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 نگاهي به اقتصاد 
 
 

 سردبير
 

 
 ۱۳۸۴اقتصاد ايران در سال 

 

 درصد ۴/۵ به قيمتهاي واقعي رشدي معادل ۱۳۸۴توليد ناخالص داخلي در سال 

 واحد درصد کمتر از پيش بينـي  ۶/۲ و ۱۳۸۳ واحد درصد بيشتر از سال    ۶/۰داشت، که   

 توليد ناخالص داخلي    در اين سال، رشد   . برنامه پنجساله چهارم توسعه در اين سال است       

 .  درصد بود۶بدون نفت به ميزان 

 پذيرش ايران بـه عنـوان عـضو    ۱۳۸۴از مهمترين تحوالت اقتصاد کشور در سال      

ناظر در سازمان تجارت جهاني، کاهش نرخ تورم، ثبات نسبي نرخ ارز، کاهش نرخ سـود                

بـل توجـه درآمـد      مورد انتظار تسهيالت اعطايي بانکهاي دولتي و غيردولتي و افزايش قا          

 .بود سابقه قيمت نفت در بازارهاي جهاني ازصدورنفت خام ناشي از افزايش بي حاصل ارزي

 و سال قبل از آن بـصورت        ۱۳۸۴عملکرد متغيرهاي اصلي اقتصاد کشور در سال        

 :زير بوده است
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 عملکرد متغيرهاي اصلي اقتصاد کالن-۱جدول 
 )درصد(

 ۱۳۸۳ ۱۳۸۴ 
   داخلينرخ رشد توليد ناخالص 

 ۴/۵ ۸/۴ با نفت
 ۰/۶ ۱/۵ بدون نفت
 ۱/۱۲ ۲/۱۵ نرخ تورم 

 ۵/۳ ۳/۵ تغييرات نرخ دالر در بازار بين بانکي
 ۹/۱۰ ۳/۱۰ )۱(نرخ بيکاري 

 بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران: ماخذ
 .مرکز آمار ايران، مربوط به سه ماهه سوم سال است: ماخذ) ۱(
 
 نفت و رشد   درصد باالترين۲/۷ر، صنعت و معدن با اقتصاد کشو  بخشهاي  بين در

رشـد بخـشهاي مـذکور در       .  برخوردار بودند  ۱۳۸۴ درصداز کمترين رشد در سال       ۶/۰ با 
تحوالت بخش ساختمان با رشدي بـه   .  درصد بود  ۶/۲ درصد و    ۹/۱۱سال قبل به ترتيب     

 درصـد   ۱/۴ان   که به ميز   ۱۳۸۳ درصد، در مقايسه با رشد اين بخش در سال           ۴/۴ميزان  
 ۱/۷همچنين ، بخش کشاورزي بـا نـرخ رشـدي بـه ميـزان               . منفي بود، قابل توجه است    
، از جهـش قابـل مالحظـه        ۱۳۸۳ درصـدي آن در سـال        ۲/۲درصد در مقايسه بـا رشـد        

 .برخوردار بود
 نقش دولت در اقتصاد

 مـدت آن    اندازه و نقش دولت در اقتصاد ايران، سياستهاي کوتـاه          با توجه به اهميت   
مـدت    هاي کوتـاه    تعادل  گردد، اثرات با اهميتي بر عدم       که در قالب بودجه ساالنه متجلي مي      
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در ايـن   . اي اسـت     سال ويـژه   ۱۳۸۵به اين لحاظ، سال     . گذارد  اقتصاد کالن کشور باقي مي    
هرچند، قانون  . سال، دولت نهم براي اولين بار فرصت تنظيم اليحه بودجه را به دست آورد             

 نيز بنا به رويکرد متفاوت دولـت جديـد، طبـق لـوايح متممـي کـه در                  ١٣٨٤بودجه سال   
افـزايش در   ماههاي پاياني اين سال به تصويب مجلس شوراي اسـالمي رسـيد، بـه لحـاظ    

 .اي گرديد سابقه سقف منابع و مصارف دستخوش اصالحات بي
 ۱۳۸۴عملکرد بودجه 

مي دولـت   بودجـه عمـو   ) مـصارف ( مجموع منـابع     ۱۳۸۴طبق قانون بودجه سال     
 درصـد، سـهم     ۹/۳۸از مجموع منابع بودجه، سهم درآمـدها        .  هزارميليارد ريال بود   ۴۱۱

 درصـد   ۷/۲۷ درصد و سهم واگذاري داراييهاي مالي        ۴/۳۳اي    واگذاري داراييهاي سرمايه  
اي و تملک داراييهاي مـالي نيـز بـه            اي، تملک داراييهاي سرمايه     هاي هزينه   پرداخت. بود

 . درصد از مصارف بودجه را به خود اختصاص دادند۲/۱۰ و ۵/۲۷، ۳/۶۲ترتيب 
 به تصويب مجلـس     ۱۳۸۴هاي بودجه که در ماههاي پاياني سال          به موجب متمم  

 هـزار ميليـارد ريـال بـه سـقف منـابع و              ۹/۱۱۵شوراي اسالمي رسيد، در مجموع مبلغ       
آمـدها،  هاي بودجه، سـهم در      با تصويب متمم  . مصارف بودجه عمومي دولت افزوده گشت     

اي و واگذاري داراييهـاي مـالي از مجمـوع منـابع بودجـه بـه                  واگذاري داراييهاي سرمايه  
اي، تملـک     هاي هزينـه     درصد تغيير کرد و سهم پرداخت      ۱/۲۴ و   ۵/۳۷،  ۴/۳۸ترتيب به   

اي و تملک داراييهاي مالي از مجموع مـصارف بودجـه بـه ترتيـب بـه                   داراييهاي سرمايه 
 . د درصد رسي۸ و ۳/۲۶، ۷/۶۵

 مبالغي از محـل سـرجمع ارزش توليـد          ۱۳۸۴هاي بودجه سال      در قانون و متمم   
و سود سهم   )  ميليون دالر  ۳۵۰۴معادل  (نفت خام به عنوان ماليات عملکرد شرکت نفت         

در رديـف درآمـدهاي بودجـه دولـت         )  ميليون دالر  ۳۱۵۴معادل  (دولت در شرکت نفت     
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 ناشي از اين ۱۳۸۴ منابع بودجه در سال     افزايش سهم درآمدها از کل    . بندي گرديد   طبقه
 )۳ و ۲جداول شماره . (بندي بوده است طبقه

 

 ۱۳۸۵ و ١٣٨۴ منابع و مصارف بودجه عمومی دولت در سالهای -۲جدول 
 )رقم شفاف سازی قيمت حاملهای انرژیبدون احتساب (

 (ميليارد ريال)

    ۱۳۸۴ ١٣٨٥ 

 مصوب عملکرد متمم ها مصوب اوليه    

 ٥٥٤٠٢٢ ١١٥٩٣١٤٧٠٩٩٠ ٤١٠٧١٦  عمناب
 ٢٤٤٤٥٥ ٢٠٠٣٧٥ ٤٢٤٢٦ ١٥٩٧٤٤ درآمدها

 ١٥٤٨٧٨ ١٨٧٢٩٥ ٥٩٩٤٢ ١٣٧٣٧١ واگذاری داراييهای سرمايه ای
 ١٥٤٦٨٨ ٨٣٣٢١ ١٣٥٦٣ ١١٣٦٠١ واگذاری داراييهای مالی

 ٣١٨٧٦٨ ١٠٢٣٦٨٣١٦٢٧٧ ٢٢٢٩٠٥ )١(نفت دريافتهاي ناشي از 

 ٥٥٤٠٢٢ ١١٥٩٣١٤٧٠٩٩٠ ٤١٠٧١٥ مصارف
 ٣٧٧٩٣٥ ٣٣٠٨٨٤ ٩٠٥٠٠ ٢٥٥٦٨٦ پرداختهای هزينه ای

 ١٦٢٠٠٢ ١١٧٦٣٩ ٢٥٤٣٠ ١١٢٩٧٩ تملک داراييهای سرمايه ای
 ١٤٠٨٤ ٢٢٤٦٧ ٠ ٤٢٠٥١ تملک داراييهای مالی

 . و مصوبات مرتبط مجلس شوراي اسالمي۱۳۸۵ و ۱۳۸۴قانون بودجه کل کشور، سالهاي : ماخذ
شامل فروش نفت خام،ماليات عملکرد شرکت نفت،سود سهم دولت در شرکت           نفت  دريافتهاي ناشي از     ) ۱(

 .نفت و برداشت از حساب ذخيره ارزی است
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 ١٣٨٥ و ١٣٨٤ ترکيب منابع و مصارف بودجه عمومی دولت در سالهای-٣جدول 
 رقم شفاف سازی قيمت حاملهای انرژیبدون احتساب 

 (درصد)
   ۱۳۸۴ ١٣٨٥ 
 مصوب عملکرد ها تممبام مصوب مصوب اوليه    

 ٤٤.۱ ٤٢٫٥ ٣٨٫٤ ٣٨٫٩ درآمدها
 ٣٢.۱ ٢٨٫٦ ٢٧٫٣ ٣١٫٧ مالياتها

 ١٢.۱ ١٤٫٠ ١١٫١ ٧٫٢ سايردرآمدها
 ٢٨.۰ ٣٩٫٨ ٣٧٫٥ ٣٣٫٤ واگذاری داراييهای سرمايه ای

 ٢٧.۹ ١٧٫٧ ٢٤٫١ ٢٧٫٧ واگذاری داراييهای مالی
 ٥٧.۵ ٦٧٫٢ ٦١٫٨ ٥٤٫٣ )١(نفت هاي ناشي از  دريافت

 ٦٨.۲ ٧٠٫٣ ٦٥٫٧ ٦٢٫٣ ختهای هزينه ایپردا
 ٢۹.۲ ٢٥٫٠ ٢٦٫٣ ٢٧٫٥ تملک داراييهای سرمايه ای

 ٢.۵ ٤٫٨ ٨٫٠ ١٠٫٢ تملک داراييهای مالی
 .۲ارقام جدول : ماخذ

نفت شامل فروش نفت خام،ماليات عملکـرد شـرکت نفت،سـود سـهم دولـت در                 دريافتهاي ناشي از     )١(
 .رزی استشرکت نفت و برداشت از حساب ذخيره ا

 
شامل درآمد نفت خام،    (هاي حاصل از صدور نفت خام         به اين ترتيب، سهم دريافت    

ماليات عملکرد نفت، سود سهم دولت در شرکت نفت و برداشت دولـت از حـساب ذخيـره                  
 درصـد   ۸/۶۱سابقه    به رقم کم  ) ها  با احتساب متمم   ( ۱۳۸۴از کل منابع بودجه سال      ) ارزي

 بـا احتـساب     ۱۳۸۳ده دولـت از درآمـد نفـت خـام در سـال              مجمـوع اسـتفا   . بالغ گرديـد  
 قبـل از    ۱۳۸۴ايـن رقـم در سـال        .  ميليـارد دالر بـود     ۴/۲۶هاي بودجه به ميزان       اصالحيه

هاي بودجـه بـه رقـم          ميليارد دالر و پس از متمم      ۹/۲۵هاي بودجه به ميزان       تصويب متمم 
 ).۴جدول شماره ( ميليارد دالر رسيد ۱/۳۷
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 ١٣٨٥ و ١٣٨٤ مقايسه منابع ارزی بودجه دولت در سالهای -۴جدول 
 ميليون دالر

 ١٣٨٥قانون بودجه  ها با متمم ١٣٨٤سال  ها متمم بدون١٣٨٤سال  

 سهم از کل مبلغسهم از کل مبلغ از کل سهم مبلغ  
 ٦٠.٣ ٢٢٥٠٩ ٢٨٠١٤٧٥٫٥ ٦٤٫٨ ١٦٧٥٩ درآمدهای نفتی 

 ٣٨،٧ ١٤٤٦١ ١٦٢٠٤٤٣٫٦ ٥٤٫٦ ١٤١٢٨ درآمد نفت
 ٦.٧ ٢٥٠٠ ٧٫٠ ٢٥٩١ ٠٫٠ ٠ واردات بنزين

 ٧.٨ ٢٩٢٠ ٩٫٤ ٣٥٠٤ ٧٫٧ ١٩٩٣ ماليات عملکرد نفت
 ٧.٠ ٢٦٢٨ ٨٫٥ ٣١٥٤ ٠٫٠ ٠ سود نفت

) د(پرداختهای تکليفی بند 
 ٠٫٠ ٠ ٣٫٠ ١١٢١ ٢٫٥ ٦٣٨  )١١(تبصره 

از محل (صادرات نفت خام 
۳/۷٪ ( ٠٫٠ ٠ ٣٫٩ ١٤٤٠ ٠٫٠ ٠ 

خيره برداشت از حساب ذ
 ٣٨.٢ ١٤٢۸۷ ٢٣٫٥ ٨٧٣٠ ٣٣٫٧ ٨٧٣٠ ارزی 

طرحهای تملک داراييهای 
 ٣٠.٠ ١١٢٠٩ ١٢٫٥ ٤٦٥٠ ١٨٫٠ ٤٦٥٠ سرمايه ای

 ٢.۵ ٩٣٩ ٤٫٣ ١٦٠٠ ٦٫٢ ١٦٠٠ تعهدات ارزی
 ٠٫٠ ٠ ٤٫٠ ١٥٠٠ ٥٫٨ ١٥٠٠ واردات بنزين

تبصره ( حمل و نقل عمومی
 ٢.٨ ١٠٥٣ ٠٫٠ ٠ ٠٫٠ ٠ )٨٥ قانون ١٣

 ٨جزء (نفت تسويه با شرکت 
 ٠٫٠ ٠ ١٫٨ ٦٨١ ٢٫٦ ٦٨١ )٨٤ قانون ١١بند د تبصره 

( نوسازی ناوگان حمل و نقل 
 ٠٫٠ ٠ ٠٫٨ ٣٠٠ ١٫٢ ٣٠٠ )٨٤ قانون ٢بند ح تبصره 

 ١،٦ ٦٠٩ ٠ ٠ ٠ ٠ سازي مدارس مقاوم
 ١٫٣ ٤٧٧ ٠٫٠ ٠ ٠٫٠ ٠  ساير

استفاده از تسهيالت 
 ١٫٥ ٥٥٧ ١٫٠ ٣٨١ ١٫٥ ٣٨١ خارجی

 ١٠٠٫٠ ٣٧٣٥٣ ٣٧١٢٦١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ٢٥٨٧٠ جمع کل
 . و مصوبات مرتبط مجلس شوراي اسالمي۱۳۸۵ و ۱۳۸۴قانون بودجه کل کشور، سالهاي : ماخذ
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دهـد در حاليکـه تحقـق          نـشان مـي    ۱۳۸۴بررسي عملکرد بودجه دولت در سال       
 ۱۰۰منابع بودجه از محل درآمد نفت خام و برداشت از حساب ذخيره ارزي نزديـک بـه        

ه است، منـابع موضـوع واگـذاري امـوال غيرمنقـول دولـت و واگـذاري سـهام                   درصد بود 
ـ     قـب از تحق  ـه ترتي ـتي ب ــاي دول ــه  شرکت  درصـد برخـوردار     ۰/۶ و   ۹/۳۰ازل  ـهـاي ن

 ۹۶اي بودجـه نزديـک بـه          هـاي هزينـه     ن سال، ميزان تحقق پرداخـت     ــدر اي . رديدـــگ
جـدول  ( درصـد بـود      ۸۵ حـدود    اي در   د و ميزان تحقق تملک داراييهاي سـرمايه       ــدرص

 ).۵شماره 
 ميليارد دالر ارز مازاد بر      ۳/۱۱ بانک مرکزي ناچار به خريد حدود        ۱۳۸۴در سال   

  شديداين ميزان خريد ارز توسط بانک مرکزي، افزايش.  تقاضا در بازار بين بانکي گرديد  
 بانـک  از آنجـا کـه بخـش عمـده خريـد ارز     .  را به دنبال داشت۱۳۸۴پايه پولي در سال     

هاي بودجـه، در اسـفندماه روي داد، همانگونـه            مرکزي، به دليل تصويب ديرهنگام متمم     
 .گرديـد رفت آثار انبساط نقدينگي آن در نيمه نخست سـال جـاري ظـاهر            که انتظار مي  

و  درصد   ۹/۳۴ معادل   ۱۳۸۴ نسبت به مردادماه     ۱۳۸۵رشد ساالنه نقدينگي درمردادماه     
 .  درصد بود۸/۳۱ت به سال قبل از آن به ميزان  نسب۱۳۸۴در مرداد ماه سال 

 ۱۳۸۵انداز بودجه  چشم
 هـزار ميليـارد   ۵۵۴به ميزان ) مصارف( با مجموع منابع   ۱۳۸۵قانون بودجه سال    

اي و    در اين قانون سـهم درآمـدها، واگـذاري داراييهـاي سـرمايه            . ريال به تصويب رسيد   
 درصـد و سـهم      ۹/۲۷ و   ۰/۲۸،  ۱/۴۴واگذاري داراييهاي مالي از کـل منـابع بـه ترتيـب             

اي و تملک داراييهـاي مـالي بـه ترتيـب             اي، تملک داراييهاي سرمايه     هاي هزينه   پرداخت
 ).۳ و۲جداول شماره ( درصد از کل مصارف تعيين گرديد ۵/۲ و ۲/۲۹، ۶۸/٢
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 به درآمدهاي حاصل از فروش نفت خـام هماننـد           ۱۳۸۵اتکاي بودجه در سال      
در اين سال، مجموع درآمـدهاي      . شديد است ) ها   احتساب متمم  با(بودجه  سال گذشته     

شامل فروش نفت، ماليات عملکرد شرکت نفت، سود سهم دولت در شرکت نفـت              (نفتي  
شود کـه نزديـک        ميليارد دالر بالغ مي    ۴/۳۷به حدود   ) و استفاده از حساب ذخيره ارزي     

 ).۴ و ۳جداول شماره ( درصد از کل منابع بودجه است ۵/۵۷به 
با توجه به ترکيب منابع و مصارف بودجه، درصـد تحقـق برخـي اقـالم در سـال                   

رود   نيز هماننـد سـال گذشـته انتظـار مـي       ۱۳۸۵گذشته و ماهيت برخي اقالم، در سال        
بيشترين درصد تحقق مربوط به درآمدهاي با منشاء عوايد حاصل از فروش نفـت خـام و       

هـاي واگـذاري سـاير داراييهـاي          فکمترين ميزان تحقق منابع بودجـه مربـوط بـه رديـ           
. هـاي دولتـي باشـد       و وصولي از محل واگذاري سهام شرکت      ) بجز نفت (اي دولت     سرمايه

هاي ناشي از صدور نفت خـام          دولت بر تحقق دريافت     بنابراين، اتکاي اصلي منابع بودجه    
 به لحاظ درصد تحقق اقالم اصـلي        ۱۳۸۴ عملکرد بودجه    ۵در جدول شماره    . خواهد بود 

 .منابع و مصارف آمده است
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 ١٣٨٤ منابع و مصارف بودجه در سال  ميزان تحقق-۵جدول
 

 مأخذ وزارت امور اقتصادي و دارايي     

)درصد(   
   ١٣٨٤ 
 عملکرد   

 ٨٩٫٤ منابع
 ٩٩٫١ درآمدها

 ٩٣٫٥ مالياتها 
 ١١٢٫٩ ساير درآمدها 

 ٩٤٫٩ ای واگذاری داراييهای سرمايه
 ٩٥٫٩ درآمد نفت 
 ٣٠٫٩ ساير 

 ٧٢٫١ واگذاری داراييهای مالی
 ٢٠٫٠ استفاده از منابع خارجي 
 ٧٣٫٥ استفاده از منابع داخلي 
 ٩٧٫٦ فروش اوراق مشاركت 
 ٦٫٠ وصولي از محل واگذاري شركتهاي دولتي 
 ٤٦٩٫١ دريافت اصل  وامها ي داخلي دولت 
 ٦٦٫٢ برگشتي ازپرداختهاي سالهاي قبل 
 ٩٨٫٤ استفاده از موجودي حساب ذخيره ارزي 

 ٨٩٫٤ مصارف
 ٩٥٫٦ )١)(جاري (پرداختهاي هزينه اي 

 ٩٤٫٣  ملي-پرداختهاي هزينه اي 
 ٩٩٫٦  استاني-پرداختهاي هزينه اي 

 ٨٥٫٠ )پرداختهاي عمراني (تملك داراييهاي سرمايه اي 
 ٨٥٫٣ ملي-تملك داراييهاي سرمايه اي  
 ٨٣٫٢ تملك داراييهاي سرمايه اي استاني 

 ٥٣.٤ تملك داراييهاي مالي
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 طبق قانون بودجه، مجموع استفاده دولـت از فـروش نفـت خـام،               ۱۳۸۵در سال   
در اين سال نيز    .  ميليارد دالر است   ۵/۳۹حساب ذخيره ارزي و تسهيالت خارجي، مبلغ        

ه ارز  رود که قدرت جذب بازار ارز کمتر از ميزان عرضـ            همانند سالهاي گذشته انتظار مي    
بنابراين، بانک مرکزي ناگزير از مداخله در بازار و خريد ارز مازاد بر تقاضـا خواهـد                 . باشد
 . بود

 به دليل وضـعيت مناسـب بـازار جهـاني نفـت خـام،               ۱۳۸۵در مجموع، در سال     
هـاي صـنعت و       بينـي بخـش     شرايط جوي مساعد چند سال اخير و رشدهاي قابل پـيش          

در اين .  درصد دور از انتظار نيست     ۸/۵واقعي تا ميزان    هاي    خدمات، رشد توليد به قيمت    
هاي اقتصاد طـي      گذاريهاي کشور در زيرساخت     سال، به دليل رشد قابل مالحظه سرمايه      

 تـورم چندين سال گذشته، افزايش صادرات غيرنفتي همـراه بـاحفظ سـطح معقـولي از                
 .پذير است امکان
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 ٢ پروين وليزاده زنوز-١ناهيد مقدم تبريزي
 
 

 چکيده
اقتصادي  اهداف ازمهمترين وري  بهره ارتقاي ازطريق رشداقتصادي به دستيابي امروزه

طورصريح و ضمني در برنامه چهارم توسعه        به وري بهره مصاديق. رود  شمارمي کشورهابه
رفته است، به طوري که  در برنامه مزبور پيش بيني شده است             مدنظر قرار گ   اقتصادي

با توجه  . وري تأمين گردد    درصداز رشد اقتصادي ساالنه از طريق ارتقاي بهره       ۳/۳۱که
وري از اهميت بسزايي برخوردار       تأکيددر برنامه، شناسايي و رفع موانع افزايش بهره        به
وري   رتباط با مفاهيم و تعاريف بهره     دربررسي حاضر پس از ارائه کلياتي در ا       . باشد  مي

وري در رشد اقتصادي برخي کـشورهاي منتخـب، مـورد             و شاخصهاي آن، نقش بهره    
هاي توسـعه   وري در برنامه به جايگاه بهره   اجمالي اي  اشاره ضمن وسپس قرارگرفته بررسي

ن وري نيروي کار و سرمايه در ايـرا         وري کل عوامل توليد و بهره       اقتصادي کشور، بهره  
درخاتمه ضمن اشاره به برخي از مهمترين       . است برآوردگرديده) ۱۳۵۵-۸۲(دوره   طي

 .وري، راهکارهايي در جهت افزايش آن ارائه گرديده است موانع افزايش بهره
 وري کل عوامل توليد وري نيروي کار، سرمايه، بهره  بهره:ها کليد واژه

________________________________________________________ 
 .ا.ا ادي بانک مرکزي ج اقتصا و سياستهاي رئيس دايره امور اجتماعي اداره بررسيه- ١
 .ا.ا ج   محقق  دايره امور اجتماعي اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي بانک مرکزي- ٢
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 مقدمه
بـه  وري    ال توسعه به اهميت بهره    يافته و يا در ح      امروزه همه کشورهاي توسعه   

هـاي     يکي از ضرورتهاي توسـعه اقتـصادي و کـسب برتـري رقـابتي در عرصـه                 عنوان
هاي جهاني ابعاد ديگـر       المللي تأکيد دارند، زيرا در دنياي کنوني رقابت در صحنه           بين

هاي اصـلي ايـن      وري باالتر يکي از پايه      به خود گرفته و تالش براي نيل به سطح بهره         
به اين ترتيب اغلب کشورهاي در حال توسعه به منظـور           . دهد  ها را تشکيل مي     بترقا

کـارگيري فنـون و روشـهاي بهبـود آن،        وري و تعمـيم بـه       بهرهبه مقوله   اشاعه نگرش   
. توجهي را در اين زمينه انجام داده و يا در حال انجـام دارنـد                هاي قابل   گذاري  سرمايه

هاي سـريع اقتـصادي       دهه اخير به پيشرفت   همچنين در بين کشورهايي که در چند        
که شايد بتوان گفـت   طوري اي يافته است، به     وري طيف گسترده    اند نيز بهره    نايل آمده 

وري و اشاعه     که پايه توسعه اقتصادي و تکنولوژيکي آنها براساس توجه به مقوله بهره           
هـاي اصـلي     وري بر پديـده      بهره فزايشا. باشد  آن در کليه سطوح و طبقات جامعه مي       

اقتصادي، اجتماعي و سياسي جوامع تأثير دارد، مانند کـاهش سـطح تـورم، افـزايش                
در کـشورما   . سطح رفاه عمومي، افزايش سطح اشتغال و افزايش توان رقابت اقتصادي          

داليل مختلف از جمله حـاکم نبـودن فرهنـگ و             وري به   اهميت و توجه به مقوله بهره     
رغم برخي    ، مورد غفلت واقع گرديده است و علي       وري در جامعه    نگرش درست به بهره   

وري و برخي تأکيـدات در برنامـه          اقدامات انجام شده مانند تأسيس سازمان ملي بهره       
وري، هنوز تا رسيدن به وضعيت مطلـوب فاصـله            سوم توسعه در خصوص ارتقاي بهره     

بـا  .  شود زيادي باقيمانده است و بايد قدمهاي اساسي و مؤثري در اين زمينه برداشته            
وري   رسد نگرش دقيقتر برنامه چهـارم توسـعه بـه مقولـه بهـره               اين وصف، به نظر مي    

 .تواند گام مثبتي در اين زمينه باشد مي
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 کلياتـ ۱
 وري مفاهيم و تعاريف بهرهـ ۱-۱

آيد که رابطه بين استفاده از        وري يکي از مفاهيم مهم در اقتصاد به شمار مي           بهره
وري معـادل     در زبان فارسي واژه بهره    . دهد  شده را نشان مي     ليدعوامل توليد و محصول تو    

productivity     وري   المللـي بـراي بهـره       از سـوي سـازمانهاي بـين      .   تعريف شده اسـت
وري را  بهـره  (ILO)١المللـي کـار   تعاريف مختلفي مطرح گرديده است، مثالً سازمان بين   

شوند، ايـن     عامل اصلي توليد مي   محصوالت مختلف با ادغام چهار    «: کند  گونه بيان مي    اين
رابطه بازدهي توليد با يکـي از       . دهي  زمين، سرمايه، کار و سازمان    : چهارعامل عبارتند از    
وري   آژانـس بهـره   ».باشـد   وري آن عامـل  مـي        کننـده، ميـزان بهـره       اين عوامل مـشخص   

سازمان . داند  وري را درجه استفاده مؤثر از هر يک از عوامل توليد مي             بهره) EPA(٢اروپا
وري   بهـره : "کند  گونه تعريف مي    وري را اين    بهره (OECD) ٣همکاري اقتصادي و توسعه   

عوامـل توليـد ممکـن اسـت        . باشـد   مساوي، نسبت ستانده به يکي از عوامـل توليـد مـي           
توان ترکيبي    وري را مي    طور کلي بهره    به." سرمايه، کار، موادخام، انرژي و مواد ديگر باشد       

کارايي بـه مفهـوم صـحيح انجـام دادن کـار اسـت و بـا                 .  دانست ٥ربخشي و اث  ٤از کارايي 
هـا حـداکثر محـصول        استفاده مفيد از منابع ارتباط دارد، يعني اينکـه از حـداقل نهـاده             

يعني ممکن است با مصرف کمتر      . باشد  اثربخشي به مفهوم کار صحيح مي     . برداشت شود 
کيفيـت مطلـوب مـوردنظر    ها محـصول بيـشتري توليـد کـرد ولـي ايـن محـصول           نهاده

در اين حالت کارايي واقع شده، امـا چـون محـصول فاقـد              . کننده را نداشته باشد     مصرف
کننـده را جلـب       تواند رضايت مـصرف     کيفيت الزم است،  از اين رو اثربخش نبوده و نمي          

________________________________________________________ 
1- International Labor Organization. 
2- Europe Productivity Agency. 
3- Organization of Economic Cooperation and Development. 
4-Efficiency. 
5-Effectiveness. 
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به اين ترتيـب تحقـق کـارايي و اثربخـشي هرکـدام بـه تنهـايي موجـب افـزايش              . نمايد
شـود بايـد      وري اوالً کاري که انجام مي       به بيان ديگر در مقوله بهره     . د شد وري نخواه   بهره

در ايـن صـورت بـا       . کار درست و مفيدي باشد، ثانياً اين کار به بهترين نحو انجـام شـود              
 .وري محقق شده است توان اطمينان حاصل کرد بهره تحقق اين دو شرط مي
ها به     استفاده سطح معيني از نهاده     توان با   وري در فرآيند توليد مي      با افزايش بهره  

هاي مهم توليد، عامل نيـروي کـار و عامـل سـرمايه               از نهاده . توليد بيشتري دست يافت   
وري سـرمايه در حقيقـت        وري نيروي کار و بهـره        همين جهت دو مفهوم بهره      هستند، به 

ري کـل   و  همچنـين بهـره   . دهـد   استفاده بهينه از عوامل نيروي کار و سرمايه را نشان مي          
کل  وري رشد بهره. دهد استفاده بهينه از ترکيب عوامل مذکور را نشان مي) TFP(١عوامل

کننده رشد اقتصادي  هاي توليد، يکي از منابع مهم تأمين کمي نهاده  بررشد  عوامل، عالوه 
 .دهد باشد و در واقع به نوعي مديريت استفاده از منابع توليد را نشان مي مي کالن درسطح

 وري و انواع آن هاي بهره اخصشـ ١-٢
بـه بيـان ديگـر      . هاست  ها به داده    وري در مفهوم کلي به معناي نسبت ستاده         بهره

کـه اگـر      طـوري   هاست، بـه    وري به معني متوسط توليد به ازاي هر واحد از کل نهاده             بهره
 وري و ها افـزايش يابـد، بـه مفهـوم افـزايش بهـره              متوسط توليد به ازاي هر واحد ازنهاده      

اي کـه در فرآينـد    با توجه به نوع نهـاده    .  باشد  عکس آن به معناي کاهش  بهره وري مي        
 .وري را تعريف کرد هاي بهره توان انواع شاخص رود مي توليد به کار مي

وري جزيـي و      هـاي بهـره     وري به دو دسته شـاخص       طور کلي ، شاخص هاي بهره       به
وري جزيـي     هـاي بهـره     در شاخص . ندشو  وري کل عوامل توليد تقسيم مي       هاي بهره   شاخص

وري کـل     هـاي بهـره     کـه در شـاخص      ارتباط ستاده با يک نهاده مورد توجه است در حـالي          
 .گيرد ها مورد بررسي قرار مي عوامل توليد، ارتباط ستاده با کل نهاده

________________________________________________________ 
1 - Total Factor Productivity. 
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 وري عوامل توليد هاي جزيي بهره شاخصـ ١-٢-١
آيد و    دست مي   ر نهاده معين به   ها از تقسيم ارزش افزوده بر يک مقدا         اين شاخص   

به منظور خارج ساختن تورم الزم است ارزش افزوده به قيمـت ثابـت سـال پايـه مـورد                    
 :باشند وري جزيي به طور عمده به شرح زير مي هاي بهره شاخص. استفاده قرار گيرد

 وري نيروي کار شاخص بهره ـ١-٢-١-١

توان از    بخش از اقتصاد مي   وري نيروي کار در سطح يک         گيري بهره   براي اندازه 
که عـالوه بـر اطـالع از          در صورتي . نسبت ارزش افزوده به تعداد شاغالن استفاده کرد       

تعداد شاغالن، اطالعات در مورد ساعات کار انجام شده يا ساعات کار پرداخـت شـده                
نيز موجود باشد، مي توان در مخرج کسر شاخص به جاي تعداد شاغالن از هر يک از                 

 ساعت کار مصرف شده استفاده کرد و در نتيجه          - مثال نفر  به عنوان مذکور  اطالعات  
 .آيد دست مي وري نيروي کار با دقت بيشتري به بهره

 کاربه داليل مختلفي نظير تغيير سطح کيفي نيروي کار به نيروي وري بهره تغييرات
. باشد  مي... و ديريتمدر کار، مهارت  درکار، تغييرشرايط  وتخصص تجربه آموزش، کسب  واسطه

باشـد،   وري نيروي کار از اهميت خاصـي برخـوردار مـي          شناسايي علت يا علل تغيير بهره     
 .وري نيروي کار را در جهت دلخواه تغيير داد توان روند تغيير بهره زيرا از اين طريق مي

 وري سرمايه شاخص بهرهـ ١-٢-١-٢
 از نـسبت ارزش افـزوده       وري سرمايه در يک بخش از اقتصاد،        گيري بهره   براي اندازه 

در محاسبه ايـن شـاخص ابتـدا       " معموال. شود  به موجودي سرمايه در آن بخش استفاده مي       
هاي ثابت سـال      هاي جاري به قيمت     ارزش افزوده و ارزش موجودي سرمايه ثابت، از قيمت        

وري سرمايه به قيمت      پايه تبديل و سپس از تقسيم ارزش افزوده بر موجودي سرمايه، بهره           
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اي کـه بعـضي از کـشورهاي در حـال توسـعه در ايـن                  مشکل عمده . گردد  بت حاصل مي  ثا
موسـسات  " باشـد و معمـوال   خصوص دارند، فقدان آمار مربـوط بـه موجـودي سـرمايه مـي          

کارگيري مدلهاي مختلف بـه محاسـبه آن اقـدام            هاي خاص و به     تحقيقاتي از طريق تعريف   
 PIM١گـردد روش    المللي توصيه مي    اي و بين   توسط سازمانهاي منطقه   که روشي. نمايند  مي
با استفاده از اين روش مي توان ارزش موجودي سرمايه ثابت را محاسبه و سـپس     .باشد  مي

موجـودي سـرمايه در     . وري سـرمايه را محاسـبه نمـود         با استفاده از آن شاخص هاي بهـره       
 منهـاي   هـاي انجـام شـده در طـي يـک دوره             گـذاري   مفهوم عام آن شامل مجموع سرمايه     

 بـراي محاسـبه     PIMروش  . باشـد   هاي انجام شده در آن دوره مي        گذاري  استهالک سرمايه 
ايـن روش ويـژه     .باشـد   موجودي سرمايه روش پيشنهادي توسط سازمان ملـل متحـد مـي           

روش . باشـند  تر مـي  طور نسبي داراي امکانات آماري بهتر و پيشرفته       کشورهايي است که به   
اي مـشخص بايـستي بـه         ت که استهالک يـک کـاالي سـرمايه        مزبور براين اصل استوار اس    

اي محاسبه شود که جمع ارزش حال اسـتهالک سـاليانه بـراي سـالهاي عمـر مفيـد                     گونه
 PIMبـراي اعمـال روش      . اي باشد   اي برابر با ارزش خريد کاالهاي سرمايه        کاالهاي سرمايه 

ني را برحـسب انـواع      بايد ابتدا تشکيل سـرمايه ثابـت ناخـالص در يـک دوره نـسبتاً طـوال                
اي   بـديهي اسـت هـر قـدر تفکيـک کاالهـاي سـرمايه             . اي تفکيـک نمـود      کاالهاي سرمايه 

  ٢.تر خواهد بود تر باشد، برآورد استهالک دقيق بينانه تروبرآورد عمر مفيد کاالها واقع تفصيلي
پيشرفت فنـي، تغييـر     :تواند به داليل مختلفي نظير      وري سرمايه مي    تغييرات بهره 

آالت جديـد و   ن اشتغال نيروي کار و همچنين پيشرفت فني از طريق معرفي ماشين ميزا
 .صورت گيرد... با کارايي باالتر و

________________________________________________________ 
1 - Perpetual Inventory Method. 

 و توسط اداره PIM است آمار موجودي سرمايه که در اين تحقيق مورد استفاده قرار گرفته است به شيوه گفتني - ٢
 .حسابهاي اقتصادي بانک مرکزي محاسبه شده است
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 )TFP(وري کل عوامل  شاخص بهرهـ ۲-۲-۱
بـه مفهـوم    ) نيروي کار و سـرمايه بـه صـورت تـوأم          (وري کل عوامل    شاخص بهره 
سط توليد به ازاي هر واحـد از کـل   و در واقع بيانگر متو. باشد ها مي نسبت ستاده به داده  

وري نيـروي کـار و سـرمايه          شاخص مزبور بيانگر برآيند تحوالت بهـره      . منابع توليد است  
رشد توليـد ناخـالص داخلـي در سـطح ملـي و يـا ارزش افـزوده در هريـک از                      . باشد    مي

 :گيرد بخشهاي اقتصادي از طريق دو منبع انجام مي
 )و سرمايهنيروي کار (ها  افزايش نهادهـ ۱
 ...)و کارومديريت نيروي آالت و تجهيزات، بهبود کيفيت ماشين( بهبود ساختارهاـ ۲

اي که بين کـشورها بـراي         شايان ذکر است در موقعيت کنوني به دليل رقابت فشرده         
کنند تا رشد توليد ناخـالص        کسب سهم بيشتري از تجارت جهاني وجود دارد، آنها سعي مي          

به بيان . االمکان از طريق بهبود ساختارها تأمين نمايند   بخشها را حتيداخلي يا ارزش افزوده   
کننـد تـا بـا اجـراي      ديگر به جاي اينکه تعداد نيروي انـساني را افـزايش دهنـد تـالش مـي      

هاي آموزشي کوتاه مدت تخصصي، سطح مهارت شاغالن را افزايش دهند و يا اينکه به  برنامه
کننـد کـه ظرفيتهـاي موجـود را بـه آخـرين               مـي هـاي جديـد، سـعي         جاي ايجاد ظرفيـت   

هاي نوين مجهز نمايند و به اين ترتيب محصوالتي با کيفيت بهتـر توليـد نمـوده و                    آوري  فن
 ١.پذيري خود را افزايش دهند توان رقابت

 ٢: آيد از فرمول زير به دست مي)  TFP(وري کل عوامل  نرخ رشد بهره

K̂BL̂V̂PF̂T −α−= 
________________________________________________________ 

وري کل عوامل در رشد توليد ناخـالص          بررسي سهم رشد بهره   . باشد  ي نمونه مالزي مثال خوبي در اين زمينه م        - ١
 درصد از رشـد اقتـصادي ايـن کـشور از     ٥/٢٥) 1991-2000(داخلي اين کشور، حاکي از اين است که طي دوره        

 . شده استتأمينوري کل عوامل يعني بهبود ساختارها  طريق رشد بهره
وري نيـروي کـار و سـرمايه و          هـاي بهـره     گيـري شـاخص     ماي اندازه ، راهن )١٣٨٣(وري ايران      سازمان ملي بهره   - ٢

 .ي کشور، تهرانگهاي اقتصادي و اجتماعي و فرهن ها و زيربخش وري کل عوامل در بخش بهره
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 :که در آن
PF̂Tوري کل عوامل توليد  ، رشد بهره 

V̂رشد توليد ناخالص داخلي يا ارزش افزوده ، 
αضريب عامل نيروي کار ،  

L̂رشد عامل نيروي کار ، 
Bضريب عامل سرمايه ، 

K̂جودي سرمايه، رشد مو  
 .باشد مي

 آسيايي وري بهره سازمان عضو کشورهاي برخي اقتصادي دررشد وري بهره نقشـ ۲-۲
دو دهه گذشته تعدادي از کشورهاي آسياي جنوب شرقي و اقيانوسيه از رشد  طي
دهد که اين کشورها  آمده نشان مي  عمل به بررسيهاي. اند  برخورداربوده چشمگيري اقتصادي

هاي جديد، بلکه از طريق  گذاري خودرانه از طريق سرمايه   اقتصادي ازرشد هيتوج قابل سهم
 .دست آورده اند آالت به بهبود ساختارهاي مديريتي، نيروي انساني، تجهيزات و ماشين

 ١مالزيـ ۱-۲-۲
وري سهم قابل توجهي در  در مالزي در مقام يک کشور درحال توسعه موفق، بهره        

در تـأمين  )  TFP (عوامـل  کل وري بهره سهم که  طوري  ست، به داشته ا   تأمين رشد اقتصادي  
  درصد ، در برنامـه دوم      ۱۳طور متوسط     به) ۱۹۸۱-۹۰(دربرنامه اول مالزي     رشداقتصادي

بينـي   پـيش ) ۲۰۰۱-۲۰۱۰( درصد و در برنامه جامع سوم        ۵/۲۵حدود  ) ۲۰۰۰-۱۹۹۱(
 ،  ۱/۳۶زبور به ترتيب    سهم نيروي کار در سه دوره ياد شده م        .  درصد باشد  ۵/۴۲شود    مي
 . درصد پيش بيني شده است۶/۳۶ و ۲/۵۰، ۹/۵۰ درصد و سهم سرمايه ۹/۲۰ و ۳/۲۴

________________________________________________________ 
 .وري ايران  سازمان ملي بهرهـ"  تجربه کشور مالزيـوري ، رقابت پذيري و توسعه  بهره " مقاله بررسي - ١
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مالزي برمبناي اقتصاد دانش محوري تعريـف و بـر توفيـق              اقتصادي   توسعه   انداز   چشم
درجهـت حرکـت در ايـن مـسير، کيفيـت نيـروي       . وري تأکيد شده است     حرکت براساس بهره  

 .يروي محرکه مطرح گرديده استانساني در نقش ن
همـه در ايـن زمينـه نقـش         ... اندوزي ،ايجاد انگيزه الزم و        آموزش، توانايي، دانش  

هـاي    درسيـستمهاو فرآينـدها، توسـعه سيـستم         تغييـرات   همچنـين . تعيين کننده دارنـد   
وري و کيفيت در بخشهاي مختلـف، تقويـت           مديريتي، پرورش متخصصان در زمينه بهره     

وري وگزارش پيشرفت و مشکالت  المللي در زمينه ارتقاي بهره اري هاي بينروابط و همک
 .آيد وري در مالزي به شمار مي وري از مهمترين ابزارهاي حرکت بهره ارتقاي بهره

 ژاپنـ ۲-۲-۲
وري در     و همزمان با تأسيس مرکز بهـره       ۱۹۹۵وري در ژاپن در سال        حرکت بهره 
وري در اين کشور سه اصل در مسير حرکت            بهره هنگام آغاز حرکت  . اين کشور آغاز شد   

 :اين اصول عبارتند از. وري مدنظر قرار گرفت بهره
انتقال کـارگران مـازاد بـه سـاير بخـشها بـراي کنتـرل سـطح بيکـاري در                    ) الف

 .وري ترين حدممکن و در نهايت افزايش اشتغال ناشي از رشد بهره پايين
 .وري توسط مديريت و کارگران ود بهرهروشهاي عملي بهب ومذاکره وبحث مطالعه)ب
 .وري توزيع نتايج حاصل از بهبود بهره) ج

 در اين کـشور     اقتصادي رشد  منبع  مهمترين  وري  بهره  که دهد  مي  بررسيها نشان 
-۲۰۰۰(وري کـل عوامـل توليـد در طـي دوره          ميانگين رشـد بهـره     که طوري به. باشد  مي

 درصـد   ۵/۶۸،  ) ۱۹۸۰-۲۰۰۱(دوره   طـي  اديازرشداقتـص  آن وسهمدرصد ۷۸/۱،   )۱۹۸۰
 )۱جدول ( .باشد مي
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 وري از رشد توليد ناخالص داخلي درژاپن سهم بهره)  ۱(جدول
     سال 

 عنوان
۸۴-۱۹۸۰ ۸۹-۱۹۸۵ ۹۴-۱۹۹۰ ۹۹-۱۹۹۵ ۲۰۰۰-۱۹۸۰ 

وري از  سهم بهره
 )درصد(رشداقتصادي

۲/۵۷ ۷/۶۰ ۶/۵۸ ۹/۸۶ ۵/۶۸ 

Source: Total factor productivity Growth, survey Reports, Asian 
productivity  organization Tokyo, 2004 

در اين کشور تحقيق وتوسعه و آموزش نيـروي انـساني مهـم تـرين منبـع رشـد                   
شود و با وجودي که سهم هزينه تحقيـق و توسـعه از توليـد ناخـالص                   وري بيان مي    بهره

ولي تأثير ) ۲۰۰۲ درصد در سال ۳۵/۳ و ۱۹۹۳ درصد در سال ۸۵/۲(داخلي اندک بوده 
 .وري داشته است بسيار زيادي بر رشد بهره

 سهم مخارج تحقيق و توسعه از توليد ناخالص داخلي در ژاپن: ۲جدول 
۱۹۹۳۱۹۹۴۱۹۹۵۱۹۹۶۱۹۹۷۱۹۹۸۱۹۹۹۲۰۰۰۲۰۰۱۲۰۰۲ سال

از توسعه  و  تحقيق  مخارج  سهم
 )درصد( داخلي ناخالص توليد

۸۵/۲ ۷۷/۲ ۸۸/۲ ۹۳/۲ ۰۲/۳ ۱۵/۳ ۱۵/۳ ۱۷/۳ ۳۰/۳ ۳۵/۳ 

 )۲۰۰۴(وري آسيايي  سازمان ملي بهره: خذأم
 

 سنگاپورـ ۳-۲-۲
ايـن  . تاکنون عملکرد چشمگيري داشـته اسـت   ) ۱۹۶۵(اقتصاد سنگاپور از تاريخ     

 را منبع عمده توانـايي رقابـت و رشـد    TFPوري کل عوامل توليد يعني   کشور رشد بهره  
 .اندد اقتصادي براي آينده مي

 :روند  به شمار ميTFPدر اين کشور پنج عامل اصلي، تعيين کننده رشد 
  ـ آموزش ضمن خدمت نيروي کار يعني توسعه نيروي انساني۱
 باالتر وري بهره با بخشهايي به منابع  اقتصادي، براي قادر ساختن انتقال١ ـ بازسازي۲

________________________________________________________ 
1- Restructuring. 
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اي  هاي سـرمايه  قوه دادهوري بال اي اقتصاد اين کشور، که بهره  ـ ساختار سرمايه ۳
 .دهد را تحت تأثير قرار مي

 ـ پيشرفت فني که منعکس کننـده ابتکـار، اسـتفاده از تکنولـوژي، رفتارهـاي       ۴
 .باشد کاري و ساير پيشرفتهاي کيفي، طي زمان مي

 .دنبال دارد  ـ افزايش تقاضا که افزايش ظرفيت استفاده از منابع را به۵
وري    پيشرفت فني تأثير مثبتـي در رشـد بهـره          خدمت و   ضمن  کشورآموزش  دراين

آموزشي و باال رفـتن کيفيـت نيـروي کـار، سـرمايه و                اند که به علت بهبودسيستم      داشته
وري کل عوامل      در رشد بهره    همچنين تأثير عامل سرمايه   . تکنولوژي صورت گرفته است   

 .توليد در مقايسه با ساير عوامل در اين کشور کمتر بوده است
آغـاز  " داري  اقتصاد سرمايه " در آستانه    ۱۹۸۱وري در سنگاپور از       ي بهره حرکت مل 

، کـه بـراي سـاختار       ۱۹۸۰اين حرکت با برنامه توسعه اقتصادي دولـت بـراي دهـه             . شد
سازي مجدد اقتصاد در جهت تمرکز سرمايه، مهارت بيشتر و ارزش افزوده بـاالتر توليـد                

وري براي برقراري فضاي آماده       بهرههمچنين حرکت   . صنعتي و خدمات بود، تکميل شد     
وري و نيز براي بسط همکـاري         براي تغيير، معرفي، توسعه و پخش روشهاي ارتقاي بهره        

 .تر به وجود آمد وري باال بين نيروي کار و مديريت، به منظور نيل به بهره
با وارد  . ابعاد جديدي پيدا کرده است    ) ۱۹۹۵-۲۰۰۰(وري براي دوره      حرکت بهره 

 TFPباالتردر مقابل هر داده و يا  ، ستاده۱۹۹۶پيشرفته در کشورهاي گاپوردرگروهسن شدن
 شايان ذکر است در حال حاضر اقتصاد اين کشور از مرحله اتکا           . نياز بوده است   باالترمورد

تـوان بـه      يعني ديگر نمـي   . کاروسرمايه فراتر رفته و به مرحله ابتکار رسيده است         عوامل به
 رشدواقتصاد و توانايي رقابت، متکي بود، بلکه بهترين        اصلي منابع درمقام کاروسرمايه افزايش

  کيفيت و ابتکار  جهت در  اصلي تأکيد   بنابراين .است  لزوم مورد  کاروسرمايه ازمنابع استفاده 
 .وري، تغيير و استمرار را در بر دارد وابتکار و کيفيت، در نقش پايه حرکت بهره باشد مي
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 هاي توسعه اقتصادي ايران وري در برنامه جايگاه بهرهـ ۳
وري   وري تأسيس گرديد، مقوله بهره       سازمان ملي بهره   ۱۳۷۲ماه   درآبان ازآنکه پس

 .قانون برنامه دوم براي اولين بار در برنامه توسعه پنج ساله مطرح گرديد۳۵تبصره درقالب
ها و  بهبود سيستموري نظام اداري ،  افزايش بهره جهت"مزبور، تبصره بندالف براساس

مديران کشور، دستگاههاي  مهارتهاي وافزايش پيشرفته هاي ازتکنولوژي کار، استفاده روشهاي
وري اختصاص    خودرابه توسعه و بهبود مديريت و افزايش بهره        ازاعتبارات بايدبخشي اجرايي
 ".داعتبارات همه ساله توسط دولت در اليحه بودجه پيش بيني خواهد ش اين ميزان. دهند

اگرچه در اين قانون    . پنج ساله سوم توسعه به اجرا گذارده شد        برنامه۱۳۷۹درسال
وزيران براساس   وجودنداشت، اماهيئت  وري  درموردبابهره مشخص اي  تبصره دوم برنامه برخالف
ها،   ، دستگاههاي اجرايي را مکلف به طراحي شاخص       ۳/۳/۱۳۷۹ مورخ ۸۰۷۰شماره مصوبه
 .وري نمود وري با هماهنگي سازمان ملي بهره بهره چرخه واجراي يريز عوامل، برنامه تحليل

در  براساس اهداف. وري توجه خاص گرديده است بهره مقوله به توسعه چهارم دربرنامه
گرديده   درصد پيش بيني   ۸برنامه، متوسط نرخ رشد ساالنه اقتصادي        دراين شده گرفته نظر
يعني .  محل رشد توليد حاصل خواهد گرديداز وبقيه وري رشدبهره درصدازمحل۵/۲ که است
 درصد از رشد اقتصادي را      ۳/۳۱درصد افزايش يابد تا     ۵/۲بايدساالنه  مي عوامل کل وري  بهره

از طريق رشد سرمايه گـذاري و توليـد         )  درصد ۵/۵(تأمين نمايد و مابقي رشد اقتصادي       
 ۵/۳ سرمايه به ترتيب     وري نيروي کار و     در اين برنامه نرخ رشد بهره     . دست خواهد آمد    به
 . درصد تعيين گرديده است۱و 

وري در قالب اهداف کمي،       بارمقوله بهره  نخستين شود، براي   مي مالحظه ترتيب اين به
بـرآورد ميـزان ارزش افـزوده       ) ۳(جدول شماره   . گردد  در برنامه چهارم توسعه مطرح مي     

برحـسب  ) ۱۳۸۸(ي برنامه  بخشهاي اقتصادي و نيز توليد ناخالص داخلي را در سال پايان          
 .دهد نشان مي) وري عوامل از محل منابع توليد و يا از محل ارتقاي بهره( آن تأمين محل
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 توليد ناخالص داخلي و ارزش افزوده بخشهاي اقتصادي در -٣جدول شماره 
 برنامه چهارم توسعه

 ١٣٨١ قيمتهاي ثابت –ميليارد ريال 
١٣٨٨  

 توليد منابع لمح از ١٣٨٣
 )سرمايه و کار(

 رشد
 )درصد(

وري  بهره ارتقاي محل از
 عوامل

 رشد
 جمع )درصد(

متوسط  رشد
 )درصد(

 افزوده بخش ارزش
 کشاورزي 

٥/٦ ٧/١٦٣٥٩٥ ٢/٢ ٣/١٦٤٩٢ ٣/٤ ٤/١٤٧١٠٣ ٤/١١٩٤٠٥ 

 ارزش افزوده بخش
 نفت و گاز

٠/٣ ٦/٢٦٥١٨٨ ٣/٠ ٢/٣٤٢٤ ٨/٢ ٤/٢٦١٧٦٤ ٢/٢٢٨٢١٠ 

 بخش افزوده ارزش
 معادنو صنايع 

٣/١١ ٦/٣٣٨٨٢٢ ٩/٣ ١/٥٥٦٨٨ ٣/٧ ٥/٢٨٣١٣٤ ٥/١٩٨٦١١ 

 ٢/١١ ٦/٢٣٩٤٧٢ ٤/٤ ٠/٤٣٥٦٥ ٩/٦ ٦/١٩٥٩٠٧ ٢/١٤٠٦١٠ صنعت
 ٢/١١ ٨/٩٢٣٦ ٤/٤ ٤/١٦٨٠ ٩/٦ ٤/٧٥٥٦ ٥/٥٤٢٣ معدن

 ٩/١١ ٨/٨٠٣٦٣ ٨/٢ ٢/٩٤٩٦ ١/٩ ٦/٧٠٨٦٧ ٧/٤٥٧٩٨ ساختمان
 ٥/٧ ٤/٩٧٤٩ ٢/٢ ٥/٩٤٦ ٤/٥ ٩/٨٨٠٢ ١/٦٧٧٩ آب و برق
 بخش افزوده ارزش

 خدمات 
٠/٩ ٣/٧٧٦٦٨٣ ٨/٢ ٢/٩٥٠٤٧ ٢/٦ ١/٦٨١٦٣٦ ٨/٥٠٤٧٩٠ 

 حمل و نقل، 
 انبارداري

٠/١١ ٩/١٣٦٠٤٩ ٣/٤ ٠/٢٤٣٥٩ ٧/٦ ٩/١١١٦٩٠ ٠/٨٠٧٣٩ 

 ٠/١٨ ٤/٢٦٣٦٧ ٩/٧ ٥/٧٦٩٢ ١/١٠ ٩/١٨٦٧٤ ٤/١١٥٢٥ ارتباطات
 بازرگاني،رستوران

 وهتلداري 
٠/١١ ٠/٢٥٦٢٦٨ ٣/٣ ٨/٣٦٢٩٥ ٦/٧ ٢/٢١٩٩٧٢ ٦/١٥٢٢٦٠ 

 عمومي خدمات
 واجتماعي 

٤/٣ ٦/١٣٧٧٨٣ ١/١ ٤/٧٤٤٧ ٢/٢ ٢/١٣٠٣٣٦ ٧/١١٦٨٤٢ 

خدمات مالي و پـولي     
 و مستغالت

٠/٩ ٤/٢٢٠٢١٤ ٠/٢ ٥/١٩٢٥٢ ٠/٧ ٩/٢٠٠٩٦١ ١/١٤٣٤٢٣ 

 ٠/٨ ٢/١٥٤٤٢٩٠ ٥/٢ ٧/١٧٠٦٥١ ٥/٥ ٥/١٣٧٣٦٣٨ ٠/١٠٥١٠١٨ داخلي توليدناخالص

 م توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيقانون برنامه چهار: مأخذ
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وري نيروي کار و سرمايه در ايـران          وري کل عوامل توليد و بهره       بررسي بهره ـ  ۴
 )۱۳۵۵-۸۲(طي دوره 

» داگـالس -کـاب «وري کل عوامل توليد، ابتدا تابع توليـد           به منظور محاسبه بهره   
شود که    ه مشخص مي  گردد و با استفاده از اين تابع کشش نيروي کار و سرماي             برآورد مي 

وري کـل عوامـل توليـد را          توان رشـد بهـره      در مرحله بعد با استفاده از ضرايب مزبور مي        
 .محاسبه نمود

 برآورد مدل تابع توليد ـ ٤-١
در جـدول مـذکور   . دهـد  ساختار مدل و نتايج برآورد را نشان مـي  ) ۴(جدول شماره   

، نيروي کار   ۱۳۷۶ه قيمت ثابت     به ترتيب توليد ناخالص داخلي ب      K و   GDP  ،Lمتغيرهاي  
د و  نشـو    لگـاريتمي تعريـف مـي       د کـه بـه شـکل      نباشـ   موجودي سرمايه مـي   ميزان  شاغل و   

کننده کاهش درآمـدهاي نفتـي و شـروع            به ترتيب بيان   D٦٩ و   D٦٥متغيرهاي موهومي   
مـدل بـر    . باشد  اثرگذاري تصميمات مربوط به دوره بازسازي برمتغيرهاي کالن اقتصادي مي         

 و  ١بـا در نظـر گـرفتن روابـط بلندمـدت          ) VAR(روش خود رگرسيوني بـرداري      اساس  
 .برآورد گرديده است ٢بهينه با وقفه ) ٢ ECM مدل(مدت  هاي کوتاه پويايي

سرمايه و نيروي کـار را      ,  ميان توليد   انباشتگي آزمون هم نتايج  ) ۴(جدول شماره   
طه بلندمدت ميان اين سـه      دهد براساس نتايج به دست آمده در اين جدول راب           نشان مي 

شـود کـه ميـان توليـد و نيـروي کـار يـک رابطـه          متغير تأييد گرديده و نشان داده مـي   
در حالي که اين ضريب بـراي       .  درصد وجود دارد   ۵۸/۰بلندمدت براساس ضريبي معادل     

از . و کليه ضـرايب معنـي دار اسـت        . گردد   درصد برآورد مي   ۴۲/۰سرمايه و توليد حدود     

________________________________________________________ 
1- Co integration. 
2  - Error Correction Meckanism. 
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  کـه   طـوري   باشـد بـه     مـي » کـاب داگـالس   «ين مدل تأييد قابل توجه تابع       نکات جالب ا  
 .باشد کار و سرمايه مجموعاً برابر يک مي  نيروي  براي  آمده  دست  به  ضرايب  مجموع

اين مقادير نشان مي دهند که اتکاي توليد در کشور ما بيش از آن که بر سرمايه                 
 درصد ۵۸/۰در حالي که ضريب نيروي کار . تاستوار باشد بر نيروي کار متمرکز بوده اس 

بـه عبـارت ديگـر در فرآينـد     . گـردد   درصد برآورد مي۴۲/۰باشد ضريب سرمايه تنها      مي
اي کـه بـر       توليد اهميت نيروي کار براي کارفرما بيش از سرمايه است لذا ميـزان هزينـه              

آن  ايـن بـه  . باشد يپذيرد نيز بيش از هزينه اجاره سرمايه در بازار م       نيروي کار صورت مي   
مفهوم است چنانچه هدف رشد اقتصادي و افزايش توليد موردنظر باشد تمرکز بيشتر بر              

 .بازار کار نتايج قابل توجهي در بر خواهد داشت
 گذارد  را نيز به نمايش مي    »جوهانسن«مدل مدت  کوتاه هاي  ، پويايي )۴(شماره  جدول 

 دهد مي نشان٢بلندمدت ءپسماندمعادلهجز  ضريب معناداري  مذکور درجدول)VECM١مدل(
 .دکن مي توليدتأييد سمت بهرا کاروسرمايه نيروي ازسوي عليت  رابطه)(٢/٢-)٠/٦٣-=ECحدود(

 درصد ۴۷/۰شودکه در کوتاه مدت حدود  مي داده نشان)۴(شماره درجدول همچنين
.  است ازتغييرات توليد به واسطه تغييراتي است که در سطوح گذشته آن صورت پذيرفته            

بنابراين براي ايجاد تغيير در رشد اقتصادي در کوتاه مدت اولين نکته حايز اهميت توجه         
 .هايي است که در دوره گذشته ايجاد شده است به ظرفيتهاي خالي و ظرفيت سازي

 )۱۳۵۵-۱۳۸۲(وري نيروي کار و سرمايه در ايران طي سالهاي  بهرهـ ۲-۴
بـر  (توليد ناخالص داخلـي بـه قيمـت پايـه           وري نيروي کار از تقسيم        ميزان بهره 

بر تعـداد شـاغالن محاسـبه شـده اسـت و در واقـع       ) ۱۳۷۶هاي ثابت سال      اساس قيمت 
 وري سرمايه نيز از ميزان بهره. باشد نمايانگرميزان متوسط توليد به ازاي هر نفر شاغل مي

________________________________________________________ 
1 -Vector error correction Model. 
٢ - EC=-(٢/٢-) ٠/٦٣ 
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يم بر موجودي   تقس) ۱۳۷۶سال ثابت قيمت براساس(پايه قيمت به داخلي توليدناخالص تقسيم
 .باشد سرمايه به دست آمده است که بيانگر ميزان توليد بر اساس هر واحد سرمايه مي

 ۵وري نيروي کار و  سـرمايه در جـدول             نتايج حاصل از محاسبات مربوط به بهره      
وري نيروي کـار، سـرمايه و          روند رشد بهره   ۳ و   ۲در ضمن نمودارهاي    . آورده شده است  

دهد، همچنان که از جـدول مزبـور نيـز مـشهود              ليد  را نشان مي    وري کل عوامل تو     بهره
 هـاي    افزايشي بوده امـا درطـي سـال        ۱۳۵۵وري نيروي کار در سال        رهــد به ــرش. است

دليل وقوع اعتصابات و همزمان با پيروزي انقالب اسالمي کـاهش يافتـه               به) ۵۷-۱۳۵۶(
دليـل    بـه ) ۱۳۶۱-۱۳۶۲( بـه اسـتثناي سـالهاي        ۱۳۶۷ تا سال    ۱۳۵۸بعد از سال    . است

وري نيـروي   ها نيز رشد بهـره  بحرانهاي سياسي و جنگ، اعزام بخشي از شاغالن به جبهه 
  دليل استفاده از ظرفيت     به) ۱۳۶۹-۷۰(کار کم و بيش کاهش يافت و سپس در سالهاي           

آالت و برطرف شدن نسبي مشکالت واحـدهاي توليـدي در زمينـه تـأمين                 بيکار ماشين 
وري نيروي    روند افزايشي رشد بهره   . آالت افزايش يافت    قطعات يدکي ماشين  مواد اوليه و    

هـاي   کـارگيري تکنولـوژي     کار در سالهاي اخير نيز تا حدودي براثر پيـشرفت فنـي و بـه              
 .باشد مي...) آوري اطالعات، الکترونيکي کردن بانکها و  فن(جديد نظير 

د علي رغم رونـد افزايـشي       ده  وري نيروي کار نشان مي      طورخالصه بررسي بهره    به
 درصد کاهش يافته    ۸/۰طور متوسط ساالنه       به ۱۳۵۵-۸۲آن در سالهاي اخير، طي دوره       
 :وري نيروي کار عالوه بر موارد مزبور عبارتند از که مهمترين موانع افزايش بهره

 وري ـ فقدان ارتباط الزم بين حقوق و دستمزد با بهره
بودن روند پيشرفت آن در مقايسه با سطح        ـ پايين بودن سطح دانش فني و کند         

 دانش جهاني
 ـ ناهماهنگي و عدم انطباق بين نوع شغل و مهارت نيروي کار
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 ـ انعطاف ناپذيري بازار کار
 هاي توليدي ـ وجود نيروي انساني مازاد در برخي فعاليت

ـ کمبود انگيزه در نيروي کار به منظـور انجـام کـار مفيـدتر، ابـداع، خالقيـت و                    
 ورينوآ

به استثناي برخي سالها از رونـد        ) ۱۳۵۵-۸۲(وري سرمايه نيز در طي دوره         بهره
 . درصد کاهش يافته است۹/۱طور متوسط ساالنه  اي برخوردار بوده و به کاهنده

تـوان مـوارد زيـر     وري سـرمايه در ايـن دوره را مـي        ترين داليل کاهش بهره     عمده
 :دانست

افزايش هزينـه توليـد و      " يني آنها که نهايتا   آالت و عدم جايگز     ـ فرسودگي ماشين  
 .کاهش کيفيت محصوالت را به دنبال دارد

واسطه عدم توجه کافي به توجيه اقتصادي،  ـ تخصيص غيربهينه منابع سرمايه، به   
هاي فاقد توجيهات     فني و مالي در انتخاب پروژه که سبب انتخاب و اجراي پروژه           

 .شده استمذکور 
 اتمام طرحهاي عمراني و وجود ظرفيتهاي نيمه تمامـ طوالني بودن دوره 

 )۱۳۵۵ -۱۳۸۲(وري کل عوامل توليد طي سالهاي  گيري بهره اندازهـ ۳-۴
وري کل عوامل توليد ابتـدا از طريـق       در اين مطالعه جهت بررسي روند رشد بهره       

 ١:برآورد شد) ۱۳۵۵-۸۲(وري کل عوامل توليد در ايران طي سالهاي  مدل زير بهره
 

K̂BL̂V̂PF̂T −α−=      )۱(  

________________________________________________________ 
وري نيـوري کـار و سـرمايه و           هـاي بهـره     گيـري شـاخص     ، راهنماي اندازه  )۱۳۸۳(وري ايران     سازمان ملي بهره   - ١

 . و فرهنگي کشور، تهرانهاي اقتصادي و اجتماعي ها و زيربخش وري کل عوامل در بخش بهره
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 در ايـران  ۱۳۵۵دهد در سال  آمده است که نشان مي) ۵(نتايج حاصل در جدول   
رشـد  )  ۱۳۵۶-۶۰(سـپس طـي سـالهاي       . وري کل عوامل توليـد مثبـت بـود          رشد بهره 

وري در    وري در کشور  به شدت کاهش يافت که مهمترين داليل کاهش رشد بهـره                بهره
در . جنگ بـوده اسـت    ) ۱۳۵۹(وقوع اعتصابات و انقالب و در سال        ) ۱۳۵۶-۵۷(سالهاي  
و همزمان با خارج شدن از شوک جنگ و افزايش درآمدهاي نفتي            ) ۱۳۶۱-۶۲(سالهاي  

. وري کل عوامل توليد نيز افزايش يافـت         که منجر به بهبود رشد اقتصادي شد، رشد بهره        
وليـد بـه دليـل افـت        وري کـل عوامـل ت       رشـد بهـره   ) ۱۳۶۳-۶۷(سپس در طي سالهاي     

و فرسـودگي ناشـي از جنـگ بـه شـدت            ) ۱۳۶۳(درآمدهاي نفتي به خصوص در سـال        
وشروع دوران بازسازي اقتصادي و تا قبل از اجراي سياست           جنگ ازپايان پس. يافت کاهش
اجراي سياست . وري کل عوامل توليد افزايش يافت رشد بهره)۱۳۷۲(ارز نرخ سازي يکسان
و شکست اين سياست آثار منفي خود را به شکل کـاهش در رشـد             سازي نرخ ارز      يکسان

در سال   اقتصادي تثبيت سياست ازاجراي روندتاقبل واين ساخته توليدنمايان عوامل کل وري  بهره
وري کـل   در اين سال اجراي سياست تثبيت سبب افزايش رشد بهـره       .  ادامه يافت  ۱۳۷۴
باشد و اين      به خوبي قابل حصول مي     )۵(توليد شده و اين نتايج از جدول شماره       عوامل  

ليکن اصرار بر اجراي سياستهاي انقباضي و نيل        .  نيز تداوم دارد   ۱۳۷۵روند براي سال    
 ۱۳۷۶وري کل عوامل توليد در سال          بهره اقتصاد به سمت شرايط رکودي سبب کاهش      

 يـک بـار     ۱۳۷۸از طرف ديگر شوک نفتـي       .  ادامه داشت  ۱۳۷۷گرديد که تقريباً تا سال      
 تـا سـال     ۱۳۷۹وري کل توليد افزود و اين روند بجز سال            ديگر بر شدت کاهش در بهره     

و با اجراي سياسـتهاي     , ۱۳۸۲ به بعد بويژه براي سال       ۱۳۸۱از سال   .  ادامه يافت  ۱۳۸۰
موفق يکسان سازي نرخ ارز و نيز تمهيدات موفق ديگر همچون حساب ذخيره ارزي آثار               

 .وري کل توليد در اين سالها داشته است  بهرهمثبت قابل توجهي بر افزايش رشد
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-۸۲(توليدورشـد اقتـصادي را طـي دوره          عوامـل  کـل  وري  روندرشـدبهره  ،۱نمودار
ارتباط محـسوسي بـين رشـد     . ازنمودارنيز مشهود است   که همچنان. دهد  مي نشان) ۱۳۵۵

نزولـي  وري وجود دارد به طوري که سالهايي که رشد اقتصادي روند              بهره و رشد  اقتصادي
وري نيز با سرعت بيشتر به روند نزولي خود ادامه داده و سـالهايي کـه رشـد                    داشته بهره 

برخوردار بوده ولي سرعت صعود آن کمتـر         نيزازروندصعودي وري  بهره کرده اقتصادي صعود 
 .بوده است

 گيري و ارائه پيشنهادها نتيجهـ ۵
ازجدول  طورکه همان.قرارگرفت بررسي مورد دراقتصادايران وري  روندبهره مطالعه دراين

 از نوسانات زيادي ۱۳۵۵-۸۲کل عوامل توليد طي دوره  وري گرددرشدبهره مي مالحظه )۵(
 . کاهش يافته است۱۳۸۲ درصد در سال ۲ به ۱۳۵۵ درصد در سال ۴/۴واز برخورداربوده

 به بعد حـاکي از آن    ۱۳۵۵وري از سال      هاي بهره   وروند شاخص  تغييرات طورکلي به
برپايه استفاده بيشتر از منابع شکل پذيرفته است و با توجه به            "اقتصادکشورعمدتا که است

رسد که مشکالت اساسي      وري در برخي سالها، به نظر مي        بهره هاي  شاخص بودن روندنزولي
درصورتي که اقدامات اساسي جهت رفع مشکالت رشد         است بديهي. وجوددارد زمينه دراين
وري کل عوامل و افزايش سهم آن         توان به رشد بهره      صورت مي  اجراگردد، دراين  وري  بهره

 . سرعت داد و استفاده بهتر و کارآمدتري از منابع به عمل آورد داخلي دررشدتوليدناخالص
وري   سرمايه و به تبع آن بهـره      , وري نيروي کار    برخي راهکارها در جهت افزايش بهره      

 عوامل توليد
 :ز طريق افزايش بهره وري نيروي کار ا-۱

, هـاي ضـمن خـدمت        ارتقاي سطح کيفي نيروي کار موجود از طريـق آمـوزش           -
اي الزم به منظور باال بـردن سـهم شـاغالن متخـصص و                آموزشهاي فني و حرفه   

وجـود آوردن ارتبـاط بـين سـطح            الزم در نيروي کـار از طريـق بـه           ايجاد انگيزه 
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رسـد قـانون      يدر ايـن خـصوص بـه نظـر مـ          . وري  دستمزد و حقوق با سطح بهره     
هـاي    اي مورد بازنگري قرار گيرد که در زمينـه          پرداخت مزد و حقوق بايد به گونه      

وري در مقابـل      و پـاداش مبتنـي بـر بهـره        " کـارمزدي "هـاي     الزم به استقرار نظام   
وري کـاهش    و موانع قانوني کاهنـده بهـره  منجرگردد" وقت مزدي"فعلي   هاي  نظام
 .يابد

رسد     در اين مورد به نظر مي     .  مهارت نيروي کار   افزايش انطباق بين شغل و    ـ  
هـاي غيرمـرتبط و يـا جـايگزيني نيروهـاي       آموزش نيروي انساني با مهـارت     

 .وري نيروي کار مؤثر باشد بهره توانددرافزايش مي, غيرمرتبط بانيروي متخصص
پذيري در قوانين مرتبط با بازار کار از جمله قانون کار و نيـز                ايجاد انعطاف ـ  

 .بربازارکاردارند ح قوانين و مقرراتي که به طور غيرمستقيم تأثيرات منفياصال

 هاي دولتي تعديل نيروي انساني مازاد فعاليتـ 

آشنا نمودن مديران و مسئوالن واحدهاي توليدي با جديـدترين تحـوالت            ـ  
 وري باالتر  هاي رسيدن به بهره  آنان و نيز شيوه مرتبط با حيطه فعاليت علمي

 :وري سرمايه از طريق گذاري و بهره زايش کارايي سرمايهاف ـ۲

 اي فرسوده نوسازي تجهيزات و امکانات سرمايهـ 
ارتقاي کارايي سرمايه از طريق تخـصيص بهينـه آن بـا توجـه بـه توجيهـات                  ـ  

 فني و مالي, اقتصادي

کــاهش دوره اتمــام طرحهــاي عمرانــي از طريــق اولويــت دادن بــه تکميــل ـــ 
 ام تم طرحهاي نيمه

 :وري کل عوامل توليد از طريق ارتقاي بهره ـ ۳

اتکاي درآمد ملي به توليد کاال و خدمات و عدم اتکاي آن به درآمد حاصل         ـ  
 .از فروش نفت خام
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هاي   کاهش انحصارات، سرعت دادن به روند خصوصي سازي و ايجاد زمينه          ـ  
دي فعال بـا    تواند در تعامل و هم پيون       بديهي است اين امر مي    . تشويق رقابت 

 .اقتصاد جهاني نيز نقش مثبتي داشته باشد

گذاري از طريق فعـال کـردن بـازار            مردمي در امر سرمايه     ارتقاي مشارکت ـ  
 هاي خارجي هاي الزم به منظور جذب سرمايه  سرمايه و نيز ايجاد زمينه

بيانگرقدمت و قدرت نهادهاي     مختلف کشورهاي موفق تجربه ذکراست شايان درخاتمه
وري در مقام متولي امر       ه  در حال حاضر سازمان ملي بهر     . وري است     امر ارتقاي بهره   وليمت

رسد ساختار اجرايي و حيطه وظايف اين         اما به نظر مي   . نمايد   مي  فعاليت درکشور وري  بهره
در شرايط کنوني متناسب با انتظارات , وري در برنامه چهارم به اهميت بهره باتوجه سازمان
انجام اقدامات سازماني جديد و     , وري  هاي ارتقاي بهره    دهي فعاليت   ا براي سامان  لذ. نباشد

وري  وري در جهت سوق به سمت يک نهاد ملي در زمينـه بهـره   تقويت سازمان ملي بهره 
 :تا اين نهاد بتواند وظايف زير را به بهترين نحو انجام دهد , يابد ضرورت مي

 .وري باشد دهنده مفاهيم بهره ترويجـ 
 .وري ايجاد نمايد در کشور ظرفيت تخصصي و علمي بهرهـ 

 .وري را ايفا نمايد کننده حرکت بهره نقش تسهيلـ 

 .وري باشد ها و نهادهاي گوناگون بهره دهنده فعاليت  و ارتباط واسطهـ 

  .گزاري کند وري سياست ه براي حرکت بهرـ 
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 نتايج تخمين مدل تابع توليد) ۴(جدول 
LogKLogLLogGDP

)١٧/٣(
٤٢/٠

)٠١/٤(
٥٨/٠٩٤/٢

−
+

−
+= GDP L K 

 ۰۷/۰)۰۷/۳( ۰۳/۰)۸۳/۱( ۰۱/۰)۱/۰( جزء ثابت
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∗ )۲۵/۲(۴۷/۰ )۸۳/۰(۰۶/۰ )۹۷/۰(۰۹/۰ 
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∗∗ )۷۶/۱-(۵۸/۱- )۶۱/۰-(۱۸/۰- )۱/۱-(۴۴/۰- 

)L(D٢ )۶۴/۰-(۵۹/۰- )۰۳/۱-(۳۲/۰- )۳۳/۱(۵۵/۰ 

)K(D١ )۰۶/۰(۰۳/۰ )۹۷/۰-(۱۷/۰- )۵۹/۱-(۳۹/۰- 

)K(D٢ )۱۷/۱(۶۲/۰ )۴۶/۰(۰۸/۰ )۲/۱-(۲۸/۰- 

٦٥D )۳/۱-(۰۵/۰- )۳۸/۰-(۰۰۵/۰- )۳۲/۴-(۰۸/۰- 

٦٩D )۲/۲(۰۷/۰ )۱۳/۱(۰۱۲/۰ )۱/۲-(۰۳/۰- 

٢R ۷۸/۰ ۴۲/۰ ۷۵/۰ 
٢R ۶۵/۰ ۰۸/۰ ۵۹/۰ 

F ۰۳/۶ ۲۱/۱ ۹۶/۴ 
 ۰۳/۰ ۰۲/۰ ۰۲/۰ ميانگين

 ۰۳/۰ ۰۱/۰ ۰۷/۰ انحراف معيار
 .دهد  را نشان ميtاعداد داخل پرانتز آماره 

 .باشند متغيرها به شکل لگاريتمي مي*
** ١D ٢وDباشند  به ترتيب تفاضل مرتبه اول و دوم مي. 
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بررسي بهره
 

وري در اقتصاد ايران
 

 )۱۳۷۶=۱۰۰(                   )۱۳۵۵-۱۳۸۲(وي کار،بهره وري سرمايه وبهره وري کل عوامل توليد طي دورهرشد بهره وري نير): ۵(جدول                                            
 سال

 
 کار  نيروي وري بهره

 )نفر-ريال ونميلي(
 سرمايه وري بهره

 )ريال ميليارد(

 نرخ رشد
  نيروي وري بهره
 )درصد(کار

 نرخ رشد
بهره وري 

 )درصد(سرمايه

 نرخ رشد بهره وري
امل کل عو
 )درصد(توليد

 شاخص  بهره وري
 کار نيروي

)۱۰۰=۱۳۷۶( 

 شاخص بهره وري
 )۱۳۷۶=۱۰۰(سرمايه

 سرمايه سرانه
 )ميليون ريال(

٦٤/١ ١٥٣/٢ ١٣٥/٨ ٤/٤ ٣/٩- ١٠/٣ ٠/٤٠٠١١٤ ٢٥/٧ ١٣٥٥ 
٧٢/٨ ١٣٠/٣ ١٣١/١ ٩/٢- ١٤/٩- ٣/٤- ٠/٣٤٠٤١٦ ٢٤/٨ ١٣٥٦ 
٧٨/٧ ١١٠/٣ ١١٩/٩ ١٢/١- ١٥/٤- ٨/٥- ٠/٢٨٨٠٤١ ٢٢/٧ ١٣٥٧ 
٧٨/٨ ١٠٠/٩ ١٠٩/٩ ٨/٨- ٨/٥- ٨/٤- ٠/٢٦٣٤٩٣ ٢٠/٨ ١٣٥٨ 
٨٢/١ ٨٢/٣ ٩٣/٤ ١٦/٧- ١٨/٤- ١٥/٠- ٠/٢١٥١١٥ ١٧/٧ ١٣٥٩ 
٨٤/٢ ٧٦/٦ ٨٩/١ ٥/٧- ٧/٠- ٤/٧- ٠/٢٠٠٠٤٧ ١٦/٨ ١٣٦٠ 
٨٦/٢ ٨٣/١ ٩٩/٠ ١٠/٢ ٨/٥ ١١/١ ٠/٢١٧١٠٩ ١٨/٧ ١٣٦١ 
٨٧/٨ ٨٨/٢ ١٠٧/١ ٧/٦ ٦/٢ ٨/٢ ٠/٢٣٠٥٤٤ ٢٠/٢ ١٣٦٢ 
٩٠/٦ ٨٢/٧ ١٠٣/٦ ٤/٧- ٦/٣- ٣/٣- ٠/٢١٦٠١٢ ١٩/٦ ١٣٦٣ 
٩٠/١ ٨٢/٦ ١٠٢/٩ ٠/٤- ٠/١- ٠/٦- ٠/٢١٥٨٨٩ ١٩/٤ ١٣٦٤ 
٨٣/٢ ٨٠/٥ ٩٢/٥ ٧/٠- ٢/٦- ١٠/١- ٠/٢١٠١٧٨ ١٧/٥ ١٣٦٥ 
٨١/٤ ٧٩/٦ ٨٩/٥ ٢/٤- ١/١- ٣/٢- ٠/٢٠٧٨٣٥ ١٦/٩ ١٣٦٦ 
٧٨/٩ ٧٦/٤ ٨٣/٢ ٥/٨- ٤/٠- ٧/٠- ٠/١٩٩٤٨٢ ١٥/٧ ١٣٦٧ 
٧٧/٨ ٨٠/٠ ٨٦/٠ ٤/٠ ٤/٧ ٣/٣ ٠/٢٠٨٨٩٣ ١٦/٣ ١٣٦٨ 
٧٤/٣ ٩١/٩ ٩٤/٣ ١٢/١ ١٤/٩ ٩/٧ ٠/٢٣٩٩٦٤ ١٧/٨ ١٣٦٩ 
٧٢/٨ ٩٨/٤ ٩٩/٠ ٦/٢ ٧/١ ٤/٩ ٠/٢٥٧٠١١ ١٨/٧ ١٣٧٠ 
٧٤/٠ ٩٨/٣ ١٠٠/٥ ٠/٩ ٠/٠ ١/٥ ٠/٢٥٦٩٢٧ ١٩/٠ ١٣٧١ 
٧٤/٩ ٩٧/٠ ١٠٠/٥ ٠/٦- ١/٣- ٠/١- ٠/٢٥٣٤٧٠ ١٩/٠ ١٣٧٢ 
٧٤/٤ ٩٥/٩ ٩٨/٧ ١/٦- ١/٢- ١/٨- ٠/٢٥٠٥١٠ ١٨/٦ ١٣٧٣ 
٧٣/٢ ٩٧/٤ ٩٨/٦ ٠/٦ ١/٦ ٠/١- ٠/٢٥٤٥١١ ١٨/٦ ١٣٧٤ 
٧٢/٤ ١٠٠/٦ ١٠٠/٧ ٢/٧ ٣/٣ ٢/٢ ٠/٢٦٢٩١٠ ١٩/٠ ١٣٧٥ 
٧٢/٤ ١٠٠ ١٠٠/٠ ٠/٧- ٠/٦- ٠/٦- ٠/٢٦١٢٤٨ ١٨/٩ ١٣٧٦ 
٧٤/٠ ٩٩/٤ ١٠١/٦ ٠/٦ ٠/٦- ١/٥ ٠/٢٥٩٦٠٢ ١٩/٢ ١٣٧٧ 
٧٤/٩ ٩٧/٣ ١٠٠/٨ ١/٤- ٢/١- ٠/٨- ٠/٢٥٤١٨٧ ١٩/٠ ١٣٧٨ 
٧٥/٧ ٩٨/٣ ١٠٣/٠ ١/٧ ١/١ ٢/١ ٠/٢٥٦٩١٠ ١٩/٥ ١٣٧٩ 
٧٧/١ ٩٧/٠ ١٠٣/٤ ٠/٤- ١/٤- ٠/٤ ٠/٢٥٣٤٢٥ ١٩/٥ ١٣٨٠ 
٧٨/٥ ٩٩/٠ ١٠٧/٤ ٣/٣ ٢/٠ ٣/٩ ٠/٢٥٨٥٣٧ ٢٠/٣ ١٣٨١ 
٨٠/٣ ٩٩/٦ ١١٠/٥ ٢/٠ ٠/٦ ٢/٨ ٠/٢٦٠١٤٥ ٢٠/٩ ١٣٨٢ 

  محاسبات محققـ سازمان مديريت و برنامه ريزي ـ بانک مرکزي جمهوري اسالمي:مأخذ
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نمودار(١):روند رشد اقتصادی ورشد بهره وری کل عوامل توليد طی دوره (١٣٨٢-١٣٥٥)

-٢٠/٠

-١٥/٠

-١٠/٠

-٥/٠

٠/٠

٥/٠

١٠/٠

١٥/٠

٢٠/٠

١٣٥٥ ١٣٥٧ ١٣٥٩ ١٣٦١ ١٣٦٣ ١٣٦٥ ١٣٦٧ ١٣٦٩ ١٣٧١ ١٣٧٣ ١٣٧٥ ١٣٧٧ ١٣٧٩ ١٣٨١

نرخ رشدبهره وری  کل عوامل توليد (درصد) نرخ رشد اقتصادی (درصد)

نمودار(٢):روند رشد بهره وری نيروی کار وبهره وری کل عوامل توليد طی دوره(١٣٨٢-١٣٥٥)

-٢٠

-١٥

-١٠

-٥

٠

٥

١٠

١٥

١٣٥٥ ١٣٥٧ ١٣٥٩ ١٣٦١ ١٣٦٣ ١٣٦٥ ١٣٦٧ ١٣٦٩ ١٣٧١ ١٣٧٣ ١٣٧٥ ١٣٧٧ ١٣٧٩ ١٣٨١

نرخ رشد  بهره وری نيروی کار(درصد) نرخ رشدبهره وری  کل عوامل توليد (درصد)



 بررسي بهره وري در اقتصاد ايران
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نمودار(٣): روند رشد بهره وری سرمایه وبهره وری کل عوامل توليد طی دوره (١٣٨٢-١٣٥٥) 
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نرخ رشد  بهره وری سرمایه(درصد) نرخ رشدبهره وری  کل عوامل توليد(درصد)
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 :منابع و مآخذ 
 .وري در برنامه چهارم توسعه ريزي، بهره اميني، عليرضا، سازمان مديريت و برنامه -۱
وري در برنامـه چهـارم توسـعه،گزارش          ، جايگـاه بهـره    )۱۳۸۳(انصاري رناني، قاسم     -۲

 .وري ايران، تهران سازمان ملي بهره" وري بهرهروز ملي "برگزاري مراسم 

 ).۱۳۳۸-۷۹( طي دوره ۱۳۷۶حسابهاي ملي بانک مرکزي به قيمت ثابت  -۳

، برنامه اقتـصاد بـدون اتکـا بـه درآمـدهاي            )۱۳۷۶(ريزي،    سازمان مديريت و برنامه    -۴
 .حاصل از صادرات نفت خام، تهران

رن عملکرد نظـام جمهـوري      ، گزارش ربع ق   )۱۳۸۳(ريزي،    سازمان مديريت و برنامه    -۵
 .، تهران)۱۳۵۶-۸۱(اسالمي ايران 

ــره  -۶ ــي به ــازمان مل ــران  س ــت و   )۱۳۸۲(وري اي ــراي تقوي ــردي ب ــات راهب ، مطالع
 .وري ايران سازي حرکت ملي بهره نهادينه

هاي بهـره وري      گيري شاخص   ، راهنماي اندازه  )۱۳۸۳(وري ايران،     سازمان ملي بهره   -۷
هاي اقتـصادي و      ها و زير بخش     ي کل عوامل در بخش    ور   و بهره   نيروي کار و سرمايه   

 .اجتماعي و فرهنگي کشور، تهران

، ۱۳۸۳نماگرهاي اقتصادي بانک مرکزي جمهوري اسـالمي ايـران، سـه ماهـه دوم                -۸
 .۳۷شماره 

، ربـع قـرن نـشيب و        )۱۳۸۳(وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت امور اقتصادي          -۹
 .، تهران)۱۳۵۸-۱۳۸۲(طي سالهاي فراز، بررسي تحوالت اقتصادي کشور 

۱۰- CD۲۰۰۴(وري آسيايي  ، سازمان بهره(، 

 .، جلد اول۱۳۸۲ريزي کشور، گزارش اقتصادي سال  سازمان مديريت و برنامه -۱۱
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12- Total Factor Productivity Growth "survey report, Asian 
productivity organization Tokyo, (2004). 

13- Nir vikor S&T Hung, "Total Factor Productivity Growth in 
Japan, South Korea, and Taiwan, university of California, 
Santa Cruz. 

14- Renuka, M. (2003), "New Currents in productivity Analysis", 
Asian productivity Organization. 
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 مالحظاتي پيرامون سرعت گردش پول در ايران
 
 

 ١ابوالفضل اکرمی
 ٢معصومه رسولی

 
 

 چکيده
ز اهميتــی در ي بــر آن نقــش حــامــؤثرنوســانات ســرعت گــردش پــول و عوامــل 

 را قـادر    سياستگزاريافتن الگوي رفتاري معين براي اين متغير،         . پولی دارد  سياستگزاری
راي نيل به سطح معينـي از تـورم پـيش بينـي         مي سازد تا حجم مطلوب عرضه پول را ب        

با توجه به اهميت موضوع، مقاله حاضربا هدف شناسايي رفتار سرعت گردش پول             . نمايد
يند تکميلي نظريه   آدراين مطالعه ضمن بررسي فر    .  بر آن تدوين شده است     مؤثرو عوامل   

وراشاره مقداري پول و سرعت گردش پول،به مطالعات انجام شده در داخل و خـارج کـش               
ثبات سرعت گـردش پـول و بـرآورد رونـد تعـادلي و تحليـل                  به بررسی     سپس. گردد می

ـ ٨٣اقتصادي آن طي دوره نتـايج  . پردازد  گذار ميتأثير و تبيين برخي متغيرهاي ١٣٤٠ 
سيستم   يياکاردهد که گسترش بازار پول، سرمايه و سهام، افزايش            اين مطالعه نشان مي   

 مثبت بر سرعت گـردش پـول        تأثير ها  دارايي وقابليت نقدينگی    پرداخت و افزايش درجه   
 روند صعودي و با ثبات اين متغير        .انبساط بيشتر نقدينگي می کاهد     به وازنيازجامعه داشته
 .رود شمارمي  هب بازارپول  فني پول و سيستم پرداخت و شاخصي از تعميقيياکاراز  اي نشانه

________________________________________________________ 
 .ا.ا بانک مرکزي ج  اداره بررسيها و سياستهای اقتصادیمعاون ـ١
 .ا.ا  بانک مرکزي جمحقق دايره پولی و بانکی اداره بررسيها و سياستهای اقتصادیـ ٢



 روند

 

 

٤٤

 دش پول تعادلي ،نظريه مقداري پولسرعت گردش پول،سرعت گر: ها كليدواژه
 مقدمهـ ١

مطالعات  پول،  باتقاضاي ١پول گردش سرعت تنگاتنگ ارتباط جهت اخيربه های دهه طي
 گرچه اين متغير تابعي از رفتار تقاضاي پول است،        . روي آن صورت گرفته است     متعددی

ي پرداخـت   ها  سيستم يياکارليکن همزمان با افزايش سرعت گردش پول در اثر افزايش           
 پـول نـزد     داري  نگـه رود تقاضاي افراد بـراي       وعملکرد مناسب موسسات مالي، انتظار مي     

در . يابـد   بانکها از طريق ضـريب فزاينـده ، افـزايش            قدرت خلق پول   خودکاهش يافته و  
 اسکناس و مسکوک توسط بانک مرکزي نيز کاهش يافته و اين امـر             نتيجه نياز به انتشار   

افـزايش و پايـداري سـرعت        .گـردد   هاي توليدي بانک مرکزي مي      منجر به کاهش هزينه   
گردش پول و کاهش نياز جامعه به عرضه پول ،نشانگر مرحله توسعه يافتگي بـازار هـاي                

 .  مي رودشمار به مکانيزم پرداختها در جامعه کارآييپولي و مالي بوده و شاخص 
 

 يند تکميلي نظريه مقداري پولآبررسي فرـ ۲
هرچند اصول . نظريه مقداري پول دستخوش اصالحاتي گرديد ،»ردوريکا«پس از  

پابرجا بود و کليه اقتصاددانان پول را وسيله داد و ستد دانسته و              نظريه کالسيک همواره  
دانستند، در عين حال پيشرفتهايي نيز در نظريه          تورم را تابعي از تغييرات حجم پول مي       

 نقـدينگي  مختلف جوامع بيان داشت که در »استوارت ميل «.مقداري پول حاصل گرديد   
 با سرعت متفاوتی دست به دست گرديده و داد و سـتد بـين افـراد بـا سـرعت يکـسانی                     

 را کـه    V در نظريه مقداري پـول ريکـاردو         »استوارت ميل «از اين رو    . صورت نمی گيرد  
 M.V=P.Yنماينده سرعت گردش پول است،وارد نمود و رابطه مقداري پول به صورت             

________________________________________________________ 
لي به قيمت جاري برنقدينگي و سـرعت گـردش حجـم            از تقسيم توليد ناخالص داخ    ) v٢( سرعت گردش پول  ـ   ١

 .دست مي آيد از تقسيم آن بر حجم پول به )v١(پول
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تري در نظريه مقداري پول به وجود آوردو به حجم             تحول عميق  »فيشر«اما  . ن گرديد بيا
او با توجه بـه عامـل سـرعت         . پول در گردش، حجم پول اعتباري در گردش را نيز افزود          

 »فيـشر «بدين ترتيـب    . گردش پول حقيقي و اعتباري رابطه مقداري پول را تکميل کرد          
YPVMVMبامعرفی رابطـه     ٢٢١١  توانـست حجـم پـول حقيقـي بـه صـورت             +=⋅

و  )٢M(و حجم پول اعتبـاري  )١V(و سرعت آن  )١M(اسکناس و مسکوک در جريان     
 .هدداد و ستد را در تعيين سطح عمومي قيمتها دخالت د حجم وهمچنين)٢V(آن سرعت

 سرعت گردش پول بي ثبات بوده و اين بي ثباتي در            »کينز«در چارچوب مکتب    
در دام نقـدينگي،افزايش عرضـه   . گذاري بيشتر است دو حالت دام نقدينگي و دام سرمايه    

با افزايش عرضه پول، سـطح قيمتهـا و          .ي بر متغيرهاي حقيقي و قيمت ندارد      تأثيرپول  
ذا تمامي افزايش عرضه پول از طريق کاهش سـرعت          ل. کند  سطح توليد واقعي تغيير نمي    

گـذاري کـه      همچنـين در دام سـرمايه     . شود  جذب مي ) تقاضاي سفته بازي  (گردش پول   
گذاري نسبت به نرخ بهره بي کشش است، افزايش عرضـه پـول منجـر بـه                   سرمايه درآن

نيست، گذاري نسبت به نرخ بهره حساس         اما از آنجا که سرمايه    . شود  کاهش نرخ بهره مي   
از طريـق  " ی بر متغيرهاي حقيقي و قيمت نداشـته و تمامـا     تأثيراين افزايش عرضه پول     

 ١.شود کاهش سرعت گردش پول جذب مي
 تابعي از تقاضا بـراي      »فريدمن« و بويژه    »پوليون«سرعت گردش پول در ديدگاه      

 و نـرخ     بوده و تقاضاي مانده واقعي پول، خـود تـابعي از توليـد واقعـي               ٢مانده واقعي پول  

)p,...,r,r,y(                       :يعني. باشد  رقيب پول ميهاي داراييبازدهي 
P
M

٢١ &= 

________________________________________________________ 
1 -Snowdon, Brian; Howard Vane& Peter Wynarczyk (1994), "A Modern Guide to 
Macroeconomics: An Introduction to Competing school of Thought", Printed in 
Great Britain at the University Press, Cambridge, P.138. 
2 -Real Cash Balance. 
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r,r..., سطح عمومي قيمتها، P حجم پول،   Mکه در آن      بازدهي اوراق قرضه، ٢١
 .باشد  نرخ تورم مي&p مالي و هاي داراييسهام و ساير 
 :ه به تئوري مقداري خواهيم داشتبا توج
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 .باشد مي انتظاري تورم نرخ&epو پول  تقاضاي مانده واقعيm توليد واقعي و y درآن که

 رقيب، مانند افزايش    هاي  دارايي، افزايش در نرخ بازدهي      مذکوربا توجه به تئوري     
 پـول   داري  نگـه جويي بيـشتر در        تورم بايد مردم را به صرفه      بازدهي اوراق قرضه، سهام و    

 رقيب، تقاضاي مانده واقعي پـول   هاي  داراييبه عبارت ديگر با افزايش بازدهي       . وادار کند 
 .يابد سرعت گردش پول افزايش مي ،مزبورکاهش يافته و با توجه به فرمول 

موضوع ثبات نسبي    
m
yV اما تـابع   . شود   پوليون محسوب مي    از نکات محوري   =

 رقيب پـول، تـورم انتظـاري و         هاي  داراييسرعت گردش پول عالوه بر نرخ بهره، بازدهي         
بدين معني که سرعت گردش پول بـه        . باشد  توليد واقعي، شامل متغير تکنولوژي نيز مي      

 و  در زمينه ابـداعات مـالي      توسعه سيستم پرداخت، تنوع جانشينهاي پس انداز، تحوالت       
به عبارت ديگر همزمـان بـا توسـعه سيـستم           . همچنين به عوامل ساختاري بستگي دارد     

 سرعت گـردش پـول     پولي،سياستگزاری  بانکداري، آزادسازي بازار ارز و بهبود چارچوب        
و  لذا با توجه به بي ثباتي سـرعت گـردش پـول            .ثابت نبوده و دچار نوسان می گردد       نيز

اضا براي پول، اين متغير به مثابه يک متغيـر کليـدي، در             تنگاتنگ آن با رفتار تق     ارتباط
 .اي دارد العاده هاي پولي اهميت فوق يگزار سياست
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 مطالعات تجربيـ ۳
 مطالعات انجام شده در ساير کشورهاـ ۱-۳

اي درخصوص علـل نوسـانات سـرعت گـردش             طي مطالعه  »جونانگ« و   »بوردو«
دي تا جنگ جهاني دوم، سرعت گردش پول        ميال پول، دريافتند که از اواخر قرن نوزدهم      

در پنج کشور صنعتي آمريکا، انگلستان، کانادا، سوئد و نروژ، از روند نزولي برخوردار بوده               
براسـاس   ( Vلـذا فرضـيه ثبـات    . و پس از جنگ روند صـعودي بـه خـود گرفتـه اسـت      

لندمـدت  رفتـار ب  "بـا عنـوان      آنها در کتاب معروف خـود     . شود  رد مي ) هاي متداول   نظريه
و نوسانات   Vمباني نظري رفتار بلندمدت     )  ميالدي ۱۹۸۷در سال   " (سرعت گردش پول  

آن را ناشي از تحوالت ساختاري در بازار پول و سرمايه و بخصوص توسعه نظـام بـانکي،                  
 .١اند ي پولي و مالي دانستهسياستگزارگسترش فني بخش مالي کشورها و تغييرات 

 V متفاوت بـر رونـد       تأثيريکي در بخش مالي دو      توسعه تکن  براساس اين ديدگاه  
در مرحلـه آغـاز توسـعه       (در دوره اول     .در کشورهاي صـنعتي بـر جـاي گذاشـته اسـت           

در اثر پولي شدن اقتصاد، رشد تقاضا براي تراز حقيقي پـول سـريعتر از درآمـد           ) صنعتي
اثـر  ولـي در مرحلـه بعـدي، در         . شـده اسـت    نزولـي  Vملي به وقوع پيوسته و لذا رونـد       

المللـي، ظهـور انـواع        گسترش ثبات و امنيت اقتصادي، توسعه تجـارت و مبـادالت بـين            
ها با درجه و قابليت نقدينگی، ابداعات تکنيکي در نقـل و انتقـال وجـوه در قالـب                    دارايي

ايجاد کارتهاي اعتباري و سيستمهاي خودکار مبادله وجوه، در مجمـوع حجـم مطلـوب               
د عامالن اقتصادي بهينه ساخته که داليـل افـزايش پايـدار            تقاضا براي تراز حقيقي را نز     

 ٢.شود  طي نيم قرن اخير محسوب ميV) روند صعودي(
________________________________________________________ 
1 - Komijani, Akbar & Rafik Nazarian, (June 2004), "Behavioral Pattern of Income 
Velocity of Money and Estimation of It's Function (The case of Iran)", Iranian 
Economic Review, vol. 9, No. 4, 2004.  
2- Komijani, (2004). 
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هاي سرعت گردش پول      کننده  تعيين" در مقاله    »مونسکو بوگدان « و   »مويسا التر «
 ماهانـه طـي     مجموعه آمار کار بردن    هو با ب   OLSبا استفاده از روش      " ١در کشور روماني  

 به شناسايي برخي متغيرهاي حقيقي و پـولي ماننـد توليـد،             ۱۹۹۶ :۱- ۲۰۰۲  :۳دوره  
... ها، نرخ ارز و  ها و تسهيالت بانکهاي تجاري، نرخ بهره سپرده فاصله بين نرخ بهره سپرده

نتـايج ايـن مطالعـه نـشان        . گذارنـد، پرداختنـد      مي تأثيرکه بر رفتار سرعت گردش پول       
 مثبـت بـر سـرعت       تـأثير  ۱۹۹۷دايي بازار ارز در سال      دهد که آزادسازي و مقررات ز      می

به عبـارت ديگـر آزادسـازي بـازار ارز، خانوارهـا و             . گردش حجم پول و پول داشته است      
گيـري انتخـاب پورتفوليـو کمـک          بنگاهها را در ارزيابي بازار ارز و همچنـين در تـصميم           

هاي بـانکي نـشان از        امها و و    همچنين معنادار بودن فاصله بين نرخ بهره سپرده       . کند  مي
 .باشد افزايش اعتماد به سيستم مي بهبود وجهه سيستم بانکي و

طـي دوره   ٢"مانده احتياطي پول و سرعت گردش پول      " در مقاله    »جرز« و   »فيگ«
با استفاده از الگوي حداقل مربعات غيرخطي به بررسي رابطه بين تقاضاي  ۲۰۰۳-۱۸۹۲

سئوال در اين مقاله به دو      . آمريکا پرداختند  احتياطي پول و سرعت گردش پول در کشور       
چرا خانوارها بيش از پولي که خرج مـي کننـد،             اول آن که   سئوال. پاسخ داده شده است   

). هزينه فرصـت پـول     (باشد   مي زا  اين پول هزينه   داري  نگهکه   کنند؛ در حالي     مي داري  نگه
است کـه چـرا      دوم آن  سئوال. باشد   همان تقاضاي احتياطي پول مي     سئوالپاسخ به اين    

بهبود تکنولوژي اطالعات    است؟ هاي اخير کاهش يافته     تقاضاي احتياطي طي دهه    حجم
لـذا  . منجر به پيدايش انواع کارتهاي اعتباري، بانکداري تلفني و الکترونيکي شـده اسـت             

بينـي نـشده      تواننـد مخـارج پـيش       زياد پول احتياطي مي     مقادير داري  نگهخانوارها بدون   
________________________________________________________ 
1 - Altar, Moisa & Moinescu Bogdan,( 2002). "Determinants of the Velocity of 
Money, The case of Romanian Economy", The Academy of Economic Studies, 
Doctoral School of Banking & Finance, Bucharest. 
2- Faig, Miquel & Belen Jerez, (2005). "Precautionary Balance and the Velocity of 
Circulation of Money". 
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تقاضا بـراي مانـده احتيـاطي        نتايج تجربي مقاله نشان می دهد که      . شش دهند خودرا پو 
پيـشرفت   علـت  طي سه دهه اخير در کشور آمريکا نه تنها کاهش پيـدا کـرده بلکـه بـه             

اين پيشرفت به افراد اجـازه      . کم کشش تر نيز شده است      تکنولوژي اطالعات و ارتباطات   
هاي   مقدار زيادي ماندهداري نگهرا بدون  دبيني نشده خو دهد تا نيازهاي مخارج پيش مي

 .احتياطي بپوشانند
رفتـار بلندمـدت سـرعت گـردش پـول در کـشور             "در مقالـه      و همکارانش  »نانز«
 ۱۸۵۴-۱۹۹۲بــه بررســي رفتــار بلندمــدت ســرعت گــردش پــول طــي دوره " ١پرتغــال

 :نتايج تحقيق آنها به شرح زير است. پرداختند
ينـد پـولي    آ سرعت گردش پـول در پرتغـال، فر        ، علت نزولي شدن   ۱۹۳۰از سال   

سپرده هاي ديداري و استقبال از آن گسترش يافت،       ۱۹۳۰طي دهه   . شدن اقتصاد است  
از دهـه   . گردد  هاي مدت دار به دوران بعد از جنگ جهاني دوم برمي            ليکن توسعه سپرده  

و )يبخصوص توسـعه بانکهـاي تجـار      (توسعه سيستم بانکداري      به بعد همزمان با    ۱۹۵۰
هاي ديداري به عنوان ابزار پرداخت گـسترش          استفاده از سپرده   افزايش تسهيالت بانکی،  
از ديگـر عوامـل    . شـده اسـت  ۱۹۷۳ تا سال ٢V وکاهش ٢M يافت و منجر به افزايش

 عـدم وجـود     ۱۹۷۳و قبل از     دوره بعد از جنگ جهاني دوم      طي   ٢V و   ١Vکاهش روند   
بازار بين بانکي اوراق بهادار و بازار مدرن سرمايه و همچنين عدم وجـود سـاير ابزارهـاي          

 .باشد پرداخت مي
همـراه ثبـات     ه که دومين دوره توسعه اقتصادي و مالي ب        ۱۹۷۴-۱۹۹۲طي دوره   

دش پـول رونـد افزايـشي ماليمـي را          رود، سرعت گـر    ميشمار    بهاقتصادي کشور پرتغال    
ل اين افزايش ناشی از پيدايش جانشينهاي نزديک براي         يعمده ترين دال  .  دهد  نشان مي 

________________________________________________________ 
1 -Nunes, Ana Bela; Nuno Valerio & Rita Martins de sousa, (2005) "The Long – run 
Behavior of the Income Velocity of Money in Portugal: 1854-1992". 
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 مـالي و همچنـين توسـعه وگـسترش          هـاي   دارايـي پول مانند اوراق قرضه، سهام و ساير        
ي ابزارهای پرداخت ازقبيل کارتهاي اعتباري، انتقال الکترونيکي و تلفني پـول و روشـها             

هاي بازارهاي مالي  همچنين آزادسازي. باشد مدرن مديريت وجوه در تجارت و صنعت مي
 .اند کمک کرده ٢V و ١V به بعد نيز به روند افزايشي ۱۹۸۰از سال 

 مطالعات انجام شده در ايرانـ ۲-۳
ردش تعـادلي پـول و آزمـون        روشهاي برآورد سرعت گ   « در مقاله    »خانم عزيزي «

 بـه بررسـي روشـهاي مختلـف بـرآورد           ١»)۱۳۷۷-۱۳۴۰(تجربي بي ثباتي آن در ايـران        
 (VAR)سرعت گردش پول پرداخته و سپس با استفاده از دو روش بردار خودرگرسـيو               

وي بـا  .  سرعت گردش تعادلي پول را برآورد نموده است» پريسکاتـهودريک  «و فيلتر 
به اثبات بي ثباتي سرعت گردش تعـادلي پـول در ايـران              ٢ای حالت فض استفاده از روش  

 تحوالت و شکستهاي ساختاري در اقتصاد کشور        ۱۳۷۷-۱۳۴۰طي دوره    .پرداخته است 
، وقـوع انقـالب و پايـان جنـگ و        ۱۳۵۲به وقوع پيوسته و عواملي چون تکانه نفتي سال          

وي بـه منظـور     . ه است شروع بازسازي منجر به بي ثباتي سرعت گردش تعادلي پول شد          
تبيين اين بي ثباتي، همبستگي بين زماني سرعت گردش پول با اجـزاي تـابع تقاضـاي                 
پول يعني متغيرهاي تغييرات نرخ ارز، توليد واقعي، قيمت و نقدينگي را بررسي کـرده و                

 .بر سرعت گردش پول اثرگذار است نرخ ارز بيش از ساير متغيرها که گرفته نتيجه درنهايت
الگوي رفتاري سرعت گردش پول " در مقاله »نظريان « و»دکتر کميجاني«ان  آقاي

 شکل بودن روند سرعت گردش پول طـي        U ابتدا به توجيه     ٣"و برآورد توابع آن در ايران     

________________________________________________________ 
مجلـه  ." ثبـاتي آن در ايـران   رد سرعت گردش تعادلي پول و آزمون تجربي بيروشهاي برآو) "١٣٧٩( عزيزي، فيروزه - ١

 .٨٠برنامه و بودجه، شماره 
2 - State- Space. 
3 - Komijani, (2004). 
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 و سپس برآورد تابع سرعت گردش پول به روش همگرايـي يکـسان              ۱۳۷۹-۱۳۴۰دوره  
 U يـک رونـد      ۱۳۷۹-۱۳۴۰طي دوره   ) ٢V(پولاز نظر آنها سرعت گردش      . اند پرداخته

روند نزولي ) آغاز جنگ تحميلي (۱۳۵۹ تا ۱۳۳۸که از سال  طوريه شکل داشته است؛ ب 
روند خطي و بعد از جنگ روند صـعودي         " ، طي دوره جنگ تقريبا    )۱۳۵۲-۵۳بجز سال   (

  بيـانگر آن  پـول   حجـم   نتايج برآورد معادالت سرعت گـردش       .با شيب ماليم داشته است    
بـه  .  داشـته اسـت    V مثبت بر الگـوي رفتـاري        تأثيرست که در آمد سرانه و عمق مالي         ا

، گسترش استفاده از کارتهاي اعتبـاري و معرفـي          ATMعبارت ديگر گسترش سيستم     
.  مثبت بر روند سرعت گردش پول داشـته اسـت          تأثير با درجه نقدينگي باال،      هاي  دارايي

هـای بانکهـای تجـاری و        نـسبت دارايـي   (ی سيستم بانکي  اما شاخص درجه توسعه يافتگ    
به علت دولتي بودن بانکها و تسلط سياستهاي مـالي          ) تخصصی به توليد ناخالص داخلی    

 . منفي بر روند سرعت گردش پول داشته استتأثيربر پولي 
 ١سرعت گردش پول تعادلي در ايرانـ ۴

ايـران طـي سـالهاي      در اين قسمت ابتدا به بررسي روند سرعت گردش پـول در             
 .گردد  برآورد ميمزبور پرداخته و سپس سرعت گردش پول تعادلي طي دوره ۸۳-۱۳۴۰
 روند سرعت گردش پول در ايرانـ ۱-۴

دهـد و     را نشان مـي    ۱۳۴۰-۸۳گردش پول طي سالهاي      روند سرعت ) ۱(نمودار  
 و ۱۳۵۲ بجـز سـالهاي   ۱۳۵۹ست که روند متغير سرعت گردش پول تا سـال         ا  بيانگر آن 

 به بعد با شـيب   ۱۳۶۷ثابت و از سال     "  تقريبا ۱۳۶۷ تا   ۱۳۵۹ نزولي، طي سالهاي     ۱۳۵۳
 منجر به افزايش و مثبت شـدن نـرخ          ۱۳۵۲ نفتي سال     تکانه.ماليمي صعودي شده است   

 . شده است۱۳۵۳ و ۱۳۵۲رشد سرعت گردش پول طي سالهاي 

________________________________________________________ 
1 -The equilibrium level of M٢ velocity. 
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 ر به تزريق نقدينگي بيشترهاي بعد از جنگ منج پايان جنگ تحميلی و سازندگي
از طريق کاهش محدوديت اعمال سقفهاي اعتبـاري بـراي بخـش غيردولتـي و اعطـاي                 
تسهيالت به اقتصاد گرديد و انتظارات تورمي ناشـي از پايـان جنـگ بـه علـت افـزايش                    

گذاري،خريد کاالهاي با دوام مـصرفي، مـسکن          تقاضاي کل اقتصاد مانند افزايش سرمايه     
بيشترين . فزايش نرخ رشد سرعت گردش پول و مثبت شدن آن شده است           منجر به ا  ... و

و ) يکـسان سـازي نـرخ ارز    (۱۳۷۲نرخ رشد مثبت سرعت گردش پول مربوط بـه سـال     
رشـد منفـي    .باشـد   مـي ۱۳۵۹ و ۱۳۵۷کمترين نرخ رشد اين متغير مربوط به سـالهاي   

 يلـي نـسبت داد کـه      متغير مزبوررا می توان به وقوع انقالب اسالمي و شروع جنـگ تحم            
منجر به تزلزل اعتماد عمومي به سيستم بانکي و کاهش سپرده هـاي بخـش خـصوصي                 
نزد بانکها و همچنين رکود نـسبي فعاليتهـاي بخـش خـصوصي و کـاهش وام و اعتبـار                    

 ۱۳۵۷ اسمي بـسيار پـايين و حتـي بـراي سـال           GDPطی اين سالها نرخ رشد      . گرديد
 .منفي بوده است
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 ١گردش پول تعادلي در ايرانبرآورد سرعت ـ ۲-۴
 

در اين مقاله براي محاسبه روند تعادلي سـرعت گـردش پـول از دو روش فيلتـر                  
 .فضای حالت استفاده شده است  پريسکات و روشـهودريک 

 

 فيلتـر   از  اسـتفاده  بـا   ايـران  در  تعـادلي   پول  گردش  سرعت  محاسبهـ  ۱-۲-۴
 ٢ پريسکات ـ هودريک 

 

 يـک  ي پريسکات جهت برآورد ماليم وهموار روند بلندمدت اجزاـفيلتر هودريک  
 s فيلتر مزبور، يک فيلتر خطي دو طرفه است که سری هموار شـده             .رود  کار مي  هسري ب 

از طريـق حـداقل کـردن    )می باشـد yسری هموار کننده  sمتغير مورد نظر و  y(را yاز 
محاسـبه   ،)sرتبـه دوم    از طريق محدود کـردن تقاضـل م        (sحول متغير ) y) σ واريانس

 :قل کردن عبارت زير استا به دنبال حدHPبه عبارت ديگر فيلتر . کند مي

∑ ∑
=

−

−
−+ −−−λ+−

T

١t

١T

٢t

٢
١ttt١t

٢
tt ))ss()ss(()sy( کـــه در آن پـــارامترλ 

 .هموارتراســت σ بزرگتــر باشـد،  λهرچـه  . را کنتـرل مــی کنـد   σهمـوار بـودن ســری  
  و براي داده هاي ماهانه     ١٦٠٠λ= هاي فصلي    ، براي داده   λ= ۱۰۰ نهساال هاي  داده برای

=١٤٤٠٠λباشد  مي.  )∞  =λ باشد روند s خطی خواهد بود( 

 -ه از فيلتر هودريـک    ، سرعت گردش پول تعادلي در ايران را با استفاد         )۲(نمودار  
 .دهد پريسکات نشان مي

________________________________________________________ 
 .سرعت گردش پول تعادلی،روند بلند مدت متغير فوق حول ميانگين آن می باشد ـ ١

2 - Hodrick – Prescott Filter(HP). 
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 نزولي و طـي سـالهاي       ۱۳۵۹ تا سال    مذکوردر اين نمودار، روند بلندمدت متغير       
به عبارت ديگـر نمـودار      . و پس از آن روند صعودي ماليمي دارد        ثابت"  تقريبا ۶۷-۱۳۵۹

 .باشد  شکل ميU شدهذکر دهد که سرعت گردش پول تعادلي طي دوره  نشان ميمزبور
 ١حالت فضای ازروش بااستفاده محاسبه سرعت گردش پول تعادلي در ايرانـ ۳-۴

در ارتبـاط بـا مـدلهاي سـري زمـاني پويـا کـه شـامل         " روش فضای حالت، نوعـا   
اسـت،  ... مـي، انتظـارات، نـرخ بهـره طبيعـي و          ينظير درآمد دا   متغيرهاي مشاهده نشده  

فيلترکـالمن  . ستفاده در روش موصوف، فيلتر کالمن اسـت       ابزار اصلي مورد ا   . دارد کاربرد
 براسـاس   tيک روش بازگشتي براي محاسبه جزء مشاهده نشده يا متغير حالت در زمان              

انتقـال   فضای حالت شـامل دو معادلـه       روش. باشد   مي tاطالعات قابل دسترس در زمان      
 .و معادله تخمين می باشد) معادله حالت(

. باشـد   ين متغيرهاي مشاهده شده و مـشاهده نـشده مـي          معادله تخمين ارتباط ب   
در ارتباط با پويايي متغيرهايي اسـت کـه بـه شـکل يـک معادلـه                 ) حالت(معادله انتقال   

 .باشد تفاضلي مرتبه اول در بردار حالت مي
________________________________________________________ 
1 - State – Space. 
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 : معادله تخمين به صورت 

ttttt eAZBHy ++= 
 :و معادله انتقال به صورت

ttt VFBB ++= −١
~µ 

٠)( =′stveE 
),(... RONdiiet ≈ 
),(... QONdiiVt ≈ 

 k×١ بـردار  t ،tB متغيرهاي مشاهده شده در زمان    n×۱ بردار   tyدرآن است،که
 tZدهد و   ارتباط ميtB را به ty که k× nماتريسtHمشاهده نشده،  حالت متغيرهاي

 . باشند مي k×۱ بردارهاي tV  و~µتعيين شده و    متغيرهاي برونزا يا از پيشk×١بردار 
 :باشد به صورت زير مياي که با استفاده از اين روش برآورد شده،  معادله

١()٢(٥٣)٣(٥٣)٤(٥٩)٥(٥٩)٦(١٦٨()( SVDTCDcDTCDCDTCCvLog +×+×+×+×+×+=

)٧()١( ١١ −×= SVCSV 
، )شـروع جنـگ تحميلـي      (DT٥٩،  )وقـوع انقـالب اسـالمي      (DT٥٣که در آن    

DTبـه ترتيـب متغيرهـاي رونـد،         ) پايان جنگ تحميلـي   (٦٨D٥٣  ،Dمتغيرهـاي   ٥٩ 
 .باشد  متغير حالت ميSVمجازي سالهاي مذکور و 

 :عبارت است از مذکور نتيجه تخمين معادله 

)٧٤.١١()٨٩.٤()١١.٢()٩١.٢()٤٣.٢(
٢ ٥٩١١٥٥.٠٥٩٠٨٧٦٥.٠٥٣١٧٣١.٠٥٣١٠٣٩.٠١٧١٢.١)(

−−
−++−= DDTDDTvLog

 

                                                                       ١
)٥٣.٢(
٦٨٠٤٢٨٩.٠ SVDT ++ 

                                                                        
)٥٥.٧(
١١ )٧٧٠٠.٠)١ −= SVSV 

 .)باشد  ميtماره پرانتز آ ارقام داخل(
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 مـشاهده   يداده و بيـانگر اجـزا        را نـشان     مـذکور متغير حالـت مـدل      ) ۳(نمودار  
ثباتي سرعت گـردش      گذارند و بي    اي است که بر سرعت گردش پول تعادلي اثر مي           نشده

 .زنند پول وبه تبع آن، بی ثباتی تقاضاي پول را دامن مي
 
 
 
 
 
 

پول را از روند تعادلي بلندمدت       شکاف سرعت گردش     ذکر شده پسماندهاي مدل   
 :باشد  صورت زير قابل محاسبه مي هسرعت گردش پول تعادلي ب .دهد آن نشان مي

(RES)پسماندها-(Log(V٢))پول گردش سرعت =(VV)تعادلي پول گردش سرعت. 
 و سـرعت گـردش      (V)طور همزمان لگاريتم سرعت گردش پـول         ه، ب )۴(نمودار  

 .دهد  نشان مي۱۳۴۰-۸۲ را طي دوره (VV)پول تعادلي 
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،سـه  )۴(مطابق نمـودار    ۱۳۴۰-۸۳سرعت گردش پول تعادلي در ايران طي دوره         
) مصادف با آغاز جنگ تحميلي     (۱۳۵۹که تا سال     دهد به طوري    روند متمايز را نشان مي    

 همگــام بــا افــزايش ۱۳۵۳ و ۱۳۵۲در ايــن دوره تنهــا در دو ســال ( رونــد نزولــي دارد 
طي سالهاي  ).  صعودي است  مزبورزي ناشي از قيمت بهاي نفت روند متغير         درآمدهاي ار 

آغـاز   (۱۳۶۸رونـد تقريبـاً ثـابتی داردواز سـال        ) سالهاي جنگ تحميلي   ( ۱۳۶۷-۱۳۵۹
 .روند صعودي ماليمی را آغاز نموده است" مجددا)برنامه اول توسعه اقتصادي

بـا در   .ان نيـز صـادق باشـد       در مورد اير   »جونانگ« و   »بوردو«رسد ديدگاه     به نظر مي  
 و همزمـان بـا      ۱۳۵۰ تا اواسـط دهـه       ۱۳۴۰گرفتن سياستهاي توسعه صنعتي از دهه         پيش

اسـتفاده از    توسعه نظام بانکداري و اعطاي تسهيالت اعتباري به بخش خصوصي و گسترش           
 ) M٢( هاي ديداري به عنوان ابزار پرداخت، برحجم نقـدينگی   اسکناس و مسکوک و سپرده   

 ـيند پولي شدن اقتـصاد   آبه عبارت ديگر در اثر فر. واز سرعت گردش پول کاسته شد افزوده
رشد سيستم بانکداري به همراه توسعه فعاليت بازارهاي رسـمي           يندي که در آن به علت     آفر

اقتصاد تهاتري و بسته ، استفاده از اسکناس و مسکوک و سپرده هاي ديداري که  در قياس با
بـه علـت سـنتي بـودن         گردد،گسترش يافته لـيکن    و نقدينگي مي  منجر به رشد حجم پول      

رشد تقاضا براي تراز حقيقي پول سريعتر از درآمد ملـي   آرامتر مي باشد،  GDPاقتصاد، رشد 
به عبارت ديگر در اثر رشد اقتصادي، کشش درآمـدي تقاضـاي پـول              . به وقوع پيوسته است   

 .١بزرگتر از واحد شده است
نگ تحميلي به علت رونـد نامـساعد بـازار جهـاني نفـت و               با وقوع انقالب و شروع ج     

مين کسري بودجه دولت از طريق استقراض از بانـک مرکـزي و           أکاهش درآمدهاي نفتي و ت    
بـه   هاي حقيقي پـول شـد؛ لـيکن         چاپ اسکناس و مسکوک منجر به رشد تقاضا براي مانده         

________________________________________________________ 
 . كاالي لوكس مي باشدM٢ »شوارتز« و »فريدمن«از نظر -١
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. لی تحقق يافـت    در سطح ناز   GDPعلت هزينه ها و خسارت ناشی از جنگ تحميلي، رشد           
امنيت اقتصادي وعـدم پيـشرفت    همچنين به علت مشکالت زمان جنگ ودر شرايط کاهش        

 در ايـن دوره رونـد       Vسيستم بانکي کشور، تقاضاي پول افـزايش يافـت و لـذا              متناسب در 
با پايان جنگ تحميلي متغير مزبور روند صعودي ماليمـي           .ثابتی به خود گرفته است    " نسبتا

تحوالت مثبت در بازار پـول و        ثر از أروند صعودي سرعت گردش پول مت      .استرا آغاز نموده    
 کـارآيي خودکار مبادله وجوه، افـزايش       سرمايه و سهام، ابداعات مالی وگسترش سيستمهای      

ها بـا    سيستم پرداخت بانکها به جهت ارائه انواع کارتهاي بانکي و افزايش و تنوع انواع دارايي              
ــ  ــاال و ب ــانکي کــشور  طــ هدرجــه نقــدينگي ب ــولي و ب ورکلي تغييــر و تحــول در ســاختار پ

 .باشند متغيرهاي زير مبين تغيير و تحول در ساختار پولي و بانکي کشور مي.باشد مي
 

 سهم برخي متغيرهاي پولي از نقدينگي

 ۸۳ ۸۲ ۸۱ ۸۰ ۷۹ ۷۸ ۷۷ ۷۶ ۷۵ سال

۳/۴۸۱/۴۷۶/۴۶۰/۴۵۹/۴۵۵/۴۴۷/۴۳۳/۴۱۸/۳۶ پول 
 ۵/۶ ۴/۷ ۳/۸ ۳/۱۱۵/۱۱۷/۱۱۵/۱۱۱/۱۰۱/۹ دردست اشخاص ومسکوک اسکناس 
۰/۳۷۶/۳۵۹/۳۴۵/۳۳۸/۳۵۴/۳۵۴/۳۵۹/۳۳۳/۳۰ هاي ديداري سپرده 
۷/۵۱۸/۵۲۴/۵۳۰/۵۵۱/۵۴۵/۵۵۳/۵۶۷/۵۸۲/۶۳ شبه پول 

۸/۳۰۱/۳۵۹/۳۸۳/۴۱۵/۴۱۰/۴۴۵/۴۴۸/۴۷۹/۵۰ دار هاي مدت سپرده  
 

اسـکناس و مـسکوک در دسـت اشـخاص از نقـدينگي طـي               روند کاهشي سـهم     
باشـد، بيـانگر    سالهاي اخير که نشان از استفاده گسترده از چکها و کارتهـاي بـانکي مـي              

 فني سيستم پرداخت وگـسترش سيـستم خودکـار مبادلـه وجـوه بـوده                کارآييافزايش  
ز نشان  دار در نقدينگي ني     هاي مدت   وکاهش سهم پول و افزايش سهم شبه پول و سپرده         

های بانکی و افزايش اعتماد عمـومی بـه سيـستم بـانکی       مثبت ابداع انواع سپرده    تأثيراز  
 .کشور می باشد
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 سيستم پرداخت طـي سـالهاي اخيـر،         کارآييتحوالت مثبت در بازار پول و افزايش        
همچنين گسترش بـازار سـرمايه و سـهام و          .  مثبت بر سرعت گردش پول داشته است       تأثير

شارکت توسط بانک مرکزي و ساير دستگاهها طي سالهاي اخير نشان از تنوع             فروش اوراق م  
ات مثبتی بر سرعت گردش  تأثيراست کهها   ها و همچنين افزايش نقدشوندگي دارايي       دارايي

 .پول داشته است
به نظر مي رسد تحوالت مثبت مذكور در بازارهاي مالي كه باعث افزايش سرعت              

افزايش عرضه خدمات مالي و لذا ارتقـاي كـارايي كـل            منجربه   گردش پول گشته است،   
اقتصاد مي گردد و اين سبب گسترش تقاضا براي بخش واقعي اقتصاد شده و در نتيجـه                 

با افزايش توليد، از آثار تورمي ناشي ازانبـساط نقـدينگي كاسـته     .  افزايش مي يابد   ،توليد
 .مي شود

 را طي  ) M١ بهGDPنسبت(روند صعودی سرعت گردش حجم پول) ٥(نمودار 
 .سالهاي اخير نشان می دهد

 
 
 
 
 
 
 
 

 

نمودار(۵):سرعت گردش حجم پول

۰
۲
۴
۶
۸

۱۰

۱۳۴۰ ۱۳۴۵ ۱۳۵۰ ۱۳۵۵ ۱۳۶۰ ۱۳۶۵ ۱۳۷۰ ۱۳۷۵ ۱۳۸۰
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 و نتيجه گيريبندی  جمعـ ٥
سـت کـه در اکثـر کـشورهاي          ا مطالعات انجام شده در ساير کـشورها بيـانگر آن         

 متفاوت بـر رونـد سـرعت گـردش پـول      تأثيرصنعتي، توسعه تکنيکي در بخش مالي دو        
اسـتفاده از     همزمـان بـا گـسترش      در مرحله آغاز توسعه صـنعتي،     . برجاي گذاشته است  

روند نزولـي داشـته      ، اين متغير  M٢هاي ديداري و افزايش       اسکناس و مسکوک و سپرده    
بـاافزايش ثبـات و     ) بعد از جنـگ جهـاني دوم      (اما در مرحله دوم توسعه اقتصادي       . است

المللي، پيدايش جانشينهاي نزديک بـراي        امنيت اقتصادي، توسعه تجارت و مبادالت بين      
صـعودي    از رونـدی   مزبـور ل و همچنين توسعه و گسترش ابزارهاي پرداخت، متغيـر           پو

ست که تـابع سـرعت      ا  نتايج مطالعات انجام شده در ايران بيانگر آن       . برخوردار شده است  
 . باشد  شکل ميUثبات بوده و روند آن  گردش پول بي

ش بـه دو رو    ۱۳۴۰-۸۳طي سـالهاي     در مطالعه حاضر، روند سرعت گردش پول      
نتايج اين مطالعه   .  برآورد گرديد  مزبورپريسکات و فضای حالت طي دوره       -فيلتر هودريک 

در ايـران   کـه رونـد سـرعت گـردش پـول تعـادلي را          ييدی بر مطالعات قبلی است    أنيز ت 
 . نشان می دهدU ثبات وبه شکل بی

 ۱۳۵۰ تا اواسط دهـه      ۱۳۴۰گرفتن سياستهاي توسعه صنعتي از دهه         با در پيش  
ان با توسعه نظام بانکداري و اعطاي تـسهيالت اعتبـاري بـه بخـش خـصوصي و                  و همزم 

هاي ديداري به عنوان ابزار پرداخت، بر         گسترش استفاده از اسکناس و مسکوک و سپرده       
با وقوع انقالب و شروع جنـگ    . حجم نقدينگي افزوده و از سرعت گردش پول کاسته شد         

چنين روند نامساعد بـازار جهـاني نفـت         تحميلي به علت عدم وجود ثبات اقتصادي و هم        
تقاضاي پـول    مين کسري بودجه دولت از طريق استقراض از بانک مرکزي،         أودر پی آن ت   
امـا بـا پايـان جنـگ        . ثـابتی را تجربـه نمـود      "روند نسبتا مذکور  لذا متغير   . افزايش يافت 



 مالحظاتي پيرامون سرعت گردش پول در ايران

 
٦١

رونـد   ليتحميلي و با وقوع تحوالت مثبت در بازار پول و سرمايه و سـهام و ابـداعات مـا                  
 .ماليمي را آغاز کرده است صعودي

 فني پول و سيـستم پرداختهـا در   کارآييافزايش سرعت گردش پول و ثبات آن بيانگر       
شناسايي الگوي رفتاري اين متغير در شرايط ثبات و پايداري آن، اجراي سياست             . اقتصاد است 

همترين وظيفـه   که م -پولي و پيش بيني حجم مطلوب عرضه پول جهت تحقق اهداف تورمي             
تنوع بخـشيدن بـه     : مانند اقداماتی   بدين منظور .  را تسهيل مي نمايد    -بانک هاي مرکزي است   

، معقول و منطقـی     )نظير انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزي با سررسيدهاي متفاوت         (ها  دارايي
جهت نهادهاي پولي و مالي در       سود بانکي، استفاده از ابزارهاي جديد وگسترش       کردن نرخهای 

مانند اوراق تجاري، اوراق مضاربه قابل اسـتفاده در سـاير کـشورهاي             ( بهبود و توسعه بازار پول    
مين منابع مالي و گسترش و تعميق بازار، بـازنگري در           أبه منظور ت  ....) اسالمي، اسناد اعتباري و   

کی مطابق  خدمات بانکداري الکتروني   المللي، توسعه   قوانين پولي و بانکي همسو با مقتضيات بين       
زدايي در بخش بانکي کشور، ايجاد زمينه  سازي و مقررات با استانداردهاي نوين، تداوم خصوصي    

فعاليت بانکها و موسسات اعتباري خارجي به علت مجهز بودن بانکداران خارجي بـه فـن آوری    
بهبـود چـارچوب سـاختاري       نوين بانکداري، گسترش امکانات استفاده از کارتهـاي اعتبـاري و          

 .پولي مثمر ثمر خواهد بود استهایسي
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 ۱۳۸۴بازار سرمايه در سال تحوالت 
 

 

 ١حسين بازمحمدي و مهدي عبداللهي 
 
 
 چکيده

 ۱۳۸۳ بورس اوراق بهادار تهران به اواسط نيمه اول سال فعلي آغاز رکود اگرچه
اين هاي فعاليت بورس از آغاز فصل زمستان   شاخصمستمرگردد، ليکن کاهش  باز مي

 مالي ،هاي قيمت کل  شاخص۱۳۸۴تا پايان سال  ماهه پانزده  طي دوره. سال بوده است
 و بازار سهام حدود يک ند فعاليت بورس تجربه کردتاريخي در ا سابقه و صنعت سقوط بي

عوامل متعددي براي اين رويداد برشمرده  . از دست داددورهم ارزش خود را در اين پنج
، بويژه سال  قيمت در چند سال اخيرشاخصهايالعاده  هاي فوق افزايش. شده است

، ۱۳۸۳ شاخص صنعت در سال کاهش رغم عليگونه شاخص مالي  ، افزايش حباب۱۳۸۲
هاي  در سالکشور اي   هستهفعاليتهاي با ارتباطالمللي کشور در  چالشهاي سياسي بين

 شوراي اسالمي در مجلس، تحوالت سياسي داخلي در رابطه با انتخابات ۱۳۸۴ و ۱۳۸۳
 تنظيمي و سازوکارهاي و ضعف ۱۳۸۴ت جمهوري در سال  و انتخابات رياس۱۳۸۳سال 

 از معامالت جلوگيري  دهي بهنگام، ها، گزارش  با پذيرش شرکتپيوندنظارتي بورس در 

________________________________________________________ 
، نويـسندگان بـر خـود الزم    ا.ا.بانک مرکزي ج رئيس و محقق دايره مالي اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي  - ١
 .ود در دايره مالی سپاسگزاري نمايندوسيله از همکاران ارجمند خ ينا هدانند ب مي
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 به نسبتگذاران  ن، از جمله علل مهم سلب اعتماد سرمايهاغيرواقعي و مجازات متخلف
 ي ريسکداراييهايازار ساير طي اين دوره، ب .تداوم رونق در بورس اوراق بهادار بوده است

ن نکرده اگذار  سرمايهعايدنيز در مقايسه با داراييهاي بدون ريسک، بازدهي مناسبي را 
 تصوير روشنتري بااکنون با گذشت نزديک به دو سال از آغاز رکود جاري بورس، . است

پديد  کشور اقتصادانداز   چشم از قانون اساسي۴۴که ناشي از ابالغ سياستهاي کلي اصل 
ثبات  اميدبه که۱۳۸۵ اجراي قانون بازار اوراق بهادارکشور از ابتداي سالاز آمده است، 

 ناشي از رشد باالي کهاندازکنندگان  دهد و تقاضاي بالقوه بزرگ پس بازار را افزايش مي
 دوم سال جاري در نيمهتوان انتظار داشت که در  نقدينگي در چند سال اخير است، مي

 بازگشت شاهد ،گذاران گيري سرمايه دن محيطي مساعدتر براي تصميمصورت فراهم آم
 .رونق نسبي به بازار اوراق بهادار کشور باشيم

 مقدمه

براساس گزارش فدراسيون جهانی بورس ها ، بورس تهران از لحـاظ رشـد ارزش               
بورس عضو اين سازمان    ۵۱نسبت به سال قبل در ميان     ) ميالدی۲۰۰۵(۱۳۸۴بازاردرسال

در اين سال تنها بورس  تهران و پنج بورس ديگر با کـاهش              . پنجاهم قرار گرفت  در رتبه   
پـر رونقـی را تجربـه       " شاخص کل رو به رو شدند و ساير بورس های جهان سـال نـسبتا              

در سال مذکور فعاليت بورس اوراق بهادار تهران در حالي آغاز شـد کـه در چهـار                  .کردند
مباحث بين  .  بورس با کاهش مواجه شده بود      ماهه پايان سال قبل از آن کليه شاخصهاي       

اي کشور و رقابت های سياسی نزديک به انتخابـات رياسـت               برنامه هسته  در مورد المللی  
 . اي بر اين تحوالت گذاشت  برجستهتأثيرجمهوري از جمله عواملي بود که 

در اين بين، سـقوط     .  روندي نزولی داشت   ، کليه شاخصهاي قيمت   ۱۳۸۴در سال   
. مت مالي در مقايسه با شاخص کل و صنعت از شتاب بيشتری برخوردار بـود              شاخص قي 
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هاي فعاليت بـورس بـا تـصويب قطعنامـه شـوراي حکـام آژانـس          کاهش مستمر شاخص  
 تشديد گرديد و از اين تاريخ بجز يـک افـزايش            ۱۳۸۴المللي انرژي در اوايل مهرماه        بين

المللـي    ادامـه تـنش هـاي بـين       . ه شد مقطعي در آذرماه هر روز به عمق رکود بازار افزود         
انتخابـات رياسـت جمهـوري و       ( ناشي از فعاليتهاي هـسته اي کـشور، تحـوالت داخلـی           

تثبيت قيمت ها وکاهش (، سياستهای اقتصادی دولت   )تغييرات مديريتي در سطوح کالن    
 بسزايي  تأثيرمواردی بود که    جمله  و تحوالت داخلي بورس از      ) نرخ سود تسهيالت بانکها   

 .افزايش ريسک بازار اوراق بهادار و تشديد رکود داشتبر 
 )۱۳۷۹-۸۳( تحوالت بازار سرمايه در سالهاي برنامه سوم توسعه ـ۱

  قانون، شورای بورس ۹۵ و ۹۴ اجرای مواد جهتبا آغاز برنامه سوم توسعه و در 
ک بازار ريزي ي وسازمان بورس اوراق بهادار تهران به منظور ساماندهي بازار سرمايه و پي

اجراي مقررات جديد پذيرش . نددهايي را آغاز نمو کارآمد و پويا برنامه سرمايه منسجم، 
رساني بورس، تدوين مقررات و مقدمات اجرايي شبکه  شرکتها، ساماندهي شبکه اطالع

دادوستد الکترونيک اوراق بهادار، تدوين مقررات جذب سرمايه خارجي در بورس، 
دوستد اوراق بهادار، تفکيک تاالر اصلي دادوستد بورس به وري داآ روزآمد سازي فن

 ۱۴اندازي  تابلوهاي اول و دوم، ايجاد تاالر فرعي، تقويت پوشش تنظيمي و نظارتي، راه
اندازي بورس کاالهاي   راه اندازي بورس فلزات، اي در سطح کشور، راه تاالر منطقه

وسط شرکتهاي پذيرفته شده در  انتشار اوراق مشارکت ت نامه کشاورزي، تصويب آيين
فعاليت  ه خدمات مشاوره و سبدگرداني، يگذاري بورس، ارا  تشکيل سبد سرمايه بورس،

المللي شدن بورس از اهم اقدامات  بازار گرداني سهام شناور آزاد و زمينه سازي براي بين
 .انجام شده در طول سالهاي برنامه سوم توسعه بود
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 واحد در پايان سال ۳/۳۲۶۶دي و قيمت سهام از در اين دوره شاخص بازده نق
 رسيد که ۱۳۸۳ واحد در پايان سال ۳۰۷۶۲ برابر به۴/۹ با افزايشی بيش از ۱۳۷۸

 درصد در طول سالهاي برنامه سوم ۶/۵۶گذاري به طور متوسط  بيانگر بازده کل سرمايه
 قابل توجه  ) درصد۱/۱۴(توسعه است که در مقايسه با متوسط نرخ تورم در اين سالها 

 درصدي ۴/۱۱گذاري در بورس، حاصل رشد  متوسط بازدهي سرمايه. رسد به نظر مي
سود ( درصدي شاخص قيمت سهام ۶/۴۰و رشد ) سود نقدي(شاخص بازده نقدي 

 ۱۳۸۲رشد شاخص قيمت و بازده نقدي سهام در سال. در اين دوره بود) اي سرمايه
در . درصد بود۶/۱۳ کمترين نرخ به ميزان ۱۳۸۳ و در سال۶/۱۳۸بيشترين نرخ به ميزان

 همواره باالتر ۱۳۸۱طول سالهاي برنامه سوم توسعه رشد شاخص قيمت مالي بجز سال
 رشد شاخص قيمت صنعت ۱۳۸۳در سال . از رشد شاخص قيمت صنعت قرار گرفت

 .نسبت به سال قبل از آن منفي بود

الهاي برنامه سوم توسعه هاي حجم فعاليت بورس اوراق بهادار تهران طي س نماگر
 ١٣٨٣در سال . باشند حاکي از عملکرد بهتر آن نسبت به سالهاي برنامه دوم مي" عمدتا
 شرکت ١٢٨اين تعداد به ميزان .  شرکت در بورس مورد معامله قرار گرفت٤٢٣سهام 

 طي سالهاي برنامه سوم توسعه در مجموع . بود١٣٧٨بيشتر از رقم متناظر در سال 
 ميليارد ريال در بورس معامله ۶/۲۱۰۳۵۸يليون سهم و حق تقدم، به ارزش  م۸/۲۹۵۸۲

معامالت بورس در دوره برنامه سوم به لحاظ تعداد و ارزش سهام و حق تقدم معامله . شد
 و ۶/۶۰۸اي نسبت به دوره برنامه دوم به ترتيب به ميزان  شده از رشد قابل مالحظه

 . درصد برخوردار بود۲/۱۱۶۴
 ميليارد ريال بود که ۵/۴۳۷۴۳ بازار سهام در پايان برنامه دوم توسعه ارزش جاري

ارزش جاري بازار سهام با .  ميليارد ريال بالغ گرديد۲/۳۸۷۵۴۷در پايان برنامه سوم  به 
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رشد . چشمگيري داشت افزايش ۱۳۸۲رونق چشمگير بورس اوراق بهادار تهران در سال 
 رشد ارزش جاري بازار تا حدودي ۱۳۸۳ر سال د.  درصد بود۱۶۳اين شاخص در اين سال 

برابر   ۹/۸  در پايان اين سال، ارزش جاري بازار.  درصد رسيد۱/۲۵محدود گرديد و به 
 .ارزش جاري بازار سهام در سال پاياني برنامه دوم توسعه بود

بهادار که عبارت از نسبت ارزش معامالت به متوسط ارزش  اوراق بورس فعاليت نسبت
 درصد ۷/۲۷ به رقم ۱۳۷۸ درصد در پايان سال ۱/۱۵ازار در طول سال است از رقمب جاري

 به ميزان ۱۳۸۲بيشترين رقم اين شاخص در سال . درسال پاياني برنامه سوم توسعه رسيد
نسبت فعاليت بورس .  درصد بود۶/۱۰ و به ميزان ۱۳۸۰ درصد و کمترين آن در سال ۳/۹

 ۷/۱۲ درصد بود که در مقايسه با رقم  ۶/۲۴متوسط در طول برنامه سوم توسعه به طور 
 . درصدي اين شاخص است۷/۹۳درصد در طول سالهاي برنامه دوم توسعه حاکي از رشد 
 شاخص عمق بازار در طول در مقامنسبت ارزش معامالت به توليد ناخالص داخلي 

اين شاخص در بيشترين رقم . سالهاي برنامه سوم توسعه از نوسانات زيادي برخوردار بود
.  درصد بود۲/۱ به ميزان ۱۳۸۰ درصد و کمترين آن در سال ۵/۷ به ميزان ۱۳۸۳سال 

 درصد بالغ گرديد که در ۵/۴متوسط اين شاخص در طول سالهاي برنامه سوم توسعه به 
 . برابر شدن اين شاخص است۱/۴مقايسه با متوسط برنامه دوم توسعه حاکي از 

 شاخص اندازه بازار در نقشبه توليد ناخالص داخلي نسبت ارزش جاري بازار سهام 
.  در سالهاي ديگر برنامه سوم توسعه همواره روند صعودي داشت۱۳۸۳سهام بجز سال 

 درصد و کمترين آن در سال ۳/۲۸ به ميزان ۱۳۸۲بيشترين ميزان اين شاخص در سال 
 . درصد بود۸/۱۰ به ميزان ۱۳۷۹

 مشارکت بخش خصوصي در اقتصاد نظوربه مدر سالهای برنامه سوم توسعه و 
کشور، بانکها، سازمانها و نهادهاي عمومي اقدام به عرضه سهام شرکتهاي تحت پوشش 
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ها در قالب برنامه واگذاري سهام شرکتهاي دولتي  اين واگذاري. خود به بازار نمودند
طي . رفت و ديگر مواد فصول دوم و سوم قانون برنامه سوم توسعه انجام گ۱۹موضوع ماده 

 و بيشترين ۱۳۸۱ ميليون سهم در سال ۹۶۷اين سالها، بيشترين عرضه سهام به تعداد 
در مجموع طي .  صورت گرفت۱۳۸۲ ميليارد ريال در سال ۷/۹۰۰۳ميزان ارزش به مبلغ 

 ميليارد ريال ۶/۲۲۹۳۳ ميليون سهم به ارزش ۶/۲۸۷۲سالهاي برنامه سوم توسعه تعداد 
 ۷/۳ و ۲هران عرضه شد که از نظر تعداد و ارزش به ترتيب بيش از در بورس اوراق بهادار ت

 .برابر مجموع تعداد و ارزش سهام عرضه شده طي سالهاي برنامه دوم بود
برنامه سوم توسعه، بانک مرکزي اجازه يافت با تصويب شوراي  قانون۹۱براساس ماده

 منتشر شد و در طول ۱۳۷۹اين اوراق از سال . پول و اعتبار اوراق مشارکت منتشر نمايد
 ميليارد ريال از اين اوراق منتشر ۵/۶۶۳۱۳سالهاي برنامه سوم توسعه در مجموع مبلغ 

 ميليارد ريال ۲۹۵۱ميلياردريال از اين اوراق با دوره زماني شش ماهه و ۲۹۱۶مبلغ. گرديد
 . يافتبه صورت يکساله انتشار)  ميليارد ريال۵/۶۰۴۴۶(با سر رسيد نه ماهه و مابقي آن 

 به موجب قوانين بودجه جهت تسريع و ۱۳۸۳ تا ۱۳۷۹دولت نيز در طول سالهاي 
 ميليارد ۶/۳۹۸۶۲اي در مجموع مبلغ  تکميل عمليات طرحهاي تملک داراييهاي سرمايه

 ميليارد ريال آن اوراق ۶/۳۲۱۶۲ريال اوراق مشارکت منتشر کرد که از اين رقم مبلغ 
الحساب اين  نون، بازپرداخت اصل و پرداخت سودهاي عليطبق قا. اي بود دولتي ـ بودجه

عبارت ديگر اوراق دولتي ـ  به. بيني گردد اوراق بايد در قوانين بودجه ساليانه پيش
 ميليارد ريال از اوراق ۷۷۰۰مبلغ . آيند اي بدهي دولت مرکزی به حساب مي بودجه

ت اصل و پرداخت سود علی بازپرداخ. اي بود مشارکت دولت، از نوع دولتي ـ غير بودجه
 شده و بدهي تأمينالحساب اين اوراق از محل منابع داخلي شرکتهاي استفاده کننده 

 .شود شرکتهاي دولتي به دارندگان اوراق محسوب مي
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 قانون نحوه انتشار ۴عالوه بر اوراق مشارکت مزبور، شرکتها نيز براساس ماده 
ميزان اين اوراق در . اوراق منتشر نمودند اوراق مشارکت در طول سالهاي برنامه سوم، 

با احتساب رقم مذکور جمع کل اوراق مشارکت فروش .  ميليارد ريال بود۷۵۸۰مجموع 
 برابر ۲/۱۳ ميليارد ريال بود که حدود ۱/۱۱۳۷۵۶رفته در سالهاي برنامه سوم توسعه 

براساس  است که گفتني. اوراق مشارکت فروش رفته در طول سالهاي برنامه دوم بود
مصوب سال ( قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع کشور ۱۷ماده 
 بخشي از منابع مالي مورد نياز تأمين، شرکتهاي پذيرفته شده در بورس جهت )۱۳۸۲

ليکن . خود مجاز به انتشار اوراق مشارکت بدون تضمين دولت و بانک مرکزي گرديدند
 .نه اوراقي از اين طريق منتشر نشدطي دوره برنامه سوم توسعه هيچ گو

 وجود مقررات مورد نياز برای داد و ستد ثانويه رغم عليدر سالهای برنامه سوم، 
اوراق مشارکت در بورس، به دليل هزينه های معامالتی باالتر، امکان فروش اوراق در 

نويه شعب بانکها و دريافت سود روزشمار، خريداران اوراق مشارکت تمايلی به عرضه ثا
 . اوراق خود در بورس نداشتند

 هاي اوراق بهادار جهان  عملکرد بورس-۲
هـاي اوراق بهـادار سـال مـوفقي را پـشت               ميالدي که بورس   ۲۰۰۴همانند سال   

بررسـي  . شـود    سال پررونقي براي بورسهاي جهان محسوب مي       ۲۰۰۵سرگذاشتند، سال   
، ١هـاي اوراق بهـادار      رسهاي عضو فدراسـيون جهـاني بـو         نماگرهاي عمده فعاليت بورس   

هاي عضو در ايـن سـال بـا رشـد           ، بقيه بورس  ٢ شش بورس  يدهد که به استثنا     نشان مي 
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البته همانند سال پيش از آن، رشد بازارهاي نوظهور در ايـن سـال              . اند  مثبت مواجه بوده  
 .تر از رشد بازارهاي توسعه يافته بوده است به مراتب سريع

ــال  ــورس۲۰۰۵در س ــور   ب ــاي نيوي ــست،  ه ــدن، يورونک ــزدک، لن ــو، ن ک، توکي
 بورس بزرگ جهان از نظر ارزش       ۱۰کنگ، اسپانيا و سوئيس       ،آلمان، هنگ (TSX)تورنتو
هاي عـضو فدراسـيون جهـاي          درصد از ارزش بازار بورس     ۳/۸۰ بودند و در مجموع      ١بازار

سهم بـورس نيويـورک در ميـان اعـضاي فدراسـيون، بـه              . بورس ها را در اختيار داشتند     
 بـورس بزرگتـر سـال       ۱۰بندي    تنها تغييري که در رتبه    .  درصد بود  ۵/۳۲هايي بالغ بر    تن

هـاي  تورنتـو، هنـگ         خورد، ارتقاي بورس     نسبت به سال پيش از آن به چشم مي         ۲۰۰۵
کنگ و سوئيس به جايگاه ششم، هشتم و دهـم و خـروج بـورس اوزاکـای ژاپـن از ايـن                      

يان پنجاه و يک عضوي که اطالعات آنها در   بورس اوراق بهادار تهران در م     . فهرست است 
از نظر رشد ارزش بازار نـسبت بـه         . دسترس بود، در مکان چهل و سوم قرار داشته است         

 درصد در ۸۴ و۱۰۰ ،۱۰۶ کره جنوبي به ترتيب با  و سال قبل، بورس هاي قاهره، کلمبيا     
 به ميزان ۱۳۸۳ ارزش بازار بورس تهران نسبت به سال. هاي اول تا سوم قرار داشتند       هدر
 بورس، رتبـه    ۵۱ ميليون دالر رسيد و در ميان        ۲/۳۶۴۴۰ درصد کاهش يافت و به       ۵/۱۴

 .پنجاهم را از آن خود ساخت
هاي نيويـورک، نـزدک،       در اين سال به ترتيب به بورس       ٢بيشترين حجم مبادالت  

د و   ميليون دالر دا   ۷۸۵۰بورس تهران با مجموع     . لندن، توکيو و يورونکست تعلق داشت     
بورس تهـران از نظـر رشـد ارزش داد و سـتد در              .  چهل و يکم جاي گرفت     دهستد، در ر  

________________________________________________________ 
1 - Market capitalization 
2 -Turnover 
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 درصـد کـاهش   ۳/۳۵ بـا  ۲۰۰۵ نخست قرار داشت، امـا در سـال          جايگاه در   ۲۰۰۴سال  
 .نسبت به سال قبل به رتبه پنجاهم تنزل نمود

ميانگين سرعت گردش سهام که از تقسيم تعداد سهام داد و ستد شـده بـه کـل                  
دست مي آيد، متغير مهمي براي مقايـسه فعاليـت     هاد سهام پذيرفته شده در بورس ب      تعد

 حـدود  ۲۰۰۵ در سـال  » نـزدک «بورس هاي اوراق بهادار است، سرعت گردش سهام در       
به عبارت ديگر، هر سهم پذيرفته شده در اين بـورس طـي سـال يـاد                 .  درصد است  ۲۵۰

سرعت گردش سهام در بـورس      . ست بار دست به دست شده ا      ۵/۲شده به طور ميانگين     
 کاهش  ۲۰۰۵ درصد در سال     ۷/۱۸ به   ۲۰۰۴ درصد در سال     ۵/۳۳اوراق بهادار تهران از     

بدين ترتيب در هر سال تنها يک پنجم از سـهام موجـود در بـازار، مـورد معاملـه                    . يافت
 .گيرد قرارمي

هـاي   متغير ديگر مورد بررسي، رشد شاخص اصلي قيمت در هـر کـدام از بـورس     
شوند اما درصد  هاي قيمت اگرچه به شيوه هاي گوناگونی محاسبه مي شاخص. ضو است ع

هـاي    به اين لحاظ، بـورس    .  بازار است  ١دهنده ميانگين عايدي سرمايه    تغييرات آنها نشان  
تـرين     درصـد رشـد، از پربـازده       ۶۸ و   ۱۱۹،  ۱۴۶ باقاهره، کلمبيا و کيپ روس به ترتيب        

بـورس اوراق   . شـدند    محسوب مي  ۲۰۰۵راسيون در سال    هاي اوراق بهادار عضو فد      بورس
 ۲۰۰۴ه دوم اين جدول قرار داشت، در سـال  د که در ر   ۲۰۰۳بهادار تهران برخالف سال     

 ۳/۲۴ بـا کاهـشي معـادل    ۲۰۰۵ه شانزدهم و در سـال   د درصد به ر   ۲۴با رشدي معادل    
 .ه آخر سقوط کردددرصد به ر

________________________________________________________ 
1 - Capital Gain 



 روند

 

 

٧٢

 ۱۳۸۴ بورس اوراق بهادار تهران در سال -۳
 ۱۳۸۲ و ۱۳۸۱هاي بورس اوراق بهادار طي سالهاي  رشد قابل مالحظه شاخص

اين روند افزايشي در هشت ماهه . توجه گروههاي زيادي از مردم را به اين بازار جلب کرد
طوري که  هنيز استمرار يافت ب) بجز ماههاي ارديبهشت، مرداد و مهر ( ۱۳۸۳اول سال 

 واحد ۱۳۶۱۸ به ۱۳۸۳رين سطح خود طي سال ماه در باالت شاخص کل قيمت در آبان
 شاخص کل قيمت سهام و برخي ديگر از نماگرهاي بورس ۱۳۸۳اما از آذرماه سال . رسيد

 ۱۳۸۴شاخص کل قيمت سهام در اسفند ماه سال . به طور مستمر با کاهش مواجه گرديد
ش  درصد کاه۹/۲۱ به ميزان ۱۳۸۳ واحد رسيد که نسبت به پايان سال ۴/۹۴۵۹به 

 ). ۱جدول(يافت 
تغييـرات شـاخص قيمـت و    (گذاري روي سـهام    بازده کل سرمايه  ۱۳۸۴در سال   

اين عـدد   .  درصد کاهش مواجه بود    ۷/۱۲نسبت به دوره مشابه سال قبل با        ) بازده نقدي 
 درصـدي   ۹/۲۱و کـاهش    ) سـود نقـدي   ( درصدي شاخص بازده نقدي    ۸/۱۱برآيند رشد   

 ۱۳۸۳ اين شـاخص نـسبت بـه آذر مـاه            .ه است بود) عايدي سرمايه (شاخص قيمت سهام    
  . درصد کاهش نشان مي دهد۸/۲۱) زمان آغاز رکود در بازار سهام (

 و  ٤/٢٠٩٤١ترتيب به      به ١٣٨٤هاي قيمت مالي و صنعت در اسفند سال           شاخص
 و  ٨/٣٨ بـه ترتيـب بـه ميـزان          ١٣٨٣ واحد رسيد که در مقايسه با پايان سـال           ٣/٧٤٢٧
 ١٣٨٣ شاخص هاي مالي و صنعت در اسفند نسبت به آذر مـاه               . درصد کاهش يافت   ٤/١٩
 ١٣٨٤در سـال  . درصـدي مواجـه گرديدنـد   ٠/٢٧ و٠/٥١به ترتيب با کـاهش     ) آغاز رکود   (

در بـين   . کاهش يافـت   نسبت به سال قبل    ١منتخبگانه    شاخص قيمت اغلب صنايع ده    

________________________________________________________ 
بيشترين سهم را از کل ارزش مبادالت بـازار  "  صنايع غالبا  ، اين ۱۳۸۳ماه   بندي صنايع از دي      پس از تغيير طبقه    -١

خـودرو و سـاخت     " ،"سيمان ، آهک و گچ    " ،"محصوالت شيميايی "صنايع مذکورشامل   . اند  در چند ماه متوالي داشته    
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بيـشترين   درصـد از    ٨/٤٧بـا   " بانکهـا و موسـسات اعتبـاري      "صنايع منتخب، صـنعت     
پس از اين صنعت، شاخص قيمـت سـه صـنعت           . کاهش شاخص قيمت برخوردار شد    

انبـوه سـازي، امـالک و       "و  " شـرکتهای چنـد رشـته اي صـنعتي        "،  " گـذاريها   سرمايه" 
 درصد کاهش از بيشترين کاهش نسبت به        ٣/٢٨ و   ٢٩،  ٩/٣٣به ترتيب با    " مستغالت

اسـتخراج  "و  "گريهاي مـالي    ر واسطه ساي"شاخص قيمت صنايع    . سال قبل برخوردار بودند   
 . درصد افزايش داشت١/١٧ و ٦/٢٣نيز به ترتيب " های فلزی کانه

 ٧/٣٢٥ بـه حـدود    ١٣٨٤ارزش جاري بورس اوراق بهادار تهران در پايـان سـال       
. دهد   درصد کاهش نشان مي    ١٦هزار ميليارد ريال بالغ شد که نسبت به پايان سال قبل            

.  درصـد کـاهش داشـت      ٤بـازار در مقايـسه بـا مـاه گذشـته            در اسفند ماه ارزش جاري      
همچنين در پايان سال مذکور تعداد شـرکتهاي پذيرفتـه شـده در بـورس اوراق بهـادار                  

 . رسيد٤١٩تهران با سه شرکت کمتر نسبت به سال قبل به 
درصد کاهش نسبت به سال قبل      ۶/۲با۱۳۸۴بازاراوراق بهادار در سال    اندازه شاخص

 ۴/۵۵درصد بود که در مقايسه با سال قبل ۳/۳شاخص عمق بازار نيز. درصدرسيد۹/۲۲به
درصد در پايان   ۹/۲۶تهران از رقم   بعالوه نسبت فعاليت بورس   . دهد درصدکاهش نشان مي  

نسبت .  محدود گرديد  ۱۳۸۴ درصد در سال     ۴/۱۷درصد کاهش به رقم   ۵/۳۵با۱۳۸۳سال
 ۱/۱در اسفند ماه به ميزان    ) زارنسبت ارزش معامالت به ارزش جاری با      (بازار   نقدشوندگي

 ۳/۲ و   ۷/۲ميـزان  به ترتيب به۱۳۸۳و۱۳۸۲سالهای ماه دراسفند مشابه بانسبت درمقايسه بودکه
 در بين صنايع منتخب بيشترين ۱۳۸۴در سال . از کاهش قابل مالحظه اي برخوردار بود

رين  و کمتـ   ۴/۲به ميزان   " خودرو و ساخت قطعات   "نسبت نقدشوندگي متعلق به صنعت      
 ).۲جدول( بود ۲/۰به ميزان "  گذاريها سرمايه"آن متعلق به صنعت 

                                                                                                                   
ای  شرکتهای چند رشته"، "محصوالت الستيک و پالستيک"، "بانکها و مؤسسات اعتباری"، "سرمايه گذاريها"، "قطعات

  .باشد  مي"مالی"ساير واسطه گريهای  "و"استخراج کانه های فلزی"، "انبوه سازی، امالک و مستغالت"، "عتیصن
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تعدادسهام داد و ستد شده از يک روند افزايشي برخوردار بوده ۱۳۸۴تا۱۳۸۱درسالهاي
  ميليون سهم رسيد که ۹/۱۴۵۰۲ به رقم ۱۳۸۴تعداد سهام دادوستد شده درسال. است

 درصداز تعداد۱/۶۵ حدودر اين سالد. دهد درصدافزايش نشان مي۳/۲نسبت به سال قبل
.  در تاالر فرعي مورد داد و ستد قرارگرفتما بقي سهام مبادله شده در تاالر اصلي و کل

کنند و  اي که به صورت شعب بورس تهران فعاليت مي هاي منطقه افزايش تعداد بورس
حقيقي  اشخاص دست يافتنتعداد تاالرهاي اختصاصي از جمله داليل افزايش  نيزافزايش

 ). ۱نمودار(در سال هاي اخير است و حقوقي به بورس و باال رفتن ميزان داد و ستدها 
 داراي يک روند افزايشي ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۸۱ارزش سهام داد و ستد شده نيز از سال 

نسبت به رقم )  درصد۵/۴۵(  ميليارد ريال ۲/۴۷۱۷۶ به ميزان  ۱۳۸۴ليکن در سال .  بود
از اين حجم معامالت . ميليارد ريال رسيد ۸/۵۶۵۲۸ رقم بهيافت و مشابه سال قبل کاهش 

 ۱۳۸۴در سال . در تاالر فرعي صورت گرفتو ما بقیدرصد در تاالر اصلي  ۷۲در حدود 
سازي، امالک و  انبوه"، "خودرو و ساخت قطعات"صنايع   در بين ده صنعت منتخب،

 درصد از ارزش ۳/۱۲و ۹/۱۳ ،۲/۱۸به ترتيب" اي صنعتي چندرشته شرکتهاي"و"مستغالت
 ۴۴ /۴به عبارت ديگر، در مجموع حدود. کل مبادالت بازار را به خود اختصاص دادند

در اين دوره، بيشترين سهم . درصد ارزش کل مبادالت بازار متعلق به اين سه صنعت بود
 . درصد بوده است۸/۲۰به ميزان " گذاريها سرمايه"از تعداد کل مبادالت متعلق به گروه 

  عرضه اوليه سهام-٤

 ميليارد ريال توسط ۲/۶۵۲سهم به ارزش تقريبي ميليون۶/۱۵۷تعداد۱۳۸۴درسال
درصد و از ۹/۷۶سازمانهاوشرکتهاي دولتی عرضه شد که نسبت به سال قبل از نظر تعداد

کاهش عرضه سهام توسط سازمان توسعه و .  درصد کاهش داشته است۴/۹۰نظر ارزش 
" سازي خصوصي سازمان"۱۳۸۴درسال. ليل اصلی اين کاهش استوصنايع،د معادن نوسازي
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به ترتيب بيشترين سهم از تعداد و ارزش " سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع"و 
 ).۳جدول( درصد به خود اختصاص دادند ۶/۳۲ و ۱/۲۲سهام عرضه شده را به ميزان 

ولتـي و   توسعه مشارکت عمـومي از طريـق واگـذاري سـهام د      جهتهمچنين در   
 ۱۷/۱۱/۱۳۸۴ت وزيـران در تـاريخ       ئـ متعلق به دولت به سه دهک پـايين درآمـدي، هي          

آيين نامه اجرايي افزايش ثروت خانوار هـاي ايرانـي از طريـق گـسترش         "نامطرحي را با    
ايـن طـرح باهـدف      . به تـصويب رسـانيد    " سهم بخش تعاون براساس توزيع سهام عدالت      

آمد و خوداتکايي خانوارهاي نيازمنـد، کـاهش انـدازه          تر ثروت ، افزايش در      توزيع متعادل 
ـ     بخش دولتي و تسريع روند خـصوصي       کـارگيري روشـهاي سـالمتر و شـفافتر          هسـازي، ب

. گسترش سهم بخش تعـاون در اقتـصاد کـشور مطـرح گرديـده اسـت                و   واگذاري سهام 
، )ره(اول طرح واگذاري سهام عدالت، افراد تحت پوشش کميته امداد امام خميني          مرحله

سازمان بهزيستي کشور و رزمندگان فاقد درآمد در چهار استان سيـستان و بلوچـستان،               
در اجراي اين طرح، در     . گيرد  ايالم، کهکيلويه و بوير ا حمد و خراسان جنوبي را در برمي           

و افراد مشمول به عضويت تعاونيها درمي       گردد    ميهر استان يک تعاوني استاني تشکيل       
 ميليـون ريـال     ۵عاوني عدالت استاني به تعداد افراد مشمول، معادل         سپس به هر ت   . آيند

 .براي هر فرد تا سقف پنج نفر در هر خانوار، سهم واگذار می گردد
دراجراي مفاد مصوبه موضوع سهام عدالت، در استانهاي ياد شده به           ۱۳۸۴درسال

 ميليارد  ۲/۳۴۲۵ هزار نفر مشمول طرح، سهام عدالت واگذار شد که ارزشي معادل             ۶۸۵
استان سيستان و بلوچستان و استان کهکيلويه و بوير احمـد بـه ترتيـب بـا                 . ريال داشت 

 . هزار نفر مشمول، دارای بيشترين پوشش واگذاري سهام عدالت بودند۵/۱۳۸ و ۹/۳۴۸
  مروري بر ادبيات ريسک و بازده-۵

دازيم، ضـروري   بپر۱۳۸۴قبل از آنکه به بررسي ريسک و بازده در بازار سهام طي سال          
در نظريـه سـرمايه گـذاری، رابطـه اي     . است به اجمال مروری بر ادبيات موضوع داشته باشـيم      
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به بيان ديگر، سرمايه گـذار در صـورتي         . مثبت بين ريسک و بازده مورد انتظار تعريف مي شود         
حاضر به سرمايه گذاری روی يک دارايي با ريسک بـاالتر اسـت کـه از بـازدهي مـورد انتظـار                      

 گذاري در سهام از دو محـِل سـود نقـدي تقـسيم              بازدهي سرمايه . يشتری برخوردار باشد  ب
  .گردد حاصل ميشده و عايدي سرمايه 

) تحقـق يافتـه  (  به طور کلی ريسک به معنی احتمال اخـتالف بـازده واقعـی   .ريسک 
ناميـده  به عبارت ديگر، انحراف از بازده متوسط ريـسک          . سرمايه گذاری از بازده انتظاری است     

يکی از اصلي ترين شاخص های تعيين ريسک يک دارايي مالی شاخص تغييرپذيری             . می شود 
اين شاخص تغييرات ارزش يک دارايي در يک دوره زمانی مشخص را نشان می دهد    . می باشد 

هرچه شاخص تغيير پـذيری يـک دارايـي بيـشتر باشـد             . محاسبه می شود  " انحراف معيار "و با   
عوامل اقتصادی و تصميم های سياسی، شاخص تغييرپذيری داراييهای . ريسک آن بيشتر است  

طبق نظريه سرمايه گذاری، با ايجـاد تنـوع در   .  قرار می دهندتأثيرمالی را در طول زمان تحت   
 .سبد داراييها مي توان ريسک را کاهش داد

 تشکيل   در بازار سهام، ريسک هر دارايي از دو جزء          .٢و غيرنظام مند   ١مند  نظامريسک  
يا ريسکهای بـازار نـشان      ريسک نظام مند    . مند و ريسک غير نظام مند       نظامريسک  . می شود 

دهنده بخشی از کل ريسک سهام است که به دليـل وجـود عـواملی کـه قيمـت سـهام تمـام                       
 قرار می دهند به وجود مي آيد و آن را نمـي تـوان از   تأثيرشرکتها را در يک زمان معين تحت       

ريسک نرخ بهره ، تورم ، رکود ها و حوادث سياسی نمونه  .د داراييها کاهش دادتنوع در سبراه 
 معرف بخشی از     ٣ريسک غيرنظام مند يا ريسک خاص     . هايي از ريسکهای نظام مند مي باشند      

اين نوع ريـسک را مـی تـوان بـا           . بازدهی سهام است که ارتباطی با تحوالت عمومي بازار ندارد         
 . ييها، يعنی افزايش تعداد سهام موجود در سبد کاهش دادايجاد تنوع در سبد دارا

________________________________________________________ 
1 - Systematic Risk. 
2 - Unsystematic Risk. 
3 - Specific Risk. 
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برای سبدی که به خوبی متنوع شده باشد، ريسک يا متوسط انحراف از ميانگين بازدهی هر 

تفاوت بين سطوح ريسک سهام مختلف يا کوواريانس بين . سهم، سهم اندکی در ريسک سبد دارد
در نتيجه سرمايه گذاران با نگهداری سبدهاي .يسک کلي سبد را تعيين مي کندآنها است که ر

 .متنوع به جاي سهام واحد منتفع مي شوند
 يک دارايي را به تغييرات بازدهي کل بازدهي اين شاخص حساسيت .١شاخص بتا

خص هرچه شا. کند را مشخص مي منددارايي نظام بتا، ريسک درحقيقت. کند مي گيري بازاراندازه
، چنانچه مثاالً. بتاي دارايي باالتر باشد، دارايي از ريسک نظام مند بيشتري برخوردار است

 باشد، هنگامي که ارزش پرتفوي بازار به مبلغ معيني ۲شاخص بتاي يک دارايي معادل 
اين شاخص را نبايد . تغييرکند، ارزش دارايي مورد نظر معادل دو برابر آن تغيير خواهد کرد

ممکن است ريسک خاص يک سرمايه . گذاري اشتباه گرفت خاص يک سرمايهبا ريسک 
گذاري باال بوده و نوسان باالي ارزش دارايي موردنظر را نشان دهد در حالي که داراي بتاي  

ن معناست که نوسانات قيمت دارايي مذکور با نوسانات کل بازار ياه کوچکي باشد، اين امر ب
 :گيرند وچهار حالت را براي آن درنظر مي بتاراباعددواحدسنجيدهمعموالً. دارد پاييني همبستگي

________________________________________________________ 
1- Beta Index . 

 شده از طريق تنوع پرتفوريسک حذف

مند متنوع سازي سبد سهام و ريسک غيرنظام

سبد
ده 

 باز
ک
ريس

 
 ريسک کل سهام

 ريسک بازار

 O تعداد سهام درون سبد



 روند

 

 

٧٨

يعنـي  .   به معني آن است که نوسان دارايي برابر با نوسانات بازار است      β=۱) الف
 .رود نرخ رشد بازار و دارايي مذکور به يک اندازه باال يا پايين مي

 .تر از کل بازار است دهد که دارايي مذکور نوسان پذير ي نشان مβ<۱) ب 
 به معني آن است که دارايي مذکور داراي نوسـان کمتـري نـسبت بـه                 β>۱) ج

 .نوسان کل بازار بوده و از حساسيت کمتري نسبت به نوسانات بازار برخوردار است
 که تغييرات دارايي مذکور در جهت معکوس تغييرات  حاکي از آن استβ>۰) د

وقتي شاخص کل بازار روند روبه باال دارد، شاخص دارايي مذکور کـاهش             . کل بازار است  
 .يابد و برعکس مي

گــذاري شــاخص مناســبي از ويژگيهــاي ريــسک  بــه طــور کلــي بتــاي ســرمايه
 بتاي باال بـه نوسـانات       گذاري با   سرمايه. گذاري با توجه به ريسک نظام مند است         سرمايه

دهد در صورتي که سرمايه گذاري با بتـاي پـايين نـشان               بازار واکنش شديدي نشان مي    
 .گذاري نسبت به بازار است دهنده حساسيت کم سرمايه

آلفـاي مثبـت   . کنـد  گيري مـي    بازده نظام مند يک دارايي را اندازه        .١شاخص آلفا 
يرش ريسک دارايـي بـه جـاي پـذيرش     همانند يک بازدهي مضاعف است که به دليل پذ 

 .شود گذار مي بازدهي بازار عايد سرمايه
ه رگرسيوني بين بازدهي دارايي موردنظر و بازدهي بازار، شـيب     لبه طور کلي در معاد    

يعنـي اگـر    .  بيانگر شاخص آلفاي آن اسـت      أخط معرف شاخص بتاي دارايي و عرض از مبد        

itR     بازدهي دارايـي i  در زمـان t و mtR    بـازدهي بـازار در زمـان t  تـوان خـط     باشـد مـي
 : صورت زير ترسيم نمود ه و بازدهي بازار را بiرگرسيون بين بازدهي دارايي 

                                                   itmtiit RR ε+β+α= 

________________________________________________________ 
1- Alfa Index. 
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ده از نسبت قيمت سهم به درآمد انتظاري استفا. نسبت قيمت به درآمد انتظاري 

( )
E

P يکي از الگوهاي رايج و ساده تعيين ارزش هر سهم است که با ضرب سود 

استفاده از . شود  در آن، ارزش هر سهم حاصل مي(E.P.S)موردانتظار 
E

Pصنعت ، 

ايد و براي دقت بيشتر بايستي از نم حدود تقريبي قيمت انتظاري سهم را مشخص مي

E
Pبه لحاظ نظري . هر شرکت براي تعيين ارزش سهام آن شرکت استفاده نمود 

E
P 

گذاران حاضرند چند ريال به ازاي هر ريال سود يک  يک سهم بيانگر آن است که سرمايه

ر به عبارت ديگر اگ. شرکت پرداخت نمايند
E

P ين معني است که ه ا باشد ب۲۰ يک سهم

اگر شرکتي . هر يک ريال از سود اين سهم بپردازند ازاي به ريال۲۰حاضرند گذاران سرمايه
در نتيجه . انتظار رشد قيمت داشته باشد، انتظار بر اين است که سودش نيز رشد نمايد

تفسير ديگر 
E

Pاست که خوش بيني بازار از آينده رشد قيمت سهم يک شرکت را  آن 

اگر. دهد بازتاب مي
E

Pين معني است ا ه شرکتي باالتر از ميانگين بازار يا صنعت باشد ب

شرکتي با . ها يا سالهاي آينده  انتظارات بزرگي از سهم اين شرکت دارد که بازار در ماه

E
Pکرد خواهد سقوط سهمش قيمت صورت  باال بايد سودهاي فزاينده ايجاد کند درغيراين. 

آميز را  گذاري مخاطره معياري است که مازاد بازدهي يک سرمايه .١»شارپ«نسبت 
هرچه اين نسبت باالتر باشد، مطلوبتر . گذاري بدون ريسک اندازه مي گيرد نسبت به سرمايه

 :آيد مول زير به دست ميشاخص شارپ از فر. است

________________________________________________________ 
1 - Sharpe Ratio. 

  متوسط بازدهي ماهانه دارايی ريسکی–بازدهي ماهانه دارايي بدون ريسک

انحراف معيار ماهانه دارايي ريسکی
 نسبت شارپ ماهانه= 
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 ريسک ندهده و مخرج آن نشان١در حقيقت صورت اين کسر بازدهي مازاد
اي از ريسک و  دهد که مقايسه گذار اجازه مي نسبت شارپ به سرمايه. گذاري است سرمايه

له که ئ، براي حل اين مسمثاالً. گذاري داشته باشد بازدهي راهبردهاي مختلف سرمايه
 درصد بهتر است يا ۱۵ درصدو انحراف معيار ۲۰گذاري با بازدهي انتظاري سرمايه
گذاري    درصد، کافي است سرمايه۲۰ درصد و انحراف معيار ۲۵گذاري با بازدهي  سرمايه

در واقع، نسبت شارپ، بازدهي تعديل . نتخاب شود که باالترين نسبت شارپ را داشته باشدا
هايي نيز  اما اين شاخص داراي کاستي. گذاري با توجه به ريسک آن است شده يک سرمايه

آيد، در  به دست مي) به صورت سري زماني(هاي گذشته  اين نسبت از بازدهي اوالً . باشد مي
گذار تنها از شاخص شارپ براي  وقتي سرمايه. کند تايج آينده را تضمين نميکه گذشته ن حالي

که براي انتخاب  در حالي کند تنها به گذشته نگريسته است،  انتخاب بين دو راهبرد استفاده مي
توان از  شود الزم است هرچند مي تر از آنچه از گذشته حاصل مي يک راهبرد، تصويري کامل

ثانياً ، نسبت شارپ به دوره زماني محاسبه  . آينده استفاده نمودبيني گذشته براي پيش
هاي ساالنه يک راهبرد  اين نسبت معموالً با درنظرگرفتن متوسط بازدهي. بستگي دارد

 .شود گذاري بدون ريسک محاسبه مي گذاري و مقايسه آن با سرمايه سرمايه
  ريسک و بازده در بازار سهام-٦

 »شاخص بازده نقدي و قيمت«تغييرات ل اشاره شد طور که در قسمت قب همان
مناسبی برای اندازه  معيار که در بورس اوراق بهادار تهران محاسبه و گزارش می شود،

به دليل در دسترس   گزارشاينادامه در .باشد سهام مي) تحقق يافته(واقعی بازده گيری 
از درصد تغييرات منتخب به شاخص قيمت و بازده نقدی در صنايع  مربوط اطالعات نبودن

  .گردد سهام در صنايع مذکور استفاده مي معيار محاسبه بازده در نقشقيمت شاخص 
________________________________________________________ 
1 - Excess Return 
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کل   و ريسک-۱/١ حدود براي کل بازار هانهميانگين بازدهي ما ۱۳۸۴در سال 
به . آيد  بدست مي-۷/۰براي کل بازار معادل  شارپ  نسبتکه در نتيجهبوده  ۴/٣بازار

،  بازدهي کمتري نسبت الريسک باوجود  رغم عليگذاري در بورس  يهاين ترتيب، سرما
  دولت و بانک مرکزیگذاري روي داراييهاي بدون ريسک مانند اوراق مشارکت به سرمايه

 نشان ١٣٨٤سال در  کل بازار  ماهانهوضعيت پراکندگي ريسک و بازدهي .داشته است
 به .يافته استي متوسط کاهش بازده، ريسکبه تدريج با افزايش متوسط دهد که  مي

در . عبارت ديگر رابطه ريسک و بازدهی تحقق يافته در کل بازار معکوس بوده است
وضعيتی که بازار به دليل افزايش ريسک نظام مند به سمت رکود حرکت مي کند، 

در اين حالت سرمايه گذاران قادر . همزمان با کاهش بازدهی، ريسک افزايش مي يابد
 ). ۴جدول( ارزيابی صحيحی از ريسک و بازده داشته باشند نخواهند بود

درگروه مالی با توجه به ماهيت شرکتهاي سرمايه گذاری و تنوعی که در پرتفوي اين 
شرکتها وجود دارد انتظار بر آن است که شرکتهای مزبور عالوه بر بازدهی مناسب، نسبت به 

ط بازدهي ماهانه براي گروه مالي در متوس.  ساير صنايع از ريسک کمتری برخوردار باشند
بنابراين نسبت شارپ براي .  بوده است۶ درصد و ريسک آن در اين سال معادل -۴حدود 

گذاري در شرکتهاي واسطه گری   شده و بيانگر اين است که سرمايه-۹/۰گروه مالي معادل 
گذاري روي داراييهاي   وجود ريسک باال،  بازدهي کمتري نسبت به سرمايهرغم عليمالي 

 . بدون ريسک داشته است
 ۱۳۸۴وضعيت پراکندگي ريسک و بازدهي گروه مالي در هريک از ماههاي سال 

دهد که طی سال مذکور با افزايش ريسک، بازدهي متوسط اين گروه کاهش  نشان مي
از جمله داليل کاهش شديد . شديدتر بوده استيافته و در اسفندماه افت بازدهي 

 ۱۳۸۳، مي توان به افزايش فوق العاده آن در سال ۱۳۸۴شاخص قيمت مالي در سال 
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بانکهاي خصوصي ضد  کاهش شاخص صنعت در اين سال و جو رواني منفي رغم علي
 .اشاره کرد

دهد که  ي نشان م۱۳۸۴روند بازدهي گروه مالي در برابر بازدهي کل بازار در سال 
که  طوري به. گروه مالي نسبت به نوسانات بازار از حساسيت باالتري برخوردار بوده است

به عبارت ديگر، با تغيير نرخ بازدهي .  بوده  است۸/۱شاخص بتا براي اين گروه نزديک به 
 برابر آن تغيير نموده ۸/۱بازار به يک مقدار معين، نرخ بازدهي گروه مالي به ميزاني حدود 

ين معني است که ا ه بوده و ب-۵/۰شاخص آلفا يعني بازده نظام مند گروه مالي حدود . است
 درصد بوده است -۵/۰بازدهي اين گروه در دوره مذکور مستقل از نوسانات بازار حدود 

 ).۲نمودار(
.   بوده است۷/۳ و ريسک آن -۸/۱ميانگين بازدهي ماهانه به ميزان درگروه صنعت 

يد اين است که ؤ بوده و م-۹/۰نسبت شارپ براي گروه صنعت معادل ين ترتيب، ا هب
 برخورداری از ريسک باال،  رغم عليگذاري روی سهام گروه صنعت  همانندگروه مالی، سرمايه

 .گذاري روي داراييهاي بدون ريسک داشته است بازدهي کمتري نسبت به سرمايه
نعت در هريک از وضعيت پراکندگي ريسک و بازدهي تحقق يافته گروه ص

 گويای اين است که طی سال مذکور رابطه ريسک و بازدهی سرمايه ١٣٨٤ماههاي سال 
. گذاری روی گروه صنعت معکوس بوده و با افزايش ريسک، بازدهي کاهش يافته است

 .ولی در مقايسه با کل بازار و گروه مالی اين کاهش کمتر بوده است
دهد    نشان مي۱۳۸۴دهي کل بازار در سال روند بازدهي گروه صنعت در برابر باز

شاخص . مساوي با نوسانات کل بازار بوده است" که نوسانات بازدهي گروه مذکور تقريبا
 بوده و نشانگر اين است که با تغيير نرخ بازدهي بازار به يک ۱بتا براي اين گروه حدود 
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شاخص آلفا براي .  استمقدار معين نرخ بازدهي اين گروه نيز مانند بازار تغيير نموده
 ).۳نمودار( بوده است -۲/۰گروه صنعت در حدود 

. در سال مورد بررسي، ميانگين بازدهي ماهانه کليه صنايع منتخب منفي بود
.   درصد بوده است۳/۵به ميزان " بانکها و موسسات اعتباري"بيشترين زيان مربوط به صنعت 

مئن سرمايه گذاران از سياستهاي دولت در دليل اصلی اين کاهش را مي توان دورنمای نامط
شرکتهاي "و " سرمايه گذاريها"بعد از صنعت مذکور،گروههاي.  کردبيان با نظام بانکی پيوند

در اين سال .   با بازدهی منفي همراه بودند-۸/۲ و -۴/۳به ترتيب با " چند رشته اي صنعتی
داراي بيشترين بازدهي به " فلزي استخراج کانه های "و " گريهاي مالي ساير واسطه"دو صنعت

گريهاي  ساير واسطه" درصد و بيشترين ريسک متعلق به صنايع ۳/۱ و ۸/۱ترتيب به ميزان 
 ).۴جدول( درصد بوده است ۵/۱۰   و ۶/۲۷به ميزان " بانکها و موسسات اعتباري"و  " مالي

ــذکور  ــارپدر ســال م ــسبت ش ــتثناي  ن ــه اس ــامي صــنايع منتخــب ب ــاير "تم س
اين نسبت بـرای گـروه      .  منفي بود  که شامل شرکتهاي ليزينگ است،    " يهاي مالي گر  واسطه

 بـه ميـزان     "سرمايه گـذاريها   "کمترين نسبت شارپ متعلق به صنعت     .  بود ۰۱/۰ياد شده   
 . بود-۹۷/۰

( ميانگين نسبت۱۳۸۴طی سال 
E
P( تا ۹/۲ و دامنه تغييرات آن ۴/۵  کل بازار 

(ند ماه بيشترين نسبت در اسف. بود۷/۶
E
P( انبوه سازي، امالک و " مربوط به صنعت

خودرو و ساخت " و کمترين نسبت مذکور مربوط به صنعت ۲/۱۰به ميزان " مستغالت

(نسبت.  بود۴/۳به ميزان " قطعات
E
P(  و نزديکی " خودرو و ساخت قطعات" پايين گروه

ارزش ذاتي سهام، سودآوری و پايين بودن ريسک خاص اين صنعت ناشي قيمت آن به 
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از بازار انحصاري وسيع داخلي، از داليل اصلی تمايل سرمايه گذاران به سرمايه گذاری 
 ).۲جدول(روی سهام اين صنعت بود 

  اوراق مشارکت-۷
 ۱۱۷۰۰مبلغ انتشار  درمجموع ۱۳۸۴سال   قانون بودجه)١(تبصره ) الف(طبق بند 

ميليارد ريال آن اوراق مشارکت  ۸۵۰۰ عادلميليارد ريال اوراق مشارکت به تصويب رسيدکه م
براين اساس در . بود  ٢اي غيربودجه-اوراق دولتيريال  ميليارد ٣٢٠٠ و ١اي  بودجه-دولتي

 ميليارد ريال اوراق مشارکت ۱۵۰۰ و ۲۶۰۰مهرماه وزارت نيرو طي دو مرحله اقدام به فروش 
 –هاي مرزي نمود که در مرحله اول اوراق دولتي  ي بخش برق و حقابهجهت طرحها

. غرضه گرديد)  ميليارد ريال۱۵۰۰معادل (اي   بودجه-دولتي ودر مرحله دوم  اوراق اي غيربودجه
 ميليارد ريال اوراق ۶۰۰همچنين در آذرماه سال مذکور وزارت راه و ترابري اقدام به انتشار 

درصد نمود که تمامي آن به فروش ۵/۱۵الحساب با نرخ سود علي اي ه غيربودجـدولتي  مشارکت
 ميليارد ريال ۷۰۰۰قانون بودجه نيز به ميزان ) ۱(دولت در قالب تبصره  منتشرشده اوراق. رسيد

 . )۶جدول(ماه آغاز و تا پايان سال همه آن به فروش رسيد  بود که فروش تدريجي آن از دي
 برنامه پنجساله چهارم، بانک مرکزي اجازه يافت که قانون) ۱۰(ماده ) ح(طبق بند 

در . در سالهاي برنامه از ابزار اوراق مشارکت با تصويب مجلس شوراي اسالمي استفاده نمايد
 ميليارد ۲۱۶۵۰ عادل طي پنج مرحله مبانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران ١٣٨٣سال 

 گفتني. ريال آن به فروش رسيدميليارد ۳/۲۰۲۵۰ عادلمنتشرنمودکه ممشارکت ريال اوراق 

________________________________________________________ 
اي اوراقي است که منابع الزم براي بازپرداخت اصل و سود آنها در قوانين بودجه  ه بودج- اوراق مشارکت دولتي- ١

 .شود بيني مي سنواتي پيش
اي اوراقي است که منابع الزم براي بازپرداخت اصل و سود آنها از محل منابع                  غيربودجه - اوراق مشارکت دولتي   -٢

 اين اوراق در نهايـت بـا تـضمين سـازمان مـديريت و               با اين حال،  . شود   مي تأمينداخلي شرکتهاي استفاده کننده     
 .يابد ريزي انتشار مي برنامه
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دليل عدم تصويب برنامه انتشار اوراق مشارکت بانک   به۱۳۸۴است که تا پايان آبان ماه 
مرکزي توسط مجلس شوراي اسالمي، سه مرحله از اوراق بانک مرکزي به ترتيب به ميزان 

 . ميليارد ريال بازخريد گرديد۲/۴۸۷۹ و ۵/۴۹۹۸، ۲۹۵۱
ر اوراق مشارکت توسط بانک مرکزي جمهوري  اسالمي قانون تعيين سقف انتشا

 به تصويب مجلس شوراي ۲۴/۸/۱۳۸۴ تبصره در تاريخ ۲ايران در قالب ماده واحده و 
به موجب قانون مذکور بانک . ييد شوراي نگهبان رسيدأ به ت۲۵/۸/۱۳۸۴اسالمي و در تاريخ 

قانون برنامه چهارم ) ۱۰(ادهم) ح(مرکزي جمهوري اسالمي ايران اجازه يافت در اجراي بند 
 ميليارد ريال اوراق مشارکت منتشر ۱۵۰۰۰توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تا سقف 

 اقدام ۱۳۸۴ اين قانون، بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران در آذرماه سال جهتنمايد در 
 ۳۳۰۰ ماه  ميليارد ريال و در اسفند۶۰۰۰ماه مبلغ   ميليارد ريال، در دي۷۵۰۰به انتشار 

 درصد نمود که در مجموع تا پايان ۵/۱۵الحساب  ميليارد ريال اوراق مشارکت بانرخ سود علي
 . ميليارد ريال آن به فروش رسيد۳/۱۰۷۶۸سال مبلغ 

 ۱۲۰۰۰ سقف اوراق قابل انتشار شرکتها به ميزان ۱۳۸۴عالوه بر اين، در سال 
 قانون )٤(موضوع ماده مشارکت اق  ميليارد ريال اور٧٠٠٠شامل بود که ريال ميليارد 

 قانون )١٧( ميليارد ريال اوراق مشارکت موضوع ماده ٥٠٠٠نحوه انتشار اوراق مشارکت و 
 . بودتسهيل نوسازي صنايع 

 ميلياردريال اوراق مشارکت توسط شرکت ايران ۱۰۰۰ مبلغ ۱۳۸۴در مردادماه سال 
در . باشد ايران خودرو خراسان مياوراق مذکور مربوط به طرح توسعه .  منتشر شديخودرو

 ميليارد ريال و در مهر ماه شرکت ملي صنايع ۳۰۰شهريور ماه شرکت رايان سايپا 
در آبان ماه ، .   ميليارد ريال اوراق مشارکت منتشر کرد۸۰۰)پتروشيمي اروند(پتروشيمي 

م اقدام به  ميليارد ريال و در آذرماه پتروشيمي ايال۱۰۰۰بانک کشاورزي اقدام به انتشار 
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ماه، شرکت ملي صنايع  همچنين در دي.  ميليارد ريال اوراق مشارکت نمود۵۰۰انتشار 
 ميليارد ريال اوراق مشارکت ۵۰۰پتروشيمي و پتروشيمي کرمانشاه هر يک اقدام به انتشار 

ماه سال  شهرداري مشهد در دي.  درصد در سال نمودند۵/۱۵الحساب  با نرخ سود علي
عالوه بر اين .   ميليارد ريال اوراق مشارکت را منتشر و به فروش رساند۲۰۰، مبلغ ۱۳۸۴

بانک صنعت و معدن و شرکت ملي صنايع پتروشيمي در اسفند ماه به ترتيب به ميزان 
 است که کليه اوراق منتشر گفتني.  ميليارد اوراق مشارکت منتشر نمودند۵۰۰ و ۱۰۰۰

 .شده شرکتها در اين سال به فروش رسيدند
 مجموع مانده سررسيد نشده اوراق مشارکت دولت، بانک ۱۳۸۴در پايان سال 

 ۷/۲۵ ميليارد ريال بالغ گرديد که معادل ۱/۶۸۱۶۱مرکزي و شرکتها نزد جامعه به رقم 
بررسي وضعيت اوراق مشارکت نزد شبکه بانکي نشان . درصد آن نزد شبکه بانکي بود

 ميليارد ريال اوراق مشارکت نزد ۱۷۵۱۴لغ  در مجموع مب۱۳۸۴دهد که تا پايان سال  مي
مربوط به اوراق )  درصد۴/۳۱حدود ( ميليارد ريال ۵۴۹۹شبکه بانکي موجود بودکه 

مربوط به اوراق مشارکت )  درصد۷/۳۱حدود (  ميليارد ريال ۵۵۵۶مشارکت دولتي، مبلغ 
به اوراق مربوط )درصد۹/۳۰حدود ( ميليارد ريال ۵۴۰۸شرکتها و موسسات دولتي، مبلغ 
مربوط به اوراق )  درصد۶حدود ( ميليارد ريال ۱۰۵۱مشارکت بانک مرکزي و مبلغ 

 ).۵جدول(مشارکت بخش غيردولتي مي باشد
  بورس های کااليي - ۸

هدف از ايجاد بورس هاي کااليي گسترش بازار سـرمايه از طريـق اوراق بهـادار و     
بخش توليد است کـه بـه تحقـق هـدف            سرمايه مورد نياز     تأميناستفاده از اين بازار در      

 ابـزاری مهـم    در نقـش   الييکا هاي   بورس. ساماندهی بازار محصوالت نيز کمک مي کند      
ن معاملـه   ي با ارزشی در ب    حلقه در مقام ز  يسک کاالهای مورد معامله و ن     يت ر يريبرای مد 
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 ره کنندگان کـاال ، وارد کننـدگان ، صـادر کننـدگان ،             ي ذخ ،د کنندگان يگران شامل تول  
 بعالوه سازوکار حاکم بر بورس هاي کااليي مي توانـد           .تجار و مصرف کنندگان می باشد     

 بـا ابزارهـاي اطـالع       متهای متفـاوت در بخـشها     يکسان سازی ق  ،  ي  به آزاد سازی تجارت   
در برنامه سوم توسعه    . تقويت قدرت چانه زني توليدکنندگان کمک نمايد       رسانی سريع و  

يي مطرح شد وبر همين  اساس بورس فلزات در نيمـه            لزوم شکل گيري بورس هاي کاال     
 .  شروع به کار کردند۱۳۸۳ و بورس کاالی کشاورزي در نيمه دوم سال ۱۳۸۲دوم سال 

باورود دو محصول کنسانتره طال و کنسانتره موليبدن به بورس فلزات ۱۳۸۴درسال
معامالت  ووزن شارز.رسيد محصول تهران، تعداد کاالهاي مورد معامله در اين بورس به شش

 هزارتن ۱/۵۱۳۲ هزار ميليارد ريال و ۲/۲۴بورس فلزات در سال مذکور  به ترتيب به رقم 
در اين .  درصد افزايش نشان مي دهد۲/۹۸ و ۴/۹۶ترتيب  رسيد که نسبت به سال قبل به

 ).۷جدول(سال بيشترين سهم از ارزش و وزن فلزات معامله شده متعلق به فوالد بود 
 اين سال نه محصول در بورس کاالي کشاورزي مورد داد و ستد قرار همچنين در

 ميليارد ۴/۳۸۶ هزار تن انواع محصوالت کشاورزي به ارزش ۷/۲۱۴در اين دوره . گرفت
 درصد از ۵۸ و ۶/۶۶ کاالي ذرت با سهمي معادل ۱۳۸۴طي سال . ريال مبادله گرديد

 .تصاص دادحجم و ارزش کل مبادالت، بيشترين سهم را به خود اخ
 نرخ سود قراردادهاي نسيه محصوالت موردمبادله در بورس کاالي ۱۳۸۴در سال 

چنانچه مبلغ مورد نياز .  درصد بوده است۳۰ الي ۱۸کشاورزي به طور متوسط در حدود 
 درصد و ۱۸ شده باشد نرخ مزبور در حدود تأمينجهت مبادله از محل منابع بانکي 

 درصد ۳۰) درصد در ماه۵/۲به طور متوسط (رديده باشد  گتأمينچنانچه از بازار سنتي 
در بورس کااليي فلزات نيز تفاوت قيمت در مبادالت سلف با . گردد در سال محاسبه مي

تر از  يني درصد پا۳ الي ۵/۱مبادالت نقدي بسته به شرايط بازار به ازاي هر ماه در حدود 
 .شده در معامالت نقدي بوده است هاي کشف قيمت
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  بازده داراييهامقايسه ـ ۹
در .  در اقتصاد ايران گسترش سـريعي داشـته اسـت          در چند سال اخير، بازار داراييها     

اين بازار ورود نقدينگي و تقاضاي قابل توجه موجب افزايش سريعتر قيمت برخي از داراييها               
 كـه از ضـريب       اين افزايش قيمت در مورد داراييهايي نظير سـاختمان و مـسکن           . شده است 

 .طمينان باالتري برخوردار هستند ، بيشتر بوده استا
ها نيز مورد توجه      عالوه بر دو معيار نرخ بازدهي و ريسك، درجه نقد شوندگي دارايي           

دليل عدم تقارن گـسترده اطالعـات،         در شرايط اقتصاد ايران، به    . گيرد  گذاران قرار مي    سرمايه
هاي فراوان بـراي فـرار     ردادها، انگيزه ضعف زيرساختهاي حقوقي در مورد تنظيم و اجراي قرا        

هاي معامالتي باال در دادوستدهاي رسمي و اختالف زياد بين طبقات درآمدي  مالياتي، هزينه
انداز و تقاضاي موثر آنها براي انواع داراييهاي واقعي    دهنده پس   باال و متوسط جامعه كه شكل     
بـا درنظـر   . يگر بـسيار متفـاوت اسـت    ها با يكـد     گي انواع دارايي    و مالي است، درجه نقدشوند    

هـايي نظيرمـستغالت،      رسد كه درجه نقدشوندگي دارايـي       گرفتن مجموع شرايط، به نظر مي     
هـايي ماننـد سـهام،        نسبتاً پايين، درجه نقدشـوندگي دارايـي       خودروياي و     كاالهاي سرمايه 

 مانند سكه   هايي  گذاري بانكي در حد متوسط و درجه نقدشوندگي دارايي          هاي سرمايه   سپرده
تر باشـند،     يافته  با اين حال، هر چه بازارهاي مالي توسعه       . بهار آزادي و ارز در حد بااليي باشد       

به لحاظ نـرخ    (هاي همگن     ها باالتر بوده و آربيتراژ بين انواع دارايي         درجه نقدشوندگي دارايي  
تناسب با درجه   توانند م   در اين صورت فعاالن اقتصادي مي     . کمتر خواهد بود  ) بازده و ريسک  

 يـک   در نقـش  هاي سوداگرانه و يا        مورد نظر خود را براي فعاليت       پذيري خود، دارايي    ريسک
 . اندازي انتخاب نمايند گزينه پس

 و رکـود بـازار داراييهـا در ايـن     ۱۳۸۴با توجه به رکود فعاليت هاي اقتصادي در سـال           
رخ سود علي الحساب اوراق مشارکت      سال،  متوسط نرخ بازدهي ماهانه اغلب داراييها کمتر از ن          
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در ايـن سـال، تنهـا نـرخ سـود           . بود) به عنوان داراييهاي بدون ريسک    ( دولت و بانک مرکزی     
 . سپرده هاي يکساله بانکهاي غيردولتي باالتر از نرخ سود علي الحساب اوراق مشارکت بود

 دهـد کـه     نـشان مـي   مـورد بحـث      سـال    داراييهـاي مختلـف در    مقايسه نسبت شارپ    
تغييرکـرده  آنها نـسبت بـه سـال قبـل     بندي داراييها با توجه به نوسانات بازدهي و ريسک    رتبه
و  ) ۳۷/۰( نسبت شارپ تنها براي سـکه بهـار آزادی مثبـت             ۱۳۸۳که در سال     در حالي . است

در . براي اوراق مشارکت معادل صفر بود اين نسبت براي ساير داراييهاي مورد بررسي منفی بود
اين نسبت تنها براي سپرده هاي سرمايه گذاری يکساله بانکهاي غير دولتي مثبت              ۱۳۸۴سال  

 سرمايه گذاری روي داراييهاي ريـسکي توجيـه پـذير           ۱۳۸۴به اين ترتيب در سال      . بوده است 
 ).۸جدول(نبوده است

 ١٣٨٥ دورنماي بورس اوراق بهادار در سالـ١٠

ل، مالي و صنعت  کهاي قيمتنرخ رشد شاخص سال جاری در خرداد ماه  
نرخ مقايسه .  درصد بود۶/۱ و -۳/۲، ۲/۱ به ترتيب به ميزان ۱۳۸۴نسبت به پايان سال 

 و ۲/۲ و ۱/۵، ۶/۲ به ترتيب به ميزان ۱۳۸۴ مشابه سال با ارقامها   شاخصرشد اين
 درصد، حاکی از تشديد -۹/۲ و ۳/۳۷، ۶ به ترتيب به ميزان ۱۳۸۳ارقام مشابه سال

با گذشت نزديک به دو سال  با اين حال،.  ماهه اول سال جاری استرکود بورس در سه
از آغاز رکود بورس و در شرايطي که بازدهي مورد انتظار ساير داراييها به دليل افزايش 

و يا اوضاع اقتصادي بين ) مانند مسکن(، رکود بازار )خودرومانند تلفن همراه و (عرضه 
ت نيست، مي توان انتظار داشت که در نيمه دوم چندان مثب) مانند دالر و طال(المللي 

سال جاری، با بهبود شرايط محيطی، روشن شدن سياستهاي اقتصادي دولت و افزايش 
ثبات ناشي از اجراي قانون بازار اوراق بهادار، تا حدودي رونق به بورس اوراق بهادار 

 . را نشان مي دهدتشديد افت شاخص ها .  بازگردد



 روند

 

 

٩٠

 تيجه گيری جمع بندي و ن-١١

 ارزش  تعيـين  بهـادار در اقتـصاد را        اوراقکه دو کارکرد اصـلي بـورس          صورتي در
 اين طريق کمک به تخصيص بهينه منـابع         ازجايگزيني داراييها فيزيکي پشتوانه اوراق و       

ـ       بـدانيم، شوندگي داراييهاي مـالي     نقدمالي و افزايش قدرت      دليـل  ه   در اقتـصاد ايـران ب
 يک کارکرد اصلي ديگر بهادارر چند سال اخير، بورس اوراق   شرايط حاد رشد نقدينگي د    

. اسـت و کمک به کنترل تورم      نيز يافته است و آن جذب بخشي از پس اندازهاي جامعه            
 رفتـار  بـر  مبتنـي " اندازي رايج در جامعه ايران، عمـدتا    الگوي پس  ۱۳۷۰تا پيش از دهه     

 ، غيرمنقـول  داراييهاي با خريد    کردند ميدر اين الگو، صاحبان پس اندازسعي       . سنتي بود 
 خود را اندازهايي مصرفي بادوام و داراييهاي داراي ارزش ذاتي، قدرت خريد پس            هاکاال

 پنجساله برنامهسالهاي در. دست آورند  ه بازدهي مناسبي ب   ،حفظ کنند و در صورت امکان     
  بـورس  گرفـت،  بدليل تاکيدي که بر گسترش بازار سـرمايه کـشور صـورت               سوم توسعه، 

دسـت   ه ب خانوارهارگ جايگاه مناسبتري در سبد دارايي       زاوراق بهادار بويژه در شهرهاي ب     
 و  مـدت   کوتـاه اران فـراهم آورد کـه در        زاين وضـعيت، شـرايطي را بـراي سياسـتگ         . آورد
 عمراني هاي برنامهينده نقدينگي به آمدت با نگراني کمتري نسبت به عواقب رشد فز ميان

 . شندو رفاهي خانوارها بيندي
 ، و کاهش کليـه شـاخص هـای بـازار         ١٣٨٤رکود دامنه دار بورس تهران در سال        

تـداوم نااطمينـاني و     . زيان بسياری را متوجه سرمايه گذاران و سـهامداران کـرده اسـت            
اندازکنندگان، خـروج   ها در بورس اوراق بهادار، موجب نگراني پس کاهش مستمر شاخص 

، ايجاد تورم در بـازار کاالهـا و          در بازار کاالها   گري  سطهنقدينگي از بازار، رونق داللي و وا      
 سرمايه ونقدينگي، محدود شدن منابع      تأمينخدمات، محدود شدن منابع شرکتها جهت       

،  سال اخير  دوطي   .کند  را فراهم مي  ... بودجه دولت از محل واگذاري شرکتهاي دولتي و         



 ۱۳۸۴تحوالت بازار سرمايه در سال 

 
٩١

 ساير داراييهاي ريـسکي نيـز       روي گذاري   سرمايه ، بورس اوراق بهادار   فعليرکود  عالوه بر   
 و ايـن داراييهـا در رتبـه بنـدي           نمايـد  تـأمين  را   اندازکننـدگان س  پـ انتظارات  نتوانسته  

هرچند  .اند   گرفته  قرار تر از دارايي بدون ريسک      پايين جايگاهيبراساس معيار شارپ در     
  بـا  که است   يافته ولي انتظار اين    تعميقرکود بازار سهام    در سه ماهه ابتداي سال جاري       

، چـشم  قابل مالحظـه  وجود تقاضاي موثر  ي و  اساس قانون ۴۴ابالغ سياستهاي کلي اصل     
 بهادار در نيمـه دوم سـال جـاري          اوراقانداز روشنتري از بازگشت رونق نسبي به بورس         

 . گشايد مي
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٩٢

 :خذآمنابع و م
 ۱۳۸۳سال " گزارش اقتصادي و ترازنامه"،. ا.ا.بانک مرکزي ج ـ۱
علـی،  .علی و پارسـايان   .، ترجمه جهانخاني  " پول، ارز و بانکداری   "ردريک،  ف.ميشکين ـ۲

  ۱۳۷۸انتشارات سمت 
 ۱۳۸۴سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران گزارش های آماری ماهانه  -۳
، "روزشـمار تحـوالت بـازار سـرمايه       "سازمان کارگزاران بـورس اوراق بهـادار تهـران،         -۴

 ۱۳۸۵سال، ۵۱ماهنامه بورس، شماره 
عملکرد سازمان خصوصي سازی با رويکرد سهام دولتـي و          "سازمان خصوصی سازی،    ـ۵

  "۱۳۸۴متعلق به دولت در سال
 "گزارش هاي ماهانه وضعيت بازار" سازمان کارگزاران بورس فلزات ـ   ۶
 "گزارش هاي ماهانه وضعيت بازار" سازمان کارگزاران بورس کاالی کشاورزي ـ    ۷

مقدمه ای بر ماهيت پوشش خطر و ابزارهای مالی پوشـش خطـر در              "ريم،کشتکار،م ـ۸
 ۱۳۸۴،مجله  تازه های اقتصاد، شهريور "بازارهاي مالي

9- John Downes , Elliot Goodman ,”Dictionary of Finance and Investment 
Terms”, 6th edition. 
10- www.investopedia.com 
11- www.wfe.com 
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 شاخص های فعاليت بورس اوراق بهادار تهران) ١(جدول

درصدتغيير  عنوان ١٣٨٣ ۱۳۸۴
 )دوره پايان(قيمت کل شاخص ۱۲۱۱۳,۰ ٩٤٥٩,٤ -٢١,٩
 مالي ٣٤٢٠٥,١ ٢٠٩٤١,٤ -٣٨,٨
  صنعت ٩٢١٥,٠ ٧٤٢٧,٣ -١٩,٤
 پنجاه شرکت فعالتر ٨٨٣,٠ ٦٩٧,٢ -٢١,٠
 تاالر اصلي ١٢٠٨٥,٨ ٩١٣٥,٧ -٢٤,٤
 تاالر فرعي ١٠٩٤٢,٤ ٩٨٤٦,٣ -١٠,٠
 )کل(شاخص  قيمت و بازده ٣٠٧٦٢,٠ ٢٦٨٤٩,٨ -١٢,٧
 شاخص بازده نقدی سهام ٤١٩٨,١ ٤٦٩٢,٢ ١١,٨
 )ميليارد ريال(معامالت ارزش ١٠٣٧٠٥,٠ ٥٦٥٢٨,٨ -٤٥,٥
 تاالر اصلي ٧٩٥٩٥,٩ ٤٠٧١٤,١ -٤٨,٨
 تاالر فرعي ٢٤١٠٩,١ ١٥٨١٤,٦ -٣٤,٤
)سهم ميليون(شده معامله تعدادسهام ١٤١٧١,٥ ١٤٥٠٢,٩ ٢,٣
 تاالر اصلي ٩٢٢٧,٦ ٩٤٤٣,٣ ٢,٣
 تاالر فرعي ۴۹۴۳,۹ ٥٠٥٩,٦ ٢,٣
θ … تعداد خريداران ١٥٧٠٤٩٢,٠ 
θ … تاالر اصلي ١١٧٤٤٤٥,٠ 
θ … تاالر فرعي ٣٩٦٠٤٧,٠ 
۹,۶- ۲۱۱۵۲۴۴,۰  تعداد دفعات ٢٣٤٠٦٤٧,٠
١٤١٨٠٨٥,٠ -٢٠,٠  تاالر اصلي ١٧٧٢٦٧٧,٠
 تاالر فرعي ٥٦٧٩٧٠,٠ ٦٩٧١٥٩,٠ -٢٢,٧
 تعداد شرکتهای پذيرفته شده ٤٢٢,٠ ٤١٩,٠ -٠,٧
 ) ميليارد ريال(ارزش بازار سهام ٣٨٧٥٤٧,٢ ٣٢٥٧٢٧,٨ -١٦,٠
 تعداد روزهای فعاليت ٢٤٣,٠ ٢٤٤,٠ ٠,٤

١٨,٠ ١٣,٧ -٢٣,٩ 
تعداد سهام دادوستد شده به کل 

 )درصد(سهام منتشره
 )١)(درصد(نسبت فعاليت  ٢٦,٩ ١٧,٤ -٣٥,٥

 سازمان بورس اوراق بهادار تهران، گزارش آماري ماهانه: ماخذ
 ـ نسبت فعاليت عبارت است از ارزش سهام داد و ستد شده به ميانگين ارزش بازار۱
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 هاي قيمت به درآمد و نقدشوندگي صنايع منتخب آمار معامالت سهام و نسبت) ۲(جدول 

 )P/E(نسبت  )ميليارد ريال(ارزش درصد تغيير )ون سهمميلي(تعداد صنعت
نسبت 
 )١(نقدشوندگي

 ١٣٨٤ ١٣٨٣  ١٣٨٣١٣٨٤ 

درصد تغيير
  اسفند
١٣٨٣ 

اسفند 
١٣٨٤ 

اسفند 
١٣٨٣

  اسفند
١٣٨٤ 

 ٠٫٥ ٣٫٦ ٦٫٠٣ ٧١٫٣٨١٦٦٫٢-١٥٤٨١٫٢٤٤٣٠٫٤٧٢ ٦١٫٢٨٠١-١٩٥٩٫٣٧٥٨٫٦٣٨٦ شيميايی محصوالت
 ٠٫٤ ٣٫٥ ٨٫٨١ ٨٠٫٥٥٥٧١٣٫١-٢٨١١٤٫١٥٤٦٦٫٥٨٢ ٥٩٫٩٨٣٤-٩٦٧٫٣٣٨٧٫٠٨٠٦ و گچ سيمان، آهک
 ٢٫٤ ٢٫٩ ٣٫٣٦ ٥٫٨٣١٥٥٤٫٤-١٠٨٩٩٫٧١٠٢٦٤٫٠٨ ٢٠١٤٢٧٣١٫٩٦٦٣٥٫٦٤٨٧٥ قطعات خودرووساخت

 ٠٫٢ ١٫٢ ٤٫٥٥ ٣٩٫١٥٤٩٦٫٩-٦٧٦٢٫٥٤١١٤٫٦٥٢ ١٨٥١٫٦٣٠١٠٫٩٨٦٦٢٫٦١٥٣٦ گذاريها سرمايه
 ٠٫٤ ٢٫٩ ٤٫٣ ٥٥٫١٥٨٨١٢-٤٩٦٢٫٧٢٢٢٥٫٣٣٤ ٥٩١.٥٧٨٥٫٣٠٤٢٣٢٫٧٦٤٨٦اعتباری بانکهاومؤسسات

محــصوالت الســتيک و 
 ٠٫٩ ٠٫٦ ٧٫١١ ٧٤٫٩٥٢٢٩٫٧-٢٨٧٣٫٣٧١٩٫٦٩٨٩ ٦٨٫٨١٦٨-٤٩٩٫٣١٥٥٫٦٩٧٩ پالستيک

ــرکتهای چنــــد    شــ
 ١٫٤ ٠٫٤ ٥٫٨٥ ١٫٢٦٤٣٩٦٫٣-٧٠٤٣٫٥٦٩٥٤٫٤٤٣ ١٠٥٩٫٨١٦٨٠٫٥٨٦٥٨٫٥٧٥٧٢ ای صنعتی رشته

سازی، امـالک و  انبوه    
 ٠٫٣ ١٫٥ ١٠٫٢٤ ٣٩٨٩٫٦٧٨٧٣٫٥٤١٩٧٫٣٥١٦٤١٢٫٥ ١٦١٣٫٩٠٤١٧٢٫١٥٩٣ ٥٩٣ مستغالت

ــه   ــتخراج کان ــای اس  ه
 ٠٫٩ ٠٫٩ ٨٫٢٧ ١٧٫٠٤٥٣١٢٫١-٢٤٩٦٫٤٢٠٧٠٫٨٨٢ ٤٠٢٫٠٧٤٥٥٫٢٥٥١١١ ٣٨٢ فلزی

ساير واسطه گريهـای      
 ٢٫١ ٢ ٥٫٤١ ١٨٧٦٫٧٦٧١٦٤٤٫٢٠٧٨٫٨ ١٠٧٫٦ ٢٣٫٤٦٢٥٫٤٥٦٣٢٥٧٢٫٨٩ مالی
 سازمان بورس اوراق بهادار تهران: مأخذ

 .ـ نسبت نقد شوندگي از تقسيم ارزش معامالت بر ارزش جاري بازار به دست مي آيد۱
 

 عرضه اوليه سهام توسط سازمانها و شرکتهاي دولتي) ۳(جدول 
 )ميليارد ريال(ارزش )ميليون سهم(تعداد سازمانها و شرکتهای

 درصد تغيير ١٣٨٤ ١٣٨٣ درصد تغيير ١٣٨٤ ١٣٨٣ 

 ٨٢٫٧٢٣٣٢ ١٫٨٨١٧٠٣ ١٫٠٢٩٨١ ٢٠٦٫٨٩٦١ ١٫٨٣٨٨٥٧ ٠٫٥٩٩١٧٩ سازمان صنايع ملی ايران
سازمان گسترش و 
 ٩٠٫٨٠٢٢- ٨٤٫٦٧٩٠٥ ٩٢٠٫٦٤٣٨ ٩٣٫٧٧٤١- ١٤٫٢١٣٦ ٢٢٨٫٢٩٩٢ نوسازی صنايع ايران

 ٨٠.٠٠٠٩- ٦٦٫٧٨٩٨٢ ٣٣٣٫٩٦٣٤ ٧٥٫٩٠٢٩- ٣٤٫٨٨٣٢٧ ١٤٤٫٧٦١٣ سازمان خصوصی سازی
سازمان توسعه و نوسازی 

 ٩٤٫٦٥٠٤- ٢١٢٫٣٨٦٤ ٣٩٧٠٫١١١ ٩٣٫٦٩١٧- ٨٫٨١٠٢٦ ١٣٩٫٦٦١٩ معادن و صنايع 
شرکت ملی صنايع 

 ١٠٣٥٠٫١١ ٣٨٫٠٢٧٩٤ ٠٫٣٦٣٩ ٦٣٠٤٦٫١٥ ٢٩٫٩٣١٩١ ٠٫٠٤٧٤٠١ پتروشيمی
 ٦٧٫١٠١٦- ١٤٧٫٩٧٥٤ ٤٤٩٫٧٩٥٢ ٤٠٫١٢٣٩- ٣٢٫٢٤٠٥٣ ٥٣٫٨٤٥٤ شرکت ساتکاب

 ٩٣٫١٢٢٦- ٧٣٫٧١٣٧٨ ١٠٧١٫٨٢١ ٦٩٫٣٨٧٧- ٣٣٫٠٥٥٦٣ ١٠٧٫٩٨١٥ انشرکت مخابرات اير
شرکت مادر تخصصی 

 ٤٣٫٥٩٠١- ٢٦٫٧٢٧٥٥ ٤٧٫٣٨٠٩٢ ٦٥٫٢٥٩١- ٢٫٥٧٨٣٤٨ ٧٫٤٢١٦٥٢ صنايع کشاورزی
 ٩٠٫٤٠٢٢- ٦٥٢٫١٨١٧ ٦٧٩٥٫١٠٩ ٧٦٫٩١٩٤- ١٥٧٫٥٥٢٤ ٦٨٢٫٦١٧٥ جمع کل

 اهانهسازمان بورس اوراق بهادار تهران، گزارش آماري م: مأخذ
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 ۱۳۸۴وضعيت ريسک و بازدهي در بازار سهام و صنايع منتخب در سال ) ۴(جدول 

 )١(ميانگين بازده ماهانه  شرح
 (درصد)

 )٢(شارپ نسبت انحراف معيار

-٣,٨٦٠,٨٨-۲,۰۴ شاخص قيمت کل  
-٠,٩٣١,٤٦٠,٣٠ شاخص بازده نقدی  

-٣,٤٣٠,٧٣-١,١٣ شاخص قيمت و بازده  
-٦,٠١٠,٨٩-٤,٠١   مالي  
-٣,٦٦٠,٨٦-١,٧٨  صنعت  

-٧,٢٣٠,٣٧-١,٢٧ محصوالت شيميايی   
-٤,٥٢٠,٨٦-٢,٥٣ سيمان ، آهک و گچ   

-٥,٠٤٠,٣٦-٠,٤٤ خودرو و ساخت قطعات  
-٤,٩٠٠,٩٧-٣,٣٩ سرمايه گذاريها  

-١٠,٤٨٠,٦٣-٥,٢٧ عتباری ا بانکها و مؤسسات  
-٤,٢٨٠,٥٨-١,١٢وپالستيک الستيک محصوالت  
-٤,٣٩٠,٩٥-۲,۸۱صنعتی ای چندرشته شرکتهای  

-٦,٥٧٠,٦٣-٢,٧٤ ومستغالت انبوه سازی،امالک  
-١,٣٢٨,٧٦٠,٠١ استخراج کانه های فلزی  
 ١,٧٨٢٧,٦١٠,٠١ ساير واسطه گريهای مالی

 .ـ متوسط نرخ رشد شاخص قيمت سهام در نقش شاخص بازده در نظر گرفته شده است۱
 .اق مشارکت در مقام بازدهي دارايي بدون ريسک لحاظ گرديدـ متوسط سود اور۲
 

 ۱۳۸۴وضعيت مانده کل اوراق مشارکت کشور و اوراق نزد شبکه بانکي در پايان سال ) ۵(جدول
 ١٣٨٤پايان سال   ١٣٨٣پايان سال 

 مشارکت اوراق موضوع
 سررسيدنشده مانده

 نزد موجودی
 بانکی شبکه

 سررسيدنشده مانده )درصد(سهم
 نزد وجودیم

 بانکی شبکه
 )درصد(  سهم

 ١٦٫٠٤٩٢ ٥٤٩٩ ٣٤٢٦٣٫٤ ٣٣٫١٤٤٥٩ ٩٠٠٣ ٢٧١٦٢٫٨  بودجه ای  -دولتی
 ٤٨٫٣١٣٠٤ ٥٥٥٦ ١١٥٠٠ ٥٧٫٣٧٧٥٥ ٥٦٢٣ ٩٨٠٠ ای   غير بودجه-دولتی 

 ٥٠٫٢٢١٤٨ ٥٤٠٨ ١٠٧٦٨٫٣ ٤٢٫٥١٢٩٥ ٨٦٠٩ ٢٠٢٥٠٫٣ ا.ا.بانک مرکزی ج
 ٩٫٠٣٧٤٤ ١٠٥١ ١١٦٢٩٫٤ ١٢٫٤٧٥٤٧ ٨٥٢ ٦٨٢٩٫٤ شرکتها 

 ٢٥٫٦٩٥٠١ ١٧٥١٤ ٦٨١٦١٫١ ٣٧٫٦١٠٩٦ ٢٤٠٨٧ ٦٤٠٤٢٫٥ کل 
 ، سالهای مختلف و محاسبات گزارش"گزارش اقتصادی و ترازنامه. "ا.ا.بانک مرکزي ج: خذأم
 



 روند
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 ۱۳۸۴خالصه وضعيت اوراق مشارکت در سال ) ۶(جدول 

الحساب دعليسو نرخرفته فروش مبلغشدهمنتشر مبلغ ر انتشازمان مصوب سالمبلغ موضوع اوراق مشارکت

  درصد در سال  ميليارد ريال  ميليارد ريال لرياميليارد 

١١٧٠٠ ١١٧٠٠  ١١٧٠٠  
٨٥٠٠ ٨٥٠٠  ٨٥٠٠  
١٥٫٥ ٧٠٠٠ ٨٤/١٠/١٠٧٠٠٠ ٧٠٠٠ 
١٧ ١٥٠٠ ٨٤/٠٧/١٦١٥٠٠ ١٥٠٠ 
٠ ٠  ٠  

٣٢٠٠ ٣٢٠٠  ٣٢٠٠  
٣٢٠٠ ٣٢٠٠  ٣٢٠٠  
١٧ ٢٦٠٠ ٨٤/٠٧/٠٢٢٦٠٠ ٢٦٠٠ 
١٥٫٥ ٦٠٠ ٨٤/٠٩/٢٦٦٠٠ ٦٠٠ 
١٠٧٦٨٫٣١ ١٦٨٠٠  ١٥٠٠٠ 

١٥٫٥ ٥٠٨٦٫٦٣ ٨٤/٠٩/١٩٧٥٠٠ 

٣٤٥٥٫٦٣٩١٥٫٥ ٨٤/١٠/٢٢٦٠٠٠ 

س
جل

م
 

ای
شور

 
می

سال
ا

 

 اوراق مشارکت دولت
 

  )١( بودجه اي-  دولتي
 )١(جزء) الف(بند١تبصره   

 )حقابه های مرزی (   وزارت نيرو
 ) چ( بند ٢  تبصره 
  )٢( غيربودجه اي -  دولتي

 )٣(جزء)الف ( بند١ تبصره   
 )طرحهای بخش برق (   وزارت نيرو

    وزارت راه و ترابری
 )٣)( چهارم برنامه١٠ماده( مركزي بانك مشارکت اوراق 
 رحله اول  اوراق جديدم 

  مرحله دوم اوراق جديد و مرحله چهارم جايگزينی
 ١٥٫٥ ٢٢٢٦٫٠٤ ٨٤/١٢/٠٦٣٣٠٠  مرحله پنجم جايگزينی

٦٣٠٠ ٦٣٠٠  ١٢٠٠٠  
٥٣٠٠ ٥٣٠٠  ٧٠٠٠  
١٧ ٣٠٠ ٨٤/٠٦/٢٦٣٠٠ ٣٠٠ 
١٧ ٨٠٠ ٨٤/٠٧/٢٣٨٠٠ ٨٠٠ 
١٧ ١٠٠٠ ٨٤/٠٨/٢١١٠٠٠ ١٠٠٠ 
١٧ ٥٠٠ ٨٤/٠٩/١٥٥٠٠ ٥٠٠ 
١٥٫٥ ٥٠٠ ٨٤/١٠/٠٣٥٠٠ ٥٠٠ 
١٥٫٥ ٥٠٠ ٨٤/١٠/٠٦٥٠٠ ٥٠٠ 
١٥٫٥ ٢٠٠ ٨٤/١٠/١٨٢٠٠ ٢٠٠ 
١٥٫٥ ١٠٠٠ ٨٤/١٢/٠١١٠٠٠ ١٠٠٠ 
١٥٫٥ ٥٠٠ ٨٤/١٢/١٣٥٠٠ ٥٠٠ 
١٠٠٠ ١٠٠٠  ٥٠٠٠  
١٩ ١٠٠٠ ٨٤/٠٥/١٥١٠٠٠ ١٠٠٠ 

بار
اعت

 و 
ول

ی پ
ورا

ش
 

 اوراق مشارکت شرکتها  
 

 قانون نحوه انتشار ٤ اوراق مشارکت موضوع ماده
 اوراق مشارکت

  شرکت رايان سايپا
 )پتروشيمی اروند( شرکت ملی صنايع پتروشيمی

   بانک کشاورزی
   پتروشيمی ايالم

 الفين طرحـ پتروشيمی صنايع ملی  شرکت
   پتروشيمی کرمانشاه

   شهرداری مشهد
     بانک صنعت ومعدن

   شرکت ملی صنايع پتروشيمی
 نوسازی  تسهيل  قانون١٧ماده موضوع مشارکت اوراق 

 صنايع
  شرکت ايران خودرو

 ٢٨٧٦٨٫٣١ ٣٤٨٠٠  ٣٨٧٠٠ جمع كل 
  بانک مرکزي۱۳۸۴قانون بودجه سال : مأخذ

 .گردد قوانين بودجه ساالنه بازپرداخت اصل و سود آنها پيش بينی مي اوراق مشارکتي که درـ ۱
 .مين مي شودأکننده ت داخلی شرکتهای استفاده منابع وسودآنهاازمحل اصل بازپرداخت که مشارکتی اوراقـ ٢
اوراق جايگزينی مراحـل اول ، دوم و سـوم    به دليل عدم صدور مجوز توسط مجلس شورای اسالمی ،ـ ٣

 .بانک مرکزی بازخريد گرديده است



 ۱۳۸۴تحوالت بازار سرمايه در سال 
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 )١(معامالت بورسهاي کاليي تهران ) ٧(جدول 

 
 )ميلياردريال(معامالت ارزش )هزار تن(معامالت حجم

 ١٣٨٤ ١٣٨٣

 درصد
 تغييرات 

 سهم
 ١٣٨٤ ١٣٨٣ )درصد(

درصد 
 تغييرات

 سهم 
 )درصد(

         بورس فلزات 
٦٫٢١٠٩٣٧٩٫٨٤١٠٧-٩٧٫٠٤٩١٦٢٠٦١٥٫٢٨١٩٣٣٤٫٨٨ ٠٫٨٧٤١-٤٩٨٠٫٦٦ ٥٠٢٤٫٥٨ فوالد 

٣١٫٥٢٥٥٤٫٣٥٩٧٤٦-١٠٥٥٫٧٨٧ ١٫١١٧٦٧١١٥٤١٫٨٧ ٣٦٫٩٤٦٢- ٥٧٫٣٦ ٩٠٫٩٧ آلومينيوم
١٫٧٧٤١٢٨٢٩١٠٫٩٨٦٣٤٦٥٫٥٠٦١٩.٠٤٩٢١١٤٫٣١٠٣٩ ١١٫٧٧٣٣- ٩١٫٠٥ ١٠٣٫٢ مس
٥٣٫٨٥٨٥٠٫٠٩٤٧١١- ٢٢٫٩٣٦ ٠٫٠٣١١٧٦٤٩٫٧٠٨ ٦٧٫٣٤٦٩- ١٫٦ ٤٫٩ روی

٠٫٣٧٧٣٢٣ ٩١٫٣٧٥٢٨θ ٠٫٠٠٤٠٩٢٠ θ ٠٫٢١ ٠ کنسانتره طال
کنسانتره 

١٫٠١٦٧٥٣ ٢٤٦٫٢٢٤٢θ ٠٫٠٢٣٧٧٢٠ θ ١٫٢٢ ٠ موليبدن
 ٣٫٥٨٧٦٣١٠٠-٢٥١١٧٫٨٥٢٤٢١٦٫٧١ ١٠٠ ١٫٧٥٢٦١- ٥١٣٢٫١ ٥٢٢٣٫٦٥ جمع کل

        کشاورزی بورس
٢٩٫٠٠١٣٠٫٩٤٤٩٦٥- ٠٫١٥٦٠٤٣٥١٤٣٫٤٧٥٣٦٥١٫٨ ٤٢٫٢٤١٤- ٣٣٥ ٥٨٠ برنج
٧٤٫٤٩٧٣٦١١٫٣١١٣٧ ١٣٫٤٨٤٨٧٢٥٠٥٠٫٥٨٤٣٧١٢٫٦ ٤٨٫٧٦٦٧ ٢٨٩٥٠ ١٩٤٦٠ جو

٩٤٫٣٧٣٨٠٫٠٠٣٧٥٢- ١٤٫٥ ٠٦٢٥٧٫٧٢٥-٢٫٣٣E ٩٤٫٤٤٤٤- ٠٫٠٠٥ ٠٫٠٩ زعفران
 ٧٢٫٧٩٠٧٠٫٠٩٩٩١- ٣٨٦٫١ ٠٫٠٥١٢٣٨١٤١٩ ٧١٫٠٥٢٦- ١١٠ ٣٨٠ نخود
 ٦٢٧٫٢٧٢٧٠٫٠٧٧٦٣ ٣٠٠ ٠٫٠٠٤٦٥٨٤١٫٢٥ ٩٠٠ ١٠ ١ پسته
 ٠ ١٠٠- ٠ ٦١ ٠ ١٠٠- ٠ ١٠ عدس
٦٦٫٦٣٢٥١٨٩٥٥٨٫٣٥٢٢٤٠٢٨٫٦١٥٠٫١٤٨٢٥٧٫٩٧١١٩ ١٤٣٠٥٠١٤٧٫٤٩١٣ ٥٧٨٠٠ ذرت
 ٠ ١٠٠- ٠ ٧٢٦٠٫٩٥ ٠ ١٠٠- ٠ ١٧٦٠ شکر

١١٤٣٥٤٫٦٢٣٦٫٨٨٧٩٢٩٫٥٩١١٨ ١٩٫٦٧٠٦٨٣٣٩٤٤٫٤ ١٧٥٫٦٥٢٧ ٤٢٢٣٠ ١٥٣٢٠ کنجاله
٩٥٣١١٫٠٩٢١٤٦٨٥١٢٥٫٢٤٦٦١٠٠١٦٢٧٣٦٫٧٣٨٦٤٤٨٫٢١٣٧٫٤٦٨٣١٠٠ جمع کل

 سازمان بورس فلزات وبورس کاالي کشاورزي: مأخذ
 باشد  ـ شامل معامالت سلف و نقدي مي۱



 روند

 

 

٩٨

 ۱۳۸۴ريسک، بازدهي و رتبه بندي داراييها بر حسب نسبت شارپ در سال  وضعيت)۸(جدول
 

 داراييها نسبت شارپ انحراف معيار )درصد( بازدهی متوسط
١٣٨٤ ١٣٨٣ ١٣٨٤ ١٣٨٣ ١٣٨٤ ١٣٨٣ 

 θ ۱,۰۹ ٠,٠٨ ۰,۰۰ ۱,۴۷ ۱,۵۰ غيردولتی بانکهای يکساله سودسپرده نرخ باالترين
 ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٦ ٠,٠٠ ١,٣٨ ١,٤٢ )١(دولت مشارکت سوداوراق نرخ
 ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٦ ٠,٠٠ ١,٣٨ ١,٤٢ )١(مرکزی بانک مشارکت سوداوراق نرخ

 -٠,١٣ ٠,٣٧ ٥,٨٧ ٢,٦٦ ٠,٦١ ٢,٤٠ قيمت سکه بهار آزادی
 -٠,٦٥ -٠,٢٣ ٢,٩٨ ١,٩٤ -٠,٥٧ ٠,٩٦ قيمت اسمی يورو

 -٠,٧٣ -٠,٠٧ ٣,٤٣ ٤,٧٣ -١,١٣ ١,٠٧ قيمت و بازده نقدی سهام
 -٠,٩٢ -١,٠٢ ٠,٩٩ ١,٥٤ ٠,٤٦ -٠,١٥ )پيکان( سواریخودرويبهای  شاخص

 -١,٣٥ -٠,٦٧ ٠,٢٠ ٠,٢٥ ١,١١ ١,٢٥ اخص قيمت مسکنش
 -٢,٠٠ -٢,٧٥ ٠,٦٦ ٠,٥٣ ٠,٠٥ -٠,٠٤ )پرايد( سواریخودرويشاخص بهای 

 -٥,٣٤ -٢,٦١ ٠,٢١ ٠,٣٩ ٠,٢٧ ٠,٤١ قيمت اسمی دالر
 θ θ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ١,٠٨ ١,٠٨ دولتی بانکهای يکساله های سودسپرده نرخ
 تـا   ۱۳۸۴و در سـال     درصـد   ۱۷ معادل   ۱۳۸۳مشارکت در سال    الحساب اوراق     ـ متوسط نرخ سود علي    ۱

 . درصد بود۵/۱۵ درصد و براي چهارماه پاياني سال ۱۷آبان ماه 



 ۱۳۸۴تحوالت بازار سرمايه در سال 
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١٠٠

نمودار(٢) وضعيت بازدهی گروه مالی وکل بازار در سال١٣٨٤
(مشاهدات هفتگی)

y = ١ ,٧٦٩٦x - ٠ ,٤٥٠١
R٠ = ٢ ,٦٢٥٣
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 ۱۳۸۴تحوالت بازار سرمايه در سال 

 
١٠١

نمودار(٣) وضعيت بازدهی گروه صنعت وکل بازار در سال ١٣٨٤
(مشاهدات هفتگی)

y = ٠ ,٩٩٥٢x - ٠ ,١٥٢٨
R٠ = ٢ ,٨٨٣٨
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 ١٣٨٤ در سال تحوالت شاخص های قيمت

 

 

١٠٣

 
 

 ۱۳۸۴ در سال تحوالت شاخص های قيمت
 

 
 ٢ مهران معنویـ ١حسين باز محمدی

 
 
 چکيده

 و  ٤(WPI)فروشـي     ، عمـده  CPI٣)(متوسط شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي      
  درصد ۵/۹ و ۵/۹، ۱/۱۲ نسبت به سال قبل به ترتيب ۱۳۸۴  در سال ٥ (PPI)توليد کننده
 و ۷/۱۴، ۲/۱۵ مشابه سال قبل به ترتيـب بـه ميـزان         مقايسه اين ارقام با ارقام    . رشد داشتند 

 تا خرداد مـاه  ۱۳۸۳از دی ماه سال .  درصد، نشان از کاهش رشد هر سه شاخص دارد        ۸/۱۶
 درصد ۸/۱۴ينده ای داشت و از آ روند فزCPI نرخ رشد متوسط دوازده ماهه شاخص ۱۳۸۴

 ۱/۱۲درصـد در تيرمـاه بـه         ۴/۱۵با اين حال ، نرخ مذکور از        .  درصد افزايش يافت   ۷/۱۵به  
  از فروردين ماه و      PPIروند کاهشی شاخص    .  کاهش يافت  ۱۳۸۴درصد در اسفند ماه سال      

به نظر مي رسد که تغييـر  .  آغاز گرديده بود۱۳۸۴ از مرداد ماه   WPIروند کاهشی شاخص    

________________________________________________________ 
 .ها و سياستهاي اقتصادي دايره مالي اداره بررسي  رييس- ١
 .و سياستهاي اقتصاديها  محقق اداره بررسي  ٢

3 - Consumer Price Index(CPI). 
4 - Wholesale Price Index(WPI). 
5 - Producer Price Index(PPI). 



              روند                                                                                                             ١٠٤

 
 

 

 PPI به دنبال کاهش شـاخص       تأخير که با حدود چهار ماه       CPIجهت روند رشد شاخص       
 .باشد گيرد، ناشي از ارتباط متقابل شاخصهاي قيمت  صورت مي

 رشد باالي نقدينگي موجبات کاهش نرخ رغم علي ۱۳۸۴از عوامل مهمي که در سال 
توان به اجرای قانون تثبيت قيمت هـا ، ثبـات             تورم در مقايسه با سال قبل را فراهم کرد مي         

اره بهاي منازل مسکوني گرديد، نرخ ارز ، رکود بازار مسکن که منجر به کاهش رشد اج نسبي
کاهش سرعت گردش پول، افزايش واردات کاالهاي مصرفي وکاهش نرخ تعرفه برخي اقـالم      

ـ               ميوه دنبـال داشـت، شـرايط جـوي         هها که افزايش واردات و کاهش قيمت آنها را در بـازار ب
مساعد چند سال گذشته که رشد عرضـه محـصوالت کـشاورزي را موجـب گرديـد، شـيوع                  

ی وبا در فصل تابستان ، مشاهده مواردی از بيماری آنفلوآنزای پرندگان در فصل هـای                بيمار
 .شود، را نام برد که از کاهش حاشيه سود در شبکه توزيع مشاهده مي وشواهدي پاييزوزمستان

 حـاکي از آن     ۱۳۸۴ ماهه منتهي بـه اسـفند مـاه          ۶بررسي بازار داراييها در دوره      
درصـد  -۳/۰ و   -۲/۱ه داراييهاي سهام و يـورو بـه ترتيـب           است که متوسط بازدهي ماهان    

گـذاري يـک سـاله در بانکهـاي دولتـي و              سـپرده هـاي سـرمايه     , در ايـن دوره   . باشد  مي
سکه بهار آزادي، دالر و مـسکن نـرخ بـازدهي اسـمي       , خودرو, اوراق مشارکت , خصوصي

در بـين  . انـد  اشته داراييهاي سهام و يورو بازدهي منفي د ۱۳۸۴در سال   . اند  مثبت داشته 
داراييهــای داراي بــازدهي مثبــت ، بيــشترين بــازدهي مربــوط بــه ســکه بهــار آزادي و  

 .هاي يکساله بانکهاي غيردولتي بوده است سپرده
  شاخص های قيمت، سرعت گردش پول، قيمت دارايی ها، نسبت شارپ:کليد واژه 

  مقدمه-۱
رخ تورم در سطح تورم ساختاري      روند قيمتها در اقتصاد ايران،  نشان از پايداري ن         

هـا در    درصـدي قيمـت  ۱/۱۲شواهد بيانگر آن است که بخش قابل توجهي از تورم      . دارد
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 ريشه در تنگناهاي ساختاري اقتصاد کشور نظير اتکاي شديد منـابع بودجـه   ۱۳۸۴سال  
در قيمـت تمـام     ) FRC (١دولت به عوايد نفت، سهم باالي هزينه عوامل توليد خارجي           

صوالت داخلي، کشش قيمتي پايين منحني عرضه محصوالت، انتظارات تـورمي           شده مح 
بـازي بـااليي بـراي انـواع          جامعه، نقدينگي انباشته که به تناوب موجـب تقاضـاي سـفته           

ضـعف عملکـرد دسـتگاههاي نظـارتي و اجرايـي و           ,  گـردد   داراييهاي حقيقي و مالي مي    
 .ادها داردباالخره چسبندگی قيمت ها  به خصوص در عقد قرارد
 قلم کـاال و خـدمت بـا مجمـوع           ۹اجرای قانون تثبيت قيمت ها که در برگيرنده         

 به ترتيـب در شـاخص بهـای کاالهـا و خـدمات مـصرفی و                 ۲/۴ و   ۱۷/۳ضرايب اهميت   
ثبـات نـسبي نـرخ ارز، رکـود بـازار      ، ۱۳۸۴شاخص بهای توليدکننده است از ابتدای سال       

 کاهش تعرفه اقـالم پـر   ي منازل مسکوني گرديد،مسکن که منجر به کاهش رشد اجاره بها     
مصرف ميوه ها و واردات فراوان آنها در نيمه دوم سال، شـرايط مـساعد جـوی در سـال                    

 که موجبات افـزايش عرضـه اقـالم کـشاورزی و گوشـت قرمـز را             ۱۳۸۴ و   ۱۳۸۳زراعی  
های پاييز  شيوع بيماری وبا در فصل تابستان و آنفلوآنزای پرندگان در فصل            ،  فراهم آورد 

و زمستان که کاهش شديد تقاضا برای اقالم سبزي و ميوه ها و گوشت مرغ و تخم مـرغ           
 داشت، از جمله عوامل مـوثر کـاهش تـورم در سـال              همراه هرا بويژه در شهرهای بزرگ ب     

 ، افزايش شاخص بهـاي کاالهـا و خـدمات مـصرفي             در اين سال  .  قلمداد می شوند   ۱۳۸۴
مـسکن، سـوخت و     "شي از افزايش شاخص بهاي دو گروه اصلي         نسبت به سال قبل بيشتر نا     

 اين دو گروه اصلي به ترتيـب        که  طوري  به. بود" خوراکيها، آشاميدنيها و دخانيات   "و  " روشنايي
 . درصد از تغييرات شاخص مذکور را به خود اختصاص دادند۹/۲۸ و ۳۸

________________________________________________________ 
1 - Foreign Resource Cost (FRC). 
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ادی ناشی از دليل رشد باالی نقدينگی و کاهش فعاليتهای اقتص    ه ب ١٣٨٤در سال   
سـرعت گـردش    ...) مسکن، بورس، خـودرو، تلفـن همـراه و        (رکود حاکم بر بازار داراييها      

 درصـد محـدود     ٨/١نقدينگی به حداقل ميزان خود طی پنج سـال مـذکور رسـيد وبـه                
 درصد از سرعت گردش نقـدينگی       ٨/٤ هر سال به ميزان      ١٣٨١-٨٣طی سالهای   .گرديد

 . درصد بود١٠ معادل ١٣٨٤ سال ميزان اين کاهش در.کاسته شده است
  روند عمومي قيمتهاـ ۲

 فروشـي و توليدكننـده در       ، عمـده  بهاي کاالها و خدمات مصرفي    شاخص  متوسط  
 ارقـام   . داشـت  رشـد درصـد    ۵/۹ و   ۵/۹،  ۱/۱۲ ترتيـب   بهقبل   سال نسبت به    ۱۳۸۴سال  

 .بوددرصد   ۸/۱۶و۷/۱۴، ۲/۱۵به ترتيب سال قبل مشابه 
ماهه منتهي به  دوازده دردوره مصرفي کاالهاوخدمات بهاي شاخص متوسط تغييرات بررسي

  بـه  روندصعودي۱۳۸۳سال ماه  ازدي تورم نرخ كهدهد  مي  نشان ١قبل سال مشابه دوره به نسبت هرماه
  از تيرCPIرشدشاخص . گرديد  بالغ۱۳۸۴درصددرخردادماه ۷/۱۵درصدبه۸/۱۴واز خودگرفت
 . درصد محدودگرديد۱/۱۲و گشت و در اسفندماه به ر ه با روندي کاهشي روب۱۳۸۴ماه سال 

تغييرات متوسط شاخص بهاي عمده فروشي کاالها در دوازده ماهه منتهي       بررسي
روندافزايشي داشته  ۱۳۸۴ سال اول ودوماه۱۳۸۳ سال درطول شاخص دهداين  مي نشان هرماه به

 تـا   ۱۳۸۳  متوسط رشد شاخص از دوازده ماهـه منتهـي بـه فـروردين             که  طوري  به. است
رشد اين  . يافت درصدافزايش۳/۱۵عدد درصدبه۲/۱۰ازعدد۱۳۸۴تيرماه به منتهي ماهه دوازده

________________________________________________________ 
ماننـد  . در دسـت اسـت  CPI گوناگونی برای اندازه گيری تورم بر مبنای محاسبه نرخ رشـد شـاخص   روشهای  - ١

در هـر مـاه   CPI در اين روش نرخ رشد سـاده حـسابی   . صورت نقطه ایه بCPI محاسبه نرح رشد ساده حسابی 
در يـک دوره مـثال   CPI يا محاسبه نرخ رشد نمايی يا روندی . نسبت به ماه مشابه سال قبل اندازه گيری می شود

با ايـن حـال در   . در يک دوره مثال فصلی نسبت به دوره مشابه سال قبلCPI ساالنه، و باالخره محاسبه نرخ رشد 
  و International Financial Statistics (IFS) مـالی بـين المللـی    مجموعـه آمـار  نشريات معتبری ماننـد  

در دوره دوازده ماهه نسبت  CPI  رشد متوسط شاخصگزارشهای رسمی بسياری از کشورها از روش محاسبه نرخ
 .به متوسط شاخص مذکور در دوره دوازدهه ماه قبل از آن برای اندازه گيری تورم تحقق يافته ساالنه بهره می برند
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  شاخص رشد.  درصد ثابت مانده بود    ۳/۱۵دررقم)ارديبهشت،خردادوتير(ماه سه طي شاخص
, روبروگشت کاهشي باروندي۱۳۸۴مردادسال به منتهي ماهه کاالهادردوازده فروشي  عمده بهاي

همچنين تغييرات  . درصددراسفند ماه رسيد  ۵/۹به درصددرتيرماه۳/۱۵از رقم ينا که طوري به
مشابه سال گذشته نشان     دوره به نسبت هرماه به منتهي هماه  دردوازده توليدكننده بهاي شاخص

با  تابستان افزايش يافته بود درفصل   ۱۳۸۳سال ماهه اول  درسه که شاخص رشداين دهدنرخ  مي
در . تا پايان سال روندي افزايشي به خود گرفت        ازمهرماه"جدداگرديدوم مواجه کاهش اندکي
 ۸/۱۶مزبوراز رشدشاخص متوسط که  طوري داشت،به روندرشدکاهشيPPI شاخص۱۳۸۴ سال

 . کاهش يافت۱۳۸۴درصد در پايان اسفند ۵/۹به۱۳۸۳اسفند به منتهي  ماهه درصددردوازده
دوازده  هاي  دورهدرPPIوCPI  ،WPIرشدشاخصهاي نرخ)۱(شماره درنمودارپيوست

با توجه به اينکه کاهش     . قبل ترسيم شده است    سال مشابه دوره به نسبت هرماه به منتهي ماهه
 ١ تاتيرماه به مفهوم افزايش حاشيه سودWPIرشدشاخص نرخ  وثباتPPIرشدشاخص نرخ

رفت از مردادماه  با تـداوم کـاهش            که انتظار مي   گونه  همانفروشي است،     در سطح عمده  
 . ايم  بودهCPI و تداوم نرخ رشد نزولي WPI، شاهد کاهش نرخ رشد PPI نرخ رشد

ماتريس ضرايب همبستگي تغييرات سـه شـاخص بهـاي کاالهـا و خـدمات مـصرفي،                 
كننده  در دوازده ماهه منتهي به هر ماه نسبت به مدت مشابه سـال قبـل                فروشي و توليد    عمده

اســاس مــاتريس مــذكور، ضــريب بر.  در ذيــل نــشان داده شــده اســت۱۳۷۹-۸۴طــي دوره 
فروشي در اين     همبستگي بين تغييرات شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي و شاخص عمده           

 درصد و بـين تغييـرات دوشـاخص بهـاي کاالهـا و خـدمات مـصرفي و                   ۸/۶۲دوره در حدود    
 تغييــرات دو شــاخص بهــاي عمــده فروشــي و   درصــد و بــين۶/۷۳توليدکننــده در حــدود 

 تغييـرات شـاخص بهـاي       ١٣٧٩-٨٤طي دوره   .   درصد بوده است    ١/٩١حدود  توليدكننده در   
 .كاالها و خدمات مصرفي کمترين ارتباط را باتغييرات دو شاخص ديگر داشته است

________________________________________________________ 
1 - Mark – up. 
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هاي قيمت در دوازده ماهه  ماتريس ضرايب همبستگي بين تغييرات شاخص
 ١٣٧٩-٨٤منتهي به هر ماه 

 

توليدكننده بهاي شاخصفروشي عمده ايبه شاخصمصرفي کاالهاوخدمات بهاي شاخص 
 ٧٣٦/٠ ۶۲۸/۰ ٠٠٠/١ مصرفي کاالهاوخدمات بهاي شاخص

 ٩١١/٠ ٠٠٠/١ ۶۲۸/۰ فروشي شاخص بهاي عمده
 ٠٠٠/١ ٩١١/٠ ٧٣٦/٠ شاخص بهاي توليدكننده

 

 
 ل قبلدر دوازده ماهه منتهي به هر ماه نسبت به مدت مشابه سا هاي قيمت شاخص تغييرات متوسط درصد

)١٣٧٦=١٠٠(  
 توليدکننده بهاي شاخص کاالها فروشي عمده بهاي شاخص مصرفي وخدماتكاالها بهاي شاخص 

 ١٣٨٤ ١٣٨٣ ١٣٨٤ ١٣٨٣ ١٣٨٤ ١٣٨٣ 

 ١٦/٧ ١٥/٨ ١٥/١ ١٠/٢ ١٥/٦ ١٥/٣ فروردين

 ١٦/٤ ١٦/٠ ١٥/٣ ١٠/٤ ١٥/٧ ١٥/١ ارديبهشت

 ١٦/٠ ١٦/١ ١٥/٣ ١٠/٦ ١٥/٧ ١٥/٠ خرداد

 ٧/١٥ ٩/١٥ ٣/١٥ ٦/١٠ ٤/١٥ ٨/١٤ تير

 ١/١٥ ٧/١٥ ٠/١٥ ٧/١٠ ٠/١٥ ٦/١٤ مرداد

 ٥/١٤ ٨/١٥ ٦/١٤ ١/١١ ٦/١٤ ٧/١٤ شهريور

 ١٣/٧ ١٥/٨ ١٣/٩ ١١/٦ ١٤/١ ١٤/٨ مهر 

 ١٢/٩ ١٥/٩ ١٣/٢ ١٢/١ ١٣/٧ ١٤/٨ آبان

 ١٢/١ ١٦/١ ١٢/٤ ١٢/٦ ١٣/٤ ١٤/٨ آذر

 ١١/٢ ١٦/٣ ١١/٥ ١٣/١ ١٣/٠ ١٤/٨ دي

 ٣/١٠ ٦/١٦ ٦/١٠ ٩/١٣ ٦/١٢ ٠/١٥ بهمن

 ٥/٩ ٨/١٦ ٥/٩ ٧/١٤ ١/١٢ ٢/١٥ اسفند

 .ايران ، اداره آمار اقتصادی ،گزارشهای آماری ماهانه. ا . بانک مرکزی ج : خذأم
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 هاي نسبي  تغيير قيمتـ ۳
  مقايسه بين گروهی-لف ا-٣

 نيز همچون چند سال گذشته، ۱۳۸۴در سطح قيمت های مصرف کننده ، در سال 
 ”گروه  بهايشاخص در اين سال ، . تغيير کرد“ خدمت”نسبی به نفع گروه قيمت های 

 واحد ٢/٤٢٠ درصد تغيير نسبت به اسفند ماه سال گذشته به رقم ٥/١٦با “ دمتخ
درمان و ”در اين گروه اختصاصی، بيشترين رشد شاخص مربوط به دو گروه اصلی . رسيد

 در سال ١٠٠ين دو گروه از عدد شاخص ا. بود“ تحصيل و مطالعه”، “تفريح”و“بهداشت
.  افزايش يافت١٣٨٤ واحد در پايان سال ٧/٣١٤ و ٧/٤٢٦ به ترتيب به ١٣٧٦پايه 

به ترتيب با عدد “ مسکن ، سوخت و روشنايی” و“ درمان و بهداشت”شاخص گروه های 
 در رتبه های بعدی افزايش نسبت به سال پايه و شاخص گروه ٥/٤٠٦ و ٧/٤٢٦
 . در پايين ترين سطح قرار گرفتند٢/١٧٧با عدد “ پوشاک”

باالترين سطح شاخص در بين گروههای اصلی و فرعی سبد کاالها و خدمات 
 ٨/٤٣٥به ميزان “ برق ، آب و سوخت” متعلق به گروه ١٣٨٤مصرفی در پايان سال 

رشد شاخص اين گروه در سال مورد بررسی به دليل اجرای قانون تثبيت . واحد بود
 . درصد محدود گرديد٢/٣قيمت ها به 

 تغيير قيمت های نسبی به نفع گروه ١٣٨٣در سطح عمده فروشی همانند سال 
دليل اصلی رشد فوق العاده شاخص قيمت اين گروه ، . صورت گرفت“ کاالهای صادراتی”

شاخص بهای اين . بود“ سوخت های معدنی و فرآورده های آن”افزايش جهانی قيمت 
 رسيد و ١٣٨٤ واحد در اسفند ماه سال ٥/٤٨٨ به ١٣٧٦ در سال ١٠٠گروه از عدد 

باالترين سطح شاخص در بين گروههای اصلی شاخص بهای عمده فروشی را به خود 
در رتبه دوم باالترين رشد “ مصالح ساختمانی غير فلزی”گروه فرعی . اختصاص داد
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شد در کمترين ر“ ماشين آالت و وسايل نقليه”قيمت های نسبی قرار گرفت و گروه 
 در سال پايه ١٠٠شاخص اين گروه اصلی از عدد . تغيير قيمت های نسبی را شاهد بود

 . رسيد١٣٨٤ در پايان سال ٥/١٨٤ به ١٣٧٦
“ خدمات”توليدکننده نيز تغيير قيمت های نسبی به نفع گروه  های قيمت درسطح

به ١٣٨٣ لسا  درصد رشد نسبت به اسفند ماه٩/١١اين گروه با  بهای شاخص. گرفت صورت
، “خدمات”در بين گروههای اصلی تشکيل دهنده . رسيد١٣٨٤واحددر اسفند ماه ٧/٤٠٨

 ٥٥٥ و ٩/٨٢١به ترتيب با عدد “ آموزش”و“واسطه گريهای مالی”بهای گروههای  شاخص
البته رشد فوق العاده شاخص گروه .  در باالترين سطوح قرار گرفتند١٣٨٤واحددرپايان سال 

.  است۱۳۸۳ تا ۱۳۸۱بيشترمربوط به دوره رونق بورس در سالهای “ مالی گريهای واسطه”
 ۱۳۸۳ درصد نسبت به پايان سال ۱/۱ تنها به ميزان ۱۳۸۴شاخص اين گروه در سال 

های   کمترين سطح شاخص همچنان مربوط به گروه۱۳۸۴در پايان سال . رشد يافت
سطح پايين . واحد بود ۲۸۱ و ۵/۲۳۴با عدد  به ترتيب“ صنعتی محصوالت”و“موادمعدنی”

که زغال “ مواد معدنی”رسد در گروه  به نظر می. داليل متفاوتی دارد دوگروه دراين شاخص
ثيرپذيری اندک قيمت أتوليدو ت های هزينه بودن ، پايينقراردارد وغيرفلزی فلزی های وکانه سنگ
)  حجم باالی توليدبه دليل(ثابت و متغيير توليدی  های هزينه ازتغييرات واحدمحصول شده تمام
انتظار می رود که “ محصوالت صنعتی”ليکن در گروه . پايين شاخص است سطح اصلی عامل
و محصوالت خارجی در بازار داخلی دليل اصلی رشد  داخلی توليدکنندگان شديدبين رقابت

به اين ترتيب در چندين سال گذشته ، با توجه به سطوح . پايين شاخص اين گروه باشد
در “ ماشين آالت و وسايل نقليه” ، PPIدر شاخص “ محصوالت صنعتی”خص پايين شا
 فعاالن بخش صنعت ، CPIدر شاخص “ حمل و نقل و ارتباطات” و WPIشاخص 
 )۴ تا ۱جداول پيوست شماره .(تغيير قيمتهای نسبی متحمل شده اند راازمحل زيان بيشترين
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  مقايسه بين استاني- ب-۳
االها و خدمات مصرفي در مناطق شهري كشور به بررسي تحوالت شاخص بهاي ك

يلويه و بويراحمد ک استانهاي که١٣٨٤دهد كه در سال  تفكيك استانهاي مختلف نشان مي
 درصد از باالترين نرخ تورم و استانهاي ٨/١٤ و ٣/١٥و خوزستان به ترتيب با نرخ تورم 

ترين نرخ تورم در بين  ن  درصد از پايي٧/١٠ و ٣/٩آذربايجان شرقی وگيالن به ترتيب با 
 .استانهاي کشور برخوردار بودند

 استان تهران به لحاظ .درصد بود ۱/۱۱ در اين سال نرخ تورم در استان تهران
اي به  جمعيت و سهم از هزينه كل خانوارهاي مناطق شهري ، داراي سهم قابل مالحظه

بهاي كاالها و  افزايش شاخص كل .باشد  درصد در تشكيل شاخص كل مي۹/٣٤ميزان 
 واحد درصد افزايش در شاخص كل بهاي كاالها و ٠/٤خدمات مصرفي در اين استان 

 ٩/٣٢و به تنهايي سهمي معادل را توضيح داده خدمات مصرفي مناطق شهري كشور 
ترتيب با سهمي  هاستانهاي اصفهان و خراسان ب. ته استافزايش شاخص كل داشدر درصد 
هاي بعدي تاثيرگذاري بر افزايش شاخص كل بهاي   در رتبه درصد١/٨درصد و  ۷/۸معادل 

 .كاالها و خدمات مصرفي در مناطق شهري كشور قرار گرفتند
 در بين استانهای کشور باالترين سطح قيمت های نسبی ١٣٨٤درپايان سال 

مربوط به استانهای کردستان و کرمانشاه و پايين ترين سطوح به ترتيب مربوط به 
شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی از . ان و سيستان و بلوچستان بوداستانهای گلست

 واحد در ١/٢٧٧ واحد در استان کردستان و ٧/٣٤٥ به ١٣٧٦ در سال پايه ١٠٠عدد 
 )٥جدول پيوست شماره (. افزايش يافت١٣٨٤استان گلستان در پايان سال 

  مقايسه بين بخشهای رقابتی و غير رقابتی- ج- ٣
کاالها وخدمات  " به سه گروه     CPIکاالها و خدمات سبد     ) ٦( شماره   در جدول پيوست  

در اين دسـته بنـدی،      .تفکيک شده اند  " کاالها و خدمات داخلی   "و  " کاالهای وارداتی   "،  " اداری  
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 هـا   هستند که مشمول قانون تثبيت قيمـت       CPIاقالمی از   " کاالها وخدماتی اداری    "منظور از   
 هيئت وزيـران    ٢٢/٢/١٣٨٠موضوع تصويب نامه مورخ     و يا سبد حمايتی     ) ١٣٨٣مصوب  (

صورت ساالنه توسط نهادهای اجرايی مانند هيئت وزيران،         هقيمت اين کاالها ب   .می باشند 
وزن اين اقالم در سبد . شورای اقتصاد و ستاد کنترل و بررسی قيمت ها تعيين می گردد

 . درصد است٢٤/١٠مصرف کننده در حدود 
در اينجا منظور از کاالهای وارداتی اقالمی از . داتی هستندگروه دوم کاالهای وار

است که مشابه خارجی آنها به وفور در بازار مناطق شهری کشور يافت می  CPI سبد
 CPIشود يا قيمت نوع خارجی توسط آمارگيران جمع آوری و در محاسبه شاخص 

 ۱۶/۲۰ر حدود وزن اين اقالم در سبد مصرف کننده د. مورد استفاده قرار می گيرد
و سرانجام گروه سوم ، کاالها و خدمات داخلی است که . درصد محاسبه می شود

 است که در دو گروه فوق قرار نمی CPI متشکل از اقالمی از کاالها و خدمات سبد
 درصد ۶/۶۹وزن اين اقالم در سبد مصرف کننده مناطق شهری کشور در حدود . گيرد
 ، کاهش تدريجی نرخهای تعرفه ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۰های ثبات نسبی نرخ ارز طی سال. است

گمرکی طی اين دوره ، جانشينی تدريجی کاالهای ارزان قيمت چينی و ديگر کشورهای 
آسيای جنوب شرقی با کاالهای مشابه توليدی در کشورهای غربی و رقابت شديد بين 

الها با کاالهای اين کاالها با کاالهای مشابه توليد داخلی که منجر به جانشينی اين کا
توليد داخلی توسط مصرف کنندگان گرديده است، از جمله داليل رشد پايين شاخص 

 . است۱۳۷۶ نسبت به سال پايه ۱۳۸۴بهای کاالهای وارداتی در پايان سال 
رشدپايين شاخص بهای کاالهای وارداتی طی چندين سال  که انتظارداشت توان می

درسبد خانوارهای مناطق شهری با اقالم مشابه توليد  یواردات اقالم تدريجی اخير، جانشينی
 ۱۳۸۴اين اقالم در سبد مصرفی خانوارها را در سال  اهميت وضرايب داشته دنبال هراب داخلی
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 اريب جانشينی در در نقشکه  مسئله اين. دادهباشد کاهش۱۳۷۶  پايه  سال  به  نسبت
اه مصرف کننده بين سال پايه شود ، قابليت بررسی تغييرات رف می شناختهCPIشاخص 

 را کاهش CPIمحاسبه شاخص و سال جاری با استفاده از محاسبه تغييرات شاخص 
 .دهد می

ه بندی، شاخص بهای کاالها و خدمات اداری در باالترين سطح ــن دستــدر اي
 بهاز آنجا که کاالها و خدمات اين گروه عمدتا . نسبت به دو شاخص ديگر قرار می گيرد

 انحصاری توسط ادارات و شرکتهای دولتی به جامعه عرضه می گردد ، اين امر ورتــص 
ير قيمت های نسبی از طريق تصميم های اداری به نفع کاالها و ـوم تغيــبه مفه
ار توليد و عرضه آنها در اختيار بخش دولتی ــق قوانين، انحصــاتی است که طبـخدم
 .تـاس

 و شاخص کل بهای مذکورهای سه گروه شاخص ب) ۶(در جدول پيوست شماره 
طی اين سالها، .  نشان داده شده است۱۳۷۹ -۸۴کاالها و خدمات مصرفی طی سالهای 

 درصد ۱/۱۴شاخص کل بهای کاالها و خدمات مصرفی به طور متوسط ساالنه به ميزان 
د  درص۷/۱۵ به ميزان "کاالها و خدمات داخلی  "در اين ميان شاخص بهای . افزايش يافت

 با "کاالها و خدمات اداری  "بيشترين تغييرات را به خود اختصاص داد و شاخص بهای 
 درصد رشد در مراتب بعدی قرار ۶ با "کاالهای وارداتی  " درصد و شاخص بهای ۱/۱۵

، CPIهمچنين با توجه به ضرايب اهميت سه گروه فوق در تشکيل شاخص کل . گرفتند
کاالها و خدمات  "اشی از تغييرات شاخص بهای  ن۱۳۸۴ درصد از نرخ تورم سال ۸۱

 درصد ۹ و "کاالها و خدمات اداری  " درصد ناشی از تغييرات شاخص بهای ۱۰ ، "داخلی 
 . بود"کاالهای  وارداتی  "ناشی از تغييرات شاخص بهای 
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CPI سه زير مجموعه هاي قيمت شاخص تغييرات متوسط درصد    

 هر ماه نسبت به مدت مشابه سال قبلدر دوازده ماهه منتهي به 
)١٣٧٦=١٠٠(  

یا بهاي كاالهشاخص  بهاي كاالهاشاخص  یا بهاي كاالهشاخص   

 داخلی وارداتی  اداری خدماتو  
 ١٣٨٤ ١٣٨٣ ١٣٨٤ ١٣٨٣ ١٣٨٤ ١٣٨٣ 

 ١٦/٨ ١٦/٦ ٩/٢ ٧/٧ ١٤/٩ ١٦/٢ فروردين
 ١٦/٩ ١٦/٣ ٩/٣ ٧/٩ ١٤/٩ ١٥/٨ ارديبهشت

 ١٦/٨ ١٦/٢ ٩/٤ ٨/١ ١٥/٠ ١٥/٢ خرداد
 ١٦/٥ ١٦/٠ ٩/٥ ٨/١ ١٥/٠ ١٤/٤ تير

 ١٥/٩ ١٥/٩ ٩/٦ ٨/٢ ١٥/٠ ١٣/٧ مرداد
 ١٥/٤ ١٦/١ ٩/٧ ٨/٣ ١٥/٠ ١٣/٢ شهريور

 ١٤/٩ ١٦/١ ٩/٧ ٨/٣ ١٣/٨ ١٣/٥ مهر 
 ١٤/٥ ١٦/١ ٩/٦ ٨/٤ ١٢/٩ ١٣/٨ آبان
 ١٤/٣ ١٦/٠ ٩/٥ ٨/٥ ١٢/٢ ١٤/٠ آذر
 ١٣/٩ ١٥/٩ ٩/٢ ٨/٧ ١١/٥ ١٤/٢ دي
 ١٣/٥ ١٦/١ ٨/٩ ٨/٩ ١٠/٧ ١٤/٥ منبه

 ١٢/٩ ١٦/٣ ٨/٦ ٩/١ ٩/٩ ١٤/٨ اسفند
 .ايران ، اداره آمار اقتصادی ،گزارشهای آماری ماهانه. ا .  بانک مرکزی ج -:ماخذ   
 . محاسبات گزارش-   
 تحوالت قيمتهای اداری -٤

گذاري  قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه دولت مکلف به قيمت) ۳(ماده براساس
فروشي خليج فارس از ابتداي سال  نفت کوره، نفت گاز و بنزين بر مبناي قيمتهاي عمده
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 پيشنهادی اين ماده قانونی در مجلس هفتم مورد مخالفت قرار گرفت و طرح.  بود۱۳۸۴
به موجب قانون . گرديد) ٣(تثبيت قيمتها با تصويب مجلس شورای اسالمی جايگزين ماده 

 قلم کاال و خدمت شامل بنزين، نفت گاز، نفت سفيد، نفت کوره و ٩ تثبيت قيمتها، قيمت
هاي نفتي، گاز، برق، آب، نرخ خدمات فاضالب، ارتباطات تلفني و مرسوالت  ساير فرآورده

به اين ترتيب ، در . ماند  ثابت ١٣٨٣هاي پايان شهريور   در سطح قيمت١٣٨٤پستي در سال 
 ، CPI کاالها و خدمات مشمول شاخص های سال مورد بررسي نرخ رشد گروههايي از

WPI و PPI هاي اداري هستند، نسبت به سال قبل افزايش  که متأثر از تغييرات قيمت
در شاخص " حمل و نقل و ارتباطات"در اين سال، نرخ رشد شاخص بهاي . کمتري داشت

CPI حمل  "و نرخ رشد دو گروه)  درصد در سال گذشته١١در مقابل ( درصد ٦/٧ به ميزان
 ۸/۰ و ۳/۱۲ به ترتيبPPIدر شاخص " گاز و آب تأمين برق،"و " و نقل، انبارداري و ارتباطات

 . درصد بود۱/۱۸و ۲/۱۴ارقام مشابه سال قبل به ترتيب . درصد افزايش يافت
های قيمت اقالم مشمول قانون تثبيت   شاخص۹ و ۸ ، ۷در جداول پيوست شماره

  نشان داده ۱۳۷۹ – ۸۴ طی سالهای PPI و CPI  ،WPIهای  درشاخص تفکيک هابه قيمت
، )۱۳۷۹-۸۳( که مالحظه می شود طی سالهای برنامه سوم توسعه گونه همان. است شده

 ۵/۱۴ به طور متوسط CPIکاالها و خدمات مشمول قانون تثبيت قيمت ها در سبد  شاخص
به ترتيب به  PPI و WPIميزان افزايش شاخص اين اقالم در سبد . درصد افزايش يافت

 با اجرای قانون مذکور نرخ رشد قيمت اين اقالم ۱۳۸۴در سال . درصد بود۵/۱۳و۶/۱۴ميزان
 . درصد کاهش يافت۴/۰ ، صفر و ۹/۱ به ترتيب به PPI و CPI ، WPIدر شاخص های 

  روند قيمت و بازدهي داراييها- ٥
اييها، زمينه در چند سال اخير ورود نقدينگي و تقاضاي قابل توجه به بازار دار

تغيير قيمت نسبي داراييها . افزايش سريعتر قيمت برخي از داراييها را فراهم آورده است
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اندازي خانوارها و بنگاهها و ناشي از نرخ بازدهي  تا حدودي به دليل تغيير رفتار پس
 .متفاوت انواع داراييها در چند سال گذشته بوده است

 اع داراييهاروند رشد قيمت و بازدهي بعضي از انو
 )درصد             (                                        

       درصد تغيير نسبت به ماه قبل  سال

 اسفند بهمن  دي آذر  ۱۳۸۴ ١٣٨٣ ١٣٨٢ ١٣٨١

 در بازدهي متوسط
 منتهي ماهه شش

 ماه دناسف  به 

   انحراف
 معيار

نسبت 
شارپ 

)۲( 

ــود   ــرخ س ـاالترين ن بـ
اله بانکهاي  سپرده يکس 
 غيردولتي

٠/٠ ٤/١ ٤/١ ٤/١ ٤/١ ٤/١  ١٧-١٩ ١٨ ١٧ ١٧ θ 

نــــــرخ ســــــود 
ــشاركت  اوراق مــــ

 بانك مركزي
١٧ ١٧ ۱۷ ۵/۱۵  ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ۳/۱ ٠/٠ ١/٠ ٣/١ 

نــــــرخ ســــــود 
ــشاركت  اوراق مــــ
 دولت

٠/٠ ١/٠ ٣/١ ٣/١ ٣/١ ٣/١ ٣/١  ٥/١٥-١٧ ١٧ ١٧ ١٥ 

  نــرخ ســود ســپرده
يكـــــــــــــساله 

 دولتي بانکهاي
٠/٠ ١/١ ١/١ ١/١ ١/١ ١/١  ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ θ 

ــاخص ــت شـ و  قيمـ
 سهام نقدي بازده

٦٦/٠ ٨/٣ -٢/١ -٢/٣ -٣/٢ -٩/١ ٥/٦  -٧/١٢ ٦/١٣ ٦/١٣٨ ٢/٥١- 

 -٤/٠ ٠/٤ -٣/٠ ٧/٧ -٨/٢ -٨/٢ -٣/٠  -٣/٠ ١/١٣ ١/٢٣ ١/١٣ قيمت اسمي يورو
قيمــت ســكه بهــار 

 آزادي
٦/٢ ٨/٥ ٤/٧ ٥/٤ ٦/٩  ٦/١٧ ٣/٢١ ١/٢٣ ٩/١٤ ۹/۷ ١٦/٠ 

شـــــــــــــاخص 
 -٤٢/١ ۸/۰ ١/٠ ٠/٠ -٠/١ -٢/٠ ٥/١  ٨/٠ -١/٣ ٦/٠ ٧/٥ پرايد سواري خودرو

-٠٤/١٢ ۱/۰ ٢/٠ ٢/٠ ٣/٠ ١/٠ ٢/٠  ٤/٣ ١/٥ ٨/٣ ١/٠ قيمت اسمي دالر
 -٨٦/٠ ٣/٠ ١/١ ٠/١ ٠/١ ٧/٠ ٦/١  ٧/١٤ ٨/١٨ ٩/١٨ ٩/١٩ )١(شاخص مسکن

ــاخص  شــــــــــ
ــاي ــا بهــ و  كاالهــ

 خدمات مصرفي
 ــ ٣/٠ ٣/١ ٨/١ ٢/١ ٠/١ ٦/١  ١/١٢ ٢/١٥ ٦/١٥ ٨/١٥

هـاي مـسکوني شخـصي و         هاي مسکوني اجاري، ارزش اجـاري خانـه          شاخص مسکن شامل شاخص کرايه خانه      -١
 .باشد خدمات ساختماني مي

به انحراف معيـار  ) اوراق مشارکت( عبارت است از نسبت تفاضل بازدهي دارايي مورد نظر و دارايي بدون ريسک               -٢
 .دارايي مورد نظر
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 است که عالوه بر دو معيار نرخ بازدهي و ريسك، درجه نقدشوندگي گفتني
 دليل بهدر شرايط اقتصاد ايران، . گيرد گذاران قرار مي ها نيز مورد توجه سرمايه دارايي

عدم تقارن گسترده اطالعات، ضعف زيرساختهاي حقوقي در مورد تنظيم و اجراي 
هاي معامالتي باال در دادوستدهاي  ر مالياتي، هزينههاي فراوان براي فرا قراردادها، انگيزه

انداز  دهنده پس رسمي و اختالف زياد بين طبقات درآمدي باال و متوسط جامعه كه شكل
گي انواع  و تقاضاي موثر آنها براي انواع داراييهاي واقعي و مالي است، درجه نقدشوند

رسد  تن مجموع شرايط، به نظر ميبا درنظر گرف. ها با يكديگر بسيار متفاوت است دارايي
 نسبتاً خودرواي و  هايي نظيرمستغالت، كاالهاي سرمايه كه درجه نقدشوندگي دارايي

گذاري بانكي و  هاي سرمايه هايي مانند سهام، سپرده پايين، درجه نقدشوندگي دارايي
ي و هايي مانند سكه بهار آزاد اوراق مشاركت در حد متوسط و درجه نقدشوندگي دارايي

تر باشند، درجه  يافته با اين حال، هر چه بازارهاي مالي توسعه .ارز در حد بااليي باشد
به لحاظ نرخ (هاي همگن  دارايي ها باالتر بوده و آربيتراژ بين انواع  نقدشوندگي دارايي

توانند متناسب با  در اين صورت فعاالن اقتصادي مي. کمتر خواهد بود) بازده و ريسک
در هاي سوداگرانه و يا  پذيري خود، دارايي موردنظر خود را براي فعاليت درجه ريسک

 .اندازي انتخاب نمايند  يک گزينه پسنقش
 بـه   ١٣٨٤با توجه به متوسط نرخ تورم ماهانه در شش ماهه منتهـي بـه اسـفند                 

هــاي   درصــد، طــي ايــن دوره اوراق مــشارکت، ســکه بهــار آزادي و ســپرده٣/١ميــزان 
بازدهي واقعي ساير انواع داراييها     . اند   بازدهي واقعي مثبت برخوردار بوده     گذاري از   سرمايه

دهـد کـه در سـال         روند قيمت و بازدهي داراييها نشان مي      . در اين دوره منفي بوده است     
 درصد و   ٨/٢٤ سرمايه گذاری در بورس از باالترين بازدهي واقعی منفی به ميزان             ١٣٨٤
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 درصـد   ٥/٥ از باالترين بـازدهی واقعـی بـه ميـزان            سرمايه گذاری روی سکه بهار آزادی     
 )١٠جدول پيوست شماره . (برخوردار بوده است

هاي شش ماهه  نکته قابل توجه در مورد نسبت شارپ داراييهاي گوناگون در دوره
 ميزان منفي آن در مورد تمامي داراييها بجز سـکه           ١٣٨٤منتهي به ماههاي پاياني سال      

نـسبت منفـي شـارپ در مـورد      . منتهي به بهمن و اسفند اسـت      هاي    بهار آزادي در دوره   
گذاري روي آنها با توجـه        داراييهاي همراه با ريسک به مفهوم توجيه پذير نبودن سرمايه         

 ).١١جدول پيوست  شماره . (به نرخ بازدهي دارايي بدون ريسک است
  سرعت گردش پول-٦

ري پول و رابطه مبادلـه      مفهوم سرعت گردش پول اولين بار به وسيله نظريه مقدا         
در ديـدگاههاي مبتنـي بـر اصـول اوليـه           . در قالب الگوي کالسيکها مطـرح شـده اسـت         

کالسيکي که معتقد به عدم وابستگي سرعت گردش پـول بـه سياسـتهاي فعـال دولـت                  
باشند، سرعت گـردش پـول تـابعي از متغيرهـاي واقعـي و سـاختارهاي اقتـصادي و                     مي

، به طـوري کـه مکاتـب اوليـه کالسـيکي بـا توجـه بـه               اجتماعي جامعه تلقي شده است    
 درآمدي را متغيري ايستا يـا       - ساختارهاي جامعه، سرعت گردش معامالتي     کندتغييرات  

تواند همراه با تغييـرات جزئـي و زودگـذر     مدت مي ساکن در نظر گرفته که تنها در کوتاه 
انتظارات عقالني عالوه بر پردازان پولي و کالسيکهاي جديد با در نظر گرفتن  نظريه. باشد

بيني شده دولت بـر متغيرهـاي واقعـي           فروض متعارف کالسيکي، تأثير سياستهاي پيش     
اند به طوري که      را رد کرده و اين متغير را ايستا فرض نموده         ) مانند سرعت گردش پول   (

 .مدت آن شوند هاي کوتاه توانند موجب نوسان بيني نشده مي فقط سياستهاي پيش
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توان مهمترين عـواملي کـه در نوسـانهاي سـرعت گـردش پـول                 ي مي به طور کل  
عوامـل پـولي و     . بندي کـرد     پولي، واقعي و سياستي طبقه     ي را موثرند در سه طيف عوامل    

اعتباري شامل درجه تعميق مالي در اقتصاد، درجه گستردگي بخش بانکي، نقـدينگي و              
ت قيمتها، عمـق و گـسترش       عوامل واقعي دربرگيرنده کنترل و تثبي     . تقاضاي وجوه است  

هاي دولـت و دسـتگاه قـضايي در        است و عوامل سياستي شامل اقدام     ) توزيع درآمد (فقر  
مبارزه با گرانفروشي و مفاسد اقتصادي، دخالت دولت در نظام توزيـع کاالهـا و خـدمات                 

 .باشد مي
اجزاي متعددي دارد، سـرعت گـردش       ) در مفهوم وسيع آن   (با توجه به آنکه پول      

ي هر يک از اجزا قابل محاسبه است؛ مانند سـرعت گـردش درآمـدي اسـکناس و       درآمد
همچنـين، بـه لحـاظ نظـري        . هـا   مسکوک نزد اشخاص و سرعت گردش درآمدي سپرده       

سرعت گردش پول در دادوستد داراييهاي مالي و در دادو ستد کاالهـا و خـدمات قابـل                  
 .تعريف و محاسبه است

  و ٥/٥ تا ٦/٤ش پول در ايران در دامنه  سرعت گرد١٣٨٤ تا ١٣٨٠طی سالهاي 
بنابه تعريـف، سـرعت گـردش       .   بوده است   ٢/٢ تا   ٨/١سرعت گردش نقدينگي در دامنه      

همچنـين، تغييـر ترکيـب حجـم پـول و           . پول و نقدينگي با تـورم رابطـه مـستقيم دارد          
 بهبود خدمات شبکه بـانکي وگـسترش اسـتفاده از ابزارهـاي پرداخـت               دليل  بهنقدينگي  

طـي  . رنقدي و الکترونيکي، موجب تغيير سرعت گردش پـول و نقـدينگي مـي شـود               غي
 ١٣٨١ درصد در سـال      ٨/١٥ به   ١٣٨٠ درصد در سال     ٤/١١سالهاي مذکور، نرخ تورم از      

 بـه   ١٣٨٤از اين سال به بعد نرخ تورم همـواره کـاهش يافتـه و در سـال                  . افزايش يافت 
د باالی نقدينگی و کاهش فعاليتهای  رشدليل به ١٣٨٤در سال . درصد رسيده است١/١٢
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...) مسکن، بورس، خودرو، تلفـن همـراه و       (يها  ياقتصادی ناشی از رکود حاکم بر بازار دارا       
 .سرعت گردش نقدينگی به حداقل ميزان خود طی پنج سال مذکور کاهش يافت

 )د درص-ميليارد ريال( سرعت گردش پول و نقدينگي                                   
 ١٣٨٤ ١٣٨٣ ١٣٨٢ ١٣٨١ ١٣٨٠ 

 ١٦٩١٨١٤ ١٣٨٤٨٢٠ ١٠٩٥٣٠٥ ٩١٧٠٣٥ ٦٦٤٦٢٠ *توليد ناخالص داخلي
 ٦/٥٠٦٧٥ ٤٤٧٧٢ ٥/٣٨٧٣٢ ١/٣٤٧٨٠ ٧/٢٩١٨٨ مسکوک نزد اشخاص اسکناس و
 ٤/٣١٧٩١٩ ١/٢٥٢٨١٥ ٨/٢١٧٣٥٦ ٧/١٨٢٦٥٢ ٧/١٤٢٩٥٦ حجم پول

 ٤/٩٢١٠١٩ ٢/٦٨٥٨٦٧ ٤/٥٢٦٥٩٦ ٠/٤١٧٥٢٤ ٣/٣٢٠٩٥٧ حجم نقدينگي
 ٤/٣٣ ٩/٣٠ ٣/٢٨ ٤/٢٦ ٨/٢٢ مسکوک و اسکناس گردش سرعت

 ٣/٥ ٥/٥ ٠/٥ ٠/٥ ٦/٤ سرعت گردش پول
 ٨/١ ٠/٢ ١/٢ ٢/٢ ١/٢ سرعت گردش نقدينگي

 ١/١٢ ٢/١٥ ٦/١٥ ٨/١٥ ٤/١١ نرخ تورم
 ".۱۳۸۴صادی سال خالصه تحوالت اقت"و " ۱۳۸۳گزارش اقتصادی و ترازنامه سال "ايران ،. ا . مرکزی ج  بانک: خذأم
 .ارقام توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه و برحسب قيمتهاي جاري پيش از تعديل فصلي است*

 المللي  روند قيمتها در سطح بينـ ٧
ازنظرنرخ  ،ايران)٢٠٠٥ سال(متحد توسعه انساني سازمان ملل گزارش آخرين براساس

) شود گيري مي دمات مصرفي اندازهکاالها و خ بهاي رشدشاخص نرخ برحسب که( ساليانه تورم
 کشور که آمار نرخ ١٦٠ رابين١٣٣ رتبه, درصد٨/٢٢ساالنه بامتوسط)١٩٩٠-٢٠٠٣(دردوره
) ٢٠٠٢-٠٣(اين نرخ در دوره . آنها موجود است، به خود اختصاص داده است ساليانه تورم
. باشد ي م١٣٢ کشور، ١٤٣رتبه ايران در دوره مزبور بين . يافته است درصدکاهش٥/١٦به

دهد که سرعت کاهش نرخ تورم کشور در دوره اخير، کندتر از روند جهاني  اين نشان مي
ماندن ايران از روند جهاني کاهش  المللي حاکي از عقب هاي بين بيني پيش. بوده است

 .تري نسبت به ساير کشورها در سالهاي آتي است هاي پايين نرخ تورم و کسب رتبه
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 ميالدي به کشورهاي نيوزيلند، جمهوري ٢٠٠٤سال کمترين ميزان تورم در 
 و بيشترين ميزان تورم در اين -٤/٠ و -٠٧/٢، -١/٠آفريقاي مرکزي و چين به ترتيب با 

 درصد ٣/٣٧، ٥/٥١سال به کشورهاي جمهوري دومينيکن و آنگوال، به ترتيب با 
 .اختصاص داشته است

ماههای  در منتخب ايکشوره نرخ تورم در برخي) ١٢(درجدول پيوست شماره 
 .آورده شده است) ١٣٨٤ اسفند -بهمن  (٢٠٠٦مارس و فوريه سال 

 جمع بندی  -٨
روند قيمتها در اقتصاد ايران طي سالهاي اخير، نشان از پايداري نرخ تورم در 

عبارت ديگر، اگرچه در سطوح باالتر از سطح تورم  به. تورم ساختاري دارد سطح
دوره جاري عامل عمده تورم در اقتصاد كشور تلقي ساختاري، رشد نقدينگي در 

تر از تورم مذكور با تمسك به ابزارهاي  شود، ليكن تقليل تورم به سطوح پايين مي
توجهي  شواهد بيانگر آن است كه بخش قابل. سياست پولي درکوتاه مدت مقدور نيست

 اقتصاد  ريشه در تنگناهاي ساختاري١٣٨٤ها در سال   درصدي قيمت١/١٢از تورم 
نظير اتكاي شديد منابع بودجه دولت به عوايد نفت، سهم باالي هزينه عوامل توليد كشور، 

كشش قيمتي پايين منحني عرضه محصوالت،  خارجي در قيمت تمام شده محصوالت داخلي،
بازي  انتظارات تورمي جامعه، نقدينگي انباشته در اقتصاد كه به تناوب موجد تقاضاي سفته 

ضعف عملكرد دستگاههاي نظارتي و , گردد  ي انواع داراييهاي حقيقي و مالي ميبااليي برا
 .اجرايي و باالخره چسبندگی قيمت ها به خصوص در عقد قراردادها دارد

  نشان می دهد که افزايش ١٣٨٤بررسی تحوالت شاخصهای قيمت درسال 
اميدنيها و خوراكيها، آش”و “ مسكن، سوخت و روشنايي ”شاخص بهای دو گروه اصلی

 درصد در تشکيل ٤٥/٣٢ درصد و ٠٤/٢٧ با ضرايب اهميت نسبی به ترتيب”دخانيات
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. شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی ، بيشرين نقش را در رشد اين شاخص داشته اند
در شاخص بهای عمده فروشی بيشترين سهم از رشد شاخص کل مربوط به شاخص 

با ضريب اهميت “ صنوعات بر حسب مواد اوليهم”و  “ خوراكي مواد” بهای دوگروه اصلی
 درصد بود و رشد شاخص بهای گروههای اصلی   ٩٣/٢٦ درصد و٤/٣٥نسبي 

دليل اصلی رشد “ مستغالت، اجاره و فعاليتهای کار و کسب” و  “ محصوالت صنعتی”
 . نسبت به سال قبل از آن بوده است١٣٨٤شاخص بهای توليدکننده در سال

ند چند سال گذشته قيمت های نسبی به نفع گروه خدمات و به در اين سال ، همان
بررسی شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی . تغيير نمود“ محصوالت صنعتی”زيان گروه 

کاالها و خدمات ”و “ کاالهای وارداتی”، “ کاالها و خدمات اداری”به تفکيک سه گروه 
 درصدی ناشی از ١/١٢ز تورم  درصد ا٨١ به ميزان ١٣٨٤ نشان می دهد در سال “داخلی

 درصد به ٩و “ کاالها و خدمات اداری” درصد ناشی از ١٠، “ کاالها و خدمات داخلی”
 .بوده است“ کاالهای وارداتی”دليل 

 قلم کاال و خدمت شامل بنزين، نفت گاز، ٩با اجرای قانون تثبيت قيمت ها ، قيمت 
ز، برق، آب، نرخ خدمات فاضالب، هاي نفتي، گا نفت سفيد، نفت کوره و ساير فرآورده

 ١٣٨٣هاي پايان شهريور   در سطح قيمت١٣٨٤ارتباطات تلفني و مرسوالت پستي در سال 
به اين ترتيب ، در سال مورد بررسي نرخ رشد گروههايي از کاالها و خدمات . ماند ثابت 

د، هاي اداري هستن که متأثر از تغييرات قيمت PPI و CPI ، WPIمشمول شاخص های 
 متوسط نرخ رشد اقالم مشمول ١٣٨٤در سال . نسبت به سال قبل افزايش کمتري داشت

متوسط .  درصد افزايش يافت۹/۱ تنها به ميزان CPIقانون تثبيت قيمتها موجود در سبد 
 . درصد بود۵/۱۴نرخ رشد ساالنه اين اقالم در سالهای برنامه سوم توسعه 
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گـذاري از بـازدهي      هاي سـرمايه    سپرده ، فقط سکه بهار آزادي و        ١٣٨٤طي سال   
بازدهي واقعي ساير انواع داراييها در اين دوره منفي بـوده           . اند  واقعي مثبت برخوردار بوده   

 سرمايه گـذاری در     ١٣٨٤دهد که در سال       روند قيمت و بازدهي داراييها نشان مي      . است
 آزادی از باالترين    بورس از باالترين بازدهي واقعی منفی و سرمايه گذاری روی سکه بهار           

 . بازدهی واقعی مثبت برخوردار بوده است
در ايـن سـال بـه       .  محدود گرديد  ۸/۱ سرعت گردش نقدينگی به      ۱۳۸۴در سال   

دليل بهبود خدمات شبکه بانکي وگـسترش اسـتفاده از ابزارهـاي پرداخـت غيرنقـدي و                 
رکـود حـاکم بـر      الکترونيکي، رشد باالی نقدينگی و کاهش فعاليتهای اقتصادی ناشی از           

سرعت گردش نقدينگی به حداقل     ...) مسکن، بورس، خودرو، تلفن همراه و     (يها  يبازار دارا 
 .ميزان خود طی پنج سال مذکور کاهش يافت
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 :پيوستها
 قانون برنامه چهارم توسعه) ٣( ماده - الف

سعه و به منظور به حداکثر رساندن قانون برنامه چهارم تو) ٣(براساس ماده 
دهي مازاد اقتصادي، انجام اصالحات  وري از منابع تجديدناپذير انرژي ، شکل بهره

وري در توليد، مصرف و نيز تجهيزات و تاسيسات آاقتصادي، بهينه سازي و ارتقاي فن
کننده انرژي و برقراري عدالت اجتماعي ، دولت مکلف است ضمن فراهم آوردن  مصرف

قدمات از جمله گسترش حمل و نقل عمومي و عملياتي کردن سياستهاي مستقيم م
 :جبراني اقدامهاي ذيل را از ابتداي برنامه چهارم به اجرا گذارد

گذاري نفت کوره، نفت گاز و بنزين بر مبناي قيمتهاي   نسبت به قيمتـالف 
ات ذيل را فروشي خليج فارس، اقدام کرده و از محل منابع حاصله اقدام  عمده

 :به عمل آورد
 .پذير  کمک مستقيم و جبراني از طريق نظام تامين اجتماعي به اقشار آسيبـ١
 مقاوم سازي ساختمانها و مسکن شهري و روستايي در مقابل زلزله و بهينه سازي ـ ٢

 .ساخت و سازها در مصرف انرژي
رون شهري، درون شهري و ب( کمک به گسترش و بهبود کيفيت حمل و نقل عموميـ ٣
، توليد خودروهاي دوگانه سوز و همچنين توسعه عرضه گاز طبيعي )اي آهن و جاده راه

 .اي به حمل و نقل عمومي درون شهري فشرده با قيمتهاي يارانه
اي و تجهيز شبکه فوريتهاي پزشکي پيش بيمارستاني   کاهش نقاط حادثه خيز جادهـ ٤

 .و بيمارستاني کشور 



 ١٣٨٤ در سال تحوالت شاخص های قيمت

 

 

١٢٥

وري وسايل، تجهيزات آ سازي و کمک به اصالح و ارتقاي فن هينه اجراي طرحهاي بـ ٥
کننده انرژي در جهت کاهش مصرف انرژي و آلودگي هوا  هاي مصرف  و سامانهها هکارخان

 .هاي کم مصرف وريآ و توانمندسازي مردم در کاربرد فن
 به اي  مين آب بخش کشاورزي با قيمت نفت سفيد يارانهأ نفت گاز براي تـ  ١تبصره 

 .اي عرضه خواهدشد صورت سهميه
آالت بخش کشاورزي، هر ساله معادل يارانه   در مورد مصرف نفت گاز ماشينـ ٢تبصره

اي که به  نامه گيرد تا براساس آيين مربوطه در اختيار وزارت جهاد کشاورزي قرار مي
پيشنهاد وزارت جهاد کشاورزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور به تصويب 

 .رسد در اختيار بخش کشاورزي قرارگيرد ت وزيران ميئهي
قيمت گاز طبيعي براي صنايع بر مبناي کمترين سطح قيمت آن در صنايع : ب

 .شود کشورهاي همجوار، توسط دولت در ابتداي برنامه تعيين مي
 .در انرژي برق از خانوارهاي کم مصرف حمايت صورت گيرد: ج

  برنامه چهارم توسعهقانون) ٣(  اصالحيه ماده - ب 
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ) ٣(ماده : ماده واحده

 :شود  به شرح زير اصالح مي١١/٦/١٣٨٣جمهوري اسالمي ايران مصوب 
هاي  نفت گاز، نفت سفيد، نفت کوره و ساير فرآورده  قيمت فروش بنزين،-٣ماده 

خدمات فاضالب، ارتباطات تلفن و مرسوالت پستي نفتي، گاز، برق و آب، همچنين نرخ 
براي سالهاي .  خواهد بود١٣٨٣هاي پايان شهريور  در سال اول برنامه چهارم، قيمت

بعدي برنامه چهارم، تغيير در قيمت کاالها و خدمات مزبور طي لوايحي که حداکثر تا 
 اسالمي شود، پيشنهاد و به تصويب مجلس شوراي اول شهريور هر سال تقديم مي

 .بايد همراه با توجيه اقتصادي، اجتماعي باشد پيشنهاد هر قيمتي مي. رسد مي
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 اشتراک، حق انشعاب، ديماند،  هاي مرتبط از جمله حق ساير دريافتي: ١تبصره 
 .باشند مشمول اين حکم مي... عوارض و 

سازي  دولت مکلف است براي کاهش مصرف بنزين از طريق بهينه: ٢تبصره 
مانند توقف توليد خودروهاي پرمصرف، دوگانه سوزکردن ( صنعت خودرو محصوالت

و ) خودروهاي موجود، الزام سازندگان سواري به نصب تجهيزات گاز سوز در پلتفرم
افزايش ظرفيت حمل و نقل عمومي و روشهاي ديگر، تمهيدات الزم را فراهم آورد، به 

م نياز داخلي به بنزين از محل توليد طوري که از ابتداي نيمه دوم سال اول برنامه چهار
) گاز طبيعي فشرده(هاي جايگزين توليد داخل  پااليشگاههاي داخل کشور و يا فرآورده

 .شود تأمين 
 گزارش مربوط به اجراي وظيفه ١٣٨٣دولت مکلف است تا پايان سال : ٣تبصره 

وري اسالمي برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمه) ٥(مندرج در ماده 
ها را تقديم مجلس  وري و کاهش هزينه  براي افزايش بهره١٧/١/١٣٧٩ايران مصوب 

 .شوراي اسالمي نمايد
جويي در مصرف آب شرب،  به منظور کاهش مصارف غيرضرور و صرفه: ٤تبصره 

کنندگان غيرتوليدي  شود از مصرف برق و گاز به شرکتهاي آب، برق و گاز اجازه داده مي
باالتر از الگوي مصرف، جريمه مقطوع دريافت و به درآمد عمومي در خزانه با مصارف 
هاي الگوي مصرف و ميزان جريمه مذکور را هر سال ضمن  دولت سقف. واريز نمايد

 .نمايد  به مجلس شوراي اسالمي پيشنهاد مي هاي اليحه بودجه تبصره
ال اول برنامه نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران از نيمه دوم س: ٥تبصره 

چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مجاز به 
 :باشد که  مي) اعم از ساخت داخل يا وارداتي(گذاري خودروهايي  شماره
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 . امکان استفاده از حداقل دو نوع سوخت را داشته باشند-اوالً
 زيست در  استانداردهاي تعيين شده توسط سازمان حفاظت محيط-ثانياً

خصوص ميزان و نحوه سوخت موتور خودروها را رعايت نموده باشند که در اين صورت 
بايستي گواهينامه صادره از سازمانهاي حفاظت محيط زيست، استاندارد و تحقيقات 

سازي مصرف سوخت کشور حاکي از اين امر، ضميمه مدارک تحويلي  صنعتي و بهينه
 .نيروي انتظامي باشد

هـاي     جمهوري اسالمي ايران موظف است از طريق شبکه        ي و سيما  صدا: ٦تبصره
سراسري و استاني خود نسبت به تنوير افکار عمومي در خصوص ضرورت اعمال مـصرف               
بهينه در مصاديق ماده واحده اقدام و گزارش عمکرد خود را ماهانه به کميسيون برنامه و 

 .مايدبودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسالمي تقديم ن
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 (١٠٠=١٣٧٦) مصرفيشاخص بهاي کاالها و خدمات  )١(جدول شماره 
 اهميت  

 شاخص
قبل  سال به نسبت سال متوسط متوسط شاخص  

 در  سال اسفند بهمن اسفند نسبي در
 درصد تغيير

شاخص  برتغييرات اثرمستقيم  گروههاي شاخص
 )درصد(كل  ١٣٨٤ ١٣٨٣ ١٣٨٤ ١٣٨٣ ١٣٨٤ ١٣٨٤ ١٣٨٣  سال پايه

                گروههاي اختصاصي
  ٥٫١ ٩٫٨ ٢٣٢٫٩٢٥٥٫٨١٢٫٥ ٢٧٠٫١ ٢٦٣٫٣ ٢٥٣٫٥  ٦٠٫٩٣ كاال

  ١٥٫٨٢٫٤ ٣٤٢٫١٣٩٦٫١١٨٫٦ ٤٢٠٫٢ ٤١٥٫٣ ٣٦٠٫٨  ١٢٫٠٣ خدمت
  ١٣٫٨٤٫٦ ٣٣٨٫٠٣٨٤٫٨١٨٫٢ ٤٠٦٫٥ ٤٠٢٫٧ ٣٥٩٫٢  ٢٧٫٠٤ مسكن، سوخت و روشنايي 

  ١٢٫١ ١٢٫١ ١٥٫٢ ٣٠٧٫٦ ٢٧٤٫٥  ٣٢٥٫٠  ٣١٩٫٣  ٢٩٥٫٠  ١٠٠٫٠٠ شاخص كل
                هاي اصلي و منتخب فرعيگروه

  ٣٫٥ ١٠٫٤ ١٤٫٢ ٣١٠٫٣ ٢٨١٫٠  ٣٣١٫٦  ٣٢٠٫١  ٣١١٫٩  ٣٢٫٤٥ خوراكيها، آشاميدنيها و دخانيات
  ٠٫٦  ٦٫٠ ١١٫٧ ٣٦٣٫٤ ٣٤٢٫٨  ٣٨٣٫٠  ٣٧٤٫١  ٣٥٣٫١  ٧٫٩١    گوشت قرمز ، مرغ و ماهي    

  ٠٫٦ ١١٫٦ ٨٫٥ ٢٨٧٫٢ ٢٥٧٫٣  ٢٩٦٫٨  ٢٩٤٫٨  ٢٧٢٫٦  ٥.٥٦    نان ، برنج و فرآورده هاي غالت    
  ١٫٣ ١٥٫٧ ٢١٫٢ ٣٣١٫٧ ٢٨٦٫٧  ٣٧٥٫٩  ٣٤٢٫٣  ٣٧١٫٢  ٧٫٩٥     ميوه ها و سبزيها    
  ٠٫٢  ٤٫٣ ١٦٫٣ ٢٨٣٫٦ ٢٧١٫٨  ٢٩٣٫٨  ٢٩٣٫٠  ٢٨١٫٧  ٣٫٨٤    لبنيات و تخم مرغ    

  ١٣٫٨٤٫٦ ٣٨٤٫٨١٨٫٢ ٣٣٨٫٠  ٤٠٦٫٥  ٤٠٢٫٧  ٣٥٩٫٢  ٢٧٫٠٤ مسكن، سوخت و روشنايي 
  ٤٫٥ ١٤٫٧ ١٨٫٨ ٣٨١٫٧ ٣٣٢٫٨  ٤٠٤٫٦  ٤٠٠٫٥  ٣٥٤٫٦  ٢٥٫٤١    مسكن    

  ٠٫١  ٣٫٢ ١١٫٢ ٤٣٢٫٧ ٤١٩٫٢  ٤٣٥٫٨  ٤٣٦٫٥  ٤٣٠٫٦  ١٫٦٣    برق ، آب و سوخت    
  ٠.٥  ٩٫٤ ١٧١٫٠٩٫٥ ١٥٦٫٣  ١٧٧٫٢  ١٧٥٫٣  ١٦٣٫٨  ٩٫٥٥ پوشاك

  ٠٫٦ ١١٫٩ ٢١٤٫٠١٦٫١ ١٩١٫٢  ٢٢٠٫٦  ٢١٨٫٧  ٢٠٥٫٦  ٧٫٢٢درخانه مورداستفاده اثاث،كاالهاوخدمات
  ٠٫٨  ٧٫٦ ٢٥٤٫٧١١٫٠ ٢٣٦٫٦  ٢٦٤٫٩  ٢٦١٫٠  ٢٤٥٫٥  ١١٫٤٠ حمل و نقل و ارتباطات

  ١٫١ ١٩٫٣ ٤٠٢٫٨١٧٫٤ ٣٣٧٫٥  ٤٢٦٫٧  ٤٢٤٫٧  ٣٥٧٫١  ٤٫٥٧ درمان و بهداشت
  ٠٫٥ ١٥٫٢ ٢٨٨٫٨١٥٫٣ ٢٥٠٫٨  ٣١٤٫٧  ٣١٣٫٩  ٢٦٧٫٦  ٣٫٥٣ ح، تحصيل و مطالعهتفري

  ٠٫٥ ١٢٫٤ ٣١٥٫٨١٤٫٧ ٢٨١٫٠  ٣٢٦٫٣  ٣٢٤٫٧  ٢٩٣٫٣  ٤٫٢٤ كاالها و خدمات متفرقه
 ي ايران اداره آماراقتصادي،گزارشهاي آماري ماهانهمبانک مرکزي جمهوري اسال: خذأم

 ناشي از گرد نمدن ارقام استاختالف در سرجمع ستونها 
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 (١٠٠=١٣٧٦)          شاخص بهاي عمده فروشي کاالها   )٢(جدول شماره 
 اهميت  

 شاخص
 درصد تغيير متوسط شاخص  

 ١٣٨٤ ١٣٨٣  سال پايه ١٣٨٣ ١٣٨٤ ١٣٨٤ ١٣٨٣ ايه سال پ گروههاي شاخص نسبي در در  سال اسفند بهمن اسفند نسبي در

 قبل  سال به نسبت سال متوسط
شاخص  اثر مستقيم بر تغييرات

 )درصد(کل
                 گروههاي عمده

  ٧٫٢ ٩٫٥  ١٤٫٣  ٢٧٧٫٤  ٢٥٣٫٣  ٢٢٩٫٤  ٢٢٩٫١  ٢٠٧٫٧ ٧١٫٧٥ كاالهاي توليد و مصرف شده در كشور
  ١٫٣ ٦٫٦  ١٤٫٥  ٢٠٤٫٢  ١٩١٫٥  ١٧٠٫٨  ١٦٩٫٧  ١٦٢٫٩ ٢٤٫٢٩ كاالهاي وارداتي

  ١٫١ ١٩٫٠  ٢٢٫٥  ٤١١٫٠  ٣٤٥٫٤  ٢٩٣٫٩  ٢٩٤٫٠ ٢٨٢٫٥ ٣٫٩٦ كاالهاي صادراتي 
  ٩٫٥  ٩٫٥  ١٤٫٧  ٢٦٤٫٩  ٢٤١٫٩  ٢١٧٫٧  ٢١٧٫٢  ١٩٩٫٨ ١٠٠٫٠٠ شاخص كل 

                 گروههاي اصلي 
  ٤٫١  ١٠٫٣  ١٢٫٧  ٣٠٤٫١  ٢٧٥٫٨  ٢٥٢٫٩  ٢٥٣٫٣  ٢٢٩٫٤ ٣٥٫٤٠ مواد خوراكي

  ٠٫١  ٨٫٠  ٧٫٤  ٢٧٦٫٢  ٢٥٥٫٧  ٢٤٠٫٢  ٢٤٠٫٧  ٢٢٨.٠ ٠٫٧٨ نوشابه ها و دخانيات 
  ٠٫١  ٤٫١  ١٠٫٨  ٢٢٤٫٦  ٢١٥٫٨  ٢٠٨٫٥  ٢٠٧٫٢  ١٨٠٫٥ ٣٫٨٦ مواد صنعتي غير از مواد سوختني معدنی

  ٠٫٢  ٤٫٧  ١٢٫٢  ٤٨٦٫٣  ٤٦٤٫٥  ٤٠٩٫٥  ٤٠٩٫١  ٣٤٧٫٦ ٢٫٧٦ سوختهاي معدني و فرآورده هاي آن 
  ١٫٤  ١٦٫٠  ١٣٫٣  ٢٨١٫٥  ٢٤٢٫٧  ٢٢٢٫٧  ٢٢٢٫٩  ٢١٠٫٦ ٨٫٦٠ مواد شيميايي و پتروشيمي

  ٢٫٥  ٩٫٥  ٢٥٫٦  ٢٥٧٫٨  ٢٣٥٫٤  ١٩٥٫٨  ١٩٤٫٨  ١٧٨٫٥ ٢٦٫٩٢ مصنوعات برحسب مواد اوليه 
  ٠٫٩  ٦٫٦  ٧٫٢  ١٨٢٫٤  ١٧١٫١  ١٦٢٫٢  ١٦٠٫٥  ١٥٧٫٧ ١٩٫٤٥ ماشين آالت و وسايل نقليه 

  ٠٫١  ٨٫٢  ٣٫٧  ١٧٦٫٢  ١٦٢٫٩  ١٥٩٫٤  ١٥٩٫٣  ١٥٣٫٩ ٢٫٢٣ كاالهاي متفرقه 
                 گروههاي اختصاصي

  ٣٫٢  ١٠٫١  ١٣٫٥  ٣١٠٫٦  ٢٨٢٫١  ٢٥٨٫٦  ٢٥٩٫٣  ٢٣٣٫٢ ٢٦٫٨٢ وماهيگيری دامپروری كشاورزي محصوالت
  ٠٫٧  ٦٫٢  ٢٣٫٩  ٢٨٥٫٤  ٢٦٨٫٨  ٢٢٤٫٨  ٢٢٣٫٧  ٢٠٦٫٢ ١٠٫٧٤ مصالح ساختماني 
  ٠٫٣  ٤٫٧  ٣٣٫١  ٢٦٢٫٧  ٢٥٠٫٨  ١٩١٫٩  ١٩٠٫٥  ١٨٥٫١ ٦٫٢٣ ي فلزي         مصالح ساختمان

  ٠٫٤  ٧٫٩  ١٤٫٦  ٣١٦٫٩  ٢٩٣٫٨  ٢٧٠٫١  ٢٦٩٫٧  ٢٣٥٫٤ ٤٫٥١     مصالح ساختماني غير فلزي      
 بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران اداره آمار اقتصادي، گزارشهاي آماري ماهانه: مأخذ 

 .ستونها ناشي از گرد نمودن ارقام استاختالف در سرجمع 



  
         روند

 

 

 

١٣٢

 (١٠٠=١٣٧٦)                                       شاخص بهاي توليدکننده                                           )٣(جدول شماره 
 شاخص

 
 درصد تغيير

 اسفند بهمن اسفند

 
 متوسط شاخص

 نسبي در در  سال
 گروههاي شاخص

 اهميت
 نسبي در
 سال پايه

١٣٨٤ ١٣٨٣  سال پايه ١٣٨٣ ١٣٨٤ ١٣٨٤ ١٣٨٣

قبل  لسا به نسبت سال متوسط
اثر مستقيم بر 

)درصد(شاخص کل تغييرات
               گروههاي اختصاصي
  ١٫١ ٤٫٥  ١٧٫٩  ٣١٢٫٥  ٢٩٩٫٢ ٣١٥٫٨  ٣١١٫٩ ٣١٨٫٧ ٢٣٫٦١ جنگلداري و ماهيگيري, كشاورزي ،دامداري 

  ٣٫٧ ٩٫٠  ١٤٫٨  ٢٧١٫٧  ٢٤٩٫٢ ٢٨١٫٤  ٢٨٠٫٠ ٢٦٢٫٩ ٤٧٫٩١ برق وگازوآب مينأوت صنعتي حصوالتموادمعدني، م
  ٤٫٦ ١٣٫٦  ١٨٫٦  ٣٩٢٫٠  ٣٤٥٫٢ ٤٠٨٫٧  ٤٠٥٫١ ٣٦٥٫٣ ٢٨٫٤٨ خدمات

  ٩٫٥  ٩٫٥  ١٦٫٨  ٣١٥٫٦  ٢٨٨٫٣ ٣٢٥٫٨  ٣٢٣٫٢ ٣٠٥٫٢ ١٠٠٫٠٠ شاخص كل
               گروههاي اصلي 

  ١٫٠  ٤٫٢  ١٧٫٩  ٣١١٫٢  ٢٩٨٫٦ ٣١٤٫٤  ٣١٠٫٤ ٣١٧٫٨ ٢٣٫١٩ دامداري و جنگلداريكشاورزي ،
  ٠٫١ ١٥٫٣  ٢٢٫٥  ٣٨٥٫٣  ٣٣٤٫٣ ٣٩٥٫٤  ٣٩٥٫٤ ٣٦٧٫٤ ٠٫٤٢ ماهيگيري 
  ٠٫١ ١٦٫٥  ٨٫٢  ١٩٨٫٨  ١٧٠٫٦ ٢٣٤٫٥  ٢١٩٫٥ ١٧٩٫٩ ٠٫٩٤ مواد معدني

  ٣٫٦  ٩٫٣  ١٤٫٧  ٢٧١٫٤  ٢٤٨٫٢ ٢٨١٫٠  ٢٧٩٫٨ ٢٦٢٫٤ ٤٥٫١٧ محصوالت صنعتي
  ٠٫٠  ٠٫٨  ١٨٫١  ٣١٧٫٧  ٣١٥٫١ ٣١٧٫٢  ٣١٧٫٢ ٣١٨٫٢ ١٫٨٠ مين برق، گاز و آب أت

  ٠٫٠ ١٥٫٦  ١٨٫٦  ٣٢٣٫٩  ٢٨٠٫٢ ٣٤٩٫٣  ٣٤١٫٧ ٢٩٨٫٧ ٠٫٣٢ تعمير وسايط نقليه موتوري 
  ٠٫١ ١٢٫٥  ١٦٫٠  ٣٧٧٫٩  ٣٣٥٫٩ ٣٩٣٫١  ٣٨٨٫٣ ٣٥٣٫١ ٠٫٧٣ هتل و رستوران

  ١٫٤ ١٢٫٣  ١٤٫٢  ٣٤٢٫٣  ٣٠٤٫٧ ٣٥٤٫٠  ٣٤٨٫٥ ٣٢٥٫٠ ١٠٫٥٣ حمل و نقل ، انبارداري و ارتباطات
  ٠٫٢  ٥٫٩  ٣٤٫٠  ٨٤٨٫٩  ٨٠١٫٤ ٨٢١٫٩  ٨٣٣٫٨ ٨١٢٫٩ ١٫١٧ واسطه گريهاي مالي

  ١٫٩ ١٤٫٧  ١٩٫٠  ٣٨٠٫٦  ٣٣١٫٧ ٤٠٣٫٤  ٣٩٩٫٣ ٣٥٣٫٤ ١١٫١٩ مستغالت، اجاره و فعاليتهاي كار و كسب
  ٠٫٢ ٢٠٫٦  ٢٢٫٩  ٤٩٤٫٣  ٤٠٩٫٩ ٥٥٥٫٠  ٥٥٥٫١ ٤٤٥٫٨ ٠٫٥٩ آموزش

  ٠٫٥ ٢٠٫٣  ١٨٫٧  ٤٢٢٫٠  ٣٥٠٫٩ ٤٤٤٫٩  ٤٤٣٫١ ٣٦٦٫٣ ٢٫٢٣ بهداشت و مددكاري اجتماعي
  ٠٫٣ ١٣٫٣  ١٨٫١  ٤٠٥٫١  ٣٥٧٫٦ ٤١٨٫٢  ٤١٦٫٢ ٣٧٤٫٩ ١٫٧٢ وشخصي اجتماعي, عمومي خدمات سايرفعاليتهاي

 .ايران ، اداره آمار اقتصادی ،گزارشهای آماری ماهانه. ا . بانک مرکزی ج : خذأم
 ارقام است اختالف در سر جمع ستونها ناشي از گرد نمودن .
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 )١٣٧٦=١٠٠(                    شاخص بهاي کاالهاي صادراتي در ايران                       )٤(جدول شماره 
 اهميت  

 شاخص
 شاخص متوسط  

 در  سال اسفند بهمن اسفند نسبي در
 درصد تغيير
 نسبي در

 ١٣٨٤ ١٣٨٣  سال پايه ١٣٨٣ ١٣٨٤ ١٣٨٤ ١٣٨٣  سال پايه گروههاي شاخص

قبل  سال به نسبت سال متوسط
اثر مستقيم بر تغييرات 

 )درصد(شاخص کل 
  ١٦.٢  ١٦٫٢  ٢٨٫٤  ٤٠٩٫٩  ٣٥٢٫٧  ٤٥٢٫٤  ٤٥٧٫١  ٣٨٨٫١  ١٠٠٫٠ شاخص كل

  ٠٫٢-  ٥٫٢-  ١٣٫٩  ٥٢٢٫٥  ٥٥١٫٢  ٤٨٦٫٨  ٤٨٨٫٥  ٥٦١٫٣  ١٫٨٥ محصوالت حيواني 
  ٠٫٥  ٦٫١  ٣٠٫٣  ٢٨٧٫٢  ٢٧٠٫٧  ٢٨٨٫٤  ٢٧٥٫٩  ٢٩٨٫١  ١١٫٤٠ محصوالت نباتي

  ٠٫٠  ٣٫٩  ١٠٫٣  ٢٥٣٫٧  ٢٤٤٫١  ٢٥٤٫١  ٢٥٣٫٥  ٢٦٢٫١  ٠٫٤٣ چربيها و روغن هاي حيواني و نباتي
  ٢٫١  ٢٧٫٥  ١١٫٧  ٣٨٢٫٩  ٣٠٠٫٤  ٤٣١٫٠  ٤٣٠٫٨  ٣٥٢٫٧  ٨٫٨٧ يع غذايي، نوشابه ها و توتونمحصوالت صنا

  ٧٫٦  ٣٧٫٦  ٣١٫٠  ١٠١٦٫١  ٧٣٨٫٢  ١٢٧٠٫٨  ١٣٤٠٫٦  ٨٠٠٫٠  ٩٫٦٩ محصوالت معدني
  ١.٣  ٧٫٠  ٤٤٫٣  ٤٤٣٫٨  ٤١٤٫٦  ٤٦١٫٩  ٤٦١٫٤  ٤٥٧٫٩  ١٥٫٥٧ محصوالت صنايع شيميايي و صنايع وابسته 

  ٠٫١  ٢٫٣  ٤٧٫٩  ٣٢٧٫٩  ٣٢٠٫٦  ٣٣٦٫٠  ٣٣٥٫٩  ٣٤٢٫٦  ٣٫٦٣ مواد پالستيك و كائوچو و مصنوعات آنها
  ٠٫٤-  ٩٫٤-  ٥٫٩  ٣٧٥٫٨  ٤١٤٫٩  ٣٦٥٫٨  ٣٦٥٫٤  ٤٢٣٫٤  ٣٫٤٩ پوست و چرم و محصوالت چرمي 

  ٠.٠  ١٠٫٩  ٨٫٣  ٢٨٩٫٨  ٢٦١٫٣  ٢٩٣٫٩  ٢٩٣٫٣  ٢٧٥٫٩  ٠٫٢٩  چوبي يچوب و اشيا
  ٣٫٦  ٢٢٫٦  ٩٫١  ٢٤٥٫٢  ٢٠٠٫٠  ٢٨١٫١  ٢٨١٫٢  ٢٢٤٫٨  ٢٧٫٧٣ مواد نسجي و مصنوعات از اين مواد 

  ٠٫١  ٤٫٥  ١١٫٩  ٣٠٣٫٥  ٢٩٠٫٤  ٣٠٢٫٥  ٣٠٣٫٢  ٣١٣٫٠  ٢٫٠٩ انواع كفش 
  ٠٫١  ٧٫٦  ٦٫٦  ٢٧٨٫١  ٢٥٨٫٤  ٢٨٤٫٦  ٢٨٣٫٧  ٢٧٧٫٢  ١٫٥٦ مصنوعات ساخته شده از انواع سنگ 

  ١٫٢  ٩٫٢  ٧١٫١  ٥١٤٫٢  ٤٧٠٫٧  ٥١٩٫٢  ٥١٩٫١  ٥٢٥٫٤  ٩٫٨٢ لزات معمولي و مصنوعات آنها ف
  ٠٫١  ١٤٫٢  ١٤٫٠  ٣١٠٫٠  ٢٧١٫٦  ٤٢٦٫٨  ٣٤٣٫٧  ٢٧٨٫٧  ٠٫٧٢ ماشين آالت مكانيكي و ادوات برقي

  ٠٫٠  ٢٫٩-  ٦.٨  ١٩٥٫٦  ٢٠١٫٤  ١٩٤٫٣  ١٩٤٫٥  ٢٠٥٫٠  ١٫١٢ وسايل نقليه زميني و تجهيزات ترابري 
  ٠٫٠  ٥٫٨  ٢٫٦-  ٣٤٨٫٥  ٣٢٩٫٤  ٣٥٠٫٥  ٣٥٠٫٥  ٣٤٤٫٦  ٠٫٧٦ دستگاههاي اپتيك ،دقت سنجي و پزشكي 

 .ايران ، اداره آمار اقتصادی ،گزارشهای آماری ماهانه. ا . بانک مرکزی ج : خذأم
 ارقام است اختالف در سر جمع ستونها ناشي از گرد نمودن .



  
         روند

 

 

 

١٣٤

 )١٣٧٦=١٠٠(           متوسط ساالنه شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي در مناطق شهری استانهایمختلف)   ٥(جدول شماره 
 سال اهميت نسبي 

 
   درصد تغيير

 اثرمستقيم در تغيير شاخص
 استان ١٣٨٤ كل سال 

 درصد واحد درصد    ١٣٨٤ ١٣٨٣   ١٣٨٤ ١٣٨٣ ١٣٨٢  در سال پايه
 ٣٫٢ ٠٫٤   ٩٫٣ ١٤٫٠   ٢٨٦٫٣ ٢٦١٫٩ ٢٢٩٫٧ ٤٫٢٩ آذربايجان شرقي
 ٢٫٧ ٠٫٣  ١٣٫٥ ١٥٫٢  ٢٩٣٫٣ ٢٥٨٫٥ ٢٢٤٫٤ ٢٫٥٥ آذربايجان غربي

 ١٫١ ٠٫١  ١١٫٥ ١٧٫٢  ٣٠١٫٤ ٢٧٠٫٣ ٢٣٠٫٦ ١٫١٤ اردبيل
 ٨٫٧ ١٫٠  ١٣٫٢ ١٥٫٧  ٣٠٣٫٢ ٢٦٧٫٨ ٢٣١٫٥ ٨٫١٣ اصفهان

 ٠٫٥ ٠٫١  ١٠٫٩ ١٥٫٥  ٣٢٤٫٥ ٢٩٢٫٦ ٢٥٣٫٣ ٠٫٤٩ ايالم
 ٠٫٨ ٠٫١  ١١٫٤ ١٦٫٠  ٢٨٦٫٩ ٢٥٧٫٥ ٢٢٢٫٠ ٠٫٩١ بوشهر
 ٣٢٫٩ ٤٫٠  ١١٫١ ١٤٫٩  ٣١٣٫١ ٢٨١٫٩ ٢٤٥٫٤ ٣٤٫٩٢ تهران

 ٠٫٩ ٠٫١  ١٢٫٧ ١٥٫٢  ٢٨٨٫٣ ٢٥٥٫٩ ٢٢٢٫٢ ٠٫٩٧ چهارمحال وبختياري
 ٨٫١ ١٫٠  ١٣٫٣ ١٤٫٤  ٣٠١٫٢ ٢٦٥٫٩ ٢٣٢٫٤ ٧٫٦٢ خراسان

 ٦٫٢ ٠٫٧  ١٤٫٨ ١٥٫٧  ٣٢١٫٠ ٢٧٩٫٧ ٢٤١٫٧ ٤٫٩٤ خوزستان
 ٠٫٨ ٠٫١  ١٠٫٩ ١٤٫٥  ٣١٦٫٣ ٢٨٥٫٣ ٢٤٩٫١ ٠٫٨٢ جانزن

 ٠٫٨ ٠٫١  ١٣٫٠ ١٦٫٦  ٣٢٧٫٥ ٢٨٩٫٨ ٢٤٨٫٥ ٠٫٧٣ سمنان
 ١٫٤ ٠٫٢  ١٢٫٠ ١١٫٩  ٢٧٩٫١ ٢٤٩٫١ ٢٢٢٫٦ ١٫٥٦ سيستان وبلوچستان

 ٦٫٥ ٠٫٨  ١٢٫٣ ١٩٫٣  ٣٠٨٫١ ٢٧٤٫٤ ٢٣٠٫٠ ٦٫٤٣ فارس
 ٢٫١ ٠٫٣  ١٢٫١ ١٧٫٣  ٣١٧٫٩ ٢٨٣٫٥ ٢٤١٫٦ ٢٫٠٠ قزوين

 ١٫٨ ٠٫٢  ١٣٫٣ ١٤٫١  ٣٠٠٫٨ ٢٦٥٫٦ ٢٣٢٫٨ ١٫٦٨ قم
 ١٫٥ ٠٫٢  ١٤٫٤ ١٧٫٩  ٣٤٥٫٧ ٣٠٢٫٣ ٢٥٦٫٥ ١٫١٥ كردستان

 ٢٫٠ ٠٫٢  ١٠٫٩ ١٥٫٣  ٣٠٣٫١ ٢٧٣٫٢ ٢٣٧٫٠ ٢٫٢١ كرمان
 ٢٫٣ ٠٫٣  ١٢٫٨ ١٥٫٩  ٣٣١٫٧ ٢٩٤٫٠ ٢٥٣٫٧ ٢٫٠١ كرمانشاه

 ٠٫٦ ٠٫١  ١٥٫٣ ١٦٫٠  ٣٢٠٫٦ ٢٧٨٫٠ ٢٣٩٫٦ ٠٫٤٦ يلويه وبويراحمدکكه
 ١٫٢ ٠٫١  ١٣٫٧ ١٣٫٢  ٢٧٧٫١ ٢٤٣٫٨ ٢١٥٫٣ ١٫١٥ گلستان
 ٢٫٧ ٠٫٣  ١٠٫٧ ١١٫٣  ٢٩٨٫٨ ٢٦٩٫٨ ٢٤٢٫٤ ٣٫١١ گيالن
 ١٫٦ ٠٫٢  ١٢٫٨ ١٦٫٨  ٣١٩٫٥ ٢٨٣٫٣ ٢٤٢٫٥ ١٫٤٢ لرستان

 ٣٫٧ ٠٫٥  ١٢٫٩ ١٤٫٨  ٣٠٥٫٣ ٢٧٠٫٥ ٢٣٥٫٧ ٣٫٥٤ مازندران
 ١٫٩ ٠٫٢  ١٢٫٨ ١٦٫٨  ٣١٦٫٢ ٢٨٠٫٤ ٢٤٠٫٠ ١٫٧٨ مركزي

 ٠٫٩ ٠٫١  ١٢٫٣ ١٦٫١  ٢٩٤٫٢ ٢٦٢٫٠ ٢٢٥٫٦ ٠٫٩٠ هرمزگان
 ١٫٨ ٠٫٢  ١٢٫١ ١٥٫٣  ٢٩٤٫٥ ٢٦٢٫٦ ٢٢٧٫٨ ١٫٨٣ همدان

 ١٫٣ ٠٫٢  ١٣٫٧ ١٤٫٢  ٢٩٤٫١ ٢٥٨٫٧ ٢٢٦٫٥ ١٫٢٦ يزد
 ١٠٠٫٠ ١٢٫١   ١٢٫١ ١٥٫٢   ٣٠٧٫٦ ٢٧٤٫٥ ٢٣٨٫٢ ١٠٠٫٠٠ متوسط كل كشور

 ، اداره آمار اقتصادی ،گزارشهای آماری ماهانهايران . ا . بانک مرکزی ج : خذمأ
  در دسترس نبوده است آمار تفکيکی استانهای خراسان شمالی،رضوی و جنوبی تا زمان تهيه گزارش-١



 

 

١٣٥
 

ص
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ت در سال 

هاي قيم
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 شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفيزير مجموعه های )٦(جدول شماره 
 

                                                                                                                           (١٠٠=١٣٧٦) 

  
 

             
٨٤تغييرات شاخص در سال  متوسط

 اثر مستقيم بر تغييرات شاخص متوسط شاخص در سال اهميت 

  تغييرات شاخص ١٣٧٩-٨٣دردوره نسبي در
 شاخص

 سال پايه
١٣٨٢ ١٣٨١ ١٣٨٠ ١٣٧٩ ١٣٧٨ 

 
١٣٨٣ 

 
١٣٨٤ 

 )درصد(

درصد 
 تغيير

 )درصد( كل
 شاخص كل

 
١٠٠٫٠٠  

 
١٤١٫٨  

 
١٥٩٫٧  

 
١٧٧٫٩  

 
٢٠٦٫٠  

 
٢٣٨٫٢  

 
٢٧٤٫٥ 

 
٣٠٧٫٦  

 
١٤٫١ 
 

١٢٫١  
 

١٢٫١  
 

  ١٫٢  ٩٫٩ ١٥٫١  ٣٥٤٫١ ٣٢٢٫٣  ٢٨٠٫٧  ٢٤٠٫٥ ٢٠٧٫٥  ١٨٤٫٠  ١٥٩٫٥  ١٠٫٢٤ شاخص بهاي کاالها و خدمات اداري 

  ١٫١  ٨٫٦ ٦٫٠  ١٧٩٫٠ ١٦٤٫٨  ١٥١٫١  ١٤٠٫٥ ١٣٤٫١  ١٣٠٫٥  ١٢٣٫٣  ٢٠٫١٦ شاخص بهاي کاالهاي وارداتي 

  ٩٫٨  ١٢٫٩ ١٥٫٧  ٣٣٧٫٨ ٢٩٩٫١  ٢٥٧٫٠  ٢١٩٫٨ ١٨٦٫٢  ١٦٤٫٦  ١٤٤٫٥  ٦٩٫٦٠ بهای کاالها و خدمات داخلی  شاخص
 صادي و محاسبات گزارشا اداره آمار اقت.ا.مأخذ بانک مرکزي ج

 ۲۲/۲/۱۳۸۰ مورخ ۲۴۵۰۵ت/۶۹۵۴نامه  اي و يا اقالم سبد حمايتي موضوع تصويب ها، کاالهاي يارانه قيمتبهاي اين گروه شامل اقالم مشمول قانون تثبيت ـ شاخص ۱
 .هيات وزيران است

 .شود بازار داخلي وجود داشته و يا قيمت نوع خارجي آن آمارگيري مي است که مشابه خارجي آنبه وفور در CPIشاخص بهاي اين گروه شامل ساير اقالم ـ ۲
 .گفته است  به جز دو گروه پيشCPIـ شاخص بهاي اين گروه شامل ساير اقالم ۳



  
         روند

 

 

 

١٣٦

 ياقالم مشمول قانون تثبيت قيمت ها در شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرف             )٧(جدول شماره 
(١٠٠=١٣٧٦) 

  
 

             
 ٨٤تغييرات شاخص در سال  متوسط

 
 اهميت  شاخص متوسط شاخص در سال

 نسبي در
 ١٣٨٢ ١٣٨١ ١٣٨٠ ١٣٧٩ ١٣٧٨  سال پايه

۱۳۸۴ ١٣٨٤ 
 تغييرات شاخص

١٣٧٩-٨٣دوره رد
 (درصد)

 درصد تغيير
 اثر مستقيم بر
  تغييرات شاخص

 )درصد( كل
  ١٢٫١  ١٢٫١  ١٤٫١  ٣٠٧٫٦  ٢٧٤٫٥  ٢٣٨٫٢  ٢٠٦٫٠  ١٧٧٫٩  ١٥٩٫٧  ١٤١٫٨  ١٠٠٫٠٠ شاخص كل

                
کاالها و خدمات مشمول قانون 

 ٠٫١ ١٫٩ ١٤٫٥ ٣٨٦٫١ ٣٧٩٫١ ٣٣٠٫٨ ٢٨١٫٥ ٢٤٧٫٨ ٢٢٢٫٤ ١٩٢٫٧ ٣٫١٧ تثبيت قيمت ها

  ٠٫٠  ٢٫٣  ٢١٫٥  ٥٣٣٫١  ٥٢٠٫٩  ٤٣٥٫٣  ٣٧٦٫١  ٣٠٣٫٧  ٢٤٩٫٧  ١٩٦٫٥  ٠٫٣٥    آب
  ٠٫٠  ١٫٥  ١٣٫٠  ٤٠٤٫٠  ٣٩٨٫١  ٣٦٦٫٦  ٣٤٥٫٩  ٢٨٨٫٦  ٢٦٨٫٧  ٢١٦٫٥  ٠٫٤٧    برق

  ٠٫٠  ٧٫٠  ١٢٫٣  ٤٣٥٫٠  ٤٠٦٫٥  ٣٧٢٫٩  ٣٠٢٫٦  ٢٧٥٫٦  ٢٥٠٫٢  ٢٢٨٫٠  ٠٫٢٦    نفت سفيد
  ٠٫٠  ١٤٫١  ١٨٫٥  ٣٨٨٫٨  ٣٤٠٫٧  ٣١٨٫٠  ٢٦٨٫٥  ٢٢٥٫٦  ١٨٤٫٥  ١٤٥٫٨  ٠٫١١    گاز مايع

  ٠٫٠  ٢٫٠  ١١٫٤  ٤٢٩٫٦  ٤٢١٫٤  ٤٠٦٫١  ٣٣٢٫٢  ٣٠٧٫٦  ٢٨٠٫٢  ٢٤٥٫٦  ٠٫٠٦ وئيل   گاز
  ٠٫٠  ١٫٢  ١٢٫٦  ٣٨٩٫٦  ٣٨٤٫٩  ٣٥٢٫٩  ٣٠٣٫٠  ٢٧٧٫٢  ٢٥١٫٢  ٢١٢٫٧  ٠٫٣٨    گاز لوله کشی

  ٠٫٠  ٠٫٠  ١٨٫٠  ٥٠٠٫٠  ٥٠٠٫٠  ٤٠٦٫٢  ٣١٢٫٥  ٢٨١٫٢  ٢٤٠٫٦  ٢١٨٫٨  ٠٫٧٠    بنزين
  ٠٫٠  ٠٫١  ٧٫٤  ١٩٨٫٧  ١٩٨٫٤  ١٧٦٫٨  ١٦١٫٥  ١٥٠٫٣  ١٤٩٫٢  ١٣٨٫٥  ٠٫٨٣ مه تلفن   حق مکال

  ٠٫٠  ٤٫١  ١٥٫٧  ٣٠٤٫١  ٢٩٢٫٢  ٢٥٠٫٢  ٢٠٧٫٣  ١٧٥٫٩  ١٥٨٫٤  ١٤٠٫٨  ٠٫٠١    هزينه پست
 

 ا، اداره آمار اقتصادي، گزارشهاي آماري ماهانه و محاسبات گزارش.ا.مأخذ بانک مرکزي ج
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 اقالم مشمول قانون تثبيت قيمت ها در شاخص بهاي عمده فروشي کاالها                     )٨(ره جدول شما

(١٠٠=١٣٧٦) 
  

 
 

 ٨٤تغييرات شاخص در سال  متوسط            
 

 اثر مستقيم بر تغييرات شاخص متوسط شاخص در سال اهميت 
  تغييرات شاخص١٣٧٩-٨٣دردوره  نسبي در

 گروههاي شاخص

  سال پايه
١٣٨٠ ١٣٧٩ ١٣٧٨ 

١٣٨١ 
 )درصد( ١٣٨٤ ١٣٨٣ ١٣٨٢

درصد 
 تغيير

 )درصد( كل
  ٩٫٥  ٩٫٥ ١٠٫٨  ٢٦٤٫٩  ٢٤١٫٩  ٢١٠٫٩  ١٩١٫٥  ١٧٤٫٧  ١٦٦٫٣ ١٤٥٫٠ ١٠٠٫٠٠ شاخص كل 

                
کاالها و خدمات مشمول قانون 

 ٠٫٠ ٠٫٠ ١٤٫٦ ٤٧١٫٢ ٤٧١٫٢ ٤١٢٫٤ ٣٢٦٫٦ ٢٩٧٫٤ ٢٣٨٫٢٢٦٢٫٠ ١٫٧٦ تثبيت قيمت ها

  ٠٫٠  ٠٫٠  ١٠٫٥  ٤٢١٫٦  ٤٢١٫٦  ٤٠٨٫٨  ٣٣٢٫٢  ٣٠٦٫٦  ٢٨١٫١ ٢٥٥٫٥ ٠٫١٩     نفت سفيد توليد داخله
  ٠٫٠  ٠٫٠  ١٠٫٥  ٤٢١٫٦  ٤٢١٫٦  ٤٠٨٫٨  ٣٣٢٫٢  ٣٠٦٫٦  ٢٨١٫١ ٢٥٥٫٥ ٠٫٠٨     نفت سفيد وارداتی

  ٠٫٠  ٠٫٠  ١٨٫٠  ٥٠٨٫٠  ٥٠٨٫٠  ٤١٢٫٧  ٣١٧٫٥  ٢٨٥٫٧  ٢٤٤٫٥ ٢٢٢٫٣ ٠٫٩٢     بنزين معمولی
  ٠٫٠  ٠٫٠  ١٠٫٥  ٤٢١٫٦  ٤٢١٫٦  ٤٠٨٫٨  ٣٣٢٫٢  ٣٠٦٫٦  ٢٨١٫١ ٢٥٥٫٥ ٠٫٤٣     نفت گاز

  ٠٫٠  ٠٫٠  ١٣٫٥  ٤٨٠٫٣  ٤٨٠٫٣  ٤٢٩٫٢  ٣٥٧٫٧  ٣٢٧٫٠  ٢٨١٫٠ ٢٥٥٫٥ ٠٫١٤     نفت کوره
 صادي، گزارشهاي آماري ماهانه و محاسبات گزارشا، اداره آمار اقت.ا.مأخذ بانک مرکزي ج



  
         روند

 

 

 

١٣٨

 
              اقالم مشمول قانون تثبيت قيمت ها درشاخص بهاي توليدکننده                          )٩(جدول شماره 

(١٠٠=١٣٧٦) 

  
 

             
 ٨٤ تغييرات شاخص در سال  متوسط

 
 اثر مستقيم بر تغييرات شاخص خص در سالمتوسط شا اهميت 
  تغييرات شاخص ١٣٧٩-٨٣در دوره  نسبي در

 گروههاي شاخص

  سال پايه
١٣٨٠ ١٣٧٩ ١٣٧٨ 

 
 )درصد( ١٣٨٤ ١٣٨٣ ١٣٨٢ ١٣٨١

درصد 
 تغيير

 )درصد( كل
  ٩٫٥  ٩٫٥ ١٤٫٦  ٣١٥٫٦  ٢٨٨٫٣  ٢٤٦٫٨  ٢١٣٫٤  ١٨٨٫١  ١٦٩٫٦  ١٤٥٫٩ ١٠٠٫٠٠ شاخص كل

                
کاالها و خدمات مشمول 
 ٠٫٠ ٠٫٤ ١٣٫٥ ٣٠٣٫٦ ٣٠٢٫٣ ٢٦٠٫٤ ٢١٥٫٣ ١٩٨٫٧ ١٧٩٫٠ ١٦٠٫٢ ٤٫١٩ قانون تثبيت قيمت ها

  ٠٫٠  ٠٫٠  ١٠٫٥  ٤٢١٫٦  ٤٢١٫٦  ٤٠٨٫٨  ٣٣٢٫٢  ٣٠٦٫٦  ٢٨١٫١  ٢٥٥٫٥ ٠٫١٤    نفت سفيد
  ٠٫٠  ٠٫٠  ١٨٫٠  ٥٠٨.٠  ٥٠٨٫٠  ٤١٢٫٧  ٣١٧٫٥  ٢٨٥٫٧  ٢٤٤٫٥  ٢٢٢٫٣ ٠٫٦٧    بنزين معمولی

  ٠٫٠  ٠٫٠  ١٠٫٥  ٤٢١٫٦  ٤٢١٫٦  ٤٠٨٫٨  ٣٣٢٫٢  ٣٠٦٫٦  ٢٨١٫١  ٢٥٥٫٥ ٠٫٣١    نفت گاز
  ٠٫٠  ٠٫٠  ١٣٫٥  ٤٨٠٫٣  ٤٨٠٫٣  ٤٢٩٫٢  ٣٥٧٫٧  ٣٢٧٫٠  ٢٨١٫٠  ٢٥٥٫٥ ٠٫١٠    نفت کوره

  ٠٫٠  ٠٫٧  ١٢٫٠  ٢٩٤٫٣  ٢٩٢٫٢  ٢٦٢٫٦  ٢١٨٫٠  ٢٠٦٫٢  ١٨٨٫٨  ١٦٥٫٨ ١٫١٩ مين برقأ  ت
  ٠٫٠  ٠٫٠  ١٣٫٦  ٣٠٠٫٥  ٣٠٠٫٥  ٢١٥٫٢  ١٩١٫٨  ١٩١٫٨  ١٧٤٫٤  ١٥٨٫٥ ٠٫٤٥ مين گازأ  ت
  ٠٫٠  ٢٫٣  ٢١٫٥  ٥٣٣٫١  ٥٢٠٫٩  ٤٣٥٫٣  ٣٧٦٫١  ٣٠٣٫٧  ٢٤٩٫٧  ١٩٦٫٥ ٠٫١٧ مين آب أ  ت

  ٠٫٠  ٤٫٤  ١٥٫٧  ٣٠٣٫٨  ٢٩١٫١  ٢٤٩٫٩  ٢٠٦٫٣  ١٧٥٫٧  ١٥٨٫٣  ١٤٠٫٧ ٠٫٠٦   پست 
  ٠٫٠  ٠٫٢  ٧٫٥  ١٩٩٫٠  ١٩٨٫٧  ١٧٧٫١  ١٦١٫٦  ١٥٠٫٤  ١٤٩٫٣  ١٣٨٫٦ ٠٫٥٣  مخابرات

 ا،اداره آمار اقتصادي، گزارشهاي آماري ماهانه و محاسبات گزارش.ا.بانک مرکزي ج: مأخذ
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 )۱۰(جدول شماره 

 رشد قيمت، متوسط بازدهي و انحراف معيار داراييها
 داراييها            انحراف معيار در شش ماهه منتهی به)درصد( به منتهی درششماهه)رشدنمايی(بازدهی متوسط قبلدرصد رشد نسبت به ماه 

٨٤اسفند٨٤بهمن٨٤ دی٨٤آذر ٨٤ آبان٨٤مهر٨٤اسفند٨٤بهمن٨٤دی ٨٤آذر ٨٤آبان٨٤مهراسفند بهمن دی آذر آبان مهر
 - - - - - - - - - - - - - - - - - -  شاخص قيمت زمين

 ٣٫٨ ٣٫٧ ٣٫٨ ٤٫١ ١٫٣ ١٫٧ ١٫٢- ١٫١-١٫٣- ١٫٧- ٢٫٨- ٢٫٥-٣٫٢- ٢٫٣- ١٫٩- ٦٫٥ ٢٫٤- ٣٫٦- قيمت و بازده نقدی سهام
 ٠٫٣ ٠٫٣ ٠٫٣ ٠٫٢ ٠٫٠ ٠٫٠ ١٫١ ١٫١ ١٫١ ١٫٢ ١٫١ ١٫٠١٫١ ١٫٠ ٠٫٧ ١٫٦ ١٫١ ١٫١ شاخص قيمت مسکن

 ٠٫١ ٠٫١ ٠٫١ ٠٫١ ٠٫٢ ٠٫٣ ٠٫٢ ٠٫٢ ٠٫٢ ٠٫٢ ٠٫٣ ٠٫٢٠٫٣ ٠٫٣ ٠٫١ ٠٫٢ ٠٫٣ ٠٫٢ قيمت اسمی دالر
 ٤٫٠ ١٫٥ ١٫٧ ١٫٥ ١٫٩ ١٫٩ ٠٫٣- ١٫٣-٠٫٦- ٠٫٥- ١٫٠- ٠٫٩-٧٫٧ ٢٫٨- ٢٫٨- ٠٫٣- ١٫٠- ١٫٩- قيمت اسمی يورو

 ٧٫٩ ٧٫٩ ٧٫٤ ٧٫١ ٥٫٣ ٤٫٩ ٢٫٦ ١٫٥ ٠٫٣ ٠٫٤- ٢٫٠- ٢٫٧-٥٫٨ ٧٫٤ ٤٫٥ ٩٫٦ ٢٫٢ ١٢٫٤- قيمت سکه بهار آزادی
 خودرويشاخص بهای 

 ٠٫٨ ٠٫٦ ١٫٠ ١٫١ ١٫١ ١٫٠ ٠٫٨ ١٫٠ ٠٫٧ ٠٫٥ ٠٫٥ ٠٫٤٠٫٤- ٠٫٥ ٠٫٨ ٢٫١ ١٫١ ٠٫٩ )پيکان(سواری

 خودرويشاخص بهای 
 ٠٫٨ ٠٫٨ ٠٫٧ ٠٫٨ ٠٫٦ ٠٫٥ ٠٫١ ٠٫١ ٠٫٣ ٠٫٢ ٠٫٠ ٠٫١-٠٫٠ ١٫٠- ٠٫٢- ١٫٥ ٠٫٦ ٠٫١- )پرايد(سواری

 ٠٫١ ٠٫١ ٠٫١ ٠٫١ ٠٫٠ ٠.٠ ١٫٣ ١٫٤ ١٫٤ ١٫٤ ١٫٤ ١٫٣١٫٤ ١٫٣ ١٫٣ ١٫٣ ١٫٤ ١٫٤نرخ سود اوراق مشارکت دولت
نرخ سود اوراق مشارکت بانک 

 ٠٫١ ٠٫١ ٠٫١ ٠٫١ ٠٫٠ ٠٫٠ ١٫٣ ١٫٤ ١٫٤ ١٫٤ ١٫٤ ١٫٣١٫٤ ١٫٣ ١٫٣ ١٫٣ ١٫٤ ١٫٤ مرکزی

نرخ سود سپرده های يکساله 
 ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ١٫١ ١٫١ ١٫١ ١٫١ ١٫١ ١٫١١٫١ ١٫١ ١٫١ ١٫١ ١٫١ ١٫١ بانکهای دولتی

د سپرده باالترين نرخ سو
 ٠٫٠ ٠٫١ ٠٫١ ٠٫١ ٠٫١ ٠٫٠ ١٫٤ ١٫٥ ١٫٥ ١٫٥ ١٫٥ ١٫٤١٫٦ ١٫٤ ١٫٤ ١٫٤ ١٫٤ ١٫٦ يکساله بانکهای غيردولتی
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 )١١(جدول شماره
 ١٣٨٤رتبه بندی داراييها در سال 

 نسبت شارپ ١٣٨٤شش ماهه منتهی به مهر 

 ٠٫٨٥- قيمت سکه بهار آزادی
 ١٫٠٣- )پيکان(شاخص بهای اتومبيل سواری

 ١٫٢٦- قيمت اسمی يورو
 ٢٫٣٢- قيمت و بازده نقدی سهام

 ٣٫٠٧- )پرايد(شاخص بهای اتومبيل سواری
 ٤٫٤٠- قيمت اسمی دالر

 ٢١٫٦٨- شاخص قيمت مسکن
 نسبت شارپ ١٣٨٤شش ماهه منتهی به آبان 

 ٠٫٦٦- قيمت سکه بهار آزادی
 ٠٫٨٩- )پيکان(شاخص بهای اتومبيل سواری

 ١.٢٨- قيمت اسمی يورو
 ٢٫٥٠- )پرايد(شاخص بهای اتومبيل سواری

 ٣٫١٣- قيمت و بازده نقدی سهام
 ٤٫٤٥- قيمت اسمی دالر

 ١٢٫٨٦- شاخص قيمت مسکن
 نسبت شارپ ١٣٨٤شش ماهه منتهی به آذر 

 ٠٫٢٦- قيمت سکه بهار آزادی
 ٠٫٧٦- قيمت و بازده نقدی سهام

 ٠٫٧٨- )پيکان(شاخص بهای اتومبيل سواری
 ١٫١٠- مت مسکنشاخص قي

 ١٫٢٣- قيمت اسمی يورو
 ١٫٥٤- )پرايد(شاخص بهای اتومبيل سواری

 ١٦٫١١- قيمت اسمی دالر
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 )١١(جدول شماره
 ١٣٨٤رتبه بندی داراييها در سال 

 نسبت شارپ ١٣٨٤شش ماهه منتهی به دی 

 ٠٫١٤- قيمت سکه بهار آزادی
 ٠٫٦٣- )پيکان(شاخص بهای اتومبيل سواری

 ٠٫٦٨- قيمت و بازده نقدی سهام
 ٠٫٩٢- شاخص قيمت مسکن

 ١٫١٧- اسمی يوروقيمت 
 ١٫٦٣- )پرايد(شاخص بهای اتومبيل سواری

 ١٣٫٤٨- قيمت اسمی دالر
 نسبت شارپ ١٣٨٤شش ماهه منتهی به بهمن 

 ٠٫٠٢ قيمت سکه بهار آزادی
 ٠٫٦٠- )پيکان(شاخص بهای اتومبيل سواری

 ٠٫٦٥- قيمت و بازده نقدی سهام
 ٠٫٨٨- شاخص قيمت مسکن

 ١٫٤٥- )پرايد(شاخص بهای اتومبيل سواری
 ١٫٧٦- قيمت اسمی يورو
 ١١٫٢٤- قيمت اسمی دالر

 نسبت شارپ ١٣٨٤شش ماهه منتهی به اسفند 

 ٠٫١٦ قيمت سکه بهار آزادی
 ٠٫٤٠- قيمت اسمی يورو

 ٠٫٦٠- )پيکان(شاخص بهای اتومبيل سواری
 ٠٫٦٦- قيمت و بازده نقدی سهام

 ٠٫٨٦- شاخص قيمت مسکن
 ١٫٤٢- )پرايد(اریشاخص بهای اتومبيل سو

 ١٢٫٠٤- قيمت اسمی دالر
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 )۱۲(جدول پيوست شماره 
 نسبت به ماه مشابه سال قبل) ۱۳۸۴بهمن ـ اسفند  (۲۰۰۶تغييرات شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي در مارس و ژانويه 

 ژاپن فرانسه انگلستان آمريکا ايتاليا آلمان سوئيس سوئد فنالند کشورهای صنعتی

 ٠٫٤ ١٫٥ ٢٫٤ ٣٫٤ ٢٫١ ١٫٨ ١٫٠ ١٫١ ١٫٤ )درصد( تورم      نرخ

 اوگاندا غنا اتيوپی ناميبيا تونس آنگوال کنيا تانزانيا جنوبی آفريقای کشورهای در حال توسعه آفريقايي

 ٧٫٤ ١٢٫١ ١١٫٦ ٣٫٧ ٤٫٤ ١٤٫٢ ١٩٫١ ٥٫٨ ٣٫٩ )درصد(      نرخ تورم

   سنگاپور پاکستان مالزی سری النکا اندونزی فيليپين کره تايلند کشورهای در حال توسعه آسيايی

   ١٫٢ ٨٫١ ٤٫٧ ٧٫١ ١٥٫٨ ٧٫٦ ٢٫٠ ٥٫٧ )درصد(     نرخ تورم

 رومانی مجارستان ارمنستان ترکيه بلغارستان قزاقستان استونی جمهوری چک روسيه کشورهای در حال توسعه اروپايی

 ٨.٥ ٢٫٣ ٠٫٣ ٨٫٢ ٨٫٧ ٨٫٩ ٤٫٠ ٢٫٨ ١١٫٢ )درصد(     نرخ تورم

      عمان کويت مصر ايران سعودی عربستان کشورهای خاورميانه

      ١٫٩ ٤٫٤ ٤٫٠ ١٠٫٥ ١٫٤ )درصد(    نرخ تورم

 مکزيک ونزوئال اروگوئه پرو پاراگوئه اکوادور کلمبيا برزيل آرژانتين کشورهای نيمکره غربی

 ٣٫٤ ١٢٫١ ٦٫٥ ٢٫٥ ١١٫٦ ٤٫٤ ٤٫١ ٥٫٢ ١١٫١ )درصد(    نرخ تورم
 .٢٠٠٦ Source:International Financial Statistics, May.ماه فوريه و بخشهای روشن  مربوط به ماه مارس است به جدول، مربوط تيره دربخشهای امارق
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ص
تحوالت شاخ

 
ت در سال 

هاي قيم
۱۳۸۴

 

 )۱(نمودار پيوست شماره 
سبت به دوره مشابه تغييرات شاخصهاي بهاي کاالها و خدمات مصرفي، عمده فروشي و توليد کننده در دوازده ماهه منتهي به هر ماه ن

 ۱۳۷۹-۸۴سال قبل طب سالهاي 
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صد
در

كاالها و خدمات مصرفي عمده فروشی توليد کننده
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۲شماره نمودارپيوست
اثر مستقيم در افزايش شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي در سال ۱۳۸۴  نسبت به سال قبل

مسكن، سوخت و روشنايي 
٪٣٨٫٢

خدمت
٪١٩٫۶

آاال
٪۴٢٫١

 
 

       اثر مستقيم در افزايش شاخص بهاي عمده فروشي كاالها در سال ۱۳۸۴ نسبت به سال قبل

 
آاالهاي توليد و مصرف شده 

در آشور ٧۵٫٣٪

 
آاالهاي وارداتی ١٣٫۴٪

 
آاالهاي صادراتی ١١٫٣٪

        اثـر مستقيم در افزايش شاخص بهاي توليدكننده در سال  ۱۳۸۴ نسبت به سال قبل

آشاورزی١١٫۵٪
خدمات
٪۴٨٫٩

صنايع و معادن ٣٩٫۶٪
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 )۳(نمودار پيوست شماره 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شاخص برخي از گروههاي منتخب شاخص بهای مصرف کننده
در سال ۱۳۸۴

۱۰۰

۱۵۰

۲۰۰

۲۵۰

۳۰۰

۳۵۰

۴۰۰

۴۵۰

ردين
فرو

شت
رديبه

ا
رداد

خ تير رداد
م

ريور
شه مهر آبان آذر دی همن

ب
سفند

ا

شاخص كل خوراكيها آشاميدنيها و .. مسكن 

پوشاك  اثاث و كاالها و خدمات مورد استفاده  حمل و نقل و ارتباطات

درمان و بهداشت تفريح تحصيل و مطالعه كاالها و خدمات متفرقه
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 ) ۴(نمودار پيوست شماره 
هاي آن در دوازده ماهه منتهي  تغييرات شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي و زير مجموعه

 به هر ماه نسبت به دوره مشابه سال قبل
 ۱۳۷۹-۴۸طي سالهاي  
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در

شاخص کل شاخص بهای کاالها و خدمات اداری

شاخص بهای کاالهای وارداتی  شاخص بهای کاالها و خدمات داخلی 
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ها در محاسبه شاخص  هاي تعديل کيفي قيمت مظنه روش

 ١قيمت پايه
 

 
 ٢فاطمه بخشايش

 

 
 :چکيده

از  جديدي هاي مدل پيشرفت تکنولوژي و تغيير تقاضاي بازار، به مرور زمان به باتوجه
به دليل (هاي قديمي  هاي جديد با مدل اين مدل قيمت مقايسه که آيد بازارمي به محصول يک
اين . نمايد بامشکل مواجه مي مختلف هاي رادردوره قلم شاخص ومحاسبه)يفيتک همگني عدم
و به تبع آن به نوعي تغيير قيمت خالص بين  کيفي تعديل هاي روش داردبامعرفي سعي مقاله
اين . ومانع از ايجاد اريبي در محاسبه شاخص گردد کرده  رامحاسبه قديمي جديدومدل مدل
شوند که در اين مقاله جايگاه   تقسيم بندي مي۴وصريح۳زيمجا هاي روش دوگروه هابه روش

 .هر کدام ذکر شده است تا بتوان بهترين روش براي تعديل کيفي قيمت را انتخاب نمود
 .قيمت کيفي قلم،شاخص قيمت مصرف کننده، تغيير کيفيت ،تعديل شاخص:ها  کليدواژه

________________________________________________________ 
 .ص قيمت قلم را شاخص پايه گويندشاخ -۱
 .ا.ا.اري بانک مرکزي جهاي آماري ـ اداره تحقيقات و مطالعات آم محقق دايره بررسي طرح- ۲

3 - Impilicit. 
4 - Explicit. 
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 :مقدمه
ت براي نشان دادن کننده معياري اس دانيم شاخص قيمت مصرف چنانچه مي

تغيير قدرت خريد مصرف کنندگان براي يک سبد کاالهاي خاص با همان کيفيت و 
مقداري که در دوره پايه بوده است ،اما به دليل ظهور کاالهاي جديد و پايان توليد 

شدند و تغيير در کيفيت کاالها و خدمات ، محاسبه  کاالها و خدماتي که قبالً توليد مي
اگر چنين مشکالتي در محاسبه . شود  ف کننده با مشکل مواجه ميشاخص قيمت مصر

توان قيمت اقالم مصرفي يکسان خانوارها را در دوره  شاخص به وجود نيايد به راحتي مي
اما مشکالت ذکر شده در . جاري و دوره پايه مقايسه نمود و شاخص را محاسبه کرد

 . از بين برد يا تا حد امکان کاهش دادوجوددارندوبه نحوي بايد اثر آنها را شاخص محاسبه
توان وارد  معموالً کاالهاي کامالً جديد را تا زماني که سال پايه تغيير نکند نمي

توان با  دهند مي اما درمورد کاالهايي که تغيير کيفيت مي. محاسبات شاخص نمود
از هاي مربوط به تعديل کيفي قيمت، به هنگام محاسبه شاخص پايه اثر ناشي  روش

هايي براي حل اين  روش. مشکل تغيير کيفيت را در محاسبه شاخص قيمت کاهش داد
ها توضيح  هاي مختلف اين مقاله راجع به آن مشکل پيشنهاد شده است که در بخش

 .داده خواهد شد
 بيشتري برا ي مطلوبيتمنظور از تغيير کيفيت در محصول ، تغييري است که 

ه همين دليل مصرف کننده به انتخاب آن روي مي نمايد و ب مصرف کننده ايجاد مي
برده شده است،   از آن نامدفعاتبراي درک بهتر تغيير کيفيت که در اين مقاله به . آورد

 :به مثال زير توجه کنيد 
هاي جديد   اندازه تغيير قيمت ماشيندر موردتحقيقاتي را  »ون دالن« و »بود«

 ميانگين قيمت اسمي در طول اين . دادند انجام۱۹۹۹ تا ۱۹۹۰هاي  در هلند طي سال



 .... ها هاي تعديل کيفي قيمت مظنه روش
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هاي جديد و  هاي ماشين  درصد افزايش يافته بود اما با بررسي مشخصه۲۰دوره تقريباً 
هاي کيفي  تر به اين نتيجه رسيدند که مشخصه هاي مدل قديمي مقايسه آن با ماشين

 :هاي جديد به اين ترتيب تغيير نموده است ماشين
 افزايش يافته است، ۹۲ به ۷۹ از (HP)اسب بخار ميانگين قدرت ماشين به 

 ۴/۸ (lit/100km) به ۳/۹ (lit/100km)ميانگين کارايي يا بازده سوخت مصرفي از 
 درصد افزايش ۹۴ درصد به ۲۷ها با قدرت فرمان باال از  نسبت ماشين. بهتر شده است

 درصد ۹۱به  درصد ۶هايي که کيسه هوا دارند از  يافته است و همچنين نسبت ماشين
 درصد افزايش قيمت، افزايش قيمت واقعي نيست و مقداري ۲۰پس . افزايش يافته است

هاي  شود که بايستي با روش هاي جديد مي از آن مربوط به تغيير کيفيت در ماشين
تعديل کيفي، مقدار واقعي قيمت نسبي ماشين را به منظور به کار بردن آن در محاسبه 

به عبارت ديگر افزايش قيمت شامل تغيير . محاسبه نمودشاخص قيمت مصرف کننده 
 وارد CPIشود که تنها تغيير قيمت خالص بايد در  کيفيت و تغيير قيمت خالص مي

 .شود
نکته ديگري که بايد به آن اشاره شود اين است که شرايط فروش، موقعيت يا 

. ت داشته باشدتواند نقش مهمي در قيم شوند مي محيطي که کاالها و خدمات عرضه مي
براي مثال فروشگاهي ممکن است امکاناتي از قبيل تحويل رايگان کاال درمنزل، امکان 

 توقفخريد به صورت نسيه، قبول محصوالت سفارشي، خدمات پس از فروش، محل 
را براي خريداران ايجاد کند و در عوض کاالها يا خدمات خود را با قيمت ... اتومبيل و 

تر در قيمت کاالها يا خدمات نهفته است  عني ارزش اين امکانات اضافه بفروشد، ييباالتر
که اگر بتوان برآوردي از ارزش اين امکانات به دست آورد بايد قيمت کاالها يا خدمات را 

ي کاالها و خدمات، قيمت گيري از کاالها و ئبنابراين بيان مشخصات جز. تعديل نمود
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مختلف را تا حدود زيادي تضمين خواهد نمود و يا هاي  ها يا دوره خدمات يکسان در ماه
 .نمايد به عبارتي تعديل کيفي قيمت کاالها و خدمات را تسهيل مي

 را از تعديل کيفي قيمت کاالها  و خدمات دور نگه CPIهايي که  يکي از روش
 است که در بخش بعدي به اين روش و همچنين ١»هاي انطباقي مدل«دارد، روش  مي

کارگيري آن اشاره خواهدشد تا به اين ترتيب اهميت لزوم استفاده  ه از بخطاهاي ناشي
 .هاي تعديل کيفي مشخص گردد از روش

 هاي انطباقي  مروري بر روش مدل :بخش اول
هاي کامالً مشابه، در دوره مورد  شود تغيير قيمت مظنه دراين روش فرض مي

 يا تغيير کيفيت يافته است واز هشد گمهاي  بررسي و دوره پايه مانند تغيير قيمت مظنه
.  شاخص قلم استفاده نموددر مقامتوان  مي) هاي کامالً مشابه تغيير قيمت مظنه(آن 

شوند  اند از محاسبه شاخص قلم حذف مي هايي که تغيير کيفيت يافته دراين روش مظنه
مالً هاي کا هاي کامالً مشابه و منطبق با هم که داراي مشخصه و شاخص تنها با مظنه

 :خطا در استفاده از اين روش وجود دارد بالقوه منبعدو اما شود، مي هستند، محاسبه يکساني
 شده گمهاي  خطاي ناشي از مظنه) ۱-۱

گاهي اوقات تفاوت قايل شدن بين گم شدن دايمي و موقت قلم يا مظنه هاي 
گيري  متقلم مشکل است و ممکن است مظنه يا قلم به دليل فصلي بودن تقاضا قابل قي

ها يا اقالمي، گم شده دايمي فرض شود  چنين مظنه نباشد و در اين روش به اشتباه اين
که براي اقالمي که به دليل فصلي  وبراي هميشه از محاسبه شاخص حذف شود ،در حالي

بودن قابل قيمت گيري نيستند بايستي از روشهاي مختلف انتساب  قيمت اقالم فصلي 
 .ا در محاسبه شاخص در نظر گرفتو آن ر،قيمتي را منتسب نمود 

________________________________________________________ 
1 - Matched Models method. 
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 خطاي ناشي از نمونه گيري) ۱-۲
هاي اقالم منطبق و يکسان، در طول زمان منجر به محدود  درنظر گرفتن قيمت

هاي متوالي نمايانگر مناسبي از  شود و در دوره شدن دامنه نمونه سبدمصرفي مي
نطبق باعث حذف مقداري خريدهاي خانوار نخواهد بود و همچنين حذف مدل هاي نا م

درسطح نسبتاً ) تغيير کيفيت يافته(از طرفي قيمت محصوالت جديد.از اطالعات مي شود
شوددر صورتي که قيمت محصوالت قديمي به طورنسبي کاهش  بااليي حفظ مي

ها براي هموارنمودن راههاي مصرف  به داليل رفتـــارهاي استراتژيک بنگاه(يــابد  مي
و  راين تعيين دوره حذف محصول قديمي در اين روش بسيار مهم استبناب) . مدل جديد

تخاب نشود ممکن است باعث شود محصول قديمي با قيمت غير ناگراين دوره به خوبي ا
 .قلم شود و آن را پايينتر از حد واقعي نشان دهد شاخص واردمحاسبه)پايين خيلي( طبيعي

 قيمت محصول تغيير کيفيت براي اجتناب از بروز خطاهاي ذکر شده بهتر است
به عبارت ديگر بايد اثر تغيير کيفيت بر قيمت محصول جديد را . يافته تعديل شود 

 .حذف نمود و به اين ترتيب تغيير قيمت خالص را محاسبه نمود 

 هاي يک قلم هاي تعديل کيفي قيمت مظنه روش: بخش دوم
ل کيفي قيمت مظنه هاي قبلي داده شد تعدي با توجه به توضيحاتي که در بخش

به طور کلي دو دليل . ها امري ضروري در محاسبه شاخص قيمت مصرف کننده است
پيشرفت تکنولوژي ) ۱: هاي تعديل کيفي قيمت وجود دارد اصلي براي به کار بردن روش

شود به مرور  ها و ترجيحات مردم باعث مي هاي ابتکاري توليد و تغيير در سليقه و روش
مطالعات تجربي نشان داده است که ) ۲. يدي از يک کاال به بازار بيايدهاي جد زمان مدل
 . داري دارديفي قيمت در محاسبه شاخص اثر معناتعديل ک
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هاي مجازي  گروه اول، روش: شوند هاي تعديل کيفي به دو گروه تقسيم مي روش
هاي مجازي اطالق  ها، روش تعديل کيفي است، به اين دليل به اين گروه ازروش

اين . استفاده نمود آنها از  توان هاي خاص مي شودکه بابرقرار بودن يک سري از فرض يم
 شاخص  انتساب  ، روش٢قلم ، روش انتساب شاخص١هاي هم پوشاني روش: گروه شامل

کند هيچ تغيير قيمتي  و روشي که فرض مي٤مقايسه  قابل  هاي جانشين  ، روش٣گروه 

يا جلوروندهو روش پيشرو ٥ اتفاق نيفتاده است
 .باشد مي ٦

هاي تعديل کيفي صريح يا دقيق است که  هاي تعديل کيفي، روش دوم روش گروه
 .باشد هاي قضاوت کارشناسي، تعديل مقداري و روش رگرسيون هدونيک مي شامل روش

 هاي مجازي تعديل کيفي قيمت روش) ۲-۱
 روش هم پوشاني) ۲-۱-۱

ت که قيمت مظنه قديمي و مظنه استفاده از روش هم پوشاني مستلزم اين اس
است که  وجودداشته باشدوفرض اين روش اين)پوشاني دوره هم(جانشين در يک دوره

اختالف قيمت مظنه قديمي وجانشين آن ناشي از اختالف کيفيت آنهاست و نسبت 
 برآوردي به عنوانتوان  پوشاني را مي قيمت مظنه جانشين به مظنه قديمي در دوره هم

 مظنه قيمت دارد که با t ،۵فرض کنيد قلمي در دوره . کيفيت درنظر گرفتبراي تغيير 
 ، مدل جديدي ١+tشود حال اگر در دوره  استفاده ازآنها شاخص قلم ساخته مي

که قيمت مدل  به طوري)  مظنه دوره قبل۵يکي از (شود قديمي هاي ازمدل يکي جايگزين
 و مظنــه قديمي را nنه جديد را با به طور نمادين مظ(هم داشته باشيم tجديدرادردوره

________________________________________________________ 
1- Overlap. 
2- Item mean imputation. 
3- Class mean imputation. 
4- Comprable replacement. 
5- Linke to show no price change. 
6- Carry forward. 
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 نسبت ١+tدر اين حالت براي ساخت شاخص قيمت قلم در دوره ) دهيم مي نمايشmبا 
توجه کنيدکه دراين حالت . (هاي زير عمل نمود توان به يکي از روش  ، مي١-tبه دوره 

 .)است چون قيمت مظنه قديمي ومظنه جانشين درآن وجوددارد  دوره هم پوشانيtدوره 
 برآورد شود و شاخص قلم با مظنه قديمي ١+t قيمت مظنه قديمي در دوره -۱

 .محاسبه شود

١١ ++∗ ×= t
nt

n

t
mt

m P
P
PP 

 برآورد شود و شاخص با مظنه جديد ١-t قيمت مظنه جديد در دوره -۲
 .محاسبه شود

١١ −−∗ ×= t
mt

m

t
nt

n P
P
PP 

 .که هر دو حالت به يک نتيجه خواهد رسيد
ي فرض بر اين است که از تغيير کيفيت در دوره هم پوشاني در روش هم پوشان

 نيز استفاده نمود يعني ١+tهاي بعد از  دست آوردن قيمت در دوره هتوان براي ب مي

tشود  فرض مي
n

t
mt

P
P

R itتوان براي برآورد   را مي=
mP
+)  T 1و ...  و = i ( به کار برد به

 :ه دست مي آيدبعبارت ديگر 
it

n
tit

m PRP ++∗ ×= 

 دوره هم به عنواناي بايد  دوره هم پوشاني بسيار مهم است و دوره انتخاب بنابراين
 .  خيلي باال نباشدn خيلي پايين و قيمت مظنه mپوشاني انتخاب شود که قيمت مظنه 

 روش انتساب شاخص قلم) ۲-۱-۲
هاي متناظر  هاي يک قلم در دوره شود تغيير قيمت مظنه در اين روش فرض مي

 براي ١+t و tهاي موجود در دو دوره متوالي  شبيه به هم است و از تغيير قيمت مظنه
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نمايدوبه اين ترتيب سري زماني   استفاده ميشده گمهاي  برآورد قيمت مظنه يا مظنه
 که  مظنه داردt ،۶براي توضيح بيشتر فرض کنيد قلمي در دوره . شود ها حفظ مي قيمت

 مظنه موجود ۴شود، در اين روش با استفاده از   مظنة آن جانشين مي۲ ، ١+tدر دوره 

»دوتوت« يا ٢»کارلي«، ١»وونس جي«هاي   و به يکي از روش١+t و tدر دوره 
شاخص  ٣

 .گردد  ضرب ميt در دوره شده گمهاي  قلم محاسبه شده و در قيمت مظنه
 :ه صورت زير استسه روش ذکر شده براي محاسبه شاخص قلم ب
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J
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 را در محاسبه شاخص قلم درنظر بگيريم صورت زير »وونس جي«به طور مثال اگر روش 
 :آيد به دست مي
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________________________________________________________ 
1- Jevons. 
2 Carli. 
3- Dutot. 
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 را در محاسبه شاخص قلم »دوتوت« يا »کارلي«هاي  به همين ترتيب اگر روش
به کار ببريم برآوردهاي ديگري براي 

١m
P و 

٢m
P در دوره t+دست خواهد آمد ه ب١. 

 روش انتساب شاخص گروه) ۲-۱-۳
 ١قيمت اقالم موجود در يک دسته کاال و خدماتشودتغييرات  مي فرض روش دراين

روش انتساب شاخص قلم وجود  از  استفاده  براي  کافي  نمونه اگر و  است  هم  به  شبيه
شود  اين روش استفاده مي از )نباشد موجود  مظنهt ،۴دوره مظنة ۶ از مثالً(نداشته باشد 

 ضرب t در دوره شده گمهاي  مظنه درقيمت است قرارگرفته درآن قلم که شاخص گروهي که
هاي  ازمظنه ازنيمي ، اگربيشبه طور مثال. شود  برآوردمي١+tشود و قيمت آن دردوره مي

نباشندو يا با همان کيفيت قبلي در منابع قيمت  قلم ضبط صوت قابل قيمت گيري
 ، شاخص دسته وسايل شده گمگيري عرضه نشوند مي توان براي برآورد قيمت هاي 

 در دوره جاري را در قيمت مظنه هاي رايانهفيلمبرداري و  عکاسي، ري،تصوي صوتي،
 . ضبط صوت در دوره قبل ضرب نمود

 هاي قابل مقايسه جانشين) ۲-۱-۴
استفاده از اين روش بستگي به مهارت آمارگير دارد که شناخت کامل از مظنه ها 

در اين . ا انتخاب کند رشده گمترين مظنه به مظنه  و اقالم داشته باشد و بتواند شبيه
توان در ادامه سير   را ميشده گمترين مظنه به مظنه  شود قيمت شبيه روش فرض مي

 قرار داد و شاخص قلم را با استفاده از آن محاسبه نمود به عبارت شده گمقيمت مظنه 
 و جانشين آن به شده گمديگر در اين روش فرض بر اين است که تغيير کيفي مظنه 

با اين وجود اگر کيفيت مظنه . توان از آن چشم پوشي نمود است که ميقدري ناچيز 
جديد بهبود يافته باشد و مظنه قبلي از مرغوبيت کمتري نسبت به مظنه فعلي برخوردار 
________________________________________________________ 

ـ منظور از دسته، يک سري از کاالها و خدمات است که از نظر خاصيت و مشخصات مـي تـوان آنهـا را در يـک      ١
 .مانند دسته انواع نوشابه و آب آشاميدني. گروه قرار دارد
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باشد چشم پوشي مداوم از اين تغييرات کيفي کوچک، در مجموع منجر به اريبي رو  بوده
 .اده از اين روش نياز به دقت بيشتري داردپس استف. شود به باال در محاسبه شاخص مي

 وات ،ساخت مالزي را در نظر ۶۰براي مثال ، ضبط صوت سوني ،يک کاسته 
و از دوره جاري به بعد قابل که تا دوره قبل در منبع قيمت گيري وجود داشته بگيريد 

قيمت گيري نيست و در فروشگاه عرضه نمي شود ولي به جاي آن ضيط صوت سوني، 
اگر آمارگير اين . بازار مشترک در منبع قيمت گيري جود دارد    وات،۶۰سته ، يک کا

شناخت را نسبت به مظنه بازار مشترکي داشته باشد که تفاوت چنداني با مظنه ساخت 
 .تواند آن را در ادامه قيمت مظنه ساخت مالزي گزارش کند مي مالزي ندارد،

 .فاق نيفتاده استکند تغيير قيمتي ات روشي که فرض مي) ۲-۱-۵
شود که تمام تفاوت قيمت مظنه  ، در اين روش فرض ميمذکوردر مقابل روش 

شود هيچ   و جانشين ناشي از تفاوت کيفيت است و به عبارت ديگر فرض ميشده گم
تغيير قيمتي اتفاق نيفتاده است و همان قيمت مظنه قديمي، در دوره فعلي درنظر 

 اين روش در محاسبه شاخص کوتاه مدت استفاده  است که ازگفتني. شود گرفته مي
تير نسبت به ماه خواهيم شاخص قلمي را در  براي توضيح بيشتر فرض کنيد مي. شود مي

فروردين محاسبه نماييم ولي يک مظنه در ارديبهشت جايگزين شده است در اين روش 
به شاخص ارديبهشت به فروردين با درنظر گرفتن همان قيمت مظنه قديمي محاس

شود و در شاخص تير به ارديبهشت که با استفاده از قيمت مظنه جديد محاسبه شده  مي
 .شود است، ضرب مي

نکته اي که در کاربرد اين روش بايد به آن دقت نمود اين است که ممکن است 
مواردي وجود داشته باشد که در دوره جايگزيني تغييرات قيمت اساسي رخ دهد و با 

 .شود  قيمت به اشتباه به تغييرات کيفي نسبت داده مياين روش، کل تغيير
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 )جلو رونده(روش پيشرو ) ۲-۱-۶
توان با فرض   را ميشده گمشود که آخرين قيمت مظنه  در اين روش فرض مي

تفاوت اين . هاي بعدي به کار برد اينکه هيچ تغيير قيمتي اتفاق نيفتاده است، براي دوره
، فقط در دوره بعدي شده گمروش قبل قيمت مظنه روش با روش قبل اين است که در 

شود و  هاي بعدي از آن استفاده مي شود ولي در اين روش در تمام دوره به کار برده مي
 .شود هيچ مظنه جانشيني درنظر گرفته نمي

کند و تصور گمراه  اين روش، ثبات بيش از حد و نامعقولي را به شاخص القا مي
توان از اين روش استفاده نمود  تنها زماني مي. دهد ل ارائه مياي از حجم نمونه فعا کننده

 .هاي طوالني، مطمئن بود ها در دوره که کامالً از عدم تغييرات قيمت مظنه
 محاسبه اريبي) ۲-۲

هاي متفاوتي براي برآورد قيمت  طور که در بندهاي قبلي مشاهده شد روش همان
هاي مختلفي  وجود دارد و همچنين روش بعدي هاي درماه يافته  ياتغييرکيفيتشده گم مظنه
وونس، کارلي و دوتوت که استفاده از هر  قلم وجود دارد از جمله جي شاخص محاسبه براي
 نتيجه متفاوتي را براي محاسبه شاخص قلم شده گمهاي برآورد قيمت مظنه  ازروش کدام
 محاسبه شده گمازمعيارهاي انتخاب روش مناسب براي برآورد قيمت مظنه  يکي. دهد مي

 .آورند اريبي است که هر کدام از اين برآوردها در محاسبه شاخص قلم به وجود مي
گيري   قابل قيمت١+t مظنه آن در دوره t ،x مظنه موجود در دوره mاگر از 

وونس در محاسبه  دوتوت و جياريبي حاصل از برآوردها وقتي از روش کارلي و . نباشد
 :شود به صورت زير است شاخص قلم استفاده مي

:کارلي روش
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 ، ميانگين تغيير قيمت ٢rهاي موجود و   ، ميانگين تغيير قيمت مظنه١rکه 
ها تعديل شده است   به يکي از روش١+t است که قيمت آنها در دوره شده گمهاي  مظنه

و 
m
xوقتي ) ٢-(١با توجه به فرمول .  استشده گمهاي   نسبت مظنه

m
x و يا 

( )١٢ rr  .کند اريبي هم کاهش پيدا مييابد   کاهش مي−

 و r٢ و r١ براي ذکر شدهبا همان تعاريف : روش دوتوت
m
x اريبي حاصل از ، 

شود  هاي برآوردي مختلف وقتي روش دوتوت در محاسبه شاخص قلم استفاده مي روش
 :به صورت زير است
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 :                                                        وونس روش جي
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= ١.٢ 
شود اريبي  مشخص مي) ۲-۳(و ) ۲-۲(، )۲-۱(هاي  با کمي دقت در فرمول

 با هم برابر ٢r و ١r، وقتي شده گمهاي  هاي برآوردقيمت مظنه حاصل ازتمام روش
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شود صفر است ولي اريبي وقتي از  هستند و شاخص به روش کارلي ودوتوت محاسبه مي
 .شود شود هيچگاه صفر نمي وونس در محاسبه شاخص قلم استفاده مي روش جي

 مطالعه موردي) ۲-۳
ن محاسبه  به چند روش ذکر شده و همچنيشده گمهاي  براي برآورد قيمت مظنه

شود  اريبي به صورت عملي، مثالي در اين بخش مربوط به کاالي ضبط صوت مطرح مي
    . قابل مشاهده است۱-۲در جدول ) قيمت ها به تومان(آوري شده که اطالعات جمع

 

 ١-٢جدول 
 شماره
 مظنه

       ماه     
 انواع ضبط

 توضيحات مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين

١ sony مدل تهکاس يکAــــ ــــ ٤٥,٠٠٠ ٤٥,٠٠٠ ٤٥,٠٠٠ 
قابل  بعد به ازتيرماه
 نيست گيري قيمت

٢ Sonyمدل کاسته يکBمظنه اول جانشين ٣٧,٠٠٠ ٣٧,٠٠٠ ــــ ــــ ــــ 

٣ Sonyمدل دوکاستــهCــــ ــــ ــــ ــــ ١٢٥,٠٠٠ 
بعدقابل  به  ازارديبهشت

 گيري نيست قيمت
٤ Sony دوکاسته مدلD٣جانشين مظنه  ٤٨٠,٠٠٠ ٤٨٠,٠٠٠ ٤٨٠,٠٠٠ ٤٨٠,٠٠٠ ــــ 

٥ 
Sony يک کاستــه 

 E ـ مدل CDتک 
٣٤٥,٠٠٠ ٢٨٥,٠٠٠ ٢٨٥,٠٠٠ ٢٨٥,٠٠٠ ٢٩٥,٠٠٠  

٦ 
LG -  CDدو -دار 

 A مدل -کاسته
 ــــ ٣٧٨,٠٠٠ ٣٧٨,٠٠٠ ٣٧٨,٠٠٠ ٣٧٨,٠٠٠

از تيرماه به بعد قابل 
 قيمت گيري نيست

٧ SAMSUNGمدل، A٦جانشين مظنه  ٣٤٠,٠٠٠ ٣٤٠,٠٠٠ ــــ ــــ ــــ 

٨ 
Sony- دو کاسته  

 F مدل -CDبا
 ــــ ــــ ــــ ــــ ٣١٥,٠٠٠

بعدقابل  به ازارديبهشت
 قيمت گيري نيست

٩ 
Sonyدوکاسته با ،CD 

 Gمدل 
 ٨جانشين مظنه  ٣٣٠,٠٠٠ ٣٣٠,٠٠٠ ٣٣٠,٠٠٠ ٣٣٠,٠٠٠ ٣٢٥,٠٠٠
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١٦٠

 در ماه جاري برآورد شده گمهاي  براي محاسبه شاخص ماه به ماه، قيمت مظنه
برآورد قيمت . شود شود و از ماه بعد قيمت مظنه جديد وارد محاسبه شاخص مي مي

هاي هم پوشاني و روش انتساب شاخص قلم به صورت زير   به روششده گمهاي  مظنه
 است که فقط براي گفتني، .)شاخص قلم به روش دوتوت محاسبه شده است. (است
٥دوره هم پوشاني داريم براي ) ۹، ۸(و ) ۷، ۶(هاي  مظنه

٦
∗P)  در ۶برآورد قيمت مظنه 

٢و ) ۵دوره 
٨
∗Pنماييم  از روش هم پوشاني استفاده مي. 

 قيمت برآورد شده
 روش برآورد

٤
١
∗P  ٢

٣
∗P  ٥

٦
∗P  ٢

٨
∗P  

 ٣٢٠,٠٠٠ ٣٧٨,٠٠٠   هم پوشاني
 ٣١٠,٥٩٠ ٤٥٧,٥٦٩ ١٢٢,٣٥٠ ٤٥,٠٠٠ انتساب شاخص قلم

، »وونس جي«هاي  در محاسبه شاخص ارديبهشت به فروردين وقتي از روش اريبي
  :شود به صورت زير است  در محاسبه شاخص استفاده مي»دوتوت« و »کارلي«

 )٢-٢(جدول 

 نتيجه گيري اريبي برآوردروش  شاخص محاسبه روش
 وونس جي ٠١٨٨/١ هم پوشاني

 ٩٩٣١/٠ انتساب شاخص قلم
روش انتساب شاخص قلم 

 بهتر است
 کارلي ٠٠٧/٠ هم پوشاني

 ٠ انتساب شاخص قلم
روش انتساب شاخص قلم 

 بهتر است
 دوتوت ـــ هم پوشاني

 -٠٠١١/٠ انتساب شاخص قلم
 

 و »کارلي« با »وونس جي«به شاخص به روش  است اريبي حاصل از محاسگفتني
وونس در شاخص   به طور مستقيم قابل مقايسه نيست چون اريبي به روش جي»دوتوت«

 .شود شود ولي اريبي کارلي و دوتوت با شاخص قلم جمع مي قلم ضرب مي
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 هاي دقيق و صريح تعديل کيفي قيمت روش: بخش سوم
براساس اطالعات روشن وصريح از هاي ذکر شده در بخش دوم،  هيچ يک از روش

هايي پرداخته  در اين بخش به روش. ارزش در تغيير کيفيت پايه گذاري نشده است
 .هاي صريح از ميزان اختالفات کيفي تکيه دارند شود که بر اطالعات و ارزيابي مي
 )در بخش توليد محصول(قضاوت کارشناسان ) ١-٣

.  که پيچيدگي باال دارند مناسب استهايي ن در مورد مدلاازنظر متخصص استفاده
کند به توليدکنندگان مختلف آن محصول مراجعه  تغييرمي ازمحصول مدل يک کيفيت وقتي
ن احد وسط نظر متخصص. شود شودو هزينه يا ارزش ويژگي جديد محصول سؤال مي مي

 و شود  ارزش واقعي آن ويژگي درنظر گرفته ميدر مقامراجع به قيمت آن ويژگي  مختلف
براي مثال فرض کنيدبه مدل جديدي . شود آن براي تعديل کيفي قيمت استفاده مي از

از يخچال امرسان، يخساز اضافه شده است براي تعديل کيفي قيمت يخچال مدل جديد، 
شود و از قيمت  قيمت و ارزش يخساز اضافه شده از کارشناسان بخش توليد سؤال مي

 آنگاه اختالف قيمتي که مدل جديد با مدل شود مدل جديد يخچال کنار گذاشته مي
 وارد نمود به عبارت ديگر CPIقديمي دارد، اختالف قيمت خالص است و بايد آن را در 

t+١ ارزش مشخصه جديد و xاگر 
nP قيمت مدل جديد در دوره t+و ١ t

mP قيمت مدل 
t+١ه نسبت قيمت،  باشد براي محاسبtدر دوره  قديمي

nPبايد به صورت زير تعديل شود : 

xPP t
n

t
n −= ++ ١١ˆ 

t      :در نتيجه 
m

t
n
P
P ١+)

 نسبت قيمت= 

نکاتي که در استفاده از اين روش بايد به آن توجه شود اين است که به روز شدن 
اشته باشد و همچنين ارتباط خوبي بين ها، تدريجي باشد و روندي آهسته د و تغيير مدل

 .توليدکنندگان و اداره آمار وجود داشته باشد تا در اين زمينه همکاري الزم به عمل آيد
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 تعديل مقداري) ٢-٣
هاي تعديل صريح کيفي است و در  ترين روش وقابل فهم ترين ازساده يکي روش اين
اي متفاوت با قلم قبلي به بازار عرضه  رود که قلم جايگزين در اندازه به کار مي مورداقالمي

توان اقالم را با  هاي مقداري که وجود دارد مي مواردبه سادگي با مقياس دربرخي. شود مي
، اندازه )هاي ويتامين نظير قرص(تعدادي از يک کاال در يک بسته . يکديگر مقايسه کرد

يا ) غن سرخ کردنينظير يک يا چند کيلو آرد و يک يا چند ليتر رو(يا وزن يک ظرف 
براي مثال روغن مورد استفاده در پخت . هايي از آنها است ها، نمونه ها يا حوله اندازه ورقه

شد، را درنظر بگيريد که ممکن است در   ليتري عرضه مي۵/۲هاي  و پز که قبالً در قوطي
 ۲ي ليتر۵ ليتري به فروش برسد، اما لزوماً قيمت هر قوطي ۵هاي  دوره جاري در قوطي

در اين زمينه وجود دارد، مسئله مطلوبيت مصرف  که اي مسئله. نباشد ليتري۵/۲برابرقوطي
هاي مختلف، متفاوت از  کننده است به عنوان مثال ديگر در ادبيات دارويي قيمت بسته

 ميلي گرم دارو ۵۰ قرص که هر قرص داراي ۱۰۰قيمت يک شيشه داراي . يکديگر است
باشد، يکسان نيست گرچه هر   ميلي گرمي مي۱۰۰ قرص ۵۰اي که داراي  است با شيشه

باشند اما براي مصرف کننده مطلوبيت   ميلي گرم دارو مي۵۰۰۰دو شيشه محتوي 
يکساني ندارند به عنوان نمونه ديگر اگر اندازه ظرف، افزايش يافته باشد و قيمت يک 

 مصرف کنندگان از  درصد کاهش يابد، در اين صورت اگر۲واحد همراه با تغيير مذکور 
 درصدي ۲هاي بزرگتر و نامناسبتر مطلوبيت کمتري ببرند، نبايستي کاهش قيمت  ظرف

در اين چنين مواردي تعيين اين که چه سهمي از کاهش . را به تعديل کيفي نسبت داد
 .کيفيت و چه سهمي قابل انتساب به قيمت است، تا حدودي مشکل است به مربوط قيمت

کاالدر مطلوبيت مصرف کننده نقشي نداشته  واندازه حجم که است تروقتي ساده حالت
براي مثال يک بسته آرد . مقدارها انجام داد بانسبت توان رامي کيفي تعديل صورت باشددراين

 گرمي با همان ۷۵۰با يک بستة )  ريال۱۵۰۰با قيمت (نيم کيلويي با مارک مشخص 
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ر اين صورت بدون تعديل کيفي قيمت د. شود جايگزين مي)  ريال۲۲۵۰با قيمت (مارک 
 )۱۵۰۰/۲۲۵۰*۱۰۰=۱۵۰. (يابد  درصد افزايش مي۵۰شاخص قيمت مذکور 

تعديل (هاي تعديل کيفي براساس مقادير نسبي آرد در هر کيسه  اما قيمت
 .])۲۲۵۰ ÷ ۱۵۰۰) * (۵۰۰ ÷ ۷۵۰ * (۱۰۰=۱۰۰[مانند  ثابت باقي مي) مقداري

. تر با کمک يک نمودار تشريح کرد طور مفصلتوان به  روش تعديل مقداري را مي
در نمودار مذکور مسئله اصلي و مورد .  به همين منظور طراحي شده است۱نمودار 

 ۵/۰(توجه، آن بخش از خط ممتد است که بين محورهاي قيمت و مقدار، ارتباط نقاط 
 ۳ برابر با در هر نقطه مذکور قيمت هر واحد. کند را برقرار مي) ۲۵/۲ و ۷۵/۰(و ) ۵/۱و 
 .])۲۵/۲÷ ۰/ ۷۵(و ) ۵/۱÷ ۰/ ۵([باشد  مي

 بيانگر تغيير ∆عالمت . کنند هاي تعديل کيفي شده تغييري نمي بنابراين قيمت
 که ميزان تغيير ])۲۵/۲ ـ ۵/۱ (÷) ۷۵/۰ ـ ۵/۰ = (۳[عبارتست از ) b(شيب خط . است

 .دهد در قيمت به ازاي يک واحد تغيير در مقدار را نشان مي
 : عبارتست از١-tدر دوره ) m(کيسه قبلي آرد ) مقداري(کيفي شده  تعديل تقيم

( ) ٢٥/٢٥/٠٧٥/٠٣١٥ˆ ١١ =−+=∆+= −− sizePP t
m

t
m β 

 :قيمت تعديل کيفي شده همانند قبل تغييري نکرده است
١٢٥/٢٢٥/٢ˆ ١ =÷=−t

m
t
n PP 

اي از  که در بند بعدي خالصه(، مورد خاصي از روش هدونيکي است مذکورروش 
هاي کيفي اقالم   با مشخصهپيوند در آن قيمت اقالم در و) آن شرح داده خواهد شد

هاي مذکور  ممکن است يکي از مشخصه) اندازه(گيرد که مقدار  مورد تحليل قرار مي
مختلف ثابت ) هاي اندازه(روش تعديل مقداري تا زماني که قيمت واحد مقادير . باشد

هاي نيم  رمي جايگزين بسته گ۲۵۰هاي  اگربسته. تواندموفق عمل نمايد ماند، مي باقي مي
 .تغييري نخواهند کرد) مقداري(هاي تعديل کيفي شده  کيلويي شوند باز هم قيمت
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 مثالي از تعديل مقداري شاخص قيمت-۱نمودار

 
 

 

 

 

 
 

 روش هدونيکـ ۳-۳
توان برحسب ترکيبي از  اين روش وقتي کاربرد دارد که قيمت يک محصول را مي

توجه شود که مشخصات فيزيکي و . (دست آورد هول بمشخصات فيزيکي و عملکرد محص
که هريک از  تا بتوان هنگامي.) عملکرد يک محصول بايد قابل اندازه گيري باشند

دست آورد و به اين  ه بر قيمت محصول براهاي محصول تغييري کند تأثير آن مشخصه
) P( شير براي مثال فرض کنيد قيمت نوعي از. ترتيب تغيير قيمت خالص محاسبه شود

رابطه خطي ) C(برحسب کوارت و تعداد کالري آن ) V(برحسب سنت با حجم شير 

حال .  است٠/٦C P̂+٥٠V=هاي دوم اين مدل خطي  دارد که برآورد کمترين توان
 سنت و مقدار کالري ۹۰ سنت به ۸۰اگر در آينده قيمت يک کوارت از اين نوع شير از 

 سنت از افزايش قيمت را به تغيير کيفي مربوط ۶ کالري افزايش يابد، ۶۰۰ به ۵۰۰از 

قيمت 
 )هزارريال( 

 

.

١ 

١٫٥ 

.٢

تغيير

 تغييرقيمت   

٠٫٢٥ ٠٫٥ ٠٫٧٥ 

 مقدار به کيلوگرم
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 ۶ واحد کالري اضافه ۱۰۰کند که قيمت  بيني مي زيرا معادله رگرسيون پيش. سازيم مي
 سنت باقيمانده تغيير در قيمت خالص است قيمت مشاهده شده به ۴سنت است و 

 درصد افزايش يافته ۵/۱۲مقدار 







×





 ١٠٠
٨٠
 درصد ۵/۷ و کيفيت شير به مقدار ٩٠









×





 ١٠٠
٨٠
 درصد افزايش قيمت ۵/۱۲ بهتر شده است، اگر فرض اين باشد که ٨٦

شود که  مشاهده شده مجموع تغيير خالص قيمت و تغيير کيفي است، آنگاه گفته مي
 . درصد افزايش يافته است۵قيمت خالص شير معادل 

وش تعديل مقداري است چون در آنجا فقط حجم يا اين روش به نوعي تعميم ر
 . يک مشخصه کيفي درنظر گرفته شده بوددر نقشوزن محصول 
 .باشد مي رو  ههاي خاص خود روب و پيچيدگي واجرابامشکالت هدونيک، درعمل روش
  و نتيجه گيريبندي جمع: بخش چهارم
رور کلي برروي  آمده است که با م۲هاي ذکر شده در نمودار  اي از روش خالصه

آيد که انتخاب روش تعديل کيفي مناسب چندان آسان نبوده  دست مي هآنها اين نتيجه ب
. رود و يکي از مراحل مهم و اساسي در تعديل کيفي شاخص قيمت به شمار مي

کارشناسان تعديل کيفي بايد تکنولوژي توليد و بازار مربوط به هر کاال يا خدمت و 
هاي مختلف را شناسايي کرده و  اي مورد استفاده در روشه ميزان دسترسي به داده

هاي تعديل کيفي و فروض ضمني و  فهم و درک روش. روش متناسب با آنها را برگزينند
 .نياز اصلي براي انتخاب روش مناسب است صريح آنان، پيش
هاي مجازي برقرار باشد استفاده از آنها بهتر است  هاي استفاده از روش اگر فرض

رسند اما اگر يکي از فروض  طلبند و سريعتر به نتيجه مي هزينه کمتري را ميچون 
 .هاي صريح بسيار پايين است برقرار نباشد قابليت آنها نسبت به روش
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 هبل خير

 بله

بله

 بله
 خير

 ـ نمودار گردش کار تصميم گيري در مورد تغيير کيفيت) ۲(نمودار 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آيا کاال تغيير کرده است؟

دهيمهاي انطباقي ادامه ميبا استفاده از مدل آيا کيفيت تغيير کرده است؟

 آيا ميزان تغيير کيفيت را به صورت
کارشناسان قضاوت توان اندازه گيري نمود؟ صريح مي

 يل مقداريتعد

 روش هدونيک

 :جايگزين وجود دارد
 قيمتي اختالف شودکه مي فرض

 .به علت تغيير کيفيت است

 جايگزين وجود ندارد
:جايگزين وجود دارد

 شود که کيفيت، هيچ مي فرض
 .سهمي در اختالف قيمت ندارد

مقايسه قابل جايگزيني

گروهياشاخصقلمشاخص ازروش انتساب

 قيمت گذاري هم پوش
با فرض عدم تغيير قيمتجايگزيني

 خير

 خير

تعديلهايازروشيکي
ــار ــه کـ ــريح را بـ صـ

طور  آيااقالم قديمي وجديدبه
  هستند؟ همزمان در دسترس

روش جلو رونده
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 ١دهي بانک در ترکيه تأثير سياست پولي بر وام
 
 

  ويليم توربکـاحمد سنگونول : مؤلف
 ٢محمد نادعلي: مترجم

 
 
 چکيده

دهي بانک در ترکيـه بررسـي         گذاري سياست پولي بر وام    تأثيردر اين مقاله نحوه     
 نشان دادند که اگر سياست پولي انقباضي بـر          ٣)۲۰۰۰(» استين« و   »کاشياپ«. شود  مي
هـاي کمتـر  نقـد را      آنگاه وام دهي در بانکهـاي بـا ترازنامـه          گذارد،تأثير بانکي    ضه وام عر

هاي اين مقاله نتيجه مطالعه مـذکور را در کـشور ترکيـه               يافته. بيشتر کاهش خواهد داد   
دهـي   سازد که در اين کشور اشاعه پولي از طريق کانال وام   ييد نموده و خاطر نشان مي     أت

 .نيز وجود دارد

________________________________________________________ 
 : اين مطلب ترجمه مقاله ذيل است - ١

Sengonul,  Ahmet and Willem Thorbecke (2005) , "The Effect of Monetary Policy 
on Bank Lending in Turkey",  Applied Financial Economics, Vol.15, pp 931-934. 

 .ايران.ا.ک مرکزی جاستهاي اقتصادي بان محقق دايره پولي و بانكي اداره بررسيها و سي- ٢
3 - Kashyap and Stein. 
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 مقدمهـ ۱
اخيراً بحرانهاي پولي و بانکي در کـشورهاي مختلـف همزمـان بـا هـم بـه وقـوع                    

 شوکهاي نرخ ارز را کـه بـه         ،تايلند، اندونزي، آرژانتين، ترکيه و ديگر کشورها      .اند    پيوسته
مسائل . اند  دهي بانک نمايان شده تجربه کرده       صورت فرسايش سرمايه بانک و کاهش وام      

گـذار را کـاهش و شـتاب خـروج      ر بخش بانکي اعتمـاد سـرمايه  و مشکالت ايجاد شده د  
گري سبب ازبـين رفـتن        لذا کاهش فعاليت واسطه   . سرمايه از کشور را افزايش داده است      

شاهراه اعتباري بنگاهها در طول بحرانها و سوق يافتن کسب و کار بـه سـمت مخـارج و                   
 .توليد کوتاه مدت شده است
گونه شوک هاي اقتصادکالن وام دهـي بانـک در          نمايد که چ    اين مقاله بررسي مي   

 بازرگانـان اعتـراض داشـتند کـه         ۱۹۹۰طي اواخر دهه    .دهد   قرار مي  تأثيرترکيه را تحت    
هـاي وام     سابقه افزايش داده و موجـب رد درخواسـت          بانکها نرخهاي بهره را به سطوح بي      

بحرانهـاي   چنـين مـشکالتي در طـول         ١.جديد شده و وام هاي جديد را  تسويه نمودنـد          
 . چندين برابر شدند۲۰۰۰بانکي نوامبر سال 

کار  هدر پشت پرده چنين مشکالتي در بخش بانکي، نظام نرخ ارز تثبيت خزنده ب             
المللي پول سياست نرخ ارز  ترکيه با رهبري صندوق بين. گرفته شده در ترکيه قرارداشت

بر کاهش محـدود ارزش     اين رهيافت داللت    . تثبيت شده را براي کاهش تورم به کار برد        
به هر حال، تحـت چنـين نظـام         .  يک لنگر اسمي براي کنترل تورم دارد       در مقام نرخ ارز   

هاي ترکيه به صورت خودکار سبب کاهش عرضه پول و افزايش نرخهاي     ارزي، خروج لير  
 .بهره مي شد

________________________________________________________ 
1 - Uygur (1999). 
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در حالي که انقباض پولي و افزايش نـرخ بهـره سـبب کـاهش مـستقيم مخـارج                   
توانند سـبب    نشان دادند که اين عوامل مي   ١) ۱۹۸۸(» باليندر« و   »رنانکهب«خواهد شد،   

چراکـه انقبـاض    .کاهش غيرمستقيم مخارج از طريق کاهش عرضه وام بانکي نيـز شـوند            
بـا فـرض اينکـه      . ها را در سمت بدهيهاي ترازنامه بانکها کاهش خواهـد داد            پولي سپرده 

رازنامه بانکها جانشين ناقص يکـديگر باشـند،    تدارايي هايها و اوراق بهادار در سمت         وام
بانکها تمايل به جذب کامـل زيانهـاي سـپرده از طريـق کـاهش نگهـداري اوراق بهـادار                    

 نشان دادند کـه تحـت چنـين شـرايطي انقبـاض      »باليندر« و »برنانکه«. نخواهند داشت 
 ايـن ) ۲۰۰۰(» اسـتين « و   »کاشـياپ «. پولي باعث کاهش عرضه وامها نيز خواهـد شـد         

موضوع را که آيا سياست پولي انقباضي در ايـاالت متحـده آمريکـا عرضـه وام بـانکي را                    
آنها در مطالعه خود نتوانستند براي آزمون موضوع مزبـور    . دهد، بررسي کردند    کاهش مي 

دهـي کـل      دهي بر روي تغييرات نرخ وجوه فدرال به دليل آنکـه وام             از رگرسيون کل وام   
 مثال، سياست پـولي     از باب . باشد، استفاده کنند    اي وام مي  بازتاب هر دوي عرضه و تقاض     

تواند تقاضاي وام و در نتيجه مقدار وامها  کند مي انقباضي که فعاليت اقتصادي را کند مي    
 .را نيز کاهش دهد

لـذکر را بـا اسـتفاده از          ا   سـابق له شناسـايي    ئ مـس  (K-S)» استين« و   »کاشياپ«
دو بانک را در نظـر بگيريـد، يکـي بـا            . رسي کردند تفاوت هاي بين بخشي ميان بانکها بر      

) شامل وامهاي غير نقد   (دارايي ها به کل   ) وجوه نقد واوراق بهادار   ( نقد دارايي هاي نسبت  
هاي هردو بانک در سمت بـدهيها         سپرده.  درصد ۲۵ درصد و ديگري با نسبت       ۶۵معادل  

 هـا   دارايـي  سمت   دموردر. ثر خواهند شد  أبه دنبال يک شوک سياست پولي انقباضي  مت        
  قرار دهد، آنگاه تأثيردهي بانک را تحت  نمايندکه اگر سياست پولي وام هار ميـها اظــآن

________________________________________________________ 
1 - Bernanke and Blinder. 
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بانـک بـا   . تر نقـد خواهـد شـد   ــ کمهاي دارايي در بانک با  ر وامــش بيشتــب کاه ــسب

ـ        دتر مي ــي نق ــداراي وسـيله کـم کـردن ذخـاير احتيـاطي           هتواند از پورتفوليو وام خود ب

بانک با دارايـي کمتـر نقـد     . ت نمايد ـهادار محافظ ـــب  و اوراق    )  وجوه نقد  (  ندوقـــص

ش خيلـي  دارايـي هـاي  بهـادار بـه کـل     د و اوراق ـــ وه نق ـــت وج ــر نخواهد که نسب   ــاگ

. ود را کـاهش دهـد     ـــ اي خ ـــ ه  ه وام ـــ د بـود ک   ــــ ور خواه ــــ ابد، مجب ــش ي ـــکاه

ـ         ون اينکه ــابراين، با آزم  ــبن  طـور متفـاوتي    ه آيا بانکها براساس قوت ترازنامه خودشـان ب

وام را آزمـون      عرضـه   روي بـر   پـولي   سياسـت  تـأثير  K-S گيرنـد،    قرارمي تأثيرت  ـــتح 

 .نمودند

K-S   گـذارد  تأثيرکنند که اگر سياست پولي بر روي عرضـه وام              آشکارا فرض مي

آنگاه  
tit

it
MB

L
∂∂

∂ ٢

 بيانگر سطح وام دهـي بانـک،        Lکه   طوري  بود، به  کمتر از صفر خواهد      

B     ارزش بـاالتر  ( معرف سطح استحکام ترازنامـه بانـکB  و )  نقـدتر   بيـانگر ترازنامـهM  

 .اسـت ) تر   نشان دهنده اتخاذ سياست پولي ساده      Mارزش باالتر   (شاخص سياست پولي    

M(دهي بانک به سياست پولي      براي درک اين مشتق جزيي متقاطع، واکنش وام       
L

(
t

it
∂

∂
 را  

گـذارد، آنگـاه ايـن مـشتق     تأثيردهي بانـک   اگر سياست پولي بر روي وام. در نظر بگيريد 

» بالينـدر « و   »برنانکـه «به هرحال اگر اثر مطرح شـده توسـط          . جزيي مثبت خواهد بود   

دهي بانک به سياست پولي با بهبـود وضـعيت ترازنامـه             رخ دهد، حساسيت وام    (١٩٨٨)

 بنابراين،. کاهش خواهد يافتبانک 
tit

it
٢

MB
L
∂∂

 .کمتر از صفر خواهد بود∂
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 سياست پولي در    ١ دهي بانک   کانال وام اين   شده حاکي از آن است که        ارائهشواهد  
بخش . دهد ها و روش شناسي را مورد بحث قرار مي داده بخش بعدي. ترکيه کارکرد دارد

 .گردد  ميارائهبندي  ش چهارم جمعدر بخ.نمايد سوم نتايج را تبيين مي

  شناسي ها و روش دادهـ ٢
اي بـراي آزمـون عالمـت عبـارت      ، يک رهيافت دو مرحلهK-S  بر مبناي روش 

tit

it
MB

L
∂∂

∂ ٢
در مرحله اول، براي هر ماه يک رگرسيون مقطعـي ميـان            . شود   استفاده مي  

)L(Log((ها    ها به شکل تغيير لگاريتمي وام       بانک it∆        با پنج وقفه زماني و نسبت وجوه 
 :شود   تصريح مي(١-Bit)ها با وقفه يک ماهه  يينقد و اوراق بهادار به کل دارا

 

∑
=

−−
ε+β+∆α=∆

٥

١
١j itittjitijit B)L(Log)L(Log                  )۱            (  

يت محـدود  شـدت    ١-Bit در عبـارت     tβ بيان کردند، ضريب     K-S که   طور  همان
مقـداري کـه بانکهـا بـراي بازسـازي نقـدينگي مجبـور              (کند    گيري مي   نقدينگي را اندازه  

 برروي ارزش فعلي و پـنج وقفـه   tβدر مرحله دوم، ضريب  ). دهي بکاهند   شوند از وام    مي
هاي بهره شبانه، اسپريد ميان نرخهاي بهره شـبانه و نـرخ              نرخ(از تغيير در مقياس پولي      

رسيون مرحله دوم همچنين شامل يک روند زمـاني         گر. شود  رگرس مي )کاهش ارزش ارز  
 . است خطي در تصريح يک متغيره
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________________________________________________________ 
1 - Bank Lending Channel 
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)IP(ير در توليد صنعتي     يدر تصريح دو متغيره، ارزش فعلي و پنج وقفه از تغ           t∆ 
 :شود  ز اضافه ميني
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 مثبت غالباً در مرحله اول رگرسيون tβ که در ذيل آمده است، ضرايب طور همان

رفت داللـت بـر مثبـت بـودن عبـارت       که انتظار ميطور همانله ئاين مس . هستند
it

it
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∂
∂ 

بنابراين عالمـت عبـارت      . دارد
tit

it
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L
∂∂

 هـا در    φتوانـد بـراي بررسـي مجمـوع            مـي  ∂

)r(از آنجاکه افزايش در نـرخ بهـره شـبانه           . مورد آزمون واقع شود   ) ٣(و  ) ٢(معادالت   t 
هنده سياسـت پـولي    نشان د(Mt)بيانگر سياست پولي انقباضي و افزايش در حجم پول     

oانبساطي است، فرضيه    
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L
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∂∂

∂ ٢
توان بررسي کرد که آيا مجموع ضرايب         مي 

φ درمتغير rtست يا نه مثبت ا. 
K-S               برروي بانکهاي کوچک در اياالت متحده آمريکا متمرکز شـدند، زيـرا آنهـا 

 .تـر اسـت    دهي بانک در سياسـت پـولي در بانکهـاي کوچـک محتمـل               معتقدندکانال وام 
 بانک  ٩زيرا  . همچنين داليلي براي اعتقاد به درست بودن اين قاعده درترکيه وجود دارد           

  بنابراين،.  هستند١هاي مالي مجتمعيا بانک دولتي يا عضو رکيه ـزرگ تــانک بــ ب١٠از 
________________________________________________________ 
1 - Members of Conglomerates. 
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تـصميمات  . شود   عوامل سياسي تحريک مي    وسيله  بههاي دولتي     دهي بانک   تصميمات وام 
هاي وابسته تحـت       نيازهاي شرکت  وسيله  بهنيز  هاي مالي     مجتمع عضو   هاي   بانک دهي  وام

دهي مبتني بر   اتخاذ تصميمات وام  پنجاه بانک خصوصي باقيمانده در      . گيرد   قرار مي  تأثير
اين بانکها به احتمال زياد به تحريک سياستي که منجر . هاي اقتصادي آزاد هستند مالک

دهي واکـنش نـشان     نقدينگي و کاهش وام بازسازيشود از طريق      ها مي   به کاهش سپرده  
 که در زير    طور  همان، گرچه   يمرکز شد مبنابراين بر روي پنجاه بانک کوچک مت      . دهند  مي

 .باشند کارگيري تمام بانکها مشابه مي هگزارش شده است، نتايج با ب
 و  ١ ترکيـه  هـاي   ن بانـک  ـــ الن از انجم  ـــ صاد ک ــح بانک و اقت   ــاي سط ـــه  داده

هاي خام سطح بانـک   آمار و داده . وري ترکيه استخراج شده است    ــرکزي جمه ـانک م ــب
 مـورد بررسـي از ژانويـه سـال         ذا دوره زمـاني   ـــ ود بود؛ ل  ــ موج ١٩٩٧ال  ـــاز س ــاز آغ 

 بانـک    ۶۰امل  ـــ وعه آمـاري ش   ـــ مجم. باشـد   يـــ  م ۲۰۰۱ال  ـــ ن س ــا ژوئ ـــ ت ۱۹۹۷
 مـشاهده ماهانـه بـانکي را فـراهم     ۳۲۴۰باشد که     دولتي، خصوصي و تجاري خارجي مي     

 .سازد  مي
ان نـرخ   نرخ بهره شبانه و اسپريد مي     , ت پولي استفاده شده   ــهاي سياس   اخصــش

نـرخ بهـره شـبانه انـدازه اسـتاندارد          . باشـند   نرخ کاهش ارزش ارز مـي     / انه  ـــهره شب ــب
 مطـرح سـاخته     ٢)۲۰۰۱ (»برومنـت « کـه    طـور   همان, به هر حال  . است پولي است  ــسي

نرخ کاهش ارزش ارز نيز معيـار مناسـبي اسـت ؛ زيـرا              / ريد نرخ بهره شبانه     ــاسپ, است
  را کنـد    که بانک مرکـزي بـراي سيـستم بـانکي فـراهم مـي              معيار مزبور ميزان نقدينگي   

 . سازد منعکس مي
________________________________________________________ 
1 - Banking Association of Turkey. 
2 - Berument. 
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کار رفته شده در اين مقاله به عنوان اختالف ميان لگـاريتم نـرخ بهـره                 هاسپريد ب 
گـذاري شـده توسـط بانـک مرکـزي           بين بانکي و لگاريتم کاهش ارزش سبد ارزي هدف        

 .شود محاسبه مي, ۱۹۹۷ترکيه بعد از سال 

 نتايج ـ ۳
را براي بانکهاي کوچـک در مرحلـه اول رگرسـيون نـشان             tβضرايب  ) ۱(نمودار  

ن معني که بانکهـاي بـا ترازنامـه کمترنقـد           آ  هب, اين ضرايب غالباً مثبت هستند    . دهد  مي
ام بـراي تمـ   tβضـرايب   . دهي جهت بازسازي نقدينگي خود هستند       مجبور به کاهش وام   

  چنـين نتـايجي را       K-S. باشـد   بانکها غالباً مثبت بوده و در صورت نياز در دسترس مي          
 .نمايند براي اياالت متحده آمريکا نيزگزارش مي

 
 
 
 
 
 
 

دهنده مجموع ضرايب رگرسيون مرحله دوم بـرروي نـرخ بهـره              نشان) ۱(جدول  
ضرايب جملگي مثبـت    اين  . کاهش ارزش نرخ ارز است    / شبانه و اسپريد نرخ بهره شبانه       

دهنده آن است کـه سياسـت پـولي           دار بوده و نشان     و به لحاظ آماري در تمام موارد معنا       
در ايـن   . [دهـد   دهي در بانکهاي با ترازنامه کمتر نقد را بيـشتر کـاهش مـي               انقباضي، وام 
 .نمايند هاي مشابهي را براي اياالت متحده آمريکا گزارش مي   يافتهK-S ]خصوص نيز



  پولي بر وام دهي بانک در ترکيه تاثير سياست

 
٢٣٩

درک اين ضرايب دو بانـک را در نظـر بگيريـد،يکي از بانکهـا داراي نـسبت                  براي  

ديگر ] بانک[ درصد کمتر نسبت به    ۱۰با  ) Bit (دارايي ها وجوه نقد و اوراق بهادار به کل        

.  مـاه طـول بکـشد در نظـر بگيريـد      ۵افزايشي را در انحراف معيار نـرخ بهـره کـه            . است

رد که بانک کمتر نقـد مجبـور بـه کـاهش            کوچکترين ضريب در جدول داللت بر اين دا       

بزرگتـرين ضـريب در   .  درصدي بيشتر نسبت به بانک بيشتر نقد خواهد بود  ۷/۷دهي    وام

 درصـدي   ۴/۱۸دهـي     جدول حاکي از آن است که بانک کمتر نقد مجبور به کـاهش وام             

به بنابراين ضرايب موجود در جدول نه تنها        . بيشتر نسبت به بانک بيشتر نقد خواهد بود       

 .باشند بلکه از نظر اقتصادي نيز جالب توجه مي, دار هستند لحاظ آماري معنا

 است که اين ضرايب در بانکهاي کوچـک نـسبت بـه کـل بانکهـا بزرگتـر                   گفتني

دهي با احتمال بيشتري در بانکهاي        کانال وام ,  که در باال مطرح شد     گونه  همان. باشند  مي

ايـن واقعيـت کـه ضـرايب در         . اربرد دارد کوچک در ترکيه نسبت به بانکهـاي بـزرگ کـ          

باشند با ايـن فرضـيه        بانکهاي کوچک نسبت به کل بانکهاي کوچک و بزرگ، بزرگتر مي          

, دهي را در بانکهاي کوچک نسبت به بانکهـاي بـزرگ            سازگار است که سياست پولي وام     

 .سازد ثر ميأبيشتر مت

ياست پولي انقباضي در     شده در مقاله اين است که س       ارائهمهمترين کاربرد نتايج    

 بانک عمل   هاي  دارايي از طريق    تأثيراين  . سازد  هاي بانکي را محدود مي      ترکيه عرضه وام  

آثار سنتي سياست محدودکننده که از طريق بـدهيهاي بانـک  و             ] که به طوري [کند،  مي

اين نتايج ادعاي بازرگانـان ترکيـه کـه         . دهد  شود را گسترش مي     هاي بهره اعمال مي     نرخ

 ١.نمايد  را محدود کردند،تأييد مي۱۹۹۰نکها عرضه وام  در اواخر دهه با

________________________________________________________ 
1 - Uygur (1999). 
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 )۱( هستند اثرسياست پولي بر روي محدوديت نقدينگي که بانکها با آن مواجه):۱(جدول

 

 گيري شده توسط نرخ شبانه سياست پولي اندازه

 تصريح دو متغيره  تصريح يک متغيره  شبانه بهره هاي نرخ برروي ضرايب مجموع
     بانکهاي کوچک
 ۰۱۵۸/۰  ۰۱۱۱/۰  مجموع ضرايب

 )P  )۰۴۰۱/۰(  )۰۱۱۷/۰هاي  ارزش
   R٢  ۲۹/۰  ۴۱/۰ 

     ها کل بانک
 ۰۱۳۱/۰  ۰۰۹۹/۰  مجموع ضرايب

 )P  )۰۳۴۲/۰(  )۰۴۹۵/۰هاي  ارزش
   R٢  ۳۰/۰  ۳۷/۰ 

 کاهش ارزش ارز ونرخ انهشب بهره نرخ ميان اسپريد توسط شده گيري اندازه پولي سياست
 تصريح دو متغيره  تصريح يک متغيره  مجموع ضرايب بر روي اسپريد

     بانکهاي کوچک
 ۴۰۵۴/۱  ۹۴۷۳/۰  مجموع ضرايب

 )P  )۰۰۹۱/۰(  )۰۰۰۱/۰هاي  ارزش
R٢  ۴۵/۰  ۴۹/۰ 

     ها کل بانک
 ۸۵۱۱/۰  ۷۶۳۵/۰  مجموع ضرايب

 )P  )۰۲۴۴/۰(  )۰۳۱۱/۰هاي  ارزش
R٢  ۳۳/۰  ۴۰/۰ 

هاي بهره شبانه و اسپريد نرخ بهره         ها از مرحله دوم رگرسيون، نحوه تأثير تغييرات در نرخ            اين تخمين  ـ۱
شبانه با نرخ کاهش ارزش ارز بر روي شدت محدوديت نقدينگي که بانکها در ترکيه با آن مواجه هستند                   

وسـيله يـک رگرسـيون بـين بخـشي            مرحله اول به  شدت محدوديت نقدينگي در     . کند  گيري مي   را اندازه 
دوره زماني مورد بررسـي از      . ماهانه رشد وام بانکي بر روي نقدينگي ترازنامه بانک تخمين زده شده است            

 . خطاهاي استاندارد بزرگ از نظر آماري استفاده شده است.  است۲۰۰۱ سال ژوئن تا ۱۹۹۷ژانويه 
 .دهد را نشان مي) ٪۵(٪ ۱دار بودن در  سطح معني) :  (
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 گيري نتيجه
مقاله اين موضوع را که آيا سياست پولي انقباضي عرضه وامها در ترکيه را کاهش               

 و  »اشـياپ ک«از روش شناسـي     کـار مقالـه     بـراي انجـام ايـن       . نمايـد   دهد بررسي مي    مي
نمايند که اگر سياست پولي انقباضـي         آنها بحث مي  . نمايد  استفاده مي ) ٢٠٠٠ (»استين«

ها را در بانکهاي با ترازنامه کمتر نقد، بيـشتر کـاهش               وام را کاهش دهد، آنگاه وام      عرضه
د سبد دارايي وامشان را از طريق کـاهش ذخـاير           نتوان  بانکهاي بيشتر نقد مي   . خواهد داد 

از سـوي ديگـر، بانکهـاي کمتـر نقـد           . دار محافظت کنند  ااحتياطي وجوه نقد و اوراق به     
 .را کاهش دهندخود دهي  نقدينگي، وامبازسازي  مجبور خواهند بود که براي

دهـي را در بانکهـاي بـا         نتايج داللت بر آن دارد که سياسـت پـولي انقباضـي وام            
ها داللـت بـر ايـن دارد کـه کـاهش              اين يافته . دهد  ترازنامه کمتر نقد، بيشتر کاهش مي     

شـواهد نـشان    اين  . دهد  هاي بانکي در ترکيه را کاهش مي        عرضه وام " حتما]  پول [عرضه
هـا  ممکـن      يک دوره بحـران ترازپرداخـت       طي افزايش نرخهاي بهره  احتماالً  دهد که     مي

چنان سياستي ممکن است نيازمند جذب سرمايه و تقويت نرخ ارز . است ضد توليد باشد  
به هرحال، اگر سياستي وام دهي بانک را کاهش دهد اثر انقباضـي آن چنـد برابـر           . باشد  

اعتمـاد  کـاهش   ممکن اسـت سـبب      ] ناشي از سياست مزبور   [تصاديرکود اق . خواهد شد 
 .گذار و تشديد بحران شود سرمايه
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 .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

٢٤٤



 

 

٢٤٥
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
 

۲۴۶
 

 
 

 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
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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
 ٦/٢٣٦٦ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ )٨٠٠١شماره حساب(درآمدعمومي  حساب موجودي

 ٥/١٤٥٥٣ ٠/٢٣٧٣٩ ٠/١٩٨٧٥ ٠/١٩٢٥٠ ٠ ٠ بازپرداخت اصل تسهيالت خارجي
 ٠/٣٨١٣ ٠ ٣/٢٠٤ ٧/٧٣٠٦ ٠ ٠ بازنشستگي صندوقهاي به دولت بدهي بازپرداخت

 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 تملك ) 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 نيز از جمع  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 اييدار 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 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 ٢٤٨

 

 

 

 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

 

 

٢٤٩ 

 

 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

 



 

 

٢٥٠
 

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

 ٤/٢١٢ ١/٣٩٧٠ ٦/٩٣١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣/٨٨١٠ ٩/١٣٩٦٦١ ٩/٥٧٦٥٤  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 ٠ ٥/٣٢٢٤٠ ٤/٥٣٨٤٥ ٥/٥٨١١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ شرکت ساتکاب
 ٧/٧٣ ٨/١٠٧١       ٦/٣٣٠٥٥ ٥/١٠٧٩٨١ 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 ٧/١١٧٩٨/٢٠٣٤٠/٢٢٤٨٥/٤٦٨ ٤/١٥٧٥٥٢ ٠/٥٤٧٤١٢٠/٢٤٢٧١٦٥/٣٢٦٩٧١٤/١٣٦٤٩٩٩/٩٦٧٠٢٦٧/٧٥٩٤٤٠٥/٦٨٢٦١٧ 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 ٢٥١

 

 

 )١(هاي ساختماني بخش خصوصي در كليه مناطق شهري خالصه آمار فعاليت

 )درصد(تغييرات هر دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل 
 

٢(١٣٨٤  ١٣٨٣ ١٣٨٢ ١٣٨١ ١٣٨٠ ١٣٧٩ ١٣٧٨ ١٣٧٧ ١٣٧٦( 

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 ٢٥٢
 

 

 

 

 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 ٢٥٣

 

 

 

 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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