدينگي و اعتباري و همچنـين بـورس          ريسکهاي بانک شامل ريسکه   
 .جهت ايجاد شفافيت بيشتر

 .ات و افراد حقيقي به بازار پول و سرمايهمؤسستسهيل شرايط ورود  -۷

 .تنوع بخشي داراييها -۸
________________________________________________________ 
1-  Bank, Securities and Contractual Based Financial Institutions. 
2- Financial Fragility. 
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 .گسترش چشمگير ابزارهاي مشتقه -۹

 .سازي خصوصي -۱۰

 .افزايش نرخ تمرکز در صنعت بانکداري -۱۱

 .المللي الي بينالملل و تأمين م گسترش بانکداري بين -۱۲

کاهش اهميت ريسک نرخ ارز و افزايش اهميت ريـسک اعتبـاري و مؤسـسات          -۱۳
 .بندي رتبه

 .افزايش استقالل بانک مرکزي کشورها جهت ارتقاي کارآيي سياست پولي -۱۴

 .افزايش ابزارهاي پولي و حرکت از ابزارهاي مستقيم پولي به غيرمستقيم پولي -۱۵

 .س از گسترش تجارت جهانيتشديد جريانهاي سرمايه بين کشورها پ -۱۶

 در آسياي جنوب شـرقي، روسـيه،        ۱۹۹۰بروز بحرانهاي مالي، بخصوص در دهه        -۱۷
 .آرژانتين، برزيل و مکزيک و ساير کشورها

تقويت چارچوبهاي نظارتي بر بازار مالي و همگرايي جهاني در مقررات، هماننـد              -۱۸
 .ΙΙ و Ιمقررات کميته بال 

 .گسترش مراکز مالي -۱۹

 درکشورهاي توسعه يافته و قدرت گـرفتن آن   Off- Shoreز افول قدرت مراک -۲۰
 .در برخي از کشورهاي درحال توسعه

 

گفته بـه نـوعي اسـتراتژي و سياسـت کـشورها در امـور اقتـصادي و                    موارد پيش 
ها و سياستهاي  سازند، به طوري که حرکتها در قالب استراتژي بازارهاي مالي را معين مي

ها و ايجاد ثبـات در   م بازار، افزايش رقابت و رشد کارآيي   ذکرشده حرکت به سمت مکانيز    
چنـين  . شاخصهاي اصلي کالن اقتصادي، بخصوص تـورم و رشـد اقتـصادي بـوده اسـت               

بنـدي، تـوالي و       فرآيندي نيز براي ايران قابل تصور است، با اين تفاوت که ايران از زمـان              
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بندي، تـوالي      با همان زمان   سرعت متفاوتي برخوردار خواهد بود، يعني الزم نيست که ما         
آميز از  بر نيز جهت عبور موفقيت    و سرعت  مسير را طي بنماييم، راههاي کوتاهتر و ميان          

اقتصاد و بازار مالي دولتي به اقتصاد و بازار مالي مبتني بر مکانيزم بازار نيـز وجـود دارد                   
 .دهد اي کاهش مي گذار را تا حد قابل مالحظه هاي دوره که هزينه
وي مالي اتخاذ شده کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه در حالت تجديد              الگ

ساختار مالي اين کشورها در اين قسمت در چارچوب ساختار مالي کـشورهاي منتخـب               
قابل بررسي است؛ بررسي ساختار سازماني در حالت تجديد سـاختار مـالي از ايـن نظـر                  

تار مالي قرار دارد، به طوري که طـي        داراي اهميت است که ايران در فرآيند تجديد ساخ        
. هاي سوم و چهارم توسعه بر موضوع تجديد ساختار نظام بانکي تأکيد شـده اسـت       برنامه

  نشان داده شده است، مطابق با ايـن نمـودار            ۱در نمودار  ١ نهادی آشکار شده    چارچوب
 ،وزارت دارايـي  ،  بانک مرکـزي مـستقل    در چارچوب نظام سياستي اقتصادي کشورها،       

زيرنظـر   (٢نهاد تجديد ساختار بانک و  ) زيرنظر بانک مرکزي يا جدا از آن      ( واحد نظارتي 
نهاد تجديـد سـاختار نيـز در دو حـوزه           . قابل تمييز است  ) وزارت اقتصاد يا بانک مرکزي    

داراييهـاي بـا مالکيـت عمـومي و         ( شرکت مـديريت داراييهـا    و   حمايت بانکي مسئول  
نمايـد؛ بررسـي سـاختار سـازماني         ايفای نقش مـی   ) يساز  داراييهاي در فرآيند خصوصي   

کشورهاي اندونزي، ژاپن، کره، مالزي، مکزيک، سـوئد، تايلنـد، مـالزي و آمريکـا کـه در                  
 : ارائه شده اند مؤيد نکات ذيل است۱۱ الي ۱طي نمودارهاي  ۱پيوست 

بانک تازه تأسيس ملي که جهت خريد داراييهاي بانکهـاي ورشکـسته      : ٣ بانک رابط  -۱
هاي نهـاد تجديـد سـاختار بانـک انـدونزي             بانک از زيرمجموعه  . وجود آمده است    هب

________________________________________________________ 
1- Stylised Institutional Framework. 
2- Bank Restructuring Unit. 
3- Bridge Bank. 
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 .شود  بيمه ژاپن و کره محسوب مي ، سپرده)بانک مرکزي اندونزي(
 .در ژاپن گذاري سهام کميسيون قيمت -۲

نظارت خدمات مالي، واحـد ساختارسـازي مـالي،         ( کميسيون نظارت مالي مستقل    -۳
کميتـه تجديـد سـاختار      کره،   کت بيمه سپرده  شر،  )ه مديريت دارايي کره   مؤسس

بانکـداري ملـي و کميـسيون       مالزي زير نظر بانک مرکزي مـالزي،         بدهي شرکت 
  و۱۹۹۸ مکزيــک در ســال زيــر نظــر وزارت دارايــي) نهــاد نظــارتي( اوراق بهــادار

بيمـه  ( انـدازها   نهاد حمايـت پـس    ،  )ناظر(اوراق بهادار کميسيون  بانکداري ملي و    
زيـر نظـر دبيرخانـه مـالي و اعتبـاري عمـومي               ون بهبود دارايي  کميسيو  ) سـپرده 

تايلند  ات مالي و اداره نظارت بانک     مؤسسصندوق توسعه   ؛  ۱۹۹۹مکزيک در سال    
در قالـب    شرکت بيمه سپرده فـدرال مـالزي      زيرنظر بانک مرکزي مستقل تايلند،      

ا، واحدهاي تسويه، بيمه و حـل اختالفـات جهـت مـديريت داراييهـا و فـروش آنهـ                  
ها و مديريت وجوه و در        آوري حق بيمه    دهندگان، جمع   گذاران و وام    پرداخت سپرده 

بانکهـاي ور شکـسته مـالزي و آمريکـا در چـارچوب              نهايت تسويه، افزايش سرمايه   
بررسـي نظـام مـالي کـشورهاي         .انـد  نهادي کـشورهاي مـورد نظـر مـشاهده شـده          

توانـد   مـي   آن بـراي ايـران     گفته در حالت تجديد ساختار و لحاظ پارامترهـاي          پيش
 :دربرگيرنده نکات ذيل باشد

 :ندوش ميات مالي در ايران به سه گروه تقسيم مؤسس -۱
ات اعتبـاري و    مؤسـس اي،    مثـال بانکهـاي تجـاري، توسـعه        ات مالي بـانکي   مؤسس  

 . الحسنه ات قرضمؤسس
شــامل بــورس، کــارگزاران، شــرکتهاي  ات مــالي بــر مبنــاي اوراق بهــادارمؤســس 

 .گذاري غيررسمي گذاري و بانکهاي سرمايه سرمايه
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شـامل تـأمين اجتمـاعي، صـندوقهاي بازنشـستگي و            ات مـالي قـراردادي    مؤسس  
 .شرکتهاي بيمه

سازي بانکها، ادغام و      خصوصي. تجديد ساختار در هر سه حوزه مذکور ضرورت دارد         -۲
نظـارت بـر    و   سـسات اعتبـاري   ؤاي، توسـعه م     خريد، گسترش بانکداري منطقـه    

از ضروريات سياست پـولي و بـانکي         ات مالي بانکي و بازار غيرمتشکل پولي      سسمؤ
شـرکتهاي  ،  توسـعه کمـي و کيفـي در بـورس         همچنـين الزم اسـت      . کشور است 

 مـديريت داراييهـاي   و تحـول جـدي در        اي بازار سرمايه    گذاري و مشاوره    سرمايه

از ايـن رو    . تأمين اجتماعي، صندوقهاي بازنشستگي و شرکتهاي بيمه صورت بگيـرد         
قابل تفکيک  ( واحد نظارتي بانک مرکزي مستقل در ايران با همکاري وزارت دارايي،          

سسات قراردادي بانک مرکزي، وزارت دارايـي و بيمـه      ؤحوزه بانکي، بورس و م      در سه 
زيـر  ( نهاد تجديد ساختار نظام مالي ايـران      و  ) مرکزي در قالب يک شوراي نظارتي     

ات مؤسـس کزي و بيمه مرکزي و نماينده يـا نماينـدگان           نظر وزارت دارايي، بانک مر    
به طور بالقوه قادر است آزادسازي مالي وگذار موفقيـت از سـرکوب             ) مالي قراردادي 

 . مالي در کشور به منظور خيز اقتصادي را تسهيل نمايد
 

 چارچوب مقرراتي و نظارتي در ساختار مالي
ارتي چه جايگاهي در ساختار تنظيمي       مقررات و نظارت بايد چگونه باشد و نهادهاي نظ        

هاي بانکي، بورس، بيمه، بازار غيرمتشکل پـولي،           مقررات و نظارت در حوزه     دارا هستند؟ 
هـدف از چارچوبهـاي مقرراتـي و        . باشد  ات مالي قراردادي قابل تبيين و اشاعه مي       مؤسس

 شاخـصهاي کـالن مـالي   ات مـالي و بهبـود   مؤسـس حفظ سـالمت مـالي   نظارتي نيز  

نهايت کمک را جهت دستيابي بـه       ) بازار سرمايه (هاست تا سياستهاي پولي و مالي       کشور
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در اين خصوص چارچوبهاي مقرراتي و نظارتي در جهـان          . اهداف کالن اقتصادي بنمايند   
 به  زدايي، وضع مقررات جديد مقررات .روز به سرعت در حال بهبود و گسترش استـام
 

  چارچوب نهادهاي آشکار شده-١نمودار 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source: Enoch, et al (2002), pp. 313. 
 

اگر نهاد نظارتي مستقل از بانک مرکـزي باشـد در           . باشد  مي) بانک مرکزي (ها     شامل نمايندگان بنگاه   -١
 .نمايد کميته شرکت مي
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مقررات بازار اوليه   و همچنين    (II,I)مقررات کميته بال  . در حال انجام است    پويا صورت

بـه  ) بـازار سـرمايه   (هاي بارز تحوالت در دو حوزه بانکهـاي فعـال             نمونه سرمايه و ثانويه 
 IIمـثالً مقـررات کميتـه بـال         . آيند که مدام در حال تغييـر و تکامـل هـستند             شمار مي 
بـر  ) بـورس ( همدنظر قرار داده و مقررات بازار سـرماي       نيز  را   و عملياتي بازار  هاي   ريسک
از اين  . استوار است  تخلفات مالي بازار مزبور و جلوگيري از       شفافيت هرچه بيشتر  ايجاد  

شوراي تجديدنظر و اصالح قوانين و مقررات رو در تنظيم ساختار بازار مالي ايران ايجاد     

ات مالي قراردادي   مؤسسهاي بانکي، بورس، بيمه و        در حوزه  و بهبود چارچوبهاي نظارتي   
شـوراي  . آيـد   ناپذير به شـمار مـي       ات مالي امري اجتناب   مؤسسستقالل هر يک از     ضمن ا 

 .شود هاي نهاد مالي تجديد ساختار بازار مالي محسوب مي مزبور از زير مجموعه
 

 رابطه ساختار مالي با کارآيي، رقابت و عملکرد مطلوب سيستم مالي

ي، نرخ تمرکز، شرايط    ات مال مؤسسنحوه مديريت نظام مالي، نوع مالکيت بانکها و         
درخـصوص مالکيـت،    .  بر کـارآيي بانکهـا و بـازار سـرمايه مؤثرنـد            ١مالي و ادغام و خريد    

سازي   خصوصي"و  " بانکهاي خارجي "، فعاليت   "بانکهاي خصوصي "افزايش کمي و کيفي     
مـواردي اسـت کـه جهـت توسـعه مـالي ايـران حـايز اهميـت بـوده و                     " بانکهاي دولتي 

بايد بررسي شود که ساختار     . آيد  ه رقابت و کارآيي به شمار مي      موضوعهاي مهم در توسع   
بايد  درخصوص مـوارد مزبـور در نظـر           مي تنظيمي پيشنهادي مالي ايران چه الزاماتي را      

مثالً توزيع زماني افزايش کمي و بهبود کيفي بانکهاي خصوصي چيست؟ در ايـن              . بگيرد
از موضـوعهاي   ) ۱۹۹۶( ٢يـک  پاتر هاي پيروي تقاضـا و محوريـت عرضـه         خصوص فرضيه 

شود، به طوري که     بخصوص بانکها در ايران محسوب مي      کاربردي توسعه مؤسسات مالي،   
________________________________________________________ 
1- Merger & Acquisition. 
2- Patrick. 
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افزايش تعداد بانکهاي خصوصي جهت برخورداري  از سهم بيـشتر داراييهـا و بـدهيهاي                
. آيـد   نظام بانکي و تغيير نرخ تمرکز بانکها اولين استراتژي و سياست مالي به شـمار مـي                

 جديدي در خصوص ترکيب داراييها و بدهيها و ساير صورتهاي           ١وضعيت مالي  استالزم  
طور نمونه چه سهمي از داراييها در يک بازه زماني  به. شود مالي براي نظام بانکي طراحي   

شود؟ بانکهاي خارجي تحت چـه        بيني مي   پيش براي بانکهاي خصوصي، دولتي و خارجي     
 بخشيد؟ ايجاد بانکهاي خصوصي جديد، فعاليـت        شرايطي سالمت مالي را بهبود خواهند     

سازي بانکهاي دولتي چرا، چگونـه و تـا کجـا؟ چـه ترکيـب                بانکهاي خارجي و خصوصي   
اي از نهادهــاي مــالي شــامل بانکهــاي خــصوصي، دولتــي و خــارجي و همچنــين  بهينــه
، ليزينـگ الحـسنه، شـرکتهاي       ات بيمه، صندوقهاي بازنشستگي، صندوقهاي قرض     مؤسس

نظـام   ٢ات مالي از نظر تعـداد و سـرمايه کـارآيي          مؤسسگذاري و ساير      ي سرمايه شرکتها
مالي کشور را افزايش خواهد داد؟ نهـاد تجديـد سـاختار مـالي راهبردهـا و سياسـتهاي                   

 .اساسي در اين خصوص را تنظيم نموده و جهت اجرا پيشنهاد خواهد نمود
 

  پيشنهادي براي ايران ساختار مالي و استراتژي ها و سياست هاي توسعه مالي
اصالح و گسترش بازار مالي بدون تنظيم سـاختار مـالي متناسـب بـا ويژگيهـاي                 

هم اکنون ثبات نسبي در بازارارز، خـودرو و طـال و            . کالن اقتصاد و خرد غيرممکن است     
بازار غيرمتشکل پولي نيز گسترش يافته      . خورد  رکود نسبي در بخش مسکن به چشم مي       

  همزمان با آزادسازي  مالي    FR)( سرکوب مالي . و نظارت مستمر است   و نيازمند کنترل    
(FL)       سياستهاي تثبيـت اقتـصادي تـا حـدود زيـادي           .  در کشور در حال رخ دادن است

 آزادسازي حساب سـرمايه   . شود  صد به ثبات مشاهده نمي     در  ولي اعتماد صد   ،انجام شده 
________________________________________________________ 
1- Financial Conditions. 
2- Efficiency. 
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(CAL)   موارد يادشده  با    .  کشور باشد  رسد آخرين هدف توسعه بازار مالي در         به نظر مي
سـازي بانکهـا، حـضور       ات بيمـه، خـصوصي    مؤسسعنايت به بحث افزايش تعداد بانکها و        

لزوم تنظيم ساختار مالي و اصـالح بـازار و          .... ات مالي خارجي و     مؤسسبانکهاي خارجي،   
در بايد به تقويت نهادهـاي فعـال          اصالح مي . نمايد  تنظيم نهادهاي نظارتي را گوشزد مي     

بازارهاي مالي کشور در ابعاد کمي و کيفي معطوف گشته و بازار مالي نهادهاي نظـارتي                 
در اين خصوص   . الزم و کافي را جهت نظارت و حفظ سالمت سيستم مالي داشته باشند            

از موضوعها و محورهاي اساسـي      " نهادهاي نظارتی مستقل  "و ايجاد    "ها  بندي بنگاه   رتبه"
 .آيند زار مالي کشور به شمار ميبحث در اصالح و گسترش با

در قسمتهاي قبلي مروري بر رابطه بين رشد اقتصادي وتوسـعه مـالي، سـركوب                
هـا و     اسـتراتژي  مالي و آزادسازي مالي و آزادسازي حساب سرمايه، ساختار بـازار مـالي،            

سياستهاي توسعه مالي در کشورهاي منتخب، چارچوب مقرراتي و نظـارتي در سـاختار              
حال بايد . بطه ساختار مالي با کارآيي، ثبات و عملکرد مطلوب سيستم مالي شدمالي و را

هـاي توسـعه مـالي     اين فرضيه مورد بررسي قرار گيرد كه الزامات سياسـتها و اسـتراتژي   
بايد رعايت نمود؟ در خـصوص ايـن گـزارش           ايران چيست و چه مقدمات و اصولي را مي        
ساختار مالي  الي ايران داشته و سپس الگوي       ابتدا مروري برمختصات كالن اقتصادي و م      

مورد بررسي قـرار  هاي توسعه مالي پيشنهادي براي ايران ارائه و         ها و سياست   و استراتژي 
 .خواهد گرفت

توليدكننده نفـت و    بررسيها حاكي از آن است كه ايران يكي از كشورهاي اصلي            
چـسبندگيهاي  ،  داخلـي شوكهاي خارجي و    . باشد در منطقه خاورميانه و جهان مي      گاز

تـورم و   (، نوسانات معنادار در اهداف سياست پـولي         ها  ساختاري، حبابهاي قيمت دارايي   
، نوسانات نرخ ارز و نرخهاي واقعي منفي بهره مختصات كالن اين اقتصاد             )رشد اقتصادي 
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ها، متغيرهـاي بـازار       نفتي است كه با مروري به متغيرهاي كالن اقتصادي، قيمت دارايي          
البته اقتصاد ايران   .  سرمايه و نسبتهاي مالي و ريسك كشوري قابل استخراج است          پول و 

 در حال انجام اصالحاتي در بخش واقعـي و مـالي اسـت تـا بـه سـمت اقتـصاد بـازار در                       
 .تخصيص منابع حركت نمايد و مرزها را به تجارت و سرمايه خارجي باز نمايد

سرمايه همزمان دراقتـصاد    سركوب مالي، آزادسازي مالي و آزادسازي حساب        
ات مـالي و    مؤسـس شود كـه بـا توسـعه كمـي و كيفـي               مي بيني  پيش. دده  مي ايران رخ 

از سـوي ديگـر رشـد       . محصوالت مالي تقاضا براي اين محصوالت درايران افـزايش يابـد          
مكـانيزه كـردن نظـام      . اقتصادي خود سبب ايجاد تقاضا براي خدمات مالي خواهـد شـد           

تقويت بازار بين بانكي، آزاد نگهداشتن بانكها بـراي انجـام فعاليتهـاي    پرداخت در بانكها،  
بانكي، گسترش بانكـداري الكترونيـك، تقويـت بانكهـاي خـصوصي، كـاهش تـسهيالت                

سـازي نرخهـاي سـود و سـاير      تكليفي، برنامه تقويـت اسـتقالل بانـك مركـزي، يكـسان           
 علي رغم سركوب مالي در      سياستهاي مرتبط با بازار مالي ايران قدمهاي مؤثري است كه         

با ايـن حـال سياسـتهاي تثبيـت اقتـصادي و تجديـد سـاختار                . ايران در حال اجرا است    
بخشهاي واقعي و مالي جهت كاهش تورم و كنترل كسري بودجه، بطور عمـده بـر پايـه                  
سه برنامه پنج ساله توسعه جهت رفع مشكالت ساختاري و تعديل آثار شوكهاي خارجي              

 پنج ساله اول توسعه شامل اصالحات ساختاري جهت باز نمودن اقتـصاد         اجرا شد، برنامه  
در برنامه دوم توسعه تمركـز      . ايران و افزايش نرخ رشد اقتصادي در يك نرخ با ثبات بود           

بر كنترل تورم و معقول نمـودن بـدهي خـارجي بـود؛ در برنامـه سـوم توسـعه  تعـديل                       
ي و واقعي با توسعه فعاليتهاي      گسترده جهت كاهش نقش بخش عمومي در بخشهاي مال        

 .بخش خصوصي اجرا شد
هاي ذکرشده دستيابي به برخـي اهـداف کـالن  شـامل               علي رغم اجراي برنامه    
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كـسري بودجـه سيـستم مـالي و         . كنترل نقدينگي، تورم و كاهش بيكاري حاصـل نـشد         
 اين در حالي بود كه بيشتر كـشورهاي در حـال توسـعه            . شدت متأثر ساخت    قيمتها را به  

با كشورهاي توسعه يافتـه     ) تورم و رشد اقتصادي   (روند همگرايي دراهداف سياست پولي      
اكثر اين كشورها آزادسازي مالي و حـساب سـرمايه را علـي             . طي سه دهه اخير داشتند    

از آنجا كه سياسـتهاي تثبيـت   . رغم بروز بحرانها طي دو دهه گذشته پشت سر گذاشتند   
ختاري بخش واقعي آزادسازي مالي و نهايتاً آزادسازي      اي بر اصالحات سا    اقتصادي مقدمه 

توان بدون توفيق     است كه نمي    بررسي اخير حاكي از آن    حساب سرمايه در ايران است،      
اصالحات در    ١.در سياستهاي مزبور اقدامي جدي در آزادسازي حساب سرمايه داشت         

جـاري،  ، نظـم بـازار، سياسـتهاي ت       )سازي خصوصي(خصوص مالكيت   بخش واقعي در  
وري و كارآيي ضرورت و گامي اساسي به عنوان           مالياتي، بازار كار، مقررات، رشد، بهره     

 .آيد پله دوم آزادسازي سرمايه در ايران به شمار مي
ات با مالكيت دولتي    مؤسسساختار و شرايط بخش مالي در ايران نمايانگر اهميت          

ا و سود صنعت بانكداري بوسيله      داراييها و بدهيه  . در سيستم مالي بامحوريت بانكها است     
هـاي اعتبـاري و نقـدينگي        كفايـت سـرمايه، ريـسك     . بانكهاي تجاري تسخير شده است    

. كارآيي بانکها در حد بااليي نيـست      . آيد نگرانيهاي اصلي سياستگزاران پولي به شمار مي      
 يـي زدا مقـررات . هاي نظارت داخلي بانكها را شروع نمـوده اسـت   ا برنامه .ا.بانك مركزي ج  

نرخ سود در سيستم بانكي، نظارت بر مبنـاي محوريـت ريـسك، وضـع مقـررات جديـد                   
پولشويي و مبارزه با تأمين مالي تروريسم از اصـالحات مـالي و بـانكي ايـران درسـالهاي            

 .آيد اخير به شمار مي
________________________________________________________ 

 اصالحات مالي در سيستم مالي سركوب شده منجر به بحرانهاي مالي علي رغم رشد اقتصادي اجراي -١
مالي  آزادسازي ند كه در مرحلهده مي هايي رخبحرانهاي مالي معموالً در اقتصادشود، چرا كه  بلندمدت مي

 .(Wiuamsin & Maher, 1998)هستند و سرمايه با جريانهاي شديد ورود سرمايه خصوصي مواجه 
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خدمات بانكداري اسالمي، سهام و اوراق مشاركت از ابزارهـاي پـولي و مـالي بـه                 
ق مشتقه و بانكداري خارج از ترازنامه جهت کنترل و مـديريت ريـسک              يد، اورا  شمار مي 

ات ليزينـگ در    مؤسـس . بانكهاي خارجي حضور بسيار محدودی دارند     . بانکها وجود ندارد  
شـرکتهاي بيمـه نيـاز بـه         .انـد  شكل نگرفته  ١بندي ات رتبه مؤسسحال گسترش هستند،    

دايي، مقررات جديد،  نظارت دقيق و       ز بازار غيرمتشكل پولي نياز به مقررات     . توسعه دارند 
بـورس در  . اي از ابهـام قـراردارد   خـصوصي سـازي بانكهـا در هالـه    . مديريت ريسك دارد  

 .آوري قرار دارد مراحل ابتدايي توسعه خود از نظرسرمايه و ابزار، شفافيت و فن
 

 ساختار پيشنهادي
مطالـب  . توضعيت کالن اقتصادي به طور اجمال در باال مـورد بررسـي قرارگرفـ             

 سرکوب مالي همزمان  بوده و    بانک محور بيان شده حاکي از آنست که نظام مالي کشور          

سياسـتهاي تثبيـت    همچنـين الزم اسـت      . باشـد  در حال اجـرا مـی      آزادسازي مالي با  
تعامل نزديکي بين بخش واقعي و مالي جهت افـزايش          در کشور ادامه يافته و       اقتصادي

از ايـن رو در ايـن قـسمت         . ايجاد شـود   ضه خدمات مالي  وري توليد و عر     کارآيي و بهره  
اجزاي اصلي ساختار پيشنهادي استخراج شده از مختصات خرد و کالن نهادهـاي فعـال               

 :شود ارائه شده و سپس چارچوب سازماني مالي ايران پيشنهاد شده و تشريح مي
 

 اجزاي اصلي ساختار پيشنهادي
 در ايران و نقـش فعـال        ٢يل بانکداري جامع  اين به دل  . باشد  مي بانک محور ساختار   -۱

ضمن اينکه بازار سرمايه در مراحـل ابتـدايي از توسـعه            . باشد  بانکها در بازار وام مي    
 .خود در ايران قراردارد

________________________________________________________ 
1- Rating Agencies. 
2- Universal Banking. 
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اي در سـاختار      جايگـاه ويـژه    نهاد تجديد ساختار مالي و يا کميته آزادسازي مالي         – ۲
مطابق با اصول مترتب     آزادسازي مالي کند تا     اين کميته تالش مي   . پيشنهادي دارد 

هـدف  . بندي، توالي و سرعت منطقي بـه پـيش رود           بر آن با آهنگ مناسب و زمان      
گـسترش بانکهـاي خـصوصي،      بـازار مـالي ايـران بـا          افزايش رقابـت و کـارآيي     

اي، توسـعه     الملل و منطقه    سازي، ادغام و خريد، گسترش بانکداري بين        خصوصي
گذاري، افزايش شرکتهاي بيمـه خـصوصي و           سرمايه صندوقهاي مشاع، بانکهاي  

  در قالب نهاد تجديد ساختار مـالي و يـا کميتـه         اي  الملل، توسعه بورس منطقه     بين
ات مـالي و    مؤسـس مـسئول حمايـت از      اين نهـاد    . آزادسازي مالي در ايران است    

گسترش آنها و مديريت داراييهاي با مالکيت عمـومي و داراييهـاي در فرآينـد               
 .باشد مي ها بندي بنگاه سازي و رتبه خصوصي

نظارت بـر   رغم وجود اسـتقالل در        که علي  شوراي عالي نظارت بر بازار مالي ايران       – ۳
بـورس توسـط    و   شرکتهاي بيمه توسط بيمه مرکزي    ،  بانکها توسط بانک مرکزي   

هماهنگي در روشـهاي نظـارتي وبهبـود نظـارت بـا               ،وزارت اقتصاد و امور شرکتها    
ته عالي نظارت به بهبود سالمت مالي در بازار مالي ايران کمـک خواهـد               وجود کمي 

هـاي ذکرشـده      اين شورا ضمن توجه به افتراقات روشهاي نظـارتي در حـوزه           . نمود
روشهاي نظارتي مشترک را اصالح و بهبود بخشيده و آن را با معيارهاي پيـشرفته               

 از بحران مالي و بانکي در نظارتي روز دنيا هماهنگ نموده و در تالش خواهد بود تا
 .ن جلوگيري نمايدااير

و وضـع مقـررات     زدايـي     مقرراتبر بازار مالي ايران که هدف        شوراي عالي مقررات   – ۴
هاي بانکي، بورس، بيمه و سـاير         جديد جهت ارتقاي سالمت مالي در ايران درحوزه       

 .باشد محصوالت مالي مي
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مه سپرده و اعتبار بـه ترتيـب جهـت           در خصوص بي   ه بيمه سپرده و اعتبار    مؤسس – ۵
هـا و و خطرهـاي        پوشش خطرها و ريسکهاي مترتب بـه بخـشي يـا تمـام سـپرده              

احتمالي ناشي از عدم پرداخت بدهي افراد حقيقي وحقوقي جهت ارتقاي سـالمت              
 .مالي ضرورت داشته و الزم است در کشور ايجاد و توسعه يابد

ايش شفافيت، ياري رسـاندن بـه ارتقـاي     نقش اساسي در افز  ١بندي  ات رتبه مؤسس – ۶
فقـد ايـن    . پايگاه اطالعات مالي و اقتصادي و نهايتاً مـديريت ريـسک دارا هـستند             

تواند درحالـت گـذر از سـرکوب مـالي بـر آزادسـازي مـالي           ات در کشور مي   مؤسس
از ايـن رو الزم اسـت       . مشکالت چشمگيري را در بـازار مـالي ايـران ايجـاد نمايـد             

دي درخصوص بانکها، شرکتهاي بيمه، صندوقهاي بازنشستگي،       بن  ات رتبه مؤسس
آغاز فعاليـت نمـوده و       ...ات اعتباري، شرکتهاي توليدي، مشتريان بانکها و      مؤسس

ايـن  . هاي صورت گرفته دراين خـصوص باشـد         کنندة کليه ارزيابي    نهادي هماهنگ 
 بـا ارائـه     ات در باال بردن سالمت مالي ايران بسيارموثر هستند، به طوري که           مؤسس

ات و عوامل محيطي تاثيرگذار در فعاليت آنها        مؤسساطالعات درخصوص ريسکهاي    
هـاي   کمک فراواني به افراد حقيقي و شخـصيتهاي حقـوقي نماينـد تـا در ارزيـابي           

تر عمل نموده و بـا اطـالع نـسبي در امـور               گذاري و انتخاب پورتفوليو دقيق      سرمايه
کـاهش  اتي در کل کمک شـاياني بـه         ؤسسموجود چنين   . اقتصادي فعاليت نمايند  

ارتقاي شفافيت در بازار مـالي  از يک سو و  گذاري  ريسک مالي و کشوري سرمايه   
 .نمايد از سوي ديگر مي جهت جلوگيري از رانتهاي اطالعاتي، مالي و اقتصادي

 

 ساختار پيشنهادي بازار مالي ايران
در ايـن   . معرفي شـد  نهادهاي اصلي ساختار پيشنهادي     ) ۹-۱-۱(در قسمت قبلي  

________________________________________________________ 
1- Rating Agencies. 
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قسمت ابتدا با معرفي واقعيت فعلي ساختار بازار مالي ايران در قالب نهادهـاي فعـال در                 
 :شود آن ساختار پيشنهادي معرفي شده و تشريح مي

 

 ساختار فعلي بازار مالي ايران
ات مـالي فعـال در بـازار مـالي          مؤسسطور که در قسمتهاي قبلي اشاره شد          همان

نهادهـاي  . انـد     نشان داده شـده     ۲شوند که در نمودار       بندي مي    تقسيم ايران در سه گروه   
 :اند فعال همچنين به تفکيک مشخص شده

ات مؤسس،  مل بانکهاي تجاري، تخصصي و خصوصي     ات اعتباري شا  مؤسسبانکها و    – ۱
 ).صندوقهاي قرض الحسنه(اعتباري و بازار غيرمتشکل پولي

، دالالن مــالي، )ســهام و کــاال(  بــورسات مبتنــي بــر اوراق بهــادار شــاملمؤســس -۲
 .گذاري شرکتهاي سرمايه

ــأمين اجتمــاعي، شــرکتهاي بيمــه و صــندوقهاي  مؤســس – ۳ ــراردادي شــامل ت ات ق
 .بازنشستگي

 

 ساختار پيشنهادي
بازار مالي ايران مبتني بر نتـايج مجموعـه مباحـث           ) ٣نمودار  (ساختار پيشنهادي 

رائه چنين ساختاري تنظيم بهينه روابـط مـالي         هدف اصلي از ا   . ارائه شده در مقاله است    
ات مالي فعال در بازارهاي پول و سرمايه ايران بوده تا ضمن تـأمين              مؤسسها و     بين بنگاه 

اهداف کالن اقتصادي، بخصوص رشد اقتصادي سالمت مالي کشور را ارتقا بخشيده و به              
نهاد تجديد " بخش ساختار پيشنهادي در  دو. مبادله منطقي ريسک و بازده کمک نمايد

اولـي نظـارت و     . قابل تشريح است  " بازار مالي "و   ")کميته آزادسازي مالي  (ساختار مالي   
 دار بوده؛ مديريت داراييهاي عمومي،  مقررات مالي در قالب شوراي عالي مربوطه را عهده
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  ساختار فعلي بازار مالي ايران-٢نمودار 
 

 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 از وظايف و اختيـارات     کميسيون ساختار سازي  ريد در قالب    ادغام و خ   سازي و   خصوصي

" واحد حمايتي مالي  "ات مالي را  در قالب يـک         مؤسسآن است؛ اين کميته بانکها و ساير        
در دوران آزادسازي مالي کمک نموده و نقش اساسي در افزايش سرمايه آنها دارا بـوده و      

ات ورشکـسته مبـادرت     مؤسـس  بـه خريـد داراييهـاي بانکهـا و         يک بانک رابط  صورت    به
کميتـه آزادسـازي    نمايـد؛     ورزد و به سالمت مالي در دوران گذار مـالي کمـک مـي               مي

ات مـالي و نهادهـاي درگيـر در امـر           مؤسـس با مشارکت نهادهاي تصميم ساز بر        سرمايه
هـاي الزم را درخـصوص تـسهيل و کنتـرل جريانهـاي               جريانهاي سرمايه بـه همـاهنگي     

 دولت

ات قرارداديمؤسس  

هاي بيمه  
 دولتي

هاي بيمه  
 خصوصي

 تأمين
 اجتماعي

صندوقهاي
بازنشستگي

مرکزي بيمه  

 

بازار سرمايه

بورس
 

شرکتهاي
گذاري سرمايه

بازارغيرمتشکل
 سرمايه

بورس 
اي منطقه

بورس
تهران

بورس 
 کاال

 نظام بانکي

ک مرکزيبانشوراي پول و اعتبار  

شرکتهاي  بازارغيرمتشکل پوليات اعتباريمؤسس
 ليزينگ

 صندوقهاي
الحسنه قرض  

بانکها

بانکهاي 
تجاري

 بانکهاي
تخصصي

 بانکهاي
خصوصي
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بنـدي    ورزد؛ واحد رتبـه    موانع و ايجاد جريانهاي با ثبات مبادرت مي       سازي   سرمايه، هموار 
ات مالي و غير مالي فعال در بـازار      مؤسسنهاد مزبور نيزتنظيم کننده نهايي وضعيت رتبه        

اسـت کـه درچـارچوب       بازار مـالي  بخش دوم ساختار پيـشنهادي،      . باشد  مالي کشور مي  
 نهادهاي فعال در بازار سرمايه ،ات بانک محورمؤسسبـه    ات مالي کشور  مؤسستفکيک  

بانک مرکزي مـستقل    در ساختار پيـشنهادي     . طراحي شده است   ات قراردادي مؤسسو  
ات مؤسـس نقش اساسي در تنظيم سياسـت پـولي و بـانکي و نظـارت بـر بانکهـا و          ايران

است، اگر چه  وزارت اقتصاد و امور شرکتهاهمچنين بازار سرمايه زير نظر . اعتباري دارد
مرکزي از طريق نهاد تجديد ساختار در توسعه بازار سرمايه نقـش مـؤثري خواهـد                بانک  
ات مـالي   مؤسـس ساختار پيشنهادي انعطاف الزم را در خصوص حضور سـهل تـر             . داشت

اي و خـارجي در نظـام مـالي کـشور، لـزوم گـسترش همکاريهـاي الزم                    داخلي، منطقـه  
همچنـين  . ي ايران دارا مي باشـد     نهادهاي فعال در چارچوب نهاد تجديد ساختار مال         بين

، حضور مؤثر بانک مرکزي     محوريت بانکها در نظام مالي کشور     در قالب اين نهاد به دليل       
و بانکها وساير مؤسسات بانکي وپيشرفتهاي پويا در اين حوزه به تأمين اهـداف سياسـت                

 . پولي کمک شاياني خواهد نمود
 

 )هاي پيشنهاديها و سياست استراتژي(بندی و پيشنهادها  جمع
هـا و    ساختار بازار مالي،  استراتژي     سازي مالي،  آزاد ،رخدادهاي مالي، توسعه مالي   

، چارچوبهاي مقرراتي و  نهادهـاي       ه مالي در کشورهاي منتخب و ايران      سياستهاي توسع 
اصلي و ساختار پيشنهادي براي  بازار مالي ايران در قسمتهاي قبلي مـورد بررسـي قـرار     

ها و سياستهاي پيـشنهادي در چـارچوب سـاختار مزبـور              بخش استراتژي در اين   . گرفت
 .شود ارائه مي
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  ساختار پيشنهادي بازار مالي ايران-٣نمودار 

خارجيخصوصيملي

اقتصاد وزارت
شرکتها امور و

مرکزي بانک
 ا.ا.ج

بيمه 
مرکزي

نمايندگان ساير 
قراردادي اتمؤسس

رتنظا  عالي شوراي
 و مقررات مالي

مديريت داراييها،(سازي  ساختار کميسيون
 ...)سازي، ادغام و خريد و   يخصوص

واحد حمايتي
 مالي

کميته آزادسازي 
 سرمايه

 بندي ه رتبهمؤسس

دولت

)کميته آزادسازي مالي(نهاد تجديد ساختار مالي بازار مالي

اتمؤسسساير بانکها
 مالي

بازار متشکل
 سرمايه

شرکتهاي بورس
گذاري سرمايه

مالي  نهادهاي ساير
فعال در بازار 

ا

اتمؤسس
اعتباري

صندوقهاي 
الحسنه قرض

ات بيمه مؤسس
سپرده و اعتبار

ات ماليمؤسس
 غيربانکي

بانکها ناظربر
سرمايه

بازار 
سرمايه

مقررات 
بازارسرمايه

شوراي پول و اعتبار ات قرارداديمؤسس ا.ا.بانک مرکزي ج
 )مستقل(

مقررات پولي و بانکي ناظر پولي وزارت اقتصاد و امور
 شرکتها

الملليبينايمنطقهايتوسعهتجاري

المللي بيناي منطقه

اي  منطقهخارجي
 ايران

کاالتهران

تأمين 
اجتماعي

مقررات 
 بيمه

بيمه 
مرکزي
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 بيمه

صندوقهاي
بازنشستگي

شرکتهاي 
ه دولتيبيم

شرکتهاي 
خصوصي بيمه

شرکتهاي 
خارجي بيمه
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. سياستهاي تثبيت اقتصادي ارجح به آزادسازي مالي در بعد داخلي و خارجي اسـت              -١
 اجراي اين سياست جهت ايجاد فضاي مناسـب آزادسـازي مـالي و اجرايـي نمـودن                

. مـدت  در ايـران ضـرورت دارد        دت و بلند  مـ  ساختار مزبـور طـي يـک برنامـه ميـان          
آزادسازي مـالي کمـک      سازي بخش واقعي اقتصاد قبل و يا همزمان با         آزاد همچنين

مي بايد خصوصي سازي در بخش . يدنما ميبيشتري به تأمين اهداف کالن اقتصادي 
در ايـن صـورت     .  افزايش يابد  وری و كارآيي بخش واقعي     واقعي صورت گرفته تا بهره    

تضمين شده و بانکها و سـاير مؤسـسات          کارآيي بخش مالي با درجه اعتماد بيشتري      
 .مالي از ريسک ورشکستگي کمتري برخوردار خواهند شد

 نرخهـاي   زدايـي   مقرراتآزادسازيها در بخش مالي شامل كاهش كنترلهاي اعتباري،          -٢
ك مركـزي و خـصوصي سـازي بخـش          سود، ورود آسان به بخش بانكي، استقالل بان       

کميته تجديد ساختار مـالي يـا       . شود بانكي است كه به آزادسازي سرمايه منتهي مي       
 .باشد سازي مالي نقش راهبردي در اين امور دارا ميآزاد

ات مالي تقويت شود در     مؤسسالزم است مقررات احتياطي و نظارت بر بانكها و ساير            -٣
 .باشد رت نقش محوري دارا مي و نظااين خصوص شوراي عالي مقررات

ابزارهاي پولي بـر مبنـاي بـازار و انتقـال از ابزارهـاي مـستقيم پـولي بـه ابزارهـاي                       -٤
بندي  کنترلهاي نرخ بهره و سهميه     شامل عمليات بازار باز گسترش يابد،      غيرمستقيم

 .اعتباري  از بين برود

ي و توسعه بازار    سامانده در صورت تصويب و اجرا نقش مؤثري در        پيشنهادي  ساختار -٥
 .داشت خواهد جهاني و اي منطقه مالي تحوالت کشور و اقتصادي با رشد  ايران متناسب  مالي

گذاري در بـازار مـالي در سـطح خـرد خانوارهـا و                گسترش فرهنگ و دانش سرمايه     -٦
ها با شناسايي و معرفي ابزارهاي مـالي و آمـوزش چگـونگي اسـتفاده از آنهـا و                     بنگاه
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توانـد از   نهادهاي مالي فعال در بـازار مـالي ايـران مـي      شناساندنهمچنين معرفي و  
همچنــين ايجــاد . سياســتهاي راهبــردي نهــاد تجديــد ســاختار مــالي ايــران باشــد

سرمايه انساني   گذاري در   ساختارهاي الزم جهت توسعه مالي کشور از طريق سرمايه        
هاي   آوري روز و برنامه    مالي کشور مجهز به دانش مالي، فن       توسعه بازار  نياز جهت  مورد

جديد و ايجاد پايگاه اطالعات مالي       آوري  فن ي در گذار    سرمايهتحليل مالي و همچنين     
 ليزينگ گذاري، شرکتهاي   سرمايه بيمه، شرکتهاي  بانکها، شرکتهاي ( مالي براي نهادهاي 

، ...)الحـسنه، صـندوقهاي بازنشـستگي و          ، صندوقهاي قـرض   )اجاره به شرط تمليک   (
 . هاي اين نهاد است توليدي و خدماتي و خانوارها از ديگر دغدغهشرکتهاي 

 تنظيم چارچوبهاي نظارتي، مقرراتي و حقوقي الزم و ايجاد نهادهاي نظارتي جهـت              -٧
حفظ سالمت مالي و پيشگيري از وقوع بحرانهاي مالي و جرمهاي مالي در کشور در               

 و وضع مقـررات   زدايي  قرراتمقالب شوراي نظارتي و مقرراتي با تقويت امور نظارتي،          
ات فعـال در بـازار مـالي کـشور شـامل بانکهـا، بيمـه، شـرکتهاي           مؤسسجديد براي   

 .الحسنه و صندوقهاي بازنشستگي گذاري، بورس، صندوقهاي قرض سرمايه

، فني، انـساني و مـديريتي بانکهـا بـا توجـه بـه تحـوالت و                   اصالح ساختار سازماني   -٨
، بويژه گسترش بانکداري نـوين، روشـهاي        نکدارينداردهاي جهاني در صنعت با    استا

 .جديد مديريت ريسک و مديريت داراييها و بدهيها ازطريق نهاد تجديد ساختار
 ايجاد بسترهاي الزم جهت حضور بانکهاي خارجي در ايران با هدف گسترش رقابت              -٩

 اي  المللي و منطقه    گسترش بانکداري بين   و کارآيي در عرضه خدمات مالي در کشور،       
ــشورها     ــاير ک ــاي س ــا بانکه ــران ب ــي و خــصوصي اي ــاي دولت ــاري بانکه ــا همک و   ب

سازي بانکهاي دولتي وشروع ادغام و خريد در صنعت بانکداري و بازار مالي               خصوصي
 .ايران به منظور افزايش رقابت و کارآيي در اين بازار
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 ١ ساختار سازماني-١پيوست 

 
 اندونزي:  چارچوب نهادي -١نمودار 

  
 

 
 

________________________________________________________ 
1- Source: Enoch, et al (2002), pp. 356-365. 
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 ژاپن:  چارچوب نهادي -٢نمودار 
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 کره:  چارچوب نهادي -٣نمودار 
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 مالزي:  ساختار نهادي -٤نمودار 
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 ١٩٩٨مکزيک قبل از دسامبر : هاي نهادي   چارچوب-٥نمودار 
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 ١٩٩٩مکزيک سال :  چارچوب نهادي -٦نمودار 
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 سوئد:  چارچوب نهادي -٧نمودار 
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 تايلند:  چارچوب نهادي -٨نمودار 
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 FDICآمريکا مدل:  چارچوب نهادي -٩نمودار 
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 RTC آمريکا مدل:  چارچوب نهادي -١٠نمودار 
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 ١محمد اخباري
 

 
 دهچکي

هاي رشـد و توسـعه اقتـصادي کـشورها            شرط  تعميق يا توسعه مالي يکي از پيش      
 کشورهايي که بخش مالي آنها از عمـق کمتـري برخـوردار             که  طوري  بهتصور شده است،    

خصيص داده نخواهد شد و يـا   کارآ بين نيازها ت  صورت  بهاست، الجرم منابع مالي در آنها       
شوند کـه   در مواقعي با مشکل در دسترس نبودن ابزارهاي تامين مالي مناسب مواجه مي           

در ايـن مقالـه هـدف ارائـه شاخـصهاي           . شـود   آوري نمي   در اين صورت منابع کافي جمع     
 مخصوص به خود به بررسي وضعيت تعميق مـالي           مختلفي است که هر يک از زاويه ديد       

تر و جامعتر بـوده       شود که هر چه شاخصها گسترده       در مقاله حاضر تأکيد مي    . پردازند  مي
 تمامي ابعاد توسعه مالي يک کشور را در بر گيرند، از دقت باالتري برخـوردار          که  طوري  به

گيرد، قابليـت اطمينـان       خواهند بود و تحليلهاي اقتصادي که با اين شاخصها صورت مي          
 . بيشتري خواهند داشت

 ژرفاي مالي، شاخصهاي کمي، شاخصهاي ساختاري، توسعه مالي :ها هکليد واژ
________________________________________________________ 

 بانک مرکزي جمهوري اسالمي     بررسيها و سياستهاي اقتصادي   هاي اداره     محقق دايره موازنه پرداخت    -١
 .ايران
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 مقدمه
ايـن نظـام    . توان موتور محرکه هر اقتـصادي تـصور کـرد           نظام پولي و مالي را مي     

هستند تخـصيص دهـد و    سعي دارد سرمايه کمياب را ميان مصارفي که با هم در رقابت           
ف و به عبارت ديگر بـه مـصارفي کـه           ترين مصار مؤثراين کار را از راه اختصاص منابع به         

نظام پـولي و مـالي همچنـين بـر جريـان وجـوه              . دهد  بيشترين بازده را دارند، انجام مي     
 . شوند اند، مصرف مي هايي که تعهد شده نظارت دارند تا اطمينان حاصل شود در راه

اکنون بر روي آن اتفاق نظر وجود دارد اين اسـت کـه هـر چـه ايـن                     آنچه که هم  
توانـد نرخهـاي رشـد        تر باشند، اقتصاد مورد نظـر مـي         يافته  اي مالي و پولي توسعه    نظامه

هاي ديگري نيـز بـراي نـشان دادن           باالتري را تجربه کند، در ادبيات اقتصاد مالي از واژه         
اي پيـدا کـرده       توسعه مالي استفاده شده است و يکي از اصطالحاتي که کاربرد گـسترده            

، )١٣٧٧خلعتبـري   (نامه مفاهيم پولي و بـانکي         در فرهنگ .  است ١است واژه تعميق مالي   
گونه تعريف شده است      هاي مالي دانسته شده و اين       تعميق مالي مترادف با تعميق دارايي     

هـاي مـالي بـيش از سـرعت افـزايش             شود که سرعت افزايش دارايي      به حالتي گفته مي   "
هـاي غيرمـالي      لي به دارايي  هاي ما   در اين حالت نسبت دارايي    . هاي غيرمالي باشد    دارايي

 ". گذارد رو به افزايش مي
با توجه به اينکه تحليلها و سياست اقتصادي بـدون اسـتفاده از شاخـصهايي کـه                 

پـذير    رو باشـند بـه سـختي امکـان          دهنده وضعيت فعلي، روند حرکت و آينده پيش         نشان
ـ ... است، بنابراين تهيه شاخصهاي مختلـف اقتـصادي، اجتمـاعي، سياسـي و               ه يکـي از    ب

همين موضوع در   . مهمترين فعاليتهاي پژوهشگران و محققان اقتصادي تبديل شده است        
 طي ساليان گذشته انديشمندان     که  طوري  بهمورد با مبحث تعميق مالي نيز مطرح است،         

________________________________________________________ 
1 -Financial Deepening. 
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اند تا رونـد حرکـت    و محققان اقتصادي حوزه مالي در صدد دستيابي به شاخصهايي بوده   
وسعه مالي مورد توجه قرار دهند، شايد از جهتي اين تالش مديون            اقتصادها را از منظر ت    

باشد، که يکي از عوامل اصلي رشـد اقتـصادي را توسـعه بخـش مـالي                 " شومپيتر"نظريه  
 . دانست مي

 کلي به دليل تحوالت عميق و پيوسته در بازارهاي مالي و کااليي نيازمنـد               طور  به
 بـراي  کـه  طـوري  به. الت را فراهم سازندشاخصهايي هستيم که درک مناسبي از اين تحو       

مثال شاخصهاي سنتي تعميق مالي، نظير شاخصهايي کـه بـا اسـتفاده از حجـم پـول و                   
 دقيـق   طور  بهاند، ممکن است که نتوانند توسعه مالي يک کشور را             اعتبارات شکل گرفته  

نگي بـه   براي نمونه، کشوري ممکن است داراي نرخ باالي نقـدي         . مورد ارزيابي قرار دهند   
GDP             ١٩٩٦ليـنچ،   ( باشد، اما از نظر توسعه سيستم مالي چندان توسعه يافتـه نباشـد .(

بنابراين ضروري است تا  از شاخصهاي ديگري نيز بـراي ارزيـابي سـطوح توسـعه مـالي                   
 . کشورها استفاده شود

 خالصه به ارتباط بين توسعه مالي و برخي شاخصهاي اقتـصاد            طور  به ٢در بخش   
هاي موجود در مـورد        ديدگاه ٣در ادامه در بخش     . شود  شد و تورم اشاره مي    کالن نظير ر  

 طيفـي از    ٤شـود و در بخـش         آزادسازي مالي، تعميق مالي و رشد اقتصادي اشـاره مـي          
تـوان بـه مفهـوم يکپـارچگي          توسعه مـالي را مـي     . شوند  شاخصهاي توسعه مالي ارائه مي    

تواننـد بـراي ارزيـابي ميـزان          ها مـي   تعبيـر کـرد و ايـن شاخـص         ١بازارهاي مالي پراکنده  
گيـري ارائـه       نتيجـه  ٥در بخش   . کار برده شوند    يکپارچگي يا پراکندگي نظامهاي مالي به     

 .شود مي

________________________________________________________ 
هستند که در آنها  بازارهايي )Fragmented financial markets(منظور از بازارهاي مالي پراکنده  -١

که آنها با قيمتهاي موثر متفاوتي براي خدمات مالي  طوري ها و خانوارها بسيار  ايزوله هستند، به بنگاه
 .مواجهند
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 تعميق مالي، رشد و تورم
 

 تعميق مالي و رشد اقتصادي
گريهاي مالي که عامل مهـم توضـيح          اقتصاددانان کالسيک قرن نوزدهم از واسطه     

گريهاي   به اهميت واسطه  " ١باگوت" بودند تا اينکه      ت غفلت کرده  دهنده رشد اقتصادي اس   
  باگوت براي اولين بار، مثالهاي روشني را در مورد اينکه چگونـه توسـعه             . مالي اشاره کرد  

 منجر به جريان سرمايه در بـين منـاطق مختلـف کـشور        بازار پولي در انگلستان توانسته    
 جـستجوي بـاالترين نـرخ بـازده بـه جريـان             شود ارائه داد که بر اين اساس سـرمايه در         

گرهاي مالي توانـستند شـرايط و بـسترهاي           افتد، وي همچنين اشاره دارد که واسطه        مي
امـا  )). ٢٠٠١( به نقل از سينها تاپن     ١٨٧٣باگوت  (مناسب را براي اين جريان مهيا سازند      

گريهـاي    طهتحليلهاي باگوت ناقص بود و شومپيتر در تکميل آن به نقش بسيار مهم واس             
عبارتي ديگر در حاليکـه   به). ١٩١١شومپيتر،  (مالي در جريان توسعه اقتصادي اشاره کرد      

بر کمبود عوامل واقعي توليد، شبيه زمين و "  ريکاردو"پردازان رشد اقتصادي شبيه  نظريه
سرمايه بعنوان محدوديتهاي رشد اقتصادي تمرکز داشتند و هرگز نقش بازارهاي مالي را         

گـري مـالي در نـوآوري و رشـد       گرفتند، شومپيتر بر اهميت خدمات واسـطه        نميدر نظر   
پردازان توسعه بـه ميـزان زيـادي از           بعدها، نظريه ). ١٩٦١  شومپيتر،(اقتصادي تاکيد کرد  

عملکـرد ضـعيف    ) ١٩٦٦" (استروت"و  " چنري"براي مثال،   . سيستم مالي چشم پوشيدند   
در يک پيـشرفت    . ه ارز خارجي مربوط دانستند    رشد اقتصادي را به فقدان منابع  بويژه ب        

 براي توسعه اقتـصادي در مطالعـات تاثيرگـذار مـک            مؤثرقابل توجه، اهميت نظام مالي      
 . به اثبات رسيد) ١٩٧٣(و شاو) ١٩٧٣(کينون

شـود دو ديـدگاه در ايـن خـصوص مطـرح       که صحبت از تعميق مالي مي     هنگامي
________________________________________________________ 
1 -Bagehot (1873). 
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ه ديگر از طرف عرضه، ديدگاه طـرف تقاضـا          شود، يک ديدگاه از طرف تقاضا و ديدگا         مي
امـا ديـدگاه   . شـود  معتقد است که اين رشد اقتصادي است که منجر به تعميق مالي مـي   

دوم بر اين اعتقاد است که توسعه مالي که با افزايش عرضه خدمات مـالي همـراه اسـت                   
يکي از عوامل مهم و تعيين کننـده رشـد اقتـصادي اسـت، بـر ايـن اسـاس  طرفـداران                       

تـوان   آزادسازي بازارها معتقدند که با اصالحات نهادين نظير آزادسازي بازارهاي مالي مي  
زنجيره ارتباط بين توسعه و تعميق مالي بـا     ) ١٩٩٧( لوين. رشد اقتصادي را تسهيل کرد    

شـود توسـعه       ديـده مـي    که  طوري  به تدوين کرده است،     ١رشد اقتصادي را مطابق شکل      
گذاران و تخصيص منابع،      ، کسب اطالعات درباره سرمايه    ١کمالي با تسهيل مديريت ريس    

توانـد شـرايط را       ها، تسهيل مبادلـه مـي       نظارت بر مديران و اعمال کنترل، تجهيز سپرده       
) ١٩٥٢(تـوان بـه رابينـسون    از حاميان طرف تقاضا مي  . ٢براي رشد اقتصادي هموار سازد    

دهد که توسعه مالي به       شان مي اشاره کرد، وي با توجه به بررسي که صورت داده است، ن           
نيز معتقد است که    ) ١٩٨٨(باشد، در جاي ديگر لوکاس      روشني معلول رشد اقتصادي مي    

 رشـد   فرآينـد  نادرست بر نقش سيـستمهاي مـالي در          طور  بهاقتصاددانان بيش از حد اما      
 .  اند اقتصادي تاکيد داشته

ود، اول اينکـه آيـا      شـ   بنابراين با توجه به توضيحات ذکرشده دو سؤال مطرح مـي          
گران مالي داراي تاثير عالي بر رشـد اقتـصادي اسـت؟ و سـؤال دوم                  عملکرد بهتر واسطه  

 پاســخ بــه ســؤال اول مثبــت باشــد، چــه عــواملي ســطح توســعه کــه صــورتياينکــه در 
 دهند؟  گريهاي مالي را توضيح مي واسطه

________________________________________________________ 
1 -Faciliate risk management. 

ه مالي و ، توسع)١٣٨٢(يا به مقاله مسعود نيلي) ١٩٩٧(توانيد به مقاله لوين براي مطالعه بيشتر مي -٢
مقايسه کشورهاي صادرکننده نفت و آسياي شرقي، مجموعه مقاالت سيزدهمين : رشد اقتصادي

 .کنفرانس پولي و بانکي رجوع  کنيد
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 منجـر بـه   توانـد  اين دو پرسش از اين جهت اهميت دارند که پاسخ بـه آنهـا مـي    
شناسايي نوع و نحوه اجراي سياستهاي ترغيـب توسـعه سيـستمهاي مـالي شـود و اگـر           

گريهـاي مـالي شناسـايي شـوند،          هاي مختلف تاثيرگذار بر توسعه واسـطه        عوامل و جنبه  
توانند سياستهاي اصالحي مالي را طراحـي کننـد کـه داراي بيـشترين                سياستگزاران مي 

 .بر رشد اقتصادي باشد تاثير
  رويکرد نظري لوين به تامين مالي و رشد اقتصادي–١ل شک

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 
 )١٩٩٧(لوين: مأخذ

 بازاريهااصطکاک
 ي معامالتيها نهيهز 
 ي اطالعاتيها  نهيهز 

هايگر و واسطهي ماليبازارها  

:ي ماليکارکردها
 اندازها تقال پسان 
 ص منابعيتخص 
 اعمال کنترل شرکتي 
 تسهيل مديريت ريسک 
سهولت بخشيدن به تجارت  

 کاالها، خدمات و قراردادها

:مجراهاي رشد
 مايهانباشت سر 
 نوآوري تکنولوژيکي 

رشد اقتصادي
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 تعميق مالي و تورم 
.  شـود  ١تواند مانع توسعه بخش مـالي شـده و منجـر بـه سـرکوب مـالي                  تورم مي 

گريهـاي    شـود و واسـطه      همچنين تورم باال مانع از انعقاد قراردادهاي مالي بلندمدت مـي          
رو،   از ايـن  . يابند تا پورتفويي با ويژگي نقدشوندگي باال را نگهداري کننـد            مايل مي مالي ت 

هاي مالي عالقه کمتري براي تـامين مـالي بلندمـدت             گري    در يک محيط تورمي، واسطه    
گيرنـدگان تمايـل      همچنين قرض دهنـدگان و قـرض      : براي تشکيل سرمايه و رشد دارند     

تورم باال اغلب بـا شـکلهاي       .  اسمي بلندمدت دارند   اندکي براي وارد شدن به قراردادهاي     
 دولتها اقـداماتي را بـراي محافظـت از          که  طوري  بهمختلفي از سرکوب مالي مرتبط است       

براي مثـال، برقـراري سـقف نـرخ بهـره و            . دهند  بخشهاي مشخصي از اقتصاد صورت مي     
 در برخي .باشند هدايت تخصيص اعتبارات توسط دولت در يک محيط تورمي معمول مي        

از موارد، سرکوب مالي يک تالش خام براي محافظت از بخشهاي خـاص در برابـر تـورم                  
در ساير موارد، سرکوب مالي که بـراي کمـک بـه دولـت جهـت تـامين مـالي                    . باشد  مي

 .تواند منجر به تخصيص نامناسب منابع شود گيرد، مي فعاليتهاي خود صورت مي
بر روي نرخهاي تامين مالي است کـه بـراي          بعالوه، تورم داراي اثرهاي هم زمان       

هاي فرصت نگهداري پول  تورم باال هزينه. گيرند توسعه بخش مالي مورد استفاده قرار مي  
رو،   از ايـن  . جويي کنند   شود تا عامالن، در نگهداري پول صرفه        را افزايش داده و باعث مي     

ديگـر  . دا کنـد   ممکن است از جهت پيامد مستقيم تورم کاهش پيـ          GDPنسبت پول به    
 ممکـن اسـت در يـک محـيط بـا تـورم بـاال در                 GDPهاي مالي به      اينکه، نسبت دارايي  

ايـن  .  افزايش پيدا نکنند، کاهش پيدا کنند      GDPهاي اسمي به سرعت        بدهي که  صورتي
________________________________________________________ 

۱- Financial Depression :پايينتر از نرخ (به عمل برهم زدن نظام مالي با استفاده از نرخ بهره منفي
از وام گيرندگان ممتاز، تخصيص انتخابي اعتبارات و ، کمک مالي در خصوص نرخ بهره به برخي )تورم

کرمي قهي، ( شود ساالري بيش از حد بر نظام مالي، سرکوب مالي اطالق مي اعمال کنترل توام با دولت
١٣٦٥(. 
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بويژه محتمل است که  سرکوب مالي معمول در مقاطع با تورم باال،  نرخهاي بهـره را در         
 . في نگاه داردسطحي پايين و حتي من

دهند که تورم بر تعميـق مـالي تـاثير دارد و              نشان مي ) الف٢٠٠١(راسيو و واچل  
در مطالعـه   ) ب٢٠٠١(راسيو و واچـل   . باشد  داراي اثر مستقيمي بر رشد اقتصادي نيز مي       

گريهاي مالي براي بهبود تخصيص منابع را  دهند که تورم توانايي واسطه ديگري نشان مي
دارند که اثر تعميق مالي بر روي رشـد اقتـصادي             رو، آنها بيان مي     ايناز  . دهد  کاهش مي 

 .کند که تورم باال باشد، کاهش پيدا مي هنگامي
 

 آزادسازي مالي، تعميق مالي و رشد اقتصادي
 

 ) پارادايم مک کينون و شاو(سرکوب گرايان
واسـطه يـک سيـستم     به محدوديتهايي که بـه  ) ١٩٧٣(و شاو ) ١٩٩١(مک کينون 

آيند و همچنـين منـافعي کـه آزادسـازي             براي توسعه اقتصادي بوجود مي     مؤثر غير مالي
بـه اعتقـاد آنهـا      . انـد   مالي براي اقتصادهاي در حال توسعه به همراه دارد، اشـاره داشـته            

يابـد    مشکل اصلي اقتصادهاي در حال توسعه به تمام اقتصاد آنها ارتباط مي              کلي،   طور  به
رو، آزادسازي بخـش مـالي بعنـوان بخـشي از      از اين. تصادهانه فقط به بخش مالي اين اق     

الجمـع    باشد و با اين اصالحات گسترده مانع        تر مطرح مي    يک مجموعه اصالحات گسترده   
سـازي    شـود کـه از تـصميم        در اينجا بر پراکندگي بازارهاي مـالي توجـه مـي          . باشند  نمي

راکنـدگي بازارهـاي مـالي،      در صـورت پ   . شـوند   متمرکز بويژه در بازارهاي مالي ناشي مي      
شـوند، و   قيمتها در بين بازارها با هم اختالف خواهند داشت، يا بازارها از هـم مجـزا مـي       

. شود  دهند يا اينکه از رخداد آنها جلوگيري مي         جريان متعادل کننده منابع مالي رخ نمي      
جرا کـردن   اال   کنترل نرخهاي بهره، الزم    صورت  بهدخالت دولت در بازارهاي مالي، معموالً       
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حفظ ذخاير باالي بانکي، يـا دسـتورهاي تخـصيص اعتبـار سـختگيرانه، از منـابع مهـم                   
عدم قطعيتي کـه از پراکنـدگي بازارهـاي مـالي منـتج             . شوند  سرکوب مالي برشمرده مي   

نمايد کـه     شود، ظرفيت کارآفريني را کاهش داده و افق زماني سررسيد را محدود مي              مي
شـود    گـذاري نامناسـب مـي       و فـضاي سـرمايه    ) رجـه دوم  د(اندزهاي پـست    منجر به پس  

 .شود  رشد اقتصادي نيرومند غيرممکن ميکه طوري به
هاي ارزشمندي را در مورد نقش بخش مـالي   تحليلهاي مک کينون و شاو ديدگاه 

اينها به ماهيت پراکندگي اقتـصادها ارتبـاط        . دهد  در اقتصادهاي در حال توسعه ارائه مي      
 در مقايسه با مـدلهاي نئوکالسـيک سـنتي کـه بـر اسـاس فـروض        که طوري  بهيابند،    مي

باشند، بعنوان يک پيـشرفت قابـل         هاي معامالتي صفر استوار مي      اطالعات کامل و هزينه   
هـاي    بخشهاي مالي در محيطي که عدم تقارن اطالعات و هزينـه          . باشند  توجه مطرح مي  

اي در حال توسعه از اين منظر       کنند و کشوره    باشند تکامل پيدا مي     معامالتي حداقل مي  
  به معني وجود ساختار تنظيمي و Divisive Regulation(واسطه نظارت غيرمتمرکز به

نظارتي غيرمتمرکزي است که به دليل عدم جامعيت مقررات و نگاه بخـشي آنهـا پديـد                 
، زيرسـاختار ناکـافي و کنتـرل اقتـصاد کـالن و عمکـرد ضـعيف در حـداقل                    )آمده است 

 . گي قرار دارنديافت توسعه
شاو حياتي دوباره به مباحث توسعه مالي بخشيد و منجـر           -تحليلهاي مک کينون  

به مطرح شدن نظريات فراواني در اين خصوص شد که اکثر اين نظريات از نظريه اين دو    
 بورکت و وگل مدل مک کينون را مورد بررسي مجدد قرار             براي مثال، . کردند  حمايت مي 

بررسي نقش مديريت نقدينگي در عملکرد مناسـب يـک بنگـاه  و نيـز                 دادند و آنرا براي     
بورکـت و   (هـاي معـامالتي مـورد اقتبـاس قـرار دادنـد             براي نشان دادن اهميـت هزينـه      

ــزان ســرمايه )). ١٩٩٢(وگــل ــين مي ــالي توســط   رابطــه ب ــازار م گــذاري و آزادســازي ب
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 بـه موضـوع      )١٩٧٧(گالبيس. مورد بررسي قرار گرفت   ) ١٩٨٠(و متينسون ) ١٩٧٦(کاپور
و کينــگ و ) ١٩٩٠(و گــرين وود و جووانــويچ. گــذاري پرداختــه اســت کيفيــت ســرمايه

بـويژه مـديريت    (مدلهاي رسمي را که بر اساس آنها خدمات بخـش مـالي             ) ١٩٩٣(لوين
زا منجر به رشـد        درون طور  به)  عدم تقارن اطالعات، تنوع ريسک، مديريت نقدينگي       مؤثر

گيري کلـي در ايـن خـصوص کـه يـک              البته نتيجه . اند   داده شدند را توسعه    اقتصادي مي 
 توسـعه   فرآينـد اجماع همگاني در مورد بدون ضرر بودن اصـالحات بخـش مـالي بـراي                

، در )١٩٧٣(پردازان از جملـه مـک کينـون     اکثر نظريه . اقتصادي وجود دارد، اشتباه است    
اما، برخي به   . اند  ههاي آزادسازي بخش مالي در شرايط نامناسب تاکيد داشت          مورد ريسک 

باشـند و     در مورد منفعت آزادسازي مالي مشکوک مـي         )١٩٨٩(مانند دورنبوش و رينوسو   
ــر،  ــي ديگ ــاختارگرايان   برخ ــد نئوس ــه مانن ــرگ ( ب ــال، ون ويجينب ــراي مث و ) ١٩٨٣(ب

تواند در عمـل مـانع توسـعه          دهند که آزادسازي بخش مالي مي       نشان مي )) ١٩٨٣(تيلور
 .اقتصادي شود

 

  پساکينزينظريه
گـذاري    انداز و سـرمايه     ها، نظريه منابع وام دادني که در آن پس          نظريه پساکينزي 

کشد  سازد را به چالش مي  شوند، اما نرخ بهره آنها را متعادل مي          مستقل تعيين مي   طور  به
گـذاري در نظامهـاي کمتـر توسـعه يافتـه عمومـاً               و معتقد است که تامين مالي سرمايه      

نظريه منابع وام دادني کـه ايجـاد        . گيرد  اندازکنندگان صورت مي    و نه پس   بانکها   وسيله  به
دهـد، تنهـا هنگـامي        انداز اجباري و ساير اشکال عدم تعادل پيوند مي          اعتبارات را با پس   

 در نقطه اشتغال کامل     صورت  اينصادق است که فرض اشتغال کامل را داشته باشيم، در           
همچنـين، نظريـه    .  فشار تورمي همراه نخواهد بـود       اعتبارات با  وسيله  بهرشد ايجاد شده    

گـذاري شـده،      پساکينزيها بر اين باور است که افزايش نرخ بهره موجب کـاهش سـرمايه             
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 اسـت    دهد؛ و اين درحـالي       را کاهش و خطر شکنندگي مالي را افزايش مي         مؤثرتقاضاي  
 .که باور الگوي آزادسازي مالي عکس باور پساکينزيها است

انـداز بـديل از رابطـه بـين توسـعه مـالي و توسـعه                  ينزي يک چـشم   نظريه پساک 
از يک طرف، در    . گيرد   مي  دهد و از آن پيشنهادهاي سياستي را نتيجه         اقتصادي ارائه مي  

تواند هم سـرعت      گذاري مي   نظريه پساکينزيها در دسترس بودن منابع مالي براي سرمايه        
در واقع، خلـق    . يان نقش مهمي است   نقش پول در اين م    . و هم مسير رشد را تغيير دهد      

زيرا رشد به معنـاي خـرج کـردن بـيش از منـابع              . اعتبار براي رشد سريع ضروري است     
انباشت شده است و از اين گذشته وابستگي به اعتبارات با افزايش نـرخ رشـد، شـديدتر                  

بع خواهد شد؛ و از طرف ديگر، رشد همراه با ثبات مالي نه تنها نيازمند دسترسي به منـا                
 )):١٣٨٤(خليلي عراقي(مالي است، بلکه به دو دليل به تامين مالي نيز وابسته است

هـايي    اگـر مکـانيزم   . گذاري به وجود منابع وابسته اسـت        تامين مالي سرمايه  ) الف
گذاري وجود نداشته باشد، منابع عرضه شده به سـمت وامهـاي              براي تامين مالي سرمايه   

گذاري بيشتر از آنچه که       گذاران تمايلي به سرمايه     يهمدت حرکت خواهدکرد و سرما      کوتاه
در اين صورت نرخ رشد کمتر از نرخ        . دهد نخواهند داشت    ها اجازه مي    منابع داخلي بنگاه  

 .رشد بالقوه خواهد بود و منابع بدون استفاده خواهند ماند
م گذاري خطر عد    منابع موجود بدون استفاده از آنها براي تامين مالي سرمايه         ) ب

 .کند  رشد را تهديد ميفرآيندآورد و  ثبات تامين مالي را بوجود مي
 

 گيري آن  توسعه سيستم مالي و اندازه
آنچه براي توسعه بخش مالي در اقتصادهاي در حال توسعه اهميت دارد عبـارت              

تـدريج     در بازارهـاي مـالي بـه       کـه   طـوري   بـه است از کاهش پراکندگي بازارهـاي مـالي،         
اي که اين قيمتها، کميـابي منـابع    تر و سازگارتري برقرار شوند به گونه       هاي درست   قيمت
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اشاره دارند کـه برقـراري نرخهـاي بهـره واقعـي            " شاو"و  " مک کينون . "را منعکس سازند  
اي که سيستم مالي بتواند       مثبت اولين گام در اين جهت است، يعني فراهم سازي زمينه          

 .تر توسعه يابد بر مبناي قيمتهاي صحيح
با (هاي مالي  به دليل پراکندگي بازار          در اقتصادهاي در حال توسعه، بازده دارايي      

هاي قابل تـوجهي نـسبت        داراي اختالف ) هاي بسياري که عوايد منفي واقعي دارند        پروژه
به يکديگر هستند و به اعتقاد بسياري دامنه پراکندگي قيمت در صورت توسعه سيـستم            

شبيه قوانين و مقررات صـنعت بيمـه و         ( مکانيسمهايي   توسعه. مالي کاهش خواهد يافت   
ماننـد موسـسات    (براي حذف عدم تقارن اطالعات، ايجاد نهادهاي جديد         ) مؤثرشرکتي    

، اقتبـاس   )شـامل قيمتهـا   (بـراي توليـد اطالعـات بـا کيفـت بـاالتر           ) بندي اعتبـاري    رتبه
زدايـي،    قـررات  و سـازماندهي بـازار در بخـش مـالي بـه همـراه م               مؤثرفعاليتهاي تجاري   

سازند و اين در حالي است که بازارهاي مربوط           هاي بعدي را طي زمان تسهيل مي        توسعه
اي   به ابزارهاي مالي پيچيده، نظير بازارهاي مشتقه، که نيازمند زيرساختارهاي پيـشرفته           

 .شوند  برنامه توسعه پيشرفت نمايد، مطرح ميکه صورتيباشند در  مي
باشند، اما طي زمان اهميت نـسبي بازارهـاي            مالي مي  بانکها نقطه اتکاي سيستم   

. افـزايش يافتـه اسـت    ١مالي مربوط به ابزارهايي نظير اوراق قرضه، سهام، و اوراق تجاري      
تر اصالحات اقتـصادي را       مقررات زدايي از بخش مالي، بخش ديگري از مجموعه گسترده         

مرکز بر قيمتها، توزيع    حذف کنترلهاي مت  . دهد  در کشورهاي در حال توسعه تشکيل مي      
 بنيـادي   طـور   بهمنابع و جريانهاي تجاري و آزادسازي نرخهاي بهره اسمي و نرخهاي ارز             

کارگيري   ريسک اقتصادي و مالي مربوط به نهادهاي مالي و شرکتها را تعديل نموده و به              
 ريسک  در نهادهاي مالي و نيز مشتريان آنها را ضـروري             مؤثرابزارهاي مختلف مديريت    

________________________________________________________ 
1- commercial bills. 
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اما تنها سيستمهاي مالي پيشرفته داراي چنان زيرساختي هستند که بتواننـد            . سازند  مي
 .  ريسک را فراهم آورندمؤثرگونه سيستمهاي مديريت  اين

همچنين ابزارهاي مختلف مديريت مؤثر ريسک، پراکندگي قيمت بين بازارهـاي           
 . دادمالي را با اتصال بازارها در ابعاد مکاني و زماني کاهش خواهند

 

 گيري توسعه بخش مالي  اندازه
گريهـاي مـالي، مـديريت        شاخصهاي توسعه بخش مالي بايستي وضـعيت واسـطه        

مـضافاً اينکـه مکانيـسمهاي      . نقدينگي و مديريت ريسک سيستم مالي را پوشـش دهنـد          
گذاري مالي نيز بايستي براي ارزيابي توسعه سيستم مالي مد نظر قـرار گيرنـد، بـا        قيمت

توان ميزان پيشرفت صورت گرفتـه در رونـد يکپـارچگي             مي موارد مذکور مي   بررسي تما 
 .بازارهاي مالي، توسعه و ژرفاي مالي را ارزيابي نمود

 

 شاخصهاي کمي
شاخصهاي کمي مبتني بر حجم پـول، تـسهيالت، شاخـصهاي سـنتي توسـعه و                

ري در يـک    اندازي و اعتبا    گريهاي پس   اين شاخصها، نماينده واسطه   . تعميق مالي هستند  
دهـي قيمـت،      العمل نسبت به  بهبود عالمت       رود که در عکس     اقتصاد هستند و انتظار مي    

 .شوند، افزايش پيدا کنند که عمدتاً با برقراري نرخهاي بهره واقعي مثبت نشان داده مي
شدن اقتصاد    باشد که درجه پولي      مي GDPترين شاخص نسبت نقدينگی به        ساده

دار وظايف مهمي نظير وسيله پرداخت و ذخيـره ارزش   پول، عهده. کند گيري مي  را اندازه 
است، حجم پول به بهترين شکلي وظيفه پرداخـت و نقـدينگي وسـيله ذخيـره ارزش را                  

مانده حجم پول بايستي در امتداد با معامالت اقتصادي افزايش پيـدا            . سازند  منعکس مي 
شرايط تعميق مالي بايستي بـا  ، اما حجم نقدينگي در )هاي فني نظر از توسعه   صرف(کند  
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هاي بانکي، اعتبارات پرداختي بانکهـا         سپرده که  صورتيدر  . آهنگ سريعتري افزايش يابد   
. گري مالي در يک اقتـصاد باشـند         توانند شاخص وضعيت واسطه     را تامين مالي کنند، مي    
 مستقيم اعتبارات بخش خـصوصي، کـه عمـدتاً اعتبـارات          طور  بهاما ترجيح اين است که      

 .باشد، مورد استفاده قرار گيرد پرداختي به بخش مولد مي
برخي از شاخصهاي کمي توسعه بخـش مـالي        صفحات بعد   جداول  در نمودارها و    

 GDPشود نسبت نقدينگي به        که ديده مي   طور  همانايران به تصوير کشيده شده است،       
 ايـن نـسبت      ميـزان   داشته است،  ١٣٦٠در دوره مورد بررسي بيشترين مقدار را در دهه          

نشان دهنده اين است که دارائيهاي نقـدي جامعـه بـه ميـزان متناسـب رشـد نيافتـه و                     
سيستم بانکي کشورمان در زمينه تجهيز منابع در مقايسه با بسياري از کشورهاي جهان              

 نيز ديـده    GDP در مورد نسبت اعتبارات بخش خصوصي به         .تر عمل نموده است     ضعيف
 از مقادير بيشتري برخوردار ١٣٧٠ نسبت به دهه     ١٣٦٠شود که اين نسبت طي دهه         مي

 بيشترين مقدار را بـه خـود        ١٣٥٠بوده است، هر چند در کل دوره مورد بررسي در دهه            
  )١پيوست  (.اختصاص داده است

تـوان تعميـق و    درسـتي نمـي   آنچه که از اين نسبتها قابل استخراج است اينکه به      
در مطالعاتي  . ي مزبور براي اقتصاد ايران متصور بود      توسعه مالي را با استفاده از شاخصها      

اشـاره  ) ١٣٧٨(توان به مطالعه ختايي     که با استفاده از اين نسبتها صورت گرفته است مي         
 بـا رشـد اقتـصادي       GDPکرد، وي ارتباط معنادار اما منفي را بين نسبت نقـدينگي بـه              

براي تبيـين نتيجـه     : کند گونه توصيف مي    کند، وي اين رابطه معکوس را اين        گزارش مي 
متغيـر  . و ساختار اقتصاد ايران توجـه کنـيم       ) نقدينگي( BMبدست آمده بايد به متغير      

BM   جانشين M3         ها در موسـسات مـالي         و متغير جامع مالي، شامل پول و انواع سپرده
 ١٣٥٠با نگاهي به اقتصاد ايران بويژه از سالهاي نيمه دوم دهـه             . بانکي و غيربانکي است   
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 بيـشتر   GDP بـه    BM و در نتيجه افـزايش نـسبت         BMيابيم که افزايش      عد در مي  به ب 
حاصل افزايش پايه پولي و به علت کسريهاي مزمن بودجه دولت بوده است تا تعميـق و                 

دهد که با اينکـه      وي در ادامه توضيح مي    . گسترش کاربرد ابزارهاي مالي در اقتصاد ايران      
 اسمي نيز شده اسـت،      GDP موجب تورم    GDP با افزايش شاخص ضمني      BMافزايش  

توانـستيم     مـي  صـورت   اينطور قطعي اثر اين افزايشها متناسب نبوده است، در غير             اما به 
اميدوار باشيم که در نهايت اين شاخص، شاخص مناسبي براي نشان دادن جايگاه و روند 

ي غيربانکي   موسسات مال  BMديگر اينکه،   . گسترش ابزارهاي مالي در اقتصاد ايران باشد      
دهد، لذا به داليل مذکور استفاده از اين شاخص تحت نام شاخص توسـعه          را پوشش نمي  

ختايي نهايتاً از دو شـاخص      ). ١٣٠همان، ص   (مالي در ايران مورد ترديد جدي قرار دارد       
 GDPحجم اعتبارات پرداختي به بخـش غيرمـالي خـصوصي بـه کـل اعتبـارات  و بـه                     

گيرد که هر دو اثر مثبـت و معنـاداري بـر رشـد اقتـصادي                  کند و نتيجه مي     استفاده مي 
 . اند داشته

اي که در مورد توسعه مالي و رشد اقتـصادي در ايـران               در مطالعه ) ١٣٨٣(نظيفي
 بعنـوان   GDPداشته است نيز از شاخص اعتبارات اعطايي به بخش خصوصي نسبت بـه              

ده توجـه سياسـتگزاران     دارد که عم    شاخص تعميق مالي استفاده کرده است و اظهار مي        
اقتصادي براي گسترش و توسعه مالي، معطوف به سيستم بانکي بوده است و ابـداعات و                
نوآوريهاي در خارج از سيستم بانکي براي ايجـاد تحـول و تغييـر در نظـام مـالي کـشور         

به عبارت ديگر تعداد قابل توجهي از اهداف طراحي شده در کشور           . محسوس نبوده است  
انـد،     بانکي را مد نظـر داشـته         بانکها و سيستم    دف گسترش بازارهاي مالي،   براي تحقق ه  

بنابراين شاخص مورد انتخاب، بايد تحوالت و تغييرات سيستم بانکي را در اين جهت در               
داند که اعتبارات تخصيص داده       مزيت ديگر شاخص مورد نظر خود را اين مي        . نظر بگيرد 

هاي مـالي را در کانـاليزه         رو نقش واسطه    و از اين  شود    شده به بخش دولتي را شامل نمي      
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کردن وجوه به بخش خصوصي و جذب مشارکت بيـشتر بخـش خـصوصي، بهتـر نـشان                  
دسـت    وي در نهايت رابطه منفي را بين متغير تعميق مالي و رشد اقتصادي بـه              . دهد  مي
 بانکهـا و  دارد که به دليل تمايل دولت بـه نجـات   آورد و در توجيه اين رابطه بيان مي    مي

سيستم مالي در دوران بحران مالي، گسترش ابزارهاي مالي که توسط اعطاي تـسهيالت              
 کمتـر   کـارآيي  مثبت با    طور  بهتواند    گيري شده است، مي     بانکها به بخش خصوصي اندازه    

در نتيجـه،   . گذاري همراه باشد و شکنندگي بيشتر سيستم مالي را موجـب شـود              سرمايه
دهد که چـرا در وضـعيتي کـه آزادسـازي سيـستم مـالي در                  ياين نوع بررسي توضيح م    

هاي   گيرد، گسترش واسطه    ثبات و بدون مقررات انجام مي       شرايط کم انسجام و محيط بي     
 .مالي، ممکن است اثر منفي بر رشد داشته باشد

تواند شاخـصي مناسـب از توسـعه          اما آيا اعتبارات اعطايي به بخش خصوصي مي       
 سهم اعتبارات بخش خصوصي افزايش پيدا کنـد توسـعه مـالي             مالي باشد، يعني هر چه    

و همچنين به نـوعي ديگـر از        " نظيفي"يابد، آنچه از نتيجه مطالعه        نيز بالطبع افزايش مي   
توان استنباط کرد اين است که به دليل وجود ساختار  اطالعات مندرج در جداول زير مي

ت منـابع در نهايـت ايـن        اقتصادي نامناسب و ضعف بخش خصوصي در جـذب و مـديري           
گذاري، تشکيل سرمايه و رشد اقتـصادي طـي مـسير ننمـوده               اعتبارات در جهت سرمايه   

آنچه که بسيار داراي اهميت اسـت ايـن اسـت کـه  در کـشورهاي توسـعه يافتـه                     . است
تواند شاخصي از تعميق و توسعه مالي باشد، اما  اعتبارات پرداختي به بخش خصوصي مي 

اعتبـارات پرداختـي     ١ نيافته به دليل عدم وجود نظام تدبير شايسته        در کشورهاي توسعه  
تواند تاثيرات منفي بر رشد اقتصادي داشته باشـد، چـرا کـه               به بخش خصوصي حتي مي    

بنـابراين صـرف    . باشـند   هاي فساد و رشوه در چنين اقتصادهايي قابـل توجـه مـي              انگيزه
باشـد، بلکـه نحـوه     ق مـالي  تواند متضمن تعميـ   اعطاي تسهيالت به بخش خصوصي نمي     

________________________________________________________ 
1- Good Governance. 
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کرد اين منابع در جهت رشد و توسعه اقتصادي است که تعميـق مـالي را                  صرف و هزينه  
بياني ديگر با توجه به اظهارات شومپيترکه بانکهاي کارآمد، نـوآوري             نشان خواهد داد، به   

يت آوري را با تشخيص و تامين مالي کارآفريناني که از بيشترين شانس براي موفق               در فن 
رسـد   کنند، به نظر مـي  هاي توليد برخوردارند، تحريک مي فرآينددر اجراي توليدات نو و      

شاخص ديگـر در مـورد تعميـق مـالي را           . گونه نبوده است    که عملکرد بانکهاي ايران اين    
توان سهم اعتبارت بخش خصوصي از کل اعتبارات پرداختي بانکها در نظر گرفت که                مي

اند، تقريباً همان توضـيحاتي کـه در مـورد نـسبت              اده شده  نشان د  ٤ و شکل  ٣در جدول   
 .  داده شد، در مورد اين شاخص نيز مصداق دارندGDPاعتبارات بخش خصوصي به 

 

 )به درصد( در ايرانGDP نسبت نقدينگي به -١ جدول
 متوسط دوره

١٣٥٠دهه  ١٣٦٠دهه  ١٣٧٠دهه 
 ١٣٨١سال  ١٣٨٠سال 

سال 
١٣٨٢ 

سال 
١٣٨٣ 

٥٩/٤٩ ٠٦/٤٨ ٥٦/٤٥ ٢٩/٤٨ ٤٢/٤٨ ٦٦/٦٧ ٣٦/٤٤

 .ايرانجمهوري اسالمي بانک مرکزي : مأخذ
 

  در ايرانGDPبه ) M2( روند نسبت نقدينگي–٢شکل 
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 )به درصد (GDPبخش خصوصي به  اعتبارات  نسبت-٢جدول 
 

 سال متوسط دوره

 ١٣٨٣ ١٣٨٢ ١٣٨١ ١٣٨٠ ١٣٧٠دهه  ١٣٦٠دهه  ١٣٥٠دهه 

٢٦/٤٥ ٥١/٤١ ٦٩/٣٥ ٤٩/٣٦ ١٧/٣٠ ٦٦/٣٦ ٨٦/٣٦
 .بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران: مأخذ

 
 GDP  نسبت اعتبارات بخش خصوصي به -٣شکل
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 )درصد( سهم اعتبارات بخش خصوصي از کل اعتبارات– ٣جدول
دهه 
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دهه 
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دهه 
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٨٠/٨٥ ١٢/٨٤ ٤٢/٨١ ٢٢/٨١ ٩٥/٨١ ٨٨/٧٩ ١٩/٦٦ 

 .ايرانجمهوري اسالمي بانک مرکزي : مأخذ
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 )درصد( سهم اعتبارات پرداختي به بخش خصوصي به کل اعتبارات بانکها -٤شکل 
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 شاخصهاي ساختاري
گيرند بـراي کمـک بـه تحليـل           شاخصهايي که در اين بخش مورد توجه قرار مي        

 . اند دهساختار سيستم مالي و تعيين اهميت عناصر مختلف آن طراحي ش
در اين خصوص سه شاخص پيشنهاد شده است، اولي، نسبت نقدينگي به حجـم              

 که  صورتي مثبت با توسعه مالي رابطه دارد؛ در         طور  بهاين نسبت   . است) BM/NM(پول  
هاي معامالتي سـريعتر رشـد    انداز از مانده هاي پس سيستم مالي توسعه پيدا کند، سپرده 

اين شاخص  . است) SEC/BM( زار اوراق به نقدينگي   دومي، نسبت موجودي با   . کنند  مي
گـري و اوراق قرضـه در سيـستم مـالي را نـشان           وضعيت تعادلي بـين بازارهـاي واسـطه       

دهنـده مجمـوع موجـودي سـهام، اوراق قرضـه و         نشانSECدر رابطه مذکور،   . دهد  مي
ابطه مثبتي رود که ر باشد، در مورد اين شاخص نيز انتظار مي اوراق بدهي کوتاه مدت مي

 سيستم مـالي بلـوغ پيـدا کنـد          که  صورتيعبارت ديگر در      با تعميق مالي داشته باشد؛ به     
 . يابد اهميت بازارهاي مالي نسبت به بانکها افزايش مي



 روند
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) DT/UT(  نسبت حجم معامالت مشتقه به معامالت بازارهاي ابـزاري          در نهايت، 
هاي مـديريت ريـسک را بـه تجـارت          اين نسبت اهميت ابزار   . گيرد  مورد استفاده قرار مي   

گيـري     اندازه  باشند،  بر اساس ابزارهايي که بر پايه ابزارهاي مشتقه مي        ) يا فيزيکي ( نقدي
 نيازمند بازارهاي باثبات و کارآ در مورد ابزارهاي مورد اسـتفاده             ابزارهاي مشتقه . کند  مي
هميت بيشتري برخوردار    بازارهاي مربوطه توسعه پيدا کنند از ا       که  صورتيباشند و در      مي
شوند، بنابراين رابطه مثبتي بين توسعه استفاده از اين ابزارها و توسـعه مـالي وجـود                   مي
 ٢ و معامالت آتي سـهام     ١حجم معامالت مشتقه با تجميع معامالت نرخ بهره بازاري        . دارد

 .شود گيري مي  اندازه٣و قراردادهاي اختيار معامله
ارهاي مشتقه در بازار مالي ايران وجـود نـدارد، لـذا            با توجه به اينکه معامالت باز     

تنها دو شاخص نسبت نقدينگي به حجم پول و نيز شاخص معامالت سهام به نقـدينگي                
 )٢پيوست (. شود اکتفا مي

بر خالف شاخصهاي پيشين که در آنها جملگـي شاخـصهاي توسـعه مـالي دهـه                 
ـ     ١٣٧٠ نسبت به دهه   ١٣٦٠ د، بـا توجـه بـه نـسبت      نـشانگر تعميـق بيـشتر مـالي بودن

BM/NM  افـزايش يافتـه اسـت و ايـن          ١٣٧٠شود که شاخص مذکور در دهه          ديده مي 
 بيـشترين ميـزان آن در سـال         کـه   طوري  بهروند در سالهاي بعدي نيز ادامه داشته است،         

 SEC/BMاما در مورد شـاخص      ). ٥ و شکل    ٤جدول  ( رسيده است  ٧١/٢ به رقم    ١٣٨٣
 با افت   ١٣٧٦ آغاز و در سال      ١٣٧٤ اين شاخص از سال      قابل ذکر است که روند صعودي     

،  بار ديگر روند صعودي خود       ١٣٨٠مواجه شد و بعد از يک دوره افزايش و افت در سال             
 ). ٥ و جدول٦شکل(  دنبال کرده است١٣٨٠را از سال 

 

________________________________________________________ 
1 -Exchange-traded interest rate. 
2 -Equity futures. 
3 -Option contracts. 
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  نسبت نقدينگي به حجم پول-٤جدول 
 متوسط دوره

 ١٣٧٠هه د ١٣٦٠دهه  ١٣٥٠دهه 
١٣٨٣ ١٣٨٢ ١٣٨١ ١٣٨٠

٧١/٢ ٤٢/٢ ٢٩/٢ ٢٥/٢ ١٣/٢ ٩٢/١ ٤٢/٢ 

 .ايرانجمهوري اسالمي بانک مرکزي : مأخذ
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  نسبت معامالت سهام به نقدينگي– ٦شکل
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  نسبت معامالت سهام به نقدينگي-٥جدول 
 

1369 000 1377 002 

1370 002 1378 003 
1371 001 1379 004 

1372 001 1380 002 
1373 001 1381 005 

1374 002 1382 013 
1375 004 1383 015 

1376 002 
 

 .بورس اوراق بهادار و بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايرانسازمان سايت اينترنتي : مأخذ
 

 قيمت داراييهاي مالي
ي را توليـد    سيستمهاي مـالي توسـعه يافتـه تمامـاً نرخهـاي بهـره واقعـي مثبتـ                

 اين نرخها نرخ مثبت ترجيح زمـاني و فرصـتهاي رشـد را در يـک                 که  طوري  بهکنند،    مي
گونه که مدلهاي رشد اقتصاد نئوکالسيک و اخيراً مدلهاي           نمايند، آن   اقتصاد منعکس مي  

ايـن موضـوع همچنـين      . اند  گيري رسيده   زاي بخش مالي نيز به همين نتيجه        رشد درون 
" شـاو "و  " مک کينـون  "پردازي در مبحث مالي نظير        وتان نظريه استدالل کليدي پيشکس  

انـدازه کـافي      اضافه اينکه نرخهاي بهره بايستي به ارقام واقعي مثبت باشند، و به             به. است
براي مثال، نرخهاي بهره اسمي بايـستي قـادر         . انتظارات اقتصادي را نيز منعکس نمايند     

 ضروري اسـت کـه       رو،  از اين . کنند) اصالح(ه  باشند تا تغييرات در تورم انتظاري را تصفي       
 .پذير باشند نرخهاي بهره اسمي انعطاف
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 ميزان نرخ سود
شرط بنيادي بـراي   پيش. باشد ها مهمترين قيمت مالي مي   نرخ سود واقعي سپرده   

بازارهاي پراکنده در اقتصادهاي    . تعميق مالي عبارت است از اينکه نرخ سود مثبت باشد         
 کـه   طـوري   بـه   کننـد،   ها توليد مـي     ب نرخهاي سود منفي براي سپرده     در حال توسعه اغل   

اگر چه شواهد تجربي    . شوند  اندازها به داراييهاي مالي مي      موجب دلسردي در انتقال پس    
انـدازها قطعـي    در مورد وجود رابطه قدرتمند بين نرخهاي سـود واقعـي و مجمـوع پـس         

نرخهـاي  . رابطه مثبتي وجـود دارد    اندازهاي مالي     نيست، بين نرخهاي سود واقعي و پس      
چرا که نرخهاي سپرده از     . سود واقعي مثبت تسهيالت نيز از اهميت بسياري برخوردارند        

شـود کـه    هـايي حمايـت مـي     شوند و بدين وسيله تنها از پروژه        محل اين وامها تامين مي    
 . داراي نرخ بازده واقعي مثبت باشند

شود، نرخهاي سود جذب سپرده و        ي ديده م  ٧  و شکل   ٦گونه که در جدول      همان
در سـالهاي اخيـر نـرخ سـود واقعـي           . اند   هر دو منفي بوده    ٧٠ و   ٦٠تسهيالت طي دهه    

جذب سپرده همچنان منفي باقي مانده و در مقابل نرخ سـود واقعـي تـسهيالت مثبـت                  
تواند نشان دهنده ايـن       گذاران و دومي مي     شده است که اولي بيانگر متضرر شدن سپرده       

 باشد که  با توجه به پايين بـودن نـرخ واقعـي تـسهيالت، مـازاد تقاضـا در بـازار             موضوع
 . تسهيالت همچنان ادامه دارد

 

  نرخ سود واقعي جذب سپرده و تسهيالت در ايران-٦جدول 
 جذب سپرده تسهيالت

دهه 
١٣٦٠

دهه 
١٣٧٠ ١٣٨٠ ١٣٨١ ١٣٨٢ ١٣٨٣ دهه 

١٣٦٠
دهه 
١٣٧٠ ١٣٨٠ ١٣٨١ ١٣٨٢ ١٣٨٣

٥/٧- ١/٨- ٩٧/٥ ٠٨/١ ٨٦/٠ ٧/١٠ ٤/١- ٧/١٢- ٨/٣ ٦/٠- ٦/٣- ٣/٣-

              .ايرانجمهوري اسالمي بانک مرکزي : مأخذ
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 ها و تسهيالت  نرخ سود واقعي و اسمي موزون سپرده-٧شکل
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ــرده هــا       ـپ ــ ــ ــ ــ ــی سـ ــود واقعــ ــ ــرخ سـ ــ ــ ــ ـن

الت مـوزون      ـــي ــ ــ ـــه ــ ــ ــ ــرخ تســ ــ ــ ــ ن

ــيالت      ــ ــهـ ــ ــی تســ ــ ــود واقعـ ــ ــرخ ســ ــ ــ ــ ــ ن

ــرده موزون    ــ پ ــ ــ ــ ــ ــ ــرخ ســ ــ ــ ــ ن

 
 

 انعطاف پذيري نرخ سود
 مهمي که بايستي مد نظر داشت عبارت است از حساسيت قيمتها نـسبت              مسئله

بازارهاي مالي کارآ، تعديل انتظـارات را بـا توجـه بـه شـرايط               . رايط اقتصادي به تغيير ش  
کنتـرل  . شـود  سازند، اما کنترل نرخ بهره مـانع ايـن تعـديالت مـي        اقتصادي، تسهيل مي  

شود، و ايـن در حـالي اسـت کـه در              شديد نرخ بهره منجر به تثبيت نرخ بهره اسمي مي         
تنهـا راه  . ي نرخ بهره واقعي اين کار عملي اسـت ثبات  صورت تغيير تورم، تنها به هزينه بي      

براي دستيابي به نرخ بهره پايين اسمي و با ثبات، بدون بروز نوسان در نرخ بهره واقعـي،                  
 . عبارت است از دستيابي به نرخ پايين و باثبات تورم

سيستمهاي مالي بازاري بايستي نوسان کمتر نرخ بهره واقعي و نوسان بيشتر نرخ             
ي را نسبت به سيستمهاي با نرخهاي کنترل شده با  فـرض ثابـت بـودن سـاير              بهره اسم 

شکل قابل توجهي در بـين کـشورها و طـي زمـان               در عمل، تورم به   . شرايط، نشان دهند  
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هاي بين کـشوري و بـين زمـاني را دشـوار               مقايسه مسئلهمتفاوت و متغير است که اين       
 کـارآيي  کـه   صـورتي  محتمـل اسـت در       اما، با در نظر گرفتن اين محـدوديتها،       . سازد  مي

گذاري مالي بهتر شود، نوسان نرخ بهره اسمي تا حدودي از نوسان نرخ سود واقعي          قيمت
هـا را مـشکلتر سـاخته و          نوسان زياد نرخ بهره واقعي ارزيـابي پـروژه        . تجاوز خواهند کرد  

ديدتر کشورهايي که داراي  تنظيمـات شـ     . دهد  گذاري مالي را افزايش مي      ريسک سرمايه 
بازار مالي و سطح تورم باال هستند، تفاوت بين نوسان نرخ بهره اسمي و واقعـي در آنهـا                   

 .باشد بيشتر مي
 نوسان تورم، نرخ سود روند بدون       رغم  عليشود     ديده مي  ٨ که در شکل     طور  همان

نوساني را طي کرده است، و اين  از شاخصهاي منفي عدم ژرفـاي مـالي شـناخته شـده                    
 . است

  سود سپرده و تورم در ايران١نرخ موزون –٨شکل
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دست  ها به  از ميانگين وزني انواع تسهيالت و سپرده ها به ترتيب نرخ موزون سود تسهيالت و سپرده -١
 .آيد مي



 روند
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گفته شد که سيستمهاي مالي بايستي از نوسان نرخ بهره واقعي کمتـر و نوسـان                
هاي مربوط به اقتصاد ايـران   نرخ بهره اسمي بيشتري برخوردار باشند، اما با توجه به داده    

ت کـه ايـن رونـد معکـوس بـوده اسـ      ) ٧جـدول  ( شود   ديده مي  ١٣٥٨-١٣٨٣طي دوره   
  نوسان نرخهاي سود واقعي بيشتر از نوسان نرخهاي سود اسـمي بـوده اسـت               که  طوري  به
 ).اند نوسان نرخهاي سود با استفاده از انحراف معيار محاسبه شده(

توان نتيجه گرفت که بخش مـالي         هاي اين جدول نيز مي      بنابراين با توجه به داده    
 .باشد از عمق مناسبي در ايران برخوردار نمي

 

 

 )١٣٥٨-١٣٨٣(   نوسان نرخ سود–٧دول ج
 نوسان نرخ سود تسهيالت نوسان نرخ سود سپرده اختالف بين نوسان نرخ اسمي و نرخ واقعي

 واقعي اسمي واقعي اسمي نرخ تسهيالت نرخ سپرده

٣١/٩ ٥٠/٣ ٠١/٩ ٣٧/٢ -٨١/٥ -٦٤/٦ 

 
 ابزارهاي مختلف تامين مالي

ده و پراکندگي بازار مالي کاهش پيـدا         سيستم مالي توسعه پيدا کر     که  صورتيدر  
 اينکه در اين شرايط ريسکهاي بـازار مـالي بـا دقـت بـسياري                دليل  بهطور عمده     کند، به 

 کاهش عدم تقـارن اطالعـات، ابزارهـاي مـالي از تنـوع و               دليل  بهشوند، و نيز      ارزيابي مي 
قرض گيرنـده   ديگر اينکه در اين شرايط حق انتخاب        . شوند  توسعه بيشتري برخوردار مي   

تر شده و ابزارهايي که با نيازمنديهاي خاص آنهـا انطبـاق بهتـري                گذار گسترده   و سرمايه 
داشته باشند، محتمالً پيدا خواهند شد، که در نتيجه اينها، استفاده بيشتر از بخش مالي               

ل، بـراي مثـا   (به اضافه، ابزارهاي مالي، نظير ابزارهاي با بازده بازاري        . نمايند  را تشويق مي  
، و ابزارهـاي بـازار ارز،       )نظيـر بازارهـاي مـالي آتـي       (، ابزارهاي مشتقه  )اوراق قرضه دولت  
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آربيتراژ را تسهيل کرده که در نتيجه قيمتها  طي زمان، در بازارهـا و کـشورها  بـه هـم                      
توانـد يـک      بنابراين، طيف ابزارهايي که در يک کـشور وجـود دارد مـي            . شوند  مرتبط مي 

و توسعه مالي ) يا سطح پراکندگي( قيمت) سازگاري( د سطح ثباتبينش مفيد را در مور
آن کشور ارائه دهد، بويژه در کـشورهايي کـه قيمتهـاي درسـت بـازاري قابـل مـشاهده                 

 ١.باشند نمي
ابزارهـاي تـامين مـالي تجـاري،        :  کلي سه دسته ابزار مـالي وجـود دارنـد          طور  به

ايــن ابزارهــا طيــف . ديريت ريــسکگــذاري و ابزارهــاي بــازار ارز و مــ ابزارهــاي ســرمايه
انـدازها و مـديريت ريـسک از ابزارهـاي         گري اعتباري، پس    اي از ابزارهاي واسطه     گسترده

 . دهند اوليه و بنيادي گرفته تا ابزارهاي بسيار پيشرفته را پوشش مي
هاي بازاري، و همچنين مديريت       انداز با بازده    ابزارهاي مختلف تامين تجاري، پس    

 در زمينـه    کـه   طـوري   بـه . باشـند   ر ايران از وضعيت مناسبي برخوردار نمي      ريسک مالي د  
ي، به دليل محدوديتهاي مختلف بـراي مثـال وجـود تحريمهـاي             جبازارهاي سرمايه خار  

اقتصادي آمريکا و نيز عدم عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني و نيز وجود قوانين و                
 استفاده از اين ابزار شده است، در زمينه         مقررات داخلي موجب عدم تامين منابع مالي با       

تامين مالي از طريق اوراق قرضه شرکتي نيز قابل ذکر است کـه طـي سـالهاي گذشـته                   
نوعي ابزار مالي با نام اوراق مشارکت در اقتصاد ايران توسعه پيدا کرده است که توانـسته   

تهاي دولتـي بـا     جانشين خوبي براي اوراق قرضه باشد، ايـن اوراق تمامـاً از سـوي شـرک               
تضمين وزارت امـور اقتـصادي و دارايـي و نيـز از سـوي بانـک مرکـزي بـراي مـديريت                  

انداز در بازارهاي خـارجي نيـز موانـع و قـوانين              در زمينه پس  . شوند  نقدينگي منتشر مي  

________________________________________________________ 
حاصـل  ) Regulation( گفتني است که چنانچه توسعه ابزارهاي مالي صرفاً  با کنارگذاردن تنظـيم             -١

 ).١٩٩٦لينچ،( شود، اين وضعيت لزوماً نشانگر تعميق مالي نيست
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توان به قانون قاچاق کاال و        براي مثال مي  . اند  اندازها را محدود ساخته     داخلي اينگونه پس  
. گيـرد    داشت، که بر اين اساس نقل و انتقال ارز در شمول عمل قاچاق قرار مي               ارز اشاره 

در زمينه ابزارهاي مختلف مديريت ريسک بازارهاي مختلف نيز تاکنون اقدام عملي قابل             
رسد، با توجه به رونـد        اما در خصوص بازار سهام به نظر مي       . توجهي صورت نگرفته است   

 .شود ي مختلف مديريت ريسک احساس ميگذشته آن نياز شديدي به ابزارها
 

  انواع ابزارهاي تامين مالي تجاري-٨جدول 
 

وامهاي بانکي
براتهاي 
اوراق تجاري تجاري

اوراق قرضه 
 شرکتي

سهام 
پذيرفته شده
 در بورس

بازارهاي 
سرمايه 
 خارجي

 × × ×  × 
 .يک بازار معمولي وجود دارد=

 .ظر نظري وجود دارد اما در عمل وجود نداردبازار وجود ندارد، يا اينکه از ن= ×

 
 هاي بازاري انداز با بازده  ابزارهاي پس-٩جدول 

 

 اوراق مشارکت دولتي هاي بانکي سپرده

 بلندمدت کوتاه مدت بزرگ کوچک

بازارهاي 
 خارجي

    × 
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 ابزارهاي مديريت ريسک -١٠جدول 
 

 سهام نرخ بهره بازار ارز

 آني
 آتي تيآ ١سلف)نقدي(

هاي  توافق
نرخ 
 ٢سلف

اختيار 
 آتيسوآپمعامله

اختيار 
معامله

× × × × × × × × × 
 

 هاي معامالتي هزينه
نظريه سنتي نئوکالسيک بر اين اعتقاد است که مکانيسمهاي معامله بدون هزينه           

پـردازان اقتـصاد نهـادگرا        اما بر خالف انديشه سنتي نئوکالسيک برخـي نظريـه         . هستند
تحليلهاي مفيدي را   ) ١٣٧٨(دار بودن معامالت هستند، براي مثال نورث        ر هزينه معتقد ب 

اينهـا در   . هـاي معاملـه در يـک اقتـصاد ارائـه داده اسـت               در مورد انواع مختلـف هزينـه      
انـد کـه شـامل يـک زيربنـاي نهـادي              شرطهاي بازارهاي مالي کارآ مـنعکس شـده         پيش

هاي   بويژه هزينه (هاي معامالتي پايين    ينهسيستمهاي مالي نيازمند هز   . شوند  قدرتمند مي 
 . براي پشتيباني از تعميق مالي بهينه در بخش مالي هستند) گري اعتباري پايين واسطه

________________________________________________________ 
 در بيشتر موارد بجاي )futures( و نقل و انتقالهاي آتي) forward(دو عبارت نقل و انتقاالت سلف  -١

صورت خصوصي  قراردادهاي سلف به) ١:روند اما تفاوتي اصولي بين اين دو وجود دارد کار مي يکديگر به
ن درجه اعتباري و بنابراين خطر پايين بود. کنند رسند و تعهداتي بين دو طرف ايجاد مي به امضا مي

) ٢. ندارد اين مشکالت اصالً وجود  قراردادهاي آتيدر .  زدن از قرارداد در هر صورت وجودداردسرباز
توانند بدون حق مراجعه  اند و برخالف قراردادهاي سلف مي قراردادهاي آتي همه به شکل استاندارد شده

در هر صورت معامالت آتي به نسبت ) ٣. به ضامن خود را از طريق خنثي شدن قرارداد بپوشانند
 . در شيکاگو صورت گرفته است١٩٧٢معامالت سلف، جديدترند، اولين معامله آتي در سال 

٢-  forward rate agreement(FRA)کند که در مورد نقل و انتقالهاي  نرخ سلف، قيمتي را بيان مي
 . رود کار مي دار به وعده
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بنابراين يکي از  اهداف مهم توسعه بخش مالي عبـارت اسـت از حـداقل کـردن                  
نکهـا کـه    انداز و انتقال آنها به دريافـت کننـدگان وام از با             هاي پس   هزينه وصولي سپرده  

هاي   هزينه. الحساب، با احتمال پايين نکول قابل قبول هستند         مايل به پرداخت سود علي    
 دقيق بـه آسـاني در کـشورهاي منفـرد           صورت  بهتوان    گري مالي را نمي     معامالتي واسطه 

 وجـود   دليـل   بهتوان به آساني در مورد کشورها،         ها را نمي    ارزيابي کرد، و بويژه اين هزينه     
.  متغيرهايي نظير طراحي بخش مالي، پراکندگي جمعيتي و غيره مقايسه کرد           تفاوتها در 

. گيرنـد   ها مورد استفاده قرار مي      اختالفهاي نرخ بهره بانکي اغلب براي تخمين اين هزينه        
هاي عملياتي بانکي     هزينه بايستي تمامي تعامالت بين    گري  واسطه هاي  ال، هزينه   ايده طور  به

اين موضوع، مبحث   . ا در ميان عوامل ديگر مورد توجه قرار دهد         ر ١و اسپردهاي نرخ بهره   
پذير   نيز امکان  اما، اين . باشد  مي عميق تحليلهاي زياد و  هاي  اي است که نيازمند داده      پيچيده

گـري طـي زمـان بـا اسـتفاده از            هـاي واسـطه     باشد تا يک طرح کلي در مورد هزينـه          مي
 .ي و ديگر سازمانها وجود دارند، ارائه دادهاي اسپرد نرخ بهره که در بانک جهان داده

 طي دوره مورد بررسـي از  ٢شود نرخ اسپرد بانکي  ديده مي ٩ گونه که در شکل     آن
تواند بيانگر رونـد خوشـايندي از         افزايش قابل توجهي برخوردار بوده است، اين روند نمي        

 در دهـه    ٣,١٧شود متوسـط اسـپرد بـانکي از           گونه که ديده مي     توسعه مالي باشد، همان   
عبارتي بـر خـالف       به). ١١جدول  ( افزايش پيدا کرده است    ١٣٧٠ در دهه    ٤,٦٤ به   ١٣٦٠

 بـوده   ١٣٧٠روند جهاني در کاهش اسپرد بانکي، اقتصاد ايران شاهد افزايش آن در دهه              
توان به باال بودن  شود مي از جمله داليلي که براي افزايش اسپرد بانکي نام برده مي. است

________________________________________________________ 
1  -  interest rate spreads. 

د نرخ سود بانکي با تفريق متوسط موزون نرخ اعطاي تـسهيالت از متوسـط مـوزون نـرخ سـود                     اسپر -٢
 .جذب سپرده محاسبه شده است
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 پـايين بانکهـاي     کـارآيي  قانوني، سهم باالي مطالبـات مـشکوک الوصـول،           نسبت ذخيره 
هاي غيـر     اي و ترجيحي، باال بودن هزينه       دليل اعطاي تسهيالت تکليفي، تبصره      دولتي به 

 . ضروري در بانکها اشاره داشت
 

 )١٣٥٨-١٣٨٣( اسپرد نرخ سود بانکي –٩شکل
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  متوسط اسپرد نرخ سود بانکي– ١١جدول
 ١٣٦٠دهه  ١٧/٣
 ١٣٧٠دهه  ٦٤/٤
١٣٨٠ ٣٧/٥ 
١٣٨١ ٨٨/٤ 
١٣٨٢ ٤٦/٤ 
١٣٨٣ ٧/٤ 

 

عمدتاً بازارهاي مالي فعال در مناطقي وجود دارند که عملکرد بازارهاي پولي آنها             
در بازارهاي مالي، اسپردهاي مـالي اهميـت زيـادي در تعيـين             . باشد  در سطح بهينه مي   
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چنين اين نکته را نيز بايستي مد نظـر داشـت           هم. هاي معامالتي اين بازارها دارند      هزينه
که اسپردهاي بازار مالي امکان مقايسه بين کشوري بهتري را نسبت به اسـپردهاي نـرخ                

 . آورند بهره بانکي فراهم مي
اغلـب در اسـپرد     (هزينه معامالتي اجراي يک معامله با تجميع حـق کميـسيونها          

) ١٩٨٧( بوردتا( شود   محاسبه مي  ٢و تاثير قيمتي تجارت   ) باشد   مشهود مي  ١فروش/خريد
هـاي کميـسيون براحتـي قابـل       اگـر چـه هزينـه     ).  را ببينيـد   ٢٢صفحه  ) ١٩٩٦( و لينچ 

اختالف بين قيمت معامله شده و قيمت در غيـاب          (مشاهده هستند، هزينه تاثير قيمتي      
باشد، و اين در حالي است که در بازارهاي کوچک، ايـن              عمالً قابل مشاهده نمي   ) تجارت

 . باشد زينه، رقم بزرگي ميه
 هاي معامالتي هزينه = ٢/١× )فروش/اسپرد خريد+ (تاثير قيمت 
بنـابراين، يـک نـشانه      . طور منفي با نقدينگي بازار همبستگي دارد        تاثير قيمتي به  

 . آيد دست مي به بازار نقدينگي و فروش/خريد اسپرد بازار با تعيين هاي تبادل هزينه قبول از قابل
فـروش در بـين     /ه قدرتمند بين حجم معامالت و اندازه اسپردهاي خريد        يک رابط 

اين دو پارامتر يک شاخص ترکيبي از توسـعه بـازار مـالي شـامل         . رود  کشورها انتظار مي  
حجم معامالت  .  سيستمهاي انتشار اطالعات، تنظيمات، و عملياتهاي فني هستند        کارآيي

يريت نقدينگي براي نهادهاي مـالي      مد) امکانات(همچنين يک شاخص مفيد از تسهيالت     
________________________________________________________ 

۱- bid-offer spread اختالف بين قيمت فروش )bid(و قيمت خريد  )offer (باشد مي . 
نتيجـه انجـام يـک      تاثير قيمتي يک معامله عبارت است از ميزاني که قيمت اوراق قرضه منحصراً در                -٢

اوراق قرضه در   ) قسط( ميليون دالر ترانش   ١٠٠براي مثال، يک بانک ممکن است       . کنند  معامله تغيير مي  
ميليـون دالري   ١٠٠ دالر بـراي خريـد تـرانش دوم          ١١٠خريداري نمايـد، امـا بايـستي        ١٠٠قيمت بازار   

ميليـون دالر   ٢٠٠ت بـازار اوليـه      رو، قيمـ    از ايـن  . بپردازد؛ معامله اول قيمت بـازار را افـزايش داده اسـت           
 ميليـون   ١٠٥باشد، بلکه بايستي تاثير قيمتي را نيز در نظر گرفت که در مجموع بـراي هـر تـرانش                      نمي

 .شود دالر مي
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 . و شرکتها است
العمل کاري اتصال خريداران به فروشندگان        حق کميسيون سهام يک هزينه حق     

/  ايـن هزينـه از اسـپردهاي عرضـه          شود،  که هزينه معامالتي اين بازار محسوب مي      . است
ا ريسکهاي بـازاري    باشد چرا که دالالن اين بازار ب        تقاضاي ديگر بازارها کامالً متفاوت مي     

چـرا کـه در بـازار سـهام  تنظـيم و رقابـت، ميـزان حـق            . شـوند   ساير بازارها مواجه نمي   
کند و نوسان قيمتي بازار سهام در تعيين حق کميسيون مطـرح              کميسيون را تعيين مي   

در ميان کشورهاي مختلف، حـق کميـسيونها در بـازار کـشورهايي کـه داراي                . باشد  نمي
ترين بازارهـا     سازي هستند، يعني از نظر فني پيشرفته        ت و سرمايه  بيشترين حجم معامال  

 .هستند، از کمترين رقم برخوردار است
 اسپردهاي بازار ارز در نظامهاي آزادسازي شده با بازارهاي توسعه يافتـه داخلـي              
نرخ بهره از کمترين مقدار برخوردارند، که اين موضـوع نـشان دهنـده ارتبـاط عمليـاتي                 

در مورد اسپردهاي بازار پول داخلي  نيز قابل ذکر است که يکي             . زارها است خوب بين با  
هـاي   از مهمترين داليل اختالف اسپردهاي بانکي بين کشورها وجود اخـتالف در هزينـه          

توان از ماليـات بنـدي، بازارهـاي          باشد، از ديگر عوامل مي      معامالتي در بازارهاي مالي مي    
. دهنـد   سپردهاي پيشنهادي بازار را تحت تاثير قرار مـي        مشتقه، و تکنولوژي نام برد که ا      

عوامل غير قيمتي که الزم است مورد مطالعـه قـرار گيرنـد شـامل سيـستمهاي تـسويه                   
بررسي ايـن  . شوند ، حقوقي و کنترلهاي تنظيمي و نوآوري مي)تجارت(حساب و بازرگاني  

 .عوامل خارج از حوزه مورد بررسي اين مقاله قرار دارند
هاي مـالي و نيـز حـق      ميزان اسپرد بازار٩ و همچنين شکل ١٣ و  ١٢ل  در جداو 

شود حـق کميـسيون در     که ديده ميطور همان. اند کميسيون بازار سهام نشان داده شده     
باشد که تقريباً بيشتر از نرخ بازارهاي سهام ديگر کشورها اسـت،               درصد مي  ٢بازار سهام   
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. وسـعه يـافتگي بـازار مـالي کـشور باشـد           تواند نشان دهنـده عـدم ت        اين شاخص نيز مي   
شـوند بـدون ريـسک        همچنين با توجه به اينکه اوراق مشارکتي که در ايران منتشر مـي            

درصد بدون کـارمزد بـه فـروش        ١٧الحساب     تماماً با نرخ سود علي     ١٣٨٣بوده و در سال     
 .توان اسپردي براي اين اوراق منظور داشت اند، بنابراين نمي رسيده

 

 )١٣٨٣(اسپرد بازارهاي مالي و حق کميسيون بازار سهام -١٢جدول 
بازار اوراق مشارکت 

 دولتي
 بازار ارز خارجي

 )اسپرد به درصد(
 بازار سهام

)کميسيون درصد حق(

٢ ٠ ٠ 
 .بورس اوراق بهادار و بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايرانسازمان سايت اينترنتي : مأخذ

 

 ساالنه غيردولتي  و دولتي هاي حجم گردش سپرده(١ حجم معامالت بازار مالي-١٣جدول 
 )GDPبه صورت درصدي از 

 

 بازار بانکي
)١٣٨٣( 

بازار اوراق مشارکت 
 )١٣٨٣(دولتي

 بازار ارز خارجي
)١٣٨٣( 

 بازار سهام
)١٣٨٣( 

٥٤/٧ ٣/١ ٨/٢ ٤/١١ 
 .بورس اوراق بهادار و بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايرانسازمان سايت اينترنتي : مأخذ

 

گونـه کـه     حجم گردش بازار مالي ايران نشان داده شـده اسـت، آن       ١٣در جدول   
 ٥٤/٧معـادل    توليـد ناخـالص داخلـي        شود نسبت حجم معامالت بازار سهام به        ديده مي 

بـراي مثـال    (باشـد   درصد است، که در مقايسه با ديگر کشورها رقم بـسيار نـاچيزي مـي              
________________________________________________________ 

هـاي دولتـي و غيردولتـي بـه توليـد            درمورد بازار بانکي و بازار ارز به ترتيب از نسبت گردش سـپرده             -۱
اي ارزي دولتي و غيردولتي به توليـد ناخـالص داخلـي اسـتفاده            ه  ناخالص داخلي و نسبت گردش سپرده     

  .شده است
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، ١٣٧ به ترتيب    ١٩٩٣ايلند و کره در سال      نسبت مزبور براي کشورهاي مالزي، تايوان، ت      
 ترسـيم شـده     ١٤ و جدول    ٩روند اين شاخص در شکل      ) باشد   درصد مي  ٥١و  ٧٠،  ١٣٧

 مسئلهدهند،  اما نبايستي از اين         است، که همگي روند صعودي اين شاخص را نشان مي         
 معـامالت   صـورت   بـه نيز غافل بود که سـهم معنـاداري از معـامالت جـاري بـازار سـهام                  

بازي بوده و ناشي از تبـديل سـهام شـرکتهاي مختلـف بـه يکـديگر بـوده، کـه در                        فتهس
اما در بازار بانکي    . تواند شاخص مطمئني براي تعميق مالي محسوب شود          نمي صورت  اين

. معاملـه صـورت گرفتـه اسـت        توليد ناخالص داخلي      درصد ٤/١١ معادل   ١٣٨٣در سال   
مچنـان داراي سـهم قابـل تـوجهي در ميـان            شود، بازار بـانکي ه       که ديده مي   طور  همان

 ) .١٠شکل(معامالت مختلف بازارهاي مالي بوده است
 
 

 GDP روند نسبت معامالت بازار سهام به -٩شکل
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 GDPنسبت معامالت بازار سهام به - ١٤جدول
1369 019 1374 1 1379 159 

1370 099 1375 176 1380 118 

1371 055 1376 069 1381 249 

1372 052 1377 095 1382 61 

1373 06 1378 121 1383 754 

 .بورس اوراق بهادار و بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايرانسازمان سايت اينترنتي : مأخذ

 
 GDPبه  )غير دولتي و دولتي هاي سپرده ساالنه گردش(بانکي بازار معامالت  نسبت-١٠شکل
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 گيري نتيجه
توان در مورد توسعه بخش مالي ارائه داد عبارت است از   مييکي از تعاريفي را که

صورت يـک مجموعـه       عموماً يکپارچگي نيز به   . حرکت به سوي يکپارچگي بازارهاي مالي     
از آنجـا کـه در   . شـود  قيمتهاي سازگار داخلي بين تمامي بازارهاي مالي نـشان داده مـي   

باشند،  رهاي مختلف مالي زياد ميمراحل اوليه توسعه مالي عمدتاً اختالف قيمت بين بازا
بنابراين هدف اصلي توسعه مالي در اقتصادي که از نظر مالي کمتر توسعه يافتـه اسـت،                 
عبارت خواهد بود از برقراري قيمتهاي مالي در يک سطح صحيح؛ که اين نيز به معنـاي                 

ايـن مهمتـرين    . تعيين نرخهاي بهره واقعي سپرده و تـسهيالت در سـطح مثبـت اسـت              
تواند رشـد اقتـصادي را در يـک           نيسمي است که از طريق آن توسعه بخش مالي مي         مکا

اين کار با توسعه طيفي از ابزارهاي مالي با ويژگيهاي          . اقتصاد سرکوب شده افزايش دهد    
ارزشمندي چون مديريت نقدينگي و ريسک که سهم بخش مالي را در عملکرد اقتصادي         

 .شود سازند، ميسر مي  را  متعادل ميافزايش داده و به تدريج قيمتهاي مالي
شباهت بـا شاخـصهاي    اي از شاخصها در اين مقاله پيشنهاد شدند که بي   مجموعه

شاخـصهاي ارائـه    . سـازند   مقداري سنتي، ارزيابي توسعه بخش مالي را دقيقتر نمايان مي         
توانند به طراحـي سياسـتهاي        شده در اين مقاله جهت بررسي و مقايسه ژرفاي مالي مي          

اي از شاخـصهاي عملکـرد بـراي          مناسب جهت توسعه بخش مالي و نيز تهيـه مجموعـه          
 .ارزيابي سياستهاي اقتصادي کمک کنند

اما آنچه که از شاخصهاي مختلف تعميق مالي محاسبه شده براي ايـران گفتنـي               
اين است که وضعيت توسعه مالي بازار مالي ايران از وضعيت مناسبي برخـوردار نيـست،                

ر بعد شاخصهاي ساختاري ديده شد که هنوز بسياري از ابزارهاي تامين مالي      همچنين د 
 .اند و مديريت ريسک در فضاي تامين مالي اقتصاد ايران تعريف نشده
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  برخي از شاخصهاي توسعه مالي كشورهاي منتخب-١پيوست 
 

 

 كشور
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به توليد ناخالص
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نسبت بدهي 
بخش غيردولتي 
به توليد ناخالص 
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 ٣١/٠ ٣٥/٠ كرواسي ٦٥/٠ ٧٧/٠ كانادا
 ٢١/٠ ٤٤/٠مجارستان ٧٤/٠ ٨١/٠ ايرلند
 ٢/٠ ٩٠/٠ آرژانتين ٩٣/٠ ١٥/١ مالزي

 ٢٧/٠ ٨٠/٠ برزيل ٢٤/٠ ٤٥/٠ پاكستان
 ٥٠/٠ ٣٩/٠ شيلي ٩٧/٠ ١١/١ سنگاپور
 ١٩/٠ ٣٢/٠ كلمبيا ٩٩/٠ ٩٠/٠ تايلند

 ٣٧/٠ ٧٨/٠ مصر ١٦/١ ٨٢/٠ انگلستان
 ٨٢/٠ - فرانسه ٦٣/٠ ٥٦/٠ آمريكا
 ٥٤/٠ ٥٥/٠ ايتاليا ١/١ ٧٦/٠ آلمان
 ٦٧/٠ ٩٥/٠ اردن ١١/١ ٨٧/١ ژاپن
 ٤١/٠ ٨٢/٠ كويت ٥٩/٠ ٧٧/٠ كره

 ٣٨/٠ ٢٧/٠ مكزيك ٦٦/١ ٦/١ سوييس
 ٠١/١ ٨٠/٠ هلند ٣١/٠ ٥٨/٠ دانمارك

 ٣١/٠ ٣٠/٠ عمان ٣٥/٠ ٥٣/٠ سوئد
 ٥٠/٠ ٦١/٠ فيليپين ١٢/٠ ٣٤/٠بلغارستان

 ١٧/٠ ٢٧/٠ تركيه ٩٥/٠ ١٤/١ چين
 تونس

٤٨/٠ ٤٨/٠ 
متوسط 
 كشورها

٤٨/٠ ٥٧/٠ 

 .)٢٠٠٠(دك، دميرگوك و لوين: ماخذ
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 ٢پيوست 
ه يك نكته بسيار مهم يعني      هاي بازار سهام و بانك بايستي ب        در ارتباط با شاخص   

به طوريكه شاخصهاي توسعه مالي مبتني بر اين        . نحوه تامين مالي كشورها توجه داشت     
چـرا كـه رويكـرد تـامين مـالي كـشورها از يكـديگر               . دو را بايستي با دقت بررسي نمود      

 .نمايد اي مسائلي را ايجاد مي متفاوت بوده و لذا اين مساله در تحليلهاي مقايسه
اي   ددانان مالي نزديك به يك قرن است كـه در خـصوص اهميـت مقايـسه               اقتصا

هاي مالي مبتني بر بانك و بازار سهام نظرات متفـاوت و گاهـاَ متـضادي را ابـزار                    سيستم
كانـت و   -، دميرگوت ٢٠٠٠، آلن و گيل     ١٩٩٧، بوت و تاكور     ١٩٦٩گلداسميت  (دارند  مي

ي بر بـازار سـهام اسـت و در برخـي            در برخي از كشورها تامين مالي مبتن      ). ٢٠٠١لوين  
براي مثال آمريكـا نمـاد كـشورهاي سـهام محـور و آلمـان نمونـه                 . ديگر مبتني بر بانك   

ها به توليد ناخـالص داخلـي در          بطوريكه نسبت دارايي بانك   . كشورهاي بانك محور است   
به عبـارت ديگـر ايـن نـسبت در آلمـان            .  درصد است  ٥٣ درصد و در آمريكا      ١٥٣آلمان  
ها در نظام     ها بيانگر نقش و توان بانك       گستردگي دارايي بانك  . باَ سه برابر آمريكاست   تقري

ها اجازه ارائه خدمات مـالي مختلـف از    اين توان به بانك   . مالي و صنعتي يك كشور است     
از سـوي ديگـر در آمريكـا ارزش سـرمايه           . دهـد   ها را مي    جمله تامين منابع مالي شركت    

.  برابر آلمـان اسـت     ٤/٣ سهام به توليد ناخالص داخلي تقريباَ        هاي موجود در بازار     شركت
 .اين نسبت بيانگر تفاوت نقش و اهميت بازار سهام در اين دو كشور است

دارندگان وجود مازاد يـا     . بازار سهام و بانك دو شيوه متفاوت تامين مالي هستند         
ها   را در اختيار شركتتوانند بطور مستقيم در بازار سهام وجوه خود اندازكنندگان مي پس

كننـدگان    منابع مازاد خود را به اسـتقراض      ) بانك(قرار دهند يا آنكه از طريق يك واسطه       
هر يك از اين دو شيوه يا بطور كلي هر يك از اين دو              . داده و پاداش آن را دريافت كنند      

 .اي دارند نظام مالي، نقاط ضعف و قوت جداگانه
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 ٢ادامه پيوست 
ها و بازار سهام بطور توام و همزمـان وجـود             ام كشورهاي جهان بانك   تقريباَ در تم  

گذاران اقتصادي با ابزارهاي مختلف يكي از اين دو شيوه را محور قـرار                اما سياست . دارند
نظـام مـالي تعـداد بـسيار        . كننـد   داده و شيوه ديگر را به عنوان ابزاري فرعي انتخاب مي          

توان در الگوي بانـك محـور         كثر كشورها را مي   محدودي از كشورها سهام محور است و ا       
علت گستردگي نظام بانك محور بر بـازار سـهام محـور مقـدمات و پيامـدهاي         . جاي داد 

رشد سالم بازار سهام نيازمند نظام حسابداري و حـسابرسي          . نظام مالي سهام محور است    
مديريت و نيـروي    توانمند، نظام حقوقي و قضايي دقيق، به هنگام و فراگير و بازار شفاف              

 .هاي رقيب است هاي ورشكسته توسط شركت انساني و همچنين امكان جذب شركت
هر يك از مقدمات نظام مالي سهام محور، نيازمند تمهيدات گسترده است و هيچ        

استانداردهاي حـسابداري و حـسابرسي را شـايد         . مدت قابل وصول نيستند     يك در كوتاه  
ن كرد اما تربيت نيروي انساني براي اجراي آن و اداره  بتوان در طول يك يا دو سال تدوي       

نظام حقوقي و قـضايي     . هاي دولتي و خصوصي امري ديرياب است        اجرايي آن در شركت   
دقيق، به هنگام و فراگير كه اختالفات ميان مالكان و مديران را رفع و رجوع كنـد و بـه                    

اهـد شـد ثمـره توسـعه        مالكان اعتماد دهد كه حقوق آنهـا توسـط مـديران پايمـال نخو             
هاي ناكارامد اسـت،      كاركرد خوب بازار سهام نيازمند ورشكستگي شركت      . بلندمدت است 

در كشورهاي سهام محور به ويژه آمريكا و انگلستان ميزان ادغام و تملك شركتها بـسيار          
 .گسترده و غيرقابل مقايسه با ساير كشورهاي پيشرفته است

ننـدگان منـابع مـالي بـر اسـاس وضـعيت            در نظام مالي بانـك محـور، تـامين ك         
مـدت    در نوسـانات كوتـاه    . گيرنـد   مدت و نوسانات بازار تصميم به تغيير دارايي نمي          كوتاه

كنند و سعي خواهند كرد با ابزارهاي مختلف شركت را به وضـعيت بهتـر سـوق              صبر مي 
 ها مالك بلندمدت شركت محسوب شده و از همين رو با كاهش سود شركت               بانك. دهند

مـدت    داران مالك كوتـاه     كه در نظام مالي سهام محور سهام        در حالي . سازند  را منحل نمي  
در نتيجه ورشكستگي . افتند محسوب شده و با كاهش سود به فكر انتقال دارايي خود مي

نفـسه    البتـه ورشكـستگي فـي     . تر از بانك محور است      در نظام سهام محور بسيار گسترده     
 .تگي به معناي حذف واحدهاي غيركارآمد استورشكس. امري نامطلوب نيست
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 ٢ادامه پيوست 
دهنـد    در صحنه رقابت، واحدهاي ضعيف جاي خود را به واحدهاي توانمندتر مي           

شوند نظـام بقـاء       ها ورشكست نمي    نظام صنعتي كه در آن شركت     . شوند  يا جذب آنها مي   
اما بايـد   . اقتصادي است در واقع ورشكستگي، يكي از عالئم حياتي نظام         . ناكاراآمدهاست

 .توازني ميان ورود واحدهاي كارا و ورشكستگي واحدهاي ناكارآمد برقرار باشد
هاي زيادي در بازار سهام ورشكست شوند و به داليل متعدد از  فرض كنيد شركت

جمله فقدان دانش مديريتي يا موانع قانوني يا محدود بودن ظرفيتهاي انـساني و اداري،               
هـاي كارآمـد ميـسر نباشـد، در ايـن         ها توسـط شـركت      تملك اين شركت  امكان ادغام و    

صورت، خروج واحدهاي غيرسودآور و عدم جـايگزيني واحـدهاي توليـدي كارامـدتر بـه         
اين چنين وضـعيتي مـشابه بيمـاري اسـت كـه            . انجامد  كاهش توليد ناخالص داخلي مي    

توانـد بـه      وضعيت مـي  اين  . شود  بدون جذب مواد مغذي، مواد زائد آن به سرعت دفع مي          
 .مرگ فرد يا اقتصاد بيانجامد

رمز موفقيـت نظـام بـازار در چيـزي اسـت كـه شـومپيتر آن را تخريـب خـالق                      
كنند اما تخريـب   واحدهاي كارآمد، واحدهاي غيركارآمد را از صحنه بيرون مي        . خواند  مي

 .ه استها و اشتغال جديد و رشد اقتصادي همرا واحدهاي قبلي باخلق واحدها، فعاليت
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 مقدمه 

ـ Landau( در پي بحثی کـه توسـط سـه اقتـصاددان دويچـه بانـک        Garber و 
________________________________________________________ 
1- China’s Role in the Revived Breton Woods System: A Case of Mistaken Identity. 

 در مجله فاينانشال تايمز با عنوان  ,٢٠٠٥اي از مقاله پيش رو را در چهارم مارس  نگارندگان خالصه -٢
(A faulty strategy weakens chain's prospects) پيش نويس اوليه ايـن مقالـه در   .  نموده اندارائه

 که  در فـدرال رزرو       "بينشی نو برای توسعه آسيايی    : رواج مجدد سيستم برتون وودز    "همايشي به عنوان    
, نويسندگان در تهيه پـيش نـويس اوليـه        .  برگزار گرديد ارائه شد    ٢٠٠٥وريه  سان فرانسيسکو در تاريخ ف    

دانسته ضمن  Ted Truman , Bill Cline  وJohn Williamson هادهاي مفيد اين کار را وامدار پيشن
 .اند نيز در تحقيق مزبور مشايعت و همکاري قابل تحسين نمودهThomas Flynn وAnna Wongاينکه 

3- Morris Goldstein and Nicholas R. Lardy. 
۴-  Morris Goldstein در فاصله (دوق بين المللي پول  به عنوان کارمند ارشد صن١٩٩٤ تا ١٩٩٧٠ از

نـامبرده در تحقيقـات   . انجـام وظيفـه نمـود     ) IMF در سـمت معـاون اداره تحقيقـات         ١٩٩٤ تا   ١٩٨٧
متعددي که در خصوص کشورهاي آسيايي صورت گرفت به عنوان مؤلـف و يـا همکـار طـرح مـشارکت                     

عالي مطالعات بين الملل  در مؤسسه ١٩٩١ -٩٥ در فاصله سالهای Nicholas R. Lardy. داشته است 
 به عنوان همکـار عـالي در   ١٩٩٥-٢٠٠٣دانشگاه واشنگتن به عنوان مدير مؤسسه و در خصوص سالهای   

مـشاراليه نيـز تحقيقـات    . برنامه مطالعات سياست خارجه در مؤسـسه بروکينـگ فعاليـت نمـوده اسـت                
 .اي در ارتباط با منطقه آسيا و مسائل جهاني نموده است گسترده

 . جمهوري اسالمي ايران مرکزي حقق اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي بانک م-٥
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Folkerts , Dooley      روف اختصاري    که از اين پس با حDFG        شـود    از آنهـا يـاد مـي( 
تداوم حجم عظيم کسري حساب جاري  نگرانی نسبت به ، جایشد آن دامن زده مطرح و به

 .ماند نمی باقی آسيايي کشورهاي از گروهي شده گذاري ارزش کم ارز نرخهاي يا متحده اياالت
(Dooley, Folkerts-Landau, and Garber 2003, 2004b, 2004c, Folkerts-Landau2004) 

اين سه اقتصاددان در بررسي خود به اين نتيجـه رسـيدند کـه ايـاالت متحـده و          
 ١"سيـستم برتـون وودز احيـا شـده        " يک قرارداد ضمني موسوم به     اقتصادهاي آسيايي به  

 منـافع خالـصي را بـراي هـر دو           ،که به راحتی برای يک يا دو دهه ديگر         اند، قدم گذارده 
ترتيـب ايـاالت     بـدين . در پي خواهد داشـت    ) و اقتصادهاي آسيايي  اياالت متحده   ( طرف

متحده به سهم خود از منابع پايدار و در عين حال کم هزينه، جهت تأمين حجـم انبـوه                   
 ميليـارد دالر و يـا   ٦٦٠شود همواره در سطح  که برآورد ميـ کسري حساب جاري خود  

و بـه بـاور بـسياري از        (د   برسـ  ٢٠٠٤ اين کشور در سال      GDP درصد از    ٥/٥به تعبيري   
بـرد   بهـره مـي    - )گران در سالهاي آتي بر حجم کسري مزبور افزوده خواهـد شـد             تحليل

Cline forthcoming Mann 2004 ).(  
اگر حجم عظيم خريد اوراق بهادار خزانه داري اياالت متحده توسـط کـشورهای              

ونی و تأمين مالي خارجي     قطعا نرخهاي بهره اياالت متحده باالتر از حد کن        ،  آسيايي نبود 
تـر از    تر و سخت   تر و به عبارتي تأمين وجوه پرهزينه       اطمينان کسري توسط اين کشور کم    

       بــه نــوعي عــدم انــضباط در ايجــاد تــراز ميــان "نهايتــا ,و چــه بــساشــرايط حاضــر بــود 
ری گذا بعالوه وضعيت مناسب سرمايه. انجاميد  در اين کشور میگذاري سرمايهـ انداز   پس

 دهـد   مياين امکان را به شرکتهاي آمريکايي        مستقيم خارجی دراين کشورهاي آسيايي،    
که با استفاده ازنيروي کار ارزان ودر عين حال ماهر کـشورهای مزبـور بتوانـد سـودهاي                  

 .فراهم آورد )کشورهای آسيايي(گذارها  ين سرمايهکالن و وراي معمول برای ا
________________________________________________________ 

 .کنيم  استفاده ميBW2از اين پس به جاي اين واژه از حروف اختصاري   -١



 نقش جمهوري چين در سيستم برتون وودز احياشده

 
٢٠١

کـشورها در بـازار     مستمر و همه جانبه ايـن        دخالت   ، از منظر کشورهاي آسيايي   
شدن و يا حتي جلوگيري از افزايش ارزش و منع تقويت پول ملي ايـن               ارز، باعث محدود  

کم ارزشـگذاري پـول ملـي بـه نوبـه خـود، الزمـه               . شود  کشورها در برابر دالر آمريکا مي     
 اقتصادي و   ريزي و بنانهادن استراتژي توسعه مبتني بر صادرات به منظور تحقق رشد            پي

ايجاد اشتغال در کشورهايي است که از مازاد و تراکم نيـروي انـساني برخـوردار بـوده و                   
براي پيشگيري از بروز هرگونه نارسايي و فشار اجتماعي در اقتصادشان ناچار بـه توسـل                 

 .به چنين ابزارهايي هستند
 جهـانی  ، توان فروش محصوالت در بازارهـای  )DFG(به باور اقتصاددانان مذکور   

. باشـد  اشتغال ايجاد شـده در کـشورهای آسـيايي مـی      ها و   گذاري  نشانگر کيفيت سرمايه  
گذاری مستقيم خارجی در  صنايع توليد کاالهاي صـادراتي، در کنـار              سرمايه طور  همين

اندازي صنايع مزبور نشانه تحقق موجودي سـرمايه         گذاران داخلي جهت راه    تالش سرمايه 
 هـدف مزبـور در    ،  بوده که در فقدان چنـين امکـاني       )  براي توليد  اندازه جهاني  در حد و  (

کـشورهاي آسـيايي    . شد الت در سيستم مالي داخلي محقق نمي       و اختال  شرايط ناکارآيي 
گذاری در ايـن کـشورها و        آمريکايي به سرمايه   گذاران سرمايه استقبال چشمگير  متعاقب

د و کاستن از منازعات تجـاري بـا          حفظ سو  ،تمايل آنها به تداوم دسترسی به اين بازارها       
بر باز بودن بازارهاي اياالت متحده به روی کاالهـاي صـادراتي            "کشورهاي آسيايي، متفقا  

 .کنند خود تاکيد داشته و برای تحقق اين مقصود تالش مي
اين کشور بزرگترين بازار کار مواجـه       . کند  ايفا مي  BW2 چين نقشي اساسي در     

 مـستقيم   گـذاري   سـرمايه  کار در دنيـا و بزرگتـرين پـذيرای           با مازاد تراکم عرضه نيروي    
ضمن اينکه با جای گرفتن در زمـره يکـي از دو منبـع بـزرگ رسـمي                    باشد، خارجي می 

 دومـين نگهدارنـده     ،تأمين مالي کسري حساب جاري آمريکا در طـي دو سـال گذشـته             
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ايـاالت   ديگـر طـرف    از. شـود  داري اياالت متحده  محسوب مي       خزانه بهاداررسمي اوراق   
. متحده نيز براي مدت يک دهه بزرگترين بازار صادراتي برای کـشور چـين بـوده اسـت                 

DFG                  در تحليل خودبه برخي جوانـب ديگـر اقتـصاد کـشورهاي آسـيايي درچـارچوب 
BW2)      سيستم -١توان به اند ازاين جمله می   پرداخته) بويژه بادر نظر گرفتن کشور چين 

اندازهاي داخلي در مـسيرها و کانالهـاي کـاراتر            پس مالي داخلي ضعيف که در تخصيص     
کـاربر  " اقتـصادي کـه پيکـره صـادراتي آن تقريبـا          -٢د،باشـ   مـي رو    توليد با مشکل روبـه    

کشورهايي که هرگونه ضعف و ناتواني در ايجاد متناسب شغل موجبات بـروز             -٣باشد، می
سياري مشکالت ديگر آورد و ب عواقب نابسامان اجتماعی براي رهبران سياسي را پديد مي    

 به تناوب از مجموعه آمار      DFG. باشد، اشاره کرد   می هاي اين اقتصادها   را که از مشخصه   
بينـي نـسبت بـه       های اين کشور و ارائه پـيش        کشور چين براي به تصوير کشيدن ويژگي      

BW2اند  استفاده نموده. 
 .شدبا تر می  بالنسبه مشکلBW2 تطبيق  ديگر اقتصادهاي آسيايي با قالب

داري ايــاالت متحــده در ميــان   ژاپــن بزرگتــرين نگهدارنــده اوراق بهــادار خزانــه
 و سه   ٢٠٠٣ به شدت در بازار ارز مداخله کرده و در اواخر سال             ،کشورهاي خارجي بوده  

اما اين کشور به لحاظ .  به وضوح در جهت تقويت دالر تالش نمود ٢٠٠٤ماهه اول سال   
 مـستقيم   گـذاري   سـرمايه اشته و در خصوص پـذيرش       مازاد نيروي کار مشکل خاصي ند     

 . کند خارجي بسيار بسته عمل مي
ليکن بـنگالدش در تـأمين       ،هند و بنگالدش با تراکم و مازاد نيروي کار مواجهند         
هنـد در ايـن خـصوص در        . مالي کسري حساب جاري اياالت متحده نقش مهمي نـدارد         

در مجمـوع   . باشـد  تري برخـوردار مـی    ژاپن و تايوان از درجه اهميت کم       ،مقايسه با چين  
ي خـود را در سـال       المللـ   بينتايلندو فيليپين ذخاير     ،مالزي، سنگاپور  ،کنگ تايوان، هنگ 
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افزايش دادند بـا ايـن وجـود         ) ميليارد دالر  ٢٤٢( به ميزان قابل توجهي      ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣
گيهـاي  اين اقتصادها به طور ملموسی از يکديگر متفاوت بـوده و هيچکـدام، تمـامی ويژ               

گونـه    بويژه همان . دهند   را پوشش نمی   BW2برشمرده شده براي اقتصادهای آسيايي در       
کـه  -د تفاوت قابل توجهي ميان منافع اين کشورهاي آسـيايي           شو  مينيز اشاره   " که ذيال 

 . وجود دارد-باشد  میBW2شرط اساسي جهت ايجاد اعتبار و مقبوليت 
هـاي   يـن سيـستم در تبيـين انگيـزه      به قدرت پاسخگويي ا   "عموما BW2بنابراين  

اي خـاص از سياسـتهاي نـرخ ارز،          چين و اياالت متحده در اتفاق و پايبندي به مجموعه         
. بـستگي دارد   )بـراي يـک يـا  دو دهـه آينـده           ( و جريان سرمايه     گذاري  سرمايه ،تجارت
 بـا برخـي از      BW2 تطبيق چـين بـا سـاختار       ،دشو  ميگونه که در ادامه نيز اشاره         همان

ــتراتژي     رو ــه اس ــمن اينک ــدارد، ض ــشورهمخواني ن ــن ک ــصاد اي ــاي اقت ــدها و ويژگيه ن
  براي توسعه بلند مدت اقتصادي چين کارساز و معقول به نظـر           BW2شده در    بندي آرايه
سازي، جريان عظيم    در پيوند با اموری چون ؛ رفتار نرخ واقعي ارز، هزينه عقيم           . رسد نمي

 در  گـذاري   سـرمايه يم خـارجی در تـأمين مـالي          مستق گذاري  سرمايهورودسرمايه، نقش   
هاي ثابت چين، ميزان مشارکت بنگاههاي خارجي در بخش صادرات چين ويـادر               دارايي

تبيين استراتژی اقتصاد سياسي مبني بر       مالکيت صنايع توليدکننده کاالهاي صادراتي و     
ب و توانـد توضـيح مناسـ    به هـيچ عنـوان نمـی   BW2  حمايت تجاري در اياالت متحده،

 ،بـرای آينـده    برنامه ايـن کـشور     ای در خصوص نحوه رفتار چين در گذشته و         کننده قانع
 بـه هـيچ عنـوان يـک         BW2اند کـه در      نگارندگان مقاله حاضر نتيجه گرفته     .ارائه نمايد 

  گـذاري  ارزش کننده براي کسري عظيم حساب جاري اياالت متحـده و کـم            پاسخ متقاعد 
تواند و يا بايد در دهه آينده و يا       يي و اينکه اين روند مي     شدن نرخ ارز در کشورهاي آسيا     

تـرين    در خـوش بينانـه     BW2در عـوض    . توان يافـت   براي مدتي طوالني ادامه يابد نمي     
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حالت عبارتست از يک توضيح بخردانه و حاکي از بصيرت کـه برخـي از عوامـل دخالـت       
وجيـه نمـوده و شـايد تـا          ت ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣کشورهاي آسيايي را در بازار ارز در سـالهاي          

 . حدودي بتواند سياست مالي اياالت متحده را در دوره مزبور توضيح دهد
 

 سياست نرخ ارز کشور چين
ــاختار   ــن س ــستانکار     BW2در بط ــشورهاي ب ــه ک ــت ک ــه اس ــاور نهفت ــن ب  اي

آسـيايي بـويژه چـين، داراي يـک خواسـته عميـق ملـي در جهـت کـم                    )دهنـده  اعتبار(
منظور تشويق صادرات وتحريک رشد صادرات محور و جلب           ارز به ارزشگذاري نرخ واقعی    

 بـه ايـن موضـوع       )DFG) b٢٠٠٤براي مثال   . ندباش  مي مستقيم خارجي    گذاري  سرمايه
 چـين از صـادرات      GDPاشاره دارند که در يک حساب سر انگشتي يک چهارم از رشـد              

د در مقايسه بـا سـاير   تر سرمايه به تولي    نشأت گرفته و اين بخش با توجه به نسبت پايين         
 درصد از رشـد اشـتغال در کـشور را بـه خـود اختـصاص                 ٣٠بخشهاي اقتصادي حداقل    

 .دهد مي
به هر تقديرسؤال و نکته اساسي آن است که از ميان ارزهـای خـارجی کـداميک                 

  بايستي کمتر ارزشگذاري شود؟
 ،تـايوان  ،در اين مطالعه شامل کشورهاي چـين      (با تفکيک منطقه حساب تجاري      

و سـاير    اروپـا (از منطقـه حـساب سـرمايه        ) کـره و مـالزي     ،ژاپـن  هنگ کنگ، سنگاپور،  
 بـر   DFG.  بر دالرمتمرکزشده است   DFG) کشورهاي در واقع با سيستم نرخهاي شناور      

اين باورند که کشورهاي آسيايي ناچار به کنترل و يا کم ارزشگذاري نرخهاي واقعـي ارز                
ها نـسبت   ت به اياالت متحده براي اين کشور       ديگر صادرا  به بيان . ندباش  ميدر برابر دالر    

 .به صادرات به اروپا ارجح است
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کشورهاي آسيايي به هر جايي که امکان تـأمين مـالي و جبـران عـدم ترازهـا را                   
حـده بـر خـالف      دهند اما بايد در نظر داشت که اياالت مت         فراهم سازد صادرات انجام مي    

جه به مشکالت ساختاري و پـذيرش مـشکالت اروپـاي           اروپا با تو   .اروپا کشوري باز است   
 بنـابراين صـادرات کـشورهاي آسـيايي بـه طـور             ،شرقي توان قبول سيل کاالها را ندارد      

هاي مالي  د مگر آنکه آمريکا به جهت برخي نابسامانيشو ميمعمول به سوی آمريکا روانه 
 ١.مجبور به اعمال برخي سياستهاي بسته و انقباضي بازرگاني شود

چه از باب صادرات مستقيم چين به اياالت متحده و           -به هر شکل اياالت متحده      
-)صادرات چين به هنگ کنگ و از آنجا به ايـاالت متحـده   (صادرات مجدد  منظر چه از 

اياالت متحده تنها پذيراي    . دشو  مييکي از بازارهاي هدف صادراتي کشور چين محسوب         
و سوم مـابقي بـه سـاير نقـاط دنيـا ارسـال              د و د  باش  مييک سوم از حجم صادرت چين       

شـده    در بررسي خودبرای اروپا به عنوان بازار هدف اهميت کمتری قايل           DFG. گردد  مي
يـک چهـارم کـل      ( ميليـارد دالر     ١١٠ را   ٢٠٠٣و کل صادرات چين بـه اروپـا در سـال            

کـل  چنانچـه   . نمايند  نيز عنوان مي   DFG همانگونه که    -اند   عنوان نموده ) صاردات چين 
 -  درصــد از کــل رشــد اشــتغال در چــين گــردد٣٠صــادرات چــين منجــر بــه تحقــق 

صادرات به اياالت متحده نبايد بيش از ده درصد از رشد اشتغال چـين را موجـب             "مسلما
گيري و سياسـتگذاري نـرخ ارز چـين تـأثير            تواند در تصميم   زی که نمی  ي رقم ناچ  -گردد

ن به اين نتيجه رسيد که حجم صادرات چين  توا ر مي ت  با يک ديدکلی  . مهمی داشته باشد  
  درصـد از   ٤٠تنهـا    اند شده) وصل"کامال( به کشورهايي که نرخ ارزشان به دالر ميخکوب       

 درصد از کل صـادرات چـين   ٦٠و به عبارت ديگر  دهند کل صادرات چين را تشکيل مي     
 . باشد گيرد که نرخ ارزشان نسبت به دالر شناور می به کشورهايي صورت مي

________________________________________________________ 
1- Dooley, Folkerts-Landau and Garber 2003-9 . 
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نابراين چنانچه چين استراتژي توسعه مبتني بر کـم ارزشـگذاري ارز را تعقيـب               ب
نرخ ارز واقعي وزني شده بـر اسـاس         " نمايد براي مسئوالن امر مطلوبتر خواهد بود که به        

باشد که بهتـرين  مـالک        پذيري می  اين شاخص معيار سنجش رقابت    . بينديشند" تجارت
 ١گونـه کـه در شـکل          همـان امـا   . شـود  مـی براي رشد و عملکرد اشتغال چين محسوب        

سـال گذشـته    ١٥طي " نرخ ارزواقعي وزني شده بر اساس تجارت" د رفتارشو ميمشاهده  
يکـی از اجـزای اسـتراتژي       ارزشـگذاري نـرخ ارز     تواند اين فرضيه را که سياست کـم        نمی

 اسـاس   وزني شده بر  (نرخ ارز واقعي    . سهولت نشان دهد    را به  باشد توسعه پايدار چين می   
 درصد اضافه   ٣٠ حدود   ٢٠٠٢)اول سال   ( تا   ١٩٩٤چين در طي دوره اول سال        )تجارت

د در اغلـب دوره     شـو   مـي  مـشاهده    ٢طور کـه در شـکل         اما همان . ارزش پيدا کرده است   
کـه  (چين حجـم انبـوه کـاهش اشـتغال در واحـدهاي دولتـي و بخـش صـنعت                     ،مزبور
بعـالوه  . را تجربـه نمـود  ) گـردد  مـي  تمامي صادرات چين توسط اين بخش محقق      "تقريبا

 .چين شاهدحجم انبوهي از مازاد نيروي کار در بخش کشاورزي در دوره مزبور بود
وزنـي شـده بـر      (، نرخ ارز واقعي     ٢٠٠٢زمان اوج ارزش دالر در فوريه       هرچند در   

  بـه     درصد کاهش ارزش وسرعت انباشـت ذخـاير        ١٠کشور چين حدود    ) اساس تجارت 
 ٢٠٠٤ ميليارد دالر نيـز در سـال         ٢٠٧ و   ٢٠٠٣ ميليارد دالر در     ١٦٢( شدت رشد يافت  

، امـا آنچـه کـه در    )٢٠٠٥بانـک خلـق چـين     ،٢٠٠٤اداره ملي آمار چـين    ( )افزوده شد 
  تـا ابتـدای      ١٩٩٤ است که چراچين بين سـالهای          مغفول مانده است آن    DFGبررسي  

رخ ارز رخ دهد و يا چـرا          اجازه داده است چنين افزايشی در  ارزش واقعی ن           ٢٠٠٢سال  
گونه که    اند؟ آن   متوليان امر از تاريخ مزبور به استراتژی کم ارزشگذاری تغيير موضع داده           

خصوص تحقق رشد اشتغال مـدتها قبـل از         ها در   ها و نگراني    شد دغدغه  در باال نيز اشاره   
اگر مسئوالن دولـت چـين از بحـران مـالي آسـيايي درس              .  نيز وجود داشت   ٢٠٠٢سال  
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رسيدند که ارزشگذاري باالی نرخ ارز تـا چـه ميـزان مخـاطره               رفته و به اين نتيجه مي     گ
 ٢٠٠٢رز را تـا  گيري و حرکت به سمت استراتژي کم ارزشگذاري  ا  آميز است چرا سمت   

 ؟ به تعويق انداختند
 بـراي  ،DFGرسد استراتژي نـرخ ارز تبيـين شـده توسـط      در مجموع به نظر مي    

در واقع چنانچه بر وضعيت رفتاري نـرخ ارز         . خواني ندارند  هم BW2چين در چار چوب     
دو فرضيه  مروري داشته باشيم اين رفتار بيشتر با اين         ) طي دهه گذشته   (در کشور چين  
هـاي   اول آنکه چين ميخکوب شـدن بـه دالر را بـه عنـوان يکـي از پايـه                  . سازگاري دارد 

در نتيجـه   . مـد  نظـر دارد      سياستهاي پولي داخلي خود در گذشته و حال ادامـه داده و           
با افزايش ارزش در مقابل ساير ارزهـا          دالر ٢٠٠٢ تا اوايل سال     ١٩٩٤زماني که در دوره     

و به همـين ترتيـب، پـس از دوره       از دالر تبعيت نمود    )ی چين پول مل (يوآن  مواجه شد،   
 نظردر طول دوره مورد  اين فرضيه برای نرخ واقعی ارز. بود مزبور تابع کاهش ارزش دالر 

دومين فرضيه آن است که چـين ابتـدا بـه جهـت              .با مشاهدات واقعی قابل تطبيق است     
بعـدها   کرد اما  نسبت به دالر ميخکوب مي     را تحقق سياست ثبات مالي داخلی، پول خود      

 بـه نـوعي ناخواسـته       ٢٠٠٤ول سال    و نيمه ا   ٢٠٠٣به جهت  انفجار اعتبارات داخلي در        
قطعا اين سياست در آينده به يک  .تقل نمايان گرديدن سياست پولي مسهای فقدا هزينه

اي نيـست کـه بتـوان از يـک           تر متمايل است اما شرايط فعلي بـه گونـه          سيستم منعطف 
امکـان بـراي تقويـت       گونه اضافه ارزشگذاري و ايجاد     به جهت آنکه هر    سيستم ميخکوب 

ينکـه موجـب    د و هـم ا    کن  ميارزش دالر فرصت جديدي براي فعاليت سفته بازان ايجاد          
 ايـن کـشور تـرجيح    ،بنابراين. شود دست کشيد ميتسليم شدن در مقابل  فشار خارجي    

که مسئوالن شرايط الزم را براي خـروج مهيـا ببينـد              دهد رژيم قبلي خود را تا زماني       مي
و اهـداف تـشريح شـده توسـط سياسـتگزاران         اين موضوع  بـا آمـار نـرخ ارز           . دهدادامه  
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رود تغيير سياست ميخکوب کردن نسبت بـه دالر          که انتظار مي   اين مطابقت داشته، ضمن  
 در سناريوي ترسيمي خود آنرا براي يـک يـا دو دهـه              DFGبه مراتب زودتر از آنچه که       

 .اند به وقوع بپيوندد آينده پيشنهاد کرده
 

 سازی هاي عقيم هزينه

DFG         بـه   تنها در صورتي قـادر    ، بر اين باورند که سياست کم ارزشگذاري نرخ ارز 
دوام براي يک دهه و يا بيشتر در چين و ديگر کشورهاي آسيايي است که اين کـشورها                  

  ايـن   سازی و سرکوبهای مـالي باشـند در غيـر          هاي عقيم  قادر به پايين نگه داشتن هزينه     
صورت سياست پايين ارزشگذاري نرخ با توجه به باال رفتن جريان سـرمايه بـه داخـل و                  

نرخ واقعي دستمزد بويژه در بخش صادرات بـال         افزايش  "  بعضا افزايش نرخ تورم داخلي و    
 معتقدند که ترکيبي از نرخهاي پايين بهره اوراق قرضه در کشورهاي DFG .گردد مياثر 

کنترلهاي مؤثر بر جريان خروجی سرمايه و موفقيت بانکهاي مرکزي در حـصول             ،آسيايي
نـرخ ارز در آسـيا       ارزشـگذاري آن است که کـم      به اهداف نرخهاي تورم پايين به مفهوم        

 .  تداوم خواهد يافتبراي مدت مديدي
روبينـي و سـستر      از جملـه     BW2همچون ساير انتقادهای انجام شده نسبت  به         

نگارندگان  ٤ ، راجان و ساب رمانيان     ٣)۲۰۰۴( ، ايچن گرين     ٢)۲۰۰۴( ، روبيني    ١)۲۰۰۴(
لت در بازار ارز در مقياس کالن و مقاله حاضر بر اين باورندکه پايداري و تداوم امکان دخا

 به سه دليـل     DFGشورهاي آسيايي توسط    سازی در کشور چين و ساير ک       سياست عقيم 
 :ذيل بيش از حدبرآورد شده است

________________________________________________________ 
1- Setser and Roubini. 
2- Ronbini. 
3- Eichengreen. 
4- Rajan and Subramanian. 
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 درصـد  ٥/٥از (اول آنکه با افزايش ميزان کسري حـساب جـاري ايـاالت متحـده           
GDP   اران خـصوصی   گذ  ايهسرمو با افزايش نگراني در ميان        ) درصد و بيشتر   ٨ الي   ٧ به

 با  نرخهاي جاری بهره و ارز تنها راهـي کـه             گذاري  سرمايهخارجي  نسبت به مخاطرات      
سـهم  ،د آن است که بانکهـاي مرکـزي کـشورهاي آسيايي        مان  مي باقي   BW2براي حفظ   

امـا ايـن امـر مـستلزم مواجهـه و           . بيشتري از کسري اياالت متحده را تأمين مالي کنند        
 . دباش مي و مخاطرات اين عمل توسط بانکهاي مرکزي آسيايي ها هزينهپذيرش افزايش 

مبني بر افزايش خالص بدهي خـارجي       ) ٢٠٠٤(يني و سستر    بروبر اساس برآورد    
 تريليـون دالر فعلـي بـه        ٢اياالت متحده، الزم است ذخاير ارزي کـشورهاي آسـيايي از            

نوبه خود متـضمن افـزايش      اين امر به    .  افزايش يابد  ٢٠١٠ون دالر تا سال      تريلي ٧حدود  
 قرضه داخلي به منظور جذب نقدينگي مترتب بـر دخالـت شـديد در    شديد فروش اوراق    

 بانک مرکزي از طريـق      ٢٠٠٤ و   ٢٠٠٣براي مثال در کشور چين در سال        . بازار ارز است  
اي از افزايش    بخش قابل مالحظه   ، و فروش اوراق قرضه کوتاه مدت      افزايش ذخيره قانونی  

اما حتي با چنين تالشهايي براي      . ارزي را خنثي نمود   هاي   در اثر تجمع ذخيره   پايه پولي   
 شـاهد تـراکم     ٢٠٠٤ تـا نيمـه اول سـال         ٢٠٠٢ در آغاز سه ماهـه چهـارم         ،سازي خنثي
مسئوالن چيني تنها با اعمال کنترلهاي شديد و        . ري توأم با فشار هاي تورمي بوديم      اعتبا

ي هــا پــروژهمــصوبات مربــوط بــه  ،نکيغيــر منعطــف اداري در خــصوص تــسهيالت بــا
استفاده از زمين توانستند بر متغيرهای پولی و اعتباری کنترل ونظـارت            و   گذاري  سرمايه

 خود را بازيابند اين روشها در واقع گامي به عقب و تخطي از سياست التفات بـه اهـداف                  
جـای    بـه بلند مدت تری چون استفاده از نرخهاي بهره و ساير ابزارهـاي سياسـت پـولي                 

استفاده از ابزار اعمال کنترلهاي مستقيم اداري به مثابه ابزاری جهـت مـديريت اقتـصاد                
چنانچه انباشت ذخاير در چهـار  ). (Goldstein and Lardy 2004د شو ميکالن تلقي 
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ـ   ميالي پنج سال آينده دو يا سه برابر شود اينکه سيستم مالي چين چگونه                د بـدون   توان
دستوري از ـ و توسل به اعمال قوانين سخت و ابزارهای کنترلي  تحمل فشارهاي تورمي 

 و  هـا   سـپرده چنانچه نرخهاي رسمي بهره برای      . اين مخمصه خالصي يابد، روشن نيست     
تسهيالت سيستم بانکي با وجود افزايش فشارهاي تورمي و عدم تمايل بانکهاي تجـاري              

 قرضـه دولتـي در پورتفـوي        که تعداد آنها درحال افزايش است به  افـزايش سـهم اوراق            
ی اضافی  چه بسا از سيستم بـانکي خـارج           ها  سپردهپايين نگه داشته شود، وجوه و       ،خود

همچنين مقامات عاليرتبه چيني بـه      . دياب  ميای جريان     شده و به سمت بازارهای حاشيه     
که با گردش مـالي بخـش تجـاري بـيش از يـک تريليـون دالر                  اين موضوع اشاره دارند   

تـداوم   عرصـه بـراي چـين جهـت اعمـال و           ،الملـل   بـين تباطات بـا اقتـصاد      وگسترش ار 
از سـوي ديگـر، مـسئوالن چـين         . دشـو   ميتر   محدودسازی جريان خروجی سرمايه تنگ    

کـه نـرخ    اند که در شرايط افزايش شديد نرخ بهره در حالي       پياپي به اين نکته اشاره کرده     
ها و تمايالت سفته بـازي در جهـت         د، قريحه   شو  مياسمي ارز همچنان ثابت نگاه داشته       
بـه   سازي تنها  عقيمه چنانچ.(Yu yang ding)  يابد جريان سرمايه به داخل افزايش مي

هاي نهـايي    هزينه داشته باشند،  سريع رشد يابد و انباشت اعتبارات اجازه     جزيي ادامه  صورت
 فزاينـده اعطـاي     افـزايش . بسيار باال خواهد بود    ١مالي ناشی از افزايش وامهاي اجرانشده     

ـ   مي ٢٠٠٤ تا نيمه اول سال    ٢٠٠٢تسهيالت توسط سيستم بانکي از اواخر سال         د در  توان
 ١٥بـه ميـزان      )(NPLsنهايت هزينه دولت چين را به دليل افزايش وامهاي اجرانـشده            

به واقع اگر بانک مرکزي از کنترل اعتبارات        .  کشور و يا بيشتر افزايش دهد      GDPدرصد  
نباشت ذخاير به ميزان دو ويا سه برابر مقياس کنوني واماند کـشور چـه               بانکي درحالت ا  

اي را خواهد پرداخت؟شايان ذکر است که بانک مرکزي چين همچنان از دستيابي              هزينه
________________________________________________________ 
1- Non-performing Loans. 
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به ابزار مستقل فاصله داشته و تضميني بر اينکه فشارهاي سياسي جهت باالنگه داشـتن               
نک مرکـزي در حالـت افـزايش انباشـت          رشد اقتصادي بر خالف سياستهای مورد نظر با       

 . د، وجود نداردباش ميذخاير ن
ميان ) مثبت و يا حتي منفي      ( و ديگران که تنها به اندک تفاوت         DFGدوم آنکه   

هـاي دالری توجـه     نرخ بهره اوراق قرضه داخلي و نرخ بهـره مربـوط بـه ذخـاير  دارايـي                 
ينـد  نما  مـي  کـم بـر آورد        را در برخـی کـشورهای آسـيايی        سـازي   عقيمهزينه   ،ندکن  مي

)Dooley, Folkerts,Landau and Garber 2004, Anderson 2004b,5( .   ايـن
بـه ايـن معنـی کـه     . کننده باشد گمراه تفاوت نرخ ممکن است براي کشوري مانند چين،   

به جاي آنکه در يک بازار مزايده رقابتي توزيـع شـوند در بانکهـاي               "  دولتي اساسا  ١بروات
رسد نرخ بهره تعيـين شـده بـراي بـروات دولتـي       زيرا به نظر نمي  . يرندگ دولتي جاي مي  

 تفـاوت   رسد  مي نظر   به. بتواند به طورکامل هزينه فرصت قرض دادن پول را پوشش دهد          
و ) اي آزادسازي شده اسـت     که به طور فزاينده   ميان نرخ تسهيالت بانکي     ( باالنرخ بسيار   

فروشـد بـه      مـي  سازي  عقيمأمين مالي عمليات    نرخ برواتي که دولت به بانکها به منظور ت        
د فاصـله  شو ميمراتب از آنچه که از طريق بررسي ويژگيهاي ريسکي اين ابزارها محاسبه      

دولت بـاالتر باشـد     ) داخلي(ق قرضه   هر چه نرخ بهره ساير اورا      .زياد داشته و باالتر است    
 ، پايين تر سيستم بانکيموضوع درعايدی اين . سازي باالتر خواهد بود اقعي عقيمهزينه و
 باالتر تشکيل سرمايه توسط بانکهاي دولتـي و در نتيجـه حرکـت کنـدتر فراينـد                  هزينه

ي هـا   هزينـه در يـک بررسـي دقيـق        . يابـد   اصالح ساختار در سيـستم بـانکي تبلـور مـي          
ز در نظـر     الزم است ريسک بلند مدت تغيير نرخ تبديل پول ملي و دالر را ني              سازي  عقيم
يابد   يا دالر سنگاپور در مقابل دالر آمريکا افزايش مي         ٢ يوآن "که ارزش فرضا  زماني. داشت

________________________________________________________ 
1- Bills. 
2- renminbi. 
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ـ   مـي هاي دالری کشورهاي آسيايي به پول ملی کـاهش            ارزش ذخايردارايي  د ايـن در    ياب
با توجه به ميـزان     . دمان  ميحاليست که  ارزش بدهيهای به پول ملي همچنان ثابت باقي            

 .باشد قابل توجه می ي ناشی از کاهش ارزش دالر، زيانهاداري شده درآسياذخاير نگه 
برآورد کردنـد   ) ٢٠٠٤ (١گارد تهيگينز و کلي   ٢٠٠٣واخر سال   با استفاده از آمار ا    

ارزش پول ملي در مقابل  درصد افزايش ١٠هر  کشور سنگاپورکه براي مثال در خصوص 
بـراي کـشور     ،GDP بالغ بر بيش از ده درصد         زيان سرمايه اي   ،دالر و ديگر ذخاير ارزي    

خواهـد   پـي   در GDPدرصـد   ٣"  درصد و براي کشور چين و کره هر کدام تقريبا          ٨تايوان  
" با به روز نمودن آمار اين بررسي براي کشور چين و با توجه به ذخايري که رسما  . داشت

 درصـد  ١٥ توسط اين کشور نگه داري شده است، بـه فـرض رشـد    ٢٠٠٤در اواخر سال  
ضرر سرمايه براي کشور چين در پي خواهـد   GDP درصد ٦ از   معادل بيش  ، يوآن ارزش

ي افـزايش  بينـ  پـيش با توجـه بـه    . (Goldstein and Lardy2003a, 2003b)داشت 
 بـه طـور مـشهودي بـا     )يدالر(اي  کسري حساب جاري اياالت متحده، زيانهاي سـرمايه      

 . يابد داري ذخاير افزايش مي نگهافزايش 
اند نگرانيهـا    نيز تأکيد کرده  ) ٢٠٠٤(، روبيني   ) ٢٠٠٤( ايچن گرين    گونه که   همان

رغـم آنکـه ميـزان        در خصوص زيان سرمايه در ميان گروهي از کشورهاي آسـيايي علـي            
هـاي دالري در عـصر برتـون وودز           دارنـدگان رسـمي دارايـي      وابستگي آنها نسبت به نگه    

الفی پايدار ميـان    ائتد  شو  ميبعالوه به سختی     د همچنان وجود دارد،   باش  ميکمتر  )اصلي(
وجود آورد که بتواند از دالر براي مـدت مديـد حمايـت و در                 کشورهاي آسيايي مزبور به   

 .مقياس کالن قادر به خريد اوراق خزانه اياالت متحده باشند
 در تشريح شرايط مبادرت بـه دخالـت         BW2 تئوري   رسد  مينظر    آنکه به "  نهايتا

________________________________________________________ 
1- Higgins and Klitgard. 
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براي آن دسته از کشورهاي . اي بس ناچيز دارد رهاشا  به عوامل سيکلي،وسيع در بازار ارز
کننـد و در عـين حـال         آسيايي که از سيستم نرخ ارز شناور مديريت شـده تبعيـت مـي             

نگراني وجود مازاد تراکم نيروي کار براي بلند مدت را ندارند، زمانيکـه تقاضـاي داخلـي                 
 از افـزايش    جلـوگيری  ضعيف است تمايل و گرايش به دخالت هر چه بيشتر بـه منظـور             

. دباشـ   مـي ارزش پول ملي بيشتر از زمانی است کـه تقاضـای داخلـی در سـطح بـااليي                   
 آن است که دخالت کاهش يافته و نـرخ ارز           د انتظار ياب  ميبهبود   زمانيکه تقاضاي داخلي  

تمايـل ايـاالت متحـده بـه      ،به همين ترتيب. اسمي در اين دسته از کشورها تقويت شود    
ارتبـاط و مـستقل از فرآينـد سـيکل تجـاري در               در آسيا بي   حصول به يک پول منعطف    

چنانچه نتيجه کاهش دخالت در بازار آسيايي به منظور حمايت          . دباش  مياياالت متحده ن  
کـه رونـق در ايـاالت         هاي بهره اياالت متحده باشد در صـورتي        افزايش نرخ  ،ازارزش دالر 

ه فـدرال باشـد در مقايـسه بـا     متحده حاکم بوده و فدرال رزرو مترصد افزايش نرخ وجـو         
 .دباشـ    مـي  تـر  طور قطع پذيرش هزينه ناشی از افزايش نرخ بهره سـهل           شرايط رکودی به  

تمايزات ميان کشورهاي آسيايي در تمايل به دخالت طوالني و در حجـم وسـيع               " مجددا
گيري اياالت متحده در مقابـل افـزايش    در بازار و نيز تأثير عوامل سيکلي در نحوه موضع         

بيـشتر   ) BW2( رژيم مزبـور     رسد  مي بسيار مهم بوده ضمن اينکه به نظر         ،رخهاي بهره ن
 .اي بقايي کوتاه مدت دارد تا يک دوام يک يا دو دهه

 

  ثابت در کشور چينگذاري سرمايهنقش تأمين مالي خارجي 
 مستقيم خارجي در چين نقش مـؤثري در         گذاري  سرمايه ،DFGبر خالف ادعاي    

ايفا نکرده و نخواهد    ) در سطح کالن و در سطح جهاني      (خلي  مايه دا کمک به تشکيل سر   
کرد تا بدين ترتيب چين بتواند نسبت به عواقب يک سيستم ضعيف تأمين مالي داخلـي             

 : کند دواستدالل اين قضاوت را تأييد مي. آسودگي خاطر و اطمينان يابد
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 مالي خارجي در    د تامين شو  مينيز مالحظه    )٣( گونه که در شکل     اول آنکه همان  
از سـال   .  بتواند نقش مزبـور را ايفـا نمايـد         اي به آن ميزان کالن نبوده است تا        هيچ برهه 

هاي ثابت    ي در داراي  گذاري  سرمايه درصد از    ٦منابع خارجي به طور متوسط تنها        ،١٩٨١
سهم تأمين مالي خارجي در اوج خـود بـراي چنـد  سـال در                . چين را پوشش داده است    

س از آن بـه طـور       لـيکن پـ     درصـد بـالغ گرديـد،      ١٢ تا   ١٠ به سطح    ١٩٩٠اواسط دهه   
 گـذاري   سرمايه بزرگترين پذيراي    ٢٠٠٣هر چند که چين در سال       . پيوسته کاهش يافت  

ــا   ــود ام ــان ب ــارجي در جه ــستقيم خ ــرمايهم ــذاري س ــا گ ــارجي تنه  درصــد از ٤/٤ خ
 گـذاري   سـرمايه ان  ميزان مطلـق جريـ     .هاي ثابت را تشکيل داد       در دارايي  گذاري  سرمايه

  ميليـارد دالر بـالغ گرديـد       ٦١جديد    به رکورد  ٢٠٠٤مستقيم خارجي در چين در سال       
 گـذاري  سـرمايه  درصدکل ٤ها به سطح گذاري سرمايهلکن سهم تأمين مالي خارجي برای       

د اساس بنيان تـشکيل     توان  ميهاي ثابت تنزل يافت، لذا اين موضوع به سختي            در دارايي 
 ١.ي قرار گيردالملل بينبل رقابت در بازارهاي سرمايه داخلي قا

 

کنند که در چين تمامي توليد بنگاههايي که بر اساس            فرض مي  DFGدوم آنکه   
 صادر شده و بنا براين قابليـت رقابـت در          ،اند  خارجي اقدام به توليد نموده     گذاري  سرمايه

بخـش  بـراي مثـال در      . دباشـ    مـي  تر اما واقعيت به مراتب پيچيده    . عرصه جهاني را دارند   
صنعت تنها کمي کمتر از يک دوم توليد شرکتهاي مزبور صادر شـده و مـابقي در بـازار                   

 مـستقيم خـارجي در بخـش        گـذاري   سـرمايه بخـشي از    . رسد  ميداخلي چين به فروش     
جهت صدور  (بويژه در بخش خودرو     ( اي ورود  صنعت به جهت وجود و ابقاي موانع تعرفه       

ي گمرکـي را     ها  تعرفه شرايطي است که کشور چين       اين در . دباش  مي ))کاال به اين کشور   
 ٢٢٠ به شدت کاهش داد به نحوي که تعرفه واردات خـودرو  را  از       ١٩٨٠از اواسط دهه    

________________________________________________________ 
1- Dooley, Folkerts-Landau, and Garber2003-4.  
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.  بسته به قدرت موتور تنـزل داد       ٢٠٠٤ درصد در سال     ٥٨ يا   ٣٨درصد در دهه مزبور به      
 به اجـرا گذاشـته شـد،      " کامال ٢٠٠٦پس از آنکه کاهشهاي تعرفه اي تا اول جوالي سال           

بـه  .  درصد باقي خواهد مانـد     ٢٥ در سطح    تعرفه واردات خودرو براي تمامي انواع خودرو      
 عمـده در  گـذاري  سرمايههمين خاطر تمامي شرکتهاي خودرو ساز مهم در دنيا اقدام به    

 بـا ايـن   . انـد   به افزايش در اين کـشور نمـوده       کشور چين براي پوشش تقاضاي داخلي رو      
که کارآيي توليد به حـد   مادامي ١)١٦ و ٢٠٠٤(استاندارد اند پورز وجود از منظر مؤسسه    

برای شرکتهای خودرو ساز استفاده از کشورچين به عنوان مبدأ صـادرات             ،مطلوب نرسد 
 . هاي همسايه دشوارخواهد بود کشورخودرو به

 کاالهـاي    مـستقيم خـارجي در     گذاري  سرمايهکه دو سوم مجموع       بعالوه در حالي  
گيرد يک سوم مـابقي در بخـش غيـر قابـل             صورت مي ) ازباب مثال صنعت  (قابل مبادله   

از اين  . گيرد  ميتوسعه مستغالت و انواع مختلف خدمات صورت         ،مبادله شامل ساختمان  
بيــشتر بــوده و حــدود ده درصــد از مجمــوع  " توســعه مــستغالت" ميــان ســهم بخــش

اداره آمار ملـي چـين      (د  شو  مي اخير را شامل      مستقيم خارجي در سالهاي    گذاري  سرمايه
٢٠٠٤،٧٣٦.( 

طور خالصه نه تنها ميزان موجودي سرمايه تأمين مالي شده از خارج انـدک و                 به
 اندک نيـز در مـسير توليـد کاالهـايي کـه در              گذاري  سرمايهناچيز است بلکه تمامي اين      

هـای   يـک سـوم سـرمايه     " حـدودا . ردگيـ   مـي باشند قرار ن   پذير ي رقابت الملل  بينبازارهاي  
اری خارجی  گذ  سرمايهخارجي در مسير توليد کاالهاي غير قابل مبادله و حدود نيمی از             

رد که به مـصرف بـازار داخلـي         گي  ميدر کاالهای قابل مبادله جهت توليد کاالهايي قرار         
رسيده و برخي از اين دست کاالها بـه هـيچ عنـوان ماهيـت رقابـت پـذيري در عرصـه                      

 . را ندارنديالملل بين
________________________________________________________ 
1- Standard and poors. 
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چين بدون اعمال اصالحاتی در سيستم تأمين مالي داخلي          ،DFGبر خالف نظر    
. خود بويژه سيستم بانکي قادر به تشکيل سرمايه در سـطح و رده جهـاني نخواهـد بـود                  

گري وجـوه    ها در واسطه    اصالح ساختار سيستم بانکي داخلي در جهت کاهش ناکارآمدي        
 به جهـت   ،منظور توسعه بازار اوراق قرضه و سهام      ران، به   اگذ  سرمايهگذاران و    بين سپرده 

 جهـت  فـراهم      نرخ بهره در مقاصد تثبيت کـالن و همچنـين         استفاده فعالتر از سياست     
ايـن امـر    . دباشـ   مـي يک الـزام     ،نمودن شرايط تبديل پذيري در مبادالت حساب سرمايه       

الي شده توسط خارج    ناپذير بوده و کوچک بودن نسبي موجودي سرمايه تأمين م          اجتناب
لزوم حـصول بـه      ،تواند باشد  که در شرايط عدم انجام اين اصالحات جايگزين کاملی نمی         

 .دشو ميسيستم اصالح شده بيش از پيش احساس 
 

 مشارکت بنگاههاي خارجي در بخش صادرات چين
DFG کنند که انباشت حجم فراواني ذخـاير دالري توسـط           گونه استدالل مي     اين
ايي به منظور حفظ و حصول به نرخهاي ارز کم ارزشگذاري شـده زمـاني               کشورهاي آسي 

 گـذاري   سرمايهمعقول است که اين سياست بخشي از استراتژي توسعه مبتني بر هدايت             
دنبال تقويـت     که اين کشورها به     درحالي. به جانب صنايع توليد محصوالت صادراتی باشد      

دهنـد ايـن زيـان بـيش از ميـزان       مـي  بخشي از ذخاير دالري خود را از دست ،پول ملي 
 مهمی در پورتفوي دارايـي آنهـا       که جز  جبران شده توسط موجودي ممتازسرمايه داخلي     

 ،)Dooley, Folkerts-Landau,and Garber 2004a,2( .دباشـ  مي د،شو ميمحسوب 
برتري موجودي سرمايه به موجـب توانـايي فـروش کاالهـا در بازارهـاي رقـابتي               تفوق و 

 .رسد مي تضمين و به اثبات يالملل بين
سـهم نامتناسـب و     .  البته اين تحليل در مورد کشور چين با نواقصي همراه است          

اي که بـه منظـور اسـتفاده در فرآينـد سـاخت بـراي                عظيمي از اندک موجودي سرمايه    
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. باشـد   هـا مـي     د منشأ و ماهيت خارجي داشته و در تملـک خـارجي           رو  ميکار    صادرات به 
سـهم آن بخـش     . گـردد  ان بخشي از پرتفوي دارايي چين محـسوب نمـی         بنابراين به عنو  

 خارجي ايجاد شده است به تدريج طي        گذاري  سرمايهصادرات چين که توسط شرکتهاي      
 .بـالغ گرديـده اسـت      ٢٠٠٣ درصـد در سـال       ٥٥سالهاي مختلف افزايش يافته و به رقم        

  ).٧٣٠/٧١٣/٢٠٠٤اداره ملي آمار چين(
DFG    سـرمايه  د تـشکيل    شـو   مـي م ارزشگذاري شـده باعـث        معتقدند نرخ ارز ک

دليـل  " ايـشان ضـمنا   . کننده کاالهاي صـادراتي اريـب گـردد       داخلي به نفع صنايع توليد    
بـا  . آورند که اين امر منجر به تشکيل موجودي سرمايه در سطح جهاني خواهـد شـد                مي

ه داخلـي   استفاده از مجموعه اخير الذکر، امکان برآورد انـدازه وحجـم موجـودي سـرماي              
مزبور الزم است چند مرحله براي برآورد . ته به توليدات صادراتي وجود دارداختصاص ياف

 درصـد   ٦طور متوسط طي دو دهه گذشته منابع خارجي           دانيم به  اول آنکه مي  . طي شود 
بـا  ). ٣شکل  (اند   هاي ثابت چين را به خود اختصاص داده          در دارايي  گذاري  سرمايهاز کل   

 مـستقيم خـارجي در چـين بـه دو روش     گـذاري  سـرمايه در حال تغيير توجه به ترکيب    
 درصـد   ٦کنـيم نيمـي از        برآورد مي  ،با مالکيت خارجي  "  و کامال  ١ مشترک گذاري  سرمايه

لـذا موجـودي    .  باشـد  ٥٠ – ٥٠ مـشترک بـا سـهم        گـذاري   سـرمايه ذکرشده به صـورت     
جي صورت گرفته اسـت     اران خار گذ  سرمايه در دارايي ثابت که با مشارکت        گذاري  سرمايه

از اين ميزان دو سوم و يا به عبارتي . دشو مي درصد کل موجودي دارايي ثابت را شامل ٩
بـدون توجـه بـه       .دباشـ   مياری در کاالهاي قابل مبادله      گذ  سرمايه درصد   ٦ از رقم مزبور  

از آنجايي که نيمي از توليد که از طريق موجودي سـرمايه             ،بري کاالها  تفاوت در سرمايه  
 درصد ٣نمود که  برآورد توان ميند رس ميدر بازار داخلي به فروش    .دشو  ميمزبورحاصل  

________________________________________________________ 
1- Joint venture. 
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 ،در مجمـوع  . ندشو  ميسرمايه قادر به توليد کاالهايي است که در واقع صادر            موجودي   از
 درصد از کـل     ٦ند  شو  ميکار گرفته      کاالهاي صادراتي به   هاي ثابتي که براي توليد      دارايي

نيمـي از آن در انحـصار و مالکيـت          "  ثابت چـين بـوده کـه حـدودا         هاي  موجودي دارايي 
بـا مـشارکت شـرکاي      " شرکتهاي داخلي و نيم ديگر در اختيار شرکتهاي خارجي و بعضا          

هاي ثابتي که براي توليد کاالهاي        که دارايي   حالي   در ،آنکه" اجماال. ندشو  ميداخلي توليد   
ند، سـهم ايـن     باشـ   مـي و سطح جهاني    در رده   " ند بعضا شو  ميصادراتي به خدمت گرفته     

گونه به نظر     بنابراين اين . دباش  ميپايين  " هاي ثابت کامال    ها از کل موجودي دارايي      دارايي
که در واقع سياسـتهاي نـرخ ارز چـين منجـر بـه يـک اريبـي شـديد بـه نفـع                         رسد  مي

 .دشو مي در صنايع توليدکننده کاالهاي صادراتي نگذاري سرمايه
به سهم باال و رو به رشد صادرات چين که شامل DFG  تحليل ، به همين ترتيب
.  اسـت  توجه نکرده  آيد، دست مي   ردن اجزا و قسمتهاي وارداتي به     کاالهايي که از مونتاژک   

اين قسم فعاليتهـا بالنـسبه از حـساسيت کمتـري نـسبت بـه  ارزش پـول ملـي چـين                       
ز ارزش نهايي کاالي صادراتي     چرا که اجزا و قسمتهاي وارداتي سهم بااليي ا        . برخوردارند

ي ها  هزينهای   کم ارزشگذاري نرخ ارز به طور قابل مالحظه       . دهند را به خود اختصاص مي    
حاصله به پول ملي را وقتـي کـه          دهد و به شدت عوايد     اين اجزاي وارداتي را افزايش مي     

موضـوع  ايـن   . برد  از بين می    يوآن درآمد ارز خارجي حاصل از صادرات کاالهاي نهايي به        
آوري اطالعـات کـه در       مخـابراتي و فـن     ،بويژه در خصوص صادرات کاالهاي الکترونيکي     

اند صدق   رند که بيشتر از اجزاي و قطعات وارداتي تشکيل شده         گي  ميزمره کاالهايي قرار    
 ميليارد دالر در ١٤٢ به ١٩٩٩ ميليارد دالر در سال ٣٩گونه کاال از  صادرات اين. دکن مي

يش يافت تا بدين ترتيب سـهم کاالهـاي مزبـور از يـک پـنجم در سـال         افزا ٢٠٠٣سال  
 ١٥با اين وجود ارزش افزوده داخلي کاالهاي مزبور تنها .  به يک سوم افزايش يابد١٩٩٩
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مابقي اجزاي وارداتي  آوري اطالعات بوده و درصد ارزش افزوده کاالهاي الکترونيکي و فن
فـرا  "  چـين مشخـصا  کـه  پـول    زماني،٢٠٠١درسال . (Lardy 2005) دشو ميمحسوب 

نيمي از کـل صـادرات       ترتيب ارزشگذاري گرديد صادرات فرآيندي افزايش يافت تا بدين       
 صادرات کاالهای فرآيندي به لحاظ عـدد        ، سالهاي بعد  رد. خود اختصاص دهد    چين را به  

 درصـد   ٥٥ سـهم کاالهـاي مزبـور از کـل صـادرات از              ٢٠٠٣مطلق افزايش يافت، اما از      
 نـرخ ارز چـين      رسـد   ميبنابراين به نظر ن    . فراتر نرفته است   ٢٠٠١دست آمده در سال       به

  کاالهـاي صـادراتي    يبـرا ) چـه داخلـي و چـه خـارجي         (گـذاري   سرمايهگر اصلي    تعيين
 .فرآيندي باشد

 

 هاي تجاري در اياالت متحده حمايتاقتصاد سياسي 
اران گـذ   سـرمايه  بـراي    BW2 مبنـي بـر اينکـه       DFGبايد اذعان نمود که بحث      

آورد و ايـن اضـافه سـود منـابع مـورد نيـاز بـراي                 خارجي اضـافه سـود بـه ارمغـان مـي          
ــه گــذ ســرمايه ــاز نگــه داشــتن بازارهــاي وارداتــي را ب      دنبــال دارد اری مجــدد جهــت ب

)Dooley, Folkerts-landou and Garber 2004 ( دباش ميچندان قابل دفاع ن. 
اران خـارجي در چـين اضـافه سـود          گـذ   رمايهس شواهد محدودي وجود دارد که      

تـر از آن ميزانـي       در واقع متوسط بازدهي سرمايه در اين کشور پـايين         . آورند  دست مي   به
.  کـسب نمايـد  گـذاري  سرمايهتوانست با  اقدام به       در کشور خود می    است که بنگاه مزبور   

يافته اسـت    بهبود   ١٩٩٨ خارجي در بخش صنعت از سال        گذاري  سرمايهبازدهي سرمايه   
بـا عنايـت بـه      .  درصد بود  ٨ تنها اندکي بيش از      ٢٠٠٣با اين وجود اين بازدهي در سال        

 درصـد   ١٥در حال حاضـر     ) اران خارجي گذ  سرمايهبراي  ( اينکه ماليات بر درآمد شرکتها    
 . يابد  درصد کاهش مي٧د بازدهي سرمايه پس از کسر ماليات به باش مي



 روند

 

 

٢٢٠

ار مستقيم خارجي در چين و الگوي جغرافيـايي         گذ  سرمايهدوم آنکه، کشور مبدأ     
اران آمريکـايي   گـذ   سرمايه در خصوص اينکه     BW2فروش توسط اين شرکتها با داستان       

در چين، اتحاد مهمي را جهت سست کردن مقررات حمايتگري تجاري در اياالت متحده 
کردن چـين   بندند و يا فشار اياالت متحده جهت وادار        کار می   در مقابل کاالهای چينی به    

کـه   چـرا . دباشـ   مـي قابـل دفـاع ن     نـد کن  مـي  را سـست     آن يـو  برای ارزشـگذاري مجـدد    
 گـذاري  سـرمايه اران اياالت متحده در سالهاي اخيـر تنهـا کمتـر از ده درصـد          گذ  سرمايه

 ،٢٠٠٤اداره ملي آمار کشور چين (اند  مستقيم خارجي در چين را به خود اختصاص داده
 در چـين    گـذاري   سـرمايه رکتهاي آمريکايي که اقدام به      مهمتر آنکه اغلب ش     ).٧٣٢-٣٤
 )نه صادرات به اروپا و ايـاالت متحـده         و( يند فروش کاالهاي خود را در بازار چين       نما  مي

 ،دونالد اي در چين از جمله مک اران بزرگ اياالت متحدهگذ سرمايه .اند گذاري نموده هدف
تغييـر موضـع و يـا        ،سبت به بررسـي   جنرال موتورز هيچگونه تمايلي ن     ،١پروکتر و کميل  

 موضعگيري تجاري اياالت متحده در مقابل       ،سياستگذاري با توجه به سياستهاي نرخ ارز      
چين و بررسي تأثير اين سياستها بر توانايي اين شرکتها بر صـادرات مجـدد بـه ايـاالت                    

 گـذاري   سرمايهاران آسيايي هستند که در      گذ  سرمايهدر عوض عمدتاً  اين      . متحده ندارند 
جايگاهي براي صادرات به     مستقيم در چين تفوق داشته و اين کشور را به عنوان سکو و            

 کامپيوترهاي نـوت بـوک      ٢٠٠٣ در سال    ،براي مثال . گزينند اياالت متحده و اروپا بر مي     
ميليـارد  ٢(و تلفنهاي همراه     )دالر  ميليارد ٢٠٥  (DVDنمايشگر   ،) ميليالرد دالر  ٤٠٢(

 .ادرات عمده به لحاظ ارزش از مبدأچين به مقصد اياالت متحده بودنـد            از جمله ص   )دالر
توسـط شـرکتهاي   " بلکه عمـدتا  ،اند اما اين توليدات در شرکتهاي آمريکايي ساخته نشده   

هر چنـد   . اند صورت گرفته است    تايواني که عمليات مونتاژ را به کشور چين منتقل کرده         
دهنـد   ند بدون ترديـد تـرجيح مـي   باش مي شرکتهاي تايواني که در چين مشغول فعاليت      

________________________________________________________ 
1- Procter and Gamble. 
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صادراتي آنها باز باقي بماند اما هيچگونه گزارش و سندي مبني بر ائتالف و               بازار بزرگترين
 .ي فعال در اين خصوص توسط اين شرکتها در اياالت متحده وجود نداردها البيتشکيل 

ود کـردن ور    در خصوص اينکـه چـين از طريـق محـدود           DFGآنکه نظر   " اجماال
اران گـذ   سـرمايه د و بدين ترتيب     کن  مياران خارجی، يک رانت اقتصادي ايجاد       گذ  سرمايه

اثـر کـردن مقاومـت در برابـر          خارجي تبديل به يک البي فعال و تأثيرگذار در جهت بـي           
انـد کـم     هاي وارداتي شده    سازماندهي مجدد نيروي کار اياالت متحده به جانب جايگزين        

  ١.اهميت است
 د،باشـ   مياری در چين عقاليی ن    گذ  سرمايه ،برخی از بخشهای حساس   استثناي    به

 مـستقيم   گـذاري   سـرمايه برخالف نماگرهايي که براساس آنها چين بزرگتـرين پـذيراي           
اران خارجي  گذ  سرمايههيچگونه مدرکي دال بر اينکه      .  بوده است  ٢٠٠٣خارجي در سال    

 در اياالت ها البيي تأمين مالي ند تا بدين ترتيب آنرا در مجراکن ميبازدهي اضافه کسب  
به هر تقدير شرکتهايي که به لحاظ صادرات از چين به       . متحده صرف نمايند وجود ندارد    

ند شرکتهای آسيايي   شو  مياياالت متحده جزء سودآورترين وموفقترين شرکتها محسوب        
ضـمن اينکـه     .ند تـا شـرکتهای ايـاالت متحـده        باشـ   مـي و بويژه هنگ کنگي و تـايواني        

اهداتی وجود نداردکه اين بنگاههاي آسيايي نقش مشهود و ملموسي در تأثيرگـذاري        مش
 . بر سياست تجاري اياالت متحده داشته باشند

 

 نتيجه گيري 
BW2        اين موضوع از آنجا نشأت     .  توجهات زيادي را به خود معطوف ساخته است

اخيـر نـرخ ارز     اي را در خصوص سياستهاي       تنگ نظرانه " تفاسيرنسبتا BW2رد که   گي  مي
در برخي از کشورهاي آسيايي و رفتارهاي اخير ارز و نرخ بهره در ايـاالت متحـده ارائـه                   
________________________________________________________ 
1- Dooley, Folkerts-Landau, and Gaber2004b,13. 
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 از جوانب متعـددی بـا آنچـه در عمـل در چـين پيـاده                 BW2مدل   ،الوصف مع .دهد  مي
 .د مغايرت داردشو مي

ارزشگذاري نـرخ ارز در برابـر دالر         بر کم " بر اساس اين مدل بايستي چين منحصرا       
و نـه   (تمرکز شود حال آنکه بيش از نيمي از صادرات چـين بـه ديگـر کـشورها                  م

انـد   و يا کشورهايي که پول خود را نسبت به دالر ميخکوب نکـرده             )اياالت متحده 
 .دشو ميروانه 

پـذيري چـين و اشـتغال در بخـش           نرخ ارزي که از اهميت بيشتري بـراي رقابـت          
طـي سـالهاي     ) بر اسـاس تجـارت     رز واقعي وزني شده   نرخ ا (ات مطرح است    رصاد

 درصـد رشـد داشـت ايـن موضـوع بـا             ٣٠ حـدود    ٢٠٠٢ لغايت اوايل سال     ١٩٩٤
 سياســت کــم ارزشــگذاري کــردن نــرخ ارز واقعــي شــده کــه جزيــي ال ينفــک و

 .ناپذير از استراتژي توسعه چين است همخواني ندارد جدايي

ه اسـت   ارزش شـد   پول چين طي يک دهه به طور محسوسي کم         ،BW2بر اساس    
ه تاريخ آن بـه     اي است ک   پديده )به باور نگارنده  (يوآن  که کم ارزش شدن       در حالي 

 .گردد مي بر٢٠٠٣اوايل سال 

فايده مهم کـم ارزشـگذاري      " مبني بر اينکه؛     BW2بايستی توجه داشت که بحث       
تحصيل حجم باال و کار آمد موجودي سـرمايه تـأمين مـالي شـده توسـط                  ،کردن
FDI خارجي در چين طـي چنـد سـال          گذاري  سرمايهقيقت راکه   اين ح " دباش  مي 
هاي ثابت بـوده ناديـده گرفتـه           در دارايي  گذاري  سرمايه درصدکل   ٥کمتر از    اخير

، بويژه با توجه    گذاري  سرمايههاي    سهم مزبور به منظور جبران ناکارآيي     . شده است 
 . دباش مي به ضعف سيستم بانکي داخلي چين بسيار ناچيز

 بر اريبي   ،ارزشگذاريمبني بر تأثير کم      ،DFG که فروض    رسد  مي نظر   گونه به   اين 
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افزوده شدن بـر    " قابل مبادله و مآال    درونزاي داخلي به نفع کاالهاي       گذاري  سرمايه
 .دباش ميتفوق موجودي سرمايه تأمين مالي شده توسط خارجيها قابل تصديق ن

  تـست کـارآيی را       DFGر  اند و به نوعي بـه  نظـ          کاالهايي که از چين صادر شده      
هاي ثابت را شامل شـده و از ايـن ميـان               درصد از موجودي دارايي    ٦تنها   ،اند داده

بايد اذعان داشت که بدون توجه      . اند تنها نيمي از رقم مزبور مالکيت داخلي داشته       
تواند تنها يکـي از مـصاديق اشـتغال محـور            می BW2 ،بحث موجودي سرمايه   به

 .خ ارز محسوب شودبحث کم ارزشگذاري نر
 BW2 يـد نما  مي را بويژه در شرايط رکود مالي کم بر آورد           سازي  عقيمي  ها  هزينه .

کننده است چرا که ايـن ابزارهـا    توجه به نرخ بهره پايين اوراق بانک مرکزي گمراه    
شـده و در يـک بـازار رقـابتي و      در اختيار چهار بانک بزرگ دولتي قرار داده  " صرفا

سـاز و اوراق     همچنين نرخ بهره اوراق قرضه خنثـي       .اند امله نشده اي وارد مع   مزايده
بايستي در برگيرنده حجم انبوه زيانهاي بالقوه سـرمايه مربـوط بـه             ) bills(خزانه  

 .در برابر ارزهاي ذخيـره شـده باشـد        يوآن  ذخاير چين در قبال ارزشگذاري مجدد       
کـه     در صـورتي   ،ارز نـرخ    ١نبود عمليـات  همه چيز حاکي از آن است که در         بعالوه  

کسري حساب جاري اياالت متحده و انباشت ذخاير چين در آينده افزايش يابنـد              
 . بيشتر خواهد شدسازي عقيمي ها هزينه

هاي فراتر از معمول شرکتهاي خارجي اي که اقدام به صـادرات            داين بحث که سو    
بـسيج  يند براي اين شرکتها انگيزه و منـابع مـالي جهـت تغذيـه و                نما  مياز چين   

 به منظور تداوم بخشيدن به حفظ باز بـودن تجـارت در ايـاالت متحـده را                  ها  البي
سازد به نظر بدون در نظر گرفتن و فهم چند واقعيـت در چـين عنـوان                  فراهم مي 

________________________________________________________ 
1- action. 
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يک سـطح    در چين در بهترين حالت از     ) مستقيم( ارانگذ  سرمايهسود  . شده است 
 آمريکـايي در چـين در اغلـب          بنگاههـاي  گذاري  سرمايهو   معتدلی برخوردار است  

موارد با رغبت نسبت به فروش محصول در بازار داخلي صورت گرفته و کمتـر بـه                 
لـذا تـالش بـراي بـاز نگهداشـتن          . دشـو   ميصادرات مجدد به اياالت متحده ختم       

 ،بـرعکس . مفهـوم اسـت   وارداتـي بـي  درهای اياالت متحده بـه سـوی محـصوالت       
که تا حـدودي از سـودهاي        ،کنگي در چين   شرکتهاي توليدکننده تايواني و هنگ    

گونه به    با اين وجود اين   .  دارند باالتر بر خوردارند، وابستگي بيشتري به بازار آمريکا       
 اين شرکتها نيز تالشي براي تأثيرگذاري بر سياسـت تجـاري ايـاالت              رسد  مينظر  

 .متحده ندارند

دهـه   يک استراتژي غلط توسعه را بـراي چـين در        BW2 ،نهايتا آنکه  
چين به جای تالش براي بهبود اقتصاد بر اساس نرخ          . پيش رو ترسيم نموده است    

نيازمند شتاب   بيشتر ارز کم ارزشگذاري شده و در يک محيط مالي سرکوب شده،          
سـازي نـرخ    ژه در بخش بانکـداري ازجملـه آزاد       بخشي به اصالح سيستم مالي بوي     

الزم اسـت طـي يـک        د و باشـ   ميکاهش وابستگي و اتکا به کنترلهاي اداري         ،بهره
 تـا   ١٥پذيري نرخ ارز شامل يک افزايش        مدت حرکت به سوی انعطاف     برنامه ميان 

  ١. درصدي ارزش پول ملي نسبت سبد ارزي را در پيش بگيرد٢٥

اي  اين همان چيزي است که نگارنده از آن تحت عنوان اصالح ساختار دو مرحله             
  ٢.دکن ميياد 

تخـصيص   بهبـود  ،وجب افـزايش ثبـات مـالي داخلـي        م گونه سياستها   تمهيد اين 
ابزارهاي سياستي مـورد نيـاز بـراي       تمهيد ،اندازهاي کشور چين به مبادي کارآمدتر      پس

________________________________________________________ 
1- Lardy 1998,Goldstein2004. 
2- Goldstein and Lardy 2003a , 2003b. 
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تضمين رشد اشـتغال در بخـشهاي قابـل مبادلـه و غيـر قابـل مبادلـه و                    ،مديريت کالن 
ـ                  فراهم ه شدن شرايط مناسب براي دسترسي هر چـه بيـشتر کاالهـاي صـادراتي چـين ب

 .گردد می بازارهاي جهاني
 

 )٢٠٠٤جوالی -١٩٩٤ژانويه( نرخ واقعی ارز وزنی شده براساس تجارت :نمودار شماره يک

 
 

 ١٩٩٠-٢٠٠٣کل اشتغال در واحدهای دولتی و صنعت :نمودار شماره دو
 



 روند

 

 

٢٢٦

 اریگذ سرمايهاری تامين مالی خارجی از کل گذ سرمايهسهم : نمودار شماره سه
 )١٩٨١-٢٠٠٣( بتهای ثا  در دارايی
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 ٢٤٠پاياپاي اسناد بانكي تهران                                                                          

 ٢٤١ مبلغ سفته و برات فروش رفته در تهران 



 

 

روند
  

 

       
 

 .هاي اقتصادي ناشي از كارمزد احتسابي است  اختالف توليد ناخالص داخلي و جمع ارزش افزوده گروه ـ١
  ارقام نهايي نيست  *

 . ارقام مقدماتي است**

        ميليارد ريال    هاي اصلي اقتصادي                               درآمد ناخالص ملي بر حسب گروه

 ١٣٨٣ ١٣٨٢* ١٣٨١* ١٣٨٠ ١٣٧٩ ١٣٧٨ ١٣٧٧ ١٣٧٦ ١٣٧٥ ١٣٧٤ ١٣٧٣** 
 هاي جاري  به قيمت

 ٢/١٥٥٤٧١ ٠/١٣١١٣٤ ٥/١١٠٣٧٢ ٩/٨٥٢٣٧ ٩/٧٩١٢٠ ٧/٦٥٤٢٠ ٨/٥٦٧٥٠ ٢/٤٣١٦٢ ٢/٣٨٨٦٨ ٥/٣٤٥٧٤ ٦/٢٠٤٨١ گروه كشاورزي
 ٥/٣٤٦٦٧٣ ٨/٢٥١١٧٣ ٤/١٠٠٣٩١٠/٢٠٩٦٨٧ ٣/١٠١٧٠٥ ٨/٦٣٢٩٢ ٦/٢٨٢٦٦ ٥/٤٠٧٦٣ ٩/٤١٨٠٥ ٠/٣١٤٢٦ ٠/٢٦٦٦٦ گروه نفت

 ٨/٢٤٥١٣٨ ٢/١٩٧٣٥٦ ٥/١٣٤٨٢١٣/١٦٩٨٥٧ ٩/١١٠١٠٤ ٤/٨١٢٢٣ ٣/٦٢٣١٦ ٩/٥٨٤٤٧ ٩/٥٠٠٣٩ ١/٣٣٠٠٩ ٠/٢٤١٥٠ گروه صنايع و معادن

 ٧/٦٦٧٢٥١ ٩/٥٣٥١١١ ٩/٣٥٣٥٩١٤/٤٤٢٨٣٠ ٤/٢٩٥١٠١ ٦/٢٣١٠٢٧ ٤/١٨٥٢٣٧ ٦/١٥٢٧٦٠ ٩/١٢٠٥٠٧ ٨/٩٠٤٩٦ ٦/٦١٩٣٠ گروه خدمات 

٥/١٠٩٥٣٠٢٨/١٣٨٤٨١٨ ٦/٦٦٤٦١٩٩/٩١٧٠٣٤ ١/٥٧٦٤٩٣ ٦/٤٣٤٣٨٤ ٧/٣٢٨٥٢١ ٦/٢٩١٧٦٨ ٦/٢٤٨٩٧١ ٣/١٨٨١٨٤ ٤/١٣١٧٧١ ١ توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه
 -٠/٢٤٩٣٦ -٠/٢١٧٧٢ -٠/١٥٩٣٢ ١/١٤٥٥ ٥/٢٧٧ -٠/٥٣٢ ٨/٣٧٩ -٠/٤٩١ -٠/١٦٤٩ -٦/١٣٤٥ -٧/٢٢٦٦ خالص درآمد عوامل توليد از خارج

 ٠/٢١٢١٢ ٠/١٤٢٢٩ ٠/٩٤٤١ ١/٧١١٦ ٩/٣٩٧٩ ٤/٢٢٤٠ ٣/٦١٢ ٢/٩٠٩ -٧/٦٢٣ -٣/٢٢٥٦ -٠/١٢٠٧ هاي غير مستقيم خالص ماليات

٥/١٠٨٧٧٥٩٨/١٣٨١٠٩٤ ٤/٦٧٣١٩١٩/٩١٠٥٤٣ ٦/٥٨٠٧٥٠ ٠/٤٣٦٠٩٣ ٨/٣٢٩٥١٣ ٨/٢٩٢١٨٦ ٩/٢٤٦٦٩٨ ٤/١٨٤٥٨٢ ٧/١٢٨٢٩٧ درآمد ناخالص ملي
 

            ١٣٧٦ابت سال هاي ث به قيمت
 ٠/٥٤٥٢١ ٢/٥٣٣٦٢ ٢/٤٩٨١٨ ٣/٤٤٧٣٨ ٢/٤٥٧٧٤ ٦/٤٤٢٣٧ ٥/٤٧٧٢٢ ٢/٤٣١٦٢ ٦/٤٢٧٤١ ٣/٤١٣٨١ ٧/٣٩٩٠١ گروه كشاورزي

 ٤/٤٥٨٧١ ٨/٤٤٦٩٣ ١/٣٩٤٠٥ ٣/٣٨٠٥٣ ٠/٤٢٧٩٥ ٤/٣٩٥١٥ ٠/٤١٧٣٦ ٥/٤٠٧٦٣ ٦/٤٣٠٤٤ ٢/٤٢٧٢٩ ٠/٤٢١١٦ گروه نفت

 ٧/٩٧٤٨٩ ٣/٨٩٩١٠ ٠/٨٣٤٣٠ ٦/٧٤٠٧٩ ١/٦٧٢٢٧ ٥/٦١٤٠٩ ٢/٥٦٢١٥ ٩/٥٨٤٤٧ ٣/٥٤٨١٩ ٧/٤٧١٠٤ ٧/٤٧٧٩٩ گروه صنايع و معادن

 ٩/٢٠٤٦٠٢ ٨/١٩٥٦١٣ ٥/١٧٧٢٦٧٧/١٨٦٨٢٧ ٢/١٦٧٧٣٧ ٩/١٦٣٠٧١ ٢/١٥٧٤٥٧ ٦/١٥٢٧٦٠ ٣/١٤٥٨٩٩ ٤/١٣٨١٤١ ٠/١٣٣٠٣٤ گروه خدمات

 ٠/٣٩٨٢٣٤ ٠/٣٧٩٨٣٨ ٣/٣٣٠٥٦٥٣/٣٥٥٥٥٤ ٩/٣٢٠٠٦٨ ٢/٣٠٤٩٤١ ٦/٣٠٠١٣٩ ٧/٢٩١٧٦٨ ٦/٢٨٣٨٠٦ ٢/٢٦٧٥٣٤ ٣/٢٥٩٨٧٦ ١ توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه

 -٠/٢٧٥٦ -٠/٢٧٨٠ -٠/٢٥٢٢ ٢/٤٨٥ -٥/٤٨٩ -٧/٨٠٢ -٤/١٢٩ -٠/٤٩١ -٨/١٦٧٤ -٩/١٣١٨ -٢/٤٠١٠ خالص درآمد عوامل توليد از خارج
 ٠/٦١٠٠ ٠/٤٩٣٤ ٠/٣٦٦١ ٤/٣٥٣٩ ٦/٢٢٠٩ ٧/١٥٧٢ ٤/٥٥٩ ٢/٩٠٩ -٠/٧١١ -٧/٣٢٠٧ -٤/٢٣٨٠ هاي غيرمستقيم خالص ماليات

 ٠/٣٤٦٤٥ ٠/١٧٧١١ ٠/١٤٣٤٨ ٤/١٤٨٠ ٠/١٣٠٥ ٨/٣٠٤٨ -١/١٨٥٠٣ ٠/٠ ٨/١٠٨٨٥ ٣/١١٦٨٨ ٠/١٨١٦٢ نتيجه رابطه مبادله بازرگاني

 ٠/٤٣٦٢٢٣ ٠/٣٩٩٧٠٣ ١/٣٣٦٠٧٠٣/٣٧١٠٤١ ٩/٣٢٣٠٩٣ ٠/٣٠٨٧٦٠ ٥/٢٨٢٠٦٦ ٨/٢٩٢١٨٦ ٦/٢٩٢٣٠٦ ٨/٢٧٤٦٩٥ ٧/٢٧١٦٤٧ درآمد نا خالص ملي

٢٣٢



 

 

٢٣٣
مشخصه
 

هاي عمده اقتصادي
 

 

                            هزينه ناخالص ملي بر حسب اقالم عمده هزينه 
 ميليارد ريال  

 ١٣٨٣ ١٣٨٢* ١٣٨١* ١٣٨٠ ١٣٧٩ ١٣٧٨ ١٣٧٧ ١٣٧٦ ١٣٧٥ ١٣٧٤ ١٣٧٣** 
 

 هاي جاري  به قيمت
 ٥/٦٤٠٢٦٥ ٠/٥٠٥٧٣٩ ٨/٤١٧٠٨٠ ٨/٣٢٣٣١٣ ٠/٢٧٦٦١٢ ٩/٢٢٥٧٦٩ ٤/١٨١١٧٢ ٥/١١٣٢٣٩٤/١٤٠٨٠٧ ٢/٨٧٤٩٦ ٣/٦٠١٣٨ هاي مصرفي خصوصي هزينه

 ٦/١٦٠٢١٧ ٦/١٣٤٥٢٣ ٠/١١٨٩٤٣ ٤/٩٤٠٢٩ ٠/٨٠٥٥٤ ٥/٥٥٩٩٧ ٦/٤٧٠٣٦ ٧/٣٨٢٠٦ ٥/٣٥١٧٣ ٨/٢٩٧٠٧ ٤/٢١٠٠٥ هاي مصرفي دولتي هزينه

 ٢/٤٠١٧٦٥ ١/٣١٨٨٢٠ ٩/٢٦٢٥٨٧ ١/١٨٧٩٩٩ ٢/١٥٣٤٦٢ ٥/١٢٤٢٠١ ٨/٩٦٠٥٠ ٦/٨٣٧٦٤ ٢/٦٥٦٢٦ ٣/٣٨٩٥٤ ٢/٢٨٨١٩ تشكيل سرمايه ثابت ناخالص

 ٦/١٠٤٦٦٥ ١/٨٣٧٨٥ ٩/٦٢٥٨٤ ٠/٣٢٧٣٤ ٠/٣٧٩٥٨ ٤/٥٦٧٠ ٢/١٢٠٤٤ ٩/٢٠٨٥٤ ٨/٢٣٤٨٤ ٥/١٥٣٢٨ ٧/٨٦٥ تغيير در موجودي انبار

 ٤/٤٣٨٥٥ ٣/١٦٩٧٨ ١/٣٥٢٩٨ ٨/١١٥٣١ ٣/٣٠٦٢٠ ٠/٢٨٥٧٨ -٣/٦٧١٠ ١/٦٢٧٩ ٨/١٤٥٨٥ ١/١٥٩٧٦ ٥/٢٢٦٠٧ خالص صادرات كاالها و خدمات

 ١/١٤٠٦٠٣١ ٧/١١٠٩٥٣١ ١/٩٢٦٤٧٦ ٧/٦٧١٧٣٥ ٠/٥٨٠٤٧٣ ٠/٤٣٦٦٢٥ ٠/٣٢٩١٣٤ ٩/٢٤٨٣٤٧٨/٢٩٢٦٧٧ ٠/١٨٥٩٢٨ ٤/١٣٠٥٦٤  هزينه ناخالص داخلي

 -٣/٢٤٩٣٦ -١/٢١٧٧٢ -٠/١٥٩٣٢ ١/١٤٥٥ ٥/٢٧٧ -٠/٥٣٢ ٨/٣٧٩ -٠/٤٩١ -٠/١٦٤٩ -٦/١٣٤٥ -٧/٢٢٦٦مد عوامل توليد از خارجخالص درآ
 ٨/١٣٨١٠٩٤ ٥/١٠٨٧٧٥٩ ٩/٩١٠٥٤٣ ٤/٦٧٣١٩١ ٦/٥٨٠٧٥٠ ٠/٤٣٦٠٩٣ ٨/٣٢٩٥١٣ ٩/٢٤٦٦٩٨٨/٢٩٢١٨٦ ٤/١٨٤٥٨٢ ٧/١٢٨٢٩٧  ناخالص مليدرآمد

 

            ١٣٧٦هاي ثابت سال  به قيمت
 ٣/٢٢١٢٧٣ ٧/٢٠٣٧٥٠ ٠/١٩٣٥٦٥ ٤/١٧٣٢٨٧ ٦/١٦٥٩٢٤ ١/١٥٤٧٣٠ ٩/١٥٠٥٣٦ ٢/١٣٤٩٥٤٥/١٤٠٨٠٧ ٥/١٣٠٩٠٠ ٣/١٣٢٨٧٠ هاي مصرفي خصوصي هزينه

 ٧/٤٤٤٦٧ ٠/٤٣٨٩٧ ٠/٤٣٦٣١ ٨/٤٢٦٨٧ ٧/٤١٦١٥ ٣/٣٧١٥٠ ٨/٣٩٧٣٩ ٧/٣٨٢٠٦ ٦/٣٩٦٧١ ١/٤٠٢٩٦ ٦/٤١٥٠٨ هاي مصرفي دولتي هزينه

 ٣/١٤٤٣٥٩ ٦/١٣٤٩٧٠ ٩/١٢١٨٢٥ ٥/١٠٨٧٦١ ٤/٩٥٢٦٧ ٣/٩١٥٠٥ ١/٨٦٤٨٥ ٥/٨٣٧٦٤ ٤/٧٤٤٦٥ ٢/٥٩٥٦٠ ٩/٦٢٣٨٩ ثابت ناخالص تشكيل سرمايه

 ٠/٩٤٤١ ٠/١١٨٩٦ ٦/٢٩٦٠ -٠/٢٣٧ ٤/١٥٨١٥ ٥/١١٧٢٢ ٦/١٤٩٠٦ ٨/٢٠٨٥٤ ١/٢٨٩٢٣ ١/٢٠٦١١ -٦/١٣٧٦ تغيير در موجودي انبار

 -٥/٢٥٣٧٥ -٥/١٣٣٢٩ -٥/٤٣٩٢ ٨/٣٣٨٦ ٥/١٢٤٣١ ٠/١٤٩٩٥ ٢/١١٤٥٨ ١/٦٢٧٩ ٢/٥٧٤٦ ٦/١١٣١٢ ٦/٢٤٦٧١ خالص صادرات كاالها و خدمات
 ٠/٤٠٤٣٣٤ ٣/٣٨٤٧٧٢ ٥/٣٥٩٢١٤ ٧/٣٣٤١٠٤ ٤/٣٢٢٢٧٨ ٩/٣٠٦٥١٣ ٠/٣٠٠٦٩٩ ٦/٢٨٣٠٩٥٩/٢٩٢٦٧٧ ٥/٢٦٤٣٢٦ ٩/٢٥٧٤٩٥  هزينه ناخالص داخلي

 ٩/٣٤٦٤٤ ٨/١٧٧١٠ ٤/١٤٣٤٨ ٤/١٤٨٠ ٠/١٣٠٥ ٨/٣٠٤٨ -١/١٨٥٠٣ ٠/٠ ٨/١٠٨٨٥ ٣/١١٦٨٨ ٠/١٨١٦٢ نتيجه رابطه مبادله بازرگاني

 -٠/٢٧٥٦ -٩/٢٧٧٩ -٥/٢٥٢٢ ٢/٤٨٥ -٥/٤٨٩ -٧/٨٠٢ -٤/١٢٩ -٠/٤٩١ -٨/١٦٧٤ -٩/١٣١٨ -٢/٤٠١٠خالص درآمد عوامل توليد از خارج
 ٠/٤٣٦٢٢٣ ٠/٣٩٩٧٠٣ ٣/٣٧١٠٤١ ١/٣٣٦٠٧٠ ٩/٣٢٣٠٩٣ ٠/٣٠٨٧٦٠ ٥/٢٨٢٠٦٦ ٦/٢٩٢٣٠٦٨/٢٩٢١٨٦ ٨/٢٧٤٦٩٥ ٧/٢٧١٦٤٧ ناخالص مليدرآمد 

 ارقام نهايي نيست  *
 . ارقام مقدماتي است**



 

 

روند
 

٢٣٤
 

 
 

 نقدينگي و تسهيالت بانكي
ميليارد ريال 

 مانده در پايان دوره
 

١٣٨٤ ١٣٨٣ ١٣٨٢ ١٣٨١ ١٣٨٠ ١٣٧٩ ١٣٧٨ ١٣٧٧ ١٣٧٦ ١٣٧٤١٣٧٥ 

 ٥/١١٤٢٢٠٧/١٤٢٩٥٦٧/١٨٢٦٥٢٨/٢١٧٣٥٦١/٢٥٢٨١٥۴/۳۱۷۹۱۹ ٧/٦١٣٠٣٤/٧٤٧٨٤٠/٨٦٨٥١ ٣/٤٠٩٦٧٩/٥٦٢٧١ پول

 ٦/٥٠٦٧٥ ٠/٤٤٧٧٢ ٣/٢٥١٥٨٧/٢٩١٨٨١/٣٤٧٨٠٥/٣٨٧٣٢ ٢/١٥٣٨٠١/١٨٧٧٣٣/٢٢١١٩ ٠/١٠٦٧٣١/١٣٢١٦      اسكناس و مسكوك در دست اشخاص

 ٢/٨٩٢٦٢٠/١١٣٧٦٨٦/١٤٧٨٧٢٣/١٧٨٦٢٤١/٢٠٨٠٤٣٨/٢٦٧٢٤٣ ٥/٤٧٩٢٣٣/٥٦٠١١٧/٦٤٦٣١ ٣/٣٠٢٩٤٨/٤٣٠٥٥ هاي ديداري بخش غيردولتي      سپرده

 ٦/٧٠٩٨٢١/٨٥٦١٧٢/١٠٥٩٣٨٢/١٣٤٦٩٠٥/١٧٨٠٠٠٣/٢٣٤٨٧١٦/٣٠٩٢٣٩١/٤٣٣٠٥٢٠/٦٠٣١٠٠ ٩/٤٤١٠٤٧/٦٠٢٨٠ شبه پول

 ١/٩٣٢٣٠ ٢/٦٩٨٠٦ ٤/٢٢٠١٤٥/٢٩٨٤٧٠/٣٨١٠٨٠/٤٥٧٠٦ ٠/١٢٤٢٠٠/١٦٢٩٦ ٢/٨٦٩٣ ١/٦٠٣٩ ٣/٤٦١٦ انداز الحسنه پس هاي قرض      سپرده

 ٦/١٠٣٣٦٣٥/١٤١٠٦٦٤/١٨٥٨٦٢٢/٢٥١٧٣٨٣/٣٤٩١٤٩٢/٤٨٩٦٩٣ ٨/٤٧١٠٣١/٦٢٤٢٩٠/٧٩٥٣٢ ٩/٢٨٤١٦١/٣٥٨٤٧ گذاري مدت دار هاي سرمايه سپرده     

 ٨/٥٠٤٤٢٠/٦٦٩٨٣٦/٨٨٤٥٢٠/١١٩٨٠٩٩/١٥٩٨٦٧٦/٢٢٣٢٩١ ٧/٢٤٢٨٩٠/٣٢٠٤٦٠/٣٩٥٦٤ ٣/١٥٠٣٣١/١٩٠٥١      كوتاه مدت

 ٨/٥٢٩٢٠٥/٧٤٠٨٣٨/٩٧٤٠٩٢/١٣١٩٢٩٤/١٨٩٢٨١٦/٢٦٦٤٠١ ١/٢٢٨١٤١/٣٠٣٨٣٠/٣٩٩٦٨ ٦/١٣٣٨٣٠/١٦٧٩٦      بلند مدت

 ٧/٢٠١٧٦ ٦/١٤٠٩٦ ٩/١٠٩٠٠٤/١١٧٩٥ ٦/٧٠٨٦ ٢/٩٣١٢ ٦/١٥١٨٥٠/١٠٧٦٨٢/١٠١١٠ ٧/١١٠٧١٥/١٨٣٩٤ هاي متفرقه      سپرده

 ٤/٩٢١٠١٩ ٢/٨٥٠٧٢٦/١١٦٥٥٢٣/١٣٤٢٨٦٥/١٦٠٤٠١٢/١٩٢٦٨٩٧/٢٤٩١١٠٣/٣٢٠٩٥٧٠/٤١٧٥٢٤٤/٥٢٦٥٩٦٢/٦٨٥٨٦٧ نقدينگي

 ١/٦٥٠٧٢٢/٨٤٠٧٣٩/١١٥٨٤٠٩/١٥١٥٤٤٢/٢٠٣٧٩٢٠/٢٧٧٥٧٨٧/٣٨٨٢٢٣٤/٥٣٦١٥٠٢/٧٤٥٠٢٨ ٧/٤٠٩٦٧١/٥٣٣٠٧)١(غيردولتي بخش به ها بانك اعطايي تسهيالت

 ١/١٠٩٣٥٢٥/١٤٨٥٣٨١/٢٠٣٥٠٥٠/٢٨٦٣٣٩٠/٣٨٥٠٦٩٣/٥٠١٣٦٦ ٥/٤٧٧٢٣٥/٦١٤٥٧٩/٨٤١٢٩ ٠/٣١٦١٤٤/٤٠٢٩٠ هاي تجاري      بانك

 ٦/١١٤٢٩٨٥/١٦٣٠٣٩ ٢/٤١٨٠٠٨/٥٤٢٩٤٣/٧٠٦٧٩٨/٨٩١٤٨ ٦/١٧٣٤٨٧/٢٢٦١٥٠/٣١٥٢٥ ٧/٩٣٥٣٧/١٣٠١٦ هاي تخصصي      بانك

 ٤/٨٠٦٢٢ ٨/٣٦٧٨٢ ٩/١٢٧٣٥ ٦/٣٣٩٣ ٩/٩٥٨ ٦/٣٩٢ ٠/١٨٦ ــ ــ ــ ــغيربانكي اعتباري ومؤسسات غيردولتي هاي     بانك

 .باشد هاي آتي مي ـ بدون سود و درآمد سال١



 

 

٢٣٥
مشخصه
 

هاي عمده اقتصادي
 

 

 )٢) (١(وضع مالي دولت 
 )ميليارد دالر(                               هاي اختصاصي و بدون احتساب يارانه حاملهاي انرژي به استثناي درآمدها و پرداخت                                            

سال
 ١٣٨٤ ١٣٨٣ ١٣٨٢ ١٣٨١ ١٣٨٠ ١٣٧٩ 

 ٩/٢٠٠٣٧٤ ٣/١٠٣٥٨٧ ٦/٧٨٨٣٦ ٩/٦١٩٧٣ ١/٥٣١٤٦ ٦/٤٤٨٤٦ درآمدها
 ٤/١٣٤٥٧٤ ١/٨٤٤٢١ ٠/٦٥٠٩٩ ٥/٥٠٥٨٦ ١/٤١٧٨٦ ٢/٣٦٥٨٥ درآمدهاي مالياتي

 ٥/٦٥٨٠٠ ٢/١٩١٦٦ ٦/١٣٧٣٧ ٤/١١٣٨٧ ٠/١١٣٦٠ ٤/٨٢٦١ ساير درآمدها
 ١/٣٣٠٨٨٤ ١/٢٣١٩٢٣ ٢/١٧٨٢٥٥ ٣/١٤٧٥٧٢ ٢/١٠٠٩١٨ ٨/٨٢٦٠٥ )جاري(اي  هاي هزينه پرداخت

 ٢/١٣٠٥٠٩ -٨/١٢٨٣٣٥ -٦/٩٩٤١٨ -٤/٨٥٥٩٨ -١/٤٧٧٧٢ -٣/٣٧٧٥٩ )٣ (تراز عملياتي
 ٥/١٨٧٢٩٤ ٠/١٥١٤١٣ ٩/١٢٩٠٣٠ ٨/١٠٣١٨٢ ٤/٧٢٣٣٣ ٢/٥٩٧٩٤ اي هاي سرمايه واگذاري دارايي
 ٤/١٨٦٣٤٢ ٣/١٥٠٤١٣ ٩/١٢٨١٥٣ ٤/١٠٢٦٢٦ ١/٧١٩٥٧  ٥/٥٩٤٤٨ ) ٤ (درآمد نفت

 ١/٩٥٢ ٧/٩٩٩ ٠/٨٧٧ ٤/٥٥٦ ٣/٣٧٦ ٧/٣٤٥ ساير
 ٧/١١٧٦٣٨ ٣/٧٢٣٠٦ ٧/٧٣٧٩٩ ٠/٥٤٧٥٣ ٥/٢٤٣٧٩ ٤/٢٢٤٤٣ )عمراني هاي پرداخت(اي هاي سرمايه دارايي تملك

٩/٤٧٩٥٣ ٨/٣٧٣٥٠ اي هاي سرمايه  خالص واگذاري دارايي  ٩/٦٩٦٥٥ ٧/٧٩١٠٦ ١/٥٥٢٣١ ٨/٤٨٤٢٩ 
 -٤/٦٠٨٥٣ -٢/٤٩٢٢٩ -٥/٤٤١٨٧ -٦/٣٧١٦٨ ٧/١٨١ -٥/٤٠٨ اي رمايهتراز عملياتي و س
 ٧/٨٣٣٢٠ ٧/٨٠٦٩٣ ٤/٦٨٢٣٤ ٧/٦٤٨٠٦ ٢/٣٣٨٠ ٥/٣٦٧٥ هاي مالي واگذاري دارايي

 ٩/٦٨٣٤ ٦/١٢٣٤٠ ٥/٧٦٨٢ ١/٢٤٩٨ ٣/٢٣٠٥ ٨/٢٠٤٩ فروش اوراق مشاركت
 ١/٦٢٢ ٥/٢٨٣ ٣/٧٣ ١/٢٨٤ ٩/٢٢٨ ٧/١٧٥ استفاده از تسهيالت خارجي

 ٤/٦٩٣٨٣ ١/٦٣٧٥٢ ٩/٥٦١٠٦ ٤/٥٢٦٩١ ٠ ٠ فاده از حساب ذخيره ارزياست
 ٦/١٧٨٦ ١/٢٨١٣ ٢/٢٥٣١ ٠/٨٣٦٤ ٦/٩٣ ٢/٠ هاي دولتي واگذاري شركت
 ٨/١٧٣٧ ٨/١٢٧٦ ٣/١٦٨٤ ٠/٧٨٨ ٨/٦١٥ ٢/١٢٨٧ هاي گذشته برگشتي از سال

 ٩/٢٩٥٥ ٧/٢٢٧ ٢/٢٤٦ ٠/١٩١ ٥/١٣٦ ٣/١٦٣ ) ٥(ساير
 ٣/٢٢٤٦٧ ٦/٣١٤٦٤ ٩/٢٤١٣٦ ١/٢٧٦٣٨ ٩/٣٥٦١ ٠/٣٢٦٧ هاي مالي تملك دارايي
درآمدعمومي  حساب موجودي

 ٦/٢٣٦٦ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ )٨٠٠١شماره حساب(
 ٥/١٤٥٥٣ ٠/٢٣٧٣٩ ٠/١٩٨٧٥ ٠/١٩٢٥٠ ٠ ٠ بازپرداخت اصل تسهيالت خارجي

صندوقهاي  دولت به بدهي بازپرداخت
 ٠/٣٨١٣ ٠ ٣/٢٠٤ ٧/٧٣٠٦ ٠ ٠ بازنشستگي

 ٣/١٧٣٤ ٦/٧٧٢٥ ٦/٤٠٥٧ ٤/١٠٨١ ٩/٣٥٦١ ٠/٣٢٦٧ )٦(ساير 
 ٤/٦٠٨٥٣ ٢/٤٩٢٢٩ ٥/٤٤١٨٧ ٦/٣٧١٦٨ -٧/١٨١ ٥/٤٠٨ هاي مالي خالص واگذاري دارايي

باشد و فروش نفت كه قبال در بخش درآمدها  ها وساير درآمدها مي آمدها شامل مالياتبراين اساس، در. است  براساس آخرين دستورالعمل آمارهاي مالي دولت تنظيم شده١٣٨١ قانون بودجه ازسال-٢ .باشد  اختالف در سرجمع به دليل گرد كردن ارقام مي-١ و ) هاي جاري معادل پرداخت(اي  هاي هزينه هاي دولت به دو سرفصل پرداخت بندي پرداخت هم چنين در اين طبقه. اي منتقل شده است هاي سرمايه رديف واگذاري دارايي گرديد، به بندي مي طبقه اي  هاي سرمايه اي بدست آمده و خالص واگذاري دارايي هاي هزينه تقسيم شده كه براين اساس تراز عملياتي از مابه التفاوت درآمد و پرداخت) هاي عمراني معادل پرداخت(اي  هاي سرمايه اييتملك دار هاي نفتي ـ  اي كه به حساب درآمد عمومي دولت واريز نشده است و فروش فرآورده ابه التفاوت نرخ ارز كاالهاي يارانه درآمد نفت شامل فروش ارز، درآمد حاصل از صدرو نفت خام جهت پرداخت م-٤ .ها به عنوان پرداختي خزانه محاسبه شده است  تراز عملياتي با احتساب تنخواه گردان خزانه استان-٣ .طور كامل امكان پذير نمي باشد هاي قبل از آن به هاي اين سال با دوره  مشابه سال قام هر يك از دورهترتيب مقايسه ار بدين. شود اي حاصل مي هاي سرمايه نيز از جمع جبري واگذاري و تملك دارايي  .باشد هاي قبل و پرداخت تعهدات اعزام زايران حج تمتع مي نشده سال هاي دولتي، بازپرداخت اصل اوراق مشاركت، پرداخت تعهدات پرداخت  شامل خريد سهام شركت-٦ .باشد مي هاي داخلي دريافت اصل واماعتبارات استاني و  نزد جمعداران و اسناد درجريان ها پرداخت شهرستان پيش ساير شامل  رقم٥ .بخشي از مقررات مالي دولت نيز مي باشد  قانون تنظيم٧١موضوع ماده 



 روند ٢٣٦

 

 

 

 هاي اصلي درصد تغييرات متوسط شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي در گروه

 )١٣٧٦=١٠٠) (ره نسبت به دوره مشابه قبلهر دو(

  

 ١٣٨٤ ١٣٨٣ ١٣٨٢  ١٣٨١ ١٣٨٠ ١٣٧٩ ١٣٧٨ هاي شاخص گروه

 ١/١٢ ٢/١٥ ٦/١٥ ٨/١٥ ٤/١١ ٦/١٢ ١/٢٠ شاخص كل

 ٤/١٠ ٢/١٤ ٤/١٥ ٤/١٩ ٣/٧ ٩/٨ ٧/٢٢ هاو دخانيات ها،آشاميدني خوراكي

 ٤/٩ ٥/٩ ٧/٧ ١/٤ ٦/٤ ٧/٨ ٥/٦ پوشاك

 ٨/١٣ ٢/١٨ ٥/١٨ ٥/١٩ ٨/١٨ ٤/١٨ ٧/١٨ مسكن، سوخت و روشنايي

 ٩/١١ ١/١٦ ٨/٩ ٦/٥ ٢/٣ ٠/١٢ ٠/١٥ درخانه مورداستفاده اثاث،كاالهاوخدمات

 ٦/٧ ٠/١١ ٦/١٣ ٠/١٠ ٦/٧ ٥/٨ ٣/٢٧ حمل و نقل وارتباطات

 ٣/١٩ ٤/١٧ ٩/١٦ ٣/١٦ ٣/١٥ ٧/٢٠ ٤/٢٤ درمان و بهداشت

 ٢/١٥ ٣/١٥ ٢/١٣ ٨/١٣ ٠/١٧ ٨/١٣ ٥/١٨ تفريح، تحصيل و مطالعه

 ٤/١٢ ٧/١٤ ٧/١٩ ١/٩ ٦/١٨ ٠/١٥ ١/٢١ كاالها و خدمات متفرقه
 



 هاي عمده اقتصادي مشخصه

 

 

٢٣٧ 

 

 هاي عمده و اصلي فروشي كاالها به تفكيك گروه  بهاي عمده درصد تغييرات متوسط شاخص
 )١٣٧٦=١٠٠) (هر دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل(

 

 ١٣٨٤ ١٣٨٣ ١٣٨٢ ١٣٨١ ١٣٨٠ ١٣٧٩ ١٣٧٨ هاي شاخص گروه

 ٥/٩ ٧/١٤ ١/١٠ ٦/٩ ١/٥ ٧/١٤ ٢/٢٤ ص كل شاخ*

        هاي عمده  گروه*

 ٥/٩ ٢/١٤ ٦/١١ ١/١١ ٨/٦ ٨/١٤ ٨/٢٢ دركشور شده ومصرف توليدشده   كاالهاي

 ٦/٦ ٥/١٤ ٨/٤ ٢/٤ ٨/٠ ٣/١٣ ٠/٢٢   كاالهاي وارداتي

 ٠/١٩ ٥/٢٢ ٥/٩ ٣/١٠ -٥/٠ ٧/١٩ ٧/٦٠ كاالهاي صادراتي  

        هاي اصلي  گروه*

 ٣/١٠ ٧/١٢ ٦/١٢ ٣/١٣ ٤/٨ ٩/١٣ ٩/٢٢ مواد خوراكي

 ٠/٨ ٣/٧ ٢/٨ ٠/٢٢ ٦/٤ ٦/١٤ ٠/٢٧ ها و دخانيات نوشابه

مواد صنعتي غير از مواد سوختني 

 معدني
١/٤ ٨/١٠ ٥/١٠ ٦/٢ ٣/٣ ٧/٢٣ ٠/١٩ 

 ٧/٤ ٢/١٢ ٩/٢٠ ٣/٢٦ ٧/١١ ٩/١١ ٤/٥٥ هاي آن هاي معدني و فرآورده   سوخت

 ٠/١٦ ٣/١٣ ٤/٦ ٩/٥ ٧/٥ ٩/٢٠ ٩/٢٩  پتروشيمي  مواد شيميايي و

 ٥/٩ ٦/٢٥ ٦/١٠ ٧/٧ ٠/٣ ٣/١٦ ٤/٢٣   مصنوعات برحسب مواد اوليه

 ٦/٦ ٢/٧ ٥/٢ ٣/٣ -٢/٠ ١/١١ ٦/٢٠   ماشين آالت و وسايط نقليه

 ٢/٨ ٧/٣ ٨/٤ ٢/١ ٤/١ ٠/٩ ٤/٢٣   كاالهاي  متفرقه
 



 

 

٢٣٨
 

روند
بهادار تهرانسهام عرضه شده توسط بخش  عمومي در بورس اوراق 

   نام مؤسسه عرضه كننده )ميليارد ريال(مبلغ  )هزار سهم(تعداد 
١٣٨٤ ١٣٨٣ ١٣٨٢ ١٣٨١ ١٣٨٠ ١٣٧٩ ١٣٧٨ ١٣٧٧ ١٣٨٤ ١٣٨٣ ١٣٨٢ ١٣٨١ ١٣٨٠ ١٣٧٩ ١٣٧٨ ١٣٧٧ 

 ٠ ٠ ٠ ١/٠ ١/١ ٩/٩ ٩/٣ ٢/٢١ ٠ ٠ ٠ ٧/٢٢٤٢٢ ٩/١٩٢٢ ٤/١٥٤٠ ٠/٣٧٥٠ بنياد پانزده خرداد

 ٠ ٠ ١/٠ ٥/٤٠٣ ٨/١٠٣ ٨/٥٨٧ ٢/١٦٣ ٣/٣٤ ٠ ٠ ٠/١٩٦٠٤٤/١٩٧٤٣٠/٩١١٩٨٥/٣٥٣٦٥٨/٨٤١١٨٥/١٠٠ بانك صنعت و معدن

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠/٤ ١/٣ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٤/٥٦٧ ٣/٥٦٨ ٠ ٠ بانك ملي ايران

 ٠ ٠ ٥/٧ ٨/٣ ٠ ٠ ٠ ٨/٠ ٠ ٠ ٧/٣٥٠ ١٨٧ ٠ ١/٠ ٢/٠ ٠/٥٦١ بانك كشاورزي

 ٠ ٠ ٥/٦ ٧/٨٠ ٣/٤ ٧/٦ ٠ ٥/١ ٠ ٠ ٨/٢٧٤٩١/٦٦٧٩٦٣٩٢٥ ٠/٥٨٠٣ ٠ ٩٣٢ بانك سپه

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٦/٢٢ ١/٣٨١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١/٣٨١٠٥٤١/١٨٩٧٤٠ بانك صادرات ايران

 ٠ ٠ ٦/٠ ٩/٢٩٩ ٠/١٣ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٧/١٠١٥٨٤/١٦٦٧٥٥٠/٦٠٠ ٠ ٠ ٠ بانك ملت

 ٠ ٠ ٠/٩ ٧/١١ ٣/٠ ٤/٠ ٠ ٦/٣ ٠ ٠ ٧/٦٣٠ ٨/٢٢٢١ ٤/٢٩ ٥/٥٨ ٠ ٠/١٢٢٧ بانك رفاه كارگران

 ٠ ٠ ٠ ٩/٢٤ ٠/٩ ٦/٢٦ ٢/٢٠ ٨/١٥ ٠ ٠ ٠ ٩/٢٠١٣٠٣/٨٨٤٨٢/١٧٧٤ ١/٦١٣٩ ٣٧٠٧ ياد مستضعفان و جانبازانبن

 ٩/١ ٠/١ ٣/١٨٨ ٢/١٦٣ ٠ ٩/٩٠ ٤/١٦٩ ٩/١٣١ ٩/١٨٣٨ ٢/٦٦٠٤٨٨/٣٨٤٣٧٢/٥٩٩ ٦/٢٢٣٢٠٥/١٢٦٩٤١/٠ ١٨٨٥٤ سازمان صنايع ملي ايران

 ٧/٨٤ ٣/١٨٨٠٦/٦١٣٩٦/٩٢٠ ٤/١٥٧١٧/١٢١٤٦/٦٨ ٢/٥٣٧ ٥/١٤٣٣٠٦٨/١٠٥٨٦١٥/٩٢٦١٧/٢٨٩١٢٩٩/٤١٨٥٥٠٢/٢٢٨٢٩٩٦/١٤٢١٣ ١٠٠٥٠٢ ايران صنايع ونوسازي گسترش سازمان

 ٠ ٠ ٦/٣ ٧/٢ ٧/٨ ٧/١١٠ ٦/٢ ٠ ٠ ٠ ٠/١٩٨١ ٨/١٤٧٤٨٨/٧٤٣٣/١٧٤٤ ٢/٩٥ ٠ بانك تجارت

 ٠ ٠ ١/١ ٧/٠ ٢/١ ٧/٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠/٢٥٦ ١/٢٥٢١٥٠ ٥/٢٧٥ ٠ ٠ بنياد شهيد انقالب اسالمي

 ٨/٦٦ ٠/٣٣٤ ٥/١٣٠٧١/٧٩ ٥/٢٤٦ ١/١٨٤ ٤/٨٠ ٠/١٥٢٥٠٣/٣٠٢٩٢٣/٧١٦٣٢٧/٦٥٨٩٤٥/٢٣١٢٧١٢/١٤٤٠٠٣/١٤٤٧٦١٣/٣٤٨٨٣٠/٤٢ )١سازي خصوصي سازمان
 ٠ ٠ ٢/٥٤ ٣/٢١٥ ٠/٨ ٤/١٢ ١/١ ٣/١٠ ٠ ٤/٢٤٠٣٨/٤٨٠٤٣٥/١٩٥٩٣٠ ٧/٢٠٧٦ ٢/٣٠٤ ٠/١٩٧٢ بانك مسكن

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ايران مياسال جمهوري مركزي بانك

 ٠ ٠ ١/٠ ٠/٢٤ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣/٩ ١/٨٧٦٤ ٠ ٢/٠ ٠ ٠ بنياد صدوق بزرگ

 ٠/٣٨ ٧/١٤٢٢٤/٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٩/٢٩٩٣١٠ ٣/١٩٣٧٨٤٤/٤٧ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ شركت ملي صنايع پتروشيمي

 ١/٣٩٧٠٤/٢١٢ ٦/٩٣١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٩/٥٧٦٥٤٩/١٣٩٦٦١٣/٨٨١٠  ٠ ٠ ٠ ٠ معدني صنايع و معادن نوسازي و توسعه سازمان
 ٠ ٠ ٧/١٢١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٤/٣٣٥٤ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ شرکت شهرکهاي صنعتي

 ٠/١٤٨ ٨/٤٤٩ ٣٨ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥/٣٢٢٤٠٠ ٤/٥٣٨٤٥ ٥/٥٨١١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ شرکت ساتکاب
 ٨/١٠٧١٧/٧٣       ٥/١٠٧٩٨١٦/٣٣٠٥٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ شرکت مخابرات

 ٧/٢٦ ٤/٤٧       ٣/٢٥٧٨ ٧/٧٤٢١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ زيکشاور خدمات مادرتخصصي شرکت

 ٣/٤٤١٨٧/٩٠٠٣٢/٦٧٩٥٢/٦٥٢ ٠/٥٤٧٤١٢٠/٢٤٢٧١٦٥/٣٢٦٩٧١٤/١٣٦٤٩٩٩/٩٦٧٠٢٦٧/٧٥٩٤٤٠٥/٦٨٢٦١٧٤/١٥٧٥٥٢٧/١١٧٩٨/٢٠٣٤٠/٢٢٤٨٥/٤٦٨ جمع

 .سازي با تغيير اساسنامه سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي تشكيل گرديد مان خصوصي ساز١٣٨٠اجتماعي و فرهنگي، از سال  قانون برنامه سوم اقتصادي،١٥ به موجب ماده -١ 



    هاي عمده اقتصادي مشخصه ٢٣٩

 

 

 )١(هاي ساختماني بخش خصوصي در كليه مناطق شهري خالصه آمار فعاليت

 )درصد(تغييرات هر دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل 
 

٢(١٣٨٤ ١٣٧٦١٣٧٧١٣٧٨١٣٧٩١٣٨٠١٣٨١١٣٨٢١٣٨٣( 

جديد  هاي  در ساختمان  گذاري  سرمايه
 مناطق شهري

٩/٢٢٤/٣٠٦/٢٩١/٤١٦/١٣٠/٢٤٩/١٢ ٠/١ ٠/٦ 

 -٠/١١-٦/١٠-٢/١٠ ١/٣-٧/١-٢/٠-١/١ ٤/٥-٦/٢١ هاي شروع شده تعداد ساختمان

 ٨/٦٥-١/٢٢-٣/١٦١/٤-٨/٦١٦/٢٣٥/٢٠٦/٥-٦/١٠ هاي تكميل شده تعداد ساختمان

 ٥/١٦٨/١٥٥/١٤٦/٢٠٨/١٩٥/٢٥٨/١٧ ٥/١١٩/٢شده شروع هاي  ساختمان بعمترمر يك هزينه

 ٦/١٦ ٦/١٤٧/١٤٠/٢٠٠/٢٦ ١/١١٥/٩ ٦/٢٢٥/٤شده تكميل هاي ساختمان مترمربع يك هزينه

 . در نظر گرفتن ارزش زمين است  بدون-١
 ١٣٨٤تداي سال شهري از اب گذاري بخش خصوصي در ساختمانهاي جديد مناطق  آمار سرمايه-٢

به دليل تجديدنظر در بلوکهاي آماري، نتايج . شود محاسبه مي) ١٣٨٣(براساس سال پايه جديد 
الزم . باشد قابل مقايسه نمي) ١٣٧٦(هاي جديد با آمار محاسبه شده بر مبناي سال پايه قديم  بررسي

از آمار بررسي ) ١٣٨٣ به ١٣٨٤(ها   در محاسبه درصد تغييرات دوره١٣٨٤به توضيح است از سال 
 . استفاده شده است١٣٨٣جديد سال 

 . آمار مقدماتي است
 

 
 
 



 روند ٢٤٠
 

 

 

 

 شده تعداد و مبلغ اسناد مبادله شده و نسبت اسناد برگشتي به مبادله
 در اتاق پاياپاي اسناد بانكي تهران

 ) مبلغ به ميليارد ريال-تعداد به هزار برگ(

ه درصد اسناد برگشتي ب اسناد مبادله شده
 سال شده مبادله

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد
٩/٦ ١/٨ ٢٢٦٨ ١٠٥٧٨ ١٣٥٥ 
٢/٩ ٠/٩ ٢٩٠٦ ١٠٠٠٢ ١٣٥٦ 
١/١٠ ٦/١٢ ٢٠٩٢ ٧٤٨٣ ١٣٥٧ 
٩/٩ ٩/١٠ ١٨١١ ٥٤٥٠ ١٣٥٨ 
٧/٦ ٢/٨ ٢٥٥٥ ٥٢٩١ ١٣٥٩ 
٠/٦ ٩/٦ ٢٩٧٢ ٤٨١٣ ١٣٦٠ 
٥/٤ ١/٦ ٣٦٣١ ٤٤٤٥ ١٣٦١ 
٥/٤ ٧/٥ ٥١٣٩ ٥٢١٢ ١٣٦٢ 
٠/٥ ٨/٦ ٦٢٩٠ ٥٦٠٧ ١٣٦٣ 
٢/٥ ٣/٧ ٦٧٧٣ ٦٤٠٣ ١٣٦٤ 
٤/٥ ٧/٧ ٨٣٦٤ ٧٢٤٤ ١٣٦٥ 
٦/٥ ٢/٧ ١٢٢٩٠ ٨٧١٩ ١٣٦٦ 
٥/٦ ٦/٨ ١٤٦٠٣ ٨٦٤٣ ١٣٦٧ 
٩/٥ ٧/٧ ٢٢٣٤٤ ١١٣٥١ ١٣٦٨ 
٥/٥ ٠/٧ ٣٣٨٠٥ ١٣٧٢٩ ١٣٦٩ 
٩/٥ ٦/٦ ٥٠٦١١ ١٦٩١٦ ١٣٧٠ 
٩/٥ ٠/٧ ٦٩٩٨٨ ٢٠١٧٨ ١٣٧١ 
٤/٥ ٧/٦ ٩٢٨٠٩ ٢٣٠٤٧ ١٣٧٢ 
٧/٤ ٣/٦ ١٣٧٥٦٢ ٢٥٨٤٠ ١٣٧٣ 
١/٥ ٣/٦ ٢٠٠٦١٢ ٢٨٦٤٢ ١٣٧٤ 
١/٥ ٢/٦ ٢٦١٠٩٧ ٣٢٩٩٠ ١٣٧٥ 
٦/٥ ٧/٦ ٣٠٥٨٨٣ ٣٦٩٣١ ١٣٧٦ 
٠/٥ ٤/٦ ٣٤٤٠١٤ ٣٩٩٦٤ ١٣٧٧ 
٣/٤ ٩/٥ ٤٨٨٩٢٨ ٤٤٧٠٥ ١٣٧٨ 
٣/٤ ٦/٥ ٦٣٠٨٤٠ ٥٠١٩٢ ١٣٧٩ 
٤/٤ ٠/٥ ٨٣٢٧٥٥ ٥٨٨١٩ ١٣٨٠ 
٢/٤ ٥/٤ ١٠٨٩٤٠٥ ٦٨٣٠٢ ١٣٨١ 
٣/٤ ٥/٤ ١٤٠٩٦٨٠ ٧٦١٠١ ١٣٨٢ 
٧/٣ ٠/٥ ١٨٠٩٧٥٤ ٦٨٢٨٧ ١٣٨٣ 
٢/٤ ٩/٤ ٢٠٩٠٧٦١ ٧١٨٦١ ١٣٨٤ 



    هاي عمده اقتصادي مشخصه ٢٤١

 

 

 

 مبلغ سفته و برات فروش رفته در تهران

 )ميليون ريال(مبلغ  سال
 درصد تغيير 

 )نسبت به دوره مشابه سال قبل(
٤/٢٢ ٢/٥٤١٥ ١٣٦٦ 
٣/١ ٨/٥٣٤٤ ١٣٦٧- 
٣/٦١ ٦/٨٦١٨ ١٣٦٨ 
٦/١٠٣ ٣/١٧٥٤٤ ١٣٦٩ 
٧/٧ ٠/١٨٨٩٥ ١٣٧٠ 
١/٢٥ ٥/٢٣٦٣٠ ١٣٧١ 
٤/١٠ ٩/٢٦٠٩٥ ١٣٧٢ 
٩/١٩ ١/٣١٢٧٦ ١٣٧٣ 
٦/٢٨ ٥/٤٠٢٢١ ١٣٧٤ 
٤/١٧ ١/٤٧٢٠٠ ١٣٧٥ 
٠/٧ ٥/٥٠٤٨٥ ١٣٧٦ 
٦/١٥ ٥/٥٨٣٤٧ ١٣٧٧ 
٨/٥٢ ٧/٨٩١٦٦ ١٣٧٨ 
٤/٣٧ ٥/١٢٢٥٥٥ ١٣٧٩ 
٦/٤٣ ٤/١٧٥٩٣١ ١٣٨٠ 
١/١١ ١/١٥٦٣٢١ ١٣٨١- 
٢/٤٧ ٤/٢٣٠٠٥٠ ١٣٨٢ 
٦/٤٢ ٤/٣٢٨١٥١ ١٣٨٣ 
٢/١٥ ٠/٣٧٨١٤٩ ١٣٨٤ 
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