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 »سردبير«
 
 

 ١٣٨٦وضعيت ارقام عمده پولي و اعتباري در نه ماهه سال 

 

 

 از  ١٣٨٥ و   ١٣٨٤ي  هـا   سـال عملکرد متغيرهاي کليدي بخش پولي نظير نقـدينگي در          

اهداف متغيرهاي مزبور در برنامه چهارم فاصله داشته است؛ به طوريکه عملکرد رشد نقـدينگي               

 واحد درصـد از هـدف متغيـر مزبـور در برنامـه              ٤/١٧ و   ٣/١٠ذکر به ترتيب    ال  هاي فوق   در سال 

اس اهداف  براس.  درصد بوده است   ٤/٣٩ معادل ١٣٨٥چهارم باالتر بوده و رشد نقدينگي در سال         

، متوسط نرخ تورم و رشد نقدينگي طي سالهاي برنامه ساالنه بـه ترتيـب            کمي برنامه چهارم توسعه   

سـال   (١٣٨٦بر اين اساس، اهداف نـرخ تـورم در سـال     . ته شده است   درصد در نظر گرف    ٢٠ و   ٩/٩

 . درصد هدفگذاري شده است٠/٢٠ درصد و رشد نقدينگي ١/٩) سوم برنامه

 ، عملكـرد ارقـام      ١٣٨٦در اين گزارش بر اساس ارقام دريافتي از بانك ها در پايـان آذر               

 .عمده پولي و اعتباري تحليل مي شود

 بر نقدينگي  بررسي عوامل موثر -الف 

  درصد بود٦/١٨رشد نقدينگي در پايان آذر ماه سال جاري نسبت به پايان سال قبل معادل 

. دهد  واحد درصد کاهش نشان مي     ٩/٤)  درصد ٥/٢٣(  که در مقايسه با رشد دوره مشابه سال قبل        



 

 روند  
 

٨ 

ر  درصـد برخـوردا    ٩/٣٣ از رشدي معـادل      ١٣٨٥ نسبت به پايان آذر      ١٣٨٦نقدينگي در پايان آذر     

 ٧/٣٦ معـادل  ١٣٨٤ بـه آذر    ١٣٨٥رشـد آذر    (ايسه با رشد مدت مشابه سال قبل        گرديد که در مق   

 . واحد درصد کاهش مواجه شده است٨/٢با ) درصد

  و ٤/٥اي معادل  خالص داراييهاي خارجي و داخلي سيستم بانکي به ترتيب از سهم فزاينده

دهنـده خـالص      در بـين عوامـل تـشكيل      . انـد  بـوده در رشد نقدينگي برخـوردار        واحد درصد  ٢/١٣

واحد درصد داشـته اسـت        ٨/٣  معادل اي  کاهنده داراييهاي داخلي، خالص مطالبات از دولت سهم      

 واحـد درصـد     ٨/٠حـدود   ) درصـدي  واحد   ٩/٦سهم منفي   (ر مقايسه با رقم مشابه سال قبل        که د 

 بـانکي ناشـي از   بايد توجه داشت كه کاهش خالص بدهي دولت به سيـستم         . دده  ميکاهش نشان   

بينـي    پيش. ي دولت بوده است   ها  سپردهناشي از افزايش    اً  هاي دولت نبوده و صرف     بازپرداخت بدهي 

، خالص بدهي دولـت بـه سيـستم          پايان سال توسط دولت     تا ها  سپردهشود با برداشت تدريجي       مي

 . داشتبانکي افزايش يافته و اين عامل به طور بالقوه رشد نقدينگي را به دنبال خواهد

 بنا به داليل زير نسبت بـه پايـان سـال            ١٣٨٦ بدهي دولت به سيستم بانکي در پايان آذر         

 :يليارد ريال افزايش داشته است هزار م٨/٣٧قبل 

اين ميـزان   . دباش  مي هزار ميليارد ريال     ٧/٣٠ي تجاري بيش از     ها  بانکافزايش بدهي دولت به        .١

ي ها بانکاي اعطايي  زايش اصل و فرع تسهيالت تبصره ناشي از افاًافزايش در بدهي دولت عمدت

گفتني اسـت سـود     . دباش  مي،  اند  شدهتجاري که به تعهد دولت بوده و پس از سررسيد وصول ن           

 ١٣٨٥ نسبت به اسفند مـاه سـال         ١٣٨٦ي آينده به تعهد دولت در پايان آذر ماه سال           ها  سال

 . يافته است هزار ميليارد ريال افزايش٩/٣ ) ميلياردريال١٦٢١٩(

 هزار  ٨/٢ي غير دولتي و موسسات اعتباري غير بانکي به ميزان           ها  بانکافزايش بدهي دولت به        .٢

 اوراق مشاركت بخـش دولتـي در پرتفـوي          ناشي از افزايش مانده سررسيد نشده     ميليارد ريال   

 ي غير دولتـي حجـم قابـل تـوجهي از اوراق مـشارکت             ها  بانک. دباش  ميي غير دولتي    ها  بانک
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کـه ايـن عمـل در عـين افـزايش قـدرت              کننـد  بخش دولتي را در پرتفوي خود نگهداري مي       

ي مذکور در مقابل کـاهش      ها  بانکانعطاف آنها در مديريت ريسک نقدينگي، به نوعي واکنش          

 .  شود ي سود بانکي نيز تلقي ميها نرخ

اي   فزاينـده بـا سـهم     ) تسهيالت جديد  (، مطالبات از بخش غيردولتي    در دوره مورد بررسي   

 واحد درصد داراي باالترين سهم در رشد نقدينگي بوده که در مقايسه با رقـم مـشابه                  ٦/٢٠معادل  

 .تغييري نداشته است)  واحد درصد٦/٢٠سهم (سال قبل 

  عوامل موثر در تغيير نقدينگي-١جدول 

 ٨٦نه ماهه  ١٣٨٥پايان  ٨٥نه ماهه 

سهم از رشد مانده در تغيير رشد از سهم مانده در تغيير رشد از سهممانده در تغيير

دوازده  رشد

 منتهي ماهه

 به

 

 ٨٦آذر )درصد واحد()ريال ميليارد()درصد واحد()ريال ميليارد()درصد واحد()ريال ميليارد(

 ٥/٢٦ ٤/٥ ٦٨٩٤٢ ٧/١٣ ١٢٦٢٩٦ ٩/٩ ٩١٨٤١داراييهاي خارجي  خالص

 ٨/٣٧ ٢/١٢ ١٧٠٠٢٥ ٧/٢٥ ٢٣٦٨٨٤ ٦/١٣ ١٢٤٥٣٧ داراييهاي داخلي  خالص

 -٢/٣٨ -٨/٣ -٥٠٠٠٤ -٠/٣ -٢٧٦٧٩ -٥/٥ -٥٠٥٤٣ مطالبات از دولت خالص
ــال ــاتم  صخ ــركتها  از  طالب ش

 )١( دولتي  موسسات
٢/١٣ -٩/٠ -١١٦٦٠ -٣/٠ -٢٦٠٣ -٦/٠ -٥٠٩٢- 

 ٤/٤٢ ٦/٢٠ ٢٦٤٨١١ ٩/٣٤ ٣٢١٥٢٠ ٦/٢٠ ١٩٠٠٥٨)١(دولتي غير بخش از مطالبات

 -٥/٤١ -٧/٢ -٣٣١٢٢ -٩/٥ -٥٤٣٥٥ -٩/٠ -٩٨٨٦ واملخالص ساير ع

 ٩/٣٣ ٦/١٨ ٢٣٨٩٦٧ ٤/٣٩ ٣٦٣١٨٠ ٥/٢٣ ٢١٦٣٧٨ نقدينگي

 .باشد  شامل سود و درآمد سالهاي آتي نمي-١

 .نسبت به پايان اسفند ماه سال قبل محاسبه شده است)  سهم از رشدها(  رشدها - 
 

 ١٣٨٦د، در پايـان آذر      دهـ   مـي ن  ي تجـاري نـشا    هـا   بانکصورت وضعيت منابع و مصارف      

ي تجاري از تجهيز منابع آنهـا پيـشي گرفتـه و نـسبت بـه                ها  بانکكماكان سرعت تخصيص منابع     

بـا  (ي تجـاري    هـا   بانکبدين معني که بدهي بخش غير دولتي به         . هاي اخير شتاب گرفته است      ماه
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 در حـالي کـه رشـد     درصد رشـد يافتـه  ٧/٢٧  نسبت به پايان سال قبل      ١٣٨٦در پايان آذر    ) سود

اين امـر نـشان دهنـده عـدم         .  درصد بوده است   ٣/١٦ي بخش غيردولتي در همين مدت       ها  سپرده

. اي آنها بوده و محل تامل اسـت  ي تجاري با منابع سپردهها بانکوجود توازن در مصارف تسهيالتي      

يريت ي مذکور به دليل پيشي گرفتن سرعت رشد مصارف نسبت به منابع و ضـعف در مـد                 ها  بانک

 . اند نقدينگي، از منابع بانک مرکزي جهت تامين کسري مصارف تسهيالتي استفاده نموده

نمودار ۱ - رشد سپرده ها و مانده بدهي بخش غير دولتي در بانک هاي تجاري در 

پايان آذر  ۱۳۸۶

-۸

۰

۸

۱۶

۲۴

۳۲

فروردين ارديبهشت خرداد تير  مرداد شهريور مهر آبان آذر

(درصد)

بدهي بخش غير دولتي سپرده هاي بخش غير دولتي

 
 

  بررسي عوامل موثر بر پايه پولي-ب

 درصـد بـوده کـه در        ٨/١٧ نسبت به پايان سال قبل،       ١٣٨٦رشد پايه پولي در پايان  آذر        

 واحـد   ٢/١٢جهي بـه ميـزان        افزايش قابل تو  )  درصد ٦/٥( مقايسه با رشد دوره مشابه سال قبل        

 از رشـدي معـادل      ١٣٨٥ نسبت به پايـان آذر       ١٣٨٦پايه پولي در پايان آذر      . دده  ميدرصد نشان   
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 بـه آذر    ١٣٨٥رشد آذر   (ايسه با رشد مدت مشابه سال قبل         درصد برخوردار گرديد که در مق      ٦/٤١

 . واحد درصد افزايش مواجه شده است٦/٢با ) درصد ٣٩ معادل ١٣٨٤

 واحد درصد بيشترين سهم     ٨/٢٩ارائيهاي خارجي بانک مرکزي با سهمي معادل        خالص د 

)  واحد درصد  ٠/٣٤(را در رشد پايه پولي داشته است که در مقايسه با رشد دوره مشابه سال قبل                 

 ).٢ك به جدول شماره .ر(.  واحد درصد کاهش داشته است٢/٤

ر رشد پايه پولي داشـته و منجـر       نيز سهم قابل توجهي د     ها  بانکمطالبات بانک مرکزي از     

 واحد درصد در رشد پايه پولي گرديده است که در مقايسه با رقم مشابه               ٧/٢٨به افزايشي معادل    

 به بانک مرکزي در      ها  بانکبدهي  . دده  ميافزايش چشمگيري نشان    )  واحد درصد  ٤/٧(سال قبل   

 داشته است کـه از ايـن ميـزان            هزار ميليارد ريال افزايش     ٢/٨٠ بيش از    ١٣٨٦ماهه اول سال      نه

گردان پرداخت وجوه دولتي و ما بقي آن يعنـي            هزار ميليارد ريال بابت افزايش تنخواه      ٩/٤حدود  

 از بانک مرکزي و يا سـاير  ها بانک هزار ميليارد ريال مربوط به افزايش اضافه برداشت   ٣/٧٥حدود  

 مـشارکت بانـک مرکـزي در حـساب          عملکرد وجوه اوراق  "و  " اعطاي خط اعتباري  "موارد از جمله    

 .بوده است" ها بانک

ر ميليارد   هزا ٧/٩ الزم به توضيح است، در آذر ماه سال جاري بدهي بانکها به بانک مرکزي               

ـ          . ريال افزايش يافته است    هـا    ه بانـک  مهمترين دليل اين افزايش تسهيالت اعطايي بانک مرکـزي ب

خالص مطالبات بانـک مرکـزي      . ر آذر ماه بوده است    د" تسويه ريالي معامالت ارزي بين بانکي     "بابت  

  واحد درصد بيشترين سهم را در کاهش پايه پولي داشـته             -٩/٢٦از بخش دولتي با سهمي معادل       

 .دباش ميي بخش دولتي نزد بانک مرکزي ها سپردهاست که مهمترين دليل اين امر افزايش 
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  عوامل موثر در تغيير پايه پولي- ٢جدول 

هاي دولتي را  ي ديداري دستگاهها سپرده درصد از ١٢ بانكها به نمايندگي از بانك مركزي - ١

 .نمايند گردان در حساب مذكور نزد خود نگهداري مي به عنوان تنخواه

 هـزار   ٢/٢٥، مانده اوراق مشارکت سررسيد نـشده بانـک مرکـزي بـه              ١٣٨٦آذر   در پايان 

. ددهـ  مي هزار ميليارد ريال افزايش نشان ٦/٣ميليارد ريال رسيد که در مقايسه با پايان سال قبل        

  بـا احتـساب ضـريب فزاينـده نقـدينگي در             -اين ميزان افزايش در اوراق مشارکت بانک مرکزي         

 درصد از رشـد  ٣/١، به ميزان  هزار ميليارد ريال نقدينگي  ٨/١٦ا قبض حدود      ب  - ١٣٨٦پايان آذر   

 .نقدينگي کاسته است

  بررسي اجزاي ضريب فزاينده نقدينگي–ج 

 ٧/٠ماه سال جاري نسبت بـه پايـان سـال قبـل بـا      آذر ضريب فزاينده نقدينگي در پايان     

 ٨٦نه ماهه  ١٣٨٥پايان  ٨٥نه ماهه 

 سهم از رشدمانده تغيير در سهم از رشدمانده تغيير در سهم از رشدمانده در تغيير
رشد دوازده 

ماهه منتهي به

 

 ٨٦آذر )درصد  واحد( )ميلياردريال( )درصد واحد()ريال ميليارد( )درصد واحد()ريال ميليارد(

 ٣٦,٨ ٢٩,٨ ٨٣٥٤٠ ٥١,٥ ١١٣٦٢٨ ٣٤,٠ ٧٤٨٧٩  خالص داراييهاي خارجي بانك مركزي

 -١٤١,٦ -٢٦,٩ -٧٥٢٠٨ -١٢,٣ -٢٧٠٨٦ -٢١,٥ -٤٧٤١٤ دولتي مطالباتبانك مركزي از بخش خالص

 ١,٠ ١,٥ ٤١٧٧ ٣,٧ ٨٢٢٠ ٥,٠ ١١١١٩  دولتي  مطالبات بانک مرکزي از بخش

 ٣٢,٤ -٢٨,٤ ٧٩٣٨٥ -١٦,٠ ٣٥٣٠٦ -٢٦,٥ ٥٨٥٣٣ي بخش دولتي نزد بانک مرکزيها سپرده

 ١٥٨,٥ ٢٨,٧ ٨٠٢٢٩ ٨,٦ ١٨٩٧١ ٧,٤ ١٦٣٥٧ بانك مركزي از بانكها  مطالبات

 ٣٢,٠ ١,٨ ٤٨٧٣ ٢,٠ ٤٤٦١ ٢,١ ٤٥٥٢ )١(پرداخت وجوه دولتي تنخواه گردان

 ٢٠٩,١ ٢٦,٩ ٧٥٣٥٦ ٦,٦ ١٤٥١٠ ٥,٤ ١١٨٠٥  ساير

 ٤٧,٢ -١٣,٨ -٣٨٦٦٨ -٢٠,٩ -٤٦٠٨٠ -١٤,٣ -٣١٤٤٢ ساير اقالم خالص

 ٤٤,٦ ١,٣ ٣٦٤٩ ٤,٩ ١٠٧٩٦ ٣,٠ ٦٦٦٨ مشارکت بانک مرکزياوراق 

 ٤١,٦ ١٧,٨ ٤٩٨٩٣ ٢٦,٩ ٥٩٤٣٤ ٥,٦ ١٢٣٧٩ پايه پولي
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)  درصـد ٩/١٦( سـال قبـل    رسيد که در مقايسه بـا رشـد مـدت مـشابه              ٦١٨/٤درصد افزايش به    

 نسبت به پايان آذر     ١٣٨٦ ضريب فزاينده نقدينگي در پايان آذر        .دده  ميکاهش چشمگيري نشان    

رشـد آذر   (ايسه با رشد مـدت مـشابه سـال قبـل             درصد کاهش يافت که در مق      ٤/٥ معادل   ١٣٨٥

 . واحد درصد کاهش مواجه شده است٧/٣با )  درصد-٧/١ معادل ١٣٨٤ به آذر ١٣٨٥

، رشـد نـسبت ذخـاير       ريب فزاينده نقدينگي در ايـن دوره      رين دليل کاهش رشد ض     مهمت

 درصـد رشـد نـشان       ٠/٢٩که در مقايـسه بـا اسـفند سـال قبـل              دباش  ميها    اضافي به کل سپرده   

 نزد بانـک مرکـزي بـوده کـه در           ها  بانکي ديداري     ها  سپردهعلت اصلي اين امر، افزايش      . دده  مي

رشـد داشـته    )  درصد ٤/٥٢(  هزار ميليارد ريال   ٥/١٤ايان سال قبل      نسبت به پ    -١٣٨٦پايان آذر   

 . است

  اجزاي ضريب فزاينده نقدينگي- ٣جدول 

 

 دت داري سرمايه گذاري مها سپرده ترکيب -د 

 ١/٢٢هاي غيرديداري   درصد و سپرده٧/١٣هاي ديداري  ، سپرده١٣٨٦ماهه سال  طي نه

 پايان

 آذر اسفند آذر اسفند

  

١٣٨٦ ١٣٨٥ ١٣٨٥ ١٣٨٤ 

سهم هريک از اجزاء  

 در تغييرات ضريب

ــت   -١ ــسکوک در دس ــکناس و م ــسبت اس  ن

 ها  اشخاص به کل سپرده
٠,١٧٣ ٠,٠٤٠٧ ٠,٠٥٠٣ ٠,٠٥٨٢٠,٠٤٤٥ 

 ٠,٠٤٦٨ ٠,١٤٩١ ٠,١٥١٢ ٠,١٤٧١٠,١٤٩١ ها اي قانوني به کل سپردهه  نسبت سپرده-٢

 -٠,١٨٩٤ ٠,٠٣٥٦ ٠,٠٢٧٦ ٠,٠٤٨١٠,٠٢٠٣ ها  نسبت ذخاير اضافي به کل سپرده-٣

 ٠,٠٣١ ٤,٦١٨ ٤,٥٨٧ ٤,٨٨٣ ٤,١٧٦ ضريب فزاينده نقدينگي
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 و ٨/١٢نرخ رشد متغيرهاي مذكور در دوره مشابه سال قبل به ترتيب . اند درصد افزايش داشته

به ) ١٣٨٥ نسبت به پايان آذر ١٣٨٦پايان آذر  (٨٦ درصد و در دوازده ماهه منتهي به آذر ٦/٣٠

دار  گذاري مدت هاي سرمايه طي دوره مورد بررسي، سپرده.  درصد بوده است٩/٣٤ و ٢/٣٣ب ترتي

  هزار ميليارد ريال بالغ ٨/٨٧٨به )  درصد رشد٣/٢٤( هزار ميليارد ريال ٧/١٧١با افزايشي به ميزان 

 .دده ميکاهش نشان  ،) درصد٠/٣١(كه در مقايسه با رشد دوره مشابه سال قبل  گرديد
                  

 ي سرمايه گذاري مدت دارها سپرده ترکيب - ٤جدول 
 )ميليارد ريال                 (

 پايان

 ٨٦آذر   ١٣٨٥ ١٣٨٤ ١٣٨٣ ١٣٨٢ 

تغييرات دوازده 

 ماهه منتهي به

 ٨٦آذر 

 ٢٥١٧٣٨٣٤٩١٤٩٤٨٩٦٩٣٧٠٧١٠١٨٧٨٧٨٠٢٣٧١٨٥,٦دار مدت  گذاري ي سرمايهها سپرده

 ٣٧,٠ ٢٤,٣ ٤٤,٤ ٤٠,٣ ٣٨,٧ ٣٥,٤ )درصد( رشد 

 ١٥٩٨٦٨٢٢٣٢٩٢٣٥٣٦٦٧٤٥٩٢٧٣١٤٣٠١٢,٢ ١١٩٨٠٩ كوتاه مدت

 ٤٥,٢ ٢٩,٩ ٥٨,٤ ٣٩,٧ ٣٣,٤ ٣٥,٤ )درصد( رشد 

 ٩٤١٧٣,٤ ٣٥٣٤٣٤٤١٩٥٠٧ ١٨٩٢٨١٢٦٦٤٠٢ ١٣١٩٢٩ بلند مدت 

 ٢٨,٩ ١٨,٧ ٣٢,٧ ٤٠,٧ ٤٣,٥ ٣٥,٤ )درصد( رشد 

 ٧٦٦٢٥,٤ ٨٧٣٥٠١٤٥١٣٤ ٢٣٩٥٨٣٩١٥٢ ١٤٦٧١ يك ساله

 ١١١,٨ ٦٦,٢ ١٢٣,١ ٦٣,٤ ٦٣,٣ ٢٧,٩ )درصد( رشد 

 -٢٣٩٢,٢ ٤٦٩٨٦ ٥١٠٧٢ ٢٨٥٤٤٤٤٩٦٢ ١٤٤١٦ دو ساله 

 -٤,٨ -٨,٠ ١٣,٦ ٥٧,٥ ٩٨ ١٤٤,٩ )درصد( رشد 

 ١٨١٣,٩ ١٦٧٢٣ ١٥٨٠٦ ١٢٤٣٧ ٨٧٩٨ ٦٥٠١ سه ساله

 ١٢,٢ ٥,٨ ٢٧,١ ٤١,٤ ٣٥,٣ ٥٢,٦ )درصد( رشد 

 -١٣٢,٤ ٤١٠١ ٣٧٢٨ ٣٦٩٧ ١٨٥٢ ٢٠٦٥ چهار ساله
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١٥

 -٣,١ ١٠,٠ ٠,٨ ٩٩,٦ -١٠,٣ ٢١١,٧ )درصد( رشد 

 ١٨٢٥٨,٧ ١٩٥٤٧٧٢٠٦٥٦٣ ١٢٦١٢٩١٦٦١٥٣ ٩٤٢٧٧ پنج ساله

 ٩,٧ ٥,٧ ١٧,٦ ٣١,٧ ٣٣,٨ ٢٥,٥ )درصد( رشد 

 ٧٠٤٠,٧ ٣٣٨٥٧ ٢٩٠٣٢ ٢٠١٧٧ ١٤٠٩٧ ١١٧٩٥ ي متفرقهها سپرده

 ٢٦,٣ ١٦,٦ ٤٣,٩ ٤٣,١ ١٩,٥ ٨,٢ )درصد( رشد 

 

ي سرمايه گذاري   ها  سپرده ، ترکيب    ها  سپردهي اخير همگام با کاهش نرخ سود        ها  سالطي  

ي سـرمايه   هـا   سـپرده ي ديداري و کوتاه مدت تغيير يافته؛ به طوري کـه            ها  سپردهمدت دار به نفع     

ي سـرمايه گـذاري پـنج       ها  سپردهرشد  . گذاري پنج ساله با بيشترين کاهش رشد مواجه بوده است         

 درصـدي   ٢/٦٦باشـد کـه در مقايـسه بـا رشـد               درصـد مـي    ٧/٥ معـادل    ١٣٨٦پايان آذر   ساله در   

 در هـا  بانـک اتکـاي اصـلي   . دباشـ  مي نگران کننده ها بانکي يک ساله از بعد تجهيز منابع    ها  سپرده

د که در حال حاضر سـهم       باش  ميي بلند مدت    ها  سپردهبر منابع حاصل از     " اعطاي تسهيالت عمدتا  

 . دباش ميي قبل نزولي ها سالدر مقايسه با ) ي پنج ساله ها سپردهبه خصوص  ( اه سپردهاينگونه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار ۲- توزيع فراواني نسبي سپرده ها در پايان سال ۱۳۸۲ و پايان آبان ۱۳۸۶

۴۵,۵

۵,۶ ۵,۵
۲,۵ ۰,۸

۳۵,۸

۴,۵

۴۹,۶

۱۵,۶

۵,۵
۱,۹ ۰,۵

۲۳,۰

۳,۸

۰

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

کوتاه مدت يک ساله دو ساله سه ساله چهار ساله پنج ساله متفرقه

۱۳۸۲ آبان ۸۶

(درصد )
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   ١ي غير دولتيها بانک بررسي وضعيت -ه 

 ٣٥٢ هاي بخش غيردولتي نزد بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي  سپرده١٣٨٥ در سال

 ميليارد ريال  هزار٨٧ردولتي ميليارد ريال افزايش يافت که در اين ميان سهم بانکهاي غيهزار 

 ٧/١٩ حاکي از افزايش ١٣٨٦اول سال  ماهه  ارقام مزبور در پايان  نه. بوده است) درصد ٨/٢٤(

به ميزان (هاي بخش غيردولتي نزد بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي  درصدي در سپرده

 هزار ٤/١٣٨غيردولتي سهم بانکهاي , از اين ميزان افزايش .است)  هزار ميليارد ريال٩/٢٤٠

هاي بخش  سهم بانکهاي غيردولتي از مانده کل سپرده. بوده است)  درصد٥/٥٧(ميليارد ريال 

 افزايش يافته ١٣٨٦ درصد در پايان آذر ٤/١٨ به ١٣٨٥ درصد در پايان اسفند ٧/١٥غيردولتي از 

 نزد بانکهاي الحساب سپرده  بودن نرخ سود عليتر باال،سهماين عوامل عمده افزايش . است

افزايش اعتماد عمومي به بانکهاي غيردولتي و افت ، ٢غيردولتي در مقايسه با بانکهاي دولتي

 . باشند  ميهاي بورس شاخص
 

ها و تسهيالت اعطايي بانکها در پايان هر مقطع   سهم بانکهاي غيردولتي از کل سپرده- ٥جدول 

 )درصد(

  ١٣٨٦آذر  ١٣٨٥اسفند  ١٣٨٥آذر ١٣٨٤اسفند  

  ١٨,٤ ١٥,٧ ١٥,٢ ١٢,٠ هاي بانکي سهم از سپرده

  ١٥,١ ١٣,٤ ١٣,١ ١٠,٨  سهم از تسهيالت بانکي
 

________________________________________________________ 
 شامل موسسه اعتباري توسعه - ١
 ٧-١٦دار نـزد بانکهـاي دولتـي در محـدوده      گذاري مـدت  هاي سرمايه  ساب انواع سپرده  الح   نرخهاي سود علي   - ٢

 درصـد در سـال قـرار        ٥/١٢ -٥/١٨در محـدود    )شامل موسسه اعتباري توسعه   (درصد و براي بانکهاي غيردولتي      
  .دارد
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د، دهـ  مـي   نشان ١٣٨٦ي غير دولتي در پايان نه ماهه اول سال ها بانکبررسي آمار مربوط به  

کـه در   ي مذکور از کاهش قابل توجهي برخوردار شده است؛ به طوري            ها  بانکرشد تسهيالت اعطايي    

  ، معادل    ١٣٨٥ي غير دولتي نسبت به پايان سال        ها  بانک بدهي بخش غير دولتي به       ١٣٨٦پايان آذر   

کـاهش نـشان    )  درصـد  ٣/٤٢(  درصد رشد داشته است که نسبت به مدت مشابه سـال قبـل                 ٣/٣١

هاي مذکور به دليل کـاهش نـرخ سـود تـسهيالت بـانکي،                دهند بانک     ارقام مذکور نشان مي   . دده  مي

اند منابع مالي خود را       تمايل کمتري به اعطاي تسهيالت به بخش غير دولتي نشان داده و ترجيح داده             

ماننـد خريـد و فـروش       (اي    هايي نظير خريد اوراق مشارکت و برخي عمليات خارج ترازنامـه            در زمينه 

 .مصرف نمايند...) سهام و 



 

 روند  
 

١٨ 
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 مروري بر رويکردهاي جديد نسبت کفايت سرمايه در بانکها
 )بيانيه دوم کميته مقررات و نظارت بانکي بازلبر اساس (

 

 

  ١مسعود پهلوان زاده
 

 

 چکيده

داري حداقل کفايت سرمايه بانکها و راهکارهاي اجرايي          سند جامع معيارهاي ناظر برنگه    

الملـل    کننـده در بانـک تـسويه بـين          يته تـدوين  اي طراحي شده است که کم       آن در قالب بيانيه   

(BIS)    گيري سرمايه و اسـتانداردهاي نـاظر بـر آن ناميـده              المللي در اندازه     آن را همگرايي بين

رود و به توضيح  روشها و ضـوابط           کار رفته بيانيه جديد بسيار فراتر مي        علي رغم عنوان به   . است

کنـد و     اري جهـاني و ملـي را تهديـد مـي          حاکم بر محاسبه ريسکهاي اساسي که صنعت بانکـد        

ديدگاههاي کميته بـال در بيانيـه   . پردازد چگونگي اختصاص سرمايه مناسب در پوشش آنها مي  

 ١٩٨٨دوم درباره ضوابط ناظر بر حداقل سرمايه بانکهـا، در مقايـسه بـا بيانيـه اوليـه در سـال                      

نيه اوليه در پي به وجـود   ميالدي بسيار گسترش يافته و ضمن حفظ منطق اساسي حاکم بر بيا           

آوردن يک چارچوب جامع براي محاسبه سرمايه مورد نياز بـراي پوشـش ريـسکهاي اعتبـاري،           

 درصـد، يعنـي در سـطح        ٨نسبت حداقل سرمايه در سطح      . بازار و عملياتي بانکها برآمده است     

 اما روشهاي محاسـبه ريـسک اعتبـاري بـا تغييـرات اساسـي و              . بيانيه پيشين حفظ شده است    

روشـهاي جديـدي بـراي      . اي همراه شده که نسبت به بيانيه اوليه متحـول شـده اسـت               پيچيده
________________________________________________________ 

 ا.ا.ج ي بانک مرکزيسربازرس اداره نظارت بر بانکها - ١
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محاسبه ريسک عملياتي در بانکها معرفي شده است و روشهاي کاهش ريسک اعتبـاري بانکهـا                

طور اساسي گسترش يافته ونتيجتا دست        بر خالف فضاي محدود کاربردي آن در بيانيه اول، به         

هاي دقيق از ميزان ريسک عدم بازگشت تسهيالت اعطايي به مشتريان              ارزيابي بانکها را در ارائه   

به منظور اينکه رعايت معيار حداقل سـرمايه قـانوني از سـوي بانکهـا     . گوناگون بازگذاشته است 

تري نسبت به سابق بگيرد و با هدف تسهيل نظارت مقامات نـاظر               تر و مناسب    چارچوب اجرايي 

يت ضوابط ناظر بر افشاي اطالعات مالي و مديريتي بانکهـا ارکـان دوم و            بر بانکها و افزايش کيف    

سوم به ترتيب با عناوين بررسي فرآيند نظارتي در بانکها و انضباط بازار به بيانيه جديد افـزوده                  

گرچه در مقايسه با بيانيه پيشين، پيچيدگي بيانيه جديد افـزايش يافتـه، لـيکن بـا                 . شده است 

تر و کاملتر از بيانيه پيشين سروکار داريم کـه در آن راهکارهـاي مقامـات    متني به مراتب جامع   

نظارتي براي مراقبت از بانکها در برابر مخاطرات مالي با دقت و ظرافتي بيش از پـيش اجرايـي                    

استفاده از مفاهيم بيانيه دوم بازل در تدوين استانداردهاي نـاظر بـر فعاليـت بانکهـاي       . شود  مي

آغاز تالشهايي براي کاربردي کردن اين مفاهيم با توجه به ويژگي ريـسکهاي             اسالمي، منجر به    

 . مربوطه در بانکهاي اسالمي شده است که هم اکنون نيز ادامه دارد

کميته بـال، کفايـت سـرمايه، نـسبت اسـتاندارد نگهـداري سـرمايه، ريـسک                  :واژگان کليدي 

 اعتباري، ريسک عملياتي

 مقدمه  -١

 مـيالدي   ١٩٨٠ و   ١٩٧٠هـاي      بازپرداخت وامهاي بانکي در دهه     مشکالت پديد آمده در   

اهميت برخورداري بانکها از سرمايه کافي درمواجهه با خطرهاي ناشي از عدم ايفاي تعهـدات از          

لذا براي مقابله با اين تجربـه ناخوشـايند اصـالح مقـررات             . گيرندگان را آشکار ساخت     سوي وام 

درک ايـن   . ا در کانون توجه مجامع نظارت بانکي قرار گرفت        ناظر بر اندازه مناسب سرمايه بانکه     

 را بر آن داشت تا با       ) کميته بال  اختصارا(نظارت بانکي بازل سوئيس     مقررات و   کميته  ضرورت،  
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گرفتن اهميت مقررات پيشگيرانه در زمينه داشتن سرمايه مناسب، تدوين استانداردهاي             درنظر

 بعد در سالهاي    ور کار خود قرار دهد که به همين دليل        مناسب کفايت سرمايه بانکها را در دست      

بـه  بـال   پيشينه تشکيل کميتـه     . آورددست   هاي جهان ب    و حرفه  بانکيجايگاه مهمي در محافل     

 کـشورهاي موسـوم     در اين سال روساي بانکهاي مرکزي     . گردد  ميالدي بازمي  ١٩٧٤اواخر سال   

 حـال حاضـر اعـضاي آن شـامل کـشورهاي            گذاري کردند که در      اين کميته را پايه    ١٠ گروه   به

انگليس و اياالت    اپن، لوکزامبورک، هلند، اسپانيا، سوئد، سوئيس،     ژيک، آلمان، ايتاليا،    ژکانادا، بل 

 برعهده بانکهاي مرکزي آنها و در صورتي         نيز  نمايندگي کشورهاي عضو   .باشد متحده آمريکا مي  

قامي است که رسـما مـسئوليت نظـارت          نباشد، با م    بانکي که بانک مرکزي مقام رسمي نظارت     

کميته از قدرت نظارت فراملـي بـر اعـضاي خـود            . احتياطي بر فعاليتهاي بانکي را برعهده دارد      

 وجـود بـا ايـن     . ضـمانت اجرايـي و قـانوني نـدارد        نيـز   باشد و نتايج تـصميماتش       برخوردار نمي 

گهداري سرمايه مناسـب در  ، از جمله استانداردهاي ن و دستورالعملهاي کلي نظارتي    استانداردها

 تدوين و اجراي آنها را به اعضاي خود از طريق برقـراري ترتيبـات               هايي   در قالب بيانيه    را بانکها

 کـشورهاي   ازاز سـوي بـسياري       تـاکنون    کند کـه     توصيه مي  در داخل مرزهاي ملي آنها    قانوني  

 . گرفته استجهان مورد پذيرش و اجرا قرار 

اي   را طـي بيانيـه      مناسـب   سـرمايه   حـداقل  گيري  اندازه سيستم   ، کميته ١٩٨٨سال  در  

 آن  از.  کـرد  معرفي)  معروف شده  Iيا آنچه به بازل      (اي بازل   سرمايه  شماره يک   بيانيه موسوم به 

 سـاير  بلکـه در     و،اي نـه تنهـا در بـين کـشورهاي عـض             گـسترده   به صـورت   سيستماين  به بعد   

  بـانکي  اي درروشها و ادبيات نظـارت      هتحول عمد   و توانست  و اجرا شد  کشورهاي جهان معرفي    

 ميالدي با آشـکار شـدن نقـاط ضـعف بيانيـه اوليـه، راه بـراي               ١٩٩٠ در اواخر دهه     .ايجاد کند 

 نخـستين پـيش نـويس بيانيـه دوم          ١٩٩٩بازنگري و تجديد نظر در آن هموار شد و در ژوئـن             

 ٢٠٠٦فت تـا در پايـان سـال    انتشار يا ) II بازل يا اختصاراً (٢اي موسوم به بازل شماره     سرمايه
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 .جايگزين بيانيه قبلي شود

 اهميت کفايت سرمايه در فعاليت بانکها -٢

بانکها به اتکـاي سـرمايه خـود در مقابـل زيانهـاي ناشـي از عـدم بازپرداخـت وامهـاي                      

با وجودي که در . کنند اعطاشده، شرايط نامساعد بازار و برخي تنگناهاي عملياتي ايستادگي مي 

اي مناسب در اثر حوادث نـاگوار از پـاي      لت نيز ممکن است بانکي با موقعيت سرمايه       بهترين حا 

برند که نشان      از بررسيهايي نام مي    ١)٢٠٠١" (گري ير "درآيد، ليکن پژوهشگران زيادي از جمله       

تـري    اي مناسـب    داده ابعاد فاجعه آميز بحرانهاي بانکي در مورد بانکهايي که از وضعيت سرمايه            

زيرا يک بانک با سـرمايه کـافي زمـان بيـشتري را بـراي               . اند محدودتر بوده است     بودهبرخوردار  

اما از سوي ديگر، کفايت سرمايه يـک        . بررسي مشکالت و مواجهه صحيح با آنها در اختيار دارد         

به اين معني که مناسب بودن ميزان آن بـر حـسب انـدازه و حجـم                 . بانک مفهومي نسبي است   

لذا معموال کفايت سرمايه بر حسب نـسبت سـرمايه بـه داراييهـا              . يد است فعاليت بانک قابل تاي   

شود و شاخصي از توانايي بانک در جذب آثار منفي ناشي از زيانهاي احتمالي و اعاده                  تعيين مي 

 .رود موقعيت مناسب خود، به شمار مي

توسـط    داراييهـا پوشـش بـاالتر  گتر سرمايه به داراييها به معني ربه اين ترتيب نسبت بز    

 اسـتفاده   ليکن. يا به عبارت ديگر کفايت باالتر سرمايه در مقابل زيانهاي احتمالي است            سرمايه

اوت در  ض براي ق  ن را  محدوديتهايي است که استفاده از آ      ساده سرمايه به داراييها شامل     معيار از

 مهمترين محدوديت اين است که    . کند  مي همراه   يک بانک با مشکالتي   خصوص کفايت سرمايه    

 بـا ميـزان ريـسکي کـه بانـک           اتوان ميزان سرمايه بانک ر     نمي با استفاده از آن به صورت کامل      

  سـاده   نـسبت  عبـارت ديگـر،   به  . نمود مرتبط   نسبت به داراييهاي خود در معرض آن قرار دارد،        

را کـه بانکهـا در    ي گونـاگون يساختار ريسکي داراييهاي بانک سرمايه به داراييها وجود تفاوت در  

________________________________________________________ 
١- Grier 
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 نسبتهاي دارايي بـه     کند که در آن      مثالي را نقل مي    ١)١٩٨٨( رز. گيرد  ناديده مي  ار دارند، اختي

 کـل منـابع خـود را در    Aهـستند، لـيکن  بانـک    يکسان دقيقا  B و  A فرضيدو بانک سرمايه

کـرده اسـت، در     گـذاري    سـرمايه  مدت تضمين شده دولتي    داراييهاي نقدي و اوراق بهادار کوتاه     

 بـا وجـودي کـه       بنابراين. به بخش خصوصي وام داده است      کل منابع خود را      Bبانک   حالي که 

ي  سرمايه به داراييها   نسبت حاصل از تقسيم     برحسب(کفايت سرمايه هر دوبانک     نسبت  ظاهرا  

گذاري دو    داراييهاي ناشي از سرمايه    ليکن واضح است که با مقايسه مخاطره         ،يکسان است ) آنها

. در مواجهه با مخاطرات احتمالي به مراتـب بزرگتـر از دومـي اسـت               کفايت سرمايه اولي     بانک،

محدوديت ديگر، به آثار معکوس وضع يک حداقل اجباري بر نسبت ساده سـرمايه بـه داراييهـا                  

که حداقل اجباري براي آن تعيين و بانکهـا مجبـور             به اين معني که در صورتي     . شود  مربوط مي 

داري داراييهاي نقـدي دارد و بانکهـا          تمايل بانکها به نگه   به رعايت آن گردند، تاثير معکوسي بر        

داري سرمايه اجبـاري، داراييهـاي درآمـدزاي ريـسکي            دهند براي کاهش هزينه نگه      ترجيح مي 

در مقايسه با داراييها ووجوه نقدي غير       ) براي مثال وام و تسهيالت به بخش خصوصي       (بيشتري  

به عـالوه از نظـر تـاريخي        . دهد  نها را کاهش مي   داري کنند که نسبتهاي نقدينگي آ       ريسکي نگه 

کنند فقدان يک حداقل اجباري بـر نـسبت سـاده        اشاره مي  ٢)٢٠٠٥"(کوالري"و  " گاپ"چنانچه  

 در اياالت متحده موجب کاهش نـسبت  ١٩٧٠ و ١٩٦٠هاي  سرمايه به داراييهاي بانکي در دهه   

 . درصد شده است٢مزبور به کمتر از 

کنـد    اي را توصيه مـي      لبه بر مشکالت مزبور نسبت کفايت سرمايه      لذا کميته بال براي غ    

که ضمن تعريف اجزاي مختلف سرمايه، ريسک داراييهـاي مختلـف از طريـق کـاربرد ضـرايب                  

از نظرکميتـه مـذکور     . گيري و تعديل باشد     گوناگون و متناسب با درجه ريسکي آنها قابل اندازه        

 :يه به دارايي واجد مزيتهايي به شرح زير استاين نسبت در مقايسه با نسبتهاي ساده سرما

________________________________________________________ 
١- Rose 
٢- Gup & Kolari 
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المللي بين سيستمهاي بانکي با ساختارهاي متفاوت         هاي بين  تري براي مقايسه   پايه منصفانه  ●

 .مقرراتي و فني به وجود مي آورد

داري نقدينگي و ساير داراييهاي مشابه توسط بانکها که ريسک کمتري به همراه               مانع از نگه   ●

 .  شود دارد نمي

تـري از نظرريـسکي مـورد     صـورت سـاده    بـه ١دهد تعهدات زير خط ترازنامه بانکها    اجازه مي  ●

 .  مقايسه قرار گيرد

 بازلاي   سرمايهيها بيانيه گيري  شکلچارچوبهاي مقرراتي و -٣

اي موسوم به بازل از جمله بيانيـه شـماره            هاي سرمايه   گيري بيانيه   مهمترين دليل شکل  

 بـه نقـل از      تحقيقات اخيـر  . المللي است   رانه در مقابله با بحرانهاي مالي بين      يک اقدامات پيشگي  

 يهـا    که يکي از تفاوتهاي موجـود دربحرانهـاي مـالي دهـه             نيز حاکي است   ٢)٢٠٠٥" (گوردن"

  مـالي  هـاي کنـد کـه چـرا بحران         ميالدي که به توضيح اين موضوع کمـک مـي          ١٩٩٠ و   ١٩٢٠

 دارد، وجـود  پيـشين  يهـا  تري نسبت به دهـه  في ماليم اخير پيامدهاي من   يها   در دهه  کشورها

داري   آور بـراي بانکهـا در نگـه         مقـررات الـزام     از جملـه   نيرومندتر  چارچوبهاي مقرراتي   و نظارت

 هاي ناشي از    از اين روکميته بال نيز با درک مشکالت و هزينه          .باشد مياجباري   سرمايه   حداقل

 چارچوبهاي مناسب مقرراتـي و      ينکه توسعه و تکامل   درگيري بانکها در بحرانهاي بزرگ مالي و ا       

نمايـد دسـت بـه کـار      المللي کمک شاياني مي بين مالي هاي نابساماني با   به مقابله  بانکينظارت  

تدوين استانداردهاي جديـدي در زمينـه نـسبت کفايـت سـرمايه بـا در نظـر گـرفتن ريـسک                      

 .داراييهاي مختلف زده است

مهم در تـالش کميتـه بـال بـراي تـدوين نخـستين بيانيـه                عالوه بر اين از ديگر داليل       

اي، ناهمخواني در ميان بازارهاي بانکي مهم جهان در آن زمان در گروه کشورهاي گروه                 سرمايه
________________________________________________________ 
١- Off – Balance-Sheet Engagements  
٢- Gordon 
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 در هريک از ايـن کـشورها بـا اسـتانداردهاي متفـاوتي       ١اي  در آن زمان الزامات سرمايه    .  بود ١٠

 درصد، وضع ٨اي به ميزان  يي از الزام حداقل سرمايهبراي مثال، بانکهاي بريتانيا. وضع شده بود

که بانکهاي ژاپني خود را با الزامـي          کردند در حالي    شده توسط بانک مرکزي انگليس پيروي مي      

 ١٠اين ناهمخواني، همراه با لزوم تقويت بانکهـاي گـروه    . درصد سازگار کرده بودند٢در حدود 

ه بال را ترغيب کـرد تـا از طريـق ايجـاد اسـتاندارد               در مقابل زيانهاي غير منتظره بزرگ، کميت      

 کشورها را در حاکميت مقررات ناظر بر کفايت سرمايه بانکهـا            ٢کفايت سرمايه مبتني بر ريسک    

المللي به صورت يکسان وادار به پيروي از مقـررات            ياري کند تا از اين طريق بانکهاي فعال بين        

 . آور شوند احتياطي الزام

 I ازل شمارهبساختار کلي  -٤

اين  .ر نمود شاي را منت     کميته بال اولين بيانيه ناظر بر ترتيبات سرمايه        ١٩٨٨در جوالي   

ريـسک اعتبـاري    .  است ٣ريسک عمده ريسک اعتباري    ،   I بازل در . مشهور است  Iل  ز با بهبيانيه  

که  در واقع با آن  . نيز در بيانيه، خطر عدم اجراي تعهدات از سوي طرف مقابل تعريف شده است             

گذاري، ريسک نرخ بهره، ريسک نرخ ارز و ريسک تمرکز  ساير انواع ريسکها نظير ريسک سرمايه

در فعاليت يک بانک مطرح است ليکن تمرکز اصلي چارچوب بيانيه بـر ريـسک اعتبـاري و بـر                    

 الحاقيـه جديـدي     ١٩٩٦تنهـا در سـال      .  قرار دارد  ٤جنبه ديگر آن يعني ريسک انتقال کشوري      

) IIبـازل   (  ريسک بازار به بيانيه اوليه اضافه شد که در جريان تدوين بيانه بعدي            براي محاسبه   

 سه بخش اساسي طراحي شـده       Iدر ساختار بازل    . بدون تغيير مهمي مورد استفاده قرار گرفت      

________________________________________________________ 
١ - Capital Requirement 
٢ - A Risk – Based Capital Adequacy Standard 
٣ - Credit Risk 
٤ - Country Transfer Risk 
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بنـدي داراييهـا بـه همـراه       شامل ساختار سرمايه، سيستم طبقه١است که باتوجه به بيانيه اوليه     

 .شود داري سرمايه مي ک و نهايتاً بخش تعيين نسبت استاندارد نگهتعيين ضرايب ريس

  ساختار سرمايه -١-٤

اصلي و سرمايه تکميلي تشکيل شـده        سرمايه   از نظر کميته بال، سرمايه حايز شرايط از       

 در سرمايه اصلي عنصر کليدي سرمايه، شامل سرمايه سهامي و ذخاير افشا شده حاصـل                .است

هاي بانکي کشورهاي دنيـا       س از ماليات است که به طور عمده در سيستم         از سودهاي انباشته پ   

شود و به نوبه خود از نظر فعاالن بازار مالي به عنـوان مبنـايي بـراي قـضاوت در بـاره                        ديده مي 

اي حداکثر معـادل      ساير عناصر سرمايه  . رود  کفايت سرمايه و توان رقابتي يک بانک به شمار مي         

عناصر سرمايه تکميلي که با صـالحديد       . شود  سرمايه تکميلي آورده مي   سرمايه اصلي، به عنوان     

کـه بـه داليـل مختلـف در گزارشـهاي           (شود شامل ذخاير افشا نشده        مقام نظارتي پذيرفته مي   

، ذخـاير تجديـد     )شـود   شود، ولي از سوي مقامات نظـارتي پذيرفتـه مـي            ساليانه بانک ذکر نمي   

بـا  (، ابزارهـاي بـدهي چنـدمنظوره        )هاي احتمـالي وامهـا    در مقابل زيان  (ارزيابي، ذخاير عمومي    

همچنين سـرقفلي  . و بدهي فرعي بلند مدت است) ويژگي سرمايه و برخي از خصوصيات بدهي    

. شـود   گذاريهاي بانک در شرکتهاي تابعه به عنوان کسور از سرمايه در نظر گرفته مـي                و سرمايه 

 ).٤جدول شماره (

 و تعيين ضرايب ريسک بندي داراييها   سيستم طبقه-٢-٤

ي باالي خط ترازنامـه يـک بانـک درطبقـات            داراييها کليه مند  بر اساس يک روش نظام    

بـه  % ) ١٠٠ و ٥٠ ،   ٢٠ ، ١٠،  ٠شـامل    ( ٢ ساده وزن ريسکي  ٥ شده، سپس  بندي  مختلفي دسته 

________________________________________________________ 
در .  در چند مرحله بـازنگري شـده اسـت   ١٩٩٨وليه بيانيه سرمايه اي بازل که تا پايان آوريل ساس متن ابر ا - ١

 الحاقيه ريسک بازار براي افزودن به بيانيه اوليه معرفي شده کـه تقريبـا بـه همـان صـورت در                      ١٩٩٦ژانويه  
 .نيز آورده شده است) ٢بازل شماره (بيانيه جديد 

 .نمايند نمي لحاظ بانکها ريسک به موزون داراييهاي محاسبات در را  درصد١٠ريسکي  وزن  ايران همانند کشورها برخي - ٢
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ريـسک  ( دسته فاقد ريسک     از آنها   شود و به اين ترتيب      ها، اختصاص داده مي   دارايي  از دستههر  

کليـه  ). ٥جدول شـماره  (شوند  بندي مي   طبقه) ريسک صد درصد  (تا ريسک کامل    ) ر درصد صف

مربوطه تعديل   ريسکي ضريب با گيري و متناسب    اندازه ريسکي ضريب اقالم داراييهاي بانک برحسب   

 .دهند يک بانک را تشکيل مي ١بر حسب ريسک  شده موزون  داراييهاي  آنها  گردند و مجموع مي

طـور کلـي همـان         براي تعهدات خارج از ترازنامه بانکها موافقـت شـده بـه            رويکردي که 

 کميته تحت عنوان ترتيبات نظارتي اقالم خارج از ترازنامـه  ١٩٨٦ترتيباتي است که در گزارش     

در عمل ريسک اعتباري داراييهاي در معرض ريسک خارج از ترازنامه           . بانکها ملحوظ شده است   

 براي انواع مختلف ابزارها و معامالت خارج از ترازنامـه           ٢اعتباريتوسط ضرايبي که عامل تبديل      

سپس فاکتورهاي تبـديل اعتبـاري   ). ٦جدول شماره (شود  شود، در حساب آورده مي      ناميده مي 

براي احتساب ريسک اعتباري طـرف معاملـه در اوزان کـاربردي دسـته طـرف معاملـه، مـشابه         

ه اين ترتيب مجموع داراييهاي ريسکي يک بانـک         ب. شود  معامالت باالي خط ترازنامه ضرب مي     

 . شود مي ريسک، تشکيل شده برحسب ترازنامه، موزون از وخارج داخل کل داراييها و تعهدات از جمع

 داري سرمايه  تعيين نسبت استاندارد نگه-٣-٤

کميته بال بر پايه نظرات مشورتي و آزمونهاي اوليه به اين نتيجه رسيد که بايد نـسبت                 

تعيين نمايد % ٨ را در سطح ٣ندارد هدف سرمايه به داراييهاي موزون شده بر حسب ريسکاستا

، از بانکهـاي    % ٤حداقل در سطح    ) سرمايه درجه يک  (و با اين شرط که در مورد سرمايه اصلي          

به اين ترتيب قضاوت درباره کفايت سرمايه يک بانک کـه           . المللي بخواهد به آن دست يابند       بين

 تعيـين  بـا نـسبت   و مقايـسه آن  ريسکيراييهاي ا د واجد شرايط به   سرمايه   ي نسبت بررس  راه از

زيرنسبت سرمايه مکفي آنها     درمورد بانکهايي که     بديهي است . ، شکل گرفت  شود   مي  انجام شده

________________________________________________________ 
١ - Risk Weighted Asset – RWA 
٢ - Credit Conversion Factor  
٣ - Target Standard Ratio of Capital to Weighted Risk Assets 
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 مربوطه   کشور ناشي از مقررات در    ناظر بانکي و الزامات      صالحديدمقررشده قرار گيرند بسته به      

گيري از ترميم پايه سرمايه تا اعمـال محـدوديت            اين تصميم .  خواهد شد  گيري   نوعي تصميم  به

بـسته بـه    ( اقـدامات تنبيهـي       الزامـات و   ممکن است بـا    پذيري بانک را شامل شده و      در ريسک 

همـراه  ) ات ديگـر  ظـ ر دولتي و خصوصي بودن و برخـي مالح        ظمقررات کشوري و نوع بانک از ن      

موثر  رظعيت بانک مورد ن   ضو  از المللي  هاي داخلي و بين   رليکن  به هر حال در ارزيابي بازا       . شود

توانـد از تبعـات منفـي        نمي) ر و بانک مرکزي   ظنطر از نوع برخورد دستگاه نا      صرف(است وبانک   

 .اجتناب نمايد سرمايه کافي نبودن

  ١٩٩٦اي   الحاقيه سرمايه-٤-٤

از تغيير نرخهاي  کميته بال براي در حساب آوردن تاثير ريسکهاي ناشي        ١٩٩٦در سال   

به قصد انتفاع و يا پوشـش سـاير       (بازار بر روي اوراق بهادار و اقالمي که بانکها با مقاصد تجاري             

 ، الحاقيه   ١گيرند  در اختيار مي  ) داراييهاي مالي در مقابل خطرهاي ناشي از تغيير نرخها در بازار          

 محاسـبه ايـن قبيـل       .کـرد اي را معرفي کرد که در چارچوب اصلي بيانيه هيچ تغييري ايجـاد ن             

 ارز،       نرخ سهام، ٢هاي وضعيت در    ناشي از تغييرات قيمت بازار       زيان ريسکها به عنوان ريسک   

 .کنند ابزارهاي مالي و اقالمي تعريف شده است که بانکها با مقاصد تجاري خريد و فروش مي

 و ٣ستاندارد شدهگيري ا  اندازه رويکرددو شاملمذکور نيزگيري ريسکهاي  روشهاي اندازه

ريسکهاي ناشي از تغييرات     اثرهاي   در رويکرد استاندارد شده    .گردد  مي ٤رويکرد مدلهاي داخلي  

  مستقل موسساتهاي اعتباري  با استفاده از ارزيابي   سهام، معموالً  روي وضعيت نرخهاي بهره بر    

 ب با آن ضريبي نيز    متناس که   گيرد  صورت مي  از اوراق بهادار مربوطه و ناشران آنها         اعتبارسنجي

________________________________________________________ 
١ - Trading Book Items 
٢ -  Position 
٣ - Standardised Approach 
٤ - Internal Models Approach 
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ريسک خاص   محاسبات براي برآورد   اين. گيرد  مي به آن تعلق  از بانک   اجباري   براي مطالبه سرمايه  

 .قابل انجام استبانک اوراق بهادار ريسک پورتفوليوي کلي در موردهر يک از اوراق بهادار و يا 

ت و مـدلهاي     حـساسي  آزمـون هـايي مثـل       بانک با استفاده از برنامـه     ،  در مدلهاي داخلي  

 زيانهاي احتمـالي ناشـي از تغييـر نرخهـا و قيمتهـا در بـازار                  برآورد مبتني بر سناريو سعي در    

مبنـاي محاسـبه    بـه نوبـه خـود         از طرف مقام نظارتي     شرايط الزم   تاييد کند، که در صورت     مي

 .گيرد  ريسکهاي مربوطه قرار مي پوششسرمايه اجباري براي

 Iازل  نقاط ضعف و نارساييهاي ب-٥-٤

گيري   در زمان خود با در نظر گرفتن تمامي جوانب مطرح در اندازهI که بازل  با وجودي

کفايت سرمايه بانکها طراحي شده است، لـيکن بـا اجـراي آن در کـشورهاي مختلـف و تغييـر                     

تـرين    عمـده . تدريج نقاط ضعف آن آشکار گرديد       المللي به   شرايط در بازارهاي مالي و بانکي بين      

 :ها و کمبودهاي مطرح شده در اين زمينه به شرح زير استنارسايي

 .محدوديت طبقات داراييهاي ريسکي ●

 .محدوديت اوزان ريسکي داراييها ●

عـدم احتـساب و محـدوديت کـاربرد         (محدوديت کاربرد تکنيکهاي کاهش ريسک اعتباري        ●

 ).وثايق و تضمينات در فرآيند اعتبارسنجي مشتريان بانکها

تن و اهميت کمتر ساير ريسکهاي مرتبط با صـنعت بانکـداري در مـتن بيانيـه،                 ناديده گرف  ●

 .مانند ريسکهاي بازار و عملياتي

 .محدوديت در کاربرد روشهاي مديريت ريسک توسط بانکها ●

عـدم  (ناديده گرفتن تفاوت درموقعيت و اعتبار مالي شرکتهاي متقاضـي تـسهيالت بـانکي                ●

 ).ها در فرآيند اعتبارسنجياستفاده از رتبه اعتباري شرکت
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 IIگيري بازل  هاي شکل  زمينه-٥

 ريـسک   ي کلـي  گيـر   اندازه  بر  آن عمالً  توجه،  Iل  زرغم ظرافتهاي به کار رفته در با       علي

 باقي ماند و به ساير ريسکهاي مهم در بانکداري از جمله ريـسک              آن اعتباري و کنترل محدوده   

وي ديگـر تغييـرات ايجادشـده در محـيط مقرراتـي و       از س . عملياتي و بازار کمتر پرداخته است     

سـاخت کـه همگـامي بيـشتري بـا       اي جديدي را مطـرح مـي   بانکي جهان نياز به بيانيه سرمايه     

 ١٩٩٠کنـد کـه در دهـه          از شـرايطي يـاد مـي      ) ٢٠٠٣( ١"گالنتز. "تغييرات مذکور داشته باشد   

شـده در بازارهـاي مـالي       ترشدن محصوالت و خـدمات بـانکي عرضـه            ميالدي و در اثر پيچيده    

تـدريج    بـه  Iوبانکي جهان و همزمان با تکامل تکنيکهاي مديريت ريسک موجب گرديد تا بازل              

در همگامي با تغييرات جديد ناتوان شود و در نتيجه زمينه بـراي تجديـدنظر در بيانيـه اوليـه                    

 تجديـد نظـر     پيشنهاد جديدي را با هدف     بال    کميته ١٩٩٩ به اين ترتيب در ژوئن       .فراهم شود 

ـ            دنبـال يـک سلـسله مـشورتها و         ه  در چارچوب اوليه کفايت سرمايه منتشر کرد که سـرانجام ب

عالوه براعضاي (بحثهاي مفصل با بانکها، گروههاي صنعتي و مقامات نظارتي کشورهاي مختلف    

 ، پايـه  ي تا زمان اجراي رسمي آن بـه عنـوان متنـ            که  انتشار يافت  ٢٠٠٤ ژوئن   ٢٦، در   )کميته

بـا  ( و براي تکميل آمادگي بانکها تا زمان اجراي مقررات جديد        قانوني سير مراحل تصويب     براي

 خـالف بيانيـه     بيانيه دوم بـر   . رود بکار   ٢٠٠٧ در پايان سال     ) دوره اجراي آزمايشي    يک عبور از 

در در حـالي کـه   . باشـد  اصلي مـي   ٢ رکن ٣ وداراي   است اي  پيچيده کامالً شين داراي ساختار  پي

اصـلي و يگانـه بيانيـه       رکـن   ،  بانکهـا  سرمايه   گيري  چگونگي اندازه ر بر   ظ نا ، ترتيبات وليهبيانيه ا 

 که تمامي پيام بيانيه مبني بر دارا بودن حـداقل سـرمايه الزم بـراي مقابلـه بـا                    درو  مي شمار به

  .اي طراحي شده است مخاطرات احتمالي در داخل آن به صورت ماهرانه

________________________________________________________ 
١ - Glantz 
٢ - Pillar 
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 II  شمارهلزمي با ساختار کلي و چارچوب مفهو-٦

 در واقع ترتيبات وضع .است پيچيده   ساختاري کامالً داراي   بر خالف بيانيه قبلي      IIبازل  

 و در    با تکامل استانداردهاي بکـار رفتـه در بيانيـه قبلـي گـسترش يافتـه                شده در بيانيه جديد   

 ٣تيـب در ساختار بيانيـه بـه تر       ). ٦جدول شماره   ( چارچوب ارکان جديدي بازآرايي شده است     

بيني    پيش ٣باط بازار ض و ان  ٢ بررسي نظارتي  فرآيند ،   ١مورد نياز  شامل حداقل سرمايه     رکن اصلي 

  سيـستماتيک در ارتبـاط هـستند و        بـه صـورت   طراحي آنها به گونه اي است کـه         و  شده است   

 .  به شرح ذيل قابل بررسي استII ارکان مختلف بازل .کنند  يکديگر را تقويت ميمتقابال

 )عملياتي و بازار  اعتباري، ريسکهاي مقابل در( سرمايه حداقل الزامات يا ١ شماره  رکن-١-٦

آورده شده اسـت و      I  ابتدا تعاريف مربوط به سرمايه بانک، مشابه بازل        ١در رکن شماره    

گـذاري شـده       درصد هدف  ٨نسبت استاندارد سرمايه به داراييهاي ريسکي نيز در سطح حداقل           

توجه داشت که اين نسبت، حداقل سطح سرمايه مورد نياز يـک بانـک              در عين حال بايد     . است

بندي خود بـه نقـل از         نيز در تقسيم  ) ٢٠٠٥( ٤چنانچه  وود  . رود  براي فعاليت ايمن به شمار مي     

او بانکها را از نظر در اختيار داشتن سرمايه         . ناظران بانکي معتبر جهاني به آن اشاره کرده است        

، زيـر سـرمايه     %)٨( ٦، بـا سـرمايه کـافي      %)١٠ (٥اي با سرمايه خـوب    به پنج دسته شامل، بانکه    

%) ٢ (٩وبانکهـاي زيـر سـرمايه کـافي       %) ٤ (٨طـور معنـادار زيـر سـرمايه کـافي           ، به %)٦( ٧کافي

________________________________________________________ 
١ - Capital Minimum Requirment 
٢ - Review Supervisory Process 
٣ - Market Discipline 
٤ - Wood 
٥ - Well- Capitalised 
٦ - Adequately Capitalised 
٧ - Under-Capitalised 
٨ - Significantly Under-Capitalised 
٩ - Critically Under-Capitalised 
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بندي وي در سـطح سـرمايه کـافي قـرار      بندي کرده که نتيجتاً استاندارد بازل در تقسيم      تقسيم

. رود  ده کميته بال يک نـسبت حـداقل بـه شـمار مـي             به عبارت ديگر نسبت تعيين ش     . گيرد  مي

بـه  ( عالوه بر تعريف سرمايه بانک، در اين رکن ترتيبات محاسبه ريسک اعتباري، ريسک بـازار              

 ذکـر شـده اسـت و ترتيبـات      )١٩٩٦الحاقيـه سـال      ومطابق   Iهمان ترتيب گفته شده در بازل       

 .جديدي نيز براي محاسبه ريسک عملياتي معرفي شده است

   ١هاي محاسبه ريسک اعتباري در رکن شماره  رويکرد-١-١-٦

گيرنـدگان بـا        بانکها براي محاسبه ريسک اعتبـاري وام        Iدر بيانيه جديد بر خالف بازل       

بلکه با استفاده از ارزيابي موسسات مستقل اعتبـاري  . ضرايب از پيش تعيين شده روبرو نيستند    

در . کننـد    ضرايب ريسکي مربوطـه را تعيـين مـي         گيرندگان،  و يا برآوردهاي خود از وضعيت وام      

 مبتني بر روشي است که عمال تمامي وامهايي که بانکها به بخش             Iواقع رويکرد جاري در بازل      

نظـر از ميـزان وام، سررسـيد آن و از همـه مهمتـر وضـعيت                   کنند، صرف   خصوصي پرداخت مي  

ن ضريب ريسکي تعلق گرفته به بنابراي. گيرنده داراي ضريب ريسک مشابهي هستند اعتباري وام

گيرنده با    وام داده شده به يک بنگاه نزديک به ورشکستگي به همان ميزاني است که به يک وام                

، در  )٢٠٠٢( ١"سـاندرز "اين همان چيـزي اسـت کـه         . گيرد  وضعيت مالي بسيار خوب تعلق مي     

 ٢ه واحد بـراي همـه      آن را کاربرد سياست يک انداز      Iکار گرفته شده در بازل        توصيف رويکرد به  

لذا براي غلبه بر ايـن ضـعف و بـه حـساب آوردن تفاوتهـاي موجـود در وضـعيت                     . ناميده است 

 دو رويکـرد  ،II بـازل   ١شماره ، در رکن گيرندگان و ريسکهاي اعتباري ناشي از آن اعتباري وام

 .ست طراحي شده ا٤بندي داخلي رتبهمبني بر  و رويکرد ٣ رويکرد استانداردشده شاملاصلي

________________________________________________________ 
١ - Saunders 
٢ - One Size Fits all  Policy 
٣ - Standardised Approach 
٤ - Internal Rating – Based -Approach ( IRB) 
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در رويکرد استاندارد شده بانکها اوزان ريسکي داراييهاي خود را که عمدتا به شـکل وام                

بندي موسسات مستقل اعتبـاري       اند با استفاده از سيستم رتبه       گيرندگان قرار داده    در اختيار وام  

بـراي ايـن کـار آنهـا ابتـدا کليـه            . کننـد   گيرنده تعيين مي    حايز شرايط ،از وضعيت اعتباري وام     

  ١ از اشخاص   انفرادي  طبقه دارايي در معرض ريسک بر حسب مطالبات        ١٣داراييهاي خود را در     

 .کنند بندي مي به شرح زير طبقه

 مطالبات از دولتها و بانکهاي مرکزي ■

 )بجز دولت مرکزي(مطالبات از موسسات و نهادهاي بخش عمومي  ■

 بانک توسعه اسالمي، بانـک      بانک جهاني، (مطالبات از بانکهاي توسعه اي چندجانبه        ■

 ... )توسعه آسيايي و 

 مطالبات از بانکها ■

 مطالبات از موسسات مالي شبه بانکي ■

 )شرکتهاي خصوصي(مطالبات شرکتي  ■

 ٢در پورتفوهاي خردمطالبات مشمول  ■

 ٣مطالبات تضمين شده با داراييهاي مسکوني ■

 مطالبات تضمين شده با مستغالت تجاري ■

 ررسيد گذشتهمطالبات س ■

شـامل مطالبـات از دولتهـا، بانکهـا و          ( مطالبات مشمول در طبقـات ريـسکي بـاالتر         ■

  )-BB  و  -Bي بندي شده زير رتبه شرکتهاي رتبه
________________________________________________________ 
١ - Individual Claims   

٢ -  Retail Portfolios ،  تهـاي اعتبـاري و اضـافه    ، کارکسب و کارهاي کوچـک، وامهـاي اتومبيـل   : براي مثال
 .برداشتها

٣ - Residential Property   ، گيرنده در آن سکونت داردودارايي به عنوان وثيقه در  وامشامل وامهاي رهني كه
 .اختيار بانک است
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 ساير داراييها  ■

 اقالم خارج از ترازنامه ■

گيرد که بـه      گيرنده يک وزن ريسکي به وي تعلق مي         با توجه به رتبه اعتباري وام      سپس

دهي اختصاص    کننده ميزان سرمايه اجباري است که بانک بايد در قبال اين وام              تعيين نوبه خود 

 براي مثال وزن ريسکي داراييهاي بانکي ناشي از وامهاي داده شده به شرکتهاي خصوصي               .دهد

در II بندي شده و سرمايه اجبـاري ناشـي از آن، تحـت رويکـرد اسـتاندارد شـده در بـازل        رتبه

 : قابل نشان دادن است١به شرح جدولI مقايسه با بازل 
 

  وزن ريسکي داراييهاي بانکي ناشي از وامهاي داده شده -١جدول 
 )درصد(                               بندي شده به شرکتهاي خصوصي رتبه                                         

 نشده بندي رتبه -BBزير +BBB  تا -A+BBتا  AAA - A  تا -AA رتبه اعتباري

 ١٠٠ ١٥٠ ١٠٠ ٥٠ ٢٠ IIوزن ريسکي طبق بازل 

 ٨ ١٢ ٨ ٤ ٦/١ IIسرمايه اجباري تحت بازل

 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ Iوزن ريسکي طبق بازل 

 ٨ ٨ ٨ ٨ I٨ سرمايه اجباري تحت بازل
 

اگـر چـه رويکـرد اصـلي در روش اسـتاندارد شـده              از سوي ديگر بايد توجه داشت کـه         

 گيرنـدگان و مطالبـات ناشـي از آن           وام هاي مستقل در تعيين اوزان ريـسکي       از ارزيابي استفاده  

 طبقه مطالبات مشمول در پورتفوهـاي خـرد،        نظير ليکن براي طبقات خاصي از مطالبات        ،است

 وو مطالبات تـضمين شـده بـا مـستغالت تجـاري              مطالبات تضمين شده با داراييهاي مسکوني     

زان ريسکي با توجه به شرايط خـاص و صـالحديد مقـام نظـارتي                او ،مطالبات سررسيد گذشته  

عنوان نمونه، براي مطالبات سررسيد گذشته، وزن ريسکي بـر اسـاس ارزش             ه  ب. دشو  مي تعيين

 وقتي ذخيره خاص (٪  ١٥٠ وزن ريسکي  با) پس از کسر ذخيره خاص    ( گونه مطالبات  خالص اين 
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٪ ٢٠وقتي ذخيره خاص برابـر يـا بيـشتر از    (٪  ١٠٠،  ) ٪ مانده وام است   ٢٠ کمتر از    وام اعطايي 

 براي تعهدات خارج از ترازنامـه نيـز کـم و بـيش رويکـرد         .شود  تعيين مي ) مبلغ مانده وام است   

کارگيري فاکتورهاي تبـديل اعتبـاري        ليکن در به  . مورد عمل در متن اوليه بازل قابل اجرا است        

ها بيش از پـيش        تاثير وثايق و تضمين    براي ابزارهاي مختلف تغييراتي داده شده و همزمان نيز        

بايد توجه داشت که عملياتي کردن رويکرد مزبور در سـطح ملـي             . مورد توجه قرار گرفته است    

بندي اعتباري در سطح ملي است کـه مطـابق معيارهـاي مقـام نظـارتي        نيازمند موسسات رتبه  

  .تاسيس شده و فعاليت نمايند

توانند تحت شرايط خاصي که مقام ناظر تعيـين           ميبانکها   ،بندي داخلي   در رويکرد رتبه  

 طبقه اصـلي و     ٥براي اين کار داراييها در      . کند اوزان ريسکي داراييهاي خود را برآورد کنند         مي

 . شود بندي مي طبقات فرعي وابسته به شرح زير دسته

 : شامل١هاي خاص دهي ، با پنج طبقه فرعي براي وامداراييهاي شرکتي ■

  ٢)PF( ها   پروژهتامين مالي ▪

 هاي مخابراتي   کشتي، هواپيما و ماهواره:  مانند٣)OF(تامين مالي تجهيزات  ▪

تسهيالت کوتاه مدت براي خريد کاهاي با قابليت        : ، مانند  ٤(CF)تامين مالي کاالها     ▪

انبار کردن و کاالهاي عرضه شده در بورسـهاي کـااليي نظيـر بـورس نفـت، بـورس                   

 ي کشاورزي فلزات، بورس کاالها

________________________________________________________ 
١ - Specialized Lending – (SL)  شود نوعا براي تامين مالي داراييهاي فيزيکي پرداخت مي يا تسهيالتي که  .

دهنده تخصص نظارت بـر مـصرف تـسهيالت را در          رنده منبع ديگري براي بازپرداخت در اختيار ندارد ، وام         گي  وام
گيرد و دست آخر اينکه منبع اوليـه و   اختيار دارد و در عين حال دارايي را به عنوان يک وثيقه زير کليد خود مي    

 .ع تامين مالي شده خواهد بوددر واقع تنها منبع باز پرداخت تسهيالت، در آمد ايجاد شده ازموضو
٢ - Project Finance 
٣ - Object Finance 
٤ - Commodity Finance 
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دفاتر تجاري، انبارهاي صنعتي و     : ، مانند   ١ (IPRE)تامين مالي مستغالت در آمدزا       ▪

 مجتمعهاي مسکوني

 ، مواجه با ريـسک ناشـي از          ٢ (HVCRE)تامين مالي مستغالت تجاري پر نوسان        ▪

 نوسانات قيمتي 

 )     اي توسعه بانکهاي عمومي، بخش موسسات ،مرکزي بانکهاي( مرکزي دولت از طلب از ناشي داراييهاي ■

  داراييهاي بانکي  ■

 :، با سه طبقه فرعي شاملداراييهاي خرد ■

 وامهاي به پشتوانه داراييهاي مسکوني ▪

  وامهاي سرمايه در گردش▪

  ساير وامهاي خرد▪

 گذاريها و مشارکتهاي سهامي  سرمايه■

 محاسـبه   ا از طريـق    ر راساً داراييهـاي مـوزون شـده برحـسب ريـسک           بانک بايد    سپس

،  ٤(PD) پرداختاحتمال قصور در    شامل   ريسکي   هاي   و تعدادي از مؤلفه    ٣ )M (سررسيد موثر 

بـه کمـک    و   ٦(EAD) ناشـي از عـدم پرداخـت         و مبلـغ   ٥(LGD)زيان ناشي از عدم پرداخت      

  پـس از به ايـن ترتيـب   .برآورد کند براي هر يک از طبقات داراييها، رياضي   توابعاي از    مجموعه

 وجود  بندي داخلي     رتبه رويکرد در   مشمول براي هر يک از طبقات دارايي        بندي داراييها،   دسته

 :سه عنصر کليدي ضروري است

________________________________________________________ 
١ - Income – Production Real Estate 
٢ - High Volatility Commercial Real Estate 
٣ - Effective Maturity 
٤ - Probability of Default 
٥ - Loss Given Default 
٦ - Exposure at Default 
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  هاي مورد نياز از پارامترهاي ريسکي  تخمينهاي ريسکي يا مؤلفه -١

هاي ريسکي تبديل بـه داراييهـاي         وسيله آنها مؤلفه    توابع وزني ريسکي يا عملگرهايي که به       -٢

 شود ون شده بر حسب ريسک براي هر طبقه از داراييها ميموز

 بندي داخلي حداقل الزامات وضع شده توسط مقام نظارتي براي استفاده از رويکرد رتبه -٣

براي اقالم خارج از ترازنامـه بانـک نيـز، از تعـاريف موجـود در رويکـرد استانداردشـده                     

هر دسته از از داراييها بايد توسط بانک        ليکن فاکتورهاي تبديل اعتباري براي      . شود  استفاده مي 

 و  ١شـامل رويکـرد بنيـادي      دورويکـرد جداگانـه      بندي داخلي   رتبه رويکرددر  . تخمين زده شود  

تحـت رويکـرد    . پيشنهاد شـده اسـت    براي محاسبه داراييهاي موزون ريسکي       ٢رويکرد پيشرفته 

 PD)( ريسکي احتمال قصور مؤلفه هاي خود را از بنيادي، مطابق يک قاعده کلي، بانکها تخمين

 نظـارتي    مقـام  هـاي   تخمين هاي ريسکي بر    کنند و در مورد ساير مؤلفه       ارائه مي و مبلغ مربوطه    

مطـابق بـا    هـاي ريـسکي را        اما تحت رويکرد پيشرفته، بانکها بايد تمامي مؤلفـه        . کنند  تکيه مي 

 . ارائه کنندضوابط  و معيارهاي مقام نظارتي،

 هش ريسک اعتباري    تکنيکهاي کا-١-١-١-٦

بـه صـورت وسـيعي بـه         ٣(CRM)ي  اربـ هـاي کـاهش ريـسک اعت       تکنيک ،   II در بازل 

محاسبات مربوط به مبالغ ريسکي داراييها را توان   رسميت شناخته شده که با استفاده از آن مي        

در نتيجه معافيت    قابل تعديل ساخته و   با توجه به نوع وثايق ارائه شده توسط تسهيالت گيرنده           

 در I اين تکنيـک در بـازل شـماره    .آورد ز تخصيص سرمايه اجباري را براي بانک به ارمغان مي     ا

سطح بسيار محدودي براي داراييهاي به پشتوانه وثيقه ملکي به رسميت شـناخته شـده و وزن                 

بـه عبـارت ديگـر ريـسک عـدم       . کنـد    درصد تعريف مي   ٥٠ريسکي داراييهاي مذکور را در حد       

________________________________________________________ 
١ - Foundation Approach 
٢ - Advanced Approach 
٣ - Credit Risk Mitigation 
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نظـر از توانـايي       شي از تسهيالت داده شده به پشتوانه وثايق ملکي را صـرف           پرداخت مطالبات نا  

ليکن . گيرد  طرف معامله در ايفاي تعهداتش معادل يک دوم مبلغ تسهيالت اعطايي در نظر مي             

دسـت آمـده در زمينـه تکنيکهـاي         اي بازل با توجه بـه پيـشرفتهاي بـه           در بيانيه جديد سرمايه   

ها در پوشش خود در مقابل ريسک ناشي از عدم ايفـاي تعهـدات          محاسبه ريسک و ابداعات بانک    

يـد مقـام نظـارت    أيو در چارچوب وثايق مـورد ت مشتريان، تکنيکهاي مزبورگسترش يافته است     

توان از دو رويکرد سـاده و جـامع          براي به حساب آوردن تاثير وثيقه مي      . بانکي قابل انجام است   

 زن ريسکي وثيقه جايگزين وزن ريـسکي طـرف معاملـه      و در رويکرد ساده معموالً   . استفاده کرد 

نقـد و اوراق    ( در رويکرد جامع بانک به منظور احتساب اثـر وثيقـه حـايز شـرايط               اما   ١.شود  مي

را تغييـرات احتمـالي ارزش وثيقـه        کـه   ( ارزش وثيقه    با استفاده از پارامترهاي تعديل    و  ) بهادار

يرد و توسـط بانـک و يـا نـاظر قابـل محاسـبه               گ  ناشي از نوسان قيمت بازاري وثيقه در نظر مي        

 :زند  ريسکي ميدارايياسمي دست به تعديل کامل مبلغ ، با فرمول زير )است

E* = max { 0 , [E × (1 + He) – C × (1 - Hc – Hfx)]  } 
 :اي که به گونه

 = E* بعد از کاهش ريسک) در معرض ريسک( ارزش دارايي 

  = Eارزش جاري دارايي  

 =Heامتر تعديل مناسب براي دارايي پار 

   = Cارزش جاري وثيقه دريافت شده  

 = Hcپارامتر تعديل مناسب براي وثيقه   

 = Hfxوجود دارد ناهمساني پولي بين وثيقه و ارزش دارايي هنگامي کهمناسب تعديل  پارامتر  

سکي   در وزن ري( *E )بعد از کاهش ريسک ) اکسپوژر ( در معرض ريسک مبلغ دارايي

________________________________________________________ 
 .رود کار مي و در مورد داراييهاي به پشتوانه وثيقه ملکي به Iدر واقع اين همان تکنيکي است که در بازل  - ١
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 .     ريسک ضرب خواهد شد شده برحسبدست آوردن مبلغ دارايي موزون هطرف معامله براي ب

بـه يـک   ) ١٠٠٠€( يـورو ١٠٠٠ مبلـغ   A بانـک   :باره فرض کنيم به عنوان مثالي دراين

 بـا   -AA قرضـه بـا رتبـه        ورقـه  در مقابـل يـک        و کرده اسـت   بندي نشده وام اعطا     رتبه شرکت

 يـورو   ٨٠٠  بـه مبلـغ    با فرض ارزش بازاري وثيقه    .  وثيقه گرفته است   عنوانه   ساله ب  ٣سررسيد  

  و        = He٪٠،   ٪١٠٠گيرنده   عدم وجود ناهمساني نرخ ارز، همچنين وزن ريسکي وام،)٨٠٠€(

٠٥٦٦/٠ Hc =  ،   سرمايه اجباري بانکA    در قبال اعطاي ايـن وام در چـارچوب بـازل II  بـه 

 :ترتيب زير قابل محاسبه است

 E* = max { 0 , [E × (1 + He) – C × (1 - Hc – Hfx)]  } 
 )١٠٠٠ €× ) ١+٠ (- ٨٠٠ €× ) ١-٠٥٦٦/٠-٠   =  

 €   ١٠٠٠ - ٧٢/٧٥٤ = ٢٨/٢٤٥ =   

 دارايي موزون شده برحسب ريسک = ٢٨/٢٤٥× ٪ ١٠٠ = ٢٨/٢٤٥ €

  در قبال اعطاي اين وامAسرمايه اجباري بانک  = ٢٤٥× ٪ ٨ = ٦٠/١٩ €

 ١در رکن شماره ريسک عملياتي رويکردهاي محاسبه -٢-١-٦

 ، ريـسک زيـان ناشـي از فرآينـدهاي نـامکفي در راهبـري                II بـازل    ريسک عملياتي در  

. هاي داخلي، کارکنان و حوادث خارجي تعريف شده اسـت           عمليات بانک يا نارسايي در سيستم     

، رويکـرد   ١ پايـه  براي محاسبه ريسک عملياتي بانکهـا حـق انتخـاب از ميـان رويکـرد شـاخص                

در شرايط خاصـي نيـز بانکهـا مجـاز بـه اسـتفاده از               .  دارند ٣ و رويکرد پيشرفته   ٢استاندارد شده 

 عمليـاتي   هايمان براي برخي از بخـش     أصورت تو  هرويکرد شاخص پايه و رويکردهاي پيشرفته ب      

 اجـازه بازگـشت از يـک روش          در طـول دوره فعاليـت يـک بانـک،          در عين حال  . شوند  خود مي 

________________________________________________________ 
١ - Basic Indicator Approach 
٢ - Standardised Approach 
٣ - Advanced Approach 
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 .تر وجود ندارد شرفته به يک روش سادهپي

 بايد سرمايه الزم جهت پوشش ريسک عمليـاتي را برابـر            در رويکرد شاخص پايه، بانکها    

 .داري نمايند با متوسط سه ساله درآمد ناخالص ساالنه مثبت خود به ترتيب زير نگه

KBIA = [ ∑ (GI ١,…,n  ×  α ) ] / n                    

 :اي به گونه

= KBIA تحت رويکرد شاخص پايهميزان سرمايه الزم جهت پوشش ريسک عملياتي  

= GIدر آمد ناخالص ساليانه، مثبت، براي سه سال  

= Nتعداد سالها  

=α   بال ، وضع شده توسط کميته%١٥   

به ) منهاي بهره پرداختي  ( اي خالص   به عنوان درآمد بهره     ناخالص در اين رويکرد درآمد   

لـيکن ضـرورت دارد ناخـالص از هرگونـه        . ١شـود   اي خالص تعريف مي     غيربهره عالوه درآمدهاي 

در عين حال شامل کارمزدهـاي پرداختـي بـه          . هاي پرداخت نشده باشد    گيري بابت بهره   ذخيره

زيانهاي محقق شده از فروش اوراق بهادار در دفاتر بانکي   / کنندگان خدمات مالي، سودها      فراهم

 .شود دست آمده از بيمه نمي ه غيرعادي، همچنين درآمدهاي بو اقالم درآمدي ناگهاني و

بـه  ) زمينه کـاري  ( در واحدهاي سازماني     هاي بانک تدر رويکرد استانداردشده کليه فعالي    

نـه    ويک از واحـدهاي سـازماني ـ    شود که درآمد ناخالص در داخل هر  مي  تقسيم گروههشت

ـ براي کل بانک  کـاري و بنـابراين   زمينهکار انجام شده در آن  از مقياس ٢اي عنوان نمايندهه  ب 

مطالبه سرمايه اجباري در ايـن      . رود  کار مي  مقياسي براي تخمين خطاهاي عملياتي احتمالي به      

 :شود بندي مي رويکرد به صورت زير فرمول

KTSA = { ∑ y=1,…,3  max [ ∑ (GI 1,…,8  ×   β 1,…,8   ) , ٠ ] } / 3  
________________________________________________________ 

 .با توجه به تعريف ناظران داخلي و يا استانداردهاي حسابداري - ١
٢ - Proxy 
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 :اي که به گونه

= KTSA تحت رويکرد استاندارد الزم جهت پوشش ريسک عملياتي سرمايهزانمي . 

= GI 1,…,8درآمدناخالص ساليانه در يک سال معين براي هر يک از خطوط کاري . 

β 1,…,8 = بالضريب ثابت وضع شده توسط کميته . 

 . است تعيين شده٢  جدولبه شرح توسط کميته بال کاري زمينه   براي هرβمقادير 

  مختلف در بانککاريزمينه   براي هر βمقادير  -٢جدول 

 βفاکتورهاي   واحد تجاري
 )١β(          ١هاتامين مالي شرکت

 )٢β  (             ٢ وفروشتجارت
 )٣β(                ٣بانکداري خرد

 )٤β(             ٤بانکداري تجاري
 )٥β  (          ٥تسويه و پرداخت

 )٦β (         ٦نمايندگيخدمات 
 )٧β  (           ٧مديريت داراييها
 )٨β(               ٨کارگزاري خرد

١٨%  

١٨%  

١٢%  

١٥%  

١٨%  

١٥%  

١٢%  

١٢% 

________________________________________________________ 
١ - Corporate Finance 
٢ - Trading and Sales 
٣ - Retail Banking 
٤ - Commercial Banking 
٥ - Payment & Settlement 
٦ - Agency Services 
٧ - Asset Management 
٨ - Retail Brokerage 
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مدلهاي پيشرفته  گيري پيشرفته، ريسک عملياتي بانک با استفاده از           تحت رويکرد اندازه  

محاسـبه  ) هادر اسـتفاده از ايـن مـدل       (کمي و در چارچوب معيارها و ضوابط مقام نظارت بانکي           

 .الزم براي پوشش اين قبيل ريسکها درنظر گرفته شود با آن نيز سرمايه متناسب شود که بايد مي

 )٢رکن (  فرآيند بررسي نظارتي-٢-٦

 ،  ٢گيـري    انـدازه  ١اين رکن، ترتيبات و تمهيداتي را کـه الزم اسـت بانکهـا در شناسـايي               

  ٥)٢٠٠٦(هـال . بـي  . جي . کند خص مي ريسکهاي مربوطه اتخاذ نمايند، مش     ٤ و کنترل  ٣مراقبت

 .کند چنين معرفي مي  بر آن بنا شده است اينIIبازل  اصل کليدي را که رکن شماره دوي ٤

 بانکها بايد داراي يک فرآيند کلي براي ارزيابي کفايت سرمايه، متناسب با استراتژي فعاليت               -١

اين فرآيند  .  شده باشند  و خصوصيات ريسکي خود، براي حفظ سرمايه الزم در سطح تعيين          

 ،  ٦شامل روشهاي آماري بـراي شناسـايي اثرهـاي منفـي حـوادث احتمـالي وادوار تجـاري                 

اي و نظارت مـديريت ارشـد بانـک           کنترلهاي داخلي، گزارش اقالم ريسکي، بررسيهاي دوره      

 .گردد براي اطمينان از راهبري ايمن عمليات مي

يي بانک درتطبيق نسبت کفايت سـرمايه بـا نـسبتهاي     ناظران بايد استراتژيهاي بانک و توانا   -٢

کـار    کـه نتـايج فرآينـدهاي بـه         قانوني را به شکل دقيق بررسي و ارزيابي کنند و در صورتي           

کند، اقدامات اصـالحي مناسـبي را بـه مـورد اجـرا               شده توسط بانک آنها را قانع نمي        گرفته

ــد ــاي دوره. گذارن ــد ارزيابيه ــر روي  تاکي ــد ب ــاظران باي ــسک و  اي ن ــديريت ري ــابي م  ارزي

________________________________________________________ 
١ - Identify 
٢ - Measuering 
٣ - Monitoring 
٤ - Control 
٥ - J. B. Hall 
٦ - Business Cycle 
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هاي کنترلي باشد و در صورت لزوم از ابزارهايي نظير بازرسـي حـضوري، بازرسـي                  مکانيسم

 .از آنها استفاده کنند ترکيبي حسابرسان مستقل و يا و بانک گو با مديريت و غيرحضوري و گفت

ي نـسبتهاي    سومين اصل کليدي مربوط به ترغيب بانکها از سوي ناظران بـه عمليـات بـاال                -٣

که براي اين منظور الزم است از توانايي قانوني براي اجبـار بانکهـا بـه                . حداقل قانوني است  

 .داري سرمايه باالتر از حداقلهاي قانوني برخوردار باشند نگه

 آخرين اصل کليدي اين است که ناظران بايد در مراحـل اوليـه وخامـت سـرمايه بانکهـا در                    -٤

يه به زيـر سـطوح حـداقل مـورد نظـر برآينـد و در ايـن راه                   صدد جلوگيري از سقوط سرما    

 .   اقدامات اصالحي در جهت ترميم سرمايه بانک را به مورد اجرا گذارند

 )٣رکن (  انضباط بازار-٣-٦

در اين رکن، الزامات مورد نياز براي افشا اطالعات مالي و مديريتي بانک بـراي اسـتفاده            

ه است تا آنها بتوانند از اين طريـق اطالعـات الزم را بـراي               بيني شد   فعاالن بازارهاي مالي پيش   

طور کلي موقعيت بانک در بازارهاي مـالي          ارزيابي سرمايه بانک، مديريت ريسکهاي مربوطه و به       

گـردد شـفافيت الزم در ارائـه آمارهـا و             در واقع از طريق رکن سـوم تـالش مـي          . دست آورند   به

 ناظران قانوني، فعاالن بازار مالي نيز در ارزيابي مـستمر از  اطالعات بانک ايجاد گردد تا عالوه بر      

 مکمل فرآيندهاي   ٣به همين دليل رکن شماره      . وضعيت بانک نقش مهمتري را به عهده گيرند       

 .  ناميده شده استIIبازل طراحي شده در ارکان اول و دوم در 

 II مزيتهاي اجرايي و چالشهاي پيش روي بازل -٤-٦

 نسبت به بيانيه پيشين، جامعتر است و از نظر اجرايي نيز به مراتب IIزل به داليل زير با

 :مزاياي بيشتري نسبت به بيانيه قبلي دارد

با ارائه روشهاي متنوع براي محاسبه ريسک، حق انتخاب بيشتري در مديريت ريسک براي               ●

ذيري بيـشتري  پـ  به عبارت ديگر در مقايسه با بيانيـه پيـشين، از انعطـاف       . بانکها قايل است  



 

 روند  
 

٤٤ 

 .برخوردار است

بـه عبـارت    . دهد  تري را براي سنجش دقيق موقعيت ريسکي بانک ارائه مي           معيارهاي دقيق  ●

 . بيشتري در محاسبات برخوردار است١ديگر از حساسيت ريسکي

 .برخورد جامع با مقوله ريسک در بانکها، از طريق احتساب ريسکهاي عملياتي و بازار ●

 . کند ا براي کاربرد تکنيکهاي کاهش ريسک توسط بانکها فراهم ميامکانات بيشتري ر ●

به عبـارت   . دهد  توانايي فعاالن بازار و ناظران را در ارزيابي کفايت سرمايه بانکها افزايش مي             ●

 ٣ جزئيات فعاليـت بانـک و شـفافيت        ٢ديگر با برقراري استانداردهاي جديد در زمينه افشاي       

نيروهاي بازار و در نتيجه تکميل اقدامات ناظران بانکي همـوار      مالي بيشتر، راه براي نظارت      

 . شود مي

در مقايسه با بيانيه پيشين، از پيچيدگي بيشتري برخوردار اسـت،  II از سوي ديگر بازل 

داليـل  . رو شـود    رود در مسير اجرايي شدن خود با چالشها و موانعي نيز روبه             بنابراين انتظار مي  

 :اين امر به شرح زير است

المللـي امکانـات کمتـري در اسـتفاده از            بانکهاي کوچک در مقايسه با بانکهاي بـزرگ بـين          ●

روشهاي پيچيده مديريت ريسک که درمتن بيانيه معرفي شده، در اختيار دارند، لذا توانايي              

ايـن موضـوع    . کمتري را براي اجراي الزامات مقرراتي مربوطـه در اختيـار خواهنـد داشـت              

 . کند ررات را در کليه بانکها دچار مشکالت و چالشهاي اساسي مياجراي يکپارچه مق

نظيـر تعـداد   (تفاوت در قوانين پايه، مقـررات و امکانـات زيـر بنـايي در کـشورهاي جهـان                  ●

هـاي کنترلـي و       بنـدي، زيـر سـاختهاي صـنعت بانکـداري، سيـستم             موسسات مستقل رتبه  

موجب اجراي ناهماهنگ بيانيـه در      ) نمديريتي در بانکها و سطوح مهارتها و آموزش کارکنا        

________________________________________________________ 
١ - Risk Sensitivity 
٢ - Disclosure 
٣ - Transparency 
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اين تفاوتها و کمبودها، مشکالت بيـشتري را در مـسير اجرايـي    . شود کشورهاي مختلف مي 

 .ويژه در کشورهاي در حال توسعه ايجاد خواهد نمود کردن بيانيه، به

  رويکرد بازل اسالمي در فعاليت بانکهاي اسالمي -٧

  اسـتفاده از رويکردهـاي موجـود در بـازل     با گسترش فعاليت موسسات مالي اسالمي،

II            ١)٢٠٠٥" (ونـاردوز . "مورد توجه بيشتري از سوي مجامع بانکداري اسالمي قرار گرفتـه اسـت 

اصطالح بانکهاي اسالمي و موسسات مالي اسالمي را اصطالحاتي مشابه مي داند که بـه دنبـال                 

 مـيالدي گـسترش    ١٩٧٠دهه  تدريج در      در مصر به   ١٩٦٣تاسيس اولين بانک اسالمي در سال       

 با سرعت بيشتري در کشورهاي اسالمي از جمله ايـران و در کـشورهاي               ١٩٨٠يافته و در دهه     

از نظـر وي ايـن اصـطالحات بـه کليـه            . جنوب شرقي آسيا به گسترش خود ادامـه داده اسـت          

 موسسات مالي اشاره دارد که عمليات آنها در کشورهايي است که تمـامي عمليـات مـالي آنهـا                  

همچنين شامل آن دسته از موسسات مـالي تخصـصي و         . شود  مطابق قواعد اسالمي راهبري مي    

شود که محصوالت و ابزارهاي مالي اسالمي را در کـشورهايي             يا بخشهايي از بانکهاي سنتي مي     

لذا الزمـه گـسترش     . کنند  کنند که بانکداري سنتي و اسالمي در کنار هم فعاليت مي            عرضه مي 

المللي، تـدوين اسـتانداردهاي يکـسان         ات و درگيري آنان در مراودات مالي بين       گونه موسس   اين

ت خـدمات مـالي اسـالمي    ئـ  هيدنبـال ايـن ضـرورت       بـه . براي فعاليت ايمن و دقيق آنها اسـت       

)IFSB(در سـوم   احتيـاطي    مسئوليت گسترش صنعت خدمات مالي اسـالمي شـفاف و         که با    ٢

 نموده اسـت کـه از       ٣ استانداردهايي به شرح جدول       تاسيس شده اقدام به انتشار     ٢٠٠٢نوامبر  

 براي بانکهاي اسالمي بـه  II ميان آنها استاندارد کفايت سرمايه بانکهاي اسالمي، در واقع بازل 

 .رود شمار مي

________________________________________________________ 
١ - Venardos 
٢ - Islamic Financial Services Board  
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 ت خدمات مالي اسالميئوضعيت گسترش استانداردهاي وضع شده توسط هي -٣جدول 
 

 انتشار پيش نويس اوليه  سازيشروع آماده اصول راهنما/ زمينه استاندارد

 ٢٠٠٥مارس  ٢٠٠٣جوالي  کفايت سرمايه

 ٢٠٠٥مارس  ٢٠٠٣جوالي  مديريت ريسک

 ٢٠٠٦دسامبر  ٢٠٠٤مي  راهبري شرکتي

 ٢٠٠٧احتماال در  ٢٠٠٥ل يپريا فرآيند بررسي نظارتي

 ٢٠٠٧احتماال در  ٢٠٠٥ يلپريا شفافيت و انضباط بازار

 

ه فـوق، بـا اسـتفاده از رويکردهـاي استانداردشـده و مفـاهيم               دراستاندارد کفايت سرماي  

در رکن شماره يک بـازل      ( دهي هاي خاص      بندي داخلي در مورد وام      کاررفته در رويکرد رتبه     به

(II    بندي شده و تکنيکهاي کاهش ريسک اعتباري در مورد آنهـا             ، داراييهاي بانک اسالمي طبقه

يهاي موزون ريسکي، سرمايه اجباري براي پوشش ريسک        رود و با تعيين مجموع داراي       کار مي   به

بنـدي داراييهـاي شـرکتي در مـدلهاي            در واقـع طبقـه    . شود  اعتباري بانک اسالمي محاسبه مي    

به شرحي که در بخـش مربوطـه         (هاي خاص  دهي   براي وام  بندي داخلي و زير بخشهاي آن       رتبه

 بـراي محاسـبه ريـسک        هـاي اسـالمي   تواند مـورد اسـتفاده بانک       اي است که مي     گونه  به) گذشت

همچنين با استفاده از رويکردهاي معرفي شـده بـراي محاسـبه ريـسک       . اعتباري نيز واقع شود   

و ريسک عمليـاتي و در      ) در مورد وضعيت سهام، وضعيت نرخ ارز و وضعيت کااليي بانک          (بازار  

يز در مورد يک بانک     چارچوب عمليات و تعاريف مورد نظر بانکهاي اسالمي اين قبيل ريسکها ن           

اسالمي قابل محاسبه است که متعاقبا ناظران مي توانند سـرمايه الزم بـراي پوشـش آنهـا را از                    

 .بانک مطالبه نمايند
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تکنيکهاي معرفي شده در پيش نويس استانداردهاي کفايت         اما به هرحال گفتني است،    

فاده بانکهاي اسالمي به سـر      سرمايه بانکهاي اسالمي در مراحل اوليه کاربردي نمودن براي است         

بـراي مثـال ناشـي از       (گيـري ريـسک بـازار       برند واز نظر کاربردي به خصوص در مورد اندازه          مي

  در معامله اسناد دريـافتني در بـازار تـا قبـل از سررسـيد و کمبـود      هاي اسالميمحدوديت بانک 

فـع آنهـا نيازمنـد      رسد بـراي ر     داراي محدوديتهايي است که به نظر مي      ) ابزارهاي مالي اسالمي  

 بـه دليـل      در بانکهـاي اسـالمي،      ريـسکهاي عمليـاتي    براي محاسبه ليکن  . تالش بيشتري است  

مثـل تعريـف درآمـد و سـود مطـابق      ( کليدي  مفاهيمتنها با تغيير برخي ،ماهيت تکنيکال آنها 

بـه شـرحي کـه در       (از رويکرد شاخص پايه و مفاهيم تکنيکي آن         ) معيارهاي يک بانک اسالمي   

گردد و محدوديت کمتري در کاربرد آن در بانکهاي اسالمي            استفاده مي )  مربوطه گذشت  بخش

 . شود مشاهده مي

 اي بازل در ايران هاي سرمايه  اجراي بيانيه-٨

مـستلزم  ) مبتني بـر رهنمودهـاي کميتـه بـال        (اجراي مقررات کفايت سرمايه در ايران       

و مقرراتي کشور، همچنين کسب آمادگي عملياتي شدن رهنمودهاي مزبور در بسترهاي قانوني 

در واقـع در ايـران نيـز ماننـد          . باشد  سازماني ناظران و توانايي بانکها در اجراي الزامات مقرر مي         

، بيانيه را بـه شـکل مقـررات الزم االجـرا            ١هرکشور ديگري بايد بر اساس پايه قانوني و مقرراتي        

سـير مراحـل قـانوني      . نمـود   سط بانکها مـي   طراحي و عمالً آن را وارد مرحله اجراي اجباري تو         

بيانيه در کشورهاي مختلف، از زمان انتشار بيانيه نهايي تـا مرحلـه اجـراي عملـي آن متفـاوت              

هاي قانوني مناسب، سابقه اجرايـي مقـررات مـشابه و آمـادگي               هرحال وجود پايه    است، ليکن به  

رسـد در     نظر مـي    با اين وجود به   . استتر شدن فاصله زماني مزبور موثر         ناظران و بانکها در کوتاه    

رغم سابقه اجراي مقررات مبتني بر بيانيه اوليه کميته بال در بانکهـاي کـشور،                 حال حاضر علي  

________________________________________________________ 
١ - Legal Base 



 

 روند  
 

٤٨ 

بـازل شـماره    (تدوين و اجراي مقررات کفايت سرمايه بر اساس آخرين رهنمودهاي کميته بال             

II (  هاي اساسـي در ايـن        پيش نياز هاي موجود در متن بيانيه جديد نيازمند          به دليل پيچيدگي

 . زمينه است

  سابقه اجراي مقررات کفايت سرمايه در ايران-١-٨

در ايران زمان زيادي از اجراي مقررات کفايت سرمايه بر اساس رهنمودهاي کميته بـال               

.  در بانکها آغـاز شـده اسـت   ١٣٨٢گذرد و اجراي آن عمالً از سال        نمي) Iبر اساس بازل شماره     (

 بـه   II در مقايسه با ارکان مختلف و بعضاً پيچيده بـازل شـماره              Iي بازل شماره    خطوط راهنما 

لذا اين امر کمک شاياني در اجرايي کردن آن در قالب مقررات مربوطه بـا               . تر است   مراتب ساده 

در آيين نامه مـذکور، بخـشهاي اساسـي    .  در ايران نموده است١عنوان آيين نامه کفايت سرمايه    

اساس رهنمود هاي کميته بال در بيانيه اوليه، شامل تعريف سـاختار سـرمايه               بر   Iبازل شماره   

بنـدي داراييهـا و سيـستم          ، سيـستم طبقـه    )مندرج در آيين نامه مربوط به سرمايه پايـه        (بانک  

داري سـرمايه نيـز براسـاس         ضرايب ريسک ملحوظ شده است و نهايتـاً نـسبت اسـتاندارد نگـه             

پايـه قـانوني مقـررات      .  درصد تعيين شده اسـت     ٨ حداقل   رهنمود معروف کميته بال در سطح     

 بيـان شـده   ١٣٥١٢ ماده چهارده قانون پولي و بانکي کـشور مـصوب       ٥مذکور، با استناد به بند      

اين مقررات، بانکها را . اند نامه مذکور شده است و بانکها ملزم به تطبيق شرايط خود با مفاد آيين          

کنـد و آنهـا در        ه الزم متناسـب بـا ريـسک اعتبـاري مـي           داري حداقل سرماي    صرفاً ملزم به نگه   

الحـاقي بـه مـتن اوليـه بيانيـه          (داري سرمايه اجباري براي پوشش ريسکهاي بـازار         خصوص نگه 

به صورت مستقيم الزامي ندارند، لذا از اين ديدگاه، مقررات مـذکور            ) کفايت سرمايه کميته بال   

با اين وجود از آنجـا کـه        . باشد  اري بانکها مي  در ايران صرفا ناظر بر کنترل محدوده ريسک اعتب        

________________________________________________________ 
 اي پول و اعتبار ، شور٢٥/١١/١٣٨٢مصوب يکهزارو چهاردهمين جلسه  مورخ  - ١
 مرکزي درتعيين نسبت مجموع سرمايه پرداخت شده و اندوخته بانکها به انواع داراييها بانک  موضوع اختيارات - ٢



 

 ...مروري بر رويکردهاي جديد 

 

٤٩

ملـزم بـه    " وضعيت باز ارزي  "در حال حاضر بانکها در ايران به موجب مقررات ديگري موسوم به             

، بخـشي از ريـسکهاي ناشـي از         ١باشـند   هـا و داراييهـاي ارزي خـود مـي           کنترل محدوده بدهي  

 .  دباش تغييرات قيمتها در بازار، از اين طريق تحت کنترل مي

  بازل در ايرانIIنيازهاي ضروري براي اجرايي کردن بيانيه شماره   پيش-٢-٨

کار رفتـه، بـا شـرايط روز          بيانيه جديد کميته بال به دليل جامعيتي که در تدوين آن به           

بازارهاي مالي دنيا انطباق دارد، ليکن اين امر به نوبـه خـود نيازمنـد طراحـي پـيش نيازهـاي                     

از آنجا که ارکان مختلف بيانيه به هم وابـستگي          . باشد  به بيانيه اوليه مي   اجرايي بيشتري نسبت    

کننـد، اجـراي آن مـستلزم انجـام           دارند و اصطالحاً به صورت متقابـل يکـديگر را تقويـت مـي             

نيازهـاي الزم بـراي اجـراي         پيش. باشد  هاي الزم و کسب آمادگي ناظران و بانکها مي          هماهنگي

 :باشد موفق بيانيه به شرح زير مي

  پايه قانوني و مقرراتي-١-٢-٨

اجراي عملي بيانيه در بانکهاي کشور نيازمند استناد به قوانيني اسـت کـه بـر پايـه آن                   

در ايـن  . بتوان مقررات ناظر را تدوين و اجرا نمود و متعاقباً نيز بر حسن اجراي آن نظارت کـرد     

از جملـه مقـررات     (ور  خصوص قـوانين و مقـررات مکفـي در مـتن قـانون پـولي و بـانکي کـش                   

 قانون در خصوص دخالت و نظارت بانک مرکزي در امور پولي و بـانکي               ١٤شده در ماده      تصريح

وجود دارد که مقام نظارتي با استناد به )  در مورد شرايط و نحوه فعاليت بانکها    ٣٣کشور و ماده    

 و پس از سير مراحل تواند مقررات مورد نظر را با توجه به رهنمودهاي کميته بال تدوين     آن مي 

 .قانوني بر اجراي آن نظارت نمايد

 بيني اولويتها در استفاده از رويکردهاي محاسباتي در تدوين مقررات مربوطه  پيش-٢-٢-٨

براي اجرايي شدن رکن اول بيانيه، موسوم به الزامـات حـداقل سـرمايه بـراي محاسـبه                  

________________________________________________________ 
 داري سرمايه اضافي براي اين قبيل مراودات بدون اجبار به نگه - ١



 

 روند  
 

٥٠ 

که در مقايسه   (ز رويکردهاي استانداردشده    ريسکهاي اعتباري، بازار و عملياتي بانکها، استفاده ا       

زيرا با توجه به تجربـه      . بايد مبناي تدوين مقررات باشد    )تر است   تر، ساده   با رويکردهاي پيشرفته  

شدن   الوصول براي اجرايي    کوتاه بانکها و ناظران در اجرايي کردن اين قبيل مقررات، راهي سهل           

 در تدوين مقررات براي محاسبه سرمايه اجباري        به عبارت ديگر  . رود  مقررات مزبور به شمار مي    

دليـل ديگـر ايـن امـر مـشابهت بيـشتر            . بانکها بايد رويکردهاي سـاده در اولويـت قـرار گيـرد           

 با ساختار فعلي مقررات کفايت سرمايه در کشور است که           ٢تر در بازل شماره       رويکردهاي ساده 

اجـرا  ) ١بـازل شـماره     (ه اوليـه    در حال حاضر در چارچوب رهنمودهـاي کميتـه بـال در بيانيـ             

بديهي است با اجراي عملي مقررات مربوطه و کسب تجربـه بيـشتر از سـوي بانکهـا و                 . شود  مي

 .تدريج فراهم خواهد شد ناظران، امکان استفاده از رويکردهاي پيشرفته تر به

  ايجاد موسسات مستقل اعتبارسنجي -٣-٢-٨

بـراي محاسـبه    ) استانداردشـده (تـر     سـاده نياز اساسي در اسـتفاده از رويکردهـاي           پيش

سرمايه اجباري بانکها، وجود موسسات مستقل اعتبارسنجي حايز شـرايط از نظـر نـاظر بـانکي                 

تـوان از همـه ظرفيتهـاي موجـود در            در واقـع بـدون دسـترس بـه ايـن موسـسات نمـي              . است

ل سـازماني،   شرايط کلي اين موسسات داشـتن اسـتقال       . رويکردهاي استانداردشده استفاده کرد   

اي براي برآورد رتبه اعتباري       اجرايي و مالي، همچنين داشتن توانايي و احراز صالحيتهاي حرفه         

 .افراد و مؤسسات است

  آموزش بخشهاي مسئول اجراي مقررات در سيستم بانکي و بانک مرکزي-٤-٢-٨

ن درک مفاهيم مورد نظر کميته بال و اهداف ناظر بر رهنمودهـاي کميتـه مزبـور ضـام                 

اين امـر مـستلزم آموزشـهاي پايـه و پيـشرفته بـراي       . باشد تر مقررات تنظيمي مي   اجراي دقيق 

در مرحله بعد اين آموزشها به ايجـاد        . کارکنان بانکها و بخشهاي مسئول در سيستم بانکي است        

 .کند تر مي درک متقابل بين ناظران و بانکها تبديل شده و اجراي مقررات را آسان



 

 ...مروري بر رويکردهاي جديد 

 

٥١

 عامل سازنده بين ناظران و بانکها   ايجاد ت-٥-٢-٨

اي طراحي شـده اسـت کـه اجـراي آن مـستلزم همکـاري نزديـک              بيانيه جديد به گونه   

براي اينکـه مقـررات     . باشد  سو و بانکهاي کشور از سوي ديگر مي         ناظران در بانک مرکزي از يک     

 موثر واقع شود، مربوطه به صورت دقيق اجرا شود و نتايج اجرايي در تحکيم سالمت نظام بانکي

کميته بال بر ايجاد يک تعامل سازنده و گفتگوي موثر بين بانکها و ناظران به منظور بـه بحـث                    

وجوي راههاي برون  هاي موفق اجرايي و نهايتاً جست گذاشتن چالشهاي پيش رو و تبادل تجربه

قررات از مرحلـه    رود در مسير اجراي م      بنابر اين انتظار مي   . رفت از مشکالت اجرايي تاکيد دارد     

تدوين مقررات تا اجراي عملي آن تعاملي موثر و سازنده بين ناظران و بانکهاي کشور به منظور                 

برقراري تعامـل سـازنده در صـورت توسـعه     . شناسايي نارساييها و کمک به رفع آنها برقرار شود   

 .   شود تشکلهاي بانکي بهتر محقق مي

 ر بانکها براي اجراي مقررات مربوطه ايجاد تغييرات سازماني متناسب د-٦-٢-٨

اجراي الزامات مقرر در رکن اول بيانيه به همراه گسترش تکنيکهاي مديريت ريسک در              

بيانيه جديد مستلزم ايجاد و توسـعه سـازوکارهاي اداري و سـازماني در بانکهـاي کـشور بـراي                    

 تغييـرات متناسـب در      اين امر از طريق ايجاد    . باشد  ارزيابي مستمر از نسبت کفايت سرمايه مي      

سازمان اداري بانکها به منظور مشخص کردن بخشهاي مـسئول و پاسـخگو و تعريـف وظـايف                   

براي اجراي موفق بيانيـه جديـد،       . شود  جديد در داخل سازمان اداري بانکهاي کشور ممکن مي        

ر گي فعاليتهاي خود تشکيالت اداري مناسـبي را زيرنظـ           بانکها بايد متناسب با حجم و گسترده      

ترين ارکان اجرايي خود به منظور زير نظر داشتن و کنترل ريسکهاي مربوطه و در صورت                  عالي

متعاقبـاً بانـک مرکـزي بايـد بررسـي توانـايي            . لزوم تخصيص سرمايه مورد نياز ايجـاد نماينـد        

تناسب آن با ميزان کفايت سرمايه       سازوکارهاي مزبور در شناسايي وکنترل ريسکهاي مربوطه و       

 .  در دستور کارخود قرار دهدبانک را



 

 روند  
 

٥٢ 

  ايجاد تغييرات الزم در نحوه انتشار و افشاي صورتهاي مالي بانکها -٧-٢-٨

مقررات ناظر بر افشا در صورتهاي مالي بانکهاي کشور بايد همگام با رهنمودهاي کميته              

جديـد از    بيانيه   ١زيرا تکميل اقدامات انجام شده در رکن        . بال مورد بازنگري اساسي قرار گيرد     

طريق برقراري قواعد جديد در افشاي جزئيات کفايت سرمايه و روشهاي مديريت ريسک بانک،              

اين امر براي اطمينان از اينکه اطالعات مالي الزم در صورتهاي . شود براي فعاالن بازار عملي مي

، زيـرا   گيرد حيـاتي اسـت      مالي بانکهاي کشور به صورت مناسبي در اختيار فعاالن بازار قرار مي           

کننده وظايف بانک مرکزي در ارزيابي کفايـت سـرمايه بانکهـا و در                نقش آنان به عنوان تکميل    

بـه همـين دليـل      . کارکرد مناسب الزامات مقرر در بيانيه جديد به رسميت شناخته شده اسـت            

ايجاد تغييرات الزم در روشهاي افشا در صورتهاي مالي بانکها، متناسب با الزامات جديد کفايت               

اصـلي  سرمايه مستلزم تشريک مساعي بين بانک مرکزي و سازمان حسابرسي به عنوان متـولي    

 .تاييد صورتهاي مالي حسابرسي شده بانکهاي کشور، ضروري است

  استفاده از اصل صالحديد مقامات نظارتي در تدوين مقررات-٨-٢-٨

سرمايه بانکهـاي    در تدوين مقررات کفايت      ١استفاده از اصل صالحديد مقام ناظر داخلي      

در رهنمودهـا و ترتيبـات پيـشنهادي      . کشور براي پيروزشدن بر مشکالت اجرايي ضروري است       

اي از حـق      بيانيه دوم کميته بال، براي تعيين الزامات نـاظر بـر کفايـت سـرمايه بانکهـا، دامنـه                  

د انتخابهاي مطابق با وضعيت خاص هر کشور در نظر گرفته شده است که از آنهـا بـه صـالحدي     

کننده استانداردها و قواعد کلي کميته براي محاسبه کفايـت            به عنوان اصل تعديل   (ناظر داخلي   

نگري درصدد ايجاد شرايطي      جانبه  از اين رو کميته بال با رعايت اصل همه        . شود  ياد مي ) سرمايه

است که ناظران و بانکها در کشورهاي مختلف بتواننـد متناسـب بـا ويژگيهـاي نظـام بـانکي و                     

کـه    طوري  در واقع همان  . هاي مديريتي خود از ظرفيتهاي موجود در بيانيه استفاده نمايند           وهشي

________________________________________________________ 
١ - Discretion 
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هـاي جـاري و     اي را بـراي اصـالح رويـه         کنـد پيـشنهادهاي سـازنده       کميته بال خود تاکيد مـي     

کند، لـيکن در پـي تحميـل شـکل خاصـي از سياسـتهاي                 سياستهاي مديريت ريسک ارائه مي    

توانـد در فرآينـد       باشـد و هـر نـاظري مـي          به بانکهـا و کـشورها نمـي       مرتبط با مديريت ريسک     

اي از مواد قانوني و مقرراتي مناسب را براي اطمينـان از کـارکرد                اي، مجموعه   محاسبات سرمايه 

بنـابراين در کنـار رعايـت       . قابل قبول سيـستمهاي بـانکي و نظـارتي خـود بـه خـدمت گيـرد                

کهاي کشور، بايد حق انتخاب ناظر داخلي و صـالحديد          استانداردهاي ناظر بر کفايت سرمايه بان     

 .مقامات نظارتي به عنوان يک اصل مهم در تدوين مقررات مربوطه مدنظر قرار گيرد

 گيري بندي و نتيجه  جمع-٩

ترين سند مورد توافق در زمينه نظارت بر سـرمايه مکفـي     جامعII در حال حاضر بازل 

در ايـن سـند معيارهـاي       . رود  المللي، به شمار مي     نکي بين اي و نظارت با     بانکها در مجامع حرفه   

کفايت سرمايه بانکها، روشهاي برآورد ريسک اعتباري، ريسک بـازار وريـسک عمليـاتي بانکهـا،                

نيازهاي الزم در ارزيابي کفايت سرمايه و ضوابط ناظر بر افشا روشهاي مربوطـه، در ارکـان                   پيش

اي   ضـوابط مطـرح در بيانيـه اوليـه سـرمايه          .  شده است  گانه بيانيه با مقاصد اجرايي طراحي       سه

کميته بال در زمينه روشهاي محاسبه داراييهاي موزون ريسکي گسترش يافته و تا حد امکـان                

پذيري و همراه با معرفي رويکردهاي گوناگون         لذا در سايه اين انعطاف    . پذيرتر شده است    انعطاف

ترين گزينه براي دست يـافتن        ر انتخاب مناسب  براي محاسبه داراييهاي ريسکي، دست بانکها د      

در عـين حـال گـستره بيانيـه در          . به حداقل معيارهاي مورد نظر کميته بال، بازتر شـده اسـت           

رغـم    کنـد، علـي     هايي که روشهاي پيشرفته در محاسبه ريسکهاي مورد نظر را مطرح مـي              حوزه

کند انجاميده، تا حـدودي        مي اينکه به پوشش بهتر ريسکها و مخاطراتي که يک بانک را تهديد           

ليکن توجه کميته بال به تفاوتهاي موجود تکنيکي و . به پيچيدگي بيانيه جديد نيز افزوده است

مقرراتي در نظامهاي بانکي و نظارتي کشورهاي مختلف موجب شده است تا صالحديد مقامـات     
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 از سـوي کميتـه      نظارتي ملي در هرکشور به عنوان يک اصل ضروري در اجرايي کـردن بيانيـه              

 . پذيرفته شود

ها و زمـان      نظرهايي در شيوه     لذا اگرچه مجموعه عوامل گفته شده موجب بروز  اختالف         

اجراي بيانيه در سالهاي اخير شده است، لـيکن اسـتقبال کـشورها و مجـامع نظـارت بـانکي و                     

ميتـي اسـت کـه    آمادگي تعداد زيادي از آنها براي اجرايي کردن ارکان مختلف بيانيه نشانگر اه     

 .مجامع مزبور براي آن قايل هستند

مجامع مسئول تدوين استاندارد براي فعاليت بانکهاي اسالمي نيز با درک ضرورت مزبور             

هاي الزم در اجراي معيارهاي احتياطي با استفاده از رويکردهاي بيانيه             در حال افزايش آمادگي   

 .دو برابر ضوابط ناظر برفعاليت بانکهاي اسالمي هستن

بنابراين، ضرورت دارد مطالعات جامعي براي بررسي راههاي اجرايي کردن ضوابط مـورد     

نيازهاي الزم در اجرايـي کـردن    اي کميته بال در کشور، مطالعه پيش    نظر در بيانيه دوم سرمايه    

آن و برآورد ميزان آمادگي سيستم بانکي کشور در اجـراي ضـوابط و معيارهـاي حـاکم بـر آن                     

 . صورت پذيرد
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 پيوست

   تعاريف اجزا سرمايه بانک از نظر کميته بال-٤جدول 

 حدود کاربرد و محدوديتها اجزاء
 

  اجزاء سرمايه-الف

  :١رده 

 سرمايه سهامي پرداخت شده                                                 

 ذخاير افشا شده

 ، معادل ) سرمايه تکميلي (٢ حداکثررده                              :                     ٢رده 

 ١رده                                                            

       مشروط به پذيرش ناظر        ذخاير افشا نشده                        

 شود                     تعديل مي% ٥٥ا نرخ   ب        ذخاير تجديد ارزيابي داراييها             

 در صـورت وجـود زيانهـاي مخفـي، حـداکثر تـا        ذخاير عمومي زيان وامهـا                        

 داراييهاي ريسکي%٢٥/١

 )سهام/بدهي(اي ابزارهاي سرمايه

 ١رده % ٥٠      حداکثر      بدهي فرعي بلند مدت                   

 : کسور از سرمايه -ب

 : از سرمايه رده اول 

 سرقفلي

 :از کل سرمايه 

 گذاري در شرکتهاي شرکتهاي تابعه مالي و بانکي تلفيق نشده  سرمايه

 ) با صالحديد مقامات نظارتي(گذاري درتشکيل ساير بانکها و موسسات مالي سرمايه
   Basle Capital Accord, BIS, مأخذ : ١٩٩٨ 
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 رازنامه و اوزان ريسکي مربوطه طبقات داراييهاي داخل ت-٥جدول 

 

 %٠                                                                                            نقد  ) الف(

مطالبات از دولت مرکزي و بانکهاي مرکزي برحسب پول ملي                                ) ب(

  ١ OECD بانکهاي مرکزي کشورهاي مطالبات از دولتهاي مرکزي و) پ(

 مطالبات به پشتوانه وثيقه اوراق بهادار دولتهاي مرکزي) ت(

 OECDيا تضمين شده توسط آنها  

 ٠ ، ١٠، ٢٠يا % ٥٠    استثناي دولت مرکزي، مطالبات از موسسات عمومي داخلي، به) الف(

 %)٢٠باصالحديد داخلي (             و وامهاي تضمين شده يا به توثيق اين قبيل موسسات 

                                                                                

 %٢٠               المللي ترميم     بانک بين(مطالبات از بانکهاي توسعه اي چندجانبه ) الف(

 ...)و توسعه ، بانک توسعه آسيايي و

  و توثيق شدهOECD در کشورهاي مطالبات از بانکهاي ثبت شده) ب( 

 توسط آنها

                     OECDمطالبات از موسسات مالي شبه بانکي ثبت شده در کشورهاي ) پ(

 مطالبات از بانکهاي ثبت شده در کشورهاي خارج از گروه کشورهاي) ت(

 ) OECDبا باقيمانده سررسيد حداکثر يکسال ) يا تضمين شده 

 استثناي دولت مرکزي،  ، بهOECDوسسات عمومي کشورهاي مطالبات از م) ث(

 و مطلبات تضمين شده با اوراق بهادار منتشره توسط اين قبيل موسسات

________________________________________________________ 
  اقتصادي و توسعهسازمان همکاري - ١
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 اقالم نقد در جريان وصول) ج(

 %٥٠          گيرنده وامهاي کامال تضمين شده با وثايق رهني، در اجاره يا سکونت وام) الف(

 %١٠٠                                                             مطالبات از بخش خصوصي  ) الف(

   OECDمطالبات از بانکهاي ثبت شده در کشورهاي خارج از گروه کشورهاي) ب(

 با باقيمانده سررسيد بيش از يکسال

  OECDمطالبات از دولتهاي مرکزي در کشورهاي خارج از گروه کشورهاي ) پ(

)                                                              در قسمت باالبه جز بر حسب پول ملي (

 مطالبات از شرکتهاي تجاري در مالکيت بخش عمومي) ت(

 ساختمان، ماشين آالت و تجهيزات و ساير داراييهاي ثابت ) ث(

 گذاريها  مستغالت و ساير سرمايه) ج(

 )بجزاقالم مشمول کسر از سرمايه( ير بانکهااي منتشره توسط سا ابزارهاي سرمايه) چ(

 ساير داراييها) ح(
 

   Basle Capital Accord, BIS, مأخذ : ١٩٩٨ 
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  طبقات دارايي خارج از ترازنامه و فاکتور تبديل اعتباري مربوطه-٦جدول 

 فاکتورها                    ابزارها                                                                           
هاي مستقيم اعتباري مثل ضمانتهاي کلي بدهي شامل اعتبارات اسنادي                جايگزين
 ٪١٠٠                      هاي در حکم قبولي و ظهرنويسي) تعهد(شده و انواع پذيرشها  ضمانت

 

 ٪٥٠             هاي حسن انجام کار و مانتنامهاقالم احتمالي مرتبط با معامالت قطعي مثل ض
  شرکت در مناقصه

 

 ٪٢٠   مثل اعتبارات  ( مدت با درجه نقدينگي باال هاي احتمالي مرتبط با تجارت کوتاه بدهي
 )هاي کااليي  اسنادي گشايش شده به پشتوانه محموله

 

 ٪١٠٠                ضامن هاي فروش و بازخريد و فروشهاي دارايي با حق رجوع به موافقتنامه
 در صورتي که ريسک اعتباري متوجه بانک باشد

 

 ٪١٠٠        هاي سلف و سهام و اوراق بهاداري که        خريد داراييها بصورت سلف و گواهي
 دهنده تعهد قطعي است  نشان

 

 ٪٥٠                         -تسهيالت مرتبط با براتهاي تجاري و تسهيالت کوتاه مدت سرمايه
 در گردش                                           

 

 ٪٥٠               با )  از قبيل خطوط اعتباري و تسهيالت تضمين شده رسمي(ساير تعهدات 
 سررسيد اوليه بيش از يکسال                                     

 

 ٪ ٠                  ابل لغو بي قيد و شرط تعهدات مشابه با سررسيد اوليه حداکثر يکسال يا ق
 

   Basle Capital Accord, BIS, مأخذ : ١٩٩٨ 
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 II خالصه بازل -٧جدول 

 ٣رکن  ٢رکن  ١ركن 

پروسه  الزامات کفايت سرمايه 
 بررسي 
 نظارتي

 انضباط بازار

 ريسک عملياتي ريسک بازار ريسک اعتباري 

ــاي  رويکردهـــــ
ــر  مبتنـــــي بـــ

 بندي داخلي  رتبه

ت
توضيحا

 کرد روي
 استاندارد

 شده
رويکرد 
 بنيادي

ــرد  رويک
 پيشرفته

  رويکرد 
استاندارد 

 شده

  رويکرد 
ــدلهاي  م

 داخلي
 

ــرد  رويک
شــاخص 

 پايه
 با

استفاده 
از 

شــاخص 
ــد  درآمـ
 ناخالص

ــرد  رويکـ
استاندارد 

 شده
شــاخص 
ــي  قبلـــ
منتهـــــا 
ــراي  بـــ
ــوط  خطـ
کـــــاري 

 متفاوت

ــرد  رويکـــ
گيري   اندازه

 پيشرفته

ــاظران بايــد  ن
مطمئن شوند  

پروسـه  بانکها  
داخلي ايمني  
براي ارزيـابي   
ــرمايه  ســـــ
ــا   ــب ب متناس
ــسکهايي  ريــ
ــب  ــه مرتک ک

شــوند در  مــي
 .اختيار دارند

کيفيت افـشا   
را در محاسبه   
ــرمايه و  ســـ
ــابي  ارزيـــــ
مـــــــدلهاي 
ريـــــــسک 
ــزايش  افـــــ

بــا . دهــد مــي
ــات  جزييــــ
ــشتري  بيــــ
بانکها را ملزم   
به استفاده از   
ــاي  رويکردهـ
پيــــــشرفته 
ــديريت  مــــ
ريـــــــسک 

 .کند مي

 ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
 تاکيد بيشتري بر مديريت و کنترلهاي داخلي بانکها ، پروسه نظارتي و انضباط بازار Ι ، نسبت به بازل IIبازل 
 .دارد

اده از تکنيکهـاياسـتف .  ، اما طبقات و دسته هاي دارايي ريسکي اضافه و تغيير داده شده است              Ι مشابه بازل  -١
 . بندي تکيه دارد  گسترش يافته و در اغلب موارد به موسسات رتبه) وثيقه مالي(کاهش ريسک اعتباري 

 بـه همـراه(PD) پورتفوي دارايي به پنج طبقه دارايي يا قلم ريسکي تقسيم شده ، احتمـال عـدم پرداخـت                  -٢
 توسـط(LGD)ن ناشي از عدم پرداخـت        توسط بانک و سطح زيان معي      (EAD)مبلغ احتمالي عدم پرداخت     

 . شود  ناظر تخمين زده مي
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 بااسـتفاده ازLGD وPD ،EAD .  پورتقوي دارايي بـه پـنج طبقـه دارايـي ريـسکي تقـسيم شـده اسـت        -٣
 .شود  برآوردهاي تاريخي توسط بانک تخمين زده مي

قابل ) ص و ريسک پورتفوليوبراي ريسک خا(  سرمايه اضافي به صورت جداگانه براي هريک از ريسکها -٤
 . حسابهاي تجاري براي ريسکهاي پورتفوليو در بازارهاي کاال و ارزي استفاده شده اند. محاسبه و مطالبه است

 .و ساير آزمونهاي مورد تاييد ناظرVAR   (Value At Risk) قابل محاسبه بر پايه آزمون-٥
 ضرب شده - به عنوان نماينده رقم ريسک کلي عملياتي )درآمد ناخاص(ور ت يک رويکرد ساده که از يک فاک-٦

 .کند در يک فاکتور آلفا وضع شده توسط کميته بال استفاده مي
دهد ، با ضرب شدن در يک فاکتور بتا که بر اساس خط   بانک خودش را در هشت خط کاري سازمان مي-٧

 .  شود  کاري و ضوابطي که توسط کميته بال تعيين شده محاسبه مي

 ريسک عملياتي با استفاده از مدلهاي پيشرفته کمي و در چارچوب معيارهاي نظارتي محاسبه و متناسب با -٨
  .شود آن سرمايه از بانک مطالبه مي

 ناظران بايد مطمئن شوند که بانکها پروسه هاي داخلي ايمني براي ارزيابي سرمايه متناسب با ريسکهاي -٩
 .ارتکابي در اختيار دارند 

کيفيت افشا در محاسبه سرمايه و روشهاي ارزيابي ريسک را افزايش داده ، بانکها را با جزئيات بيشتري -١٠
 . کند  ملزم به استفاده از رويکردهاي پيشرفته مديريت ريسک مي

 

  Valuing a Bank Under IAS/IFRS and Basel II. Euromoney Institutional  : مأخذ 

           Investor ٢٠٠٥ 
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بررسي كفايت سرمايه در قبال خطر عدم وصول تسهيالت در 
 ها و موسسات مالي بانك

 

 

 ٢مهناز محمدي و ١رحيم محمودوند
 

 

 چكيده

 و موسسات مالي همواره با خطر عدم وصول تسهيالت اعطايي به مشتريان خود              هابانك

. خطـر بيفتـد  ممكن است سرمايه بانـك بـه     ييهاانيزروبرو هستند كه در صورت تكرار چنين        

 در پرداخـت    چنين ريسكي كه مربوط به عدم توانايي طرف قرارداد در برآوردن تعهـدات خـود              

در اين مقاله يك مدل ساده بـراي        . شود  می  است، ريسك اعتباري ناميده    التياصل و سود تسه   

ي مناسبي براي كفايـت   ها ارائه شده است همچنين نامساوي     هابررسي ريسك اعتباري در بانك    

نحـوه تعيـين تمركـز ريـسك در         .  تعيين شـده اسـت     فردیگيرنده    بانك و محدوده وام    سرمايه

بـه عنـوان مثـالي      .  مشخص شده اسـت    ٣هيرشمن -  بر اساس شاخص هرفيندال    هاپرتفوي وام 

 شـعبه مركـزي شهرسـتان       راني ا ي واقعي گردآوري شده از بانك ملي      هاعملي، نتايج براي داده   

 . تويسركان به دست آمده است

________________________________________________________ 
 دانشگاه پيام نور مركز تويسركان كارشناس ارشد آمار بيمه - ١
 .ا.ا.بانک مرکزي ج آماراقتصادیمحقق اداره  - ٢

٣ - Herfindahl-Hirshman 
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هيرشـمن، كفايـت سـرمايه، محـدوده         - ريسك اعتبـاري، شـاخص هرفينـدال       :ان کليدي واژگ

 .فردیده گيرن وام

 مقدمه -١

ف مختلفی بـرای آن ارائـه شـده         يسک مفهومی است که بسته به مورد کاربردش تعار        ري

ـ  ١»ر منتظـره  يان غ يز«شتر به عنوان    يسک را ب  يه، ر ي سرما مديريتدر متون مربوط به     . است ه  ب

ـ       يان در ارزش بازار است نه ز      ير منتظره ز  يان غ يالبته ز . برند میکار   ه انی که در حساب درآمـد ب

 به عنوان تفاوت ارزش مورد انتظار و ارزش واقعی کـه            توان میسک را   ي ر آيد همچنين  میوجود  

. ز نهفته اسـت ي ن٢»سکي در معرض رارزش«در  ن مفهوميا. وجود خواهد داشت در نظر گرفت

 : نويسند می در معرض ريسك چنين ارزشدرباره ) ١٩٩٩ (٣نو همكاراشرايبر 

برآوردي از كـل  ) شود مینشان داده  VaRكه از اين به بعد با      ( در معرض ريسك     ارزش

 . است... ، قيمت سهام و ارزي مختلف ريسك بازار مانند نرخ سود، تورم، نرخ هاجنبه

بنـابراين  . نتظـره اسـت   ر م يـ مـدهای غ  ياسک تـابعی از پ    ير) ١٩٩٦ (٤ فريز براساس نظر 

 بايد عـواملي  کنند میي را مديريت ابيمههاي    نظام كه   مهيمتخصصان آمار ب  مديران ريسك و يا     

مدهای مورد ياپضمناً به طور معمول    . نمايند شناسايي   ،را كه بر تحقق ريسك تاثيرگذار هستند      

 .كنند می ری محاسبهير پذييسک را با تغين و ريانگيانتظار را با م

غير مستقيم به بحث تمركز     به صورت    بار   يناول) ١٩٥٢( ٥زكه ماركوويت  رسد میر  ه نظ ب

 ها در پرتفـوي وام    تـوان  مـی نـوعي را    تي م ها ريسك .ها اشاره كرده است    ريسك در پرتفوي وام   

، هاي مـورد توجـه و مهـم در پرتفـوي وام           هايكي از ريسك  . تعريف كرد و مورد بررسي قرار داد      
________________________________________________________ 
١ - Unexpected Loss 
٢ - Value- at- Risk 
٣ - Schreiber, et all 
٤ - Frees 
٥ - Markowitz 
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ـ   وامواقع مربوط بـه عـدم توانـايي         در  که  ريسك اعتباري است      در پرداخـت تعهـدات      هادهگيرن

بنـدي ريـسك اعتبـاري  معرفـي          ي متعددي براي مدل   هاتاكنون روش . خودشان به بانك است   

اي  ها به توليد نتايج قابـل مقايـسه         اين روش  اكثرالبته امروزه ثابت شده است كه       که  شده است   

 كـه چطـور     کننـد   مـي بحـث   ) ٢٠٠٠ (٢ديرگـو و  ) ٢٠٠٠ (١كروهي و همكاران   .همگرا هستند 

 ايـن   هامهم در همه اين روش     يك نكته . تبديل كرد يکديگر   را به    هابرخي از اين روش   توان   می

 .است كه بتوان يك توزيع مناسب براي زيان يافت كه تا حد ممكن بـه واقعيـت نزديـك باشـد                    

ريـسك اعتبـاري    ر تري دقيق يگمشخص شده است كه براي اندازه     ها همچنين بر اساس بررسي   

 .٣))٢٠٠١(ارلينماير (ي است تري پيچيدههانياز به مدل

 بيان مسئله -٢

 بازپرداخت تسهيالت   ها يكي از مباحث مهم در بانك      ه شد طور كه در مقدمه گفت     همان

نـد از  ادر واقع ممكن است اشخاص حقيقي و يا حقـوقي كـه از بانـك وام گرفتـه          . اعطايي است 

 و موسسات مـالي بايـد بـراي جلـوگيري از بـروز چنـين           هابانك. يندعهده باز پرداخت آن برنيا    

ي ريـسك  ريگريسكي از مديريت ريسك توانمندي برخوردار باشند و در هر لحظه قادر به اندازه    

 قوانيني  ، بايد قبل از پرداخت اعتبار به مشتريان       ها بانك ،عالوه بر اين  . اعتبارات پرداختي باشند  

 بر حسب مقدار ريـسك و مقـدار         ها  يترند كه قطعاً اين محدود    براي سقف پرداخت در نظر بگي     

يي را كه ريـسك در      ها بايد بخش  تر همچنين براي بررسي دقيق    می گردد، سرمايه بانك تعيين    

 .ي مناسبي اتخاذ گرددهاآنها متمركز است مشخص نموده و در قبال آنها تصميم

ي هاديداً بـه روش   ي ريسك اعتباري فعلي براي بدسـت آوردن توزيـع زيـان شـ             هامدل

، كفايـت سـرمايه،     VaRكه محاسبه معيارهاي ريسك از قبيـل         طوريه   ب ،عددي بستگي دارند  

________________________________________________________ 
١ - Crouhy, et all 
٢ - Gordy 
٣ - Erlemeyer 
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.  و غيره نيازمند صرف وقت و در اختيار داشتن اطالعات زيادي اسـت             فردیده  گيرن  واممحدوده  

ه در   چرا ك  ، در بازار با مشكل مواجه شود      ها كه در عمل كاربرد اين روش      می شود اين امر باعث    

 و  ها تمركـز ريـسك در پرتفـوي وام        يريـ گ اندازه. ي شود گير  تصميمبرخي از بازارها بايد سريع      

سـت كـه بـا       ا اي مـسئله  ندايي كه در چند دوره پياپي داراي تمركز بوده        هاكردن بخش  مشخص

 .وجود اهميت شناخته شده آن كمتر مورد توجه قرار گرفته است

 قي اهداف، روش و جامعه آماری تحق-٣

  اهداف تحقيق-١-٣

 :مهمترين اهداف اين تحقيق عبارتند از

يي براي بررسي كفايت سرمايه     هاي ريسك اعتباري و روش    گير  براي اندازه  ييرهاکاه راه يارا -١

 .هابانك در مواجهه با شرايط بحراني ناشي از عدم پرداخت وام

 . كه در آن تمركز ريسك وجود داردهايي از پرتفوي وامهاتشخيص بخش -٢

بانـك،   يي كه با توجه به ميزان سـرمايه       ها و مشخص نمودن وام    فردی یها وام انجام تحليل   -٣

 .است  توسط مدل تعيين شدهفردیده گيرن وامخارج از محدوده 

  روش تحقيق-٢-٣

ي ها ابتدا نرمال بودن توزيع مجمـوع زيـان        ١ اسميرنف -با استفاده از آزمون كولموگروف    

محاسـبه   VaR بررسي و سپس با استفاده از        ها در بانك  هاداخت وام پربازاحتمالي ناشي از عدم     

همچنين با اسـتفاده    . دست آمده است  ه  يي براي بررسي كفايت سرمايه بانك ب      هاشده نامساوي 

 .است شده  پرداختههاپرتفوي وام در  ريسك تمركز مسئله بررسي  هيرشمن به-هرفيندال شاخص  از

 يريگ مونه جامعه و نمونه آماری و روش ن-٣-٣

 ران شـعب  يـ  ا  و تسهيالت اعطا شده در بانـک ملـی         هاجامعه آماري تحقيق، پرتفوی وام    

________________________________________________________ 
١ - Kolmogorov, Smirnof 
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ج مـدل مـورد     ي برای بررسـی نتـا     نياز اطالعات مورد    . است ١٣٨٤سرکان در سال    يشهرستان تو 

 :عبارتند از قي تحقيناستفاده در ا

 .نيک دوره زمانی معيان در يی اعطا شده به مشترفردتسهيالت مبالغ  -١

 .است ی وصول نشده که عدم وصول آنها برای بانک محرز شدهيالت اعطايمبالغ تسه  مجموع -٢

 .ن شده بانک برای پرداخت در هر نوعييه تعي شده و سرمااعطاتسهيالت نوع  -٣

اد يـ کسان است و حجم اطالعـات ز      ي ها شعبه در همه تسهيالت  از آنجا که روش اعطای      

 ١٢از طرفی در هر بانک حـدود        . گرفتوشه در نظر    ک خ ي هر شعبه را به عنوان       توان می ،است

ن يـ ی مناسـب بـرای انجـام ا       گيـر  ک روش نمونـه   يـ ن  ايبنابر. مختلف وجود دارد  تسهيالت  نوع  

کی را بـه طـور      ي شعب   ين منظور ابتدا از ب    ينبرای ا . ی است ای دو مرحله  اق، روش خوشه  يتحق

را انتخاب و کل مبالغ مربوط به       اعطا شده چهار نوع     تسهيالت  تصادفی انتخاب و سپس از انواع       

ن بـي شـعب و از       و سـاير   شعبه مرکزی با انتخاب تصادفی از     . كنيم میرا ثبت   تسهيالت  آن نوع   

بـرای  . الحـسنه انتخـاب شـدند      ، جعالـه، فـروش اقـساطی و قـرض         مـضاربه  ،تـسهيالت  نوع   ١٢

اجعـه و از     شـعبه مرکـزی مر      ايـران  معامالت بانک ملی  بخش  از به   ي مورد ن  یهای داده آور جمع

آوری شـده    ی جمـع  هاداده. شـد ی ثبت شـده بـود اسـتفاده         ی اطالعات هابانکاطالعاتی که در    

مـضاربه، جعالـه، فـروش اقـساطی و         تـسهيالت   قالـب    شده در    اعطاتسهيالت  مبالغ  عبارتند از   

 .باشد مي انيشده به مشتر اعطا  تسهيالت٢٨٠٠معادل  مجموع درکه ١٣٨٤سال  الحسنه طی قرض

 فردیده گيرن وام در معرض ريسك، تمركز و محدوده  ارزش- ٤

ارزش در معرض ريسك عبارت است از حداكثر زيان قابل انتظار در يك سطح اطمينان               

ارزش در معرض ريسك، يكي از ابزارهاي مديريت ريسك بـراي           . مشخص و در يك دوره معين     

 ١ يك مثال در شـكل  به عنوان. ١))٢٠٠٢( برول و وال(كنترل احتمال ورشكستگي بانك است 

________________________________________________________ 
١ - Broll, Wahl 
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در واقع بـر اسـاس   .  درصد نشان داده شده است٩٩ارزش در معرض ريسك در سطح اطمينان      

ي كوچـك را تحمـل كنـد    ها درصد زيـان ٩٩ي باشد كه  ااين شكل، سرمايه بانك بايد به اندازه      

 ). باشدVaRيعني حداقل به اندازه (

 
 مقدار در معرض ريسك و توزيع زيان: ١شكل

 

 بـا توجـه بـه نـوع     می تواننـد  مبلغي كه     حداکثر  دادن يك   با قرار  هاتي بانك سنطور  ه  ب

ده پرداخـت كننـد، بـا تمركـز         گيرن  وامبه هر   ... ي، نوع محصول، كشور و      يصنعت، مكان جغرافيا  

ـ   وامبـه هـر      كل سرمايه بانك باشد در اين صورت معمـوالً           Kفرض كنيد   . سروكار دارند  ده گيرن

 بـه عنـوان وام پرداخـت        ) مقداري بين صفر و يـك اسـت        δكه  ( Kδمبلغي كمتر يا مساوي     

ی که در يـك فـرد   يهازان كل وام ي معموالً م  كنيم، میاما هنگامي كه از تمركز صحبت       . شود می

 مانند چند   بنابراين قرار دادن يك محدوده    . كنيم میبررسی   يا يك گروه خاص متمركز شده را      

 تـوان  میاز لحاظ نظري . كند مين ارائه هااطالعات زيادي درباره تمركز وام   درصد از كل سرمايه،   

تصور كرد كه بانك تنها يك وام با رعايت محدوده مورد نظر پرداخـت كـرده و پرتفـوي كـامالً                     

ي برابـر  اه وام بـا انـدازه  زيـادي   تعـداد  تصور كرد كه بانكتوان میاز طرف ديگر . متمركز است 

 پرتفوهاي با تمركز بـاال و       توان يعني می . ولي پرتفوي تنوع وام بسياري هم دارد      ،  پرداخت كرده 



 

 ...بال کفايت سرمايه در قبررسي 

 

٦٩

يا پرتفوهاي با تنوع بسيار مطرح كرد كه در عين حال محدوده مورد نظر را هـم رعايـت كـرده         

سـت و   ها از كـل پرتفـوي وام      سـهمي بنابراين بهتر است فرض كنـيم كـه تمركـز برابـر             . باشند

 θ، و ها كـل مقـدار پرتفـوي وام       Vفرض كنيـد    .  را مطابق با اين مقدار تنظيم كنيم       هاحدودهم

 وام موجـود باشـد،   Nام از k  وام ارزش kfاگـر  لـذا  . ده فردي باشدگيرن وام ی براV از سهمی

       :آنگاه داريم

)١  (                                 . ١, ...,k
Kf K V V k N
V

δ δ δψ≤ = = = 

K) ٢(  كه در اين رابطه   
V

ψ θ لـذا . اري اسـت  گذ نسبت سـرمايه     برابر  = δψ=   و در 

 :نتيجه داريم

)٣        (                                                     ; ١,...,kf V k Nθ≤ = 

اگر احتمال عـدم پرداخـت بـراي        . بيان كرد  δ يا θ بر اساس    توان میبنابراين نتايج را    

 آنگـاه   ،پيشامدهاي مورد بررسي مـستقل از هـم هـستند         شود  باشد و فرض     P برابر هاهمه وام 

 :ر تعريف كرداحتمال زيي هاصادفي زيان با توزيع متغير تN توان می
 

  امiده گيرن وام توزيع زيان براي -١ جدول

٠ fi x 

١-P P (Xi=x) P 
 

  : كهشود میراحتي نتيجه ه با توجه به اين توزيع ب
 

)٥       (E(Xi)=Pfi                   (4)                             Var(Xi)=P(1-P)fi
٢   

 

 

 : داريم)٥(رابطه ن با توجه به استقالل و با استفاده از اكنو
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تـوان  نمى ها در حالت كلي ممكـن اسـت يكـسان نباشـند، پـس              fiكه توزيع    از آنجايي 

توزيع  
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توان توزيع ايـن كميـت را تقريبـاً نرمـال           بفرض كنيد   . ت آورد راحتي بدس ه   را ب  ∑

  برابر خواهد بود با αسک در سطح ي ارزش در معرض ردر اين صورت، گرفت
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شاخص اين  .  هيرشمن مشهور است   -به شاخص هرفيندال  ) ٩(ابطه  عبارت سمت چپ ر   

توضـيحات جـالبي    . گيـريم  می به عنوان يك شاخص از تمركز در نظر          نشان داده و   H(F)را با   

ي مهـم در بحـث صـنايع و بـازار در فطـرس              هادرباره اين شاخص به عنـوان يكـي از شـاخص          
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 .آمده است) ١٣٧٣(

تمركـز ريـسك در     تـوان    مـی اول اينكـه    : رسـد  مـی  ذكر دو نكته در اينجا جالب به نظر       

، بـا اسـتفاده از يـك معيـار تمركـز      فردیده گيرن  وامدر نظر گرفتن محدوده      جايه  پرتفوي را ب  

ديد سرمايه الزم بر اسـاس نـسبت سـرمايه          توان   میريسك كلي مشخص كرد؛ نكته دوم اينكه        

ψبايد در شرط زير صدق كند : 

)١)                                                        )  ١٠ ) ( )P z P P H Fαψ ≥ + − 
 

 در معـرض ريـسك و       ارزش اطمينان براي    سطحاين نامساوي به احتمال عدم پرداخت،       

 كـه رابطـه مـستقيمي بـين         دهد مینشان  ) ٦(عالوه بر اين، رابطه     . شاخص تمركز بستگي دارد   

 H(F)و تعريـف شـاخص      ) ٦(زيرا بر اساس رابطـه      . ريانس زيان وجود دارد   شاخص تمركز و وا   

 داريم 

)٢                          )                                     ١١ (١ ) ( )P P V H Fσ = − × . 
 

 ند پس همواره رابطـه    اها نامنفي if همچنين توجه كنيد كه چون    
٢

٢

١ ١

N N

i i
i i

f f
= =

⎛ ⎞
≥⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑ ∑ 

از طرفـي بـا اسـتفاده از        .  اسـت  ١همواره كمتـر از    H(F) در نتيجه مقدار شاخص     برقرار است 

 : شوارتز داريم-نابرابري كوشي
٢

٢ ٢

١ ١ ١

٢
٢

١ ١

( ١) ١

١( )

N N N

i i
i i i

N N

i i
i i

f f

f N f H
N

= = =

= =

⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞
× ≤⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠

⎛ ⎞
⇒ ≤ ⇒ ≥⎜ ⎟

⎝ ⎠

∑ ∑ ∑

∑ ∑ F

 

  توان نتيجه گرفت كه پس می

)١                               )                                          ١٢ ( ) ١H F
N

≤ ≤ 



 

 روند  
 

٧٢ 

 مقدار واريانس زيـان بـين     توان گفت كه     می) ١٢(و  ) ١١(با استفاده از روابط      در نتيجه   

(١ )P P
N
١)  و   − )P P−   بنابراين هر چـه مقـدار شـاخص         . كند می تغييرH(F)   كمتـر 

در نتيجه احتمال تجاوز زيان از يك مقدار مـشخص نيـز             مقدار واريانس نيز كمتر شده و        ،شود

 .كند میكاهش پيدا 

ـ   وامدر پيوست دو قضيه كاربردي در رابطه با محدوده            H(F)ده فـردي و شـاخص      گيرن

 .مطرح شده است

 های پژوهش هي فرض-٥

 اطالعـات مربـوط بـه       شناسی معرفی شـده     پژوهش موردنظر بر مبنای روش     برای انجام 

مورد استفاده قرار گرفته اسـت، کـه        سرکان  ي در شهرستان تو    ايران بانک ملی  تسهيالتپرتفوی  

 :باشد های ذيل می به دنبال آزمون فرضيه

 .ي احتمالي كافي استها زيان تاًٌمين سرمايه بانك براي -فرضيه اول

 .وجود داردتسهيالت  تمركز در پرتفوي -فرضيه دوم

تعيـين شـده در مـدل       ( فردیگيرنده  يالت  تسهاعطا شده در محدوده     تسهيالت   -فرضيه سوم 

 .كنند مي صدق) تحقيق

 پژوهشی ها داده -٦

ـ      ايران ي مربوط به اين مثال از شعبه مرکزی بانك ملي         ها  داده ه  شهرستان تويـسركان ب

و  معوق مطالبات شامل مبالغ انواع تسهيالت اعطا شده به مشتريان و ها دادهاين . دان آمدهدست 

در نظـر  تـسهيالت  در اين مثال تنها چهار نوع     . ر چند سال متوالي است    آنها د سررسيد گذشته   

. الحـسنه   قـرض مـضاربه، جعالـه، فـروش اقـساطي و          تسهيالت  از  عبارتند  گرفته شده است که     

 .آورده شده است) ٢(درضمن ميزان تسهيالت اعطا شده در هر نوع در جدول 
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٧٣

  تعداد و مبالغ تسهيالت اعطا شده به تفكيك نوع آنها-٢ جدول

 )ريال(كل مبلغ اعطا شده تعداد تسهيالت اعطا شده نوع وام
 ١٠,٤٢٨,٠٠٠,٠٠٠ ٢٧٦ مضاربه
 ٥,٣١٩,٥٤٠,٠٠٠ ١٠٢٣ جعاله

 ١٠,٥٩٨,٣٩٠,٠٠٠ ٥٨٣ فروش افساطي
 ٨٤٣,٨١٠,٠٠٠ ٩٤١ الحسنه قرض

 

بـا  . آمـده اسـت   ) ١ (نمـودار  در    تفكيك نوع آنها   تسهيالت به توزيع ميزان   عالوه بر اين    

 بيـشتر   ،گيريم كـه بانـك از لحـاظ مبلـغ          نتيجه مي ) ٢(و همچنين جدول    توجه به اين نمودار     

 و الحـسنه  قـرض قالب در ين تسهيالت را تسهيالت را در قالب فروش اقساطي و مضاربه و كمتر        

ه بر حسب تعداد تسهيالت اعطـا        همچنين نحوه توزيع تسهيالت اعطا شد      ،جعاله پرداخته است  

است؛ چرا  ) ١ (نمودارنتايج اين نمودار كامالً بر عكس       . آمده است ) ٢ (نمودارشده از هر نوع در      

 اسـت و تعـداد   الحسنه قرض كه در اينجا بيشترين تعداد تسهيالت اعطا شده مربوط به جعاله و  

 . استفروش اقساطي و مضاربه پرداخت شدهتسهيالت در قالب كمتري از 
 

 )ريال ارقام به  (حسب مبالغ تسهيالت اعطا شده در هر نوع بر تسهيالت  توزيع-١ نمودار

٠

٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠

۴٠٠٠٠٠٠٠٠٠

۶٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠

مضاربه جعاله  فروش اقساطی قرض الحسنه

 



 

 روند  
 

٧٤ 

 

 اعطا شده از هر نوعتسهيالت  توزيع تسهيالت بر حسب تعداد -٢ نمودار

٠

٢٠٠

۴٠٠

۶٠٠

٨٠٠

١٠٠٠

١٢٠٠

مضاربه جعاله  فروش اقساطی  قرض الحسنه
 

 ج برآوردي نتا-٧

يك برآورد مقدماتي براي احتماالت عدم      .  شود ابتدا بايد احتماالت عدم پرداخت برآورد     

ي اعطا شده از آن نـوع و   ها  وامها به مجموع كل      اخت، نسبت مقادير معوقه در هر نوع از وام        پرد

 ي دقيقتـري بـراي بـرآورد احتمـاالت عـدم          هـا   روشهمچنين ممكن اسـت     . در آن زمان است   

روشي را براي ايـن منظـور معرفـي         ) ٢٠٠٤ (١براي مثال جيمنز  (پرداخت وجود داشته باشد     باز

 و بر همـين بـرآورد مقـدماتي و البتـه            شود پرداخته نمی ينجا به اين مقوله     ، اما در ا   )كرده است 

دهنده احتماالت عـدم      به ترتيب نشان   ۴P و   ٣P،  ٢P،  ١Pفرض كنيد   .  دشو  ميمنطقي بسنده   

 باشـند؛ در ايـن صـورت    الحسنه قرضمضاربه، جعاله، فروش اقساطي و تسهيالت  ي  پرداخت برا 

 :بنابر اطالعات موجود داريم

________________________________________________________ 
١ - Jimenez 
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١ ٢

٣ ۴

۵٣٣٣٢٧۶۴١ ٧۶١۵۵۶٢٣٠ /٠۶١٨ ٠ / ٠١۵٣
٨۶٣٧٩٨٧٢٣٩ ۴٩٨٧۶٢٩٣١١
١٣١۵۵۵٠٨ ١۴۵٩٠١٩۴٠ /٠٠١١ ٠ / ٠١۴٣

١١۵٣۶٧٨۴١٠٩ ١٠٢١۵٨٩۴۵٧

P P

P P

= = = =

= = = =
 

 

)١همچنـــين فـــرض كنيـــد  )H F ،٢( )H F ،٣( )H F ۴ و( )H F مقـــدار شـــاخص 

 باشـند؛ در    الحـسنه   قرضمضاربه، جعاله، فروش اقساطي و      تسهيالت  هيرشمن براي   -هرفيندال

 :دشو مي نتايج زير حاصل ،و اطالعات مثال) ٩ (فرمولتعريف اين شاخص در اين صورت بنابر 

١ ٢

٣ ۴

( ) ٠ / ٠٠٧٠ ( ) ٠ / ٠٠٢٠
( ) ٠ / ٠٠١٩ ( ) ٠ /٠٠١٧

H F H F
H F H F

= =
= =

 
 

شتر گفته يپبنابر آنچه . دشو مي استفاده VaR  مدل از اول پژوهش    براي بررسي فرضيه  

 كمتـر باشـد، سـرمايه بانـك كـافي اسـت و فرضـيه اول تاييـد         K از VaR در صورتي كه  شد

بـراي هـر    لذا ما صحت اين قاعـده را   ،وجود داردتسهيالت  اما در اين مثال چهار نوع. دشو مي

بانك گيريم كه سرمايه     كنيم و در صورت صحت همه موارد نتيجه مي          بررسي مي  نوع تسهيالت 

بايـد ابتـدا نرمـال بـودن         VaRاما براي محاسـبه     . ي احتمالي كافي است   ها  زيانبراي برآوردن   

 .ي احتمالي را بررسي كنيمها زيانتوزيع مجموع 

 اسميرنف اسـتفاده    - از آماره كولموگروف   ها  زيانبراي بررسي نرمال بودن توزيع مجموع       

 .آمده است) ٣(د، نتايج هم در جدول شو مي

  اسميرنف براي نرمال بودن توزيع زيانهاي احتمالي،تيجه آزمون كولموگروف ن-٣جدول

 مقدار احتمال اسميرنف-مقدار آماره كولموگروف نوع تسهيالت
 ١٥/٠بيشتر از  ١١/٠ مضاربه
 ١٥/٠بيشتر از  ١٢/٠ جعاله

 ١٢/٠ ١٤/٠ فروش اقساطي
 ١٥/٠بيشتر از  ١/٠ الحسنه قرض
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٧٦ 

 در  هـا   زيـان  براي بررسي نرمال بودن توزيع مجمـوع         ١مالمقدار احت   ٣مطابق با جدول    

 بـراي   هـا   زيان گفت كه توزيع مجموع      توان  ميين رو   از ا  ،شده است    ٠٥/٠همه موارد بيشتر از     

اكنـون كـه فـرض       .كند  به خوبي از توزيع نرمال تبعيت مي       ٠٥/٠در سطح   تسهيالت  همه انواع   

 در معـرض ريـسك      ارزشسـت بـراي محاسـبه        ا قابل قبـول   ها  زياننرمال بودن توزيع مجموع     

)VaR ( از فرمولبا استفاده) درصدي داريم٥/٩٧و در سطح اطمينان  )٧ : 
 

VaR١،٠=١۵۶،٢١۴،١٠٨ VaR١٣٨=٢،۶٢١،۴٧٧
VaR٣=۴١،۶٧٢،۶۶٠ VaR۴=٢٠،١۶٢،٣٩٢

 

 

ها بدان معني هستند كه بانك بايد در هـر بخـش داراي يـك سـرمايه اقتـصادي                    و اين 

سـرمايه اقتـصادي بانـك    .  باشدبيشتر از اين مبالغ باشد تا براي جلوگيري از ورشكستگي كافي    

 و  ٦٦٠,٠٠٠,٠٠٠،  ٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠،  ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠براي چهار بخش مورد نظـر بـه ترتيـب           

ي هـا   زيـان دهد كـه سـرمايه بانـك بـراي بـرآوردن             مي  است و اين نشان    تومان ٣٠,٠٠٠,٠٠٠

 .دشو ميپس فرضيه اول تاييد . احتمالي كافي است

دار شـاخص تمركـز را محاسـبه كـرده و در             كافيـست مقـ     دوم نيـز   براي بررسي فرضيه  

٢صورتي كه از كران داده شده براي آن در متن يعني             ٢( ) / (١ )P z P Pαψ ⎡ ⎤− −⎣  بيشتر باشد،   ⎦

 :طوری که به ،دشو مياين فرضيه تاييد 
 

١ ٢

٣ ۴

=٠/١۴۴٠/٠=      ٨۴١۴
=٠/٠۶٠/٠٣=         ٢٣۵۶

ψ ψ
ψ ψ
 

________________________________________________________ 
١ - P-Value 
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٢
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٣ ٣

٢
۴ ۴

۴ ٢
۴ ۴

( )( ) ٠ / ٠٠٧٠ ٠ / ٠٣٠٩
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( )( ) ٠ / ٠٠٢٠ ٠ / ٠١١٨
(١ )

( )( ) ٠ / ٠٠١٩ ٠ /٨٨٧٣
(١ )

( )( ) ٠ / ٠٠١٧ ٠ / ٠٠٨۴
(١ )

PH
z P P

PH
z P P

PH
z P P

PH
z P P

α

α

α

α

ψ

ψ

ψ

ψ

−
= ≤ =

−

−
= ≤ =

−

−
= ≤ =

−

−
= ≤ =

−

F

F

F

F

 

 .شود می  و بر اين اساس فرضيه دوم ردنداشته ريسك وجود تمركز هيچ بخشي نتيجه دردر

بايد مقادير   که در پيوست آمده است،       ٢ و   ١ سوم مطابق با قضاياي      براي بررسي فرضيه  

از ايـن كرانهـا بيـشتر       تسهيالتي  اگر هيچ   .  مقايسه نمود  Vθ و   Vθهاي    را با محدوده   ها  وام

 در  تـوان   ميكه براي هر پرتفوي وام      تسهيالتي  بيشترين   در اينجا . دشو  ميه تاييد   نباشد، فرضي 

 : نظر گرفت به صورت زير است
 

*
١ ١ ١

*
٢ ٢ ٢

*
٣ ٣ ٣

*
۴ ۴ ۴

٠ / ٠٣٠٩ ١٠۴٢٨٠٠٠٠٠٠ ١،٨٣٣،٠٧۵،١١٧

٠ /٠١١٨ ۵٣١٩۵۴٠٠٠٠ ۵٧٧،٨۴٩،٩۵٣

٠ /٨٨٧٣ ١٠۵٩٨٣٩٠٠٠٠ ٩،٩٨٣،٣٢٣،٣۴٣

٠ /٠٠٨۴ ٨۴٣٨١٠٠٠٠ ٧٧،٣٣۶،۴۴٣

f V

f V

f V

f V

θ

θ

θ

θ

= = × =

= = × =

= = × =

= = × =

 

 

مقـدار  حـداکثر   اعطـا شـده از      تـسهيالت   يك از    يابيم كه هيچ    درمي ها  دادهبا مراجعه به    

 :ز صدق کنندير نيان باال بايد در شروط زفردی عالوه بر کرتسهيالت اما . اند ممكن بيشتر نبوده
 

١ ١ ١

٢ ٢ ٢

٣ ٣ ٣

۴ ۴ ۴

٠ / ٠٣٠٩ ١٠،۴٢٨،٠٠٠،٠٠٠ ٣٢٢،٢٢۵،١٩٩
٠ / ٠١١٨ ۵،٣١٩،۵۴٠،٠٠٠ ۶٢،٧٧٠،۵٧١
٠ /٨٨٧٣ ١٠،۵٩٨،٣٩٠،٠٠٠ ٩،۴٠٣،٩۵١،۴۴۶
٠ / ٠٠٨۴ ٨۴٣،٨١٠،٠٠٠ ٧،٠٨٨،٠٠٣

i

i

i

i

f V
f V
f V
f V

θ
θ
θ
θ

≤ = × =
≤ = × =
≤ = × =
≤ = × =
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در ايـن کرانهـا صـدق       تـسهيالت   كه تعـدادی از     شود    مي مشاهده   ها  دادهبا جستجو در    

 .دشو ميبنابراين فرضيه سوم رد . کنند نمی

 گيري  و نتيجهبندي  جمع

ن ي تمرکـز و همچنـ     سک اعتبـاری و   يـ ری ر يـ گ ق برای اندازه  ين تحق ايی که در    يها  روش

اگـر  . ج ارزشـمندی هـستند    ين حال دارای نتـا    يه بانک مطرح شدند ساده و در ع       يت سرما يکفا

توان آن بخش را   میها روشن ياد باشد با ايک بخش زيا تمرکز در ي پرداخت  بازاحتماالت عدم

از همچنين با شناخت قسمتهايي     . ه بانک اقدام کرد   يل نسبت سرما  يمشخص نموده و برای تعد    

 نسبت به تعديل سرمايه بانك توان  ميپرتفوي تسهيالت كه داراي تمركز ريسك زيادي هستند         

يا تنظيم ضوابط قانوني مناسب اقـدام نمـود تـا بـدين ترتيـب از اعطـاي تـسهيالت پرريـسك                      

 .جلوگيري شود

گيرنده فردي چنانچـه وامـي خـارج از           بر اساس نتايج بدست آمده در مورد محدوده وام        

توان نتيجه گرفت که ريسک از جانـب مـديران و کارمنـدان               به مشتريان اهدا شود مي    محدوده  

 .توان به تعيين ريسک عملياتي و اجرايي پرداخت بوده و بر اين اساس مي

هـای   هير دربـاره فرضـ  يج زيرکان نتاسيو شعبه ت  راني ا در مورد مثال مربوط به بانک ملی      

 :خالصه بدست آمد طور مسئله به

 شـعبه    ايـران  بانک ملی تسهيالت  هاي احتمالی در پرتفوی     يانک برای جبران ز   ه بان يسرما -١

 .شود د میييق تايه اول تحقيعنی فرضي ،سرکان کافی استيمرکزی تو

ه دوم  ين فرضـ  يسرکان کم است و بنابرا    يشهرستان تو تسهيالت  سک در پرتفوی    يتمرکز ر  -٢

 .شود رد می

ن شده  ييهای تع  اعطا شده در محدوده   ي  تسهيالتهای انفرادی برخی از      ليبا توجه به تحل    -٣

 .شود ه سوم رد میيکنند و لذا فرض توسط مدل صدق نمی
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 سياستی و کاربردی های صيهتو

هايي   براي كاربردي كردن چنين تحقيق     توان  ميهايي كه    در زير به چند مورد از توصيه      

 :از آنها استفاده كرد، اشاره شده است

تحت نظر مدير عامـل بانـك تاسـيس گـردد كـه             يك واحد مستقل بنام مديريت ريسك        -١

دنبال راههايي براي مـديريت و كـاهش          همواره وضعيت ريسك بازار را گزارش كرده و به        

 .آن باشد

 .صورت روزانه محاسبه شود ارزش در معرض ريسك به -٢

 .رديسک بانک را در نظر بگيمدل مورد استفاده همه عوامل موثر در ر -٣

 .مان مورد بررسي قرار بگيردها، طي ز عملكرد بانكي مشتري -٤
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 پيوست

 
,در شرط   ها  اگر وام  -١قضيه ١,...,if V i Nθ≤  صـدق كننـد و عـدد صـحيح و           =

n داشـته باشـد کـه    وجـود  nمثبت N≤ ١ وnθ  هاو زمـانی کـه وام   H(F) ≤ θ  داريـم =

 .شود تساوی تبديل می ايگشتي از توزيع زير باشد، اين نابرابری بهج
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از طرفي جوابهاي داده شده در قـضيه همـه در           . است θبنابراين حداکثر مقدار آن برابر    

مانند آنچـه در صـورت قـضيه        ها كنند و به عالوه براي يكي از جايگشت        ق می شرط مذكور صد  

 :داده شده است، داريم
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ي داده شده مقدار شاخص تمركز، ماكـسيمم        هابنابراين در ازاي هر جايگشتي از جواب      

  .مقدار خود را اختيار خواهد كرد و لذا قضيه ثابت شده است

را بر اساس اين قضيه بـا  يار کاربردی و عملی است زيسک بس يران ر يای مد قضيه فوق بر  

افت کنـد، خـود بـه خـود         يتواند در میت برای حداکثر وامی که هر فرد        يک محدود يقرار دادن   
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)زان تمرکزی که به واسطه شاخص       يم )H F زان کـران   يـ شود قابل کنتـرل بـوده و م        ان می ي ب

ه بانـک بررسـی     يت سـرما  يـ گر برای بررسی کفا   ين راهی د  يبنابرا.  است θر همان   باالی آن براب  
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ن رابطه  ي ا ه بانک بر اساس   يت سرما يک رابطه معادل برای بررسی کفا     ين صورت   يبه هم 

 :ر استيبه صورت ز
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. ده اسـت  يچيه بانک بدون محاسبات پ    يت سرما ين رابطه روشی ساده برای بررسی کفا      يا

نـک کـافی هـستند امـا الزم         ه با يت سـرما  يـ ن دو نابرابری برای کفا    يم که ا  يد اذعان کن  يالبته با 
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 .باشد جه باال لزوما برقرار نمیياما عکس نت
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براي يافتن حداکثر مقدار وام فردي ابتدا توجه كنيد كه          ) شود كه خالف فرض است      می ١برابر  

)شاخص   )H F       ٢ يا به طور معادل مقدار
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=
ند كه مقدار كـل وام بـه        شو  زماني حداقل می   ∑

خواهيم حداکثر مقدار وام فردي را بـا فـرض           حال می . گيرنده اعطا شود  م وا Nطور مساوي به    

( )H θ=Fفرض كنيد .  بيابيمmfآنگاه داريم.  ماكسيمم مورد نظر باشد: 
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) آنگـاه    < )H θ>F     كـه خـالف 

)توان گفت كه اگر  پس در نهايت می. فرض است )H θ≤Fآنگاه : 
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  .و بنابراين برهان قضيه كامل است

را با قرار دادن يك ها دهد كه اگر مديران ريسك بخواهند تمركز وام نشان می) ٢(قضيه 

)كران براي شاخص   )H F  از ) هااز كـل مقـدار وام     (ند، بايد سهم حداکثر وام فـردي         تنظيم كن
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مدير پرتفوي براي متمركز كردن بيشترين وام ممكن در يـك           . ريشه دوم اين كران كمتر باشد     

 افزايش مي يابد بـا      Nبكاهد و البته وقتي     ها گيرندهمگيرنده بايد از هزينه مربوط به ساير وا       موا

رسد به صـفر     ي ديگر، ميزان مبلغي كه به هر يك می        هاهگيرندمتوزيع اين مبلغ در بين همه وا      

 .شود نزديك می
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 گيري كارايي بانکهاي مرکزي برآورد تابع هزينه مرزي و اندازه
 )رد مطالعه ايران و كشورهاي منتخبمو(

 

 

 ٤، شادي باجغلي٣، دكتر كيومرث آقايي٢، دكتر مرتضي سامتي١دكتر همايون رنجبر
 

 

 چكيده 

بانكهاي مركزي يكي از نهادهاي بسيار مهم و ركن اساسي سيستم مالي هر اقتـصاد بـه                 

اي در توسـعه      كننده  هاي مركزي به واسطه سياستگزاري پولي، نقش تعيين         بانك. روند  ار مي شم

نمايند، چنانچه عمليات بانك بـه صـورت كـارا صـورت گيـرد، خواهـد                  و رشد اقتصادي ايفا مي    

توانست بستر الزم براي دستيابي به رشد و توسـعه اقتـصادي فـراهم كنـد امـا اگـر شـيوه بـه                        

شود،   صورت نامطلوب انجام گيرد نه تنها موجب رشد و توسعه اقتصادي نمي           كارگيري نهاده به    

بنابراين اين پرسش همواره درباره عملكـرد بانكهـاي    . بلكه باعث بروز بحران در جامعه مي شود       

 . كند مركزي مطرح است كه اين نهاد در يك اقتصاد با چه ميزان و درجه از كارايي عمل مي

گيـري   هـاي مركـزي و انـدازه      ه با تخمين تـابع هزينـه بانـك        ا مقاله حاضر سعي نمود    ذل

طور كه نتايج نشان      همان. عوامل موثر در افزايش كارايي بانك مركزي را شناسايي كند          ،كارايي
________________________________________________________ 

  عضو هيئت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه آزاد واحد خوراسگان - ١
  عضو هيئت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه اصفهان - ٢
  عضو هيئت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه اصفهان - ٣
  دانشجوي كارشناسي ارشد علوم اقتصادي دانشگاه آزاد واحد خوراسگان - ٤
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 بانـك   ٣٢دهد بانك مركزي اسپانيا كاراترين و بانك مركزي جزيره مالت ناكاراترين در بين                مي

بنـدي   مهوري اسالمي ايران رتبه هفتم را در اين درجه     بانك مركزي ج  . اند  مركزي شناخته شده  

 . از نظر ناکارايي داراست

، تـابع هزينـه     ٤ x، كـارايي    ٣، كارايي تخـصيص   ٢ ، كارايي فني   ١ كارايي هزينه  :واژگان كليدي   

  ٥مرزي

 مقدمه -١

كوششهاي اقتصادي انسان همواره معطوف بر آن بوده كه حداكثر نتيجه را با كمترين 

وري  توان دستيابي به کارايي و بهره دست آورد، اين تمايل را مي  عوامل موجود بهامكانات و

 کارايي است كه افزايش آن به منظور ارتقاي  جامع و دربرگيرنده وري مفهومي بهره. باالتر ناميد

اندركاران سياست و اقتصاد  سطح زندگي، رفاه، آرامش و آسايش انسانها، همواره مدنظر دست

وري در پي تعامل و تكامل دانش بشر در علم اقتصاد تكامل   مفاهيم کارايي و بهره.بوده است

امروزه . گيري آن نيز، مبناي نظريات اقتصادي گرديده است يافته و در دو دهه اخير، اندازه

اي يافته و تالش براي  رقابت، با كمرنگ شدن مرزهاي اقتصادي در صحنه جهاني ابعاد تازه

از اين روي بسياري از كشورها براي . دهد پايه اصلي اين رقابت را تشكيل ميوري،  بهبود بهره

. اند كارگيري فنون و روشهاي ارتقاء آن، اقدامات زيادي انجام داده وري و به اشاعه فرهنگ بهره

اند، حكايت  بررسي عملكرد كشورهايي كه طي سالهاي اخير رشد اقتصادي چشمگيري داشته

گذاري به  وري و نه سرمايه شورها اين رشد را عمدتاً از طريق افزايش بهرهاز آن دارد كه اكثر ك

________________________________________________________ 
1 - Cost Efficiency  
2 - Technical Efficiency  
3 - Allocative Efficiency  
4 - Efficiency x 
5 - Stochastic Cost Frontier  
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وري در  گذاري جديد در مقايسه با نقش افزايش بهره اند به صورتي كه نقش سرمايه دست آورده

 .آن اندك بوده است

از طرف ديگر نتايج نشان داده كه صنايع رقابتي كارايي بيشتري نسبت به صنايع 

 و چون بانك مركزي در هر كشور يكي وجود دارد و در انجام وظايف خود انحصاري دارند

رقيبي ندارد براي بررسي عملكرد آن مجبور به مقايسه آن با بانكهاي مركزي ديگر كشورها 

از آنجا كه عملكرد بانك مركزي در ارتباط تنگاتنگ با اقتصاد است، عملكرد آن نقش . هستيم

 .دي دارداساسي در متغيرهاي كالن اقتصا

شود كه از منابع خود آنقدر كاال و خدمات توليد نمايد كه در   به اقتصادي كارا گفته مي

شرايط موجود، توليد بيشتر از آن سطح ممكن نباشد و اگر با منابع موجود نتوان بيش از آنچه 

 ).١٣٨٤ميبدي،  امامي(باشد  هست توليد نمود، حاكي از وضعيت توليد با حداقل هزينه مي

  مباني تئوريک کارايي-٢

صـورت  ) ١٩٥٧(در سـال    " ١فارل"گيري كارايي اولين بار توسط         ارائه روشي براي اندازه   

هـاي    او پيشنهاد نمود كه مناسبتر است عملكرد يك بنگـاه بـا عملكـرد بهتـرين بنگـاه                 . گرفت

ـ           . موجود در صنعت مورد مقايسه قرار گيرد       راي يعني بايد شاخصي به عنـوان مـالك مقايـسه ب

گيري كارايي بر اساس    فارل نيز نظرياتش را در اندازه     . تعيين عدم كارايي يك بنگاه ساخته شود      

.  آغـاز نمـود    ١٩٥١در سـال    "  ٣كومـانس " و   ١٩٥١در سال   " ٢دمبرو"كارهاي انجام شده توسط     

ر وري نيروي كار، سرمايه و انرژي، ب        وري جزئي از بهره     فارل با توجه به نارسايي شاخصهاي بهره      

او پيشنهاد نمود تابع مرزي بـه  . وري كل عوامل توليد تأكيد نمود گيري شاخص بهره   روي اندازه 

________________________________________________________ 
1 - Farrell 
2 - Debreu  
3 - Koompans 
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تـابع توليـد مـرزي      " ١ر و چـاو   نـ گاي"،  ١٩٦٨در سال   . تخمين زده شود  وسيله اطالعات بنگاهها    

 .  بنگاه تخمين زدندNايي  پارامتريك، به شكل كاب داگالس را با استفاده از آمار نمونه

 معروف شد داراي اين محـدوديت       ٢ (DFA)دل كه بعدها به تحليل مرزي معين        اين م 

 را در تخمين مرزي تصادفي تابع توليـد در   بود كه امكان تأثيرگذاري خطا و ساير اجزاي اخالل    

 ١٩٧١در سـال    " ٣تيمـر "سـپس   . داند  گيرد و همه انحرافات از مرز را ناكارايي فني مي           نظر نمي 

رزي را رفع نمايد، وي براي رفع اين مشكل، درصدي از مشاهدات كه تالش نمود مشكل مدل م

هاي تقليـل     به مرز تخمين زده شده نزديك بودند را رها كرده و مرز را دوباره با استفاده از داده                 

 توسـط اينگـر،     ١٩٧٧ در سـال     ٤ (SFA)بعد از آن تحليـل مـرزي تـصادفي          . يافته تخمين زد  

باشد    ويژگي اصلي اين مدل در ارائه جمله خطا دو جزئي مي           .معرفي گرديد " ٥اشميت"و  " الول"

گروهي كارايي را در طول زمـان       . که يك جزءآن اثرهاي تصادفي و جزء ديگر عدم كارايي است          

، ) ١٩٨١(، "٦لـي "و " پيـت "تـوان از مقـاالت    در اين مـورد مـي  . گيرند غيرقابل تغيير در نظر مي   

نام برد به هـر حـال پيـشرفت هـاي           ) ١٩٨٣" (٨وئليباتيس ك "و  ) ١٩٨٤" (٧سيكلر"و  " اشميت"

گيري کارايي باعث گرديده است که بتوان با ثابت يا متغير گـرفتن کـارايي              ايجاد شده در اندازه   

هـاي سـري    هاي مقطعي در بين بنگاهها، يابا استفاده از داده    در طول زمان، آن را از طريق داده       

 ).١٩٩١باتيس و كوئلي، (اي تلفيقي برآورد نمود ه زماني براي يک بنگاه و يا از طريق داده

________________________________________________________ 
1 - Aigner, chu 
2 - Determinstic Frontier Analysis  
3 - Timmer  
4 - Stochastic Frontier Analysis 
5 - Lavel and Schmidt  
٦  - Pitt and lee  
٧  - Schmidt and Coelli  
8 - Battess and Coelli  
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هاي اخير مطالعـات تجربـي زيـادي صـورت گرفتـه              در هر صورت در اين زمينه در دهه       

 . باشد گيري كارايي و احدهاي توليدي براي پيشرفت رقابتي شدن كار، الزم مي  زيرا اندازه. است
 

  بانك مركزي -٣

ترين نهاد سياستگزار در  ترين و عالي هبانك مركزي در اغلب كشورهاي جهان عمد

زمينه مسائل پولي و بانكي است؛ و با برخورداري از استقالل كافي، به وظايف خود عمل 

طبق عقيده برخي از اقتصاددانان پولي وظيفه ضروري و اصلي بانك مركزي حفظ . كند مي

الملل بانك مركزي را به  در حالي كه قانونهاي بانكي در مورد پرداختهاي بين. جريان پول است

. كند عنوان بانكي كه در هر كشور وظيفه تنظيم ارزش اعتبار پول را داراست تعريف مي

 )١٣٧٩کوروش معدلت، (

هاي بانك مركزي در هر کشور متفاوت است که از تفاوت  گستره وظايف يا مسئوليت

 حال وظايف به هر. گيرد نظر متخصصان نسبت به وظايف اصلي بانك مركزي سرچشمه مي

 :اصلي بانك مركزي عبارتند از 

 ها حفظ ثبات قيمت -١

 بانكدار دولت  -٢

 انتشار اسكناس                -٣

 كارگزار دولت  -٤

 بانكداري بانكهاي تجاري -٥

 آخرين وام دهنده  -٦

 داري ذخاير نقدي  نگه -٧

 ) اجراي سياست پولي(كنترل و تنظيم عرضه پول  - ٨

 المللي لي بينمبادالت ما -٩
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 هزينه مرزي تصادفي مدل -٤

 به صورت زير براي بانكهاي مركزي را با استفاده از تابع هزينه مدل هزينه مرزي تصادفي

 : نماييم معرفي مي

)١             (        
iiiiii

hzqwyfC ε+= ),,,,(
۱

 

 iyام،i هزينه بنگاه ic. شود در رويكرد مرزي تصادفي، اين آثار از عدم كارايي جدا مي

 izام ،iهاي کيفي بنگاه   بردار ستاده qiها،  بردار قيمت نهادهiwام،iها بنگاه  بردار مقدار ستاده

 ساختمان، :مانند) net put(مدت ثابت هستند  كوتاهام كه در iعواملي از بنگاه  متغير

 iεام وiبنگاه ) اي از عوامل محيطي و بازار مجموعه( متغير محيطي ihآالت و اثاثيه، ماشين

 :شود اما اين عبارت اخالل از دو جزء به صورت زير تشكيل مي. ام استiعبارت اخالل بنگاه 

)٢                  (                iii vu +=ε  

~)۰,(نرمال با مشخصات  جز بيانگر عوامل تصادفي داراي توزيعivدرآن  که ۲

vi
INv σ 

)٠(يكطرفه  جزءiuو  ≥iuتوزيع آماري جزء ناكارايي را به . نشاندهنده ناكارايي است

تر  نمايند که در اينجا شکل متداول ايي، نيمه نرمال، نرمال بريده يا گاما فرض ميهاي نم صورت

شدن اين فروض  هر حال با اضافه به .١گيريم آن يعني نيمه نرمال را براي اين جزء در نظر مي

توان مرز هزينه تصادفي را توسط حداقل مربعات اصالحي  توزيعي مربوط به جزء اخالل، مي

)COLS (ثر راست نمايي يا حداك)ML (برآوردكرد. 

  جامعه آماري و مقطع زماني-٥

 کشور از جمله ايران  به عنوان جامعه ٣٢با توجه به محدوديت دسترس به اطالعات 

________________________________________________________ 
 :به اين مقاالت مراجعه شود - ١

Olson et, al. (١٩٨٠),Stevenson (١٩٨٠),Greene (١٩٨٠،١٩٩٠،١٩٩٣،١٩٩٧),Lee (١٩٨٣), 
Reigschneider and Stevenson (١٩٨٩),Gong and Scikles (١٩٩١) 
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 ميالدي ٢٠٠١آماري مورد بررسي در نظر گرفته شد و اطالعات مورد نياز آنها براي سال 

 . آوري گرديد جمع

  معرفي متغيرها-٦

طور كه گفته شد متغير وابسته مدل، هزينه بانك مركزي   همان:هزينه متغير -١-٦

به عنوان جايگزيني براي سرمايه  (٢ و دارايي ثابت١باشدکه متغير مجموع هزينه پرسنلي مي

. گيريم د بررسي به دالر را براي آن در نظر ميهاي مركزي کشورهاي مور االنه بانکس) ٣فيزيكي

 .شود  بانكهاي مركزي يافت ميآمارهاي مربوطه در ترازنامه

هاي مركزي   حقوق و مزاياي ساالنه كاركنان هر يک از بانک: متغير قيمت نهاده-٢-٦

هاي اين متغير در كتاب  داده. دهيم  مورد استفاده قرار مي٤عنوان قيمت نهاده نيروي كار به

 ٦.باشد موجود مي" ٥)٢٠٠١(مورگان استنلي"راهنماي 

هاي مدل بر اساس اهداف مشترك بانكهاي مرکزي تعيين   ستانده:ها  بردار ستاده-٣-٦

ها و نظارت بر  هدفي كه بين همه بانكهاي مرکزي مشترک است ايجاد ثبات قيمت. گردد مي

آنچه كه داراي اهميت است چگونگي تعيين آن است كه به چه اندازه . باشد بانكهاي عامل مي

آيا بانك مركزي توانسته .  ثبات قيمت دست يابنداند به هدف اصلي خود يعني بانكها توانسته

هاي بانك مركزي به راحتي  گيري ستاده هاي بازار را به ثبات برساند؟ پس اندازه قيمت

پذير نيست و بايد شاخصي كه بتواند عملكرد بانك را در دستيابي به اهدافش مشخص  انجام
________________________________________________________ 

1 - Personnel Cost  
2 - Fixed Assets  
3 - Physical Capital  
4 - Wages  
5 -  Morgan Stanley Directory  

 براي ايران در دسترس نبود، اطالعـات مربـوط بـه متوسـط حقـوق و      به دليل اينكه شاخص مورگان استنلي - ٦
 .، از اداره كارگزيني بانك مركزي دريافت شد١٣٨١مزاياي پرسنل بانك مركزي در سال 
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اين كار با شاخص سازي و .  نماييم هاي كيفي را كمي كند معرفي كنيم يا به زبان ديگر ستاده

ترين وظيفه هر  بانك  گونه كه گفته شد عمده همان. پذير است تعيين جايگزين براي آنها انجام

 بر بانكها است که در واقع ابزاري در  سياست پولي و نظارت قانونگزارمركزي تعيين و اجراي

اخصي براي نظارت بانك مركزي سه ستاده به عنوان ش. ها خواهد بود جهت ايجاد ثبات قيمت

بر ساير بانكها و يك ستانده کيفي هم براي تعيين چگونگي وضعيت سياست پولي، معرفي 

 .نماييم مي

 به اين معنا كه بانك مركزي در سال چند : ١ تعداد نظارت حضوري بر بانكهاي عامل -١-٣-٦

ك مركزي را در يكسال در تعداد نظارت بان. بار نظارت در محل از بانكهاي عامل داشته است

زيرا بعضي از . نماييم  سال معرفي مي٥تعداد بانكهاي كشور ضرب نموده و شاخص را براي 

آمار مربوط از سايت . بانكهاي مركزي چند سال يكبار بر بانكهاي عامل نظارت حضوري دارند

  ٢.بانك جهاني گرفته شده است

اين . اي از شاخص آزادي اقتصادي است ه اين شاخص زير شاخ:٣ شاخص بانکي و مالي-٢-٣-٦

كند و با توجه به  گيري مي شاخص نسبت درجه بازبودن نظام بانكي و مالي كشور را اندازه

 :بندي شده است فاكتورهاي زير استخراج و درجه

 ميزان مالكيت دولتي بانكها -١

 ميزان محدوديت تأسيس بانكهاي خارجي يا تأسيس شعب  -٢

 ولت در تخصيص اعتباراتميزان دخالت د -٣

 .باشد تا چه اندازه قوانين دولتي مي -٤

________________________________________________________ 
1- On site exams  

و در تعداد بانكهاي موجـود در سـال   دريافت آمار مربوطه براي ايران از اداره نظارت بر بانكهاي بانك مركزي  - ٢
 . سال محاسبه شده است٥ ضرب گرديده و براي ١٣٨١

3 - Banking and Financial Index  
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 اي   هاي مالي و اوراق و بيمه و يا سياستهاي بيمه ميزان درجه آزادي براي انواع سرويس -٥

 ٥ تا ١نويسنده، هر كشور را بر اساس فاكتورهاي باال درجه داده كه درجات محدود به 

اي که در  لت در سيستم بانکي و مالي بوده به گونهدرجه بيشتر دخالت شديدتر دو. هستند

گيرد و کليه  تقريباً تمامي موسسات مالي در مالکيت دولت قرار مي) ٥رتبه ( شديدترين حالت 

 ١.شود اعتبارات توسط دولت کنترل مي

 اين شاخص كيفيت نظارت و كنترل  :٢ه بانك به دارايي ثابتق نسبت وامهاي معو-٣-٣-٦

 ٣.كند  بانكهاي عامل را بررسي ميبانك مركزي بر

اي از شاخص آزادي  شاخص سياست پولي زيرشاخه :٤ شاخص سياست پولي-٤-٣-٦

  ٢٠٠١تا ١٩٩٢اين شاخص از متوسط وزني نرخ تورم هر کشور در سالهاي . اقتصادي است

اي که تورم هر سال نسبت به سال قبل از آن وزن بيشتري اختيار  استخراج شده است به گونه

. نماييم بندي مي  درجه٥ تا ١دست آمده را و بين اعداد  سپس نرخهاي تورم موزون به. کند مي

  ٥.دهنده اجراي بهتر سياست پولي در هر کشور است درجه تورم كمتر نشان

 در اين مدل بايد حتماً متغيرهاي محيطي كه باعث تمايز شرايط :متغيرهاي محيطي -٤-٦

اگر متغيرهاي محيطي در . شود را وارد نماييم ور ديگر ميبانك مركزي در يك كشور با كش

گذارند و اندازه ناكارايي به طور صحيح  مدل وارد نشوند اثر خود را در اندازه ناكارايي مي
________________________________________________________ 

 ي اکثـر کـشورها  ي مرکـز ي بانکهـا يگفتـه بـرا    پيشي فاکتورهاي ارائه شده بر مبنايگفتني است رتبه بند - ١
هـر   (Human. Development) ي توسعه انسانيت اينترنتي توسط ساي مورد بررسيجهان از جمله کشورها

 دريافت و مالک عمـل      ي از طريق سايت اينترنت    يبند گيرد و در اين مقاله نيز همين رتبه        يکبار انجام م  دو سال ي  
 .قرار گرفته است

٢ -  Non-performing Loan/ Total Assets 
 براي ايـران بـه صـورت دسـتي از ترازنامـه بانـک        وآمارهاي مربوطه از سايت بانك جهاني گرفته شده است - ٣
 . استخراج و محاسبه گرديده استيکزمر

٤ - Monetary Policy Index 
 . گرفته شده استي  توسعه انساني اين متغير نيز از سايت اينترنتي کشورها برايرتبه بند - ٥
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. باشد بنابراين اضافه نمودن متغيرهاي محيطي به مدل از ضروريات مي. گيري نخواهد شد اندازه

 از عوامل محيطي و بازاري است كه بر عملكرد بنگاه اي متغير محيطي نشان دهندة مجموعه

مديريت  حوزه اختياراتبوده و در بانك متفاوت و اجباريگذارد، مانند قوانين كه براي هر مي تأثير

 .اند کار گرفته شده متغيرهاي زير به عنوان متغيرهاي محيطي در اين تحقيق به. باشد نمي

بانك رها متفاوت است و اين نيز بر عملكرد  چون اندازه و جمعيت كشو: جمعيت-١-٤-٦

 .نماييم ها وارد مي عامل جمعيت را براي نرمال كردن داده. گذارد اثر ميمركزي 

باشد، ازاين رو  سطح قيمت در همه كشورها يكسان نمي :کننده   شاخص قيمت مصرف-٢-٤-٦

كننده  اخص قيمت مصرفجهت مقايسه اوضاع اقتصادي كشورها بايد آنها را يكسان نماييم، لذا ش

 تا ١٩٩٦ را براي همه كشورها محاسبه سپس متوسط آن را از سال ١٩٩٥نسبت به سال پايه 

 . گردد  به دست آورده و به عنوان يك متغير محيطي وارد مدل مي٢٠٠١

وسعت و نوع حکومت باعث گرديده بانك مركزي در  : تعداد شعب بانك مركزي -٣-٤-٦

 ٧٨باشد، به طور مثال بانك مركزي روسيه داراي  اي شعب متعدد ميبسياري از كشورها، دار

 ١.باشد شعبه مي

 . آورده شده است١هاي مربوطه به متغيرها در جدول  همه داده

  معرفي مدل-٧

با توجه به اينكه روش پارامتريك تابع مرزي هزينه به خاطر مزاياي آن نسبت بـه روش                 

.  عنوان روش مورد استفاده در اين تحقيق انتخـاب گرديـد           ها به   ناپارامتريك تحليل فراگير داده   

________________________________________________________ 
 . هر يک از بانكهاي مركزي استخراج گرديده استيآمار مربوط از سايت اينترنت  - ١
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 :که طوري به. ١نماييم لذا تابع هزينه را براي بانكهاي مركزي در شكل كاب ـ داگالس معرفي مي

                   
 

     )٣       ( 

شامل (گيري از تابع هزينه كاب داگالس و افزودن جزء اخالل تركيبي  لگاريتم اکنون با

 :به الگو، داريم) ء ناكاراييجز

   

)٤( 
 

C =  هزينه پرسنلي + دارايي ثابت 

W =  متوسط دستمزد در يكسال 

M =  ٢شاخص سياست پولي 

S = بانك مركزي در سال ٣تعداد نظارت حضوري  

N = به كل دارايي بانك مركزي ٤نسبت وامهاي معوقه  

BI = ٥شاخص مالي و بانكي  

Cb = زي تعداد شعب بانك مرك 

POP =  جمعيت كشور 

________________________________________________________ 
 را از نوع تابع ترانسلوگ نيز انتخاب نمود اما از آنجايي كه تابع ترانـسلوگ  توان تابع هزينه  قابل ذكر است مي- ١

گردد و از طرف ديگر در يك برآورد اوليه تابع كاب ـ داگالس نتـايج مناسـبتري را     باعث كاهش درجه آزادي مي
 . لذا تابع هزينه از نوع كاب داگالس انتخاب گرديد، است نشان داده

2 - Monetary Policy Index 
3  - On Site Exams  
4  - Non performing Loans  
٥ - Banking and Financial Index 

ii
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CPI = کننده  شاخص قيمت مصرف 

  روش برآورد الگو -٨

 و منطبـق  ٤,١ Frontierبراي برآورد مقادير معيار كارايي هزينه با استفاده از نرم افزار 

 :نماييم بر فرآيند زير عمل مي

ي وسيله روش حداكثر راست نماي توان به پارامترهاي تابع هزينه مرزي تصادفي را مي

)ML ( يا حداقل مربعات تصحيح شدهCOLSرويكرد ١. تخمين زد )COLS ( از نظر

اين تشخيص در سالهاي اخير با دسترسي . كار گرفته نشده است  بهMLمحاسباتي مثل روش 

و برنامه  (١٩٩٢,Greene) LIMDEPافزارهاي كامپيوتري همچون بسته اقتصادسنجي  به نرم

FRONTIER (Coeli,١٩٩٢،١٩٩٦)  طور خودكار روش   هر دو بهكهML را براي برآورد 

 .برد بهبود يافته است كار مي پارامترها به

β ،۲ براي ML برآورد پارامترهاي ٤,١ Frontierبرنامه کامپيوتري 

s
δ وσ را با 

. آورد که برآوردهايي سازگار مجانباً کارا هستند  ميدست استفاده از تابع درستنمايي زير به

 : گيرد برآورد پارامترهاي مورد نظر در اين برنامه طي سه مرحله زير انجام مي
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ZQ تابع توزيع متغير تصادفي 

 .باشد استاندارد نرمال مي

,β ، ۲ از MLبرآورد 
S

σγها  اين برآورد. رود كار مي  به)٥(نمايي   براي تابع راست

________________________________________________________ 
١ - Richmond (١٩٧۴) 



 

  ...برآورد تابع هزينه مرزي

 
٩٧ 

  ١.سازگار و مجانباً كارا هستند

اين . دهد دست مي  را بهML برآورد پارامتر ١/٤ نسخه Frontierبرنامه كامپيوتري 

 .گيرد برنامه در سه مرحله انجام مي

OLS ،β ، ۲رآوردكننده مرحله اول، محاسبه ب -١

S
σها بجز  هاي پارامتر برآوردكننده.  است

۲و ۰βعرض از مبدأ 

S
σباشند   نااريب مي)iiii uvxLny ++= β.( 

در . آيد دست مي  بين صفر و يك بهγدر مرحله دوم تابع راست نمايي براي مقاديري از  -٢

۲ از OLSاين محاسبات، برآورد 

S
σ ۰ وβشود  به صورت زير اصالح مي: 

)٦      (                                             [ ])۲(/)(۲ γππσσ +−= NKN
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 .رود كار مي  بهβ براي بقيه پارامترهاي OLSبرآورد 

از مرحله دوم به ) با بيشترين مقدار لگاريتم راست نمايي(در مرحله نهايي بهترين برآورد  -٣

 استفاده شده تا برآورد ٢)DFP( پاول - فالچر-صورت رويه تكراري حداكثرسازي ديويدون

MLخود را نشان دهد  به صورت تابع راست نمايي، حداكثر عمومي. 

  با استفاده از ريشه دوم عناصر قطري MLهاي  تقريبي از اشتباه استاندارد برآوردكننده

 خوبي از ماتريس تكرار نهايي معموالً تقريب. شود  محاسبه ميDFPماتريس تكرار نهايي رويه 

 . پس از چند تكرار پايان يابدDFPمعكوس تابع راست نمايي است مگر اينكه رويه 

بيني كارآيي هزينه  توان از طريق ميانگين پيش كارآيي هزينه هر بنگاه نمونه را مي

 .دست آورد به

________________________________________________________ 
1  - Aigner,Lovell and Schmidt (١٩٧٧)p.٢٨ 
2  - Davidon-Fletcher-Powell(DFP) iterative maximization routine 
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)٨      (           )۲/exp()(۱[۲)]([exp ۲

sSi
QuE γσγσ −−=−  

 برآورد الگو  -٩

كه هزينه ناكارايي   محاسبه گرديده است به طوريxارايي در تحقيق حاضر هزينه ناك

دهنده ميزان توانايي  كارايي فني نشان. فني و هزينه ناكارايي تخصيص محاسبه گرديده است

باشد و كارايي تخصيص  هاي معين مي سازي هزينه با توجه به مجموعه ستانده بنگاه در حداقل

ز تركيب بهينة عوامل توليد با توجه به قيمت آنهاست، دهنده توانايي بنگاه براي استفاده ا نشان

 .گردد در معيار كارايي هزينه، هزينه وجود ناكارايي فني و تخصيص در بنگاه محاسبه مي

 .باشد نتايج نهايي برآورد الگوي به صورت زير مي
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  .  هستندtاعداد داخل پرانتر نشانگر آماره 

نمايي يك طرفه  آزمون نسبت راست. دار هستند در رگرسيون حاضر، تمام ضرايب معني

 .كند ناكارايي را رد ميعدم وجود %) ١سطح معناداري% ٩٩تعميم يافته نيز با احتمال 

 بـر روي    ١/١تفسير نتايج نشان مي دهد كه دستمزد كاركنان بانك مركزي بـا ضـريب               
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هزينه بانك اثر مستقيم دارد، اما با افزايش تعداد نظارت حضوري بانك، هزينـه بانـك مركـزي                  

 .  كاهش مي يابد٣٦/٠

ارايي بانـك و هزينـه      يكي ديگر از نتايج رگرسيون ارتباط نسبت وامهاي معوقه به كل د           

دهد به طوري كه يـك       بانك مركزي است ضريب مربوطه ارتباطي مثبت و مستقيم را نشان مي           

 درصد افزايش در هزينه بانك      ٨٨/٠درصد افزايش در نسبت وامهاي معوقه به كل دارايي باعث           

 .گردد مركزي مي

 و ميـزان بـاز و شـفاف         هاي بانك مركـزي     دست آمده ارتباط قوي بين هزينه        از ديگر نتايج به   

كه . دهد ي نشام مي و بانکي شاخص مالي را برا٩/١ب يضر: نتايج. بودن نظام بانكي و مالي كشور است 

هـايش    داراي شـعب در اسـتانها و يـا ايالـت          ) ١جدول  (گفته شد بانك مركزي در بسياري از كشورها         

 ٧١/٠جمعيت يك كشور هم با ضـريب  . گردد باشد و اين نيز باعث افزايش هزينه بانك مركزي مي        مي

رو اسـت و      بر روي هزينه بانك مركزي اثر مثبت داشته است زيرا بانك مركزي با فضاي بزرگتري روبه               

کننـده نيـز بـا        نهايتاً شاخص قيمت مـصرف    . گردد  ميهزينه بيشتر براي انجام وظايفش به او تحميل         

 بر روي هزينه بانك اثر مثبت دارد يعني هرچه قيمتها افزايش پيدا كند، هزينه بانك نيز             ١٣/٠ضرايب  

 .كند افزايش پيدا مي

 :باشد آزمون نسبت درستنمايي بر اساس فرضيه صفر و فرضيه مخالف به صورت زير مي
 

۰:۰:
۱۰ >= γγ HH 

 

% ) ١دار  سـطح معنـي  ( درصـد  ٩٩  بيانگر آن است كـه بـا احتمـال    LR =10با مقدار 

نتـايج ناكـارايي از تخمـين تـابع هزينـه            .گردد   رد مي  γ يعني مساوي صفر بودن      ۰Hفرضيه  

 :باشد صورت زير مي به
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 Xمقدار ناكارايي  مركزي كشورها نام بانك 
 ٠,٩٥٥٠٨٢ جزيره مالت  ١
 ٠,٩٤٠٣٤٤ روسيه  ٢
 ٠,٩١٨٢٧٦ ايسلند ٣
 ٠,٨٩٩٩٣٧ ايتاليا ٤
 ٠,٨٩٨٢٨١ بلژيك ٥
 ٠,٨٢٩٠٩٤ كرواسي ٦
 ٠,٨٢٣٨٧٤ ايران ٧
 ٠,٧٩٨١٤٤ دانمارك ٨
 ٠,٧٨٣٥٩١ بوسني و هرزگوين ٩
 ٠,٧٦٩٧٥٩ عمان ١٠
 ٠,٧٤٣٩٠٥ اسلواني ١١
 ٠,٧٣٠٨١٦ ليتواني ١٢
 ٠,٦٨٦٦٦٩ كجمهوري چ ١٣
 ٠,٦٨٦٢٢٣ كانادا ١٤
 ٠,٦٤٣٥٩٧ فنالند  ١٥
 ٠,٦١٥٣٣٧ لتوني ١٦
 ٠,٤٩٥١٨٤ پرتغال ١٧
 ٠,٤٧٩٧٢٤ آلباني  ١٨
 ٠,٣٧٢١٠١ گرجستان ١٩
 ٠,٣٣٨٧٨٢ آذربايجان ٢٠
 ٠,٣٠٤٩٣١ روماني ٢١
 ٠,٢٦٠٢٤٨ يونان ٢٢
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 ٠,١٧١٢٥ جامائيكا ٢٣
 ٠,١٧٠٣٢١ لهستان ٢٤
 ٠,٠٧٩٨٤٨ بلغارستان ٢٥
 ٠,٠٧٠٤٨٢ مجارستان ٢٦
 ٠,٠٠٧٤٢٩ قرقيزستان ٢٧
 ٠,٠٠٥٥٦١ استوني ٢٨
 ٠,٠٠٤٥٧٥ ارمنستان ٢٩
 ٠,٠٠٣٦٠٤ اتريش ٣٠
 ٠,٠٠١٨٧٨ هند ٣١
 ٠,٠٠١٨٠٥ اسپانيا  ٣٢

 

  تحليل نتايج -١٠

نتايج تحقيق بانك مركزي اسپانيا و هند را به عنوان كاراترين و بانك مركـزي مالـت و                  

يعنـي  . دهـد   بانـك نمونـه نـشان مـي    ٣٢هاي مركزي بـين       عنوان ناكاراترين بانك   روسيه را به  

مديريت بانك مركزي اسپانيا توانسته با تخصيص منابع به صورت كارا و بـا حـداقل هزينـه بـه            

 . اهداف خود دست پيدا كند

دار نظارت بانك مركـزي بانكهـاي         مطالعات تحقيق حاضر بيانگر رابطه معكوس و معني       

نتايج نشان داده كه نظارت بيشتر بر بانكهاي عامل نـه تنهـا             . ا هزينه بانك مركزي است    عامل ب 

تواند به دليل  اين اثر مي. شود بلكه باعث كاهش آن مي. دهد هزينه بانك مركزي را افزايش نمي  

كنترل بيشتر و ايجاد تطابق بين رفتار بانكهاي عامل با هدف اصلي بانكهاي مركزي يعني ثبات   

 . ا باشدقيمته

به اين معنا كه بانك مركزي رفتار بانكهاي عامـل را كنتـرل كـرده و آنهـا را همـسو بـا         

اند كـه     نمايد بعضي از اقتصاددانان و كارشناسان بانكداري مركزي بر اين عقيده            اهداف خود مي  
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ه چه در بيشتر كشورها اين وظيفعملكرد نظارت بر بانكها نبايد بر عهده بانك مركزي باشد، گر    

مثالً در آلمـان    . عهده بانك مركزي هست اما در برخي كشورها نحوه عمل متفاوت بوده است            بر

توانـد    گويند وظايف مربوط به نظارت بانكها مي        نيست، و آنها مي   " بوندس بانك "نظارت بر عهده    

 . اش ثبات قيمتها دور نمايد بانك مركزي را از هدف اصلي

د اين عقيده و ارتباط مستقيم نظارت بانـك بـا           اما تحقيق حاضر دليل مستندي براي ر      

هاي بانک مرکزي و لذا افزايش کـارايي را           رسيدن به هدفش، يعني ثبات قيمتها، کاهش هزينه       

يكي از داليل مهم ارتباط مستقيم، اين است كه سياست پـولي بـراي موثربـودن                . دهد  ارائه مي 

ه بخش بانكي، اجرا شود و تنها راهي كـه          ها و اطالعات مربوط ب      بايد بر اساس به روز بودن داده      

تواند از دسترس به موقع به ايـن اطالعـات اطمينـان حاصـل نمايـد، شـمول                    بانك مركزي مي  

وظيفه نظارت بر بانكها در حيطه اختياراتش است از طرف ديگر همسويي فراوانـي بـين هـدف            

 نظام بانكي سـالم  ثبات اقتصاد كالن كه وظيفه اصلي بانك مركزي است ـ با هدف ترغيب يك 

 .و با ثبات كه وظيفه اصلي نظارت بر بانكها است ـ وجود دارد

از ديگر از نتايج مهم تحقيق حاضر، اثر مستقيم و بامعناداري زياد شفافيت و بـاز بـودن                

به طور مثال بانك مركزي ايران      . سيستم مالي و بانكي كشور بر روي هزينه بانك مركزي است          

ميزان بسته بودن سيستم مالي . ين سي و دو كشور از لحاظ ناكارايي داردكه رتبه هفتم را در ب     

بـه ايـن    .  داراسـت  ٥ تـا    ١بندي بـين       را در شاخص   ٥و بانكي آن بسيار زياد است يعني درجه         

معني كه هر چه ميزان دخالت دولت در تصميمات بانك مركزي كمتر، اجـازة تأسـيس بانكهـا               

موسسات مالي و غيردولتي و بانكهاي خـصوصي بيـشتر          داخلي و خارجي بيشتر اجازه تأسيس       

 . هزينه بانك مركزي كمتر و كارايي بانك در رسيدن به اهدافش بيشتر خواهد بود

از طرف ديگر تأثير مثبت و با معناي متغير ثبات قيمتها با هزينه بانك مركزي است كه      

ه بانك مركزي افزايش يافتـه و       زيرا هر چه تورم بيشتر باشد هزين      . آيد  كامالً منطقي به نظر مي    
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بانك مركزي بسياري از كشورها به دليل وسعت و نـوع حكومتـشان    . يايد  كارايي آن كاهش مي   

. باشــد  شــعبه مــي٧٨بــه طــور مثــال بانــك مركــزي روســيه داراي . باشــد داراي شــعبه مــي

انـك  كه مدل برآوردي حاصل نشان داده است، تعداد شعب بانك مركزي با هزينه ب              طوري  همان

يكي از داليلي كه بانك مركزي روسيه جزء ناكاراترين نمونه حاضر اسـت،             . رابطه مستقيم دارد  

باشند اما تعداد شعب بانك مركزي به عنوان يك متغيـر كـه نمايـانگر                 تعداد شعب زياد آن مي    

توان نتيجه گرفـت هـر چـه حجـم بانـك              حجم بانك مركزي است وارد مدل گرديده، پس مي        

وده، هزينه بانك بيشتر و به تبع آن كارايي بانك در رسيدن به اهـدافش كمتـر   مركزي بيشتر ب  

 .توان، پيشنهادهاي زير را ارائه نمود از نتايج باال مي. باشد مي
 

 ايش كارايي عملياتي بانك مركزي راهكارهاي پيشنهادي براي افز-١١

ها نگاه کنند و براي       تهاي مرکزي با تمرکز بيشتر به هدف اصلي خود يعني ثبات قيم             بانک .١

رسيدن به آن محدوده زماني تعيين نمايند، سپس راهکارهايي در رابطه با چگونگي توسعه              

 .عمليات و رسيدن به اهداف خود ارايه دهد

يک سيستم بيروني بر عملکرد بانک مرکزي نظـارت کنـد و وجـود تطـابق بـين وظـايف و                      .٢

  .اهداف بانک را بررسي نمايد

از دور شـدن آن از اهـداف اصـليش    ري از بزرگ شدن حجـم بانـک مرکـزي و         براي جلوگي  .٣

وظايف اصليش دور ننمايد، بهتر است وظايف فرعي بـه نهادهـاي ديگـر اعـم از دولتـي يـا                     

توانـد وظـايف فرعـي خـود را بـه صـورت              خصوصي واگذار شود، همچنين بانک مرکزي مي      

 . به واحدهاي ديگر واگذار نمايد١سپاري برون

 در انجام امور بانک تعيين گردد همچنـين         (IT)آوري اطالعات     کارهايي براي توسعه فن   راه .٤

 .نظارت بر عملکرد بانک وجود داشته باشد

________________________________________________________ 
١ - Outsourcing 
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از نتايج تحقيقات بانکهاي مرکزي که در جهـت افـزايش کـارايي بـر وظـايف و اهدافـشان                     .٥

ال بردن سطح کـارايي در      اند، استفاده گردد تا واحدهايي که در بانک امکان با           بازبيني داشته 

 .آن وجود دارد شناخته شود

 هاي تحقيق  محدوديت-١٢

مطالعه تجربي تحقيق حاضر از وجود يك مرز مشترك هزينه كـه نـشانه بهتـرين عملكـرد                   -

در تحقيـق خـود شـامل       " اشـيدل "و  " بوس"ليكن  . كند  باشد براي همه كشورها دفاع مي       مي

 اروپا، نتوانستند يك مركز مشترك براي همه بانكها         اندازگيري كارايي براي بانكهاي تجاري    

اين نتيجه در مورد بانكهاي مركزي با تكنولوژي متفـاوت نيـز صـحت داشـته                . تعيين كنند 

لذا طبق نظريه فوق اندازه ناكارايي . باشد يعني نتوان يك مرز مشترك براي آنها تعيين كرد

لـيكن بـه دليـل وجـود        .  باشـد  اش  تخمين زده شده ممكن اسـت بيـشتر از انـدازة واقعـي            

 .توان مرز مشترك براي بانكها استفاده كرد محدوديت در نمونه، مي

از طرفي ما فرض كرديم هزينه سرمايه براي بانكهاي مركزي مشترك بوده يـا اينكـه همـه                   -

امـا  . رو هستند كه اين الزاماً درست نخواهد بـود  بانكها با يك قيمت واقعي هزينه اجاره روبه     

 .باشيم طر نداشتن قيمت واقعي سرمايه ناچار به اين فرض ميبه خا

طور كه پيشتر گفته شد در تحقيق حاضر، تابع لگاريتم خطي بـه جـاي تـابع هزينـه                     همان -

اما بـا  . ترانسولگ استفاده شد، اين به خاطر وجود محدوديت در اطالعات و نمونه بوده است      

هاي بزرگتـر   رو، بررسي نمونه تر شده، از اين قيقتر و د هاي بانكها كامل   گذشت زمان ترازنامه  

 . و گرفتن نتايج بهتر در آينده قابل انجام است

 آينده بايد استفاده    فوق براي تحقيقات    كارايي از خطاهاي    تر  دقيق  گيري  اندازه  جهت در

 .گردد 
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 اخذ منابع وم

  منابع فارسي-الف

وري، موسـسه مطالعـات و        كـارايي و بهـره    گيـري     ، اصـول انـدازه    )١٣٨٤(ميبدي، علي     امامي -١

 .پژوهشهاي بازرگاني

، مـورد صـنعت ايـران و        وري و كارايي توليد فوالد      ي بهره گير  ، اندازه )١٣٨١(آقايي، كيومرث    -٢

 .سوئد، پايان نامه دكتري، دانشگاه اصفهان

، مقايـسه توابـع مـرزي قطعـي و تـصادفي در تعيـين كـارايي فنـي                   )١٣٧٦(تركماني، جواد    -٣

 .١٩، شماره ٥برداري كشاورزي، فصلنامه كشاورزي و توسعه ، سال  بهره

، محاسبه کارايي نظام بانكي با استفاده از روش تحليل فراگير           )١٣٨٣(حسيني، آنيتا     عظيمي -٤

 .٢٠هاي اقتصادي ايران، شماره  ها، فصلنامه پژوهش داده

 تخـصيص و فنـي،       و مقايـسه آن بـا ناكـارايي        x، تحليل ناكارايي    )١٣٨٣(فراهاني، مريم    -٥

 .مطالعه موردي بانكهاي رفاه استان اصفهان، پايان نامه كارشناسي ارشد

گيري كارايي فني فعاليتهاي عمران شـهري،         ، بررسي و اندازه   )١٣٨٤(بصيري پارسا، نيره     -٦

 .پايان نامه كارشناسي ارشد

، بررسي جايگاه و ساختار مطلـوب بانـك مركـزي، پژوهـشكده             )١٣٧٩(معدلت، كوروش    -٧

 .ولي و بانكيپ

، موسـسات تحقيقـات     ار مقاله پيرامون بانكـداري مركـزي      ، چه )١٣٨٣(حسن زاده، علي     -٨

 .پولي و بانكي

 .، سياستگزاران پولي در ايران)١٣٨٣(جمشيدي، ابوالقاسم  -٩

، سيستمهاي مالي و سياست پـولي در جمهـوري اسـالمي            )١٣٧٩(، ابوالقاسم   جمشيدي -١٠

 .ايران
ايي بـا بانكهـاي مركـزي جهـان، پژوهـشكده پـولي و              ، آشن )١٣٨٤(حقيقت طلب، احمد     -١١

 .بانكي
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)١٠٠=١٩٩٥(

٣٤٩٨١٠٨١,٤١ ٥٧٨٤٧٧٨ آلباني ١ ١٨٨ ٣١٦٤٤٠٠ ٦ ٣ ٦٠,١ ٢٦ ٤ ١٨١٩١ 

٣٧١٠٨٨٨٠,٢٣ ١٠٢١٢٧٦٢ آرمنستان ٢ ١٥١ ٣٠٨٨٠٠٠ ١ ٤ ٩٧ ٤٠ ٤ ٢٦٩٤٧ 

١٠٥١٦٩٦٣٣,٥ ١٢٥٥٧٤٩٩ اتريش ٣ ١١٥ ١٩٣٨٦٨٢٠ ١١ ٢ ٧٥,٨ ٥٣ ٥ ٣٢١٩٩ 

١٣٣١٧٢٧٤٢,٧ ٩٢٤٣٩٩٦١ آذربايجان ٤ ١١٦ ٨١١٦١١٠ ٩ ٤ ٩٧,٨ ٩٧ ٥ ٨٢٤٦٢ 

٢١٣٧٧٨٥٢٣ بلژيك ٥ ٣٨٨٣٣٨٣٢٧,٣ ١١١ ١٠٢٨٦٠٠٠ ٧ ٣ ٩٩,٤٥ ٤٨٤ ٥ ٨٨٧٧٨ 

٦ 
بوسني و 
 هرزگوين

٨٥٤٨٦٢٤,٦٠٦ ٣٧٢٩٢٧٥ ١٢٨ ٤٠٦٠٠٠٠ ٥ ٣ ٨٥ ٤٥٥ ٤ ١٥٥٣٩ 

١٦٨١٨٦٦٦٥,٥ ٢١١٨٢١٦١ بلغارستان ٧ ٣٧٠١ ٧٩١٣٠٠٠ ٩ ٥ ٩٣,٦٥ ١٠٥ ١ ١٧٦٥٢ 

١١٧١٠٤١٠٦,٥ ٧٨٤٤٧٨٣١ كانادا ٨ ١١٢ ٣١٠٨١٩٠٠ ١ ٤ ٩٩,٣٢ ٢٧٥ ٥ ٥٠٩٧٣ 

٨٣٩٤٠٠٠٢,٣٨ ٢٨١٥١٢٨٧ كرواسي ٩ ١٣٢ ٤٣٨٠٧٨٠ ١ ٣ ٨٤,٥ ٦٨ ٤ ٤٨٢٨٧ 

چك جمهوري ١٠ ١٤٥ ١٠٢٢٤٠٠٠ ٧ ٥ ٧٣ ٤٧ ٤ ٣٠٦٨٩ ٥٣٥٦٦٠١١٢ ٤٤٤٩٨٤٨٨ 

٧٢٨٤٠٩٩٠,١٦ ٣٢٩١٣٧٢٢ دانمارك ١١ ١١٥ ٥٣٥٩٠٠٠ ١ ٥ ٩٩,٩ ٣٨٢ ٥ ٥٩٥١٨ 

٢٦٦١٧٣٩٧,٦٩ ٩٩٢٧١٩٤ استوني ١٢ ١٦٧ ١٣٦٤٠٠٠ ١ ٥ ٩٨ ٣٠ ٤ ٣٩٧٠٩ 

٢٥١٦٥٧٣١٥,٢ ٦٢٦٣٩٨٢١ فنالند ١٣ ١١١ ٥١٨٨٠٠٠ ٥ ٤ ٩٩,١ ٥٤ ٥ ٨٩٢٣١ 

٦٧٤٣٩٣٢٠,٣٩ ٢٤٨٤٣٢٢٢ گرجستان ١٤ ٢٠١ ٥٢٢٤٠٠٠ ١ ٣ ٨٧,٥ ١٤٥ ٢ ٦٠١٥٣ 
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٣٣٢٣٠٤٧١٩,٣ ٣٠٧٥٣٨٨٧٢ يونان ١٥ ١٣١ ١٠٥٩٠٨٧٠ ٢٨ ٣ ٩٦ ٣٤ ٤ ٩٩٣٣٤ 

مجارستان ١٦ ٢١٠٥٥٠٨٣٦,٨ ٨٥٨٤٠٦٩٣ ٢٢٠ ١٠١٨٧٠٠٠ ٥ ٤ ٩١,٨ ٨٤ ٣ ٧١٤٧٤ 

٢٥٨٦٦٩٢٥,٦٩ ٥٨٢٠٨٢٦ ايسلند ١٧ ١٢٢ ٢٨٢٠٠٠ ٢ ٣ ٩٧,٩ ٤٨ ٤ ٥١٠٦٠ 

٨٩٧٢٥٠٨٧٩ هند ١٨ ٤٠٥٠٧٤٧١٩,٨ ١٠٣٢٣٥٤٦٢٤ ٢٧ ٢ ٨٥ ٥١٥ ٤ ٢٨٢٧١ ١٤٩ 

١٢٩٨٣٦٨٠٠٩ ايتاليا ١٩ ٣٠٥٤٧٧٢١٨٦ ١٥٢٤٨٠ ١١٦ ٥٧٩٤٨٠٠٠ ٩٩ ٢ ٨٨,١ ٩٢١ ٥ 

٣٠٤٦١٨١٧,٤٥ ٢٠٤٥٤٢٥١ جاماكا ٢٠ ١٨٥ ٢٥٩٠٠٠٠ ١ ٤ ٩٧,٢ ٦ ٣ ٤٨٩٣٤ 

قرقيزستان ٢١ ٤٧٠١٨١٦٨,٨٦ ١٦١٣٩٥٦٨ ٣١٠ ٤٩٥٥٠٠٠ ٧ ٣ ٩٦ ٢٩٤٠ ٢ ٣٧٣٦٠ 

١٢٨٦٠١٠٩٧,٢ ٣٨٦٣٠٥٧٣ لتوني ٢٢ ١٤٤ ٢٣٥٩٠٠٠ ٦ ٤ ٩٤ ١٤٤ ٥ ٥٦٣٩٥ 

 ١٤٧ ٣٤٨٢٠٠٠ ٢ ٤ ٩٥ ٤٩,٥ ٥ ٢٨٠٠٥ ١٠٠٣٣٧٥٠٠ ٢٤٧٥٦٢٥٠ ليتواني ٢٣

جزيره مالت ٢٤ ٢١٨٩٣٢٢,٣٦٣ ١١٦٨٩٠١ ١١٦ ٣٩٥٠٠٠ ١ ٣ ٩٤,٥ ٢٥ ٥ ٣٨٩٦ 

١٢٣٧٣٧٥٨,٢٨ ١٦٤٤٤٧٣٣ عمان ٢٥ ٩٨ ٢٤٧٨٠٠٠ ٢ ٣ ٩٤,١ ٨٠ ٥ ٣٧٦٣١ 

١٥٦٠٤٣٥٤٤ لهستان ٢٦ ٢٩٢٥٦٥٩٤٨,٨ ١٩٢ ٣٨٦٤١٠٠٠ ٥٠ ٤ ٩٥,٣ ١٢٠ ٣ ٢٤٨٧١ 

١٥٧٩٧٤٦٤٦ پرتقال ٢٧ ١٥١١٦٩١٧٨,٣ ١١٩ ١٠٠٢٤٠٠٠ ١٣ ٣ ٩٨,٨١ ١٦٠ ٤ ٨٦٤١٩ 

٢٦٤٠٥٤٦٠٤,٣ ٦٦٤١٢٤٨٧ روماني ٢٨ ١٦٠٧ ٢٢٤٠٨٠٠٠ ٢٢ ٣ ٦٠ ٧٢ ١ ٢٧١٧٤ 

٣٦٠٩٢٠١٧٠٧ روسيه ٢٩ ٨٤١٢٥٧٤٦٥٢ ١٤٠٠,٦٣ ١ ٤٤٧٢٤ ١٤٤٧٥٢٠٠٠ ٧٨ ٢ ٨٠ ٥٨٩ 

٢٠٧٨٥٠١٦,٩٤ ١٨٢٩٨٦٦١ اسلواني ٣٠ ١٦٨ ١٩٩٢٠٠٠ ١ ٣ ٩٤,٤ ١٢٠ ٣ ٤٧٦٥٣ 

٢٣٣٤١٦٤٢٧ اسپانيا ٣١ ٢٩٥٠٩٣٧٣١,٥ ١١٨ ٤١١١٧٠٠٠ ٣٣ ٤ ٩٩,٩ ٦٠٠ ٤ ٧٤٧١٧ 

١١٨٨٤٦٧٣٢٠ اسپانيا ٣٢ ٢٠٢١٠٠٠٠٠٠ ٢٦٨٠٠٠٠٠٠ ١٢ ١,٥ ٨١,٤ ٤٤٥٧ ١,٥ ٥٤٢١٦ ١١٠ 

١٤٦٦٣٨٨٣٨ ايران ٣٢ ٢٧٣ ٦٤٥٢٨١٦٠ ١ ٥ ٩٥,٢ ٨٠ ٤ ١٩٤٢٨ ٢٦١٩٦٥٤٩٠ 
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 وستيپ

 گيري کارايي بانکهاي مرکزي کشورها محاسبه اندازه ٢جدول 

 كارايي اسامي کشورها 

 ٠,٠٤٤٩١٨ جزيره مالت ٢٤

 ٠,٠٥٩٦٥٦ روسيه ٢٩

 ٠,٠٨١٧٢٤ ايسلند ١٧

 ٠,١٠٠٠٦٣ ايتاليا ١٩

 ٠,١٠١٧١٩ بلژيك ٥

 ٠,١٧٠٩٠٦ كرواسي ٩

 ٠,١٧٦١٢٦ ايران ٣٢

 ٠,٢٠١٨٥٦ دانمارك ١١

 ٠,٢١٦٤٠٩ بوسني و هرزگوين ٦

 ٠,٢٣٠٢٤١ عمان ٢٥

 ٠,٢٥٦٠٩٥ اسلواني ٣٠

 ٠,٢٦٩١٨٤ ليتواني ٢٣

 ٠,٣١٣٣٣١  چكجمهوري ١٠

 ٠,٣١٣٧٧٧ كانادا ٨

 ٠,٣٥٦٤٠٣ فنالند ١٣

 ٠,٣٨٤٦٦٣ لتوني ٢٢

 ٠,٥٠٤٨١٦ پرتقال ٢٧
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 ٠,٥٢٠٢٧٦ آلباني ١

 ٠,٦٢٧٨٩٩ گرجستان ١٤

 ٠,٦٦١٢١٨ آذربايجان ٤

 ٠,٦٩٥٠٦٩ روماني ٢٨

 ٠,٧٣٩٧٥٢ يونان ١٥

 ٠,٨٢٨٧٥٠ جامائيكا ٢٠

 ٠,٨٢٩٦٧٩ لهستان ٢٦

 ٠,٩٢٠١٥٢ بلغارستان ٧

 ٠,٩٢٩٥١٨ مجارستان ١٦

 ٠,٩٩٢٥٧١ قرقيزستان ٢١

 ٠,٩٩٤٤٣٩ استوني ١٢

 ٠,٩٩٥٤٢٥ ارمنستان ٢

 ٠,٩٩٦٣٩٦ اتريش ٣

 ٠,٩٩٨١٢٢ هند ١٨

 ٠,٩٩٨١٩٥ اسپانيا ٣١

 



 

 روند
 

 

١١٢
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 تناوب تکرار تغيير قيمتهای خرده فروشی
  بررسی عوامل موثر بر آنو

 

 

 ١محمد رضا قلی بگلو
 

 

 چکيده

در اين مطالعه با استفاده از اطالعات سريهای زمـاني ماهانـه و مقطعـي قيمتهـا، وقـايع       

کننده مورد تجزيـه و    در سطح گروههای اصلی و اختصاصی  شاخص قيمت مصرف  ٢سبک شده 

در واقع اين پرسش مطرح اسـت چـرا در اقتـصاد ايـران شـاخص قيمـت                  . گيرد  میتحليل قرار   

نمايند؟ و ارتباط آن      گروههای مختلف کاال و خدمات موجود در سبد خانوار به تناوب تغيير مي            

شود؟ عالوه برآن تـورم کـل شـاخص     کننده چگونه تعيين مي     با تورم کل شاخص قيمت مصرف     

ادکننده آن؛ يعني سهم اقالمي از کاالها و خـدمات کـه در             کننده به دو عامل ايج      قيمت مصرف 

تغيير قيمت ماهانه هريک از اقـالم       ) سطح(اند و ميزان      کننده با تغيير قيمت مواجه      سبد مصرف 

، واريانس  "کرايوستو"و  " کلينو"بر اين اساس با استفاده از روش        . شود  موجود در سبد تفکيک مي    

شـود و در ادامــه يــک الگــوي    تجزيــه مــي٤متمرکــز و ٣تغييـرات قيمــت بــه دو عامــل بـسيط  

________________________________________________________ 
 ا.ا. بانک مرکزي ج سياستهای اقتصادی محقق اداره بررسيها و- ١

٢ - Stylized facts. 
٣ - Extensive margin (EM). 
٤ - Intensive margin (IM). 



 

 روند  
 

١١٤ 

دهنده وقايع و شرايط اقتصادي       که نشان (اقتصادسنجي با لحاظ متغيرهاي پولي و مالي و ارزي          

منظور پاسخگويي به اين پرسش که چطور مقامـات سياسـتگزار قادرنـد از طريـق                  به) باشند  مي

و کنتـرل نوسـانات آن      ) يابـد   يير مي سهم اقالمي که قيمت آنها ماهانه به دفعات تغ         (frکاهش  

 . سطح تورم کل و دامنه تغييرات آن را کاهش دهند، تصريح شده است

کننده نشان   محاسبه وزنهاي تورمي گروههاي اصلي و اختصاصي شاخص قيمت مصرف

دهد که طي سالهاي اخير تحوالت عمده قيمتهاي نسبي در بازار کاالها و خدمات، تغييرات  می

 در بازدهي داراييهاي مالي و بازار پول بر رفتار عاملهاي اقتصادي تاثير گذاشته و صورت گرفته

کننده  تورمي گروههاي عمده و اختصاصي شاخص مصرف) وزن(ً باعث تغيير روند سهم  نهايتا

تجزيه و تحليل سريهاي زماني ماهانه شاخص قيمت . است  در تبيين تورم کل گرديده

که در اقتصاد ايران قيمت تمام کاالها و خدمات موجود در ت حاکی از آن اسکننده  مصرف

. شوند دچار تغيير مي) دفعه(کننده به طور متوسط ماهي نزديک به يک مرتبه  سبد مصرف

 از اقالم ٧/٩٧( قلم از کاالها و خدمات مصرفي ٣٠٣شاخص قيمت حداکثر حدود 

تغيير  دچار  اقتصاد ايراندر زماني کمتر از يک سال در) کننده دهنده سبد مصرف تشکيل

 اقالم موجود در سبد با تغيير قيمت مواجه نشدند به طور کلمدت زماني که قيمت  شوند و می

 .باشد  ماه مي٢/٣متوسط 

دهد سهم کاالها و خدماتي که تغيير  در بخش ديگري از اين مقاله برآوردها نشان می

 درصد از کل اقالم ٥/٤٩-١٠٠در دامنه  آنها در تبيين تورم کل نقش دارند )fr(قيمت ماهانه 

طور متوسط تغيير  به بيان ديگر در هر ماه به. يابد کننده نوسان مي موجود در سبد مصرف

. نمايند کننده تورم کل را تعيين مي  درصد از کاالها و خدمات موجود در سبد مصرف٨٣قيمت 

کاالها و خدمات موجود در تغيير ماهانه قيمت ) سطح(براساس نتايج تجزيه واريانس مقدار 

اقالمي از کاالها و ) سهم(سبد مهمترين عامل تغييرات تورم کل در اقتصاد ايران بوده و وزن 

. رو هستند نقش چنداني در نوسانات تورم کل ماهانه ندارند خدمات که با تغيير قيمت روبه
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١١٥ 

گذار بر  عامل تاثيرنهاي حاصل از برآورد الگوي اقتصاد سنجي نرخ تورم مهمتري براساس يافته

. اند کننده با تغييرات قيمت ماهانه مواجه کاالها و خدماتي است که در سبد مصرف) وزن(سهم 

هاي توليد و  هاي اقتصادي در تعديل قيمت کاال و خدمات خود در پاسخ به افزايش هزينه بنگاه

گذاري  ماگر در قيمتهاي تقاضا، نرخ تورم و نوسانات نرخ ارز را به عنوان مهمترين ن يا شوک

عاملهاي اقتصادي افزايش نرخ رشد پول و انبساطي بودن بودجه . نمايند محصوالت لحاظ مي

طور متناوب قيمت کاالها  ها در آينده قلمداد نموده و به دولت را به منزله افزايش و فشار هزينه

 .نمايند و خدمات توليدي را تعديل مي

 هاي خرده فروشي  قيمت،ت قيمت، تجزيه واريانس تورمتورم، تکرار تغييرا :واژگان کليدي

  مقدمه-١

پـذيری      و انعطاف   در سالهاي اخير مطالعات بيشتری به بررسي دقيق و کامل چسبندگي          

   چـسبندگي و نوسـان   بـا مطالعـه ويژگـي   . انـد  فروشي پرداخته قيمتها در سطح گروههای خرده    

 پوياي توليـد و تـورم نـسبت بـه شـوکها و          العمل  قيمتها در سطح خرد، تصوير روشني از عکس       

در ادبيات نظري در زمينه بررسـي رفتـار قيمتهـاي           . شود  مکانيزم انتقال سياست پولي ارائه مي     

  تفاوت وجود    ٢ و وابسته به وضعيت    ١گذاري وابـسته به  زمان      فروشي بين الگوهای قيمـت     خرده

هـاي اقتـصادي قيمـت        ه بنگـاه  شـود کـ     گذاري وابسته زماني فرض مـي       در مدلهاي قيمت  . دارد

به عبـارتی در ايـن نـوع        .دهند  محصوالت خود را براساس مکانيزم رفتار زماني قيمتها تغيير مي         

گذاري بخشي از تغييرات قيمت در دوره زماني مشخص به صورت برونزا تعيين شده و در  قيمت

قـد چـارچوب خـرد    گـذاري وابـسته زمـاني فا    بنابراين مدلهاي قيمت .  مانند  طي زمان ثابت مي   

هاي اقتصادي قيمـت      گذاري وابسته به وضعيت بنگاه      در حالی که در مدلهاي قيمـت     . باشند  مي

________________________________________________________ 
١ - Time – dependent pricing (TDP) 
٢ - State – dependent pricing .(SDP) 
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١١٦ 

به بيـان ديگـر آنهـا قيمـت         . نمايند  کاالها و خدمات خود را بر حسب فهرست هزينه تعديل مي          

اده دهند که حوادث و يا شرايط خاصي در اقتصاد اتفـاق افتـ              محصوالت خود را زماني تغيير مي     

ها با وجود تغييرات قيمتها ثابت باشند، انـدازه و زمـان تعـديل      با فرض اينکه هزينه بنگاه    . باشد

با آگـاهي از هزينـه بـر بـودن تغييـر            .  قيمت توليدات به وضعيت اقتصاد بستگي خواهد داشت       

قيمتها، افزايش قيمت زماني سودآورد خواهد بود کـه قيمتهـاي بـاالتر هزينـه ناشـي از تغييـر          

گذاری فـارغ از ايـن کـه عاملهـای      بنابراين در هرکدام از روشهاي قيمت . يمتها را پوشش دهد   ق

 .باعث تغييرات قيمت می شوند"نمايند نهايتا گيری می اقتصادی بر اساس چه شرايطی تصميم

يکي ديگر از عوامل تعيين کننده تکرار تغييرات قيمتي در سطح خرده فروشي نوسان              

در شرايطي که تورم آينـده بـه نااطمينـاني          . باشد  ري از نااطميناني تورم مي    تورم به عنوان معيا   

گـذاري حـساس شـده و         ها به شرايط و وضعيت  اقتصادي در امر قيمـت            نسبت داده شود بنگاه   

مثالً تغيير در هزينه اقالم غذايي      . توانايي آنها در جذب هزينه ها  اهميت اساسی خواهد داشت          

شـود    باعث می ) در واقع غير فرآيندي   (ي توزيع، انبارداري و نيروي کار       به دليل تغيير هزينه ها    

گذاري کمتر از هزينه نهايي آنهـا را سـريعاً بـه              فروشندگان خرده پا به منظور اجتناب از قيمت       

در حالي که  در موردکاالها و خـدماتي کـه در مراحـل مختلـف توليـد                  . مشتريان انتقال دهند  

شده و در  ها به آسانی جذب هاي توليد به دست بنگاه  بخشي از هزينهباشند، داراي ارزش افزوده 

 .شود کوتاه مدت از تعديل متناوب قيمت اين محصوالت پرهيز مي

فروشي   هاي ماهانه قيمتهاي خرده      با استفاده از داده    ١"کرايوتسو"و  " کلينو"در اين زمينه    

ات تورم ماهانه ناشي از متوسـط        تغيير ١٩٨٨-٢٠٠٣کشور آمريکا نشان دادند که در طي دوره         

 کاالها و خـدمات علـت        ماهانه تغييرات قيمت  ) دفعات(ماهانه ميزان تغيير قيمتها بوده و تکرار        

براين اساس آنها  معتقدند که در آمريکا رفتار قيمتها با فروض . باشد اصلي نرخ تورم ماهانه نمي    

________________________________________________________ 
١ - Klenow & kryvtsov (٢٠٠۶) 
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انـد کـه       نشان داد  ١"کلينو"و  " بيلز"گري  در مطالعه دي  . مدلهاي قيمت وابسته به  زمان سازگارند      

 ٥٠نمايند، ولي با اين وجـود حـدوداً قيمـت     طور نسبي قيمتها به دفعات تغيير مي در آمريکا به 

همچنين تناوب  . اند   ماه ثابت مانده   ٣/٤درصد از اقالم شاخص قيمت براي مدت زماني کمتر از           

ر بخشهاي مختلـف اقتـصادی متفـاوت        تغييرات قيمتي کاالها و خدمات به طور قابل توجهي د         

فروشـي در کـشورهاي اروپـايي نتيجـه            در بررسي رفتار قيمتهاي خرده     ٢"نوز"و  " دايز. "باشد  مي

کننـده بـه      اند که قيمت اقالم خوراکي در مقايسه با اقـالم غيرخـوراکي شـاخص مـصرف                 گرفته

هيـت خـام و فـرآوري       يابند که ممکن است تکرار تغييرات قيمتـي ناشـي از ما             تناوب تغيير مي  

همچنين قيمت کاالها در مقايسه با قيمت اقالم خدماتي به دفعات بيـشتري             .   آنها باشد   ٣نشده

اي   گونـه   آنها اعتقاد دارند که شرايط اقتصادي اثر مهمي بر رفتار قيمتها دارد به            . شود  تعديل مي 

هـا تعـديل      هکه در شرايط تورمي قيمت کاالها و خـدمات بـه دفعـات بيـشتري از طـرف بنگـا                   

زماني که توليدکنندگان اطالعات کمتـري در مـورد شـوکهاي هزينـه دارنـد قيمتهـا        . شوند  مي

 شرکت فروشـنده    ٢٠٠ براساس اطالعات    ٤"بليندر. "چسبندگي بيشتري از خود نشان می دهند      

اي در آمريکا معتقدند که شرکتها به طور متوسط سالي يکبار قيمتهاي خـود را           کاالهاي واسطه 

فروشـي کاالهـا و خـدمات در          فروشي يا عمده    ميزان تعديالت قيمتهاي خرده   . نمايند  ل مي تعدي

در . متفـاوت خواهـد بـود     .... هاي توليـد، انبـارداري و         پاسخ به شوکهاي دايمي و موقتي هزينه      

اي آمريکا مطالعـه      هاي قيمت را در بخش کارخانه        چسبندگي ٥"مالي"و  " کمبل"پژوهش ديگری   

دهندکه پايداري تورم در کاالهاي بـادوام         تفاده ازبرازش منحني فيليپس نشان می     نموده و با اس   

انـد کـه در اکثـر صـنايع           گرفته  آنها همچنين نتيجه    . باشد  دوام مي   صنعتي باالتر از کاالهاي بي    
________________________________________________________ 
١ - Bils & Klenow (٢٠٠٢) 
٢ - Dias & Neves (٢٠٠۴) 
٣ - Unprocessed. 
٤ - Blinder (١٩٩٨) 
٥ - Campbell and Malley (٢٠٠٣) 
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هـای کـه از متوسـط         گيرد و فقط در بنگاه      نگر صورت مي    انداز آينده   گذاري براساس چشم    قيمت

 .نگر است گذاري به سبک گذشته يي برخوردارند قيمتحاشيه سود باال

در اين مقاله اين پرسش مطرح است که چرا در اقتصاد ايران قيمتها بـه تنـاوب تغييـر                   

کاربردن اطالعات سري زماني و مقطعـي ماهانـه قيمتهـا در سـطح      اين پژوهش با به. نمايند  مي

 با استفاده از داده های سري زماني .باشد فروشي به منظور پاسخگويي به پرسش مزبور مي خرده

و مقطعي قيمتها، وقايع سبک شده در سطح گروههـای اصـلی و اختـصاصی  شـاخص قيٍمـت                    

شود که تکرار تغييرات قيمت       گيرد و  نشان داده مي       کننده مورد تجزيه و تحليل قرار می        مصرف

آينـد تبـديل و يـا    ثبـاتي تـورم، فر   توانـد ناشـي از بـي    فروشي مي کاال و خدمات در سطح خرده    

 .تغييرات سياستی باشد

عــالوه بــر ايــن تکــرار تغييــرات قيمتــي ماهانــه کاالهــا و خــدمات موجــود در ســبد  

هـاي مقطعـي وسـري زمـاني      کننده در گروههاي اصلي و اختصاصي بـا اسـتفاده از داده             مصرف

ن در ايـ  . شـود   کننـده تعيـين مـي       بررسي شده و ارتباط آن با تورم کل شاخص قيمـت مـصرف            

کننــده بــه دو عامــل ايجــاد کننــده آن تفکيــک  پــژوهش تــورم کــل شــاخص قيمــت مــصرف

کننـده بـا تغييـر قيمـت      شود؛يعني سهم اقالمي از کاالهـا و خـدمات کـه در سـبد مـصرف             مي

تغيير قيمت ماهانه هريک از اقالم موجود در سبد را ) سطح(اند و منبع ديگري که ميزان  مواجه

، واريانس تغييـرات    "کرايوستو"و  " کلينو" اين اساس با استفاده از روش        بر. نمايند  گيري مي   اندازه

در واقـع بخـشي از واريـانس تـورم کـل            . شـود    تجزيه مي  ٢ و متمرکز  ١قيمت به دو عامل بسيط    

باشد که با تغييـرات   کننده می مربوط به سهم اقالمي از کاالها و خدمات موجود در سبد مصرف       

وسانات تورم ماهانه شاخص کـل توسـط ميـزان تغييـر ماهانـه              قيمت مواجه است و باقيمانده ن     

________________________________________________________ 
١ - Extensive margin (EM). 
٢ - Intensive margin (IM). 
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در خاتمه بـه منظـور      . کننده توضيح داده می شود      قيمت هريک از اقالم موجود در سبد مصرف       

سـهم   (frپاسخگويي به اين پرسش که چگونه مقامـات سياسـتگزار قادرنـد از طريـق کـاهش                  

و کنترل نوسانات آن سطح تـورم کـل و          ) يابد  اقالمي که قيمت آنها  ماهانه به دفعات تغيير مي         

دامنه تغييرات آن را کاهش دهند، الگوي اقتصادسنجي با لحاظ متغيرهاي پولي و مالي و ارزي                

 .تصريح شده است) باشند دهنده وقايع و شرايط اقتصادي مي که نشان(

  تکرار تغييرات قيمت و ثبات آن-٢

گيـري تعـدادي از وقـايع         سبه و انـدازه    با محا    در اين بخش رفتار قيمتها در سطح خرد       

با فرض اينکه تغييرات و يا عدم تغييرات ماهانه         . گيرد  سبک شده مورد تجزيه و تحليل قرار مي       

فروشي و يا توليدکننـده بـه         فروشي، عمده    خرده  دهنده سبد شاخص قيمت     قيمت اقالم تشکيل  

 :صورت ذيل تعريف شود
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 در  (k) دهنده سبد شاخص قيمت      بيانگر لگاريتم قيمت اقالم تشکيل     itPدر رابطه فوق    

 تغيير قيمت هر يـک از  ١بر اين اساس متوسط تکرار ماهانه. باشد  مي(t)هاي زماني ماهانه     دوره

 :شود اقالم در سبد شاخص قيمت برحسب رابطه ذيل برآورد مي
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)۱(  Frequency 

ضريب عددي تکرار تغييرات قيمت ماهانه هر يک از اقالم موجـود در سـبد شـاخص                  

۱۰کننده و يا غيره در دامنه  قيمت مصرف ≤≤
i

Iمقدار صفر براي هر کدام .  قرار خواهد گرفت

________________________________________________________ 
١ - Average monthly Frequency 



 

 روند  
 

١٢٠ 

 t = 1, … nاز کاالها و خدمات بيانگر آن اسـت کـه بـه طـور متوسـط در طـي دوره زمـاني        

طور  دهد به   نداشته است در صورتي که مقدار واحد آن نشان مي          ونه تغييرات قيمتي وجود   گ  هيچ

 .متوسط هر ماه يکبار قيمت کاالها و خدمات موجود در سبد شاخص قيمت تغيير يافته است

شـود   عالوه بر اين معيار ديگري که براي بررسي رفتار قيمتها در سطح خرد استفاده می          

در اين معيار رفتـار قيمتهـای       . باشد  م در يک دوره زماني مشخص مي       قيمت اقال  ١شاخص ثبات 

 :شود خرد به دفعات تغيير قيمت مرتبط بوده و به صورت زير تعريف مي
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Duration 

≥≥∞در دامنه   ) عدم تغيير قيمت  (مقدار شاخص ثبات    
i

Duration۰  گيـرد    قرار مي .

ضريب صفر شاخص مذکور بدين معناست که قيمت کاالها  و خدمات موجود در سبد شاخص                 

در حـالي کـه مقـدار       . يابـد   قيمت در هيچ محدوده زماني ثابت نبوده و به طور روزانه تغيير مي            

مات دهد در طي يک دوره زمـاني مـشخص قيمـت کاالهـا و خـد          نشان مي ) ٣(نهايت رابطه     بي

گونه تغييري در آنهـا مـشاهده         ثابت بوده و هيچ   ... موجود در سبد هزينه خانوار، توليد کننده و         

رو   معموالً قيمت بيشتر اقالم خوراکي به طور متوسط در هـر مـاه بـا تعـديل روبـه                  . نشده است 

.... ها، تعميرات، حمل و نقل و ارتباطـات و            هستند در حالي که قيمت اقالمي مانند گروه اجاره        

يکي از داليلي که قيمت مواد غذايي و يا اقالم خـوراکي            . يابند  مدت تغيير مي    به ندرت در کوتاه   

با تکرار تغييرات قيمت بيشتري نسبت به اقالم غيرخـوراکي همـراه اسـت معمـوالً بـه ويژگـي                    

از تنـوع برخـوردار     ) خـام (هـاي اوليـه     از آنجايي کـه نهـاده     .  غيرفرآوري بودن آنها مرتبط است    

زيرا در  . شوند  نيستند قيمت آنها نسبت به تغييرات هزينه به دفعات بيشتري با تغيير مواجه مي             

________________________________________________________ 
١ - Duration measure 
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١٢١ 

نماينـد    فروشي کاالها و خدمات را به صورتی تعيين مـی           ها قيمتهاي خرده    چنين شرايطي بنگاه  

 .دهد که هزينه نهايي آنها را پوشش 

شـاخص قيمـت و همچنـين     عالوه بر اين سهم اقالم خوراکي و يا غيرخوراکي در سـبد             

شود  گذاري دولتي مي سهم تعداد کاالها و خدماتي که قيمت آنها در سبد خانوار مشمول قيمت    

فروشـي تأثيرگـذار بـوده و بـدين       از ديگر عواملي هستند که در دفعات تغيير قيمت اقالم خرده          

وجـود در   تغيير قيمت هـر يـک از اقـالم م         . نمايند  صورت رفتار شاخص قيمت کل را تبيين مي       

داري بـر روي شـاخص کـل قيمـت دارد و نوسـانات نـرخ تـورم                    سبد شاخص قيمت آثار معني    

لذا در اين زمينه اين پرسش مطرح است که آيا تکرار           . کننده اين ارتباط باشد     تواند منعکس   مي

 تواند متوسط تغييرات ماهانه قيمت و يا نوسانات آن را توضيح دهد؟ تغييرات قيمت مي

  ٢تورم، پايداری آن و پراکندگی قيمتهای نسبي  ١ نوسان-٣

به منظور استخراج نوسان نرخ تورم هر يک از اقالم شاخص قيمت کل تفاضـل لگـاريتم     

 :گيريم قيمت کاالها و خدمات موجود در سبد شاخص کل را به صورت ذيل در نظر مي
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 بـدين صـورت تعريـف       (i)نوسان نرخ تورم ماهانه هر يـک از اقـالم           ) ٤(برحسب رابطه   

 :شود مي
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________________________________________________________ 
١ - Volatility 
٢ - Relative Price variability (RPV) 



 

 روند  
 

١٢٢ 

 توســط محققــان آمــار بــراي اســتخراج قيمتهــاي کــل و ١معمــوالً شاخــصهاي ديويژيــا

اين شاخصها به دليل داشتن فرم تـابعي بـه آسـاني    . شوند هاي مقداري به کارگرفته مي      شاخص

شـاخص قيمـت    . اشتن ويزگيهای خاص مقبوليت بيـشتري دارنـد       قابل ارائه بوده و  به خاطر د       

از ) ١٩٧٨(تواند به عنوان گشتاور مرتبه اول ارائه شود که پـارک              ديويژيا در هر دوره زماني مي     

همچنين با اين توزيع گشتاور مرتبه دوم . برد عنوان توزيع تغييرات قيمتهاي نسبي نام مي آن به

 .و سوم نيز قابل دستيابی است

گونه که قبالً اشاره شد        انهم
it

q   و 
it

p            به ترتيب بيانگر مقدار و  قيمت يک گروه کـاال 

 به  t گروه موجود در زمان      n از   iبنابراين سهم هزينه براي کاالي      . باشد   مي tو خدمت در زمان     

 :باشد صورت زير مي
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∗که در آن
itw متوسط سهم هزينه  کاالي  i در زمان t و t-باشد  مي١. 

 قيمت ديويژيا به  تورم هر يک از اقالم موجود در سبد باشد شاخصitΠبا فرض اين 

 :شکل زير خواهد شد
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از . نمايـد   د است که شاخص ديويژيا توزيع تصادفي مفيدي ارائه مـي          معتق) ١٩٦٧(تايل  

۱آنجايي که   
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W ممکـن اسـت بـه      ) سـهم هـا   ( وزنها   ، از نظر او   باشد   مي

________________________________________________________ 
١ -Divisia Indexes 
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١٢٣ 

توانـد بـه عنـوان گـشتاور       مـي فوقعنوان احتمال در نظرگرفته شود و شاخص قيمت در رابطه      

 مـستقيماً گـشتاور     ،وزنها بـه عنـوان احتمـاالت      توزيع  .  شود ارائهک توزيع احتمال    مرتبه اول ي  

 :دهد مرتبه دوم و سوم را نتيجه مي
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 را شـاخص مناسـبي   واريانستغييرپذيري در معادله  معيار   تايل   .)١٩٧٨پارک،  ( گيرد  اندازه مي 

پارک  .داند  در حول ميانگين آنها مي      سبد خانوار   تغييرات قيمت هريک از اقالم     پراکندگيبراي  

چـولگي  معيـار    بر همين اساس     نموده و شاخص تغييرپذيري قيمت نسبي معرفي      را  ) ٨(رابطه  

 .شود در نظر گرفته ميبه عنوان شاخص چولگي قيمت نسبي ) ٩(در معادله 

زماني که تعداد دفعات تغييرات قيمت هر يک از اجزاي شاخص کل و يا نوسـانات آن                  

رود که تغييرات ماهانه قيمتها همبستگي ضعيف با مقـادير گذشـته خـود                باشد انتظار مي  زياد  

دهنده شاخص  به عبارت ديگر تورم هر يک از گروههاي کااليي و خدماتي تشکيل. داشته باشند 

به منظـور آزمـون ايـن نظريـه نيـز فـرض             .  کمتري باشد  ١کل در مقاطع ماهانه داراي پايداري     

 :نمايد  در سبد شاخص قيمت از فرآيند تصادفي زير پيروي iي شود که قيمت کاال مي
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________________________________________________________ 
١ - Persistency 



 

 روند  
 

١٢٤ 

>۱که در رابطه فوق      
i

ρ    بيانگر شرط ثبات و itε      شوک تصادفي داراي توزيع نرمال 

دهـد تغييـر     به عبارتي ضريب کمتر از واحد نشان می       . باشد  با ميانگين صفر و واريانس ثابت مي      

قيمت هر يک از اقالم موجود در سبد شاخص قيمت نسبت بـه شـوکهاي تـصادفي تمايـل بـه                     

اهانه هـر يـک از اقـالم موجـود در سـبد             رابطه تورم م  ) ١٠(با بکار بردن معادله     . پايداري دارند 

 :شود شاخص قيمت به صورت ذيل تعريف مي

)١١(                                                                          
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 .باشد  مي(i) ضريب پايداري تورم براي کاال و خدمت iρکه در آن 

 کننده تکرار تغييرات قيمت تجزيه تورم وعوامل تعيين -٤

در اين قسمت اين پرسش مطرح است که چگونه رفتار قيمتها در طي زمان دچار تغيير                

در زمينه رفتار قيمتها در سطح خرد و عوامل اثرگذار بر تغييرات آنها در تعيين سطح         . شوند  مي

 مـدلهاي تعـديل قيمـت برمبنـاي         در. عمومي قيمتها ديدگاههاي مختلفي مطـرح شـده اسـت         

شود در بازارهايي که تکرار تغييرات قيمتي کاالها و خدمات تداوم داشته باشد                بيان مي  ١هزينه

 در اين الگوها بخـشی از تکـرار تغييـر قيمـت توليـدات از                ٢.نرخهاي تورم نيز باالتر خواهد بود     

به زمان تغييرات قيمت هر يک اما در مدلهاي قيمت وابسته .  شود هزينه تغيير قيمت ناشی می

به عبارتي يک بنگاه ممکن اسـت قيمـت         . شوند  زا تعيين مي    از کاالها و خدمات به صورت برون      

 يا اينکه در مواقعي قيمت محصوالت       ٣های زماني متفاوت تعيين نمايد      کاالهاي خود را در دوره    

کـالو   -ای مـدل تيلـور    ه   به هر حال براساس يافته     ٤.توليدي را به صورت تصادفي مشخص نمايد      

کاالها و خدمات توليدي را در يک دوره زماني مشخص ثابت نگه  ها تعديل قيمت بخشي از بنگاه

________________________________________________________ 
١ - Menu -cost models 
٢ - Taylor, ١٩٩٩ 
٣ - Taylor, ١٩٨٠ 
٤ - Calvo, ١٩٨٢ 
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برحسب مقـدار تغييـرات قيمتهـا توضـيح داده          " در چنين شرايطي نوسان تورم کامال     . دارند  مي

هـا    نگـاه شود کـه ب     گذاري وابسته به وضعيت فرض مي       از سوی ديگر در مدلهاي قيمت     . شود  مي

بـراي مثـال يـک    . نماينـد  قيمت کاالها و خدمات توليدي خود را در پاسخ به شوکها تعديل مي    

در ايـن مـدلها تکـرار       . تعديل قيمتهـا خواهـد شـد      ) محرک(شوک در هزينه نيروي کار انگيزه       

لذا در مدلهاي قيمت وابـسته بـه وضـعيت بخـشي از             . باشد  زا مي   تعديل قيمتها به صورت برون    

ا تغييرات قيمت کاالها و خدمات را برحسب وقايع اقتصادي تعيـين نمـوده و قيمتهـا را                  ه  بنگاه

 .دهند نسبت به شرايط بازار تغيير مي

واريانس تغييـرات قيمـت بـه دو        " کرايوستو"و  " کلينو"در اين قسمت با استفاده از روش        

 است کـه قيمـت      اقالمي) وزن(شود؛ عامل بسيط بيانگر سهم        عامل بسيط و متمرکز تجزيه مي     

تغييـرات  ) مقـدار (يابد و عامل متمرکـز سـطح          آنها در سبد شاخص قيمت در هر ماه تغيير مي         

کـراي  "و  " کلينو"به عقيده   . گيرد  مي  قيمت اقالم موجود در سبد موجود را به طور ماهانه اندازه            

اهميـت  گفتـه داراي   اين دو عامل در تعيين دامنه قيمت و نوسان آن در مـدلهاي پـيش         " وستو

گـذاري    يابد کـه در آنهـا قيمـت          بيشتر درالگوهايی تبلور می    (EM)عامل اول   . باشد  زيادي مي 

پذيرد در حالي که عامـل دوم         کاالها و خدمات بر حسب شرايط و وضعيت اقتصادی صورت می          

(IM)باشد گذاري وابسته به زمان مي  تنها منبع مهم پويايي تورم در مدلهاي قيمت. 

 بيـانگر تـورم     tπ تورم به دو عنصر گفته شده ابتدا فرض می شود کـه              به منظور تجزيه  

کاالها و خـدمات موجـود در سـبد         ) وزن( اهميت نسبي    itwباشد که در آن        مي tکل در زمان    

 :باشد مي....  کننده، توليدکننده و يا  شاخص قيمت مصرف
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 در تورم کل فرض شـده  (i)هر گروه از کاالها و خدمات   ) وزن(ابتدا براي استخراج سهم   

شود که براسـاس      اي استخراج مي    دهنده  کننده از اجزاي تشکيل     است که شاخص قيمت مصرف    



 

 روند  
 

١٢٦ 

شاخص قيمـت  . کنند سهم آنها در مخارج مصرفي خانوار وزنهاي مخصوص به خود را کسب مي       

 :باشد  از شاخص السپيرز به شکل زير مي نمودي(CPI)کننده  مصرف
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ارت مزبـور    گروههاي شاخص قيمت السـپيرز، عبـ        براي تمام  ioP=١با در نظر گرفتن     

  :صورت زير خواهد بود به
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دهنده سبد شاخص قيمت عبارتست  در فرمول فوق وزنهاي تورم هر يک از اقالم تشکيل

 :از

۱

۱,

−

−=
t

tiio

it p
pw

r 

توان وزنهاي تورم هر گروه را به شکل زير برحسب قيمتهـاي نـسبي                يواضح است که م   
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 :توان رابطه تورم کل ماهانه را به صورت زير نوشت گفته مي بنابراين براساس روابط پيش
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در رابطه مذکور اين امکان وجود دارد کـه تـورم ماهانـه کـل اقـالم بـه سـهم کاالهـا و            

)fr(کنـد     کننده که قيمت آنها در طي ماه تغيير مي          خدماتي از سبد مصرف   
t

 و متوسـط وزنـي      

(تغييرات قيمت هر يک از اقالم       
t

(dp  ر واقع واريـانس تـورم در طـي زمـان بـه             د.  تجزيه شود

واريانس مقدار تغييرات قيمت، واريانس سهم کاالها و خدماتي از سبد خانوار کـه قيمـت آنهـا                  

 .کند و کواريانس بين اين دو به صورت زير قابل تفکيک است تغيير مي

)١٦              (pdr.fr)fp).(frd(dppd.frr.dpf.dpfrπ
ttttttt

−−−++== 
 

برحـسب رابطـه    . باشـد    نماگر ميانگين در دوره مورد بررسـی مـي         pdو   rfکه در آن    

 :تجزيه واريانس تورم کل به شکل ذيل خواهد بود) ١٦(
 

)١٧  (
4444444 34444444 214434421

SDPterms

tttt

TDPterm

tt
covr))fp).(frd(dppd.var(fr).var(dprf)Var(π ۲۲ +−−++= 

 r))fp).frd(dppd.fr,r.dpfcov(cov
ttttt
−−+= 

dpfrVar      که                                                                      t +=)(π 

 تغييـر نماينـد آنگـاه       tبنابراين اگر قيمت همه اقالم موجود در سبد مـصرفي در زمـان              

١=tfr و tt dp=πخواهد شد . 

 تفکيک شده و سهم نوسانات dp و frواريانس تورم به دو جزء ) ١٧(با استفاده از رابطه 

پـذير    ثباتي و يا تنـاوب تغييـرات تـورم بـه سـهولت امکـان                وامل فوق در تبيين بي    هر يک از ع   



 

 روند  
 

١٢٨ 

اما پرسش اساسي ديگر در اين زمينه آن است کـه مقامـات سياسـتگزار تـا چـه حـد                     . شود  مي

 را نسبت به تغييرات ماهانه حداقل نموده و با کنترل نوسانات آن سطح تورم               (fr)قادرند عامل   

س ادبيات نظری نوسان در سهم اقالمي از کاالها و خـدمات موجـود              براسا. کل را کاهش دهند   

 توسط يک مدل تصادفي خطي به صورت زير         (frt)يابد    در سبد خانوار که قيمت آنها تغيير مي       

 :شود توضيح داده مي

)١٨                         (                                   ttt ZTfr εβαα +++= ١٠ 
 

 بردار متغيرهاي توضيحی مهمي از قبيل رشد نقدينگی، نرخ تورم،           tZه مزبور   در معادل 

بـه عبـارتي شـامل متغيرهـايي اسـت کـه            . نمايد   را تبيين مي   frtاست که تغييرات    ... نرخ ارز و  

 معتقدندکـه   ١"سـباتيني "و  " فـابيني . "دهنـد   شرايط اقتصادي و يا وقايع اقتصادي را نـشان مـي          

هاي توليد و يـا شـوکهاي تقاضـا           ها  قيمت کاالها و خدمات خود را نسبت به تغيير هزينه             نگاهب

انـد کـه نـرخ تـورم و نـرخ ارز نقـش                 نشان داده  ٢"فرايبرگ"و  " آپل"همچنين  . نمايند  تعديل می 

هـاي گذشـته بازگوکننـده     تـورم دوره . نماينـد  گذاري کاالها و خدمات ايفا مـي      مهمي در قيمت  

تورمي آينده بوده و تعديل قيمت اقالم مختلف کاال و خدمات در سبد مصرفي را بـه                 فشارهاي  

  عالوه بر اين در برخی از اقتصادها افزايش در سـطح عمـومي قيمـت              . دهند  سمت باال سوق مي   

دهد و به     بدون اثرگذاري بر روي ساختار قيمتهاي نسبي، قيمتهاي خرده فروشي را افزايش مي            

ها متغيرهاي ديگر همچون کلهاي پـولي         بنگاه. گيرد  کنندگان قرار مي    رفآسانی مورد قبول مص   

 جملـه  tε) ١٨(در معادلـه  . گيرنـد  را به عنوان شاخصي از فشارهاي هزينه درآينده در نظر مي     

 .شود که داراي فرآيند گام تصادفي است خطا بوده و فرض مي

 

________________________________________________________ 
١ - Fabiani & Sabbatini (٢٠٠۴) 
٢ - Apel & Friberge (٢٠٠۴) 
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١٢٩ 

 شده سبک وقايع براساس کننده مصرف قيمت شاخص مدهع گروههای رفتار تحليل و تجزيه -٥

 در اقتصاد ايران نشان ١٣٧٧:١ -١٣٨٥:٥بررسي روند شاخص قيمتهاي ماهانه در طي دوره 

بـه بيـان    . يابد   درصد افزايش مي   ٤٨/٠کننده هر ماه      دهد به طور متوسط شاخص قيمت مصرف        مي

جود در سبد مصرفي خانوار در دوره ذکـر   قلم کاال و خدمات مو٣١٠ديگر متوسط نرخ تورم ماهانه  

کننده در    نرخ تورم ماهانه گروههاي اصلي شاخص قيمت مصرف       . باشد   درصد مي  ٤٨/٠شده معادل   

جدول شماره يک حکايت از آن دارد که گروه درمان و بهداشت و گروه مسکن، سوخت و روشنايي                  

رات قيمتي در بين هشت گروه اصلي        درصد داراي باالترين تغيي    ٥٩/٠ و   ٦٣/٠هر کدام به ترتيب با      

. باشد که تغييرات ماهانه شاخص قيمت اجاره مسکن بيشترين سهم را در تبيين تورم کـل دارد          مي

 درصد رشد ماهانه قيمـت داراي کمتـرين         ٢٥/٠در حالي که در دوره مورد مطالعه گروه پوشاک با           

بررسـي شـاخص قيمـت      . ستکننده بوده ا    نرخ تورم در بين گروههاي اصلي شاخص قيمت مصرف        

دهد اقالم کااليي به طور متوسط ماهانـه بـا            کننده به تفکيک گروههاي اختصاصي نشان مي        مصرف

 درصد تورم مواجه شده است در حالي که قيمت اقالم خدماتي در سبد مصرفي خانوار در هر                 ٣٨/٠

رشد بيشتري در قيمتها     درصد افزايش يافته و در مقايسه با گروه کااليي از شتاب             ٦١/٠ماه معادل   

 .همراه بوده است
 

 )١٣٧٧:٠١ ـ ١٣٨٥:٠٥(کننده در دوره  خص قيمت مصرف در گروههاي عمده شا ضرايب برآوردي برخي از ويژگيهاي تورم به تفکيک-١جدول 

 نوع شاخص
شاخص 
 کل

 پوشاک
تفريح 

تحصيل 
 و مطالعه

مسکن، 
سوخت و 
 روشنايي

خوراکيها 
آشاميدنيها 
 و دخانيات

 کاال
کاالها و 
خدمات 
 متفرقه

اثاث و کاالها 
و خدمات 
مورد استفاده

درمان و 
 بهداشت

خدمت
حمل و 
نقل و 
ارتباطات

 ٣٩/٠ ٦١/٠ ٦٣/٠ ٣٦/٠ ٥١/٠ ٣٨/٠ ٤٤/٠ ٥٩/٠ ٤٩/٠ ٢٥/٠ ٤٨/٠ )درصد(تورم  نرخ متوسط

 ٥٧/٠ ٤٨/٠ ٤٩/٠ ٢٣/٠ ٦٨/٠ ٦٨/٠ ٠٤/١ ٣٢/٠ ٢٢/١ ١٥/٠ ٤٠/٠(Volatility) تورم نوسان

پايــــــداري تــــــورم
(Persistency) 

٣٥/٠ ١٧/٠ ٤٥/٠ ٦٧/٠ ١٢/٠ ٣٣/٠ ٣١/٠ ٠٣/٠ ٠٢/٠ ٤٨/٠ ٢٧/٠ 

 ٣٣/٠ ٢٣/٠ ٢٤/٠ ٠٥/٠ ٤٦/٠ ٤٧/٠ ٠٨/١ ١٠/٠ ٤٨/١ ٠٢/٠ ١٦/٠ (Var)واريانس تورم 



 

 روند  
 

١٣٠ 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

نمودار۲- متوسط نرخ تورم ماهانه گروههای عمده شاخص قيمت مصرف کننده در دوره 

(۱۳۷۷:۰۱ -۱۳۸۵:۰۵)

۰/۰۰
۰/۱۰
۰/۲۰
۰/۳۰
۰/۴۰
۰/۵۰
۰/۶۰
۰/۷۰

شاخص كل  پوشاك  تفريح

تحصيل و

مطالعه 

مسكن ،

سوخت و

روشنايي 

خوراكيها

آشاميدنيها

و دخانيات 

كاال  كاالها و

خدمات

متفرقه 

اثاث و

كاالها و

خدمات
مورد

استفاده 

درمان و

بهداشت 

خدمت  حمل و نقل

و ارتباطات 

 کننده در دوره  متوسط نرخ تورم ماهانه گروههاي عمده شاخص قيمت مصرف–٢نمودار
(١٣٨٥:٠٥-١٣٧٧:٠١) 

نمودار۱- روند نرخ تورم ماهانه شاخص قيمت مصرف کننده 

-۱/۰

-۰/۵

۰/۰

۰/۵

۱/۰

۱/۵

۲/۰

۲/۵

۱۳۷۷:۰۳ ۱۳۷۷:۱۱ ۱۳۷۸:۰۷ ۱۳۷۹:۰۳ ۱۳۷۹:۱۱ ۱۳۸۰:۰۷ ۱۳۸۱:۰۳ ۱۳۸۱:۱۱ ۱۳۸۲:۰۷ ۱۳۸۳:۰۳ ۱۳۸۳:۱۱ ۱۳۸۴:۰۷ ۱۳۸۵:۰۳



 

 ...يير قيمتهاي تناوب تکرار تغ

 

١٣١ 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

کننـده   مـصرف بررسي همزمان نرخ تورم و وزنهاي تورمي هريک از اجزا  شاخص قيمت        

محاسبه وزنهـاي تـورمي گروههـاي اصـلي و          . نمايد  نتايج روشنتري از نوسانات قيمتي ارائه مي      

دهد در طـي سـالهاي         نشان مي  ٥ و   ٤کننده در نمودار شماره       اختصاصي شاخص قيمت مصرف   

 وزن تورمي گروه مسکن سوخت و روشـنايي  در تبيـين تغييـرات شـاخص                 ١٣٧٧:١-١٣٨٥:٥

  کـه در طـول ايـن دوره وزن          طـوري    همواره روندي صعودي داشته است به      کننده  قيمت مصرف 

 سهم تورمي گروه کـاال در       ٥در نمودار شماره    .  درصد افزايش يافته است    ٦تورمي گروه مذکور    

کـه در ماههـای ابتـدايی         طوري  باشد به   تعيين ميزان تورم کل در طي سالهاي اخير کاهنده مي         

کننده   تعيين تورم گروه اختصاصي شاخص قيمت مصرف درصدي آن در٦٠/٠ وزن ١٣٧٧سال 

بنـابراين بررسـي همزمـان تغييـرات شـاخص      .  درصد در انتهاي دوره تنزل يافته است  ٥٢/٠به  

ن دارد کـه طـي      کننده با روند زماني وزنهاي تورمي هريـک از اجـزا حکايـت از آ                قيمت مصرف 

سالهاي اخير تحوالت عمده قيمتهاي نسبي در بازار کاال و خدمات، تغييرات صورت گرفتـه در                

کنندگان تاثير گذاشـته و نهايتـاً سـهم           بازدهي داراييهاي مالي و بازار پول بر ترجيحات مصرف        

وره در طـي د   . تورمي گروههاي مختلف کاال و خدمات را در تعيين تورم کل تغييـر داده اسـت               

که سهم تـورمی گـروه        مورد مطالعه سهم تورمي گروه پوشاک از تورم کل کاهش يافته درحالي           

نمودار۳- روند نرخ تورم ماهانه در گروه های خوراکی و غير خوراکی شاخص قيمت مصرف کننده

-۱/۰

-۰/۵

۰/۰

۰/۵

۱/۰

۱/۵

۱۳۷۷:۰۳ ۱۳۷۸:۰۱ ۱۳۷۸:۱۱ ۱۳۷۹:۰۹ ۱۳۸۰:۰۷ ۱۳۸۱:۰۵ ۱۳۸۲:۰۳ ۱۳۸۳:۰۱ ۱۳۸۳:۱۱ ۱۳۸۴:۰۹

تورم گروه خوراکی تورم  گروه غير خوراکی

 ه کنند  روند نرخ تورم ماهانه در گروههاي خوراکي و غيرخوراکي شاخص قيمت مصرف –٣نمودار



 

 روند  
 

١٣٢ 

 واحـد   ٣١/٠در حـدود    (رغم برخـورداري از وزن تـورمي بـاال            مسکن و سوخت و روشنايي علي     

در همين دوره   . در مقايسه با اجزای ديگر شاخص قيمت دارای روند صعودي بوده است           ) درصد

 واحد درصد از رونـد      ٢٨/٠ ماهانه گروه خوراکيها، آشاميدنيها و دخانيات با         متوسط وزن تورمی  

 .نزولی برخوردار بوده است

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار ۴-روند زمانی  وزنهای تورمی گروه های اصلی شاخص قيمت مصرف کننده

۰/۰

۰/۱

۰/۲

۰/۳

۰/۴

۱۳۷۷:۰۳ ۱۳۷۷:۱۱ ۱۳۷۸:۰۷ ۱۳۷۹:۰۳ ۱۳۷۹:۱۱ ۱۳۸۰:۰۷ ۱۳۸۱:۰۳ ۱۳۸۱:۱۱ ۱۳۸۲:۰۷ ۱۳۸۳:۰۳ ۱۳۸۳:۱۱ ۱۳۸۴:۰۷ ۱۳۸۵:۰۳

ی
رم
تو

ن 
وز

پوشاك  مسكن ، سوخت و روشنايي  خوراكيها آشاميدنيها و دخانيات  حمل و نقل و ارتباطات 

 کننده هاي اصلي شاخص قيمت مصرف روند زماني وزنهاي تورمي گروه-٤نمودار

نمودار۵-  روند زمانی وزنهای تورمی گروه های اختصاصی شاخص قيمت مصرف کننده

۰/۰

۰/۱

۰/۲

۰/۳

۰/۴

۰/۵

۰/۶

۰/۷

۱۳۷۷:۰۳ ۱۳۷۷:۱۱ ۱۳۷۸:۰۷ ۱۳۷۹:۰۳ ۱۳۷۹:۱۱ ۱۳۸۰:۰۷ ۱۳۸۱:۰۳ ۱۳۸۱:۱۱ ۱۳۸۲:۰۷ ۱۳۸۳:۰۳ ۱۳۸۳:۱۱ ۱۳۸۴:۰۷ ۱۳۸۵:۰۳

ی 
رم
تو

ن 
وز

كاال  خدمت  مسكن ، سوخت و روشنايي 

 کننده هاي اختصاصي شاخص قيمت مصرف روند زماني وزنهاي تورمي گروه–٥نمودار
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کننده در دوره مورد مطالعه  تجزيه و تحليل سريهاي زماني ماهانه شاخص قيمت مصرف       

غييـر قيمـت معـادل      دهد در اقتصاد ايران به طور متوسط در هر ماه تعـداد دفعـات ت                نشان مي 

کننده تقريباً در هر     به عبارت ديگر تمام کاالها و خدمات موجود در سبد مصرف          . باشد   مي ٨٦/٠

مقايسه تعـداد دفعـات ماهانـه       ). ٢جدول(شوند    ماه نزديک به يک بار با تغيير قيمت مواجه مي         

سـت کـه    کننده بيانگر آن ا     تغيير قيمتها در گروههاي اصلي و اختصاصي شاخص قيمت مصرف         

قيمت اقالم غيرخوراکي به طور متوسط در هر ماه با يک مرتبه تغيير همراه است در حالي کـه                   

 بيانگر آن اسـت کـه يـک بـار تغييـر در              ٧/٠تغييرات ماهانه قيمت کاالهاي خوراکي با ضريب        

هاي گروههاي اختصاصي شـاخص       نتايج فوق با يافته   . انجامد  زماني بيش از يک ماه به طول مي       

که ضريب تکرار تغيير قيمـت اقـالم خـدماتي            طوري  باشد به   کننده نيز سازگار مي     مصرفقيمت  

 باالتر از ضريب تکـرار تغييـر قيمـت ماهانـه اقـالم              ٩٨/٠کننده با مقدار      موجود در سبد مصرف   

توان اظهار داشت  اجراي قانون تثبيـت قيمتهـا کـه بيـشتر شـامل       باره می در اين. کااليي است 

باشند، کاهش تعرفه کاالهاي مصرفي خوراکي و واردات آنهـا در شـرايط مـورد            ياقالم کااليي م  

نياز، عرضه محصوالت کشاورزي و همچنين شفاف و رقابتي بودن بازار کاالهـا درکنـار ماهيـت                 

ناهمگن اقالم خدماتي از عوامل پايين بودن متوسط دفعات تغيير قيمت ماهانه اقالم کااليي در               

دهـد کـه طـي ماههـای           نشان مي  ٣ نتايج ارائه شده در جدول شماره     . ستبرابر اقالم خدماتي ا   

کننـده بـه طـور         قلم از کاالها و خدمات موجود در سـبد مـصرف           ١١ تعداد   ١٣٨٣:١ – ٨٤:١٢

به بيان ديگر قيمت اين اقـالم دايمـاً         . شوند  متوسط در هر ماه يک مرتبه دچار تغيير قيمت مي         

بررسـي شـاخص    . باشـد   زماني قيمـت آنهـا ثابـت نمـي        در حال تغيير است و در هيچ محدوده         

دهـد در     کننـده نـشان مـي       قيمــت ماهانه تمام کاالها و خدمات موجود در سبد هزينه مصرف          

 نوع کاال و خدمت وجود داشته است کـه بـا کمتـرين دفعـات                ٧ فقط   ١٣٨٣ – ٨٤دوره زماني   

 مـاه  ٥/٢٣" ت آنهـا تقريبـا   تغيير قيمتها مواجه بوده و به طور متوسط مدت زمان ثبـات قـــيم             



 

 روند  
 

١٣٤

 نـوع کـاال و      ١٨١ ثبات قيمـت تعـداد       ٣هاي ارائه شده در جدول شماره       براساس يافته . باشد  مي

خدماتي نيز هستند به طور متوسط به بيـشتر از          " کننده که غالبا    خدمت موجود در سبد مصرف    

گين حداکثر يک مرتبه    به بيان ديگر قيمت ماهانه اين اقالم به طور ميان         . يابد  يک ماه ادامه نمي   

 ماهـه سـالهاي     ٢٤تجزيه و تحليل قيمتهاي ماهانه خرده فروشي در طـي           . شود  دچار تغيير مي  

 از اقــالم ٧/٩٧( قلــم از کاالهــا و خــدمات مــصرفي    ٣٠٣ نــشان داد حــداکثر  ١٣٨٣-٨٤

اي کمتر از يکسال در اقتصاد ايـران دچـار تغييـر         در محدوده ) کننده  دهنده سبد مصرف    تشکيل

لذا در طي ماههای مورد بررسی متوسط زماني که قيمت اقالم موجود در سـبد               . اند  ت شده قيم

 تعـداد   ٥٢/٠باشد که متنـاظر بـا رقـم            ماه مي  ٢/٣"  کننده با تغيير همراه نشدند حدودا       مصرف

 .باشد دفعات تکرار تغيير قيمت در ماه مي
 کننده عمده در سبد شاخص قيمت مصرف تعداد دفعات تغيير و ثبات قيمت به تفکيک گروههاي -٢جدول 

 نوع شاخص
شاخص قيمت 

 کننده مصرف
 گروه خوراکي

گروه 
 غيرخوراکي

 گروه کاالها گروه خدمات

 ٧٢/٠ ٩٨/٠ ٠٠/١ ٧٠/٠ ٨٦/٠(Frequency)متوسط دفعات تغيير قيمت 

 ٧٩/٠ ٢٦/٠ ــ ٨٣/٠ ٥١/٠ (Duration)متوسط زمان ثبات قيمت 

 ٣٣/٠ ١٧/٠ ٠٩/٠ ٣١/٠ ٢٧/٠ (Persistency)پايداري تورم 

 ٦٨/٠ ٤٨/٠ ــ ٠٤/١ ٤٠/٠ (Volatility)نوسان تورم 

 ٢٢/٠ ٠٨/٠ ٣٣/٠ ١٤/٠ ٤٧/٠ )درصد (١متوسط نرخ تورم ماهانه

 . با وزنهاي متغير محاسبه شده است-١

 

براي گروههاي اصلي شاخص قيمت      »Duration«و   »Frequency«مقادير شاخصهاي   

 ترســيم ١٣٧٧:٠١ – ١٣٨٥:٠٥ در طــي ســالهاي ٧ و ٦هــاي شــمارهکننــده در نمودار مــصرف

براسـاس ضـرايب محاسـباتی در گروههـاي مـسکن، سـوخت و روشـنايي و درمـان و                    . اند  شده



 

 ...يير قيمتهاي تناوب تکرار تغ

 

١٣٥ 

دهـد کـه در گـروه مـسکن،           بهداشت به طور متوسط در هر ماه يک مرتبه تغيير قيمت رخ مي            

راردادهـاي رهـن و اجـاره       سوخت و روشنايي تغيير نرخهاي اجاره مـسکن بـه دليـل تمديـد ق              

 .باشد مهمترين عامل تکرار ماهانه تغييرات شاخص قيمت اين گروه مي

 حکايـت از    ٩ و   ٨در نمودارهای شـماره      (Duration)متوسط دوره زماني ثبات قيمتها      

مطالعه شاخص قيمت گـروه تفـريح و تحـصيل و مطالعـه بـا                آن دارد که در طي سالهاي مورد      

 مـاه پايـدارترين گـروه شـاخص قيمـت           ٥/١ي ثبات قيمـت يعنـي بـا         بيشترين طول دوره زمان   

گروه حمل ونقل ارتباطات، خوراکيهـا و آشـاميدنيها بـا متوسـط زمـاني               . باشد  کننده مي   مصرف

گانـه شـاخص      هاي دوم و سوم ثبات قيمت در بـين گروههـاي هـشت              کمتر از يک ماه در رتبه     

 .کننده قرار دارند قيمت مصرف



 

 روند  
 

١٣٦ 

 )١٣٨٣:٠١-٨٤:١٤(دوره  در کننده مصرف سبد در موجود خدمات و کاالها حسب بر قيمت ثبات تغيير دفعات دادتع  متوسط-٣جدول 

تعداد کاال و خدمات موجود در 
 کننده سبد شاخص قيمت مصرف

متوسط دفعات تغيير 
قيمت در ماه 
(frequency) 

متوسط زمان ثبات 
قيمت در ماه 
(duration) 

فراواني تجمعي 
 خدماتتعداد کاال و

درصد فراواني تجمعي 
 کاال و خدمات

٥/٣ ١١ ٠٠/٠ ١ ١١ 

٧/٨ ٢٧ ٣٠/٠ ٩٦/٠ ١٦ 

٨/١٦ ٥٢ ٤٠/٠ ٩٢/٠ ٢٥ 

٣/٢٢ ٦٩ ٥٠/٠ ٨٨/٠ ١٧ 

٧/٢٧ ٨٦ ٦٠/٠ ٨٣/٠ ١٧ 

٨/٣٤ ١٠٨ ٦٥/٠ ٧٩/٠ ٢٢ 

٩/٤١ ١٣٠ ٧٠/٠ ٧٥/٠ ٢٢ 

٨/٤٦ ١٤٥ ٨٠/٠ ٧١/٠ ١٥ 

٥/٥٣ ١٦٦ ٩٠/٠ ٦٧/٠ ٢١ 

٤/٥٨ ١٨١ ٠٠/١ ٦٣/٠ ١٥ 

٥/٦٤ ٢٠٠ ١/١ ٥٨/٠ ١٩ 

٣/٧١ ٢٢١ ٣/١ ٥٤/٠ ٢١ 

٨/٧٥ ٢٣٥ ٤/١ ٥٠/٠ ١٤ 

١/٧٨ ٢٤٢ ٦/١ ٤٦/٠ ٧ 

٠/٨٠ ٢٤٨ ٩/١ ٤٢/٠ ٦ 

٦/٨٠ ٢٥٠ ١/٢ ٣٨/٠ ٢ 

٩/٨١ ٢٥٤ ٥/٢ ٣٣/٠ ٤ 

٢/٨٤ ٢٦١ ٩/٢ ٢٩/٠ ٧ 

١/٨٧ ٢٧٠ ٥/٣ ٢٥/٠ ٩ 

٠/٩٠ ٢٧٩ ٣/٤ ٢١/٠ ٩ 

٩/٩٢ ٢٨٨ ٥/٥ ١٧/٠ ٩ 

٨/٩٥ ٢٩٧ ٥/٧ ١٣/٠ ٩ 

٧/٩٧ ٣٠٣ ٥/١١ ٠٨/٠ ٦ 

٠/١٠٠ ٣١٠ ٥/٢٣ ٠٤/٠ ٧ 



 

 ...يير قيمتهاي تناوب تکرار تغ

 

١٣٧ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

نمودار۷- متوسط زمان ثبات قيمتها در گروههای عمده شاخص قيمت مصرف کننده(۱۳۷۷:۰۱-۱۳۸۵:۰۵)

۰/۰
۰/۲
۰/۴
۰/۶
۰/۸
۱/۰
۱/۲
۱/۴
۱/۶
۱/۸

شاخص كل  پوشاك  تفريح

تحصيل و

مطالعه 

مسكن ،

سوخت و

روشنايي 

خوراكيها

آشاميدنيها و

دخانيات 

كاال  كاالها و

خدمات

متفرقه 

اثاث و

كاالها و

خدمات

مورد استفاده 

درمان و

بهداشت 

خدمت  حمل و نقل

و ارتباطات 

ـاه  
ر ـم
ـا د

هـ
ت 

مــ
 قي
ت
ـبـا
ن ث

مــا
ط ز

ســ
تو

 (١٣٨٥:٠٥-١٣٧٧:٠١)کننده  قيمتها در گروههاي عمده شاخص قيمت مصرفزمان ثبات متوسط–٧نمودار 

 
ط 
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ها
مت
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ت  
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نمودار ۶-  متوسط تعداد دفعات تغيير قيمتها در گروههای عمده شاخص قيمت مصرف کننده(۱۳۷۷:۰۱-۱۳۸۵:۰۵)

۰/۰

۰/۲

۰/۴

۰/۶

۰/۸

۱/۰

۱/۲

شاخص كل  پوشاك  تفريح

تحصيل و

مطالعه 

مسكن ،

سوخت و

روشنايي 

خوراكيها

آشاميدنيها و

دخانيات 

كاال  كاالها و

خدمات

متفرقه 

اثاث و

كاالها و

خدمات

مورد استفاده 

درمان و

بهداشت 

خدمت  حمل و نقل

و ارتباطات 

ـاه  
 مـ
در

ت 
مــ

 قي
ــير

تغي
ت 

عــا
دف

ط 
ســ

تو

 (١٣٨٥:٠٥-١٣٧٧:٠١)کننده  يمتها در گروههاي عمده شاخص قيمت مصرف متوسط تعداد دفعات تغيير ق– ٦نمودار 
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١٣٨

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

کننـده، مقـادير      به منظور بررسي پايداري تورم گروههاي عمده شاخص قيمت مصرف          

 بــرآورد شـده و نتــايج آن در نمــودار  ١٣٧٧:١ -١٣٨٥:٥تـابع خــود همبـستگي در طــي دوره   

شود تغييرات تورم ماهانه هر يک از         که مالحظه مي    طوري  همان. ش گرديده است   گزار ١٠شماره

نمودار ۹ -  متوسط مدت زمان  ثبات قيمتها بر حسب تعداد کاال و خدمات موجود در سبد شاخص قيمت مصرف کننده

۰

۵

۱۰

۱۵

۲۰

۲۵

۳۰

۰/۰ ۰/۳ ۰/۴ ۰/۵ ۰/۶ ۰/۷ ۰/۷ ۰/۸ ۰/۹ ۱/۰ ۱/۱ ۱/۳ ۱/۴ ۱/۶ ۱/۹ ۲/۱ ۲/۵ ۲/۹ ۳/۵ ۴/۳ ۵/۵ ۷/۵ ۱۱/۵۲۳/۵

متوسط ماهانه ثبات قيمت ها در ماه

ت  
دما

خــ
 و 
ــاال

د ک
دا
عــ
ت

کننده زمان ثبات قيمتها بر حسب تعداد کاال و خدمات موجود در سبد شاخص قيمت مصرفمدت متوسط–٩نمودار 

ت
دما

 خ
ال و

کا
د 
دا
 تع

 
 

 ها در ماهقيمتماهانه ثباتمتوسط

نمودار۸ -  متوسط دفعات تغيير  قيمتها  بر حسب تعداد کاالها و خدمات موجود در سبد شاخص قيمت مصرف کننده

۰
۵
۱۰
۱۵
۲۰
۲۵
۳۰

۱
۰ /۹۶ ۰ /۹۲ ۰ /۸۸ ۰ /۸۳ ۰ /۷۹ ۰ /۷۵ ۰ /۷۱ ۰ /۶۷ ۰ /۶۳ ۰ /۵۸ ۰ /۵۴ ۰ /۵۰ ۰ /۴۶ ۰ /۴۲ ۰ /۳۸ ۰ /۳۳ ۰ /۲۹ ۰ /۲۵ ۰ /۲۱ ۰ /۱۷ ۰ /۱۳ ۰ /۰۸ ۰ /۰۴

متوسط دفعات تغيير قيمت در ماه

ت  
دما

خــ
 و 
اال
کـ

اد 
ـد

تع

کننده مصرفقيمت شاخص سبد  در  دفعات تغيير قيمتها برحسب تعداد کاالها و خدمات موجود متوسط–٨مودار ن

ت
دما

 خ
ال و

کا
د 
دا
 تع

  
 

 ها در ماهمتوسط دفعات تغيير قيمت



 

 ...يير قيمتهاي تناوب تکرار تغ

 

١٣٩ 

ضـرايب  . پـذيرد   اجزاي شاخص قيمت خرده فروشي از تورم ماههـاي گذشـته خـود تـاثير مـي                

دهد نرخ تورم ماهانه گروه اثاث و کاالها           نشان مي  ١٠پايداری  اجزاي شاخص قيمت در نمودار        

نـرخ تـورم    .  از بيشترين ميزان پايداري برخوردار اسـت       ٦٧/٠ب  و خدمات مورد استفاده با ضري     

ماهانه در گروههاي پوشاک، درمان و بهداشت، حمل و نقل ارتباطات در مقايسه با ساير اجزاي                

شاخص قيمت کل نسبتاً پايدارتر است در حالي کـه ضـريب پايـداري تـورم در گـروه مـسکن،               

ضريب بـاالي  .  حداقل ممکن قرار گرفته استسوخت و روشنايي، تفريح و تحصيل و مطالعه در   

کننده اشاره به اين موضوع اثبات شده         پايداري هريک از گروههاي عمده شاخص قيمت مصرف       

هـاي   زاي دوره دارد که در اقتصاد ايران تا حدود زيادي تورم دوره جاري ناشـي از عوامـل تـورم               

اي از آن  جاري بايستي بخش عمدهبوده و براي سياستگزاري در دوره ) هاي گذشته ماه(گذشته 

 .را داده شده فرض نمود

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ثبـاتي نـرخ تـورم ماهانـه اقـالم عمـده شـاخص قيمـت                   مقدار بـي   ١١در نمودار شماره  

کننده بر روي محور عمودي حاکی از آن اسـت کـه در بـين گروههـای عمـده شـاخص                   مصرف

وراکيهـا، آشـاميدنيها و دخانيـات       کننده گروه تفريح، تحصيل و مطالعه و گروه خ          قيمت مصرف 

نمودار ۱۰-  پايداری تورم گروههای عمده شاخص قيمت مصرف کننده  در دوره     (۱۳۸۵:۰۵- ۱۳۷۷:۰۱)

۰
۰/۱
۰/۲
۰/۳
۰/۴
۰/۵
۰/۶
۰/۷
۰/۸

شاخص كل  پوشاك  تفريح

تحصيل و

مطالعه 

مسكن ،

سوخت و

روشنايي 

خوراكيها

آشاميدنيها و

دخانيات 

كاال  كاالها و

خدمات

متفرقه 

اثاث و

كاالها و

خدمات

مورد استفاده 

درمان و

بهداشت 

خدمت  حمل و نقل

و ارتباطات 

ی
ار
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ض

 (١٣٨٥:٠٥-١٣٧٧:٠١)کننده در دوره مصرف پايداري تورم گروههاي عمده شاخص قيمت–١٠نمودار 
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 روند  
 

١٤٠ 

نوسـانات فـصلی عرضـه محـصوالت        . باشـند   مـی ) انحراف معيار (ثباتی    دارای باالترين مقدار بی   

کشاورزی در گرو ه خوراکيها و ماهيت تقاضای فصلی گروه تفريح، تحصيل و مطالعـه در کنـار                  

ثبـاتی     و بـی   کننـده نقـش مهمـی در نوسـانات          ضريب اهميت نسبی باالی آنها در سبد مصرف       

در حالی کـه در گروههـای پوشـاک، مـسکن و سـوخت و روشـنايی                 . نمايد  شاخص کل ايفا می   

هـای    پايداری نسبی در عرضه و تقاضا، ساالنه بودن قراردادها به همراه اعمال برخـی از کنتـرل                

 و قيمتی باعث شده است که در ادوار ماهانه و يا ساالنه تغييرات قابل توجهی در آنها رخ نـداده        

تحـوالت قيمتهـاي نـسبي در بـازار کاالهـا و            . يا سطح تغييرات در حداقل ممکن تثبيت شـود        

کننده که    خدمات مصرفي با توجه به ضريب اهميت تورم هر يک از اقالم عمده در سبد مصرف               

وزن .  ترسـيم گرديـده اسـت      ١٣و١٢آثار متفاوتي بر نرخ تورم کل دارند در نمودارهـاي شـماره           

کننده نشان دهنده سهم تورمي هريـک از اجـزاي           اقالم شاخص قيمت مصرف   تورمي هر يک از     

شود در طـي   چنانچـــه مالحظه مي. باشد ثباتي آن مي هشتگانه در تبيين تورم کل و ميزان بي  

 ٠٠١/٠-٣٦/٠ در دامنه    (WRPD) مقدار شاخص پراکندگي نسبي قيمتها       ١٣٧٧-٨٥سالهاي  

 شـاخص   ١٣٨١دهـد از نيمـه دوم سـال            نـشان مـي    بررسي روند زماني اين شاخص    . قرار دارد 

داري مواجه شده و اين شـرايط ثبـات تـا اواخـر سـال                 پراکندگي نسبي قيمتها با کاهش معني     

گيري برخي عوامل سياسي، رواني و بعضاً          شکل ١٣٨٤در فروردين ماه    .  ادامه يافته است   ١٣٨٣

 مذکور مقدار آن به باالترين   اقتصادي باعث تغيير روند شاخص مذکورگرديده به طوري در سال         

تفکيــک اجــزاي عمــده شــاخص قيمــت . درطــي ســالهاي اخيــر افــزايش يافــت) ٣٥/٠(حــد 

دهـد در    نشان مـي ١٣کننده بر مبناي شاخص پراکندگي نسبي قيمتها در نمودار شماره      مصرف

 گروه خوراکيها، آشـاميدنيها و دخانيـات بـه طـور متوسـط بـا                ١٣٧٧:٣-١٣٨٥:٥طي ماههاي   

. دهنـد   کننده را توضيح مـي      ن مقدار پراکندگی سهم بااليی از نوسانات نرخ تورم مصرف         بيشتري

سپس نوسانات شاخص قيمت گروه تفريح، تحصيل، مطالعه و مـسکن، سـوخت و روشـنايي، از               
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ديگر عوامل مهم نوسان تورم کل بوده و بدين صورت پراکندگی قيمتهاي نـسبي را در مقـاطع                  

 .ماهانه منجر شده است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

نمودار ۱۱ -  مقدار بی ثباتی تورم گروههای عمده شاخص قيمت مصرف کننده در دوره(۳۸۵:۰۵- ۱۳۷۷:۰۱)

۰/۰
۰/۲
۰/۴
۰/۶
۰/۸
۱/۰
۱/۲
۱/۴

شاخص كل  پوشاك  تفريح

تحصيل و

مطالعه 

مسكن ،

سوخت و

روشنايي 

خوراكيها

آشاميدنيها و

دخانيات 

كاال  كاالها و

خدمات

متفرقه 

اثاث و

كاالها و

خدمات

مورد استفاده 

درمان و

بهداشت 

خدمت  حمل و نقل

و ارتباطات 

ی
ــات

 ثب
ی
ب ب

ري
ض

 (١٣٨٥:٠٥-١٣٧٧:٠١)کننده در دوره ثباتي تورم گروههاي عمده شاخص قيمت مصرفمقدار بي –١١نمودار 

نمودار۱۲- پراکندگی قيمت های نسبی  بر حسب شاخص قيمت مصرف کننده در دوره(۱۳۷۷-۸۵ )

۰/۰۰

۰/۱۰

۰/۲۰

۰/۳۰

۰/۴۰

۱۳۷۷:۰۳ ۱۳۷۷:۱۱ ۱۳۷۸:۰۷ ۱۳۷۹:۰۳ ۱۳۷۹:۱۱ ۱۳۸۰:۰۷ ۱۳۸۱:۰۳ ۱۳۸۱:۱۱ ۱۳۸۲:۰۷ ۱۳۸۳:۰۳ ۱۳۸۳:۱۱ ۱۳۸۴:۰۷ ۱۳۸۵:۰۳

 (٨٥-١٣٧٧)کننده در دوره پراکندگي قيمتهاي نسبي برحسب شاخص قيمت مصرف –١٢نمودار 



 

 روند  
 

١٤٢ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  نتايج تجزيه تورم و الگوی برآوردی -٦

کننده بـه      نتايج حاصل از تجزيه تورم ماهانه شاخص قيمت مصرف         )13(براساس رابطه   

کننـده و      هـر يـک از اجـزاي شـاخص قيمـت مـصرف             (dp)تفکيک سطح تغيير قيمت ماهانه      

 ٤ در جـدول شـماره     (Fr)شـوند     تغيير قيمت مي  ميانگين سهم اقالمي از سبد که ماهانه دچار         

 سهم کاالها و خـدماتي      ١٣٧٧:١ -١٣٨٥:٥دهد  طي دوره       برآوردها نشـان مي  . ارائه شده است  

 ٥/٤٩-١٠٠نمايـد در محـدوده    که تغيير قيمت آنها در هر ماه در تبيين تورم کل نقش ايفا مي          

طـور متوسـط       ديگر در هر ماه بـه      به بيان . کننده در نوسان است     درصد از کل اقالم سبد مصرف     

کننـده     درصد از کاالها و خدمات موجود در سبد شاخص قيمـت مـصرف             ٨٣فقط تغيير قيمت    

 قلم از کاالهـا و      ٥٣بنابراين در هر ماه فقط شاخص قيمت        . نمايند  تورم کل ماهانه را تعيين مي     

ر و نوسـان تـورم      خدمات موجود در سبد هزينه خانوار به دليل ثابـت مانـدن تـاثيري در مقـدا                

سهم اقالمي از سبد خانوار که ماهانه        (frدست آمده براي عامل       ضرايب به . کننده ندارند   مصرف

 حکايت  ٤برحسب گروه خوراکي و غيرخوراکي در جدول شماره       ) رو هستند   با تغيير قيمت روبه   

نمودار۱۳- پراکندگی قيمت های نسبی درگروههای عمده شاخص قيمت مصرف کننده

۰/۰۰
۰/۰۲
۰/۰۴
۰/۰۶
۰/۰۸
۰/۱۰
۰/۱۲
۰/۱۴

پوشاك  تفريح

تحصيل و

مطالعه 

مسكن ،

سوخت و

روشنايي 

خوراكيها

آشاميدنيها و

دخانيات 

كاال  كاالها و

خدمات

متفرقه 

اثاث و كاالها

و خدمات

مورد استفاده 

درمان و

بهداشت 

خدمت  حمل و نقل

و ارتباطات 

 کنندههاي عمده شاخص قيمت مصرف گروههاي نسبي در پراکندگي قيمت–١٣نمودار 
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اهانـه ايـن     درصد از اقالم خوراکي تـورم م       ٢٣از آن دارد که در اقتصاد ايران فقط تغيير قيمت           

 درصـد از    ٦٠که در گروه غيرخوراکي به طور متوسـط قيمـت             دهند درحالي   گروه را توضيح مي   

هاي اقتصادي تغيير نموده و در مقايسه بـا گـروه خـوراکي سـهم                 کاالها و خدمات توسط بنگاه    

اگرچه سياستهاي تثبيت قيمت باعث کنترل قيمـت اقـالم          . بيشتري در تبيين تورم گروه دارند     

ي از مواد خوراکي در مقايسه با مواد غيرخوراکي گرديـده اسـت ولـي ميـانگين افـزايش                   بيشتر

باالتر از گـروه غيرخـوراکي      ) ٢٣/٠×٦٦/٠(هر يک از اقالم خوراکي       ) DP(سطح قيمت ماهانه    

 .بوده است) ٦/٠×٥٥/٠(
 

 کننده مصرفکننده تورم به تفکيک گروههاي عمده شاخص قيمت  ب برآوردي دو جزء تعيين ضراي-٤جدول 

 اجزاء تورم
شاخص قيمت 

 کننده مصرف
  خوراکي گروه

گروه 
 غيرخوراکي

 گروه کاال گروه خدمات

بـا تغييـر  کـه   سـبد   از  اقالمي   وزن
 (Fr)اند  قيمت مواجه

٤٠/٠ ١٣/٠ ٦٠/٠ ٢٣/٠ ٨٣/٠ 

تغيير قيمـت اقـالم) سطح(مقدار  
(Dp)در سبد  

٩٥/٠ ٥٠/٤ ٥٥/٠ ٦٦/٠ ٥٨/٠ 

 ٢٥/٠ ٠٢/٠ ٠٧/٠ ١٥/٠ ١٧/٠ (Fr)انحراف معيار 

 ٠٦/٠ ٠٠/٠ ٠٠/٠ ٠٢/٠ ٠٣/٠ (Fr)واريانس 

 
به واريانس متوسط مقدار تغييـر  ) ١١(کننده برحسب رابطه     تجزيه واريانس تورم مصرف   

 و واريانس درصد اقالمي از کاالها و خدمات موجود در سبدکه ماهانه دچار              (dp)قيمت ماهانه   

 . ارائه شده است٥ در جدول شماره)Fr(شوند  تغيير قيمت مي

کننـده    اشاره گرديد واريانس تورم ماهانـه شـاخص قيمـت مـصرف             " که قبال   طوري  همان

 قابـل تفکيـک     Fr و dp بـراي عامـل    ٠٤/٠ و   ١٢/٠باشد که به ترتيب معـادل          مي ١٦/٠معادل  

دهد در طي     کننده نشان مي    اي موجود تجزيه واريانس ماهانه تورم مصرف      ه  براساس يافته . است



 

 روند  
 

١٤٤ 

 درصد از نوسانات تورم کل برحسب مقدار تغيير قيمت ماهانـه هريـک از   ٧٥دوره مورد بررسي  

اقالم توضيح داده شده و سهم اقالمي از کاال و خدمات موجود در سبد هزينه خانوار که قيمـت              

.  درصد از نوسان تورم کل را بـه عهـده دارد           ٢٥شود فقط     غيير مي آنها در مقاطع ماهانه دچار ت     

تغييـر ماهانـه قيمـت هريـک از اقـالم           ) سـطح (بنابراين براساس نتايج تجزيه واريـانس، مقـدار       

مهمترين عامل در تغييرات تورم کل در اقتصاد ايران بوده و سهم اقالمـي از کاالهـا و خـدمات                    

اند نقش کمتری در نوسانات تورم ماهانه         ر قيمت مواجه  کننده که با تغيي     موجود در سبد مصرف   

 .دارند
 

 DP و Frدهنده   تجزيه واريانس تورم به تفکيک اجزاء تشکيل-٥جدول 

 بر حسب درصد
 DP Fr گروه

Dp Fr 

 ٠/٢٥ ٠/٧٥ ٠٤/٠ ١٢/٠ کننده شاخص قيمت مصرف

 ٢/٤٤ ٧/٥٥ ٠٤/٠ ٠٥/٠ گروه خوراکي

 ٥/١٣ ٥/٨٦ ٠٠٣/٠ ٠٢/٠ گروه غيرخوراکي

 

در اين بخش از مقاله پس از تجزيه تورم به دو عامل اصلی و استخراج  سری زمانی ماهانـه                    

  در معادله زير بـا اسـتفاده ازداده هـای ماهانـه              frآنها بررسی آثار متغيرهای پولی و مالی بر رفتار          

 انجـا کـه بيـشتر       اما از . گيرد   مورد برازش قرار می    ١٣٧٧:١-١٣٨٥:٥سريهای مذکور دردوره زمانی     

تر   سريهای زمانی در اقتصاد ساکن نبوده وممکن است نتايج رگرسيون را نامعتبر نمايند برای دقيق              

 . فولر برای تمام متغيرها انجام گرفته است-بودن نتايج ابتدا قبل از برآورد الگوآزمون ديکی
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  نتايج آزمون ريشه واحد در سطح و تفاضل-٦جدول 

 نام متغير
مقدار 

 نیبحرا
 آماره

 ديکی فولر
سطح 
 اعتماد

 نام متغير
مقدار 
 بحرانی

 آماره
 ديکی فولر

سطح 
 اعتماد

Log(fr) ١ -٩/٥ -٥/٣٪ Log(fr) - - - 

Log(cpi) ٥ -٨٨/٢ -٣٨/٠٪ D(Log(cpi)) ١ -٢/٦ -٥/٣٪ 

Log(m2) ٥ -٨٨/٢ -١٢/٠٪ D(Log(m2))١ -٤/١٣ -٥/٣٪ 

Log(gte) ١٠ -٥٨/٢ -٨٨/١٪ D(Log(gte)) ١ -٣/١١ -٥/٣٪ 

Log(exr) ١ -٥/٣ -٨٣/٣٪ Log(exr) - - - 
 

دهـد     نـشان مـی    ٦نتايج آزمون ريشه واحد برای متغيرهای مورد بررسی در جدول شـماره             

درسطح اعتماد  ) fr( اند     و سهم اقالمی از سبد که با تغير قيمت مواجه          (EXR)متغيرهای نرخ ارز    

و مخـارج   ) ٢M(، نقدينگی cpi)(مومی قيمتها   پنچ درصد ساکن می باشند ولی متغيرهای سطح ع        

 .شوند گيری در سطح اعتماد کمتر از يک درصد ساکن می با يک بار تفاضل) gte(دولت 
 

۸۶۶۵۴۳

۲۱۰

)log())(log(

))۲(log())(log()log(

MMEXRGTEd

MdCPIdfr

ββββ

βββ

++++

++=
  

 

دهد تمام متغيرهاي توضيحي داراي عالمت مورد  نشان مي) ٧( نتايج برآورد معادله مزبور در جدول

براساس ضرايب برآوردي متغيرهاي . باشند دار مي ل بااليي معنيانتظار بوده و در سطح احتما

توضيحي، نرخ تورم مهمترين عامل تاثيرگذار بر سهم کاالها و خدماتي است که در سبد 

به عبارت ديگر با افزايش نرخ تورم قيمت . شوند رو مي کننده با تغييرات قيمتي ماهانه روبه مصرف

متغير ديگري که . يابند کننده در هر ماه تغيير مي سبد مصرفتعداد کاالها و خدمات بيشتري در 

هاي اقتصادي به طور ماهانه قيمت کاالها و خدمات توليدي  شود بنگاه نوسانات ماهانه آن باعث مي



 

 روند  
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در اقتصاد ايران وابستگي برخي از . باشد تري تعديل نمايند نرخ ارز مي خود را در سطح گسترده

اي وارداتي و همچنين تامين مازاد تقاضاي داخلي  اي و سرمايه ت واسطههاي توليدي به قطعا بنگاه

اي را بر  از طريق واردات کاالهاي مصرفي به صورت رسمي وغيررسمي، اثر سياستهاي ارزي و تعرفه

هاي  بنابراين بنگاه. سازد کننده نمايان می روی قيمت کاالها و خدمات موجود در سبد مصرف

هاي توليد و يا شوکهاي   کاالها و خدمات خود در پاسخ به افزايش هزينهاقتصادي در تعديل قيمت

گذاري محصوالت لحاظ  تقاضا، نرخ تورم و تغييرات نرخ ارز را به عنوان مهمترين نماگر در قيمت

 .نمايند مي

ضرايب برآورده شده براي نرخ رشد نقدينگي و رشد مخارج دولت در جدول نشان 

دار بين اين متغيرها و تغيير قيمت ماهانه تعداد کاالها و  معنيدهد يک رابطه مثبت و  مي

هاي حاصله سياستهاي پولي و  براساس يافته. کننده وجود دارد خدمات موجود در سبد مصرف

مالي اتخاذ شده از طرف سياستگزاران پولي و مالي باعث افزايش تکرار تغييرات قيمتي کاالها و 

هاي اقتصادي افزايش نرخ رشد پول و انبساطي  بنگاه. ندشو کننده مي خدمات در سبد مصرف

ها در آينده قلمداد نموده و به طور متناوب  بودن بودجه دولت را به منزله افزايش و فشار هزينه

 .نمايند قيمت کاالها و خدمات توليدي را تعديل مي

در . ايندنم   آثار ماههاي سال را لحاظ ميM6 و M8 متغيرهاي موهومی (fr)در معادله 

جدول ذيل جهت اثرگذاري ماههاي آبان و شهريور هر سال بر روي تغيير قيمت تعداد اقالم 

رسد در ماه شهريور هر سال حداقل با  به نظر می. باشد کننده متفاوت مي موجود در سبد مصرف

يافته و با کاهش شتاب  گذشت يک فصل از ابتدای سال بخش قابل توجهی از انتظارات تحقق

يابد  رايط ثبات قيمت حاکم شده و تعديل قيمتها کاالها و خدمات به حداقل کاهش ميآن ش

در حالي که با شروع نيمه دوم سال با آغاز سال تحصيلي مدارس، دانشگاهها و شايد کاهش 

عرضه برخي از محصوالت کشاورزي با افزايش تقاضا براي اقالم بيشتري از کاالها و خدمات از 
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 بستر الزم را براي تعديل مثبت قيمتها از طرف التحرير م لواز کفش و قبيل پوشاک، کيف،

 .نمايد هاي اقتصادي فراهم مي بنگاه

 (fr)نتايج حاصل از برازش معادله) ٧(جدول 

 tآماره  ضرايب برآوردي متغيرهاي توضيحي متغير وابسته

 (c)عرض از مبدا 
 CPI(log(d`((نرخ تورم

١/٣- 
٤/١٦ 

١/٢- 
٢/٩ 

 ٧٨/١ ٦٩/٠ log(Md)۲((رشد نقدينگي 
 ٣/٢ ٠٧/٠ GTE(log(d((رشدمخارج دولت 

 ٩/١ ٣/٠ log(EXR(نرخ ارز 

 ٧/٢ ١٦/٠  )M8 (متغير موهومی

 -٠٢/٢ -١٢/٠ )M6 ( متغير موهومی

سهم کاالها و خدماتي که در 
کننده با تغيير  سبد مصرف
 (fr)اند قيمت مواجه 

۵۵/۰۲ =R  ۱/۱۸=F   ۱/۲. =WD   ۱۵/۰.. =RES  
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Residual Actual Fitted

 FR مقايسه مقادير واقعی و برآورد شده -١٤نمودار
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 گيري  و نتيجه خالصه -٧

در اين مقاله با استفاده از اطالعات سري زماني ماهانه، رفتار شاخص قيمت گروههاي 

بر اين اساس در طي دوره . کننده مورد تجزيه و تحليل قرارگرفت اصلي و اختصاصي مصرف

 قلم از کاالها و خدمات موجود در سبد ٣١٠ متوسط نرخ تورم ماهانه ١٣٧٧:١-١٣٨٥:٥

تفکيک نرخ تورم بر حسب گروه کاال و . باشد  درصد مي٤٨/٠مصرفي هر خانوار ايراني معادل 

است که در طي دوره مذکور شاخص قيمت کننده حاکي از آن  خدمات موجود در سبد مصرف

رو شده است در حالي که اقالم   درصد افزايش روبه٣٨/٠اقالم کااليي به طور متوسط ماهانه با 

. کننده از شتاب بيشتري در رشد قيمتها برخودار بوده است خدماتي موجود در سبد مصرف

کننده نشان داد که  محاسبه وزنهاي تورمي گروههاي اصلي و اختصاصي شاخص قيمت مصرف

طي سالهاي اخير تحوالت عمده قيمتهاي نسبي در بازار کاالها و خدمات، تغييرات صورت 

ً  گرفته در بازدهي داراييهاي مالي و بازار پول بر رفتار عاملهاي اقتصادي تاثير گذاشته و نهايتا

ده در کنن تورمي گروههاي عمده و اختصاصي شاخص مصرف) وزن(باعث تغيير روند سهم 

در اين دوره سهم تورمي گروه پوشاک از تورم کل کاهش يافته و . است تبيين تورم کل گرديده

 واحد ٣١/٠(رغم برخورداري از وزن تورمي باال ، سوخت وروشنايي عليقابل گروه مسکندر م

 .همواره از روند صعودي برخوردار بوده است) درصد

کننده نشان داد در اقتصاد  مت مصرفتجزيه و تحليل سريهاي زماني ماهانه شاخص قي

به عبارت . باشد  مي٨٦/٠ايران به طور متوسط در هر ماه تعداد دفعات تغيير قيمت معادل 

کننده به طور متوسط ماهي نزديک  ديگر قيمت تمام کاالها و خدمات موجود در سبد مصرف

 تغيير قيمت در بين مقايسه تعداد دفعات ماهانه. شوند دچار تغيير مي) دفعه(به يک مرتبه 

کننده بيانگر آن است که متوسط دفعات تغيير قيمت  گروههاي اصلي شاخص قيمت مصرف

اي که ضريب تکرار تغيير قيمت  به گونه. اقالم غيرخوراکي نسبت به اقالم خوراکي بيشتر است
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يمت  باالتر از ضريب تکرار تغيير ق٩٨/٠کننده با مقدار  اقالم خدماتي موجود در سبد مصرف

توان اجراي قانون تثبيت قيمتها، کاهش تعرفه کاالهاي  بنابراين مي. ماهانه اقالم کااليي است

مصرفي خوراکي و واردات آنها در شرايط موردنياز، عرضه محصوالت کشاورزي، رقابتي بودن 

ايين بازار اقالم کااليي در مقايسه با ماهيت ناهمگن اقالم خدماتي و ساير عوامل  را از داليل پ

تجزيه و تحليل قيمتهاي ماهانه خرده فروشي . بودن دفعات تغيير قيمت اقالم کااليي نام برد

 قلم از کاالها ٣٠٣ نشان داد شاخص قيمت حداکثر حدود ١٣٨٣-٨٤ ماهه سالهاي ٢٤در طي 

در زماني کمتر از يک سال ) کننده دهنده سبد مصرف  از اقالم تشکيل٧/٩٧(و خدمات مصرفي 

لذا در طي دوره مذکور مدت زماني که قيمت تمام اقالم . د ايران تغيير نموده استدر اقتصا

براساس . باشد  ماه مي٢/٣موجود در سبد با تغيير قيمت مواجه نشدند به طور متوسط 

 شاخص قيمت گروه تفريح، تحصيل و مطالعه با ١٣٧٧-٨٥هاي حاصله در طي سالهاي  يافته

 ماه پايدارترين گروه شاخص قيمت کل ٥/١قيمت يعني با بيشترين طول دوره زماني ثبات 

 .باشد کننده مي مصرف

دهند سهم کاالها و خدماتي که تغيير  در بخش ديگري از اين مقاله برآوردها نشان مي

 درصد از کل اقالم موجود ٥/٤٩-١٠٠قيمت ماهانه آنها تورم کل را تبيين می نمايند در دامنه 

طور متوسط تغيير قيمت  به بيان ديگر در هر ماه به. باشند ان ميکننده در نوس در سبد مصرف

لذا در . نمايند کننده تورم کل را تعيين مي  درصد از کاالها و خدمات موجود در سبد مصرف٨٣

 نوع از کاالها و خدمات موجود در سبد هزينه خانوار به دليل ٥٣هر ماه فقط شاخص قيمت 

 Frدست آمده براساس عامل  ضرايب به. ان تورم کل ندارندثابت بودن تاثيري در مقدار و نوس

به تفکيک گروه خوراکي و ). اند ماهانه با تغيير قيمت مواجه سهم اقالمي از سبد خانوار که (

 ٢٣غيرخوراکي حکايت از آن دارد که در اقتصاد ايران تورم ماهانه گروه خوراکي فقط توسط 

شود در حالي که در گروه غيرخوراکي  ضيح داده ميدرصد از اقالم خوراکي موجود در سبد تو
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ها تغيير نموده و تورم اين   درصد از کاالها و خدماتي توسط بنگاه٦٠به طور متوسط قيمت 

بنابراين اگرچه سياستهاي تثبيت قيمت دامنه وسيعتري از مواد . نمايند گروه را تبيين مي

ذاري اين محصوالت بر حسب شرايط و گ رسد قيمت شوند ولي به نظر مي خوراکي را شامل مي

قيمت ماهانه اين اقالم در ) سطح(وقايع اقتصادي باعث گرديده است که متوسط افزايش مقدار 

 Fr و dpنتايج  تجزيه واريانس ماهانه تورم به دو جزء . مقايسه با گروه غيرخوراکي باالتر باشد

تغيير قيمت ) سطح(ناشي از مقدار  درصد از نوسانات تورم کل ٧٥نشان داد در اقتصاد ايران 

 درصد از نوسان تورم کل مربوط به ٢٥باشد و فقط  ماهانه هر يک از اقالم موجود در سبد مي

باشد که در مقاطع ماهانه دچار تغيير قيمت  سهم اقالمي از کاالها و خدمات موجود در سبد مي

تغيير ماهانه قيمت کاالها و ) سطح(بنابراين براساس نتايج تجزيه واريانس مقدار . شوند مي

) سهم(خدمات موجود در سبد مهمترين عامل تغييرات تورم کل در اقتصاد ايران بوده و وزن 

اند نقش چنداني در نوسانات تورم کل  اقالمي از کاالها و خدمات که با تغيير قيمت مواجه

 .ماهانه ندارند

خ تورم مهمترين عامل هاي حاصل از برآورد الگوي اقتصادسنجي نر براساس يافته

کننده با تغييرات قيمت  کاالها و خدماتي است که در سبد مصرف) وزن(تاثيرگذار بر سهم 

به عبارتي در مقاطع ماهانه با افزايش نرخ تورم قيمت تعداد کاالها و . رو هستند ماهانه روبه

بستگي برخي از در اقتصاد ايران وا. شوند خدمات بيشتري در سبد خانوار با تغيير همراه مي

اي وارداتي و همچنين تامين مازاد تقاضاي  اي و سرمايه هاي توليدي به قطعات واسطه بنگاه

اي بر روي  داخلي از طريق واردات کاالهاي مصرفي، کانال انتقال اثر سياست ارزي و تعرفه

 کاال و هاي اقتصادي در تعديل قيمت کننده بوده و بنگاه قيمت کاالها و خدماتي در سبد مصرف

هاي تقاضا، نرخ تورم و نوسانات  هاي توليد و يا شوک خدمات خود در پاسخ به افزايش هزينه

ضرايب . نمايند گذاري محصوالت لحاظ مي نرخ ارز را به عنوان مهمترين نماگر در قيمت
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دست آمده حکايت از آن دارد که سياستهاي پولي و مالي اتخاذ شده از طرف سياستگزاران  به

. شوند کننده مي افزايش تکرار تغييرات قيمت کاالها و خدمات موجود در سبد مصرفباعث 

هاي اقتصادي افزايش نرخ رشد پول و انبساطي بودن بودجه دولت را به منزله افزايش و  عامل

ها در آينده قلمداد نموده و به طور متناوب قيمت کاالها و خدمات توليدي را  فشار هزينه

 .نمايند تعديل مي
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 ۳/۱۱۲۸۶۳ ۱۰۳۹۷۵ ۷/۹۷۴۸۹ ۶/۷۴۰۷۹۰/۸۳۴۳۰۳/۸۹۹۱۰ ۱/۶۷۲۲۷ ۵/۶۱۴۰۹ ۲/۵۶۲۱۵ ۹/۵۸۴۴۷ گروه صنايع و معادن

 ۱/۲۳۰۰۷۷ ۲۱۵۹۶۹ ۹/۲۰۴۶۰۲ ۵/۱۷۷۲۶۷۷/۱۸۶۸۲۷۸/۱۹۵۶۱۳ ۲/۱۶۷۷۳۷ ۹/۱۶۳۰۷۱ ۲/۱۵۷۴۵۷ ۶/۱۵۲۷۶۰ گروه خدمات

 ۴۴۶۸۸۰ ۶/۴۲۰۹۲۷ ۰/۳۹۸۲۳۴ ۳/۳۳۰۵۶۵۳/۳۵۵۵۵۴۰/۳۷۹۸۳۸ ۹/۳۲۰۰۶۸ ۲/۳۰۴۹۴۱ ۶/۳۰۰۱۳۹ ۷/۲۹۱۷۶۸ ۱ توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه

 -۳۸۶۲ -۳۸۷۰ -۰/۲۷۵۶ -۰/۲۷۸۰ -۰/۲۵۲۲ ۲/۴۸۵ -۵/۴۸۹ -۷/۸۰۲ -۴/۱۲۹ -۰/۴۹۱ خالص درآمد عوامل توليد از خارج

 ۵/۱۰۸۰ ۴/۲۲۸۰ ۰/۶۱۰۰ ۰/۴۹۳۴ ۰/۳۶۶۱ ۴/۳۵۳۹ ۶/۲۲۰۹ ۷/۱۵۷۲ ۴/۵۵۹ ۲/۹۰۹ هاي غيرمستقيم خالص ماليات

 ۵۱۰۵۱ ۴۷۲۱۲ ۰/۳۴۵۹۲ ۰/۱۴۳۴۸۰/۱۷۷۱۱ ۴/۱۴۸۰ ۰/۱۳۰۵ ۸/۳۰۴۸ -۱/۱۸۵۰۳ ۰/۰ نتيجه رابطه مبادله بازرگاني

 ۵/۴۹۵۱۴۹ ۹/۴۶۶۵۵۰ ۰/۴۳۶۱۷۰ ۱/۳۳۶۰۷۰۳/۳۷۱۰۴۱۰/۳۹۹۷۰۳ ۹/۳۲۳۰۹۳ ۰/۳۰۸۷۶۰ ۵/۲۸۲۰۶۶ ۸/۲۹۲۱۸۶  به قيمت بازار مليدرآمد نا خالص
  .هاي اقتصادي ناشي از كارمزد احتسابي است ـ  اختالف توليد ناخالص داخلي و جمع ارزش افزوده گروه۱
     ارقام نهايي نيست*

 . ارقام مقدماتي است**
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۲۲۵

  
  

  ه ناخالص ملي برحسب اقالم عمده هزينههزين
  ميليارد ريال

 ۱۳۷۶ ۱۳۷۷ ۱۳۷۸ ۱۳۷۹ ۱۳۸۰ *۱۳۸۱ *۱۳۸۲ ۱۳۸۳** ۱۳۸۴*** ۱۳۸۵***
  هاي جاري  به قيمت
 ۹۲۴۵۶۲ ۷۶۵۵۰۱ ۵/۶۴۰۲۶۵ ۰/۵۰۵۷۳۹ ۸/۴۱۷۰۸۰ ۸/۳۲۳۳۱۳ ۰/۲۷۶۶۱۲ ۹/۲۲۵۷۶۹ ۴/۱۸۱۱۷۲ ۴/۱۴۰۸۰۷ هاي مصرفي خصوصي هزينه
 ۲۸۹۷۳۳ ۲۲۴۵۲۰ ۶/۱۶۰۲۱۷ ۶/۱۳۴۵۲۳ ۰/۱۱۸۹۴۳ ۴/۹۴۰۲۹ ۰/۸۰۵۵۴ ۵/۵۵۹۹۷ ۶/۴۷۰۳۶ ۷/۳۸۲۰۶ هاي مصرفي دولتي هزينه

 ۵۳۸۷۲۰ ۴۶۴۵۳۲ ۲/۴۰۱۷۶۵ ۱/۳۱۸۸۲۰ ۹/۲۶۲۵۸۷ ۱/۱۸۷۹۹۹ ۲/۱۵۳۴۶۲ ۵/۱۲۴۲۰۱ ۸/۹۶۰۵۰ ۶/۸۳۷۶۴ تشكيل سرمايه ثابت ناخالص
 ۱۲۶۷۴۹ ۹۸۱۹۸ ۶/۱۰۴۶۶۵ ۱/۸۳۷۸۵ ۹/۶۲۵۸۴ ۰/۳۲۷۳۴ ۰/۳۷۹۵۸ ۴/۵۶۷۰ ۲/۱۲۰۴۴ ۹/۲۰۸۵۴ تغيير در موجودي انبار

 ۱۶۴۲۶۱ ۱۴۴۵۵۴ ۴/۴۳۸۵۵ ۳/۱۶۹۷۸ ۱/۳۵۲۹۸ ۸/۱۱۵۳۱ ۳/۳۰۶۲۰ ۰/۲۸۵۷۸ -۳/۶۷۱۰ ۱/۶۲۷۹ خالص صادرات كاالها و خدمات
 ۲۰۴۴۰۲۴ ۱۶۹۷۳۰۶ ۷/۱۱۰۹۵۳۱۱/۱۴۰۶۰۳۱ ۱/۹۲۶۴۷۶ ۷/۶۷۱۷۳۵ ۰/۵۸۰۴۷۳ ۰/۴۳۶۶۲۵ ۰/۳۲۹۱۳۴ ۸/۲۹۲۶۷۷  هزينه ناخالص داخلي

 -۳۲۸۷۴ -۳۱۴۸۳ -۳/۲۴۹۳۶ -۱/۲۱۷۷۲ -۰/۱۵۹۳۲ ۱/۱۴۵۵ ۵/۲۷۷ -۰/۵۳۲ ۸/۳۷۹ -۰/۴۹۱ امل توليد ازخارجخالص درآمد عو
 ۲۰۱۱۱۵۰ ۱۶۶۵۸۴۳ ۵/۱۰۸۷۷۵۹۸/۱۳۸۱۰۹۴ ۹/۹۱۰۵۴۳ ۴/۶۷۳۱۹۱ ۶/۵۸۰۷۵۰ ۰/۴۳۶۰۹۳ ۸/۳۲۹۵۱۳ ۸/۲۹۲۱۸۶ بازار قيمت به ملي ناخالص )توليد(هزينه

 
           ۱۳۷۶هاي ثابت سال  به قيمت
 ۲۵۰۳۲۴ ۲۳۵۸۱۶ ۳/۲۲۱۲۷۳ ۷/۲۰۳۷۵۰ ۰/۱۹۳۵۶۵ ۴/۱۷۳۲۸۷ ۶/۱۶۵۹۲۴ ۱/۱۵۴۷۳۰ ۹/۱۵۰۵۳۶ ۵/۱۴۰۸۰۷ هاي مصرفي خصوصي هزينه
 ۵۳۳۳۷ ۴۹۶۴۴ ۷/۴۴۴۶۷ ۰/۴۳۸۹۷ ۰/۴۳۶۳۱ ۸/۴۲۶۸۷ ۷/۴۱۶۱۵ ۳/۳۷۱۵۰ ۸/۳۹۷۳۹ ۷/۳۸۲۰۶ هاي مصرفي دولتي هزينه

 ۱۵۶۷۳۰ ۱۵۱۶۸۵ ۳/۱۴۴۳۵۹ ۶/۱۳۴۹۷۰ ۹/۱۲۱۸۲۵ ۵/۱۰۸۷۶۱ ۴/۹۵۲۶۷ ۳/۹۱۵۰۵ ۱/۸۶۴۸۵ ۵/۸۳۷۶۴ تشكيل سرمايه ثابت ناخالص 
 ۱۳۲۷۸ ۸۶۷۶ ۰/۹۴۴۱ ۰/۱۱۸۹۶ ۶/۲۹۶۰ -۰/۲۳۷ ۴/۱۵۸۱۵ ۵/۱۱۷۲۲ ۶/۱۴۹۰۶ ۸/۲۰۸۵۴ تغيير در موجودي انبار

 -۲۵۷۰۹ -۲۲۶۱۳ -۵/۲۵۳۷۵ -۵/۱۳۳۲۹ -۵/۴۳۹۲ ۸/۳۳۸۶ ۵/۱۲۴۳۱ ۰/۱۴۹۹۵ ۲/۱۱۴۵۸ ۱/۶۲۷۹ خالص صادرات كاالها و خدمات
 ۴۴۷۹۶۱ ۴۲۳۲۰۸ ۰/۴۰۴۳۳۴ ۳/۳۸۴۷۷۲ ۵/۳۵۹۲۱۴ ۷/۳۳۴۱۰۴ ۴/۳۲۲۲۷۸ ۹/۳۰۶۵۱۳ ۰/۳۰۰۶۹۹ ۹/۲۹۲۶۷۷  هزينه ناخالص داخلي

 ۵۱۰۵۱  ۴۷۲۱۲ ۹/۳۴۵۹۲ ۸/۱۷۷۱۰ ۴/۱۴۳۴۸ ۴/۱۴۸۰ ۰/۱۳۰۵ ۸/۳۰۴۸ -۱/۱۸۵۰۳ ۰/۰ نتيجه رابطه مبادله بازرگاني
  -۳۸۶۲ -۳۸۷۰ -۰/۲۷۵۶ -۹/۲۷۷۹ -۵/۲۵۲۲ ۲/۴۸۵ -۵/۴۸۹ -۷/۸۰۲ -۴/۱۲۹ -۰/۴۹۱ خالص درآمد عوامل توليد ازخارج

 ۴۹۵۱۵۰ ۴۶۶۵۵۱ ۰/۴۳۶۱۷۰ ۰/۳۹۹۷۰۳ ۳/۳۷۱۰۴۱ ۱/۳۳۶۰۷۰ ۹/۳۲۳۰۹۳ ۰/۳۰۸۷۶۰ ۵/۲۸۲۰۶۶ ۸/۲۹۲۱۸۶ بازار قيمت به ملي ناخالص )توليد(هزينه
    ارقام نهايي نيست*
  . ارقام مقدماتي است**

 .تباهات آماري است شامل اش۱۳۸۵و۱۳۸۴ در سال*** 
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)ميليارد ريال( نقدينگي و تسهيالت بانكي 

 مانده در پايان دوره
 

شش ماهه   ۱۳۸۵  ۱۳۸۴  ۱۳۸۳ ۱۳۸۲ ۱۳۸۱ ۱۳۸۰ ۱۳۷۹ ۱۳۷۸ ۱۳۷۷ ۱۳۷۶
۱۳۸۶  

  ۲/۴۵۱۰۰۲ ۹/۴۱۴۵۴۴ ۴/۷۴۷۸۴۰/۸۶۸۵۱۵/۱۱۴۲۲۰۷/۱۴۲۹۵۶۷/۱۸۲۶۵۲۸/۲۱۷۳۵۶۱/۲۵۲۸۱۵۴/۳۱۷۹۱۹ ۷/۶۳۳۰۳ پول

 ۲/۵۶۴۷۴ ۶/۶۱۴۵۱ ۱/۱۸۷۷۳۳/۲۲۱۱۹۳/۲۵۱۵۸۷/۲۹۱۸۸۱/۳۴۷۸۰۵/۳۸۷۳۲۰/۴۴۷۷۲۶/۵۰۶۷۵ ۲/۱۵۳۸۰ اسكناس و مسكوك در دست اشخاص

 ۳/۵۶۰۱۱۷/۶۴۶۳۱۲/۸۹۲۶۲۰/۱۱۳۷۶۸۶/۱۴۷۸۷۲۳/۱۷۸۶۲۴۱/۲۰۸۰۴۳۸/۲۶۷۲۴۳۳/۳۵۳۰۹۳۰/۳۹۴۵۲۸ ۵/۴۷۹۲۳ هاي ديداري بخش غيردولتي سپرده

۱/۸۵۶۱۷۲/۱۰۵۹۳۸۲/۱۳۴۶۹۰۵/۱۷۸۰۰۰۳/۲۳۴۸۷۱۶/۳۰۹۲۳۹۱/۴۳۳۰۵۲۰/۶۰۳۱۰۰۵/۸۶۹۶۵۴۷/۱۰۰۰۱۷۳ ۶/۷۰۹۸۲ شبه پول

 ۴/۱۳۳۵۲۲۲/۱۴۳۵۶۸ ۰/۱۲۴۲۰۰/۱۶۲۹۶۴/۲۲۰۱۴۵/۲۹۸۴۷۰/۳۸۱۰۸۰/۴۵۷۰۶۲/۶۹۸۰۶۱/۹۳۲۳۰ ۲/۸۶۹۳ انداز الحسنه پس هاي قرض سپرده

 ۱/۶۲۴۲۹۰/۷۹۵۳۲۶/۱۰۳۳۶۳۵/۱۴۱۰۶۶۴/۱۸۵۸۶۲۲/۲۵۱۷۳۸۳/۳۴۹۱۴۹۲/۴۸۹۶۹۳۵/۷۰۷۱۰۰۰/۸۲۴۶۱۴ ۸/۴۷۱۰۳ گذاري مدت دار هاي سرمايه سپرده

 ۶/۸۸۴۵۲۰/۱۱۹۸۰۹۹/۱۵۹۸۶۷۶/۲۲۳۲۹۱۸/۳۵۳۶۶۶۸/۴۲۴۲۱۰ ۰/۳۲۰۴۶۰/۳۹۵۶۴۸/۵۰۴۴۲۰/۶۶۹۸۳ ۷/۲۴۲۸۹ كوتاه مدت

  ۲/۴۰۰۴۰۳ ۷/۳۵۳۴۳۳ ۱/۳۰۳۸۳۰/۳۹۹۶۸۸/۵۲۹۲۰۵/۷۴۰۸۳۸/۹۷۴۰۹۲/۱۳۱۹۲۹۴/۱۸۹۲۸۱۶/۲۶۶۴۰۱ ۱/۲۲۸۱۴ بلند مدت

 ۵/۳۱۹۹۱ ۶/۲۹۰۳۱ ۹/۱۰۹۰۰۴/۱۱۷۹۵۶/۱۴۰۹۶۷/۲۰۱۷۶ ۶/۷۰۸۶ ۰/۱۰۷۶۸۲/۱۰۱۱۰۲/۹۳۱۲ ۶/۱۵۱۸۵ هاي متفرقه سپرده

۳/۱۳۴۲۸۶۵/۱۶۰۴۰۱۲/۱۹۲۶۸۹۷/۲۴۹۱۱۰۳/۳۲۰۹۵۷۰/۴۱۷۵۲۴۴/۵۲۶۵۹۶۲/۶۸۵۸۶۷۴/۹۲۱۰۱۹۴/۱۲۸۴۱۹۹۹/۱۴۵۱۱۷۵ نقدينگي

۲/۸۴۰۷۳۹/۱۱۵۸۴۰۹/۱۵۱۵۴۴۲/۲۰۳۷۹۲۰/۲۷۷۵۷۸۷/۳۸۸۲۲۳۴/۵۳۶۱۵۰۲/۷۴۵۰۲۸۵/۱۰۶۶۵۴۸۹/۱۲۱۶۴۹۱ ۱/۶۵۰۷۲)۱(غيردولتي بخش به ها بانك اعطايي تسهيالت

 ۵/۶۱۴۵۷۹/۸۴۱۲۹۱/۱۰۹۳۵۲۵/۱۴۸۵۳۸۱/۲۰۳۵۰۵۰/۲۸۶۳۳۹۰/۳۸۵۰۶۹۳/۵۰۱۳۶۶۱/۷۰۱۵۷۴۰/۸۱۱۰۵۱ ۵/۴۷۷۲۳ هاي تجاري بانك

 ۷/۲۲۶۱۵۰/۳۱۵۲۵۲/۴۱۸۰۰۸/۵۴۲۹۴۳/۷۰۶۷۹۸/۸۹۱۴۸۶/۱۱۴۲۹۸۵/۱۶۳۰۳۹۲/۲۲۱۹۲۶۴/۲۳۱۰۴۳ ۶/۱۷۳۴۸ هاي تخصصي نكبا

 ۲/۱۴۳۰۴۸۵/۱۷۴۳۹۷ ۹/۱۲۷۳۵۸/۳۶۷۸۲۴/۸۰۶۲۲ ۶/۳۳۹۳ ۹/۹۵۸ ۶/۳۹۲ ۰/۱۸۶ ــ ــ غيربانكي اعتباري ومؤسسات غيردولتي هاي بانك

  . بدون سود ودرآمد سال هاي آتي-۱
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  ) ۱(وضع مالي دولت 
 )ريالميليارد (                              حاملهاي انرژي)يارانه(رقم شفاف سازي قيمت هاي اختصاصي و بدون احتساب  به استثناي درآمدها و پرداخت                     

  سال 
 ۱۳۸۶شش ماهه  ۱۳۸۵ ۱۳۸۴ ۱۳۸۳ ۱۳۸۲  ۱۳۸۱ 

 ۸/۱۳۳۸۶۸ ۸/۲۳۱۱۲۵ ۹/۲۰۰۳۷۴ ۳/۱۰۳۵۸۷ ۶/۷۸۸۳۶ ۹/۶۱۹۷۳ درآمدها
 ۸/۹۸۰۴۸ ۹/۱۵۱۶۲۰ ۴/۱۳۴۵۷۴ ۱/۸۴۴۲۱ ۰/۶۵۰۹۹ ۵/۵۰۵۸۶ درآمدهاي مالياتي

 ۰/۳۵۸۲۰ ۹/۷۹۵۰۴ ۵/۶۵۸۰۰ ۲/۱۹۱۶۶ ۶/۱۳۷۳۷ ۴/۱۱۳۸۷  ساير درآمدها
 ۷/۲۲۲۳۹۴ ۱/۴۱۵۷۹۳ ۱/۳۳۰۸۸۴ ۱/۲۳۱۹۲۳ ۲/۱۷۸۲۵۵ ۳/۱۴۷۵۷۲ )جاري(اي  هاي هزينه پرداخت

 -۶/۹۷۶۲۱ -۳/۱۸۴۶۶۷ -۲/۱۳۰۵۰۹ -۸/۱۲۸۳۳۵ -۶/۹۹۴۱۸ -۴/۸۵۵۹۸ )۲(ي تراز عمليات
 ۳/۱۰۳۳۸۷ ۲/۱۸۲۷۹۷ ۵/۱۸۷۲۹۴ ۰/۱۵۱۴۱۳ ۸/۱۲۹۰۳۰ ۸/۱۰۳۱۸۲ اي هاي سرمايه واگذاري دارايي
  ۷/۱۰۲۸۵۱     ۲/۱۸۱۸۸۱ ۴/۱۸۶۳۴۲ ۳/۱۵۰۴۱۳ ۹/۱۲۸۱۵۳ ۴/۱۰۲۶۲۶ ) ۳(درآمد نفت 

 ۶/۵۳۵ ۰/۹۱۶ ۱/۹۵۲ ۷/۹۹۹ ۰/۸۷۷ ۴/۵۵۶ ساير
 ۶/۶۷۵۵۷ ۱/۱۴۵۵۶۱ ۷/۱۱۷۶۳۸ ۳/۷۲۳۰۶ ۷/۷۳۷۹۹ ۰/۵۴۷۵۳ )عمراني هاي پرداخت(اي هاي سرمايه دارايي تملك

 ۷/۳۵۸۲۹ ۱/۳۷۲۳۶ ۹/۶۹۶۵۵ ۷/۷۹۱۰۶ ۱/۵۵۲۳۱ ۸/۴۸۴۲۹  اي هاي سرمايه  خالص واگذاري دارايي
  -۹/۶۱۷۹۱  -۲/۱۴۷۴۳۱  -۴/۶۰۸۵۳ -۲/۴۹۲۲۹ -۵/۴۴۱۸۷ -۶/۳۷۱۶۸ اي  تراز عملياتي و سرمايه

 ۹/۷۴۶۳۷ ۲/۱۶۱۰۶۱ ۷/۸۳۳۲۰ ۷/۸۰۶۹۳ ۴/۶۸۳۲۴      ۷/۶۴۸۰۶ هاي مالي واگذاري دارايي
 ۰/۲۵۰۰ ۱/۴۹۸۶ ۹/۶۸۳۴ ۶/۱۲۳۴۰ ۵/۷۶۸۲ ۱/۲۴۹۸ فروش اوراق مشاركت

 ۰/۰ ۲/۶۶۹ ۱/۶۲۲ ۵/۲۸۳ ۳/۷۳ ۵/۱۷۰۹۹ استفاده از تسهيالت خارجي
 ۸/۶۵۰۸۰ ۰/۱۴۲۵۷۳ ۳/۶۹۳۸۳ ۱/۶۳۷۵۲ ۹/۵۶۱۰۶ ۰/۳۵۸۷۶ استفاده از حساب ذخيره ارزي

 ۳/۲۸۵ ۶/۸۱۸ ۶/۱۷۸۶ ۱/۲۸۱۳ ۲/۲۵۳۱ ۰/۸۳۶۴ هاي دولتي واگذاري شركت
 ۴/۶۴۶۰ ۷/۹۸۲۵ ۰/۳۰۷۳ ۸/۱۲۷۶ ۳/۱۶۸۴ ۰/۷۷۸ هاي گذشته برگشتي از سال

 ۴/۳۱۱        ۵/۲۱۸۸ ۸/۱۶۲۰ ۷/۲۲۷ ۲/۲۴۶ ۰/۱۹۱ ) ۴(ساير
 ۰/۱۲۸۴۶ ۰/۱۳۶۳۰ ۳/۲۲۴۶۷ ۶/۳۱۴۶۴ ۹/۲۴۱۳۶ ۱/۲۷۶۳۸ هاي مالي تملك دارايي
 ۵/۹۵۷۳ ۰/۰ ۶/۲۳۶۶ ۰ ۰ ۰ )۸۰۰۱شماره حساب(درآمدعمومي  حساب موجودي

 ۰/۲۰۰۰ ۶/۸۴۰۷ ۵/۱۴۵۵۳ ۰/۲۳۷۳۹ ۰/۱۹۸۷۵ ۰/۱۹۲۵۰ تعهدات ارزيبازپرداخت 
  ۰/۰  ۰/۰  ۰/۳۸۱۳  ۰  ۳/۲۰۴  ۷/۷۳۰۶   بازنشستگي بيمه وصندوقهاي دولت به بدهي بازپرداخت

 ۵/۱۲۷۲ ۴/۵۲۲۲ ۳/۱۷۳۴ ۶/۷۷۲۵ ۶/۴۰۵۷ ۴/۱۰۸۱  )۵(ساير 
  ۹/۶۱۷۹۱  ۲/۱۴۷۴۳۱  ۴/۶۰۸۵۳ ۲/۴۹۲۲۹ ۵/۴۴۱۸۷ ۶/۳۷۱۶۸ هاي مالي خالص واگذاري دارايي

  .باشد  اختالف در سرجمع به دليل گرد كردن ارقام مي- ۱
  .ن پرداختي خزانه محاسبه شده استها به عنوا  در مقاطع بين سال، تراز عملياتي با احتساب تنخواه گردان خزانه استان- ۲
،فروش )درصد ومابه التفاوت فروش ارز حاصل از صادرات نفت۳/۷درهزار ارزش نفت خام توليدي،صادرات نفت خام از محل ۱۶فروش نفت خام،(فروش نفت درآمد نفت شامل - ۳

  .مي باشد)۱۳۸۳ قانون بودجه سال ۱۲موضوع بند س تبصره (زينوواردات بن)قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت۷۱موضوع ماده (فرآورده هاي نفتي
  .باشد مي  وخارجي وساير اقالم هاي داخلي  دريافت اصل وام ساير شامل رقم-۴
  . وتعهدات پرداخت نشده سال هاي قبل مي باشد بانکياصل تسهيالت  اصل وام هاي خارجي، شامل  بازپرداخت اصل اوراق مشاركت،- ۵



۲۲۸ 
  

  روند
 

  

  
 

  هاي عمده و اصلي فروشي كاالها به تفكيك گروه  بهاي عمده ت متوسط شاخصدرصد تغييرا

  )۱۳۷۶=۱۰۰) (هر دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل(

 

  ۱۳۸۵  ۱۳۸۴ ۱۳۸۳ ۱۳۸۱۱۳۸۲ ۱۳۸۰ هاي شاخص گروه
شش ماهه 

۱۳۸۶  

  ۴/۱۵  ۱/۱۲  ۵/۹ ۷/۱۴ ۱/۱۰ ۶/۹ ۱/۵  شاخص كل*

        هاي عمده  گروه*

 ۹/۱۵ ۱/۱۲ ۵/۹ ۲/۱۴ ۱/۱۱۶/۱۱ ۸/۶ دركشور شده ومصرف دشدهتولي   كاالهاي

  ۰/۱۴  ۱/۱۰  ۶/۶  ۵/۱۴ ۸/۴ ۲/۴ ۸/۰    كاالهاي وارداتي

 ۸/۱۳ ۶/۱۷ ۰/۱۹ ۵/۲۲ ۳/۱۰۵/۹ -۵/۰ كاالهاي صادراتي  

        هاي اصلي  گروه*

 ۷/۱۸ ۵/۱۲ ۳/۱۰ ۷/۱۲ ۳/۱۳۶/۱۲ ۴/۸ مواد خوراكي

 ۹/۹ ۴/۶ ۰/۸ ۳/۷ ۰/۲۲۲/۸ ۶/۴ ها و دخانيات نوشابه

مواد صنعتي غير از مواد سوختني 
 معدني

۳/۳ ۶/۲ ۵/۱۰ ۸/۱۰ ۱/۴ ۷/۱۴ ۵/۱۵ 

 ۶/۸ ۷/۲ ۷/۴ ۲/۱۲ ۳/۲۶۹/۲۰ ۷/۱۱ هاي آن هاي معدني و فرآورده   سوخت

 ۶/۱۱ ۰/۱۱ ۰/۱۶ ۳/۱۳ ۴/۶ ۹/۵ ۷/۵   مواد شيميايي و پتروشيمي

  ۵/۱۶  ۱/۱۶  ۵/۹  ۶/۲۵ ۶/۱۰ ۷/۷ ۰/۳   مصنوعات برحسب مواد اوليه

 ۵/۹ ۰/۸ ۶/۶ ۲/۷ ۵/۲ ۳/۳ -۲/۰   ماشين آالت و وسايط نقليه

 ۸/۶ ۵/۳ ۲/۸ ۷/۳ ۸/۴ ۲/۱ ۴/۱   كاالهاي  متفرقه
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 سهام عرضه شده توسط بخش  عمومي در بورس اوراق بهادار تهران۲۲۹

 )ميليارد ريال(مبلغ   )هزار سهم(تعداد  نام مؤسسه عرضه كننده

 ۱۳۷۹ ۱۳۸۰ ۱۳۸۱ ۱۳۸۲ ۱۳۸۳ ۱۳۸۴ ۱۳۸۵ 
شش ماهه 
۱۳۸۶ 

۱۳۷۹۱۳۸۰۱۳۸۱۱۳۸۲۱۳۸۳۱۳۸۴۱۳۸۵
ماهه شش

۱۳۸۶
   ۰ ۰ ۰ ۱/۰ ۱/۱ ۹/۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۲ ۷/۲۲۴ ۹/۱۹۲۲ بنياد پانزده خرداد

   ۰ ۰ ۸/۱۰۳۵/۴۰۳۱/۰ ۸/۵۸۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰/۹۱۱۹۸۵/۳۵۳۶۵۸/۸۴۱۱۸۵/۱۰۰ بانك صنعت و معدن
   ۰ ۰ ۰ ۰ ۰/۴ ۱/۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴/۵۶۷ ۳/۵۶۸ بانك ملي ايران
   ۰ ۰ ۵/۷ ۸/۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷/۳۵۰ ۱۸۷ ۰ ۱/۰ بانك كشاورزي

   ۰ ۰ ۵/۶ ۷/۸۰ ۳/۴ ۷/۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸/۲۷۴۹۱/۶۶۷۹۶۳۹۲۵ ۰/۵۸۰۳ بانك سپه
   ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ بانك صادرات ايران

   ۰ ۰ ۰/۱۳۹/۲۹۹۶/۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷/۱۰۱۵۸۴/۱۶۶۷۵۵۰/۶۰۰ ۰ بانك ملت
   ۰ ۰ ۰/۹ ۷/۱۱ ۳/۰ ۴/۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸/۲۲۲۱۷/۶۳۰ ۴/۲۹ ۵/۵۸ بانك رفاه كارگران

   ۰ ۰ ۰ ۹/۲۴ ۰/۹ ۶/۲۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹/۲۰۱۳۰۳/۸۸۴۸۲/۱۷۷۴۰ بنياد مستضعفان و جانبازان
   ۹/۱ ۲/۱۶۳۳/۱۸۸۰/۱ ۰ ۹/۹۰ ۰ ۰ ۹/۱۸۳۸ ۲/۶۶۰۴۸۸/۳۸۴۳۷۲/۵۹۹ ۵/۱۲۶۹۴۱/۰ سازمان صنايع ملي ايران

 ۹/۸۷۱۴/۹۷ ۳/۱۸۸۰۶/۶۱۳۹۶/۹۲۰۷/۸۴ ۷/۱۲۱۴۶/۶۸ ۸/۱۰۵۸۶۱۵/۹۲۶۱۷/۲۸۹۱۲۹۹/۴۱۸۵۵۰۲/۲۲۸۲۹۹۶/۱۴۲۱۳۹/۲۲۶۷۵۳۲/۷۲۱۴۲ ايران صنايع ونوسازي گسترش سازمان
 ۰ ۰ ۰ ۰ ۶/۳ ۷/۲ ۷/۸ ۷/۱۱۰ ۰ ۰ ۰ ۳/۱۷۴۴۰/۱۹۸۱۰ ۸/۱۴۷۴۸۸/۷۴۳ بانك تجارت

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۱/۱ ۷/۰ ۲/۱ ۷/۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰/۲۵۶ ۱۵۰ ۱/۲۵۲ ۵/۲۷۵ الب اسالميبنياد شهيد انق
  ۳/۱  ۰/۹  ۰/۳۳۴۸/۶۶ ۵/۲۴۶۵/۱۳۰۷۱/۷۹ ۱/۱۸۴ ۱/۷۱۷ ۳/۷۱۶۳۲۷/۶۵۸۹۴۵/۲۳۱۲۷۱۲/۱۴۴۰۰۳/۱۴۴۷۶۱۳/۳۴۸۸۳۲/۳۱۲۲ )۱سازي خصوصي سازمان

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۳/۲۱۵۲/۵۴ ۰/۸ ۴/۱۲ ۰ ۰ ۰ ۴/۲۴۰۳۸/۴۸۰۴۳۵/۱۹۵۹۳۰ ۷/۲۰۷۶ بانك مسكن
 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۱/۰ ۰/۲۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱/۸۷۶۴۳/۹ ۰ ۲/۰ بنياد صدوق بزرگ
 ۰ ۲/۰ ۰/۳۸ ۷/۱۴۲۲۴/۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹/۲۹۹۳۱۴/۲۰ ۳/۱۹۳۷۸۴۴/۴۷ ۰ ۰ ۰ شركت ملي صنايع پتروشيمي

 ۱/۲۵۱۴۳/۷۹۲۳ ۱/۳۹۷۰۴/۲۱۲ ۶/۹۳۱ ۰ ۰ ۸/۶۰۸۴۵۳۸۰ ۴/۹۸۵۱۳۹  ۹/۵۷۶۵۴۹/۱۳۹۶۶۱۳/۸۸۱۰  ۰ ۰ معدني صنايع و معادن نوسازي و توسعه سازمان

  ۰  ۰  ۰  ۰ ۷/۱۲۱ ۰ ۰ ۰  ۰  ۰  ۰  ۰ ۴/۳۳۵۴ ۰ ۰ ۰  شرکت شهرکهاي صنعتي

  ۱/۲۰  ۹/۱۲ ۰/۱۴۸ ۸/۴۴۹  ۳۸ ۰ ۰ ۰  ۸/۹۵۰۶  ۸/۳۴۶۹ ۴/۵۳۸۴۵۵/۳۲۲۴۰ ۵/۵۸۱۱ ۰ ۰ ۰  شرکت ساتکاب
  ۰  ۳/۰  ۸/۱۰۷۱۷/۷۳          ۰  ۴/۳۵۲ ۵/۱۰۷۹۸۱۶/۳۳۰۵۵  ۰  ۰  ۰  ۰  مخابراتشرکت 

  ۰  ۰  ۷/۲۶  ۴/۴۷          ۰  ۰  ۳/۲۵۷۸ ۷/۷۴۲۱  ۰  ۰  ۰  ۰  کشاورزي خدمات مادرتخصصي شرکت

۵/۳۲۶۹۷۱۴/۱۳۶۴۹۹۹/۹۶۷۰۲۶۷/۷۵۹۴۴۰۵/۶۸۲۶۱۷۴/۱۵۷۵۵۲۰/۱۲۱۸۸۵۸۹/۶۱۶۶۹۰۴۰/۲۲۴۸۵/۴۶۸۳/۴۴۱۸۷/۹۰۰۳۲/۶۷۹۵۲/۶۵۲۴/۳۴۰۸۱/۸۰۴۲ جمع

 .سازي با تغيير اساسنامه سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي تشكيل گرديد  سازمان خصوصي۱۳۸۰اجتماعي و فرهنگي، از سال  قانون برنامه سوم اقتصادي،۱۵ به موجب ماده -۱ 



۲۳۰ 
  
  روند

 

  

  )۱(هاي ساختماني بخش خصوصي در كليه مناطق شهري خالصه آمار فعاليت

  )درصد(ر دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل تغييرات ه

  

۱۳۷۸۱۳۷۹۱۳۸۰۱۳۸۱۱۳۸۲ ۱۳۸۳  ۱۳۸۴)۲( ۱۳۸۵ 
شش 
ماهه 
۱۳۸۶ 

جديد  هاي  در ساختمان    گذاري سرمايه
 مناطق شهري

۹/۲۲۴/۳۰۶/۲۹۱/۴۱۶/۱۳۰/۲۴۶/۱۳ ۱/۱۰ ۰/۶۸ 

 ۶/۴۹ ۵/۳ -۳/۱۰-۶/۱۰-۲/۱۰ ۱/۳-۷/۱-۲/۰-۱/۱ هاي شروع شده تعداد ساختمان

 ۴/۵ -۸/۱ ۴/۶۵-۱/۲۲-۳/۱۶۱/۴-۶/۲۳۵/۲۰۶/۵ هاي تكميل شده تعداد ساختمان

 ۲/۲۷ ۱/۱۸ ۵/۱۶۸/۱۵۵/۱۴۶/۲۰۸/۱۹۵/۲۵۴/۱۷شده شروع هاي  ساختمان مترمربع يك هزينه

 ۶/۲۵ ۲/۱۲ ۶/۱۴۷/۱۴۰/۲۰۰/۲۶۱/۱۷ ۱/۱۱۵/۹شده تكميل هاي ساختمان مترمربع يك هزينه

  . در نظر گرفتن ارزش زمين است  بدون-۱
 براساس ۱۳۸۴شهري از ابتداي سال  گذاري بخش خصوصي در ساختمانهاي جديد مناطق  آمار سرمايه-۲

هاي  به دليل تجديدنظر در بلوکهاي آماري، نتايج بررسي. شود محاسبه مي) ۱۳۸۳(سال پايه جديد 
الزم به توضيح است . باشد قابل مقايسه نمي) ۱۳۷۶(يم جديد با آمار محاسبه شده بر مبناي سال پايه قد

 ۱۳۸۳از آمار بررسي جديد سال ) ۱۳۸۳ به ۱۳۸۴(ها   در محاسبه درصد تغييرات دوره۱۳۸۴از سال 
  .استفاده شده است

  
 

  
  



  
   هاي عمده اقتصادي مشخصه  
 

 

۲۳۱  
  

  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(

درصد اسناد برگشتي به  اسناد مبادله شده
  سال شده مبادله

 مبلغ تعداد مبلغ تعداد
۱۳۵۶ ۱۰۰۰۲ ۲۹۰۶ ۰/۹ ۲/۹ 
۱۳۵۷ ۷۴۸۳ ۲۰۹۲ ۶/۱۲ ۱/۱۰ 
۱۳۵۸ ۵۴۵۰ ۱۸۱۱ ۹/۱۰ ۹/۹ 
۱۳۵۹ ۵۲۹۱ ۲۵۵۵ ۲/۸ ۷/۶ 
۱۳۶۰ ۴۸۱۳ ۲۹۷۲ ۹/۶ ۰/۶ 
۱۳۶۱ ۴۴۴۵ ۳۶۳۱ ۱/۶ ۵/۴ 
۱۳۶۲ ۵۲۱۲ ۵۱۳۹ ۷/۵ ۵/۴ 
۱۳۶۳ ۵۶۰۷ ۶۲۹۰ ۸/۶ ۰/۵ 
۱۳۶۴ ۶۴۰۳ ۶۷۷۳ ۳/۷ ۲/۵ 
۱۳۶۵ ۷۲۴۴ ۸۳۶۴ ۷/۷ ۴/۵ 
۱۳۶۶ ۸۷۱۹ ۱۲۲۹۰ ۲/۷ ۶/۵ 
۱۳۶۷ ۸۶۴۳ ۱۴۶۰۳ ۶/۸ ۵/۶ 
۱۳۶۸ ۱۱۳۵۱ ۲۲۳۴۴ ۷/۷ ۹/۵ 
۱۳۶۹ ۱۳۷۲۹ ۳۳۸۰۵ ۰/۷ ۵/۵ 
۱۳۷۰ ۱۶۹۱۶ ۵۰۶۱۱ ۶/۶ ۹/۵ 
۱۳۷۱ ۲۰۱۷۸ ۶۹۹۸۸ ۰/۷ ۹/۵ 
۱۳۷۲ ۲۳۰۴۷ ۹۲۸۰۹ ۷/۶ ۴/۵ 
۱۳۷۳ ۲۵۸۴۰ ۱۳۷۵۶۲ ۳/۶ ۷/۴ 
۱۳۷۴ ۲۸۶۴۲ ۲۰۰۶۱۲ ۳/۶ ۱/۵ 
۱۳۷۵ ۳۲۹۹۰ ۲۶۱۰۹۷ ۲/۶ ۱/۵ 
۱۳۷۶ ۳۶۹۳۱ ۳۰۵۸۸۳ ۷/۶ ۶/۵ 
۱۳۷۷ ۳۹۹۶۴ ۳۴۴۰۱۴ ۴/۶ ۰/۵ 
۱۳۷۸ ۴۴۷۰۵ ۴۸۸۹۲۸ ۹/۵ ۳/۴ 
۱۳۷۹ ۵۰۱۹۲ ۶۳۰۸۴۰ ۶/۵ ۳/۴ 
۱۳۸۰ ۵۸۸۱۹ ۸۳۲۷۵۵ ۰/۵ ۴/۴ 
۱۳۸۱  ۶۸۳۰۲  ۱۰۸۹۴۰۵  ۵/۴  ۲/۴  
۱۳۸۲  ۷۶۱۰۱  ۱۴۰۹۶۸۰  ۵/۴  ۳/۴  
۱۳۸۳  ۶۸۲۸۷  ۱۸۰۹۷۵۴  ۰/۵  ۷/۳  
۱۳۸۴  ۷۱۸۶۱  ۲۰۹۰۷۶۱  ۹/۴  ۲/۴  
۱۳۸۵  ۷۸۲۰۱  ۲۹۹۸۷۵۸  ۶/۴  ۶/۳  
  ۶/۳  ۵/۴  ۱۸۵۱۲۰۲  ۴۰۵۵۸ ۱۳۸۶شش ماهه 



۲۳۲ 
  
  روند

 

  

  

 مبلغ سفته و برات فروش رفته در تهران

 )ميليون ريال(مبلغ  سال
  درصد تغيير 

 )ه مشابه سال قبلنسبت به دور(

۱۳۶۷ ۸/۵۳۴۴ ۳/۱- 
۱۳۶۸ ۶/۸۶۱۸ ۳/۶۱ 
۱۳۶۹ ۳/۱۷۵۴۴ ۶/۱۰۳ 
۱۳۷۰ ۰/۱۸۸۹۵ ۷/۷ 
۱۳۷۱ ۵/۲۳۶۳۰ ۱/۲۵ 
۱۳۷۲ ۹/۲۶۰۹۵ ۴/۱۰ 
۱۳۷۳ ۱/۳۱۲۷۶ ۹/۱۹ 
۱۳۷۴ ۵/۴۰۲۲۱ ۶/۲۸ 
۱۳۷۵ ۱/۴۷۲۰۰ ۴/۱۷ 
۱۳۷۶ ۵/۵۰۴۸۵ ۰/۷ 
۱۳۷۷ ۵/۵۸۳۴۷ ۶/۱۵ 
۱۳۷۸ ۷/۸۹۱۶۶ ۸/۵۲ 
۱۳۷۹ ۵/۱۲۲۵۵۵ ۴/۳۷ 
۱۳۸۰ ۴/۱۷۵۹۳۱ ۶/۴۳ 
۱۳۸۱  ۱/۱۵۶۳۲۱  ۱/۱۱-  
۱۳۸۲  ۴/۲۳۰۰۵۰  ۲/۴۷  
۱۳۸۳  ۴/۳۲۸۱۵۱  ۶/۴۲  
۱۳۸۴  ۰/۳۷۸۱۴۹  ۲/۱۵  
۱۳۸۵  ۷/۴۱۳۰۸۶  ۲/۹  
  ۳/۳۹  ۹/۲۵۸۵۶۳  ۱۳۸۶شش ماهه 

  
  


