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 .کندمنعکس نم�



 هفت

 سخن ناشر
 

 نام� تو نامه ک� کنم بازبی   ای نام� تو بهترین سرآغاز
�شود که به بازوی تحقیقات� بانک مرکزی جمهوری اسالم� ایران شمرده م� پژوهشMدۀ پول� و بانک

های دامنۀ اقتصاد و مدیریت سرمایه (پول�، ارزی، بانک�، مال�؛ با منظور تمرکز و گسترش پژوهش
؛ و خورشیدی، نخست با نام مؤسسۀ تحقیقات پول� و بانک� بنیاد گرفت ١٣۶٩کردِ کاربردی)، به سال روی

های بهبودیافتۀ اقتصادی، بردن سیاستهای پژوهش�، برای پیشدست آوردن کامیابیالیدن و بهپس از ب
 ل کرد. های خود را با نام کنون� دنباآوری، فعالیت، با پروانۀ وزارت علوم، تحقیقات، و فن١٣٨٠از سال 

برخورداری از علم� و پژوهش�ران خود و نیز 0ای اعضای هیئتپژوهش0دۀ پول� و بانک� به ات
های آموزش� و پژوهش� و کارشناسان اقتصادی و پژوهش�ران علم� سایر محیطهم0اری اعضای هیئت

ای (به های پژوهش� و عرضۀ خدمات مشاورهو کارکنان شایسته و کوشا تاکنون در راه انجام طرح
الملل�، مستقل ها (مل� یا بیننهادهای حاکمیت�، بخش عموم�، و بخش خصوص�) و برگزاری همایش

های اقتصاد و های سودمند، در حوزهها و مجلههای پژوهش� و تولید و انتشار کتابیا مشترک) و کارگاه
انکداری ببانکداری و مال� (اقتصاد کالن، اقتصاد اسالم�، اقتصاد مال�، اقتصاد پول�، بانکداری مرکزی، 

بلندی برداشته است؛ و امید دارد که با های الملل) گاماسالم�، بانکداری متعارف، تجارت بین
های بنیادی، تبیین و توصیف مباحث نظری و تجربی و سیاست�، تحلیل و پیش�ام� در پژوهش

های کاربردی، پرورش ها)، پژوهشسازی (تعیین سیاستپردازی، تصمیمبین� روندها، نظریهپیش
یت رانه، بتواند در پهنۀ اقتصاد و مدیرهای مبتکها و پژوهشکارشناسان زبردست، و پشتبان� از طرح

 ای درخور انجام وظیفه کند.عنوان ی� مرج� علم� معتبر، به گونهدارایی، به
آرایی و خوان� و صفحهجز انجام مراحل ویرایش و نمونهانتشارات پژوهش0دۀ پول� و بانک�، به

تأیید سازمان، وظیفۀ چاپ و طراح�� محصوالت علم� پژوهش0ده و نیز منابع علم� و کاربردی مورد
نامۀ لانتشار آنها را بر عهده دارد. انتشار چندصد عنوان کتاب، گزارش پژوهش�، لوح فشرده، و چند فص

کتاب و نشریات اقتصادی، و  های ادواریچنین برگزاری نمایش�اهپژوهش�، هم-تخصص� و علم�
ط)، چ0یدۀ انتشارات پژوهش0ده (با قابلیت فروش� برخرسان� سامانۀ اینترنت� روزاندازی و ارتقاء و بهراه

ان نظران و خوانندگنهادها و انتقادهای صاحبکارنامۀ انتشارات پژوهش0دۀ پول� و بانک� است. پیش
 پذیریم.ارجمند را به دیدۀ منت م�

� پژوهشMدۀ پول� و بانک
 (بانک مرکزی جمهوری اسالم� ایران)
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 ١۶‑٣صفحات 

 

 یاثر درآمدها �ران و بررسیدر اقتصاد ا �ثبات مال یابیارز
 آن یرو �اتیو مال �نفت

 †فر�بهناز جالل *ییلوفر باباین

ن اهداف یاز مهمتر ی�0به عنوان  �ر سبب شد تا ثبات مالیاخ �مال یوقوع بحران ها
باشند.  �ثبات مال یبرا �ف شاخصیتعر یا مطرح شود و در پیدر دن یاستگذاران اقتصادیس

به حساب  یاقتصاد یو خروج از بحران ها یاز عوامل مهم ثبات اقتصاد �ت مالیه تثبکچرا 
ق یدر تزر یدیلکنقش  �مال یاستهایر، سید ناپذیننده منابع تجدکصادر یشورهاکد. در یآ�م

 ینه برایزم مناسب، �مال یاستهاین منابع در اقتصاد دارند و با اتخاذ سید حاصل از ایعوا
 �ن مطالعه عالوه بر محاسبه شاخص ثبات مالیدر ا گردد. �شور فراهم مکدر  یثبات اقتصاد

ج یشده است. نتا �ن شاخص بررسیا یرو �نفت یو درآمدها �اتیمال یاثر درآمدهاران، یا یبرا
ش یدارد و به دنبال افزا �ثبات مال یرو �اهشک، اثر �نفت یه درآمدهاکانگر آن است یب

بات ث یاثر مثبت بر رو �اتیمال یابد. درآمدهای�اهش مکران یدر ا �، ثبات مال�نفت یدرآمدها
 ابد.ی�ش میافزا �ثبات مال �اتیش درآمد مالیداشته و با افزا �مال

  

                                                                                                                               
 _yahoo.com1362baflowe@، یانرژ �المللنی، موسسه مطالعات بیكارشناس ارشد اقتصاد انرژ *
 bjalalifar@yahoo.com، یانرژ �ن المللی، موسسه مطالعات بیكارشناس ارشد اقتصاد انرژ †



 های پول� و ارزیسیاست ساالنه وهفتمین همایشمجموعه مقاالت بیست ۴

 مقدمه ١
د را ها، نرخ بهره و نرخ ارز خوییمت داراید در قینوسانات شدجاد یق ایاز طر �مال �ثباتیب

گرفته  متر مورد توجه قرارک �ثبات مالا، یدر دن �مال یهاتا قبل از وقوع بحران دهد.�نشان م
و  مطرح شد �عبارت ثبات مال ،ایدن یشورهاکاز  یها در تعدادن بحرانیابود و بعد از وقوع 

منتشر  �المللنیب یاقتصاد یتوسط نهادها �ثبات مال یهامورد توجه قرار گرفت و گزارش
 �مالننده ثبات نظامکدیتهد یها�سیل ریو تحل یی، شناسا�ها به بررسن گزارشید. در ایگرد
 �ثبات مال یاست عوامل اثرگذار رو ین ضروریشود. بنابرا�مختلف پرداخته م یشورهاکدر 
 �مال یهامناسب، از وقوع بحران یهااستیق اتخاذ سیشود و از طر ییناساشور شک ی�

 ا خروج از آن را سرعت بخشد.ید و یبعمل آ یریجلوگ
در  �ت مالیو تثب �افک �، وجود منابع مالیاقتصاد یهاتیفعال یرشد و توسعه یالزمه

ات یات است. مالیها، مالدولت یسب درآمد براکن روش یترن و مطمئنیباشد. بهتر�شور مک
 یهایاستگذارین عوامل سیاز مهمتر ی�0همواره به عنوان  �عیو توز �صیل اثر تخصیبه دل

دولت  یهانهین هزیارآمد در خصوص تامک یهااز راه ی�0دولت مورد توجه قرار گرفته است و 
متر کشور کابد،یش یدولت افزا یجار یهانهین هزیات در تامیه سهم مالکباشد. هر اندازه �م

ن منبع یه اکشود، چرا �شتر میب �رد و ثبات مالیگ�قرار م �خارج یهاکر شویتحت تاث
ه برا نسبت  یه عموی، مال�نفت یا به درآمدهاکنترل را دارد. در مقابل اتکت یقابل یدرآمد

ننده نفت، کدیتول یشورهاکمدت در وتاهکسازد و در �ر میپذبیثبات آسیر بیمتغ ی�
روبرو  �نفت یمت نفت و درآمدهایدر خصوص نوسانات ق یادیز یهااستگذاران را با چالشیس
 گذارد.�م �ر منفیشور تاثک �ثبات مال یسازد و رو�م

و سپس شود �پرداخته م ، چارچوب نظریپژوهش ینهیشین مطالعه ابتدا به مرور پیدر ا
رد و یگ�ب انجام مین ضرایادامه، برآورد مدل و تخمشوند و در �بررس� م رها معرف� ویمتغ

 .شود�ارائه م یریگجهیدر انتها، نت



 ۵ آن یرو یات�و مال �نفت یاثر درآمدها �و بررس یراندر اقتصاد ا �ثبات مال یابیارز 

 

 قیتحق نهیشیپ ٢

�مطالعات خارج ١-٢ 
مخارج دولت در قالب  کدولت را بر انتقال شو �ت مالیر وضعی)، تاث٢٠١٣( ١ر و هم0ارانیما
از  �که نرخ بهره واقع�در حالتدهد �ج نشان میل کردند. نتایوتحلهیتجز ینزی� مدل نئوکی

دولت منجر به رفتار کمتر  یها�تر بدهالبرخوردار باشد، سطوح با یمحدود یریپذانعطاف
شتر شود یها ب�شود و هر چقدر سطÂ بده�م النکاقتصاد  یرهایمتغ )�نوسان(0نواخت ی

 یکه به ازان مطالعه نشان داد یا یسازهین شبیت شود. همچنیسم تقوین م0انیمم0ن است ا
همجهت با  �قیحق ی، نوسانات دستمزدهااالترب �د ناخالص داخلیبه تول �نسبت بده

 .شود�ت میتقو یتجار یهاچرخه
ا یدرونزا در اسپان �مال یهاکشو یاقتصاد ) آثار٢٠٠۶( ٢استرو و هرناندزکدر مطالعه د

 یرو �مدت اثرات مثبتوتاهکه مخارج دولت در کدهد �ج نشان میقرار گرفت. نتا �مورد بررس
ها موجب اتیش مالیابد و افزای�اهش مکن اثرات یان مدت و بلند مدت اید دارد؛ اما در میتول

 یها را در پمتیق �العمل منفسکوتاه مدت عکشده و در  �بهبود گذرا در توازن بودجه عموم
 .ها داردمتیبر ق یدار �مخارج دولت اثر معن کن راستا، شویدارد. در ا

به  یساختار یون برداریاستفاده از روش خودرگرس ) با٢٠٠۶اران (0و هم �٣یفا ‑ ه0هپ
شور آلمان کدر  یاقتصاد یهاتیبر فعال �است مالیس یهاکمدت شووتاهکاثرات  �بررس

را  �د و مصرف خصوصیم دولت، تولیمخارج مستق یهاکه شوکافتند یپرداختند. آنها در
 .دهد�اهش مکرا  �خصوص یگذارهیبطور معنادار سرماه ک�ش داده، در حالیافزا

�مطالعات داخل ٢-٢ 
ران بر اساس مدل یدر ا �است مالیس یبه آزمون تجرب) ١٣٩١(هم0اران و  یافشار

گرنجر و ‑چندگانه مانند انگل �و همجمع �بارو و به روش همجمع �اتیمال یهموارساز
در  �ند مالیاز آن است که فرآ �ق حاکیتحقن یج ایاند. نتاوس پرداختهیلیجوس ‑جوهانسن

 یها�بودجه و بده یمنبع نفت در جهت حذف کسراز ران یست و دولتمردان ایدار نیران پایا
دهد که درآمدها و �ق نشان مین تحقیج این نتایاند. همچندولت استفاده مطلوب نکرده
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 یداریتواند پا�دولت نم �نکنو �مال یهااستیمخارج دولت مستقل از هم هستند و با ادامه س
 .کشور به ارمغان آورد یرا برا �بلندمدت مال

‑١٣٨٧ یهاران را بر اساس دادهیدولت ا �مال یداریناپا )١٣٩١(و هم0اران  �ابانیخ
دهد �نشان م �ن بررسیج ایاند. نتاچندجانبه مورد آزمون قرار داده �و با روش همجمع ١٣۵٠

ران، یا �است مالیس د.قرار ندار �مال یداریت پای، در وضع�اس بودجه عمومیکه دولت در مق
 دولت خواهد بود. �فقط با اتکاء به تورم، قادر به بازپرداخت بده

ات بر یو مال �مال �ثباتیب«تحت عنوان  یا) در مطالعه١٣٩١اکبرپور (و  �رمک�حاج
سال  ١٠ �در ط ییایآس یشورهاکدر  �مال �ثباتیات بر بیاثر مال �به بررس »ارزش افزوده

ه وجود کبه دست آمد  �م0افته، شواهد محیمیتعم یاند. با استفاده از روش گشتاورهاپرداخته
 شده است. �مال �ثباتیاهش بکو  �اتیمال یات بر ارزش افزوده باعث بهبود ثبات درآمدهایمال

 یبر ب �واقعرات نرخ ارز ییاثر تغ �بررس«عنوان تحت  یار مطالعه) د١٣٩٢( ییبابا�حاج
رات نرخ ییاثر تغ �به بررس » در حال توسعه منتخب یکشورها یمطالعه مورد ،�مال �ثبات

تا  ١٩٩۵ یکشور در حال توسعه منتخب در فاصله سالها ٢٢در  �مال �ثباتیبر ب �ارز واقع
 رییر؛ تغیاز چهار متغ .است پرداخته ییتابلو یهاداده �با استفاده از روش اقتصادسنج ٢٠١٠

 از یر در پول و شبه پول به عنوان درصدییر در گستره نرخ بهره، تغیی، تغ�نرخ بهره واقع
GDP به یبانک مرکز ییو نسبت دارا GDP استفاده  �مال �ثباتیب یهابه عنوان شاخص

 �مال �ثباتیبر ب �رات نرخ ارز واقعییانگر رابطه مثبت و معنادار تغیجه برآورد بیاست. نت شده
بر  �رات نرخ ارز واقعییدهد که شدت اثر تغ�نشان م یمجاز یرهایاست. استفاده از متغ

 .مختلف، متفاوت است ییایحوزه جغراف یدر کشورها �مال �ثباتیب
 ران پرداخته است.یدر ا یتجار یهالی0بر س �مال �ثباتیر بیتاث �) به بررس١٣٩٢( �نالیز

ل ی0بر س �مال �ثبات یاثر ب ١٣۴٣‑١٣٨٧دوره  �زمان یسرعات الن مطالعه با استفاده از اطیا
� یلتر هودرین منظور از روش فی. بدقرار داده است �مورد بررس را رانیاقتصاد ا یتجار یها
برآورد  یبرا GARCH و از روش یتجار یهالی0جهت بدست آوردن س )HP( ات0پرس –
 �مال �ثباتیاثر ب �انباشتگهم یها�ینکاز ت یریگاستفاده شده، سپس با بهره �مال �ثباتیب

 .ردیگ�ل قرار میه و تحلیبرآورد و مورد تجز یتجار یل های0بر س

 ینظر �مبان ٣
شود و �اطالق م �مال یهاثر شاخصکا ای ع در همهیو سر �ر ناگهانییتغ ی�به  �بحران مال

مه دوم دهه یدر ن �جنوب شرق یایبحران آس یو اقتصاد �، اجتماع�اسیبه دنبال ابعاد س
از  یف واحدینون تعرکرد. اما تا کدا یگسترش پ یات اقتصادیدر ادب �، عبارت ثبات مال٩٠
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اطالق  �طیرا به شرا �) ثبات مال٢٠٠٣( کبوندس بانچهیارائه نشده است. دو �ثبات مال
بطور موثر انجام دهد. از  �سیه و ریص سرمایفه خود را در تخصیوظ �ه نظام مالکد ینما�م

 یهاانهکقادر به مقابله با ت �ه نظام مالکاست  �تیوضع �اروپا، ثبات مال یزکمر کنظر بان
رد کارکن یو همچن یگذارهیاندازها به سرماص پسیند تخصیب رساندن به فرآیوارده بدون آس

ف ی، به توص�از ثبات مال �فیتعر یاز اقتصاددانان در ارائه �ها باشد. برخستم پرداختیس
رخ  �زمان �مال �ثباتین، ب0یشیپردازند. از نظر م�م �مال �ثبات یب �عنیط متضاد آن یشرا

تواند �نم �ان اطالعات شده و نظام مالی، مان� جر�وارده به نظام مال یهاانهکه تکدهد �م
 د.یمافا نیرا ا یگذارهیسرما یهااندازها به فرصتص پسیاش در تخصفهیوظ

وثر مرد کارکه کاست  �مال یدر بازارها �طیانادا، شراک یزکمر کد بانیاز د �مال �ثباتیب
رد اقتصاد را به طرق مختلف از 0عمل �طین شرایرد. چنیگ�د قرار میمورد تهد �نظام مال

ن یو بازارها و همچن �ات موسسات مالیان اعتبار، اخالل در عملیردن جرکل محدود یقب
 دهد.�ر قرار میتحت تاث یاز موسسات اقتصادین اعتبار مورد نیند تامیفرآاخالل در 

 �ستم مالیه سکاطالق نمود  �طیرا به شرا �توان ثبات مال�ف فوق میتعار یبنددر جم�
ت یریو مد یص منابع اقتصادیاش در تخصفهیوظ یفایقادر به ا ییل و نارسا0چ مشیبدون ه

 یرین حال از انعطاف پذیها بوده و در عستم پرداختیرد موثر س0ن عملیها و همچن�سیر
 وارده برخوردار باشد. یهاانهکمواجهه با ت یالزم برا

ها و الاش تقاضای روز افزون کیدار برای دولت به علت افزایداشتن درآمدهای باثبات و پا
د یاتها بایوه بر رشد درآمد مالن دولتها عالیر است؛ بنابرایناپذخدمات عموم� امری اجتناب

ن یز توجه داشته باشند. بررس� متون اقتصادی حاک� از آن است که محققیبه ثبات آنها ن
ر یدار، مطالب ارزشمندی را به رشته تحریداری و درآمدهای پاینه پایمتعددی در زم

دار اشاره کرد. بر مبنای یاز درآمدهای پا ١سی0ه فیتوان به تعر�ن بررس� میاند. در ادرآورده
� دوره زمان� یدسترس در  دار عبارت است از: حداکثر درآمد قابلی0س، درآمد پایف هیتعر

ط� که نظام اقتصادی با ینده، در شرایجاد همان سطÂ درآمد در دوره آین ایبا تضم
ع� مواجه یهای طبهیدی توسط بشر و سرمایهای تولهیروی کار، سرمایتهای منابع، نیمحدود

از جمله درآمدهای (ه عموم� یرهای مالیگفت در ارتباط با متغتوان �طورکل� مبه. است
. توان مطرح کرد�� را میدو موضوع مهم و تا حدی قابل تفک )ات�، کسری بودجه و ...یمال

ا با یه آکپردازد �ن منظر میل بودجه دولت از ایو به تحل است �٢مال یریپذموضوع اول تداوم
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ی مال� خود یدولت توانا ،و روند آنها در بلندمدتدولت  یهانهیها و هزاتیساختار موجود مال
شود. چنانچه دولت ناچار �اتها و مخارج میل در ساختار مالیا ناچار به تعدیکند �را حفظ م

ست. موضوع دوم یر نیپذت بودجه دولت تداومیل در ساختار مال� خود باشد، وضعیبه تعد
ا هر دو یا مخارج دولت و یاتها ین معن� که مالیثبات� مال� دولت است، به ایداری و بیناپا

ز بروز یثبات� در کسری بودجه دولت نیل بین دلیر باشند و به همیدچار نوسانات چشم�
 قیمدت فراهم کرده و از طرن کسری بودجه دولت در کوتاهیت� را در تأمالد که خود مش0ینما

 د.گذار�بلندمدت اقتصاد اثر منف� م گذارد بر رشد�جا مگذاری بههیی که بر سرمایامدهایپ
ت قایز تحقکانون تمرکز ینندگان نفت نکدیتول یف اقتصادیرد ضع0ننده و عملکدیرشد ناام

ننده نفت از لحاظ منابع نسبت به کصادر یشورهاکر عوامل، ینترل ساکبا  �بوده است. حت
 �نفت یهاانهکننده نفت، تکدیتول یشورهاکاند. در داشته یندترکر رشد یفق یشورهاک
در نرخ ارز  �ثباتین بیر دهد و اییانال تغکق چند یرا از طر �تواند سطÂ نرخ ارز موثر واقع�م

 �ثباتیشود و ب�م �رنفتیب بخش غیگذارد و موجب تخر�اثر م �د واقعیتول یرو �موثر واقع
 یاوهبالق �مال یهانهیتواند هز�مدت در مخارج دولت موتاهکرا به همراه دارد. نوسانات  �مال

ر ن به منظویشود. بنابرا�مخارج م ییاراکت و یفکیاهش در که شامل کداشته باشد  یرا در پ
 وتاه مدت دور نگه داشت.کدر  �نفت �ثباتید مخارج دولت را از بیبا �ن ثبات مالیتام

�محاسبه شاخص ثبات مال ١-٣ 
شور، ابتدا الزم ک �ثبات مال یرو �اتیالم یو درآمدها �نفت یاثر درآمدها �به منظور بررس

ف گوناگون و یپرداخت. در مطالعات مختلف، تعار �شاخص ثبات مال �است تا به معرف
) IMFپول ( �ن المللیارائه شده است. صندوق ب �ثبات مال یبرا �محاسبه متفاوت یهاروش

 یپرداخت. براا یدن یشورهاکاز  �برخ یبرا �به محاسبه شاخص ثبات مال ٢٠٠۶در سال 
، بخش ی، بخش خانوار، بخش تجاریر در بخش تجاریمتغ یسر �ین شاخص از یمحاسبه ا

ت ی، موقعیرها عبارت از رشد اقتصادین متغیرده است. اکاستفاده  �مال یو بازارها �مال
، �خارج یهایین، دارا0مس ین، اجاره بها0، ارزش مس�دولت، نرخ تورم، نرخ ارز واقع �مال

 یزکمر کبه بان �کبخش بان �و بده �نگی، حجم نقد�کبان یها، نرخ سود سپردهنرخ بهره
نرخ سود  یرهایاز متغ یبکیتر )١FSI( �ن مطالعه شاخص ثبات مالیباشند. در ا�م

 یزکمر کبان �خارج یهایی)، نسبت خالص داراINF)، نرخ تورم (Rمدت (بلند  یهاسپرده
د ناخالص یبه تول یزکمر کبه بان �دولت �خالص بده)، نسبت NFA(� د ناخالص داخلیبه تول
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)، نسبت DB(� د ناخالص داخلیبه تول یزکمر کها به بانکبان �بده نسبت )،NGD(� داخل
) در نظر گرفته شده H(ی ن اجار0مس ی)، شاخص بهاM( �داخلد ناخالص یبه تول �نگینقد

 است.
) استفاده شده است. ١PCA(� اساس یهال مولفهین شاخص از روش تحلیمحاسبه ا یبرا

ـ� مجــموعه یچنــد حــالته همبــسته بـه  یـ� فـضـایموجــود در  یرهاین روش متغیا در
از  �ـــب خطـیـ� از آنهـا ترکیشـوند کـه هــر �رهمبـسـته خالصـه میغ یهـااز مولفـه

 �اسـاس یهارهمبـسته به دست آمده مولفـهیغ یهاباشند. مولفه�م �اصــل یرهایمتغــ
)PC( س همبستگیا ماتریانس یس کوواریژه ماتریو یشـوند کـه از بردارهـا�ده مینام� 

 �اساس یـل اجزایکاربرد عمـده روش تحل �ه طورکل. بندیآ�به دست م �اصل یرهایمتغ
ـقت یرها که درحقین متغیب �افتن ساختار ارتباطیرها و یعبارت است از: کاهش تعداد متغ

ن بردن یاز ب �ن روش در اقتصادسنجیکاربرد ا �ت اصـلیرها است. مزیمتغ یبنـدهمان دسـته
 .باشد�موثر در مدل م یـرهایاد متغیدر مـدلها به واسـطه تعداد ز �همـخط

 �دوره زمان یبرا ور بصورت ساالنهکمذ یرهایها، متغجهت هم�ن بودن مجموعه داده
 �تگس همبسیماتر �رها، بررسین متغیارتباط ب �ن گام در بررسیاند. اولار رفتهکبه  ١٣۶٩-٩۵

ز اتوان با استفاده �رها مین متغیب ینان از وجود ارتباط قویآنها است. بعد از حصول اطم
به نام شاخص  یبکیشاخص تر ی�رها یاهش تعداد متغک با �اساس یهال مولفهیروش تحل
ر یبه شرح ز �خص ثبات مالور در محاسبه شاکمذ یرهایب متغیارائه نمود. ضرا �ثبات مال

 باشد.�م

 ٠٫۴٢ ٠٫٠٨ ٠٫۴۶ ٠٫۴۵ ٠٫٣٨ ٠٫۴ ٠٫٢٩ 

د یبه تول �دولت �ه نرخ تورم و نسبت خالص بدهکشود �ده میبا توجه به رابطه فوق د
 رهایر متغیدارند و سا �ر منفیتاث �در ثبات مال ین اجار0مس یو شاخص بها �ناخالص داخل

 باشند.�اثر مثبت م یدارا

                                                                                                                               
1 Principal Component Analysis 
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 روند شاخص ثبات مال� .١ش�ل 

 نیمنبع: محاسبات محقق

 نیج تخمیمدل و نتا �معرف ٢-٣
حدود پسران  �رها، از آزمون همجمعین سطوح متغیبلندمدت ب وجود رابطه �به منظور بررس

ا عدم وجود ی، وجود و �آزمون همجمع) استفاده شده است. ابتدا توسط ٢٠٠١( ١اران0و هم
بر نبود  �صفر مبن یهین آزمون فرضیگردد. در ا�م �رها بررسین متغیبلندمدت ب یرابطه
 F یباشد. اگر آماره�مدت مبر وجود رابطه بلند �ه مقابل مبنیبلند مدت و فرض یرابطه

شود �صفر رد م یهیرد، فرضیاران قرار گ0پسران و هم ییباال یباالتر از محدوده �محاسبات
تر از نییپا �محاسبات Fگردد و چنانچه �د مییرها تاین متغیبلندمدت ب یو وجود رابطه

و  یین دو محدوده باالیشود و اگر ماب�صفر رد نم یهیفرض رد،یقرار ب� �نییپایمحدوده
رد. کبلند مدت استخراج  یا نبود رابطهیبر وجود و  �مبن یاجهیتوان نت�رد، نمیقرار گ �نییپا

توان �م I(1)ا یباشند و  I(0)رها یه متغکنیبلندمدت، صرف نظر از ا در صورت وجود رابطه
ن بردار بلندمدت و یتخم ی) براARDLع شده (یتوز یهابا وقفه �حیاز مدل خودتوض

 رد.کرها استفاده ین متغیمدت بوتاهک
 باشد:�ر میبه شرح ز �مورد بررس یرابطه

                                                                                                                               
1 bounds testing approaches to the analysis of level relationship 
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 LNFI= ٠ ١ ٢ 

 �نفت یدرآمدها ORدولت و  �اتیمال یدرآمدها T، �شاخص ثبات مال FIفوق در رابطه 
 رهاست.یمتغ �عیتم طبیز ل�ارین LNباشد.�م

F یو آماره ٣٫۶١رابطه مورد نظر برابر با  یبرا �در آزمون همجمع �محاسبات F  جدول
ن یانگر وجود رابطه بلندمدت بیه بکباشد �م) ٢٫۶٣-٣٫٣۵درصد برابر با ( Â١٠ در سط

ن ییتع ١نیزیار شوارتز بیرها توسط معیمتغ ینهیبه یمدل است. طول وقفه یرهایمتغ
 باشد.�) م٠,٠,١) برابر با (LNFI, LNT, LNOR( یرهایمتغ ینه برایبه یوقفه گردد.�م

 ١ جدول
 ع شدهیتوز یهابا وقفه $حیمدل خود توض یرهاینه متغیبه ین وقفه هایج تخمینتا

ARDL(1,0,0) 
 احتمال t آماره بیضر ریمتغ

LNFI(-1) ٠٫۴٣٫ ٧۶٠٫٠٠١ ٣ 
LNT ٣٫ ٠٫٣١۵۵ ٠٫٠٠١ 

LNOR -٠٫٠ ٢٫١٧- ٠٫١٧۴٠ 
C -٠٫٠٠١ ٣٫٨٠- ٢٫٣٢ 

 ١٧۶٫٣٢    )Fون (یرگرس یمعنادار
 ٠٫٠٠٠احتمال                             

 ٠٫٩۶ن                                   ییب تعیضر
 ٠٫٩۵ل شده                   ین تعدییب تعیضر

 ٠٫١٢٨ون         یار معادله رگرسیانحراف مع ١٫٩٨٠۴ن واتسون              یدورب

 جهیه نتکن زده شده است یمدل تخم یرهاین مجموعه متغیبلندمدت ب یسپس رابطه
 باشد:�ر میآن بصورت ز

                                                                                                                               
1 Schwarz Baysian Criterion 
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 ۴٫٣٨ ٠٫۵٩ ٠٫٣٢ 

 ٢جدول 
 ب رابطه بلندمدتین ضرایج تخمینتا

 احتمال t آماره بیضر ریمتغ
C ۴٩٫ ‑٫٣٨۵٠٫٠٠٠ ‑٧ 

LNT ٠٫۵٩ ۵٠٫٠٢٧ ٫٢٠ 
LNOR ٢٫٣ ‑٠٫٣٢۶‑ ٠٫٠٠٠ 

 �اتیمال یدار هستند. درآمدها �ب معنیضرا �ه تمامکشود �ده میفوق د یدر رابطه
ات ران، ثبیدر ا �اتیمال یش درآمدهایبا افزا �عنیاست  �ثبات مال یاثر مثبت بر رو یدارا
ابد، یش یدولت افزا یجار یهانهین هزیات در تأمیهر اندازه که سهم مالابد. ی�ش میافزا �مال

جاد یخواهد داشت و از ا یشتریب یداری، ثبات و پاسالمتدولت  یجهبه همان اندازه، بود
د ل رشیقب از �ل به اهدافیها در نوه، دولتالعکاسته خواهد شد. به ینامطلوب اقتصادآثار 

ت یجاد امنیمتها و ایدرآمد و ثروت، کاهش تورم، ثبات ق یادالنهع عی، اشتغال، توزیاقتصاد
 .تر عمل خواهند کرد، موفقیاقتصاد

شود. �م مک �، ثبات مالن درآمدهایش ایباشد و با افزا�م �اثر منف یدارا �نفت یدرآمدها
ل 0یشتل درآمد را کاز  �ن درآمدها سهم بزرگیه اک�ژه زمانیبو �نفت یا به درآمدهاکه اتکچرا 

 �ثباتیسازد. ب�را دشوار م �ارا از منابع عمومکمدت و استفاده وتاهک �ت مالیریدهند، مد�م
گردد و �نقد منجر م ان وجوهیدر جر یمتناظر �ثباتیبه ب �نفت یمت نفت و درآمدهایق

ثبات یر بیمتغ ی�را نسبت به  �ه عمومیبودجه به بخش نفت، مال یدرآمدها �وابستگ
 سازد.�ر میپذبیآس

ح یتصح یتوان از ال�و�رها، میاز متغ یان مجموعهیب �همجمع یدر صورت وجود رابطه
 یال�و ی�ه متناسب با هر رابطه بلند مدت کچرا  ردکاستفاده  ١ECMا ی یبردار یخطا
بلندمدت آنها  �ر تعادلیرها را به مقادیمدت متغوتاهکه نوسانات کح خطا وجود دارد یتصح

 ر ارائه شده است.یدر جدول ز ECMج حاصل از آزمون یدهد. نتا�ارتباط م

                                                                                                                               
1 error correction model 
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 ٣جدول 
 ح خطاین رابطه تصحیج تخمینتا

 t prob آماره بیضر ر مستقلیمتغ
D(LNT) ٠٫٠٠٨ ٢٫٨٧ ٠٫٢٩٩ 

D(LNOR) ٢٫٢ ‑٠٫١٧٠۶‑ ٠٫٠٠٣ 
cointEq(-1) ٠٫۵۴٣٫٩ ‑٣۵‑ ٠٫٠٠٠ 

ب برابر با ین ضریمعنادار است و ا ECM(-1)ب یه ضرکشود �ده میبا توجه به جدول د
دن به یرس یبرا �مدت در ثبات مالوتاهکاز عدم تعادل  ٠٫۵۴در هر سال  �عنیاست،  ٠٫۵۴

 شود.�ل میتعادل بلندمدت تعد

 مدل یآزمون ثبات ساختار ٣-٣
انجام شده  CUSUMSQ و CUSUM یهامدل، آزمون ینان از ثبات ساختاریاطم یبرا

 یکند که پارامترها�ان میارائه شده است، ب )١٩٩٢(هنسن  یکه ازسو ن آزمونیاست. ا
ز یثبات نیب یر کنند و پارامترهاییزمان تغ �، مم0ن است ط�زمان ی� سری یبرآوردشدە

 ی، ضرورین رو، انجام آزمون ثبات پارامتریص منجر شوند. از ایمم0ن است، به عدم تشخ
و  CUSUM �بازگشت �ن منظور از آزمون مجموع پسماند تجمعیا یرسد. برا�نظر مبه

) ١٩٧۵( �رانید و براون یکه ازسو CUSUMSQ �بازگشت �مجذور مجموع پسماند تجمع
 �تـوان از آن حتـ�ـه مـکن اسـت ین آزمون، ایمهم ا �ژگیشده است. و، استفاده دیگردارائه 

 یم؛ از سـوینـکـم، اسـتفاده یندار �نانیاطم یر ساختارییه نسبت به وقوع تغک �طیدرشرا
ان یـن آزمـون، بیصـفر در ا یÙیز مناسب است. فرضـین �زمان یسر یهاداده ی�ر، براید
ان یب را بیمقابل، عدم ثبات ضرا یÙیسان است و فرضی0 ب در هر دورهیه بردار ضراکند ک�م
 د.کن�م
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، با مطالعهن یدر ا �مدل مورد بررسب یتوان گفت ضرا�م ،فوق یتوجه به نمودارهابا 
د شده ییسان است، تأی0ب در هر دوره یند، بردار ضراک�ان میه بکصـفر  یهیاند و فرضـثبات
 .است

۴ Hیریگجهیو نت یبندجم 
مطرح گردد.  یدر مجام� اقتصاد �ا سبب شد تا عبارت ثبات مالیدر دن �مال یهاوقوع بحران

 یفایقادر به ا �ل0چ مشیبدون ه �ستم مالیه درآن سکاست  �طیانگر شرایب �ثبات مال



 ١۵ آن یرو یات�و مال �نفت یاثر درآمدها �و بررس یراندر اقتصاد ا �ثبات مال یابیارز 

 

ستم یرد موثر س0ن عملیها و همچن�سیت ریری، مدیص منابع اقتصادیاش در تخصفهیوظ
وارده اعم از  یهاانهکمواجهه با ت یالزم برا یریپذن حال از انعطافیها بوده و در عپرداخت

 برخوردار باشد. �و خارج �داخل
 �ثبات مال یبر رو �اتیمال یو درآمدها �نفت یاثر درآمدها �مطالعه به بررسن یا در

‑٩۵ �دوره زمان یران برایا یبرا �ن منظور ابتدا شاخص ثبات مالیا یپرداخته شده است. برا
 یدر مرحله بعد ابتدا از آزمون حدود برا ساالنه محاسبه شد. یهابا استفاده از داده ١٣۶٩
 یو سپس با استفاده از روش ال�و رها استفاده شده استین متغیارتباط بلندمدت ب �بررس

مدل حاصل شده  یرهاین متغیبلندمدت ب یع شده رابطهیتوز یهابا وقفه �حیخود توض
 باشد:�ر مین مطالعه به شرح زیج حاصل از ایاست. نتا

بر ثبات  یطور معنادارب �نفت یو درآمدها �اتیمال یمدت و بلندمدت درآمدهاوتاهکدر  �
 اثرگذار هستند. �مال

ن یش ایهستند و با افزاران یدر ا �ثبات مال یبر رو �اثر منف یدارا �نفت یدرآمدها �
 ابد.ی�ش میافزا �مال �ثباتیا بیافته و یاهش ک �درآمدها ثبات مال

ه ک ییآنجاباشد. از �م �ثبات مال یاثر مثبت و معنادار بر رو یدارا �اتیمال یدرآمدها �
ت یارجح یر منابع درآمدیاست، نسبت به سا یزیرنترل و برنامهکقابل  ین منبع درآمدیا

 دارد.
سمت تعادل بلندمدت مدت بهل کوتاهیسرعت تعد ەینشاندهند ،ecm(-1) بیضر �

ن، یبرآورد شده است. بنابرا ‑٠٫۵۴معنادار بوده و  یب از نظر آمارین ضریاست. ا
دن به تعادل یرس یبرا �مدت در ثبات مالوتاهکدرصد از عدم تعادل  ۵۴درهردوره، 

 شود.�ل میبلندمدت تعد
بودجه  یاکد از اتیبا �ثباتیاز ب یریشور و جلوگکدر  �جه به منظور بهبود ثبات مالیدر نت

 �ر نفتیتراز غ ش داد.یرا در بودجه افزا �اتیمال یاست و سهم درآمدهاک �نفت یبه درآمدها
در  �رنفتیو غ �ل به تراز نفتکه تراز یند. تجزکفا یا �است مالین سیدر تدو �نقش اصلد یبا

بر اقتصاد  �است مالیر سین تاثییو تع یداریپا یابی، ارز�است مالیس یهاشرفتیپ یابیارز
بهبود ثبات  یگام مهم به سو ی� �رنفتیدارد. در واق� توجه به تراز غ �ت اساسیالن اهمک

 است.شور کدر  �مال
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 ثبات مال� بستر رشد اقتصادی پایدار
 ٣٩-١٧ات صفح

اقتصاد: تجربه  �و ثبات مال یاستقالل بانک مرکز
 نوظهور یکشورها

 *یزدان� یمهد

ت ثبا یبرا ها،یمتعالوه بر تعهد در مورد ثبات ق یدارند که بانک مرکز یدهعق اقتصاددانان
حث ب. در مطالعات موجود یردرا در نظر ب� یدات�تمه یدبا یزدر سطÂ کالن اقتصاد ن �مال

ثبات  یعموجب تسر ها،یمتعالوه بر نقش آن در ثبات ق یکه استقالل بانک مرکز شود�م
بر برا نهاد در ینمند بودن ادر مورد قاعده یکه استقالل بانک مرکز یاگونه هب شود،�م �مال

و  �نهاد در برابر بخش صنعت (استقالل نظارت ینموثر ا یهانظارت یندولت و همچن
مطالعه  این است. یاقتصاد ضرور �و حفظ ثبات بخش مال یابیدست یمند)، براقاعده

 یل�وا ی�را با استفاده از  �ثبات مال یهااز شاخص �و برخ یاستقالل بانک مرکز ینرابطه ب
 یجنتا کرده است. یابینوظهور ارز یدر کشورها ١٩٨٠-٢٠١٢دوره  �ط یاپو یبیترک یهاداده

 یاداقتص یاس�،اعم از س یاستقالل بانک مرکز یرکه متغ دهند�حاصل از برازش ال�و نشان م
در  ین،براشده است. عالوه �مورد بررس یدر کشورها �مال ثبات�یو کل، موجب کاهش ب

 شده است. ییدتأ یانتظارات نظر یزن �کنترل یرهایمورد متغ
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 مقدمه ١
هایی را نیز ها، مسئولیتثبات قیمت برقراریهای مرکزی عالوه بر تعهد نسبت به اکثر بانک

). ثبات بخش مال� ٢٠٠۴، ١در قبال ثبات مال� در اقتصاد بر عهده دارند (داس و هم0اران
به کارکرد ی0نواخت و هموار اجزاء مختلف� از سیستم مال� از قبیل نهادهای مال�، بازارهای 

؛ اوسترلو و ٢٠٠٧، ٢پذیر مال� بستگ� دارد (کیهاکهای پرداخت و تسویهسیستممال� و 
 ).٢٠٠۴، ٣هاندی

نسبت  ،)CBI( ٤براین اکثر ادبیات اقتصادی نیز تأکید بر استقالل بانک مرکزیعالوه
). ٢٠٠٨، ٧؛ کوکیرمن٢٠٠٧، ٦؛ میدو کرو٢٠٠٧، ٥هان(کلومپ و دی داردها به ثبات قیمت

)، استقالل بانک مرکزی در مورد ٢٠٠٣( ٨همچنین طبق ادعای کوئینتاین و تیلور
های مؤثر این نهاد در برابر بخش مند بودن این نهاد در برابر دولت و همچنین نظارتقاعده

یابی و حفظ ثبات بخش مال� اقتصاد ، برای دست٩مند)صنعت (استقالل نظارت� و قاعده
که بیان  دارد). با این وجود شواهد زیادی وجود ٢٠٠٣این و تیلور، کوئینتاست (ضروری 

) ارتباط مثبت� را با ثبات مال� دارد (گارکیا هررو و CBIکنند استقالل بانک مرکزی (م�
 ).٢٠٠٧و کیهاک،  ٢٠٠٣، ١٠ریودل

 مال� در قالبدر این مطالعه سع� خواهد شد که اثر استقالل بانک مرکزی بر ثبات 
این  تالش های ترکیبی پویا در برخ� از کشورها نوظهور مورد ارزیابی قرار گیرد وال�وی داده

های لمقاله در این است که معیارهای متفاوت� از ثبات مال� در نظر گرفته شود. در تحلی
ر دهنده عدم ثبات دهای بحران بانک� و همچنین سایر متغیرهائ� که نشانموجود، شاخص

 های سیستم مال� هستند، در نظر گرفته شده است.سایر بخش
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)، ٢٠٠٧( ١اطالعات مربوط به استقالل بانک مرکزی نیز از مطالعه آرنونه و هم0اران
استخراج شده است که در آن، ی� شاخص در مورد استقالل بانک مرکزی برای اکثر 

ص براساس متدولوژی است. این شاخساخته شده ٢٠٠٣و  ١٩٨٠کشورها در اواخر دهه 
گذاری شده است که بین حاکمیت و ) پایه١٩٩١( ٢پیشنهاد شده به وسیله گریل� و هم0اران

در انتخاب اهداف سیاست پول�) و حاکمیت  مرکزیتوانایی بانک (استقالل سیاس� 
واستقالل اقتصادی (توانایی بانک مرکزی برای انتخاب ابزارهای مورد نیاز) تفاوت قائل 

های مرکزی که . با استفاده از اطالعات در مورد اصالح و بازسازی قانون بانکشده است
برای  CBI) ارائه شده است نیز سع� شده که شاخص ٢٠٠٨( ٣توسط آکموگلو و هم0اران

) ارائه شده ٢٠٠٧که توسط آرنونه و هم0اران ( ٢٠٠٣و  ١٩٨٠های غیر از اواخر دهه سال
 شود.است، تکمیل 

جونز و کشورهای نوظهور بر اساس شاخص دون ٢٢نمونه مورد بررس� در این مطالعه 
گیری براساس نتایج موجود، نتیجه ٤.است ١٩٨٠-٢٠١٢همچنین کشور ایران در ط� دوره 

براین رشد ثبات� مال� شده است. عالوهاستقالل بانک مرکزی موجب کاهش بیشود که م�
ثبات� مال� و وجود کسری بودجه، ه سپرده منجر به کاهش بیاقتصادی و وجود سیستم بیم

ثبات� مال� شده نوسان در نرخ ارز و رابطه مبادله در کشورهای نوظهور باعث افزایش بی
 است.

در  ریزی شده است که در بخش بعدی به ادبیات اقتصادیادامه این مقاله این گونه طرح
هایی از ود، در بخش سوم، شواهد و تجربهشی استقالل بانک مرکزی پرداخته م�زمینه

واهد خچ�ونگ� اثرگذاری استقالل بانک مرکزی بر ثبات اقتصادی در برخ� از کشورها ارائه 
های مورد استفاده و نمونه مورد بررس� شد. در بخش چهارم متدلوژی تحقیق و داده

ششم  توضیح داده خواهد شد. در بخش پنجم، نتایج تجربی و در نهایت در بخش
 شود.های سیاست� ارائه م�گیری و توصیهنتیجه
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 استقالل بانک مرکزی و ثبات مال�: مروری بر ادبیات نظری ٢
تواند برای های متفاوت� وجود دارد مبن� بر این که چرا استقالل بانک مرکزی م�استدالل

ثبات مال� اقتصاد، ی� موضوع مهم باشد. اوالß، استقالل بیشتر از ناحیه فشارهای سیاس� 
ها و فشارهای مال�، بیرون�، داللت بر این دارد که بانک مرکزی در جلوگیری از آشفتگ�

تر و با جدیت ای که بانک قادر است سریعگونهمتری داشته باشد، بههای کمحدودیت
). زیرا ٢٠٠٧بیشتری قبل از این که بحران پدیدار شود، واکنش نشان دهد (کیهاک، 

ها در امور بانک بانک دخالت دارند، باعث ایجاد تأخیر در اتخاذ که دولت هنگام�
انک مرکزی تضادی با عالئق ای که عمل بشود، به گونههای مناسب م�سیاست

کنند، وجود )، بحث م�١٩٩١( ١سیاستمداران نداشته باشد. برای مثال السینا و درازن
شود که نسبت به بازی�ران� که قدرت حق وتوی چندگانه در سیستم مال� دارند، باعث م�

ای هخیری انجام گیرد. خصوصاً اگر سیاستمداران در مورد هزینهأها، ی� واکنش تبحران
های تعدیل که کنند که با تأخیر نسبت به کاهش هزینهبحران نامطمئن باشند، سع� م�

اند، واکنش نشان دهند حت� اگر ها یا گروه سیاس� حام�، آن را بر عهده گرفتهآن
کنند که ) بیان م�٢٠٠٣تعدیل، افزایش یابد. همچنین کوئینتاین و تیلور ( کل هایهزینه

، دخالت سیاس� در فرآیند نظارت� که منجر به ١٩٩٠ش مال� در دهه های بخدر اکثر بحران
های مرکزی در مندی شده است، ی� عامل مهم و اثرگذار بر ضعف بانکاز بین رفتن قاعده

 ها بوده است.واکنش به بحران
براین، بانک مرکزی مستقل، بهتر قادر به حفظ ثبات مال� خواهد بود. برای مثال، عالوه
تواند های مال� نوظهور تشخیص دهد، م�هایی از مش0الت در بخشمرکزی نشانهاگر بانک 

های محتاطانه بازارهای مال� را اصالح کند. همچنین اگر بانک مرکزی در مورد نظارت
در اقتصاد مشغول باشد، نیاز به ی0سری تعدیالت در مورد عمل0رد نهادهای مال�  ٢خرد

). در مقابل ی� بانک مرکزی وابسته که ٢٠٠٩هان، یها دارد (کلومپ و دبرای کنترل آن
تحت سیطره قدرت سیاس� قرار دارد، دارای نهادهای مال� ضعیف است و قادر نخواهد بود 

های نامطلوب اقتصادی از خود های محتاطانه قوی و به موق� در مقابل پدیدهکه فعالیت
کنند که ی� بانک )، بحث م�١٩٩٩( ٣دیل). هاتچیسون و م�٢٠٠٧بروز دهد (کیهاک، 

کند، های خود را با دولت هماهنگ م�مرکزی که ارتباط نزدی�0 را با دولت دارد و سیاست
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دار است، به عبارت دی�ر این بانک خود ایجاد بیشتر مستعد حمایت مال� از نهادهای مش0ل
 ).٢٠٠٩هان، کننده نهادهائ� برای مسأله مخاطرات اخالق� است (کلومپ و دی

های اخذ ناسازگاری زمان� در سیاست کند که مسأله) اشاره م�٢٠٠٧ثانیاً، کیهاک (
های اخذ شده برای ثبات مال� وجود دارد که شبیه به مسأله ناسازگاری زمان� در سیاست

های پول� است. در این صورت براساس دیدگاه وی مسأله ناسازگاری شده در مورد سیاست
پذیر در مقابله با گذار دو واکنش ام0انن است که سیاستگونه قابل بیازمان� این

گذار اجازه . اگر سیاست٢»آسان و بامدارا« و ١»سخت و مح0م«های مال� دارد: ثبات�بی
مدت� برای عمل آسان دهد که بازار تصور سخت در مورد آن داشته باشد، آنگاه انگیزه کوتاه

مدت کمتر از های کوتاهوص هنگام� که هزینهو مدارا در حالت فشارهای مال� دارد، به خص
براین، در حالت وجود انتظارات حالت� باشد که واکنش سخت و مح0م صورت گیرد. عالوه

دانند و بنابراین انتظار دارند گذاران را م�های سیاستکنندگان بازار انگیزهعقالئ�، شرکت
زگاری زمان� در سیاست پول�، گذار بامدارا باشد. همچنین مانند مسئله ناساکه سیاست

پذیری آور دارد. در این صورت اعطای مسئولیتگذار نیاز به ی� ابزار تعهد و الزامسیاست
برای حفظ ثبات مال� به ی� بانک مرکزی مستقل و تفویض این حق به ی� شخص� که گریز 

د و الزام مطرح تواند به عنوان ی� چنین ابزار تعهمعناداری را از عدم ثبات مال� دارد، م�
 شود.

ثالثاً، جلوگیری از دخالت سیاستمداران در بانک مرکزی این شبهه که بحران مال� 
های انتخابات� دوره بعد، توسط دولت متصدی عنوان ی� حربه در رقابت تواند بهم�

کند که دولت متصدی درست قبل از ) بیان م�١٩٩٩( ٣برد. کیفراستفاده شود، را از بین م�
 های مال�، شرایط را مساعد نشان دهد.کند که با از بین بردن بحرانابات سع� م�انتخ

گونه که براین همانبخشد. عالوهبنابراین استقالل بانک مرکزی به ثبات مال� سرعت م�
) بیان کرده است، ارتباط بین استقالل بانک مرکزی و ثبات مال� مم0ن ٢٠٠٧کیهاک (

 کزی کنترل ناقص� بر رخدادهای سیاس� در ناحیه ثبات مال�های مرکه بانکاست هنگام�
د الحدیصدارند، آنچنان روشن و مستقیم نباشد. جدای از ثبات قیمت�، ثبات مال� اکثراً در 

بانک مرکزی مطرح است و معموالß بانک مرکزی با دی�ر نهادهای اقتصاد در آن شری� 
 است.
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 رکزی و ثبات مال�حقایق آشMار شده در مورد استقالل بانک م ٣
های ها به عنوان ی� هدف کلیدی برای بانکبه صورت تاریخ� و از گذشته، ثبات قیمت

براین با توجه مرکزی در اکثر کشورها و به ویژه کشورهای نوظهور مطرح بوده است. عالوه
ی مهم� در ی مال� و ساختار مال� در این کشورها، ثبات مال� نیز مقولهبه سطÂ توسعه

ها در قرن ها در این کشورها به ویژه بعد از شیوع بحرانگذاری و اتخاذ سیاستستسیا
های مرکزی در بیستم در بین کشورهای نوظهور بوده است. با این وجود بسیاری از بانک

اند و سع� نیز مسئول دانسته ١این کشورها خود را در مورد قواعد احتیاط� سطÂ کالن
 از تعهدات آش0ار و صریح خود قرار دهند.اند که این وظیفه را کرده

کشور دنیا انجام داده است  ١۵٧های مرکزی ای در مورد بانک) مطالعه٢٠١٠کیهاک (
ورها های مرکزی این کشکه نتایج حاصل از این مطالعه در مورد هدف ثبات مال� برای بانک

 ) خالصه شده است.١در جدول (
ستم مال� در بازارهای نوظهور در بحران همچنین حالت ارتجاع� و فنری مانند سی

طلبد که ثبات مال� به عنوان ی� هدف سیسات پول� با اهمیت در نزد جهان� اخیر، م�
). این مطلب به صورت� است که حت� هنگام� ٢٠١١، ٢گری�وریوهای پول� باشد (دیمقام

(مثل شیل�،  اندگذاری تورم� را به صورت رسم� انتخاب کردهکه اکثر این کشورها هدف
ها از ی� چارچوب برزیل، افریقای جنوبی، اندونزی، تایلند و م0زی�)، در عمل آن

های دی�ر و همچنین فشار بر کنند و در برابر شوکپذیر پیروی م�گذاری تورم انعطافهدف
) اهداف و ابزارهای سیاست� ٢کنند. در جدول (دی�ر اهداف خود، با صالحدید عمل م�

 های اخیر خالصه شده است.زی در کشورهای نوظهور ط� سالای مرکهبانک
ست، امطالعات� که در زمینه استقالل بانک مرکزی و اثر آن بر ثبات مال� صورت گرفته 

ت. دهند که استقالل بانک مرکزی منجر به افزایش ثبات مال� در کشورها شده اسنشان م�
اند که در آن ر این زمینه انجام دادهای را د)، مطالعه٢٠٠٩هان (برای مثال کلومپ و دی

ین اثبات� مال� و استقالل بانک مرکزی، مطالعه ضمن تأیید آماری ارتباط معکوس بین بی
 دهد.) این مطلب را نشان م�١مطلب در نموداری نیز خالصه شده است که ش0ل (
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 ١ جدول
 مرکزی)های (درصد از کل بانک مرکزیهای ثبات مال$ به عنوان هدف بانک

 شرح
 بانک مرکزی

 کل کشورها
کشورهای 

 پیشرفته
 سایر کشورها

 ٢ ٩ ٣ . تعهد صریح و آش0ار برای ثبات مال�١
. استنتاج و درک مسئولیت برای ثبات مال� از تفسیر ٢

 قانون
٣۴ ١٨ ٨٩ 

 ۵ ٢۶ ١٠ الف) از تفسیر اهداف سیاست پول� 
 ۴ ٢٠ ٨ های سیست پرداختب) از تفسیر فعالیت 
 ٨ ٢۶ ١٢ های نظارت بر بانکداریج) از تفسیر فعالیت 
 ١ ١٧ ۵ های نظارت بر بانکدارید) از تفسیر فعالیت 

 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ های پرداخت. تعهد داشتن و سرپرست� کردن سیستم٣
 ۵١ ٣۴ ۴٧ ها. نظارت کردن بر بانک۴
 ١٨ ١١ ١۶ . نظارت کردن بر تمام نهادهای مال�۵
 ١۵ ٧٧ ٢٩ گزارش ثبات مال�. انتشار ی� ۶
 ١٧ ٨٣ ٣٢ . واحد سازمان� جدا برای ثبات مال�٧
. جواب�ویی در مورد وظائف خود (به ٨

 سهامدارن/دولت/عموم)
۴۵ ۶٣ ۴٠ 

 ١ ۶ ٢ . جواب�و بودن در مورد ثبات مال�٩
 )٢٠١٠( ،منبع: کیهاک

 
 بانک مرکزی ثبات� مال� و تغییر در استقاللتغییر در بی بینارتباط  .١ش�ل 

 )٢٠٠٩هان (منبع: کلومپ و دی



 یو ارز �پول یهااستیس ساالنه شیهما نیوهفتمستیمجموعه مقاالت ب ٢۴

 ٢جدول 
 های مرکزی و ابزارهای سیاست$اقتصادهای نوظهور: اهداف بانک

 کشور
تکلیف  اهداف عمده و

 شده
ابزارهای 
 دی�ر اهداف نظارت� روند تورم سیاست�

 برزیل
 ۴٫۵گذاری تورم (هدف

از  ٢٠٠۵درصدی در 
١٩٩٩( 

 ثبات ارزش پول -
 ثبات مال� -

PR 
OMO

RR 

 درصد ۵٫٣
)١١-

٢٠٠۵( 

 قواعد بانک� -
 سیستم پرداخت -

 شیل�
 ٣گذاری تورم (هدف

از  ٢٠٠٧درصدی در 
١٩٩١( 

 ثبات ارزش پول -
 

PR 
OMO

RR 

 درصد ٣٫٩
)١١-

٢٠٠٧( 

 سیستم پرداخت -
 سیستم بانک� -
 کارگزاران مال� -
 نرخ ارز خارج� -

 چین
 ثبات ارزش پول -
 رشد اقتصادی -

PR 
OMO

RR 

 درصد ٣٫١
)١١-

٢٠٠۵( 

 سیستم پرداخت -
 بازارهای مال� -
 مدیریت بده� -

 هند
 ثبات ارزش پول -
 ثبات مال� -
 رشد اقتصادی -

PR 
OMO

RR 

 درصد ۶٫۶
)١٢-

٢٠٠۵( 

 سیستم پرداخت -
 قواعد بانک� -
 مدیریت بده� -
 بازار پول -

 اندونزی
 ۵گذاری تورم (هدف

از  ٢٠١٠-١١درصدی در 
٢٠٠۵( 

 ثبات ارزش پول -
 

PR 
OMO

RR 

 درصد ۵٫٢
)١١-

٢٠١٠( 

 قواعد بانک� -
 سیستم پرداخت -

 مالزی
 

 ثبات ارزش پول -
 ثبات مال� -

PR 
OMO

RR 

 درصد ٢٫٨
)١١-

٢٠٠۵( 

 قواعد بانک� -
 نهادهای مال� -

 م0زی�
 ٣گذاری تورم (هدف

مدت در درصدی میان
٢٠٠٣( 

 ثبات ارزش پول -
 

PR 
OMO 

 درصد ۴٫٣
)١١-

٢٠٠٣( 

 قواعد بانک� -
 سیستم پرداخت -

 نیجریه
 ثبات ارزش پول -
 مدیریت بخش مال� -

PR 
OMO

RR 

١١٫۵ 
 درصد

)١١-
٢٠٠۵( 

 سیستم پرداخت -
 قواعد بانک� -

 PR ثبات ارزش پول - روسیه
OMO

 درصد ١٠
)١١-

 قواعد بانک� -
 نرخ ارز -
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RR ٢٠٠۵( 
 افریقای جنوبی

گذاری تورم� (هدف
 پذیر)انعطاف

 ثبات ارزش پول -
 ثبات مال� -

PR 
OMO

RR 

 درصد ۵٫۵
)١١-

٢٠٠٠( 

 قواعد بانک� -
 سیستم پرداخت -
 کنترل ارز -

PRهای سیاست� (بهره، تنزیل مجدد)، : نرخOMO ،عملیات بازار باز :RRنرخ ذخیره قانون� : 
 )٢٠١٠( ،منبع: کیهاک

 هامتدلوژی تحقیق و داده ۴

 ثبات� مال�شاخص بی ۴-١
)، ٢٠٠٧) و کیهاک (٢٠٠٣( ٢ریوو دل ١گارکیا هررو یمطالعه جملهدر اکثر مطاالعات از 

معرف� شده است. اما در استفاده از این های بانک� ثبات� مال� از طریق وقوع بحرانبی
های بانک� زمان� که بحران ثبات� مال�، مش0الت� وجود دارد. اوالßشاخص به عنوان معیار بی

ثبات� مال� باشند. ثانیاً توانند به عنوان شاخص بیبه اندازه کاف� شدید و اثرگذار باشند، م�
دهند، ی� سؤال اساس� است مان� رخ م�ها و این که دقیقاً چه زتعیین زمان دقیق بحران

ثبات� مال� در سیستم بانک� را در نظر ). ثالثاً این معیار تنها بی١٩٩۶، ٣(کاپریو و کلینگبیل
 ).٢٠٠٩هان، شوند (کلومپ و دیهای مال� منظور نم�گیرد و سایر بخشم�

ظر گرفته شده ثبات� مال� در ی� اقتصاد در نهای متفاوت� از بیدر این مطالعه شاخص
 ١٩٨٠-٢٠١٢ثبات� مال� در ط� دوره های مورد استفاده برای شاخص بیاست که داده

اند. گروه بندی شدهثبات� مال� تقسیمها در سه گروه برای شاخص بیاست. این شاخص
های )، گروه دوم تحت عنوان شاخصBS( ٤های سیستم بانک�اول تحت عنوان شاخص

) MA( ٦های مقامات پول�) و گروه سوم تحت عنوان شاخصRR( ٥س� و بازدهری
های سیستم بانک�، پنâ شاخص تحت عنوان تغییر در نسبت هستند. در گروه شاخص

2BS( ١های بانکذخائر به دارایی )، تغییر در نسبت1BS( GDP٧های بانک� به بده�
                                                                                                                                  
1 Garcia Herrero 
2 Del Rio 
3 Caprio and Klingebeil 
4 Banking System 
5 Risk and Return 
6 Monetary Authorities 
7 Change in Ratio of Bank Liabilities to GDP 



 یو ارز �پول یهااستیس ساالنه شیهما نیوهفتمستیمجموعه مقاالت ب ٢۶

)، تغییر در نسبت اعتبارات داخل� فراهم 3BS( ٢)، تغییر در نسبت سرمایه به دارایی بانک
) و تغییر در 4BS( GDP٣شده برای بخش خصوص� توسط سیستم بانک� داخل� به 

. اند) مورد استفاده قرار گرفته5BS( GDP٤اعتبارات پرداخت� به بخش خصوص� به 
دهنده بحران باشد. همچنین رشد اعتبارات تواند نشانها م�تغییرات زیاد در نقدینگ� بانک

شود (ب� و در نظر گرفته م� نیز در اکثر ال�وها به عنوان شاخص� از بحران بانک�
 ).٢٠٠۶، ٥هم0اران
تواند منجر به تحت تأثیر قراردادن های مال� نیز م�براین افزایش یا کاهش ریس�عالوه

اند که سطÂ نرخ بهره ) بیان کرده٢٠٠۶ثبات بخش مال� شود. برای مثال، ب� و هم0اران (
است. در این مطالعه سه شاخص  واقع� به طور معناداری با وقوع بحران بانک� در ارتباط

) و تغییر در پاداش 2RR( ٧)، تغییر در گسترش نرخ بهره1RR( ٦تغییر در نرخ بهره واقع�
اند. سرانجام های گروه ریس� و بازده در نظر گرفته شده) به عنوان شاخص3RR( ٨ریس�

اند. ای مقامات پول� نیز در نظر گرفته شدهدادن وضعیت ترازنامهمتغیرهایی برای نشان
دهنده وجود مش0ل در تواند نشانهای خارج� یا عرضه پول م�تغییرات زیاد در دارائ�

). دو شاخص تغییر در نسبت پول و شبه پول به ٢٠٠۶، سیستم مال� باشد (ب� و هم0اران
GDP٩ )1MA (های خارج� به و تغییر در نسبت خالص دارائ�GDP١٠ )2MA(  در

در ضمیمه ارائه شده ) ۴ها در جدول (این داده یحتشر اند.این قسمت نیز در نظر گرفته شده
 است.

                                                                                                                                  
→ 

1 Change in Ratio of Bank Liquid Reserves to Bank Assets 
2 Change in Ratio of Bank Capital to Assets 
3 Change in Domestic Credit Provided by Banking Sector (% of GDP) 
4 Change in Domestic Credit to Private Sector (% of GDP) 
5 Beck et al 
6 Change in Real Interest Rate 
7 Change in Interest Rate Spread 
8 Change in Risk Premium on Lending 
9 Change of Money and Quasi Money (M2) to GDP 
10 Change in Net Foreign Assets to GDP 
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 الpوی مورد برازش ۴-٢
) با CBIثبات� مال� و استقالل بانک مرکزی (شود که ارتباط بین بیدر این بخش سع� م�

، د نظربراین، در دوره مورهای تابلویی پویا برآورد گردد. عالوهاستفاده از ی� مدل داده
بار تغییر پیدا  ) در تمام کشورهای مورد بررس�، تنها ی�CBIاستقالل بانک مرکزی (

اخص گیرد. در نتیجه تغییرات زمان� در شکه این تغییر هم صورت نم� است و یا این کرده
CBI .خیل� محدود است 

س پویا براساهای ترکیبی تر، ی� ال�وی دادهبرای ارزیابی این ارتباط به صورت دقیق
برای کشورهای اشاره شده در  ١٩٨٠-٢٠١٢های های تابلویی نامتوازن بین سالداده

های قبل، مطرح شده است. تعداد وقفه بهینه برای هر متغیر براساس آماره قسمت
) انتخاب شده است. برای اکثریت مطلق کشورها، تصریح SBCبیزین (-اطالعات� شوارتز

ن ین ایکند که پویایی در تخممتغیر وابسته با وقفه رد شده است و بنابراین بیان م� بدون
یه مدل با اهمیت است و بنابراین روش اثرات ثابت ایستا، روش مناسبی برای بررس� فرض

 مورد نظر نیست. ال�وی مورد نظر به صورت زیر است:
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tifiکه به طوری t ،ltiXدر زمان iثبات� مال� در کشور ، شاخص بی, برداری از ,�
) استفاده شده ١٩٩٨( ١کانت و دتراگیاچه–متغیرهای کنترل است که در مطالعه دمیرگوک

ltiCBIاست و  ) ٢٠٠٧در مطالعه آرنونه و هم0اران (نیز شاخص استقالل بانک مرکزی ,�
نیز اثر خاص هر کشور را نشان �tهایی مورد نظر تکمیل شده است. است که برای سال

)، ی� ال�وی ١شود معادله (طور که مالحظه م�نیز عبارت خطاست. همان�,tiدهد و م�
همراه با مش0الت� است و در هر  OLSاست. در این صورت استفاده از  ٢اجزای خطای پویا

دو روش اثرات ثابت و تصادف�، حت� با وجود عدم خودهمبستگ� بین اجزاء و خطا، متغیر 
 وابسته با وقفه با عبارت خطا دارای ارتباط است.

                                                                                                                                  
1 Demirgue–Kunt and Detragiache 
2 Dynamic Error Component Model 



 یو ارز �پول یهااستیس ساالنه شیهما نیوهفتمستیمجموعه مقاالت ب ٢٨

کنند ) را معرف� م�GMMوری (یافته گشتاروش تعمیم زنتخمین) ١٩٩١( ١آرالنو و باند
 شود:) برطرف م�١که این مش0ل از طریق استفاده از اولین تفاضل معادله (
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زای با ) نیاز به متغیر ابزاری مناسبی دارد که بتواند جای�زین متغیر درون٢معادله (
,1فاضل متغیر وابسته با وقفه، با وقفه شود که در عین وابسته بودن با ت �ti� .وابسته نباشد

 زا و تفاضل مرتبه اولسع� شده است که وقفه مرتبه دو یا بیشتر متغیر وابسته درون
یرند. با گ) مورد استفاده قرار ٢زا به عنوان متغیر ابزاری در تخمین رابطه (متغیرهای برون

شود م� گیری از معادله باعثدات� را نیز دارد. اوالß تفاضلاین وجود این روش ی0سری ایرا
 شوند، از بین برود.که اطالعات بلندمدت کشورها که از طریق متغیرهای سطÂ حاصل م�

در این مطالعه)،  CBIثانیاً اگر متغیر توضیح� در طول زمان ثابت باشد (برای مثال 
 تفاضل این متغیر، متغیر ابزاری مناسبی نخواهد بود.

جانشین معرف� کرد که  GMMزن توان ی� تخمینتر، م�تحت ی0سری فروض اضاف�
برد. مخصوصاً اگر فرض شود که متغیرهای توضیح� با اثرات این مش0ل را از بین م�

، ٣اه شرایط گشتاوری بیشتری موجود خواهد بود (آرالنو و بووروابسته نباشند، آنگ ٢انفرادی
تواند به عنوان ). در این صورت، وقفه تفاضل این متغیرها و متغیر با وقفه، م�١٩٩۵

دهند ) نشان م�١٩٩٨( ٤ابزارهای قابل اعتمادی برای معادله در سطÂ باشد. بالندل و باند
یستم� زمان� که متغیر وابسته و یا متغیرهای توضیح� در س GMMزنکه این تخمین

) است. در نهایت، به دلیل این ١٩٩١ط� زمان ثابت هستند، مرجÂ بر روش آرالنو و باند (
که ال�وی بلندمدت بیش از حد مشخص است، اعتبار فروض مورد نظر از طریق آزمون 

 اند.مورد بررس� قرار گرفته ٥سارجن

                                                                                                                                  
1 Arellano and Bond 
2 Individual Effect 
3 Arellano and Bover 
4 Blundell and Bond 
5 Sargan Test 
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 هاداده ۴-٣
و سال  ١٩٨٠تنها در دو نقطه از زمان یعن� در آخر دهه  CBIهای مربوط به شاخصداده

اند. با استفاده از اطالعات مربوط به ) ارائه شده٢٠٠٧توسط آرنونه و هم0اران ( ٢٠٠٣
) فراهم شده، ٢٠٠٨اصالح و بازنگری قانون بانک مرکزی که توسط آکموگلو و هم0اران (

ها تکمیل شوند. های مورد نظر دادهبین سال CBIاست که برای شاخصسع� شده 
کانت و –متغیرهای کنترل نیز براساس متغیرهای پیشنهادی که در مطالعه دمیرگوک

) به همراه ۴این متغیرها در جدول (اند. ) ارائه شده است، انتخاب شده١٩٩٨دتراگیاچه (
)، تغییر در نرخ ارز EG)، نرخ رشد اقتصادی (INFد. نرخ تورم (انها آورده شدهمنبع آن

)ER) و شوک داده وارده به رابطه مبادله (TOT متغیرهای کنترل� اقتصاد کالن در این (
سرانه) نیز به عنوان ی�  �GDP سرانه (براین تولید ناخالص داخلال�و هستند. عالوه

متغیر برای کنترل تفاوت سطÂ توسعه در کشورهای مورد بررس� وارد ال�و شده است. در 
) به ال�و اضافه گردیده است، زیرا وجود کسری BDقدم بعدی کسری بودجه دولت (

ثرگذار بر عدم استقالل بانک مرکزی باشد و بنابراین تواند به عنوان ی� عامل ابودجه م�
) DIها () و بیمه سپردهFLدهد. آزادسازی مال� (ثبات مال� را در معرض خطر قرار م�

تواند به اند. آزادسازی مال� ناصحیح م�نیز به عنوان دو متغیر مال� به ال�و اضافه شده
ی� عامل بر هم زننده ثبات مال� مظرح شود، زیرا در شرایط� که آزادسازی مال� عنوان 

صورت گرفته است، نهادهای مال� در معرض ریس� بیشتری قرار خواهند داشت 
ثبات� مال� اثر ها نیز از دو طریق بر بیی سپرده). بیمه١٩٩٩، ١(کمینس�0 و رینهارت

ا بیمه شوند، احتمال فرار بانک� کاهش همعکوس دارد؛ از ی� طرف زمان� که سپرده
های با گذاریشود که بانک انگیزه سرمایهها باعث م�یابد؛ از طرف دی�ر بیمه سپردهم�

 ریس� باالتر را داشته باشد.
)، عالوه بر متغیرهای باال، ی� متغیر برای ارزیابی اثر ٢٠٠٩هان (کلومپ و دی

ثبات� مال� اند. اثر جهان� شدن بر بیثبات� مال� را وارد ال�و کردهبی) بر Gشدن (جهان�
ثبات� مال� اقتصاد داخل� و تواند مثبت یا منف� باشد که بستگ� به همبستگ� بین بیم�

شدن موجب افزایش و های مال� خارج� دارد. اگر این همبستگ� مثبت باشد، جهان�شوک
شدن دارای ی� اثر این همبستگ� منف� باشد، جهان� شود و اگرثبات� مال� م�تقویت بی

های باالی در قالب فرارهای کننده بر بازارهای مال� دارد. جریانهموار کننده و ی0نواخت

                                                                                                                                  
1 Kaminsky and Reinhart 



 یو ارز �پول یهااستیس ساالنه شیهما نیوهفتمستیمجموعه مقاالت ب ٣٠

تواند ثبات بخش مال� اقتصاد را تحت تأثیر ، مخصوصاً در کشورهای نوظهور نیز م�١سرمایه
های سرمایه ، جریان١٩٩٠ه از ابتدای دهه کند ک) بیان م�١٩٩٩( ٢قرار دهند. فرانکل

پذیری و ش0نندگ� مال� و اند و در نتیجه آسیبالملل� به شدت افزایش یافتهخصوص� بین
های مال� افزایش یافته است. برای این منظور از متغیر بنابراین پراکندگ� و سرایت بحران

بین ورود و خروج سرمایه است، استفاده شده ) که تفاوت NFFهای مال� (خالص جریان
 است.

برای کشورهای  ١٩٨٠-٢٠١٢های های مورد استفاده در این پژوهش ط� سالتمام داده
نوظهور براساس شاخص جونز شامل آرژانتین، برزیل، شیل�، چین، کلمبیا، جمهوری 

پرو، جنوبی، مالزی، م0زی�، مراکش، چ�، مصر، مجارستان، هند، اندونزی، کره
 براین ایران است.فلیپین، هند، روسیه، آفرقای جنوبی، تایلند و ترکیه و عالوه

 نتایج تجربی ۵
 قتصادیاثبات� مال� و سایر متغیرهای شده بین متغیر بی ارائهنتایج حاصل از برازش ال�وی 

ه تخمین در این ال�و ب) خالصه شده است. فرآیند ٣اشاره شده در قسمت قبل در جدول (
تا  معنا مرحله به مرحله از ال�و حذف شوند،ای بوده است که سع� شده متغیرهای بیگونه

 بانک اند. به منظور بررس� اثر استقاللدر نهایت متغیرهای معنادار در ال�و باق� مانده
ی�  ثبات� مال�، برای هر شاخص از این متغیر، در ال�و برازش شده است. درمرکزی بر بی

) و استقالل اقتصادی بانک مرکزی (CBIPر استقالل سیاس� بانک مرکزی (ال�و ابتدا اث
CBIEثبات� مال� و در ال�وی دی�ر اثر استقالل کل� بانک ) و سایر متغیرها بر شاخص بی

د برازش قرار گرفته ثبات� مال� مور) و سایر متغیرها بر همان شاخص بیCBITمرکزی (
 است.

است که در آن پویایی وارده از طریق ابزاری  GMMهمچنین برآورد ال�و به روش 
، وابسته به GMMهای روش شود. سازگاری تخمین زنندهبودن متغیرها ارزیابی م�

آزمون مورد توجه قرار گرفته است.  اعتبار ابزارهای مورد استفاده است. برای این منظور دو
های بیش از حد مشخص است که از طریق این آزمون ی�0 آزمون سارجن برای محدودیت

شود. آزمون بعدی در اعتبار متغیرهای ابزاری مورد استفاده در فرآیند تخمین آزمون م�
ز مورد عدم همبستگ� سریال� عبارات خظا است. بر اساس آزمون سارگان، شواهدی ا

                                                                                                                                  
1 Capital Flight 
2 Frankel 
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براین بر اساس آزمون تصریح نادرست در ال�وهای مورد برازش مشاهده نشده است. عالوه
عدم همبستگ� سریال�، گرچه در مواردی از آزمون عدم همبستگ� مرتبه اول، شواهدی از 
همبستگ� سریال� مشاهده شده است، اما این مطلب در مورد آزمون همبستگ� مرتبه دوم، 

 وجود نداشته است.
های قبل و ) ارتباط بین متغیرهای اشاره شده در قسمت٣گزارش شده در جدول ( نتایج

دهد. بر اساس نتایج موجود، متغیر استقالل بانک مرکزی اعم از ثبات� مال� را نشان م�بی
ثبات� مال� در کشورهای مورد بررس� شده است. سیاس�، اقتصادی و کل، موجب کاهش بی

ی نرخ تغییرپذیری در ح0مران� مقام پول� در که نشان دهنده Torبراین متغیر عالوه
و  Torای که ارتباط بین کند، به گونهالذکر است، این مطلب را تأیید م�اقتصادهای فوق

ثبات� مال� مستقیم و موافق با انتظارت نظری است. در مورد متغیرهای کنترل� نیز بی
ثبات� مال�، انتظارات نظری تأیید شده است، به طوری که ارتباط بین رشد اقتصادی و بی

ی مبادله، نرخ ارز و تورم موجب براین تغییرات در رابطهی� ارتباط معکوس است. عالوه
دهد که این متغیرها نقش مهم� در کنترل ثبات� مال� شده است و نشان م�افزایش بی

 ثبات� مال� دارند.بی
ضریب کسری بودجه در ال�وهایی که این متغیر وارد شده است، مثبت است و نشان از 

ثبات� مال� دارد که موافق با انتظارات نظری ارتباط مستقیم بین افزایش کسری بودجه و بی
بانک  و استقالل مندیدهد که وجود کسری بودجه به دلیل این که قاعدهاست و نشان م�

 ثبات� مال� شده است.دهد، باعث افزایش بیرار م�تحت تأثیر ق زی راکمر
ی سپرده است. همان طور که در ثبات� مال�، بیمهی�0 از متغیرهای مهم در کاهش بی

قسمت قبل اشاره شد، این متغیر از طریق ی� متغیر مجازی نشان داده شده است، به 
تم است، مقدار ی� را هایی که ی� کشور دارای این سیسای که این متغیر برای سالگونه

ثبات� توان بیهایی که از طریق آن م�دهد که ی�0 از روشکند. نتایج نشان م�اتخاذ م�
 مال� را در کشورها کنترل کرد، استفاده از این سیستم در بانکداری است.

ثبات� مال� در این کشورها نیز از اثرات الحاق کشورها به دنیای خارج و اثر آن بر بی
) در ٣قابل ارزیابی است. ضرایب موجود در جدول ( FLو  NFF ،Gمتغیر  طریق سه

ثبات� مال� در این دهند که جهان� شدن منجر به افزایش بیمورد این متغیرها، نشان م�
ی جهان� شدن در یدهکشورها شده است. این نتیجه گویای این واقعیت است که پد

 کند.کشورهای نوظهور همان نقش برانگیزاننده در توسعه مال� را ایفا نم�
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 گیرینتیجه ۶
ها مفید است، یابی به هدف ثبات سطÂ قیمتاستقالل بانک مرکزی نه تنها برای دست

بل0ه برای حفظ ثبات مال� اقتصاد نیز ضروری است. در این صورت استقالل بیشتر این نهاد 
مقابله بهتری را در مورد  از ناحیه فشارهای بیرون�، به این معناست که این نهاد قدرت

های سیاس� دارد و بانک قادر خواهد بود که زودتر و فشارهای مال� صرف نظر از محدودیت
 ها در حال پدیدار شدن هستند، اقدام کند.با جدیت بیشتری در مواقع� که بحران

در این مطالعه سع� شد که اثر استقالل بانک مرکزی بر ثبات مال� در قالب ال�وی 
 مورد ارزیابی ١٩٨٠-٢٠١٢ی ط� دورههای ترکیبی پویا در برخ� از کشورها نوظهور در داده

قرار گیرد. نوآوری این مقاله در این است که در آن سع� شده معیارهای متفاوت� از ثبات 
های بحران بانک� و همچنین سایر های موجود، شاخصمال� در نظر گرفته شود. در تحلیل

های سیستم مال� هستند، استفاده هنده عدم ثبات در سایر بخشدمتغیرهائ� که نشان
 شده است.

دهند که متغیر استقالل بانک مرکزی اعم از نتایج حاصل از برازش ال�و نشان م�
ثبات� مال� در کشورهای مورد بررس� شده است. سیاس�، اقتصادی و کل، موجب کاهش بی

نیز انتظارات نظری تأیید شده است، به براین متغیر در مورد متغیرهای کنترل� عالوه
ثبات� مال�، ی� ارتباط معکوس و تغییرات در ای که ارتباط بین رشد اقتصادی و بیگونه

ثبات� مال� شده است. ضریب کسری ی مبادله، نرخ ارز و تورم موجب افزایش بیرابطه
یم بین افزایش بودجه در ال�وهایی که این متغیر وارد شده است، نشان از ارتباط مستق

کند که وجود کسری بودجه به دلیل این که ثبات� مال� دارد و بیان م�کسری بودجه و بی
ثبات� مال� شده است. دهد، باعث افزایش بیتحت تأثیر قرار م� زی راکمندی بانک مرقاعده

مال� ثبات� توان بیهایی است که از طریق آن م�ی سپرده ی�0 از روشبر اساس نتایج، بیمه
ثبات� مال� نیز را در کشورها کنترل کرد. اثرات الحاق کشورها به دنیای خارج و اثر آن بر بی

 ثبات� مال� در این کشورها شده است.دهند که جهان� شدن منجر به افزایش بینشان م�
به عنوان توصیه سیاست� برای اقتصاد ایران بر اساس نتایج حاصل شده از برازش ال�و، 

 به موارد زیر اشاره کرد:توان م�
ی مهم در اقتصاد ایران مورد توجه قرار الف) استقالل بانک مرکزی به عنوان ی� مقوله

گیرد تا از این طریق بتوان به نظام مال� پویا در این شرایط گذار اقتصادی، ثبات بخشید و 
 وام باشد.سع� شود که ح0مران� مقام پول� در این نهاد، بر اساس صالحدید نبوده و باد

ترین متغیرهایی بود که منجر ب) نتایج نشان دادند که کسری بودجه دولت ی�0 از مهم
مند به منظور جلوگیری از ایجاد های مال� منظم و قاعدهشد. سیاستثبات� مال� م�به بی
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ی ایجاد و حفظ ثبات در بخش مال� اقتصاد تواند کم� کنندهی دولت، م�کسری در بودجه
های های سیاستای دولت� در اولویتهای هزینهمندی در سیاستشد و باید قاعدهایران با

 مال� قرار گیرد.
تواند منجر به کاهش ها در نظام بانکداری کشور م�ی سپردهج) وجود سیستم بیمه

های مال� شود. برای این منظور استفاده از این ابزار مال� بر اساس شرایط بانکداری ثبات�بی
 شود.توصیه م� اسالم�

ای هدفمند و د) جهان� شدن مال� در کشورهای نوظهور و مانند ایران باید به گونه
دار حرکت کندکه آثار منف� حداقل� بر نظام مال� اقتصاد کشور داشته باشد و منجر به برنامه

 ثبات� در این بخش نشود.افزایش بی
پی�یری اهداف اصل چهل و چهار ه) بدون تردید در شرایط اعمال آزادسازی اقتصادی و 

شود، در ثبات� مال� م�قانون اساس�، استقالل بانک مرکزی که منجر به تعدیل بی
 یابد.کشورمان ضرورت م�
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 های پول� و ارزیسیاست ساالنه وهفتمین همایشمجموعه مقاالت بیست

 ثبات مال� بستر رشد اقتصادی پایدار
 ٧٠-۴١صفحات 

 یاقتصاد یدارتورم و رشد پا �،ثبات مال

�اصفهان یاپور *�رحمان یمورت† 

رده ک یخود را سپر یخ�تار یدوره ها یناز سخت تر ی�0به بعد  ١٣٩١از سال  یراناقتصاد ا
 دوم هیمدر ن یژهسابقه بو یب �نفت یدرآمدها یقاز تزر �که با مش0الت ناش دوران یناست. ا

 اه شدههمه جانبه همر یها یماز آن آغاز شده بود و با تحر �ناش یهلند یماریو ب ١٣٨٠دهه 
نست توا �نمود که در صورت تداوم م یدیشد یاربس �را دچار رکود تورم یرانا صادبود، اقت

 یناتنگ و �و بانک �مال �ثبات یدوران، ب ین. در همینجامدب �و سه رقم یندهفزا یبه تورم ها
ه بندک کرد، اندک ا �داد و ابتدا چندان جلب توجه نم �خود را نشان م یجکه به تدر یاعتبار

 یتلشروع فعا یاز همان ابتدا یازدهم. دولت یدگرد یلتبد یرانااقتصاد  یاز چالش ها ی�0
 هینزم ینخود اعالم کرد و در ا یاست�س یتاولو ینخود کنترل تورم را به عنوان مهم تر

به  یاعتبار یتورم، تنگنا یدداشت. با وجود کنترل و کاهش شد یکننده ا یرهخ یقتوف
 ق�یو حق �سود اسم ینرخ ها یشکه نشانه بارز آن باال ماندن و افزا یدگرد یدتشد یجتدر

کشور  ١٠٠ یبرا ١٩٨۶-٢٠١۶ �دوره زمان یبر اساس داده ها یو تجرب ینظر یلاست. تحل
ا رآن  دارند و یبر رشد اقتصاد �هردو اثر منف �مال �ثبات یدهد که تورم باال و ب �نشان م

 شیسبب افزا �مال �ثبات یدهد که ب �نشان م یآمارشواهد  ین،سازند. همچن �م یدارناپا
 �نفمسبب کاهش اثر  یشود. به عالوه، باالتر بودن درجه استقالل بانک مرکز �نرخ تورم م

 یجهتوان نت �شود. در آن صورت، م �م یتورم و کاهش رشد اقتصاد یجاددر ا �مال �ثبات یب
 �لثبات ما غیاباست و در  �ثبات مال یجادا یاکنترل تورم مستلزم وجود  یاستگرفت که س

 یجهتوان نت �اساس، م ین. بر همیابد �کنترل تورم کاهش م یاستدر س یقام0ان توف
ر دکنترل تورم  یاستبه هنگام شروع س �و بانک �به مساله ثبات مال یشترگرفت که توجه ب

 دهد. یشرا افزا یاستس ینو تداوم ا یتتوانست درجه موفق �م یرانا

  

                                                                                                                                  
 trahmani@ut.ac.ir؛ دانش0ده اقتصاد دانش�اه تهران �علم یاته *
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 مقدمه ١
کنترل تورم و ثبات قیمتها به عنوان ی�0 از مهم ترین نشانه های ثبات اقتصاد کالن از پیش 
شرط های رشد پایدار و باثبات اقتصادی در نظر گرفته م� شود. عالوه بر دالیل مح0م 
نظری راج� به اثر مخرب تورم بر روی رشد اقتصادی و ثبات آن، شواهد تجربی نیز حاک� از 

ودن این ادعا است. در واق�، م� توان ادعا کرد ی�0 از دالیل اصل� روی صحیح و معتبر ب
وقایع  ١٩٨٠آوردن بانکهای مرکزی به هدف گذاری صریح یا ضمن� تورم� از اواسط دهه 

بود که به ش0ل بروز تورم های باال و کاهش متوسط رشد  ١٩٨٠و اوایل دهه  ١٩٧٠دهه 
چ مشاهده آماری وجود ندارد که کشوری با اقتصادی خود را نمایان ساخت. همچنین، هی

 تورم های باال قادر به دستیابی به رشد اقتصادی باال و پایدار بوده باشد.
اقتصاد ایران از آن دسته اقتصادهایی است که در طول بیش از چهار دهه از نرخ تورم 

سط رشد های باال و دورقم� رنâ برده است و به همین دلیل در همین دوره زمان� از متو
اقتصادی باالیی برخوردار نبوده است و در عین حال رشد اقتصادی آن ناپایدار بوده است. 

تحریم های همه جانبه در ترکیب با عوارض بیماری هلندی ناش� از  ١٣٩٠در ابتدای دهه 
، سبب پدید آمدن رکود تورم� کم ١٣٨٠تزریق نامناسب درآمدهای نفت� در نیمه دوم دهه 

در صورت تداوم وضعیت م�  ١٣٩٢شدیدی در اقتصاد کشور گردید که در سال  سابقه وبسیار
توانست اقتصاد کشور را با تورم های بسیار باال و خارج از کنترل روبرو نماید. به همین 
دلیل، دولت یازدهم با شروع به کار خود به دنبال طراح� و اجرای سیاستهای ثبات ساز 

خ تورم و تک رقم� کردن آن بود. از نظر سیاستگذاران، برآمد که مهم ترین آنها کاهش نر
کاهش تورم و تک رقم� کردن آن پیش شرط اعاده رشد اقتصادی مثبت و پایدار دانسته م� 
شد که البته در مورد صحت آن تردیدی وجود ندارد. برای کاهش نرخ تورم، سیاستهای 

به  یریت و کاهش انتظارات تورم�متعارف پول� و مال� انقباض� در کنار کنترل نرخ ارز و مد
کار گرفته شد که در کنار برخ� عوامل دی�ر توانست به کاهش شدید نرخ تورم و نهایتا تک 

 منجر شود. ١٣٩۵رقم� کردن آن در سال 
همزمان و حت� قبل از اتخاذ سیاستهای انقباض� برای کاهش نرخ تورم، اقتصاد ایران با 

بانک�) روبرو بود که به تدریج خود را به ( �مالی ثبات� تنگنای مال� و اعتباری و عالئم ب
ش0ل افزایش قابل توجه نرخ بهره اسم� و حقیق� و کاهش توان وامده� بانکها و لذا 

در تامین سرمایه ثابت و در گردش خود و همچنین افزایش وامهای معوق  دشواری بنگاهها
ای انقباض� برای کنترل نرخ و مش0وک الوصول نمایان ساخت. در ابتدای اجرای سیاسته

تورم تصور رایج در میان بسیاری از اقتصاددانان و از جمله سیاستگذاران پول� بر این بود که 
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با کاهش نرخ تورم و تک رقم� شدن آن، نرخ بهره نیز به تدریج کاهش یافته و تنگنای مال� 
نقباض� و کنترل تورم به تدریج از بین م� رود و لذا آنچه مهم تلق� م� شد تداوم سیاست ا

بود. با این حال، تداوم باال ماندن و حت� باال رفتن نرخ بهره اسم� و حقیق� علیرغم کاهش 
قابل توجه نرخ تورم نشان داد که تنگنای مال� و اعتباری و دشواری و بی ثبات� در بخش 

 بانک� بسیار جدی است و نیاز به اقدامات جدی برای حل آن وجود دارد.
ضر به دنبال آن است که نشان دهد تورم باال هم متوسط رشد اقتصادی را مقاله حا

کاهش م� دهد و هم سبب ناپایدار شدن رشد اقتصادی م� شود. همچنین مقاله به دنبال 
آن است که نشان دهد بی ثبات� مال� و بانک� هم سبب افزایش نرخ تورم م� شود و هم به 

یداری آن م� انجامد. عالوه بر آن، مقاله سع� کاهش متوسط رشد اقتصادی و افزایش ناپا
دارد نشان دهد که وجود استقالل بانک مرکزی اثر مخرب بی ثبات� مال� در افزایش تورم و 
کاهش رشد اقتصادی را تخفیف م� دهد. لذا، از مجموع تحلیل نظری و تجربی مقاله 

ط وجود بی ثبات� نتیجه م� شود که درپیش گرفتن سیاست کنترل و کاهش تورم در شرای
بانک� احتمال موفقیت کمتری دارد و ام0ان تداوم آن ضعیف است. در آن صورت، اگر 

باشند باید قبل از آن از  بانکهای مرکزی به دنبال کاهش تورم برای افزایش رشد اقتصادی
وجود ثبات مال� اطمینان حاصل نمایند. به عبارت دی�ر، قبل از و یا همزمان با اجرای 

ای شدید انقباض� برای کاهش نرخ تورم و تک رقم� کردن آن، بانک مرکزی الزم سیاسته
است به دنبال برطرف ساختن تنگنای مال� و رف� بی ثبات� مال� و بانک� باشد و با توجه به 
بانک محور بودن نظام تامین مال� ایران توجه به ثبات بانک� حائز اهمیت است. بر همین 

که سیاست تک رقم� کردن نرخ تورم در ایران احتمال تداوم اساس، م� توان ادعا کرد 
اندک� دارد و نشانه هایی از بازگشت نرخ تورم دورقم� در اقتصاد ایران وجود دارد که فرضیه 

 فوق را تایید م� نماید.
 و قیمتها سطÂ ثبات� وبی مال� ثبات� بی بین رابطه بررس� به توان م� کل�، حالت در

 بر قیمتها سطÂ ثبات� بی یا اقتصادی رشد ثبات� بی اثر توان م� یا پرداخت اقتصادی رشد
 یرینسا و بوردو مطالعه به توان م� مثال عنوان بهکرد ( بررس� را مال� ثبات� بی روی

 برای مال� ثبات� بی ایجاد در تورم شوکهای و قیمت سطÂ شوکهای اثر به راج�) ٢٠٠٣(
 بر مال� ثبات� بی اثر روی بر تمرکز اینجا در اما ،)کرد اشاره انگلستان ١٧٩۶-١٩٩٩ دوره
و اینکه چ�ونه بی ثبات� مال� ام0ان کنترل تورم و در  است اقتصادی رشد و تورم نرخ روی

نتیجه مهیا ساختن محیط باثبات اقتصاد کالن را برای دستیابی به رشد پایدار اقتصادی 
 بحث به را مال� ثبات� بی توان م� تر گسترده مفهوم� در همچنین،. تضعیف م� نماید

روثر  و چچریتا به مثال برایداد ( گسترش اقتصادی پایدار رشد برای آن پیامد و دولت مالیه
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 بخش ثبات� بی بر تمرکز اینجا در اما ،)کنید مراجعه) ٢٠١۵آلوس ( و آفونسو و) ٢٠١٠(
تواند از ناحیه بده� ، گرچه بخش� از بی ثبات� مال� خود م� است بانک� بخش بویژه و مال�

 های دولت و با تضمین دولت به بخش بانک� سرایت کرده باشد.
ادامه مقاله به شرح زیر سازمانده� شده است. ابتدا، شرح مساله تحقیق مورد اشاره 
قرار م� گیرد. سپس، مبان� نظری رابطه تورم و رشد اقتصادی و همچنین رابطه بی ثبات� 

ارائه م� شود و اثر استقالل بانک مرکزی در این رابطه نیز  مال� با تورم و رشد اقتصادی
مورد بحث قرار م� گیرد. در قسمت بعدی، مروری بر مطالعات پیشین مرتبط با موضوع 
صورت م� گیرد. پس از آن، شواهد تجربی راج� به رابطه تورم و رشد اقتصادی و پایداری 

تصادی و پایداری آن ارائه م� شود و در آن و همچنین اثر بی ثبات� مال� بر تورم و رشد اق
 بخش آخر نیز نتیجه گیری و توصیه های سیاست� مطرح م� شود.

 صورت مساله ٢
 محیط به نیاز پایداراقتصادی رشد به یابی دست برای دی�ری اقتصاد هر مانند ایران اقتصاد

 در اقتصاد ی� که دارد وجود تجربی شواهد و نظری دالیل .دارد کالن اقتصاد ثبات با
 کنار در کالن اقتصاد باثبات محیط از که یابد دست اقتصادی پایدار رشد به تواند م� صورت�
 یشرف به شود مراجعه کالن اقتصاد ثبات برایباشد ( برخوردار سیاس� باثبات محیط

در نوشتار حاضر،  )).١٩٩۶( یرینسا و آلسینا به شود مراجعه سیاس� ثبات برای و )١٩٩٣(
تمرکز بر محیط باثبات اقتصاد کالن است. دلیل اصل� مطرح شدن محیط با ثبات اقتصاد 
کالن به عنوان پیش شرط دستیابی به رشد باال و با ثبات اقتصادی به این موضوع بر م� 
گردد که انباشت انواع سرمایه یا وجود سرمایه گذاری به شدت متاثر از ثبات محیط اقتصاد 

الن است. از آنجا که سرمایه گذاری به معن� انجام هزینه هایی در حال حاضر برای ک
دستیابی به جریان� از عواید در آینده است، هرگونه بی ثبات� محیط اقتصاد کالن که توان 
پیش بین� از وضعیت آت� اقتصاد را کاهش دهد، به معن� عدم اطمینان نسبت به عواید یا 

سرمایه گذاری و لذا ریس� باالی سرمایه گذاری است که سبب  درآمدهای آت� حاصل از
کاهش سرمایه گذاری م� شود. این کاهش سرمایه گذاری که عمدتا مربوط به کاهش 
سرمایه گذاری در پروژه های دیر بازده یا با طوالن� بودن دوره بازگشت سرمایه است، در 

، زیرا در دوره های رونق و رکود عین حال با نوسان سرمایه گذاری نیز همراه خواهد بود
همراه با بی ثبات� اقتصاد کالن، سرمایه گذاری در پروژه های زود بازده به شدت افزایش و 
کاهش م� یابد. آنگاه کاهش متوسط نرخ سرمایه گذاری در اقتصاد کالن بر اثر بی ثبات� 

رمایه گذاری نیز اقتصاد به کاهش نرخ رشد بلند مدت اقتصادی منجر م� شود و نوسانات س
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به افزایش انحراف معیار رشد اقتصادی یا ناپایدار شدن رشد اقتصادی منجر م� شود. به 
عبارت دی�ر، محیط بی ثبات اقتصاد کالن هم نرخ رشد بلند مدت اقتصاد را کاهش م� 
دهد و هم ناپایداری آن را افزایش م� دهد که هردو اثر منف� بر رفاه اجتماع� به جای م� 

 ند.گذار
 با پایین تورم وجود کالن اقتصاد ثبات با محیط های شاخص ترین مهم از ی�0

به عبارت دی�ر، ی�0 از پیش نیازهای رشد باال و پایدار اقتصادی  .است پایین تغییرپذیری
در  شدید شوک ی� از پس ایران اقتصاد کنترل تورم و پایین نگهداشتن نرخ تورم است.

 افزایش به رو و باال تورم و توجه قابل منف� اقتصادی رشد با م�تور رکود ،١٣٩٠ابتدای دهه 
با  را تجربه نمود که تقریبا با لحاظ مجموع پیامدهای آن بی سابقه بود. در چنین شرایط�،

 محیط ایجاد برای تورم نرخ کردن رقم� تک و کاهش سیاستروی کار آمدن دولت یازدهم 
 و اقتصادی نظر از نفسه ف� تورمنرخ  کاهش گرچه. در پیش گرفته شد کالن اقتصاد ثبات با

و بویژه با توجه به پیامدهای زیانبار آن در توزیع درآمد و کاهش سطÂ رفاه  اجتماع�
 ایجاد برای عمدتا کالن اقتصاد سیاستگذاران اما است، ضروری ده0های پایین درآمدی

 رقم� تک بر و پایدار باال اقتصادی رشد سازی فراهم لذا و کالن اقتصاد ثبات با محیط
 یستن تردیدی هدف اصل بودن درست در که ورزیدند اصرار تورم کاهش صرفا نه و کردن

در واق�، م� توان گفت که اقتصاددانان با دیدگاهها و  )).٢٠١٣بارو ( به کنید مراجعه(
چارچوب های فکری متفاوت بر ضرورت پایین بودن نرخ تورم برای دست یابی به محیط 

حت� اگر در مقاطع� برای  و رشد اقتصادی باال و پایدار اجماع دارند، اقتصاد کالن باثبات
مقابله با رکود از تاکید بر کاهش تورم عدول نمایند. همچنین، حت� اگر در مورد زمانبندی 
و مراحل سیاستگذاری برای کاهش نرخ تورم اختالف نظر وجود داشته باشد در مورد این 

رشد اقتصادی باال و پایدار مستلزم کاهش و کنترل نرخ تورم است  موضوع که دستیابی به
 تفاوت دیدگاه� در میان اقتصاد دانان وجود ندارد.

 تک و کاهش بر تمرکز با اقتصادی ثبات ایجاد سیاست که اثنا همین در ایران اقتصاد
و  مال� ثبات� بی و دشوارینشانه هایی از  با ،کرد دنبال ١٣٩٢در سال  را تورم کردن رقم�

گرچه راج� به منشاء بی ثبات� مال� و بانک� و . بود روبرو به طور مشخص در بخش بانک�
تنگنای اعتباری ناش� از آن تحلیلهای مختلف� مطرح شده است، اما تحلیل نسبتا پذیرفته 
 شده انباشت دارایی های سم� و منجمد در ترازنامه بانکها و رقابت اجتناب ناپذیر آنها برای
جلوگیری از سیال شدن سپرده ها است. بر اساس این تحلیل، پدیدار شدن بانکهای غیر 
دولت� و کاهش حاشیه سود بانکها سبب فشار بر نرخ سود گردید که به طور اجتناب ناپذیر 

از قبیل تخصیص منابع در بخش مس0ن و مستغالت و بانکها (پذیرش ریس� باالتر توسط 
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صرفا در ایام باال بودن درآمدهای نفت� و با اتکاء به رانت همچنین کسب و کارهایی که 
درآمدهای نفت� قابلیت تداوم داشتند) را به دنبال داشت. پدیدار شدن این دارایی های 
منجمد به دلیل عدم ایجاد درآمد و عدم قابلیت نقدشوندگ� بانکها را بیشتر و بیشتر تحت 

اد و به تبع افزایش نرخ سود سپرده ها و در فشار برای رقابت بر روی نرخ سود قرار م� د
نتیجه نرخ سود تسهیالت، توان اعتبارده� بانکها کاهش و بر ریس� تسهیالت اعطایی آنها 

 در درست سود های نرخ افزایش مال� ثبات� بی این های نشانهنیز افزوده م� گشت. 
 دشواری شدن پدیدار آن متعاقب و بود کاهش به رو تورم� انتظارات و تورم که شرایط�

 خود ی ها سپرده دادن دست از ام0ان از گذاران سپرده نگران� و بانک� و اعتباری موسسات
همانطور که اشاره شد، از عوارض  .است آن از حاصل مش0الت و موسسات گونه این نزد

این دشواری نظام بانک� افزایش مطالبات معوق و مش0وک الوصول و کاهش توان اعتبار 
بروز تنگنای اعتباری بانکها و به تبع آن کاهش سرمایه گذاری ثابت و حت� کاهش  ده� یا

فعالیت جاری بنگاهها به دلیل دشواری و پرهزینه بودن دریافت تسهیالت برای سرمایه در 
گردش بوده است که رکود شدیدی را در اقتصاد کشور نیز رقم زده است. چنین شرایط� را 

ال� در نظر گرفت چرا که بخش مال� قادر به انجام کارکرد م� توان وضعیت بی ثبات� م
متعارف خود نبوده و قادر به جذب و هضم شوکهای وارده به اقتصاد نم� باشد و پیامدهایی 
به ش0ل ورش0ستگ� و اعسار بانک� و هجوم یا فرار بانک� را نیز به همراه دارد که تداوم آن به 

ست. از جمله پیامدهای دی�ری که م� توان هیچ وجه برای سالمت اقتصادی مناسب نی
تصور نمود مداخله گسترده دولت و بانک مرکزی به دنبال بروز بحران بانک� و تالش آنها 
برای نجات نظام بانک� است که م� تواند به افزایش شدید پایه پول� و در نتیجه به وارونه 

رفتن حاصل تالشهای شدن روند نزول� نرخ تورم منجر شود که خود به معن� از دست 
 دولت در تک رقم� کردن تورم م� باشد.

 برای است شده م� تصور تاکنون آنچه از بیش مال� ثبات به توجه است مم0ن پس
 که شرایط� در دی�ر، عبارت به. باشد ضروری پایدار اقتصادی رشد و پایین تورم به دستیابی

 م� اجرا و تدوین کالن اقتصاد ثبات با محیط ایجاد راستای در کالن اقتصاد سیاستگذاری
 سیاست اجرای اثر بر مال� ثبات� بی ایجاد عدم و مال� ثبات وجود از ابتدا است الزم شود،
 نمونه عنوان به( یدنما فراهم را توفیق به دستیابی زمینه تا شود حاصل اطمینان نظر مورد

اگر بی ثبات� مال� از  ).کنید مراجعه) ٢٠١١( یرینسا و دال و) ٢٠١١ول0ان ( و آیدین به
قبل وجود داشته باشد یا بر اثر اجرای سیاست کنترل تورم بروز نماید، آنگاه سیاست کنترل 
تورم و ایجاد محیط باثبات اقتصاد کالن شانس موفقیت کمتری خواهد داشت و حت� تحت 

با  ١٣٩٢شرایط� م� تواند به وخیم تر شدن اوضاع بینجامد. بر این اساس، اگر در سال 
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توجه به این مالحظه مهم سیاست ایجاد محیط باثبات اقتصاد کالن طراح� و مرحله بندی 
م� شد، شاید نتیجه متفاوت از آنچه بود که در حال حاضر هست. به عبارت دی�ر، به عنوان 
ی� تجربه سیاستگذاری و حت� به عنوان ی� پیشبرد نظری م� توان ادعا کرد که ثبات 

یاست کنترل تورم و ایجاد محیط باثبات اقتصادکالن برای دست یابی مال� شرط موفقیت س
به رشد پایدار اقتصادی است. همچنین، تجربه سالهای گذشته م� تواند دربر دارنده این 
درس باشد که صرف توسل به سیاست انقباض� برای کنترل تورم کاف� نیست و تشدید 

 حائز اهمیت است.نظارت و توجه به ثبات مال� و بانک� نیز بسیار 

 تحلیل نظری از رابطه تورم، بی ثبات� مال� و رشد اقتصادی ٣
تورم و بی ثبات� مال� هرکدام به تنهایی و در ترکیب با ی0دی�ر آثار زیانباری بر رشد اقتصادی 

 و پایداری رشد اقتصادی دارند که به طور مختصر به هرکدام اشاره ای م� شود.
ی رشد اقتصادی عمدتا بر اثر تورم بر روی انباشت انواع برای بررس� اثر تورم بر رو

باید توجه داشت که در ی� چارچوب تعادل عموم� بلندمدت و است (سرمایه تمرکز شده 
بدون وجود شوک به اقتصاد، تورم دارای هزینه های اجتماع� است که در تحلیل حاضر از 

سرمایه نیز از سه کانال هزینه آن صرفنظر شده است). تاثیر تورم بر روی انباشت انواع 
استفاده یا اجاره سرمایه، تضعیف تجهیز پس انداز و وساطت مال� و نا اطمینان� سرمایه 
گذاران خود را نمایان م� سازد. از جهت هزینه استفاده از سرمایه، در کوتاه مدت که نرخ 

ایش به همان و عدم افز بهره اسم� تعدیل کندی از خود نشان م� دهد افزایش نرخ تورم
شده میزان در نرخ بهره اسم� سبب کاهش نرخ بهره حقیق� و لذا هزینه استفاده از سرمایه 

به عبارت دی�ر، سبب تغییر توزیع درآمد به نف� بنگاهها و تسهیالت گیرندگان م� شود) و (
 اثر مثبت بر سرمایه گذاری و لذا رشد اقتصادی دارد. در بلندمدت، بر اساس اصل یا رابطه
فیشر نرخ بهره اسم� کم وبیش متناسب با نرخ تورم تغییر کرده و نرخ بهره حقیق� ثابت م� 

) و در آن صورت هزینه اجاره سرمایه ثابت مانده و این اثر تورم بر Walsh, 2010ماند (
انباشت سرمایه ناپدید م� شود. از طرف دی�ر، در نرخ تورم های پایین، افزایش نرخ تورم 

چندان� به ش0ل مختل ساختن نقش عالمت ده� سیستم قیمتها و ایجاد عدم اثر اختالل� 
اطمینان به همراه ندارد اما با تداوم افزایش نرخ تورم و دورقم� شدن آن معموال به عنوان 
عالمت ایجاد و افزایش عدم اطمینان اثر منف� خود بر روی تجهیز پس انداز و وساطت مال� 

تصادی را آش0ار م� نماید. به همین دلیل، بسیاری از و لذا سرمایه گذاری و رشد اق
مطالعات تجربی اثر تورم بر روی رشد اقتصادی، این رابطه را به ش0ل غیرخط� و آستانه ای 
بررس� م� نمایند، به این معن� که گذشتن نرخ تورم از ی� آستانه سبب پدیدار شدن آثار 
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) ٢٠١۴خان (به عنوان مثال به اگو و ( شودمنف� آن بر انباشت سرمایه و رشد اقتصادی م� 
 رشد نرخ روی بر تورم نرخ اثر مورد در گرچه مراجعه کنید). )٢٠١٠( یرینساو هوانگ و 

 وجود عموم� توافق نوع� به اما دارد، وجود متضادی گاها و متفاوت تجربی نتایج اقتصادی
 بر آن منف� اثر باشد باال تورم نرخ که هنگام� و کند عبور ای آستانه از تورم نرخ اگر که دارد
 ،رشد اقتصادی روی بر باال تورم منف� اثر این برای عمدتا. نیست تردید قابل اقتصادی رشد

 مال� گری واسطه در که اختالل� و شود م� تاکید سرمایه انواع انباشت بر تورم منف� اثر بر
 به و سرمایه انباشت انگیزه کاهش سبب باال های تورم که ترتیب این به نماید، م� ایجاد

 و روسو ،)٢٠١٢رومر ( ،)٢٠١٣شود (بارو ( م� مدت بلند اقتصادی رشد کاهش آن تبع
به عبارت دی�ر، تورم های باالتر از ی� آستانه آن اندازه عدم  )).٢٠٠٩( یلمازدوکای

اطمینان ایجاد م� نماید که بر انگیزه تش0یل پس انداز توسط عامالن اقتصادی و انتقال و 
هدایت این پس انداز از طریق بازار مال� و واسطه های مال� و تبدیل این پس انداز به 

مایه فیزی�0، انسان� و دانش) اثر منف� به جای م� در سر( یگذارانباشت سرمایه یا سرمایه 
 گذارد.

در واق�، با باال رفتن و تداوم نرخ تورم، اثر مثبت آن از کانال هزینه اجاره سرمایه به 
تدریج تضعیف و ناپدید م� شود اما اثر منف� آن در ایجاد نااطمینان� و تضعیف وساطت 

رخ تورم های باال، برای عامالن اقتصادی و مال� تشدید م� شود. همچنین، وجود و تداوم ن
تولید کنندگان کاالها و خدمات عالمت� از ناتوان� نظام سیاستگذاری در ایجاد محیط باثبات 
فعالیت اقتصادی تلق� م� شود که انگیزه انجام فعالیتهای اقتصادی دیربازده و لذا سرمایه 

رشد اقتصادی است. به همین  گذاری را کاهش م� دهد که خود دارای اثر منف� بر روی
جهت است که افزایش نرخ تورم و فراتر رفتن آن از ی� آستانه سبب کاهش رشد اقتصادی و 
ناپایداری آن م� شود و به همین دلیل است که نم� توان نمونه ای از ی� اقتصاد با تورم 

 نسبتا باال و رشد اقتصادی نسبتا باال و پایدار یافت.
 بوده مطرح شومپیتر زمان از اقتصادی رشد و بانک� بویژه و �مال تعمیق بین رابطه

 دیدگاه دو ،حال عین در .گرفت قرار توجه مورد بیشتر بعد به ١٩٧٠ دهه از گرچه است،
توسعه و تعمیق مال� با تجهیز پس انداز ( یاقتصاد رشد سوی به مال� تعمیق از عل� رابطه

 رشد از و افزایش رشد اقتصادی م� شود)و هدایت کارآمد منابع مال� سبب ایجاد و 
رشد اقتصادی و افزایش سطÂ تولید و درآمد سرانه نیاز به ( �مال تعمیق سوی به اقتصادی

 داشته وجود خدمات مال� را افزایش داده و سبب گسترش و توسعه بخش مال� م� شود)
 برخوردار کمتری قدمت از اقتصادی رشد و مال� بخش ثبات بین رابطهتحلیل  اما. است
 .است
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 خلق انداز، پس تجهیزافزایش انگیزه انجام پس انداز و چون راههایی از مال� توسعه
. ادعا م� دارد مثبت اثر اقتصادی رشدروی  بر مال� منابع ب0ارگیری کارایی افزایش و اعتبار

شود که در غیاب توسعه بخش مال�، به دلیل ناتوان� خانوارها از کسب بازده� مناسب با 
ریس� در واگذاری پس انداز خود، تمایل به پس انداز کمتر است و پس انداز انجام شده نیز 
به سوی اشخاص با کمبود منابع مال� هدایت نم� شود که نهایتا به معن� پایین بودن 

مایه و رشد اقتصادی است. همچنین، توسعه بخش مال� با بهبود شناسایی انباشت سر
 ین�کژگزپروژه های سرمایه گذاری و نظارت بر ب0ارگیری منابع مال� و کاهش مش0الت 

)Adverse Selection ( �منش)، کژMoral Hazard ( یندگ�نما) وAgency 
Problemنباشت سرمایه م� شود که بر ) سبب افزایش کارایی استفاده از منابع مال� در ا

روی رشد اقتصادی اثر مثبت دارد. از طرف دی�ر، در کنار تاکید بر وساطت مال� ناش� از 
توسعه مال�، م� توان به توان خلق اعتبار بانکها به عنوان ی�0 از اجزای اصل� بخش مال� 

ر تولید کاالها و اقتصاد اشاره کرد که در تحقق بخشیدن به نوآوری ها و ب0ار افتادن آنها د
خدمات نقش اساس� دارد. به عبارت دی�ر، بانکها به اتکای درآمد آت� ناش� از ش0ل گیری 
فعالیت اقتصادی توسط کارآفرینان و نوآوران برای آنها خلق اعتبار م� کنند و زمینه بالفعل 

کانال نیز بر  شدن فعالیت اقتصادی آنها را فراهم م� آورند و به این ترتیب توسعه مال� از این
روی رشد اقتصادی اثر مثبت بر جای م� گذارد. این کارکرد در واق� مانند آن است که قبل 
از ش0ل گرفتن پس انداز و با اتکا به پس اندازی که در صورت تحقق فعالیت اقتصادی ش0ل 
خواهد گرفت، منابع مال� اعتباری را برای کارآفرینان فراهم م� نماید و سبب انباشت 

ایه و رشد اقتصادی م� شود. الزم است اشاره شود که در تحلیل متعارف پول� کمتر به سرم
این موضوع توجه شده است و عمدتا بر نقش واسطه گری بانکها تاکید شده است، در 
حالی0ه در غیاب توان خلق اعتبار بانکها اساسا توسعه اقتصادی به ش0ل کنون� نامم0ن بود 

رمایه گذاری موجد نوآوری و رشد اقتصادی ام0ان تحقق پیدا و بسیاری از پروژه ها ی س
 نم� کرد.

به معن� عدم تحقق کارکردهای  مال� تعمیقتوسعه و  عدمبر اساس آنچه اشاره شد، 
 رشد به مال� توسعه از غالب عل� اثر در ضمن، .است اقتصادی رشد بازدارندهفوق بوده و 

با این  )).٢٠٠۶هسو ( و لیو ،)٢٠١٧( یرینسا و یلسماب ،)٢٠٠١است (برتوکو ( اقتصادی
حال، همانطور که در باال اشاره شد، وجود تورم های باال سبب تضعیف و ناپدید شدن اثر 
توسعه مال� بر روی رشد اقتصادی م� شود زیرا کارکردهای اشاره شده را مختل م� نماید. 

 رشد بر مثبت� اثر ل�ما توسعه که اند داده نشان تجربی و نظری تحلیلهای از بسیاری
 بر مال� توسعه مثبت اثر این کند م� عبور آستانه ی� از تورم که هنگام� اما. دارد اقتصادی



 یو ارز �پول یهااستیس ساالنه شیهما نیوهفتمستیمجموعه مقاالت ب ۵٠

 تورم اثر با مرتبط که) ٢٠١٠ سایرین، و هوانگ( یدنما م� ناپدید و تضعیف را اقتصادی رشد
 .است مال� توسعه با مرتبط مال� وساطت تضعیف و اطمینان عدم ایجاد در باال

 دارای و نوآورانه فعالیتهای برای مال� وساطت کنار در اعتبار ایجاد ام0ان با مال� توسعه
 در شراکت و وساطت این برای مال� ثباتاما . کند م� کم� اقتصادی رشد به ریس�
. به عبارت دی�ر، فقدان ثبات مال� به معن� خنث� شدن و از کار دارد حیات� نقش ریس�

توسعه مال� بر روی رشد اقتصادی است چرا که آن کارکردها در فضای افتادن آثار مثبت 
 مال� ثبات واق�، در. باثبات اقتصاد کالن ش0ل م� گیرد که ثبات مال� بخش� از آن است

 یریحصرناپذ و) Non-rival( یریناپذ ازدحام خصلت با عموم� کاالی ی� ماهیت
)Non-excludable (با توجه به دو ویژگ� فوق و بویژه حصرناپذیری مهیا کردن  .دارد را

 بی صورت، آن در ثبات مال�، تدارک و مهیا کردن میزان بهینه آن از وظایف دولت است.
 مال� وساطت مقدار کاهش سبب که است عموم� کاالی این سطÂ کاهش مانند مال� ثبات�

 کاهش و سرمایه انباشت اهشک سبب طریق آن از و شود م� مال� سیستم اعتبار خلق و
 )).٢٠١١( یرینسا و کیم ،)٢٠١۵( یرینسا و کریلشود ( م� اقتصادی رشد

گرچه م� توانند مستقل از هم و یا به طور ( �مال بخش ثبات� بی و باال تورمدر واق�، 
 انواع انباشت برای مال� منابع تجهیز و مال� وساطت نقش در هردو همزمان بروز نمایند)

مطابق تحلیل های رشد درونزا  و کنند م� ایجاد خلل) دانش و انسان� فیزی�0،( یهسرما
 بویژه موضوع این .دگذار م�بر جای  منف� اثر اقتصادی رشد برکاهش انواع انباشت سرمایه 

 انباشت به متک� عمدتا آنها اقتصادی رشد که ایران مانند توسعه درحال کشورهای در
 را منف� اثر این مال� بخش نیافتگ� توسعه. است تر اهمیت با بسیار است، فیزی�0 سرمایه
و البته تورم باال و بی ثبات� مال� نیز اثرات مثبت توسعه مال� را تحلیل م�  نماید م� تشدید
 زیانبار بسیار اقتصادی رشد برای بانک� بحران بویژه و)) ٢٠١٧( یددهآالگ و ابراهیمبرند (
 )).٢٠١۵آلوس ( و آفونسواست (

برای پی بردن به اینکه چ�ونه در شرایط بی ثبات� مال� ام0ان کنترل تورم تضعیف م� 
 گزینند؟ م� بر را باال تورم کشورها چراشود الزم است به این موضوع اشاره شود که 

 :است شده مطرح تورم ایجاد از اثبات� تحلیل سه متعارف، ادبیات در
 )١٩٧٧( یدلندک و پرس0ات زمان� ناسازگاری اساس بر تورم� تورش تحلیلتحلیل اول، 

است. در این تحلیل، سیاستگذار خیرخواه و حداکثر کننده رفاه اجتماع� حت� با وجود آنکه 
تابع رفاه اجتماع� را م� شناسد به ایجاد تورم باالتر از حد بهینه اجتماع� م� پردازد. اگر 

قید به پیروی از قاعده سیاست� فرض شود که انتظارات عقالیی باشد و اگر سیاستگذار م
مانند مالیاتهای اختالل زا) سبب متفاوت بودن تولید بهینه ( �اختالالتنباشد و اگر 
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اجتماع� و تولید تعادل� شود، با توجه به اینکه عامالن اقتصادی بر اساس رفتار سیاستگذار 
دن اقتصاد در انتظارات خود را ش0ل م� دهند آنگاه تعادل نش بازی سیاستگذار قرار دا

سطÂ تولید تعادل� و نرخ تورم� باالتر از نرخ تورم بهینه اجتماع� خواهد بود. از آنجا که 
ایجاد تورم پایین تر از این مقدار مورد انتظار و باور عامالن اقتصادی نخواهد بود، در صورت 

خواهد بود و  ایجاد تورم کمتر توسط سیاستگذار سطÂ تولید از مقدار تعادل� آن نیز پایین تر
فاصله آن از تولید بهینه اجتماع� بسیار بیشتر خواهد شد. به همین دلیل، چون کاهش 
تورم توسط سیاستگذار نامقید به قاعده سیاست� مورد اعتماد نخواهد بود، از حداکثرسازی 
تابع رفاه اجتماع� توسط سیاستگذار وجود تورم باالتر از حد بهینه اجتماع� نتیجه خواهد 

). برای حل این مش0ل، عالوه بر پیشنهاد قاعده سیاست�، ١٩٨٢بارو و گوردون، (شد 
مواردی چون واگذاری سیاست پول� به سیاستگذاری که نسبت به عموم ترجیحات 
ضدتورم� بیشتری دارد و همچنین موضوع شهرت و ایجاد انگیزه برای سیاستگذار مطرح 

 شده است.
نوردهاوس  سیاس� تجاری سی0ل اساس بر نهطلبا فرصت رفتار تحلیل تحلیل دوم،

و سایر نظریه پردازان سی0ل های تجاری سیاس� است. در این تحلیل،  )١٩٧۵(
سیاستمداران� که اداره امور را در دست دارند و در معرض انتخاب مجدد رای دهندگان قرار 

ول� و مال� م� دارند، برای تحت تاثیر قرار دادن رای دهندگان اقدام به اجرای سیاستهای پ
نمایند که سبب ایجاد سی0لهای تجاری م� شود. به طور مشخص، سیاستمداران مم0ن 
است در سالهای پیش از برگزاری انتخابات اقدام به اجرای سیاستهای انبساط� نمایند که 
رونق موقت� و در نتیجه تورم را به دنبال دارد. به این ترتیب، ایجاد تورم م� تواند ناش� از 

یزه سیاس� انتخاب مجدد توسط حزب یا دولت� باشد که در قدرت است. با این حال، این انگ
تحلیل صرفا م� تواند توضیح� مناسب از دوره های رونق و رکود و به عبارت� ایجاد سی0ل 

به عبارت�، ( یدنماهای تجاری با منشاء سیاستگذاری و لذا افزایش و کاهش تورم را فراهم 
تشدید و تخفیف تورم را توضیح م� دهد) و توضیح قان� کننده ای از  وقوع دوره هایی از

 تداوم باال بودن تورم را فراهم نم� نماید.
است. بر اساس  )١٩٧٣فلپس ( الضرب حق و بهینه گیری مالیات تحلیلتحلیل سوم، 

تحلیل فلپس، دولت برای تامین مال� هزینه های خود به طور اجتناب ناپذیر به وض� 
مالیات متوسل م� شود و کم و بیش همه انواع مالیاتها درجه ای از اختالل را به همراه 
دارند. به عبارت دی�ر، ام0ان وض� مالیات بدون اختالل وجود ندارد. اگر مالیات تورم� را 

به عنوان ی�0 از انواع مالیات تصور کنیم که دولت از طریق آن هزینه های خود را تامین نیز 
در واق�، دارد (نماید، آنگاه مالیات تورم� نیز همانند سایر انواع مالیات اختالل به همراه 
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وجود هزینه های دولت و لزوم تامین مال� آن به ناچار وض� مالیاتهایی را اجتناب ناپذیر م� 
د که همه آنها و از جمله حق الضرب و مالیات تورم� اثرات اختالل� به همراه دارند). نمای

حال اگر دولت ناگزیر از تامین مال� مخارج خود به دنبال حداکثر سازی رفاه اجتماع� و لذا 
حداقل کردن اختالالت ناش� از وض� مالیاتها باشد یا به عبارت دی�ر به دنبال بهینه 

مالیاتها باشد، باید به گونه ای مالیاتهای مختلف را وض� نماید که هزینه اجتماع� در وض� 
هزینه ایجاد اختالل آخرین ریال وصول شده از شود (نهایی ناش� از ایجاد اختالل آنها برابر 

مالیاتهای گوناگون برابر باشد). اما چون هزینه نهایی ناش� از اختالل انواع مالیاتها 
آنگاه بهینه آن است که دولت از اتکاء به ی� نوع مالیات پرهیز صعودی و فزاینده است، 

نماید و بخش� از درآمدهای مالیات� خود را از طریق مالیات تورم� وصول نماید و برای 
تحقق مالیات تورم� الزم است که نرخ تورم عدد مثبت� باشد. این بدان معن� است که 

. بتن� بر مالحظات مالیات گیری بهینه باشدگاه� اوقات وجود تورم و تداوم آن م� تواند م
 حق که شرایط� درالبته مالیات تورم� و حق الضرب غالبا دارای ی� حداکثر مم0ن است و 

به عبارت�، تحلیل کند ( م� بروز ها ابرتورم کند عبور مم0ن ماگزیمم از نیاز مورد الضرب
نماید و لذا توضیح قابل قبول� از مالیات گیری بهینه نیز ایجاد تورم های باال را توجیه نم� 

گرچه تحلیل مالیات گیری بهینه برای اقتصاد های در حال  .ایجاد تورم های شدید نیست)
توسعه م� تواند توضیح قابل قبول� از ایجاد تورم های مالیم ارائه نماید اما توضیح قان� 

که تورم از آستانه ای عبور  کننده ای از ایجاد تورم های باال نم� باشد. به عبارت دی�ر، آنگاه
و تداوم آن نم� تواند از نظر  نماید نشانه ناتوان� دولت در سیاستگذاری بهینه مالیات� بوده

 اجتماع� بهینه باشد.
با توجه به اینکه تحلیل سی0ل تجاری سیاس� نوردهاوس و سایرین قادر به توضیح 

ی از تحلیل ناسازگاری زمان� و مناسب وجود تورم باال و در حال تداوم نم� باشد، ترکیب
مالیات گیری بهینه برای توضیح تورم باال و تداوم آن مناسب است. در ضمن، در 
اقتصادهای توسعه یافته و با مداخله کمتر دولت تحلیل ناسازگاری زمان� جذابیت بیشتری 

یات� دارد در حال� که در کشورهای در حال توسعه با دخالت گسترده دولت و ضعف نظام مال
 تحلیل مالیات گیری بهینه فلپس جذاب تر م� باشد.

 و جویی رانت شیوع با کشورهایی در مشخص طور به و توسعه حال در کشورهای در
 آنها مجموع از ای گونه به یا افزود فوق گانه سه موارد به را چهارم� تحلیل توان م� فساد،

 گسترده نقش با کشورهای در بویژه فساد و جویی رانت شیوع پیامد آن و نمود استنتاج
تحلیل . است تورم تداوم و ایجاد در) مقررات حجم و فعالیت نظرحجم ازاقتصاد ( در دولت

 و پول� کمیتهای باالتر رشد ایجاد در فساد و جویی رانت مثبت اثر از تجربی شواهدنظری و 
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). وجود فساد و رانت جویی گسترده به ٢٠٠٩، یوسف� و رحمان�دارد ( وجود باالتر تورم
 تحلیل منظر از جویی رانت شیوعمعن� شیوع و گستردگ� اختالالت در اقتصاد م� باشد. 

 اجتماع� بهینه تولیدسطÂ  و طبیع� تولیدسطÂ  بین ش0اف افزایش سبب زمان� ناسازگاری
بهینه اجتماع� قرار سطÂ تولید تعادل� را کاهش داده و پایین تر از سطÂ تولید شود ( م�

تالش برای حذف آن در شرایط� که سیاستگذار پول� مقید به قاعده سیاست�  که م� دهد)
 مالیات تحلیل منظر از .دهد م� افزایش را تورم� تورشنباشد، نرخ تورم تعادل� و لذا 

 های مالیات زایی اختالل افزایش مانندنیز وجود و شیوع رانت جویی  فلپس بهینه گیری
 شیوع لذا. سازد م� مرجÂ را توسط دولت تورم� مالیات به اتکا افزایش که است ارفمتع

 اجتناب را تورم تداوم و ایجاد و خارج از کنترل، نامتمرکزو وجود رانت جویی  جویی رانت
زیرا سیاستگذار برای کاهش اختالالت ناش� از وجود رانت جویی انگیزه  نماید م� ناپذیر

 م� نامم0ن مواردی در و دشوار بسیار نیز را تورم کنترل برای تالش و ایجاد تورم را دارد
 شرایط� چنین در تورم کنترل ،نشود مهار و کنترل جویی رانت اگر دی�ر، عبارت� به. نماید

 .شود م� دشوار بسیار ب�ذارند مردم رای معرض در را خود باید که دولتهایی برای بویژه و
به همین دلیل نیز کشورهایی که با شیوع رانت جویی روبرو هستند، مم0ن است دوره ای 
طوالن� از رشد پایین و تورم نسبتا باال را تجربه نمایند و تنها تحت شرایط اجتناب ناپذیری 

 اصالحات ساختاری و البته خوش شانس� مم0ن است از این وضعیت بغرنâ رهایی یابند.
یان شد، در کشورهای در حال توسعه ای مانند ایران عمدتا به دلیل با توجه به آنچه ب

مالحظات مالیات گیری بهینه و توسل دولت به حق الضرب و مالیات تورم� و شیوع و 
گستردگ� رانت جویی که این موضوع را تشدید م� نماید و همچنین در شرایط� که درجه 

از حد بهینه اجتماع� بروز م� نماید که استقالل بانک مرکزی ضعیف است، تورم باال و بیش 
خود آثار منف� بر انباشت سرمایه و رشد اقتصادی دارد. از طرف دی�ر، اگر با وجود تورم 
باال، بی ثبات� مال� و بانک� نیز بروز نماید کاهش و کنترل تورم را دشوارتر از آنچه م� نماید 

 بروز بانک� بخش در بویژه و مال� ثبات� بی که هنگام�که در غیاب بی ثبات� مال� هست. 
 کاهش ها، سپرده و تسهیالت سود نرخ اسپرد افزایش ش0ل به را خود پیامدهای نماید م�

 و الوصول مش0وک و معوق مطالبات نسبت افزایش ها، سپرده به اعطایی وامهایی نسبت
 رکود تشدید به بلندمدت رشد بر اثرمنف� بر عالوه که سازد م� نمایان دست این از مواردی

 بانک بر فشار سبب مرکزی بانک استقالل فقدان شرایط در و زند م� دامن مدت کوتاه در
 شیوع شرایط در موضوع اینسازد ( م� نمایان پول� انبساط در را خود که شود م� مرکزی

 خود که سازد م� نامم0ن یا دشوار را تورم کنترل دلیل همین به و) است حادتر جویی رانت
به عبارت دی�ر، در شرایط� که بانک  .گذارد م� منف� اثر اقتصاد بلندمدت رشد بر مجددا
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مرکزی استقالل ندارد یا درجه استقالل آن ضعیف است، کنترل تورم و مقابله با بی ثبات� 
مال� دشوارتر است و در این شرایط بی ثبات� مال� اثر بیشتری در ایجاد تورم و کاهش رشد 

 .اقتصادی به همراه دارد
 ماهیت به توجه با دارد، وجود شده اشاره عوارض با مال� ثبات� بی که هنگام�در واق�، 

 ش0اف افزایش ایجاد اختالل در اقتصاد و لذا سبب گویی ،مال� ثبات بودن عموم� کاالی
مطابق آنچه در تحلیل  و شود م� اقتصاد اجتماع� بهینه تولید و اقتصاد طبیع� تولید بین

 از حاصل تورم� تورش نرخ تورم تعادل� و افزایش به این ناسازگاری زمان� گفته شد،
در چارچوب تحلیل مالیات گیری بهینه فلپس نیز این مانند  .انجامد م� زمان� ناسازگاری

 افزایش اختالل مالیاتهای متعارف و لذا توسل بیشتر بانک مرکزی به حق الضرب و مالیات
تورم� م� شود و هرچه درجه استقالل بانک مرکزی کمتر باشد این اثر منف� بی ثبات� مال� 

 بر روی رشد اقتصادی بیشتر است.
 به نسبت متضاد بسیار پول� سیاستگذار انتصاب و مستقل مرکزی بانک ایجاد گرچه

 تورش کاهش به کل� حالت در)) ١٩٨۵( یفیلدر و ب0س تعبیر به Hard-nosedتورم (
 تورش همچنان باشد، توجه قابل شده اشاره ش0اف که هنگام� اما انجامد، م� تورم�
 استقالل وجود با حت� تورم کنترل دشواری معن� به این و ماند م� باق� توجه� قابل تورم�
به عبارت دی�ر، در شرایط� که بانک مرکزی استقالل داشته باشد، این  .است مرکزی بانک

ترل تورم سهل تر شود و به همین دلیل در چنین شرایط� وجود ام0ان وجود دارد که کن
بی ثبات� مال� اثر کمتری در ایجاد تورم داشته و اثر منف� آن بر رشد اقتصادی کمتر است. 

مال�  این بدان معن� است که استقالل بانک مرکزی مش0ل کنترل تورم در شرایط بی ثبات�
 آن را تخفیف دهد.را به طور کامل حل نم� کند اما م� تواند 

 سرمایه انواع انباشت کاهش و تضعیف با نفسه ف� خود مال� ثبات� بی اینکه به باتوجه
 مال� ثبات� بی وجود اینکه به توجه با و شود م� اقتصادی مدت بلند رشد کاهش سبب
 تورم کاهش و کنترل مرکزی بانک استقالل عدم و جویی رانت شیوع با کشورهای در بویژه

 با خود پایین تورم حفظ و کاهش و کنترل عدم اینکه به توجه با و نماید م� دشوار بسیار را
 در که گرفت نتیجه توان م� دارد، اقتصادی رشد بر منف� اثر سرمایه انواع انباشت کاهش

 با بسیار بانک� و مال� ثبات به توجه اقتصادی باالی و پایدار رشد به دستیابی برنامه هر
لذا، از جهت نظری در شرایط� که بی ثبات� مال� و بانک� وجود دارد سیاست  .است اهمیت

کاهش تورم و لذا ایجاد رشد اقتصادی پایدار دشوار و شاید نامم0ن م� شود. در آن صورت، 
بانک مرکزی ضرورت دارد که در برنامه کاهش و کنترل تورم به حل و تخفیف بی ثبات� مال� 

ین، الزم است که استقالل بانک مرکزی افزایش یابد تا توجه جدی داشته باشد. همچن
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بتواند آثار منف� بی ثبات� مال� و بانک� در ایجاد تورم و کاهش رشد اقتصادی پایدار را بهتر 
 مدیریت نماید.

 مروری بر مطالعات پیشین ۴
 مطالعات متعددی به بررس� رابطه تورم و رشد اقتصادی، اثر تورم بر رابطه تعمیق مال� و
رشد اقتصادی، اثر بی ثبات� مال� بر رشد اقتصادی و مواردی از این دست انجام شده است 
که بسته به نوع روش اقتصاد سنج� و نوع داده های مورد استفاده نتایج متفاوت و گاه� 

 متضاد به همراه داشته اند. در اینجا، به پاره ای از مطالعات پیشین تجربی اشاره م� شود.
) با استفاده از روش رگرسیون آستانه ای متغیر ابزاری به ٢٠١٠( ینیرساهوانگ و 

بررس� رابطه توسعه و تعمیق مال� و رشد اقتصادی و تاثیر تورم بر روی این رابطه پرداخته 
اند. نتایج آنها نشان م� دهد که شواهد مح0م از وجود آستانه غیرخط� تورم در رابطه رشد 

د، به گونه ای که قبل از آستانه بین رشد اقتصادی و اقتصادی و توسعه مال� وجود دار
توسعه مال� رابطه مستقیم� وجود دارد اما پس از آن این رابطه ناپدید م� شود. به عبارت 
دی�ر، اگر این فرضیه که توسعه مال� موجد رشد اقتصادی است را بپذیریم، تنها در نرخ 

دارد و پس از آن، همانطور که در  تورم های کمتر از ی� آستانه چنین اثر مثبت� وجود
تحلیل نظری اشاره شد، اثر مثبت توسعه مال� بر روی رشد اقتصادی از بین م� رود. 

) نیز ضمن نشان دادن رابطه غیرخط� بین نرخ رشد اقتصادی و ٢٠١۴وخان (مطالعه اگو 
عوامل نرخ تورم، برای کشورهای مختلف آستانه های متفاوت� را به دست م� دهد و اینکه 

 .مختلف مانند درجه بازبودن و توسعه مال� چ�ونه این آستانه را تحت تاثیر قرار م� دهند
) وجود دارد که در آن توسعه مال� و ٢٠٠٩( یلمازکوداینتیجه مشابه� در مطالعه روسو و 

نرخ های تورم پایین، بویژه در کشورهای با درآمد پایین، به طور متوسط به رشد اقتصادی 
م� انجامند، اما در نرخ تورم های باال تقریبا اثر مثبت توسعه مال� در ایجاد رشد باالتر 

اقتصادی ناپدید م� شود. همچنین، در شرایط تورم باال در حالت کل� رشد اقتصادی پایین 
 بر مال� توسعه درجه کاهنده اما دار معن� اثر) ٢٠١٧( یرینسا و بیلسما مطالعهتر است. 

و این بدان معن� است که بازده� نزول� در اثر توسعه مال�  دهد م� نشان را اقتصادی رشد
بر رشد اقتصادی وجود دارد. گرچه مطالعات فوق عمدتا بر وجود آستانه ای از تورم برای 

) ٢٠١٣بارو (ظاهر شدن اثر منف� آن بر رشد اقتصادی تمرکز داشته اند، اما مطالعه تجربی 
بر روی رشد اقتصادی و نسبت سرمایه گذاری به تولید  در حالت کل� بر اثر منف� تورم

ناخالص داخل� تمرکز دارد، به این ترتیب که اساسا افزایش نرخ تورم از همان ابتدا اثر منف� 
بر روی سرمایه گذاری و رشد اقتصادی را به همراه دارد. لذا در مطالعه او، اثرات بلندمدت 
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دارد زندگ� آن اندازه با اهمیت هست که در کاهش� مختصر در رشد اقتصادی برای استان
 پیش گرفتن ثبات قیمتها را سیاست� افزاینده رفاه اجتماع� نماید.

راج� به اثر بی ثبات� مال� بر روی عمل0رد اقتصاد کالن و به طور مشخص تورم و رشد 
 اقتصادی نیز مطالعات� صورت گرفته است که غالبا بی ثبات� مال� را سبب ایجاد تورم و

) با ب0ارگیری داده های اتحادیه اروپا ٢٠١۵( یرینساکاهش رشد اقتصادی م� داند. کریل و 
و استفاده از شاخص های مختلف بی ثبات� مال� نشان م� دهند که بی ثبات� مال� دارای اثر 
منف� بر روی رشد اقتصادی است، به این معن� که افزایش بی ثبات� مال� به طور متوسط 

متری را به همراه دارد که با تحلیل نظری ارائه شده در قسمت قبل سازگار رشد اقتصادی ک
) نیز با ب0ارگیری داده های ایاالت متحده و کره جنوبی و با ٢٠١١( یرینسااست. کیم و 

استفاده از شاخص استرس مال� و مدل خودرگرسیون� برداری ساختاری به بررس� رابطه 
مال�) و رشد اقتصادی پرداختند. نتایج آنها نشان داد  نااطمینان� بخش( �مالبین بی ثبات� 

که بی ثبات� مال� در هر کشور سبب کاهش معن� دار رشد تولید حقیق� در آن کشور شده و 
بی ثبات� مال� ایاالت متحده به کاهش رشد اقتصادی کره جنوبی منجر م� شود، که نشانه 

ی ثبات� های مال� از اقتصادهای بزرگ به ای از به هم پیوستگ� بازارهای مال� و سرایت اثر ب
) با استفاده از ی� مدل ٢٠١١( یرینساسایر کشورها دارد. از طرف دی�ر، دال و 

رشد اقتصادی) و ثبات ( یاقتصادخودرگرسیون� برداری به بررس� رابطه ثبات مال� و ثبات 
ا استفاده از قیمتها با تمرکز بر علیت گرانجر پرداختند. شاخص بی ثبات� مال� آنها ب

CAMEL  ،ساخته شده است که شامل کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، کارایی مدیریت
سودآوری و نقدینگ� است. نتایج مطالعه آنها نشان م� دهد که اوال ثبات مال�، رشد 
اقتصادی و ثبات قیمتها دارای علیت دوطرفه هستند، ثانیا بهبود ثبات مال� در میان مدت 

فزایش رشد اقتصادی م� شود بدون آنکه تهدیدی برای ثبات قیمتها و بلندمدت سبب ا
باشد، ثالثا رشد بیشتر اقتصادی سبب افزایش ثبات مال� م� شود، رابعا تورم باالتر و بی 
ثبات� سطÂ قیمتها اثر منف� بر ثبات مال� دارد، خامسا ثبات مال� به کارایی م0انیسم 

 یاقتصادسادسا ثبات مال� سبب تداوم رشد انتقال اثر سیاست پول� منجر م� شود و 
مطالعه دال و سایرین با  پایداری رشد اقتصادی) و عدم پایداری تورم م� شود. لذا، نتایج(

فرضیه ضمن� مقاله حاضر سازگاری دارد، دال بر اینکه بی ثبات� مال� سبب کاهش پایداری 
 رشد اقتصادی م� شود.

وضوع پرداخته اند که توجه به ثبات مال� در عالوه بر این، مطالعات� نیز به این م
سیاستگذاری پول� چ�ونه بر عمل0رد اقتصاد کالن اثر م� گذارد و اینکه آیا اساسا ضرورت� 

 دارد که در اجرای سیاست پول� بانک مرکزی به مساله ثبات مال� توجه شود یا خیر.
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ا هدف گذاری و ) به بررس� ثبات مال� در اقتصادهای در حال ظهور ب٢٠١٧( یوفوج
کشور آن هدف گذاری  ١٣کشور که  ٢۶بدون هدف گذاری تورم م� پردازد. او با داده های 

تورم دارند، نشان م� دهد که سیاست پول� در کشورهای با هدف گذاری تورم حساسیت 
بیشتری به ناترازی ها و ریس� های بخش مال� از خود نشان م� دهد. با این حال، برای 

رها ثبات مال� ش0ننده تر است و این بدان معن� است که بانک مرکزی نم� این دسته کشو
تواند از طریق ابزار نرخ بهره سیاستگذاری خود ثبات مال� را تضمین نماید و در آن صورت 
بهتر است بر ثبات قیمتها تمرکز نماید و در عوض هدف ثبات مال� به ی� مقام مسئول 

) نیز نشان م� دهد که چارچوب ٢٠٠۶بلجر (شود.  سیاست احتیاط� اقتصاد کالن واگذار
که با هدف ایجاد ثبات مال� طراح� شده است، گرچه ثبات مال� را بهبود م� بخشد  ٢بازل 

اما سبب بوجود آمدن رفتار سی0ل� بیشتر در متغیرهای اقتصاد کالن م� شود. در آن 
ایجاد رفتار سی0ل� قابل  صورت، کشورها بهتر است بر کارایی مال� تمرکز نمایند که بدون

چولته توجه در متغیرهای اقتصاد کالن سبب افزایش ثبات مال� نیز م� شود. کائو و 
) نیز در چارچوب ی� بازی با لحاظ افق کوتاه مدت و بلندمدت و لذا تبادل و ٢٠١٧(

کوتاه مدت و بلندمدت، نتیجه م� گیرند که سیاست پول� انقباض� تر سبب  جانشین� های
عدم توازن ها و ناترازی های مال� م� شود در حال� که سیاست پول� انبساط� تر کاهش 

سبب کاهش احتمال ورش0ستگ� بانک� م� شود. در آن صورت، بانک مرکزی مستقل نم� 
) نیز به ٢٠١٧مهرورتا (تواند الزاما به هر دو هدف تورم پایین و ثبات مال� دست یابد. کیم و 

آیا آن دسته از بانکهای مرکزی که هدف صریح ثبات مال� را در این موضوع پرداخته اند که 
سیاستگذاری خود گنجانده اند با این موضوع روبرو شده اند که تبادل و جانشین� بین دو 
هدف ثبات قیمتها و ثبات مال� را متحمل شوند. آنها با ب0ارگیری مدل خودرگرسیون� 

کشور منطقه آسیا و اقیانوس آرام به این نتیجه دست یافتند که در  ۴برداری ساختاری برای 
برخ� دوره ها شوکهای سیاستگذاری احتیاط� اقتصاد کالن سبب دور شدن تورم از مقدار 
هدف بانک مرکزی شده و شوکهای سیاست پول� به وخامت وضعیت اعتبارات منجر شده 

وتاه مدت بین اهداف ثبات مال� و ثبات است و این بدان معن� است که جانشین� یا تبادل ک
قیمتها وجود دارد. در عین حال، دوره هایی وجود داشته است که شوکهای سیاست گذاری 
احتیاط� اقتصاد کالن به تثبیت تورم و شوکهای سیاست پول� به ثبات مال� انجامیده است. 

ک مرکزی تعقیب کننده ) نیز به بررس� این موضوع پرداخته اند که بان٢٠١۴لوپو (کریسته و 
چه موضع� نسبت به  ٢٠٠٨هدف ثبات قیمتها در مواجهه با شرایط� مانند بحران مال� 

ثبات مال� داشته باشد. آنها نشان م� دهند که بانک مرکزی الزم است فراتر از چارچوب 
نظارت� و مقررات� سنت�، موض� سخت تری در مقابل بی ثبات� مال� نشان دهد گرچه این 
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م� تواند سبب تضاد بین دو هدف ثبات مال� و هدف اولیه ثبات قیمتها شود.  موضوع
) نیز بر اساس مطالعه وضعیت رومان� نشان م� دهند که اقدامات ٢٠١۵( یرینسادونات و 

م� تواند توازن بین ثبات و  سیاستگذاری احتیاط� اقتصاد کالن به موق� و ضد چرخه ای
 یترهایمایش نیاز رشد اقتصادی را فراهم نماید. اکرم و کارایی بازارهای مال� به عنوان پ

) به بررس� تجربی این موضوع م� پردازند که آیا بانک مرکزی م� تواند با تثبیت ٢٠٠٨(
قیمتها و سطÂ تولید به هدف ثبات مال� نیز نائل آید یا آنکه الزم است برای دستیابی به 

ات را هم در پیش گیرد. آنها با ب0ارگیری ثبات مال� تثبیت قیمت دارایی ها و رشد اعتبار
داده های نروژ نشان م� دهند که تثبیت تولید به افزایش ثبات مال� منجر م� شود. 
همچنین، تثبیت قیمت مس0ن، قیمت سهام و رشد اعتبارات به ثبات تولید و قیمتها هردو 

ای برخ� از شاخص کم� م� کند اما اثر آن بر ثبات مال� روشن نیست، به این ترتیب که بر
های بی ثبات� مال� بهبود حاصل م� شود اما برای برخ� دی�ر کاهش رخ م� دهد. آیدین و 

) با استفاده از ی� مدل تعادل عموم� پویای تصادف� و کالیبره کردن آن برای ٢٠١١ول0ان (
کره جنوبی نشان م� دهند که گنجاندن مالحظات ثبات مال� در سیاستگذاری پول� در 

ه با هدف گذاری صرف تورم، سبب م� شود نوسانات سی0ل تجاری به طور موثرتری مقایس
 هموار شوند.

آنچه با مرور مطالعات پیشین م� توان دریافت، آن است که ثبات مال� برای دستیابی به 
رشد پایدار اقتصادی ضروری است و لحاظ کردن ثبات مال� در سیاستگذاری پول� با اهمیت 

 عمل0رد مناسب تری را برای اقتصاد کالن فراهم نماید.و م� تواند  بوده

 نتایج تجربی ۵
بر اساس آنچه از طرح مساله برای اقتصاد ایران بیان شد و با توجه به تحلیل نظری و مرور 
بر ادبیات نظری و تجربی موضوع، الزم است شواهدی از رابطه بی ثبات� مال� با تورم و 

شد اقتصادی ارائه شود. هدف مطالعه کنون� ارائه رشد اقتصادی و همچنین پایداری ر
شواهدی ساده از رابطه اشاره شده م� باشد. بر اساس آنچه در قسمت های پیشین بیان 

به طور متوسط رابطه عکس  اقتصادیشده است، انتظار بر آن است که بین تورم و رشد 
بینجامد. از طرف  وجود داشته باشد و همچنین تورم باالتر به بی ثبات� رشد اقتصادی

دی�ر، انتظار بر آن است که بین بی ثبات� مال� و نرخ تورم رابطه مستقیم� وجود داشته 
باشد و همچنین بی ثبات� مال� به کاهش رشد اقتصادی و کاهش پایداری رشد اقتصادی 

 بینجامد.



 ۵٩ یاقتصاد یدارتورم و رشد پا �،ثبات مال 

 

برای بررس� روابط اشاره شده فوق الذکر و بر اساس محدودیت دسترس� به داده ها 
کشور انتخاب شده است و داده های مورد نظر از بانک جهان� گرفته  ١٠٠ونه ای شامل نم

شده است. برای آنکه داده ها تصویری بهتر از روابط متغیرها را منعکس نمایند، دوره س� 
انتخاب شده و سپس برای هر کشور متوسط گیری شده است.  ١٩٨۶-٢٠١۶ساله 

به عنوان معرف رشد ( �داخلتولید ناخالص  متغیرهای مورد استفاده شامل نرخ رشد
به عنوان معرف ناپایداری رشد ( یاقتصادبلندمدت اقتصادی)، انحراف معیار نرخ رشد 

به بانکها () به کل مطالبات ناخالص NPLمعوق (اقتصادی)، نرخ تورم، نسبت مطالبات 
م� باشد.  عنوان معرف شاخص بی ثبات� مال�) و شاخص شفافیت و استقالل بانک مرکزی

نمودارهایی که در ادامه ارائه م� شود، نشان دهنده آن است که در دوره س� ساله مورد 
 اشاره چه رابطه ای بین متغیرهای مورد نظر وجود داشته است.

رابطه نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی برای دوره مورد اشاره ترسیم شده و  ١در نمودار 
شود. همانطور که مالحظه م� شود، در مجموع  خط برازش رابطه آنها نیز مشاهده م�

رابطه معکوس بین نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم وجود دارد، دال بر آنکه افزایش نرخ تورم 
 به طور متوسط به نرخ رشد اقتصادی پایین تری م� انجامد.

رابطه بین نرخ تورم و انحراف معیار نرخ رشد اقتصادی به تصویر کشیده  ٢در نمودار 
است. همانطور که از نمودار پیداست، بین این دو رابطه مستقیم وجود دارد. این بدان  شده

معن� است که با افزایش نرخ تورم به طور متوسط بر انحراف معیار نرخ رشد اقتصادی نیز 
افزوده م� شود. اما این بدان معن� است که با افزایش نرخ تورم از پایداری نرخ رشد 

د و به عبارت دی�ر نرخ رشد اقتصادی بی ثبات تر و پر نوسان تر م� اقتصادی کاسته م� شو
تاییدی بر آنچه هستند در بحث نظری مقاله ادعا شد. نرخ  ٢و  ١شود. لذا، نمودار های 

تورم باالتر اوال به طور متوسط به رشد اقتصادی پایین تری منجر م� شود و ثانیا رشد 
ین موضوع دارای این داللت ضمن� است که سیاست اقتصادی را بی ثبات تر م� سازد. اما ا

کنترل و کاهش تورم ی�0 از الزامات دستیابی به رشد اقتصادی باال و پایدار است و بدون 
کنترل تورم ام0ان دستیابی به رشد پایدار وجود ندارد. در آن صورت، اصرار دولت بر کاهش 

سودمند بودن بلندمدت این  و کنترل تورم در مجموع بیانگر سیاست� اصول� است و در
سیاست جای تردید نیست. در واق�، پدیدار شدن مش0الت� در کوتاه مدت متعاقب سیاست 

 کنترل تورم به معن� نف� ضرورت دنبال کردن این سیاست نم� باشد.
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 ١٩٨۶-٢٠١۶رابطه نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی،  .١ ش�ل

 
 ١٩٨۶-٢٠١۶رابطه نرخ تورم و انحراف معیار نرخ رشد اقتصادی، . ٢ ش�ل
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رابطه شاخص بی ثبات� مال� و نرخ تورم برای دوره مورد نظر نشان داده  ٣در نمودار 
شده است. همانطور که مالحظه م� شود، رابطه مثبت یا مستقیم بین نرخ تورم و بی ثبات� 

ثبات� مال� به طور متوسط بر نرخ تورم افزوده مال� وجود دارد، دال بر اینکه با افزایش بی 
م� شود. گرچه رابطه م� تواند این داللت را نیز به همراه داشته باشد که افزایش تورم سبب 
بی ثبات� مال� م� شود، اما با توجه به تحلیل نظری ارائه شده در قسمت های قبل م� توان 

 ٣رل تورم را تضعیف م� نماید و نمودار ادعا کرد که بی ثبات� مال� در حالت کل� ام0ان کنت
نیز م� تواند انعکاس این رابطه نظری باشد. در واق�، بی ثبات� مال� و بانک� و نگران� از 
ورش�ستگ� های گسترده بانک� و عواقب اقتصادی، اجتماع� و سیاس� آن م� تواند 

به ش0ل تزریق پایه  سیاستگذاران را وادار به مداخله نماید و معموال بخش� از این مداخله
پول� از سوی بانک مرکزی خواهد بود که به طور معمول با افزایش فشارهای تورم� همراه 

 خواهد بود. این موضوع بویژه در کشورهای در حال توسعه م� تواند حادتر باشد.

 
 ١٩٨۶-٢٠١۶رابطه نرخ تورم و بی ثبات� مال�،  .٣ ش�ل

ت� مال� و نرخ رشد اقتصادی برای دوره رابطه متوسط شاخص بی ثبا ۴در نمودار 
نشان داده شده است. همانطور که از نمودار مالحظه م� شود، بین نرخ رشد  ١٩٨۶-٢٠١۶

اقتصادی و شاخص بی ثبات� مال� رابطه عکس وجود دارد، بیانگر این موضوع که افزایش 
رابطه  ۵دار بی ثبات� مال� به طور متوسط سبب کاهش نرخ رشد اقتصادی م� شود. در نمو
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بین شاخص بی ثبات� مال� و انحراف معیار نرخ رشد اقتصادی برای همین دوره نشان داده 
شده است. همانطور که مالحظه م� شود، رابطه مستقیم� بین بی ثبات� مال� و انحراف 
معیار نرخ رشد اقتصادی وجود دارد. این بدان معن� است که افزایش بی ثبات� مال� به 

آنچه را در  ۵ و ۴بی ثبات� رشد اقتصادی منجر م� شود. بنابراین، نمودارهای  ناپایداری و
تحلیل نظری موضوع گفته شد مورد تایید قرار م� دهند، به این معن� که افزایش بی ثبات� 
مال� و بانک� اوال سبب کاهش متوسط نرخ رشد اقتصادی م� شود و ثانیا سبب افزایش 

م� شود که به معن� ناپایدار شدن نرخ رشد اقتصادی  انحراف معیار نرخ رشد اقتصادی
است. لذا، برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار الزم است پایداری مال� و بانک� تضمین 
گردد و بدون ایجاد محیط با ثبات مال� نه تنها رشد اقتصادی متوسط کمتری رخ خواهد 

آن صورت، توجه به ثبات مال� و  داد بل0ه این رشد اقتصادی ناپایدارتر نیز م� شود. در
بانک� باید ی�0 از اهداف میان� مهم سیاستگذار پول� باشد. این نتایج با تحلیل نظری و 

 مرور بر مطالعات پیشین مقاله نیز در مجموع سازگاری دارد.

 
 ١٩٨۶-٢٠١۶رابطه بی ثبات� مال� و نرخ رشد اقتصادی،  .۴ش�ل 
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 ١٩٨۶-٢٠١۶رابطه بی ثبات� مال� و انحراف معیار نرخ رشد اقتصادی،  .۵ش�ل 

گرچه بر اساس تحلیل نظری و نمودارهای ارائه شده فوق م� توان ادعا کرد که در 
مجموع بی ثبات� مال� سبب افزایش نرخ تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی م� شود، اما در 
عین حال این رابطه تحت تاثیر وضعیت استقالل بانک مرکزی قرار دارد. با توجه به آنچه در 

ظار بر آن است که بانک مرکزی مستقل توانایی بهتری در کنترل بحث نظری ارائه شد، انت
بی ثبات� مال� داشته باشد و اثر منف� آن در ایجاد تورم و کاهش رشد اقتصادی را تخفیف 
دهد. هنگام� که بانک مرکزی از استقالل باالتری برخوردار باشد و در اجرای سیاست پول� 

کمتری از سیاست کنترل تورم رخ م� دهد  خود کمتر تحت فشارهای سیاس� باشد، عدول
و توجه به ایجاد محیط باثبات اقتصاد کالن مان� از آن م� شود که بی ثبات� مال� به طور 

رابطه  ۶قابل توجه سبب از دست رفتن کنترل تورم و کاهش رشد اقتصادی شود. در نمودار 
دسته از کشورهایی که برای آن  ١٩٨۶-٢٠١۶شاخص بی ثبات� مال� و نرخ تورم برای دوره 

شاخص استقالل آنها کمتر از متوسط بوده و به عبارت� از استقالل بانک مرکزی کمتری 
برخوردار بوده اند، نشان داده شده است. همانند آنچه برای کل نمونه اشاره شد، در مورد 

دال بر این دسته از کشورها بی ثبات� مال� به طور متوسط با نرخ تورم باالتری همراه است، 
آنکه بی ثبات� مال� به نرخ تورم باالتر منجر م� شود. به عبارت� دی�ر، استقالل ضعیف تر 
بانک مرکزی مان� از آن م� شود که بانک مرکزی قادر به خنث� کردن اثر بی ثبات� مال� بر 

 روی تورم شود و به همین دلیل به افزایش نرخ تورم م� انجامد.
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-٢٠١۶ل� و نرخ تورم برای کشورهای با استقالل پایین بانک مرکزی، رابطه بی ثبات� ما .۶ش�ل 
١٩٨۶ 

 
رابطه بی ثبات� مال� و نرخ رشد اقتصادی برای کشورهای با استقالل پایین بانک مرکزی،  .٧ش�ل 

٢٠١۶-١٩٨۶ 



 ۶۵ یاقتصاد یدارتورم و رشد پا �،ثبات مال 

 

رابطه شاخص بی ثبات� مال� و نرخ رشد اقتصادی برای کشورهای با  ٧در نمودار 
رکزی نشان داده شده است. همانطور که مالحظه م� شود، برای این استقالل پایین بانک م

دسته از کشورها نتیجه شبیه به کل نمونه است، به این ترتیب که رابطه عکس و مشهودی 
بین نرخ رشد اقتصادی و شاخص بی ثبات� مال� مشاهده م� شود. بازهم، این بدان معن� 

کزی در سامان دادن به بی ثبات� مال� و است که کشورهای با استقالل پایین تر بانک مر
جلوگیری از اثر منف� آن بر رشد اقتصادی ناتوان تر هستند و به همین دلیل بی ثبات� مال� 

 اثر مخرب خود را بر روی نرخ رشد اقتصادی نشان م� دهد.
در  ١٩٨۶-٢٠١۶رابطه بین شاخص بی ثبات� مال� و نرخ تورم برای دوره  ٨در نمودار 

هایی که شاخص استقالل بانک مرکزی بیش از متوسط بوده است نشان داده مورد کشور
شده است. آش0ار است که در مورد این دسته از کشورها رابطه بین نرخ تورم و بی ثبات� 
مال� بسیار ناچیز و کم اهمیت است یا به تعبیر آماری رابطه معن� داری وجود ندارد. این 

استقالل باالتر بانک مرکزی، اثرات بی ثبات� مال� در بدان معن� است که در کشورهای با 
ایجاد تورم باالتر به طور چشم�یر خنث� شده و به همین دلیل است که رابطه این دو بسیار 

نیز رابطه شاخص بی ثبات� مال� و نرخ رشد اقتصادی برای  ٩ضعیف است. در نمودار 
است. بر اساس این نمودار، رابطه کشورهای با استقالل باالی بانک مرکزی نشان داده شده 

بین بی ثبات� مال� و نرخ رشد اقتصادی بسیار کم اهمیت و ضعیف است. لذا کشورهایی که 
از استقالل باالتری برای بانک مرکزی خود برخوردار هستند به ش0ل مناسب تری به 

خنث� م�  سامانده� بی ثبات� مال� م� پردازند و اثر منف� آن بر رشد اقتصادی را تقریبا
 نمایند.

دارای این نتیجه مشخص هستند که رابطه مستقیم بین نرخ  ٩تا  ۶لذا، نمودار های 
تورم و بی ثبات� مال� و رابطه عکس بین نرخ رشد اقتصادی و بی ثبات� مال� که در کل 

کشوری مشاهده شد عمدتا مربوط به کشورهای با استقالل پایین بانک مرکزی  ١٠٠نمونه 
رابطه بین تورم و بی ثبات� مال� و همچنین رشد اقتصادی و بی ثبات� مال� برای زیرا است (

کشورهای با استقالل باالی بانک مرکزی بسیار ضعیف و کم اهمیت به دست آمد) و 
کشورهایی که بانک مرکزی آنها از استقالل باال برخوردار است در مجموع دارای توانایی 

ل� بر روی نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی هستند. در آن مقابله با اثرات مضر بی ثبات� ما
صورت، اعطای استقالل بیشتر به بانک مرکزی م� تواند این امید را ایجاد نماید که 
سیاستگذاری پول� به ش0ل بهتری قادر به حل بی ثبات� مال� باشد و مان� از اثرات مضر آن 

 بر روی تورم و رشد اقتصادی شود.
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-٢٠١۶ثبات� مال� و نرخ تورم برای کشورهای با استقالل باالی بانک مرکزی،  رابطه بی .٨ش�ل 
١٩٨۶ 

 
رابطه بی ثبات� مال� و نرخ رشد اقتصادی برای کشورهای با استقالل باالی بانک مرکزی،  .٩ش�ل 

٢٠١۶-١٩٨۶ 
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 خالصه و نتیجه گیری ۶
با رکود تورم� شدید و همزمان بی ثبات� بانک� و تنگنای  ١٣٩٠اقتصاد ایران از ابتدای دهه 

مال� و اعتباری روبرو شد. دولت یازدهم به عنوان مهم ترین اولویت سیاستگذاری خود 
کنترل و تک رقم� کردن تورم را به عنوان ی� سیاست ثبات ساز در پیش گرفت و موفق 

ید تورم، بی ثبات� مال� و شد به طور چشم�یری تورم را کاهش دهد. با وجود کاهش شد
بانک� که عالئم آن باال ماندن نرخ بهره های اسم� و حقیق�، کاهش توان اعتبارده� 
بانکها، افزایش مطالبات معوق و سررسید گذشته و مواردی از این دست م� باشد، همچنان 
باق� بوده و بل0ه تشدید شده است. تحلیل های نظری و تجربی مرور شده ح0ایت از آن 
دارد که بی ثبات� مال� و بانک� هم به افزایش تورم م� انجامد و هم رشد اقتصادی را کاهش 
م� دهد و این موضوع بویژه در صورت استقالل پایین بانک مرکزی شدیدتر است. 
همچنین، بی ثبات� مال� عالوه بر کاهش متوسط رشد اقتصادی به افزایش انحراف معیار و 

ی م� انجامد. در آن صورت، در پیش گرفتن سیاست کاهش و لذا ناپایداری رشد اقتصاد
کنترل تورم هنگام� که بی ثبات� مال� وجود دارد مم0ن است قرین به موفقیت نباشد و 
حت� وارونه شود. برای نشان دادن این موضوع که شواهدی آماری از اثر مثبت بی ثبات� 

کشور برای  ١٠٠مونه ای شامل مال� در ایجاد تورم و کاهش رشد اقتصادی وجود دارد، ن
مورد بررس� قرار گرفت. تحلیل رابطه متغیرها ح0ایت از آن دارد که  ١٩٨۶-٢٠١۶دوره 

افزایش شاخص بی ثبات� مال� اوال سبب افزایش نرخ تورم م� شود، ثانیا سبب کاهش نرخ 
زم رشد اقتصادی م� شود و ثالثا سبب ناپایداری رشد اقتصادی م� شود. در آن صورت، ال

 است در سیاست کنترل و کاهش تورم از وجود ثبات مال� اطمینان حاصل کرد.
 روابط مشاهده و نظری تحلیل ادبیات، مرور از حاصل نتایج اساس بربنابراین، 

 :کرد بیان را زیر نتایج توان م� بررس�، مورد متغیرهای
 م� اقتصادی رشد معیار انحراف افزایش و اقتصادی رشد کاهش سبب مال� ثبات� بی 

 )دهد م� کاهش را آن پایداری و تضعیف را رشد نرخشود (
 رشد نرخ بر منف� اثر دارای خود که شود م� تورم نرخ افزایش سبب مال� ثبات� بی 

 .است آن پایداری و اقتصادی
 ضعیف اثر دارای مال� ثبات� بی است بیشتر مرکزی بانک استقالل که کشورهایی در 

 .است اقتصادی رشد و تورم روی بر تری
 پایدار اقتصادی رشد به دستیابی برای مرکزی بانک به نظارت� اقتدار و استقالل اعطای 
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 های پول� و ارزیسیاست ساالنه وهفتمین همایشمجموعه مقاالت بیست

 ثبات مال� بستر رشد اقتصادی پایدار
 ١٢۵‑٧١صفحات 

مختلف  هاییحتصر �پول یاستگذاریس یهاداللت
 یراناقتصاد ا یبرا یلیپسف �منحن

�همت یممر* 

 یفط یزی،ب یلو تحل �تصادف یایپو �مطالعه با استفاده از چارچوب مدل تعادل عموم یندر ا
قرار  یابیو ارز یسهشامل مدل اطالعات چسبنده مورد مقا گذارییمتق یهااز مدل یع�وس

شامل  یارمع ۴مطالعه از  ینمختلف در ا گذارییمتق یهامدل یسهگرفته است. به منظور مقا
با  لشده مد سازییهشب یهاداده یگشتاورها یسه) مقا٢ها، مدل یناحتمال پس یسه) مقا١

 ی�هر  ینپس یعتوز یانهبا م �نرخ تورم واقع �خودهمبستگ یسه) مقا٣ �،واقع یایدن یهاداده
مطالعه،  ینا یجاساس نتا بر استفاده شده است. �العمل آنتوابع عکس �) بررس۴ها و از مدل

 یرو اطالعات) نسبت به سا یمتهمزمان ق �دوگانه (چسبندگ �تحت چسبندگ یلیپسف �حنمن
دارد.  یشتریو انطباق ب یسازگار یرانآش0ارشده در اقتصاد ا یاتبا واقع یلیپسف هاییحتصر

 نتظاراتو ا یدوگانه عالوه بر جزء تورم انتظار �تحت چسبندگ یلیپسف �منحن یحدر تصر
به صورت  یز) جزء با وقفه تورم نیم�تورم با استفاده از اطالعات قد ین�بیشگذشته از تورم (پ

 �. چسبندگشود�و اطالعات ظاهر م یمتق �فرض همزمان دو نوع چسبندگ یلزا و به دلدرون
 ازدهند و  ییرخود را تغ یکاال یمتها بتوانند قاز بنگاه �تا تنها بخش شود�باعث م یمتق

 ییرهم که فرصت تغ ییهااز بنگاه �تا بخش شود�اطالعات باعث م �چسبندگ ی�رد ییسو
که بر  �اطالعات یراانجام دهند (ز گذارییمتدوره گذشته ق یهامانند بنگاه یابند�م یمتق

به وقفه  هایمتتا ق شود�فروض باعث م یناست). ا یم�قد کنند�م گیرییماساس آن تصم
ظاهر  �دو نوع چسبندگ ینتعامل ا یلوقفه تورم به دلجزء با ین. بنابراشندخود همبسته با

 ینرس�ا یبرا یترخرد قابل قبول یهپا یبرید،هادوگانه نسبت به مدل  �. مدل چسبندگشود�م
و جزء باوقفه تورم به  شوند�نگر فرض مها گذشتهبنگاه یبریدها . در مدلدهد�تورم ارائه م
  .گردد�لحاظ م دلزا در مصورت برون
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 مقدمه ١
های منحن� فیلیپس (رابطه عکس تورم و بی0اری) ی� مفهوم کلیدی در تحلیل ١٩۵٨از سال 

اقتصاد کالن و سیاستگذاری پول� شده است. امروزه تصریح منحن� فیلیپس با نسخه پنجاه 
کننده ها، عوامل تعیینگذاری بنگاهمتفاوت است. درک ما از رفتار قیمتسال پیش آن بسیار 

تحوالت تورم و نقش سیاست پول� به طور قابل توجه� از آن زمان دستخوش تغییر شده 
های مختلف منحن� فیلیپس از اهمیت است. بنابراین بررس� اعتبار نظری و تجربی تصریح

های مختلف� برای ای منحن� فیلیپس داللتهزیادی برخوردار است. هر ی� از تصریح
ولید سیاستگذاری پول� به همراه دارند زیرا تحوالت تورم و رابطه بده بستان تورم و ش0اف ت

های منحن� فیلیپس متفاوت است و بنابراین سیاست پول� بهینه تحت در هر ی� از تصریح
 ها نیز بالتبع متفاوت خواهد بود.هری� از این تصریح

فیلیپس داللت بر وجود ی� بده بستان میان تولید و تورم دارد که سیاستگذار منحن� 
رای بپول� بسته به ترجیحاتش قادر است ی� ترکیب بهینه از تورم و تولید را انتخاب نماید. 

 گذار به رساندن نرخ بی0اری به حداقل مم0ن باعث خواهد شد تا اقتصادمثال تمایل سیاست
مدت برای گیری از این بده بستان تنها در کوتاهحمل نماید. البته بهرهنرخ تورم باالتری را ت

پذیر است. در نتیجه مشخص است که نوع تصریح منحن� فیلیپس در تعیین مقام پول� ام0ان
 سیاست پول� بهینه اثرگذار است.

با درک اهمیت موضوع و به منظور شناسایی منحن� فیلیپس سازگار با واقعیات آش0ار 
های مختلف منحن� فیلیپس در چارچوب مدل ر اقتصاد ایران، در این مطالعه تصریحشده د

ی� از اگرچه هیچ. ه استتعادل عموم� پویای تصادف� مورد مقایسه و بررس� قرار گرفت
تواند به طور کامل شواهد تجربی مشاهده شده را توضیح نم� ی منحن� فیلیپسهاتصریح

ده شها بیشتر با واقعیات آش0ار بررس� شود کدامی� از تصریحتر دهد، اما باید به طور دقیق
 در اقتصاد ایران تطابق دارد.

) NKPCدر بیشتر مطالعات تجربی در اقتصاد ایران از تصریح منحن� فیلیپس نوکینزی (
داللت بر این  NKPCتصریح  شود.است استفاده م� ١گذاری کالووکه مبتن� بر مدل قیمت

دارد که نرخ تورم در دوره جاری تابع� از ش0اف تولید در دوره جاری و انتظارات از نرخ تورم 
های سیاست پول� واکنش در آینده است. در نتیجه، نرخ تورم در این ال�و بسیار سریع به تکانه

قتصاد دهد که در تناقض با شواهد تجربی است. بر اساس مطالعات تجربی در انشان م�

                                                                                                                                  
1 Calvo 
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کشد تا اثر تکانه گذارد یا چند فصل طول م�ایران، تکانه پول� با تاخیر بر نرخ تورم تاثیر م�
تواند وجود چسبندگ� ها ظاهر شود. علت بروز این تناقض م�پول� به طور کامل بر قیمت

 در اقتصاد ایران باشد. ١اطالعات
سازی اینرس� تورم، مدل  در شبیه NKPC) برای غلبه بر ضعف ٢٠٠٢( ٢منکییو و ریس
های تورم در ال�وی منکیو و ریس توسط منحن� را پیشنهاد دادند. پویایی ٣اطالعات چسبنده

شود. مهمترین ویژگ� تصریح ) نشان داده م�SIPC( ٤فیلیپس تحت اطالعات چسبنده
SIPC ٥این است که نرخ تورم جاری نه تنها به ش0اف تولید جاری بل0ه به انتظارات گذشته 

های گذشته) از نرخ تورم و تغییرات ش0اف تولید در دوره جاری (یا مبتن� بر اطالعات دوره
با دشواری  SIPCشود تا برآورد تجربی پارامترهای نیز بستگ� دارد. این ویژگ� باعث م�

 مواجه شود.
الزم است تا در گام اول بر اساس  DSGEبه منظور لحاظ چسبندگ� اطالعات در مدل 

ی دنیای واقع� وجود این نوع از چسبندگ� در اقتصاد ایران تایید شود. همت�، پدرام هاداده
 ٧) و کویبیون٢٠٠۶( ٦پیروی از روی0رد پیشنهاد شده توسط خان و چو ) به١٣٩۵و توکلیان (

) پارامتر چسبندگ� اطالعات برای اقتصاد ایران برآورد کردند. بر اساس نتایج این ٢٠١٠(
شود. بنابراین وجود مبن� بر عدم وجود چسبندگ� اطالعات رد م� مطالعه، فرضیه صفر

های اقتصاد ایران تایید ها با استفاده از دادهگذاری بنگاهچسبندگ� اطالعات در فرآیند قیمت
 ٠٫۵١دهد متوسط درجه چسبندگ� اطالعات در اقتصاد ایران شود. برآوردها نشان م�م�

 فصل است. ٢روز رسان� اطالعات توسط بنگاه به است یا به عبارت دی�ر متوسط تواتر
ادل با توجه به تایید وجود چسبندگ� اطالعات در اقتصاد ایران الزم است در ال�وهای تع

تر اثرات سیاست پول� ال�وی انتظارات عقالیی تحت اطالعات عموم� به منظور تحلیل دقیق
ایی که در این مطالعه برای هلذا ی�0 از تصریح چسبنده جای�زین اطالعات کامل گردد.

 منحن� فیلیپس در نظر گرفته شده است، منحن� فیلیپس تحت اطالعات چسبنده است.

                                                                                                                                  
1 Sticky information 
2 Mankiw and Reis 
3 Sticky information 
4 Sticky Information Phillips Curve (SIPC) 
5 Past Expectation 
6 Khan and Zhu 
7 Coibion 
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در ادبیات اقتصادی، پس از معرف� مدل اطالعات چسبنده و عمل0رد مناسب این مدل 
های تورم، مطالعات بسیاری در دهه اخیر اقدام به ترکیب چسبندگ� در نشان دادن پویایی

 ١ات و چسبندگ� قیمت و لحاظ همزمان این دو نوع از چسبندگ� در مدل کردند (نوتکاطالع

(قیمت و  ٢)). در این مطالعه برای اولین بار منحن� فیلیپس تحت چسبندگ� دوگانه٢٠١٠(
 گیرد.عات) مورد برآورد و ارزیابی قرار م�اطال

دهند که نشان م�ها های خرد قیمتاز طرف دی�ر، مطالعات تجربی مبتن� بر داده
قابل توجه� در درجه چسبندگ� قیمت میان کاالهای مختلف وجود دارد (بیلز و  ٣ناهم�ن�

های کینزی جدید )). این در حال� است که در مدل٢٠٠٨( ٥) و کلنو و کریستوو٢٠٠۴( ٤کلنو
 های تولید کننده کاالهای واسطه، چسبندگ� قیمت ی0سان� دراستاندارد، برای تمام� بنگاه

گذاری سازی ناهم�ن� رفتار قیمتهای اخیر، به منظور مدلشود. در سالنظر گرفته م�
های بر خالف مدل‑گذاری معرف� شدند که در آنها های قیمتها، نسل جدیدی از مدلبنگاه

ها از نظر درجه چسبندگ� و همچنین نوع چسبندگ� بین بنگاه ‑گذاریاستاندارد قیمت
دارد. در این مطالعه از دو روی0رد برای مدلسازی ناهم�ن� در رفتار  هایی وجوداسم� تفاوت

های مختلف چسبندگ� برای ) در نظر گرفتن درجه١ ها استفاده شده است:گذاری بنگاهقیمت
گذاری برای های مختلف قیمت) در نظر گرفتن مدل٢، )٦یافتهمدل کالوو تعمیم( هابنگاه
 (مدل چندبخش�). هابنگاه

 وع، در این مطالعه به منظور شناسایی منحن� فیلیپس سازگار با اقتصاد ایران،در مجم
 âچسبندگ� ٨(هایبرید ٧بندی جرئ�گذاری مختلف شامل کالوو با شاخصال�وی قیمتپن ،(

 .ه استیافته در نظر گرفته شداطالعات، چسبندگ� دوگانه، چندبخش� و کالوو تعمیم
) ١معیار شامل  ۴منحن� فیلیپس در این مطالعه از های مختلف به منظور مقایسه تصریح
سازی شده مدل با های شبیه) مقایسه گشتاورهای داده٢ها، مقایسه احتمال پسین مدل

) مقایسه خودهمبستگ� نرخ تورم واقع� با میانه توزیع پسین هر ٣های دنیای واقع�، داده

                                                                                                                                  
1 Knotek 
2 Dual stickiness 
3 Heterogeneity 
4 Bils and Klenow 
5 Klenow and Krystov 
6 Generalized Calvo 
7 Partial indexation 
8 Hybrid 
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تفاده شده است. بر اساس نتایج ) اسIRFالعمل آن� () بررس� توابع عکس۴ها و ی� از مدل
این مطالعه، منحن� فیلیپس تحت چسبندگ� دوگانه (چسبندگ� همزمان قیمت و اطالعات) 

های فیلیپس با واقعیات آش0ارشده در اقتصاد ایران سازگاری و انطباق نسبت به سایر تصریح
 بیشتری دارد.

های مختلف � تصریحاین مقاله از چهار بخش تش0یل شده است. در بخش اول به معرف
شود. در گیرد پرداخته م�منحن� فیلیپس که در این مطالعه مورد مقایسه و ارزیابی قرار م�

های مختلف منحن� فیلیپس بخش دوم، مدل تحقیق بحث خواهد شد. در بخش سوم تصریح
رین تگیرند. در بخش چهارم نیز مهمالذکر مورد مقایسه قرار م�معیار فوق ۴با استفاده از 

 شود.های تحقیق آورده م�یافته

 های مختلف منحن� فیلیپسمعرف� تصریح ٢
) مدل پایه ١شامل گذاری بنگاه برای مدل قیمت تصریح مختلف ۵در این بخش، در مجموع 

) ۴) چسبندگ� دوگانه، ٣) مدل اطالعات چسبنده، ٢بندی جزئ�)، (مدل کالوو با شاخص
گذاری شامل کالوو، ش� (ترکیبی از چهار مدل قیمت) مدل چندبخ۵یافته، کالوو تعمیم

ت مورد بررس� قرار گرفته و منحن� فیلیپس تح نگر)اطالعات چسبنده، انعطاف پذیر و گذشته
 شود.ها استخراج م�هر ی� از این مدل

 منحن� فیلیپس هایبرید ١-٢
آید. ست م�بندی جزئ� بدا شاخصبگذاری کالوو منحن� فیلیپس هایبرید تحت فرض قیمت

گیری در یابی و تصمیماین است که بهینه بندیگذاری کالوو با شاخصایده اصل� مدل قیمت
خصوص قیمت کاال همانند چاپ مجدد فهرست برای بنگاه هزینه دارد و بنابراین در هر دوره 

 دهند. سایریابی مجدد انجام م�ها در تعیین قیمت کاالی خود بهینهتنها کسری از بنگاه
بندی کنند (شاخصها یا قیمت کاالی خود را به طور کامل با تورم دوره قبل تعدیل م�بنگاه
کنند ) و یا درصدی از تورم دوره قبل را در تعیین قیمت کاالی خود لحاظ م�١کامل

 ).٢بندی جزئ�(شاخص
هایی که قادر به بندی جزئ� را این طور تصریح کرد که بنگاه) شاخص٢٠٠٣( ٣وودفورد

گیرند. یابی نیستند درصدی از تورم دوره قبل را در تعدیل قیمت کاالی خود در نظر م�بهینه

                                                                                                                                  
1 Full indexation 
2 Partial indexation 
3 Woodford 
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بندی ی� باشد آنگاه مدل پیشنهادی وودفورد همان مدل پیشنهادی اگر ضریب شاخص
 ) خواهد شد.٢٠٠۵کریستیانو، آی0نبام و ایوانز (

ها در نشان دادن اینرس� تورم، در نظر گرفتن ش0ل� از با توجه به قابلیت این مدل
های نوکینزی در دو دهه اخیر بسیار مرسوم شد. البته شواهد بندی در ساخت مدلشاخص

بندی را به طور کامل مورد تایید ها ایده شاخصگذاری بنگاهخرد تجربی در زمینه رفتار قیمت
دهد. به همین دلیل ال�وهای دی�ر مانند مدل اطالعات چسبنده در ادبیات اقتصادی ار نم�قر

 وارد شد.
شود از ی� فرآیند پوآسن زا فرض م�احتمال تعدیل قیمت که در این مدل به صورت برون

یابی مجدد نیستند هایی که قادر به بهینهکند. همچنین فرض بر این است که بنگاهپیروی م�
 کنند:کاالی خود را بر اساس معادله زیر تعدیل م� قیمت
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p� 0بندی قیمت است. اگر درجه شاخص
p� بندی وجود ندارد باشد آنگاه شاخص
یابی نیستند دقیقا قیمت دوره قبلشان است. هایی که قادر به بهینهو قیمت کاالهای بنگاه


1اگر p� گیرد.بندی کامل نسبت به تورم گذشته انجام م�باشد آنگاه شاخص 
کند یابد، قیمت� را انتخاب م�فرصت تعدیل قیمت را م� tدر زمان  jهنگام� که بنگاه 

)( ,tjP  که ارزش حال سود حقیق� مورد انتظارش را نسبت به قید تقاضای روبروی بنگاه
 شود:یابی روبروی بنگاه واسطه به صورت ذیل تعریف م�حداکثر نماید. بنابراین مسئله بهینه
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همان  &tیابی فوق است (نرخ تنزیل مناسب برای مسئله بهینه , 

tjPهزینه نهایی حقیق�،  tmc.)مطلوبیت نهایی مصرف است قیمت تعیین شده توسط  ,

احتمال این است که  $kبدست آورده است. tبنگاه� که ام0ان تعدیل قیمت را در زمان 
دوره  kدوره هنوز فرصت تعدیل قیمت را نیابد و در نتیجه قیمت� که در  kبنگاه پس از گذشت 

نیز برقرار باشد. با توجه به تعریف نرخ تورم داریم:  t+kگذشته تعیین کرده در دوره 
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P####توان به یابی فوق را م�له بهینه. بنابراین مسئ

 صورت ذیل بازنویس� کرد:
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tjPگیری نسبت به با جای�ذاری قید در تابع سود بنگاه و مشتق ، شرط مرتبه اول ,
)FOCآید:) به صورت ذیل بدست م� 



 یو ارز �پول یهااستیس ساالنه شیهما نیوهفتمستیمجموعه مقاالت ب ٧٨
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tjt PP ,

* 
ها قادر به تعدیل قیمت قیمت بهینه بنگاه است. در حالت� که تمام بنگاه 

) آنگاه معادله فوق به صورت$
0کاالی خود باشند (
tt

t

t

t

t mcmc
P
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آید. درم� *

) بیشتر �(1آپ (یعن� هر بنگاه در فضای رقابت انحصاری قیمت خود را به اندازه ی� مارک

 کند.از هزینه نهایی اسم� تعیین م�
 شود:سطÂ قیمت کل به صورت ذیل تعریف م�

)۵( �  ))(1( *

11 tttt PPP p $#$ � �	
 �� 

بسط تیلور 
t

t

P
P*

 دهد:ای آن، منحن� فیلیپس هایبرید ذیل را بدست م�و حل دو دوره 

)۶( * +tt
p

t
p

p
tt

p
t ucmE ˆˆ

)1()1(

1

1
ˆ

1
ˆ

1
ˆ

11 	
��

	
	

	
	

	

 �	 $

$�$
��

#
��

�
#

��
�# 

tû شود. به این ترتیب نرخ تورم در منحن� فیلیپس به عنوان شوک فشار هزینه تفسیر م�

 در دوره جاری عالوه بر نرخ تورم انتظاری به نرخ تورم در دوره قبل نیز بستگ� دارد.

 )SIPCمنحن� فیلیپس تحت اطالعات چسبنده ( ٢-٢
ر کند اطالعات راج� به ) بیان کردند که اطالعات چسبنده یا انتشا٢٠٠٢منکیو و ریس (

ها و بنابراین اثرات حقیق� تواند در توضیح واکنش کند قیمتوضعیت اقتصاد کالن م�
 های پول� بر اقتصاد موثر باشد.شوک

ها در هر دوره قادر به تعدیل قیمت کاالی این مدل بر این فرض استوار است که بنگاه
)1(ا هخود هستند ول� در هر دوره تنها کسری از بنگاه که به طور تصادف� انتخاب  �,

شوند قادرند تا اطالعات جدیدی راج� به وضعیت اقتصاد (و متغیرهای اثرگذار بر م�



 ٧٩ یراناقتصاد ا یبرا یلیپسف �مختلف منحن هاییحتصر �پول یاستگذاریس یهاداللت 

 

گذاری بنگاه) بدست آورند و در نتیجه قیمت بهینه جدیدی را برای کاالی تصمیمات قیمت
راج� به شرایط اقتصادی بدست ها که اطالعات جدیدی خود محاسبه نمایند. بقیه بنگاه

دهند. در نتیجه اطالعات جدید راج� به های قبل� ادامه م�اند با همان قیمتنیاورده
رسد. تحت م0انیزم های اقتصاد م�متغیرهای کلیدی با ی� تاخیر زمان� به همه بنگاه

افتد. اطالعات چسبنده، تعدیل قیمت به دلیل وجود چسبندگ� اطالعات، به کندی اتفاق م�
 شود.روز رسان� اطالعات همانند احتمال تعدیل قیمت کالوو تعریف م�احتمال به
روز رسان� کرده است، در دوره جاری دوره قبل اطالعاتش را به sکه آخرین بار  jبنگاه 

 نماید:قیمت ذیل را تعیین م�

)٧( *

,, tjst
s
tj PEP �
 

قیمت را در زمان  t-sات دریافت� در زمان به عبارت دی�ر بنگاه، مشروط بر آخرین اطالع
t ها ی0سان هستند بنابراین داریم نماید. فرض بر این است که بنگاهتعیین م�**

, ttj PP 
 .
دوره قبل است قیمت ی0سان� را برای  sهایی که اطالعاتشان مربوط به همچنین تمام� بنگاه
)(کنند کاالی خود تعیین م� ,

s
t

s
tj PP 
. 

)٨( *

tst
s

t PEP �
 

نگر شود، بر خالف مدل کالوو در این مدل، انتظارات گذشتهاز معادله فوق مشاهده م�
)1(طور که قبال بیان شد هستند. همان ها که به طور تصادف� انتخاب درصد از بنگاه �,

روز نمایند. این فرض داللت بر این دارد که این کسر از توانند اطالعات خود را بهشوند م�م�
*قیمت خود را برابر با  tها در دوره بنگاه

tP کنند زیرا اطالعات کامل دارند. از تعیین م�)(, 
)1(های باقیمانده، درصد بنگاه اند. در روز کردهاطالعاتشان را به t-1درصد آنها در دوره �,
)1(نتیجه کسر  ,, *ها قیمت از بنگاه �

1 tt PE کنند. به همین انتخاب م� tرا در دوره  �
)1(2ترتیب،  ,,,, 
 t-1و  tهای های باقیمانده در هیچ از ی� دورهدرصد از بنگاه ��

)1(اند. روز نکردهاطالعتشان را به دوره قبل (یعن�  ٢ها که آخرین بار درصد از این بنگاه�,
*اند، قیمت روز کرده) اطالعتشان را بهt-2در دوره 

2 tt PE کنند. انتخاب م� tرا در دوره  �
 بنابراین فرم ل�اریتم خط� سطÂ قیمت کل نیز به ش0ل زیر قابل تعریف است:



 یو ارز �پول یهااستیس ساالنه شیهما نیوهفتمستیمجموعه مقاالت ب ٨٠
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بیانگر درجه چسبندگ� اطالعات است. اگر این پارامتر کوچ� باشد به این  ,)(پارامتر 
 کنند.روز م�ها غالبا اطالعاتشان را بهمعنا است که بنگاه

*برای برآورد رابطه باال باید میزان قیمت بهینه یا 

tP  را بدست آوریم. با توجه به این که
توانند در هر دوره تعدیل شوند، ها م�در این مدل چسبندگ� قیمت وجود ندارد و قیمت

قبل اطالعاتش دوره  sشود. بنگاه� که آخرین بار یابی بنگاه ایستا (استاتی�) م�مسئله بهینه
یابی زیر روبرو است:را به روز کرده با مسئله بهینه
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گیری از آن نسبت در تابع سود بنگاه و مشتق jبا جای�ذاری تابع تقاضای روبروی بنگاه 
tjPبه   آید:شرط مرتبه اول به صورت زیر بدست م� ,

)١١( * +ttjst
t

t
tj PmcEP ,,
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tjP )(همان قیمت بهینه بنگاه است , *

,, tjtj PP 
ها . با لحاظ فرض ی0سان بودن بنگاه

*و برابری 

,

*

tjt PP 
 توان به صورت ذیل نوشت:، فرم ل�اریتم خط� شرط مرتبه اول باال را م�

)١٢( tttt PcmP %
%

ˆ
1

1ˆˆˆ*
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�	
 

ttuادله باال در مع %
%

ˆ
1

1
ˆ

�
�
شوک فشار هزینه (یا همان شوک عرضه) است. ی�  

دهد. در شرایط فقدان قیمت بهینه بدون چسبندگ� را افزایش م� tûشوک مثبت در 
باعث خواهد شد تا بنگاه قیمتش را ی� درصد  tûچسبندگ� در اقتصاد، ی� درصد افزایش در 
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شود شوک فشار هزینه از طریق نوسانات طور که در معادله باال مشاهده م�افزایش دهد. همان
شود. شوک منف� کشش جانشین� معادل شوک مثبت فشار ایجاد م� ̂%tدر کشش جانشین� 

 هزینه است.
ˆ*با جای�ذاری قیمت بهینه 

tP  داریم: باالدر معادله 
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1با کسر کردن 
ˆ
�tP ) از معادله فوق، منحن� فیلیپس تحت اطالعات چسبندهSIPC به (

 آید:صورت ذیل بدست م�
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1در معادله باال 
ˆˆˆ ��
� ttt cmcmcm  1و

ˆˆˆ ��
� ttt uuu .است 

 ١منحن� فیلیپس تحت چسبندگ� دوگانه ٣-٢
در این مطالعه برای توضیح اینرس� تورم عالوه بر بررس� مدل چسبندگ� اطالعات و مدل 

)، ٢٠١٠( ٢شود. به پیروی از دوپور، کیتامورا و تسوروگاهایبرید از روی0رد دی�ری استفاده م�
ها به طور همزمان با دو نوع چسبندگ� شود که در آن بنگاه�گذاری معرف� می� مدل قیمت

مواجه هستند. در این مدل هم چسبندگ� قیمت و هم چسبندگ� اطالعات به صورت همزمان 
نماید. در هر دوره وجود دارد. این روش دو رشته از ادبیات چسبندگ� را با ی0دی�ر ترکیب م�

�بنگاه با احتمال  قادر به تغییر قیمت کاالی خود است. همچنین احتمال آنکه در هر  $�1
�روز رسان� نماید برابر با دوره بنگاه اطالعاتش را به است. فرض بر این است که این  �1,

روز رسان� اطالعات در دو نوع چسبندگ� مستقل از ی0دی�ر هستند (احتمال تغییر قیمت و به
طول زمان ناهمبسته هستند). به بیان دی�ر احتمال این که بنگاه فرصت تغییر قیمت در ی� 

روز به طالعاتش رادوره خاص را بیابد مستقل از این است که بنگاه در همان دوره بتواند ا
نماید. بنابراین برای مثال، احتمال این که بنگاه� بتواند قیمتش را تغییر دهد و همچنین 

                                                                                                                                  
1 Dual-stickiness model 
2 Dupor, Kitamura and Tsuruga 



 یو ارز �پول یهااستیس ساالنه شیهما نیوهفتمستیمجموعه مقاالت ب ٨٢

�روز کند برابر است با اطالعاتش را به ,$ �� و احتمال� که بنگاه بتواند قیمتش را  )1(1
)1)((رابر است با روز کردن اطالعاتش نباشد در هر دوره بتغییر دهد اما قادر به به ,$�. 
ها به ندرت قادر به تغییر قیمت کاالی خود هستند. از سویی دی�ر، در این محیط، بنگاه

گیری بر اساس اطالعات قدیم� هستند. یابند ناچار به تصمیمهنگام� هم که فرصت تغییر م�
کند ا به نحوی انتخاب م�دوره قبل قیمت کاالی خود ر sبا اطالعات  jبه طور خاص، بنگاه 

یابی روبروی بنگاه که ارزش حال سود حقیق� مورد انتظارش را حداکثر نماید. مسئله بهینه
 شود:به صورت ذیل تعریف م�

)١۵( 

t
t

tj
tj

k

j
kt

kt

ktj
ktjktt

k
stP

Y
P
P

y

ts

mc
p
p

yE

t

tj

%

$

�

"



	

	

	
		�

��
�

�
��
�

�



-
.
/

�
�
�

�
�

�
�
�

�
� �

,

,

0

,

,,

.

max
,

 

گذاری بنگاه فرض� پیش از در نظر گرفتن دو نوع چسبندگ�، الزم است ابتدا رفتار قیمت
و نوع چسبندگ� قیمت و اطالعات مواجه نیست را بررس� نماییم. مسئله که با هیچ ی� از د


0یابی فوق است با این فرض که حداکثرسازی سود این بنگاه مانند مسئله بهینهs  و
0
*است. اگر  $

tP  باشد، آنگاه داریم:» بدون چسبندگ�«ل�اریتم قیمت بهینه در شرایط 
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tmc هزینه نهایی حقیق� بنگاه است. معادله باال به فرم خط� ل�اریتم� شده به صورت
 ذیل است:

)١٧( tttt ucmpp ˆˆˆˆ * 		
 

tû شود:معرف شوک فشار هزینه است و به صورت زیر تعریف م� 
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ها های قیمت و اطالعات وجود نداشت، همه بنگاهتوجه کنید که اگر هیچ ی� از چسبندگ�
*قیمت خود را به اندازه 

tp قیمت کل با قیمت بهینه تعیین م� Âکردند. در این حالت سط
*در شرایط عدم وجود چسبندگ� برابر بود به عبارت دی�ر 

tt pp 
. هرچند در صورت وجود 
*به طور متناسب با  tpچسبندگ� قیمت یا اطالعات به دلیل آنکه 

tp کند دی�ر �تغییر نم
 وضعیت فوق برقرار نخواهد بود.

حال شرایط� را در نظر ب�یرید که بنگاه با دو نوع چسبندگ� قیمت و اطالعات مواجه 
یابند اگر اطالعات فرصت تعدیل قیمت کاالی خود را م� tهایی که در دوره است. بنگاه

یان دی�ر رفتار متقارن� کنند و یا به بی0سان� را داشته باشند قیمت مشابه� را انتخاب م�
stpدارند. فرض کنید  دوره از آخرین به روز رسان� اطالعاتش  sقیمت بنگاه� است که  ,

 گذرد.م�
ابتدا شرایط� را در نظر ب�یرید که بنگاه اطالعات کامل دارد یعن� در دوره جاری توانسته 

توسط بنگاه� با اطالعات کامل را با  است اطالعاتش را به روز نماید. قیمت انتخاب شده
f

tp 0دهیم (نشان م�,t
f

t pp 
). فرم ل�اریتم خط� شده شرط مرتبه اول این بنگاه را 
 توان به صورت ذیل نوشت:م�
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 توانیم معادله باال را به صورت ذیل بنویسیم:م�
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) آنگاه قیمت� $
0اگر بنگاه قادر بود هر دوره قیمت کاالی خود را تعدیل نماید (یعن� 
ˆ*کرد برابر با قیمت بهینه در شرایط عدم وجود چسبندگ� (که انتخاب م� tp بود. در این (

�حالت که چسبندگ� قیمت وجود دارد بنگاه قیمت بهینه دوره آت�  f
tp 1

ˆ را نیز در  	
کند که میانگین وزن� از گیرد. بنابراین بنگاه قیمت� را تعیین م�گیری خود در نظر م�تصمیم



 یو ارز �پول یهااستیس ساالنه شیهما نیوهفتمستیمجموعه مقاالت ب ٨۴

*ˆ tp  وf
tp 1

ˆ هستند زیرا بنگاه اهمیت قیمت بهینه دوره آت� را تنزیل  � ها شاملباشد. وزن 	
 نماید.م�

تش دوره قبل اطالعا sفرم ل�اریتم خط� شده شرط مرتبه اول برای بنگاه� که آخرین بار 
,)(روز کرده به صورت را به

f
tstst pEp �
شود. به بیان دی�ر، بنگاه قیمت کاالی نوشته م� 

fخود را بر اساس انتظاراتش از قیمت بهینه اطالعات کامل (
tp که مبتن� بر اطالعات (s 

 کند.دوره قبل است تعیین م�
 باشد: tدر زمان  ١های تازه تعیین شدهشاخص قیمت tq̂فرض کنید 

)٢٢( �  � f
tst

s

s
t pEq ˆ1ˆ

0

�

"



��
 ,, 

tq̂ ها با مجموعه اطالعات مختلف های تعیین شده توسط بنگاهمیانگین وزن� از قیمت

�است. به این دلیل که کسر   s,,�1 ها دارای اطالعات از بنگاهs  دوره قبل هستند، وزن
� f

tstst pEp �
�برابر است با  ,  s,,�1. 
 شود:طÂ قیمت کل به صورت ذیل تعریف م�در نهایت، فرم ل�اریتم خط� س

)٢٣( ttt qpp ˆ)1(ˆˆ
1 $$ �	
 � 

) و سطtq̂ Âهای تازه تعیین شده (سطÂ قیمت کل به صورت میانگین وزن� از قیمت
1( قیمت در دوره قبل

ˆ �tpشود (زیرا بنگاه هایی که فرصت تعدیل قیمت کاالی ) تعریف م�
 یابند در دوره جاری قیمتشان همان قیمت دوره قبل است).را نم� خود

) ١توان به صورت شماتی� در ش0ل (ها را م�های تعیین شده توسط بنگاهتوزیع قیمت
ها وجود دارد که منطبق با سطÂ کل مستطیل است. در مشاهده کرد. توده واحدی از بنگاه

ها در ناحیه سفید رنگ قیمت کاالیشان از بنگاه $به دلیل چسبندگ� قیمت، کسر  tدوره 
ها) در ناحیه درصد از بنگاه �1$ها (است. باقیمانده بنگاه 1�tpهمان قیمت دوره قبل 

 tqخاکستری رنگ قادر به تغییر قیمت کاالی خود هستند. متوسط قیمت کاالهای آنها 
است. در ناحیه خاکستری، هر  tqو 1�tpاست. بنابراین سطÂ قیمت کل میانگین وزن� از 

درصد  �1,روز رسان� اطالعات متفاوت هستند. کسر ها بسته به آخرین دوره بهی� از قیمت

                                                                                                                                  
1 Newly set 
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کنند و بنابراین قیمت کاالهایشان را به میزان روز م�اطالعاتشان را به tها در دوره از بنگاه
fقیمت بهینه اطالعات کامل یا همان 

tp 1(,,کنند. کسر تعیین م�( ها در از بنگاه �
fناحیه خاکستری اطالعاتشان مربوط به ی� دوره قبل است و بنابراین قیمت 

tt pE را  �1

)1(2کنند. کسر برای کاال تعیین م� ها در ناحیه خاکستری اطالعاتشان از بنگاه �,,
fمربوط به دو دوره قبل است و بنابراین قیمت 

tt pE کنند. این را برای کاال تعیین م� �2
 کند.ها هم صدق م�فرآیند برای سایر بنگاه

 
 ترکیب سطÂ قیمت کل در مدل چسبندگ� دوگانه .١ش�ل 

توان منحن� فیلیپس تحت چسبندگ� دوگانه را به صورت ذیل استخراج از معادالت باال م�
 نمود:
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)1)(1(در معادله باال  �$$1 ��
1)1)(1(2و   �,$,$0 	���
است.  

tu .معرف شوک فشار هزینه است 

t2 بین� ی� جزء با میانگین صفر است که شامل مجموع نامتناه� از خطاهای پیش
های آت� و همچنین تغییرات آت� هزینه نهایی است. این جزء به صورت ذیل تعریف تورم
 شود:م�
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شود ) استنتاج م�DSPCهمان منحن� فیلیپس چسبندگ� دوگانه (آنچه از معادله باال یا 
این است که تورم در دوره جاری بر خالف مدل کالوو به تورم گذشته نیز بستگ� دارد. این 

های تورم بسیار مهم است. زیرا بر اساس ویژگ� کلیدی در نشان دادن تحوالت و پویایی
ارد. توجه کنید که جزء باوقفه تورم در صورت� مطالعات تجربی، تورم درجه ماندگاری باالیی د

که ی�0 از دو چسبندگ� قیمت یا اطالعات وجود نداشته باشند (به عبارت دی�ر ی�0 از 
مساوی صفر باشند) از معادله باال حذف خواهد شد. بنابراین، ترکیب دو  ,یا  $احتماالت 

 DSPCاعث شده تا تورم با وقفه خود همبستگ� داشته باشد. همچنین نوع چسبندگ� ب
نیز هست. این جزء دارای همبستگ� سریال� است و بنابراین  t2بین� شامل جزء خطای پیش

، مطالعات DSPCتواند منبع دی�ری از ماندگاری تورم باشد. به دلیل وجود این عناصر در م�
 های مرسوم دارد.که این مدل عمل0رد بهتری نسبت به سایر مدلاند نشان داده

به منحن� فیلیپس مبتن� بر اطالعات  DSPCشود که با لحاظ برخ� فروض، مشاهد م�
ها در و یا تمام� بنگاه ,
0یابد. زمان� که چسبنده یا منحن� فیلیپس نوکینزی تقلیل م�

تبدیل به منحن� فیلیپس  DSPCان� اطالعات خود هستند، روز رسهر دوره قادر به به
توانند در هر دوره از ها م�یعن� تمام بنگاه $
0شود. زمان� که نوکینزی استاندارد م�
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به منحن� فیلیپس  DSPCزمان نسبت به تعدیل قیمت کاالی خود اقدام نمایند آنگاه 
 شود.تبدیل م� ‑)٢٠٠٢منکیو و ریس (‑اطالعات چسبنده 

زا و به دلیل فرض همزمان دو نوع چسبندگ� ظاهر جزء با وقفه تورم به صورت درون
ها بتوانند قیمت کاالی خود را شود تا تنها بخش� از بنگاهشود. چسبندگ� قیمت باعث م�م�

هایی هم که شود تا بخش� از بنگاهگ� اطالعات باعث م�تغییر دهند و از سویی دی�ر چسبند
گذاری انجام دهند (زیرا های دوره گذشته قیمتیابند مانند بنگاهفرصت تغییر قیمت م�

شود تا کنند قدیم� است). این فروض باعث م�گیری م�اطالعات� که بر اساس آن تصمیم
باوقفه تورم به دلیل تعامل این دو نوع ها به وقفه خود همبسته باشند. بنابراین جزء قیمت

قابل  ١هایبرید، پایه خردشود. مدل چسبندگ� دوگانه نسبت به مدل چسبندگ� ظاهر م�
شوند نگر فرض م�ها گذشتههایبرید بنگاهدهد. در مدل تری برای اینرس� تورم ارائه م�قبول

 گردد.زا در مدل لحاظ م�و جزء باوقفه تورم به صورت برون
 DSPCهای اساس� دارد. در هایبرید تفاوتمدل چسبندگ� دوگانه نسبت به مدل 

بین� (یا مبتن� بر اطالعات گذشته) مربوط به پیش ٢هایبرید انتظارت باوقفهبرخالف مدل 
 تغییرات هزینه نهایی و تورم در دوره جاری و آت� نیز وجود دارند.

 هاگذاری بنگاهتسازی ناهمpن� در رفتار قیممعرف� و مدل ۴-٢
شود: سازی م�ها به دو صورت در ادبیات اقتصادی مدلگذاری بنگاهناهم�ن� در رفتار قیمت

های ) در نظر گرفتن مدل٢ها، های مختلف چسبندگ� برای بنگاه) در نظر گرفتن درجه١
ها شهای بعدی راج� به جزئیات هر ی� از این روها. در بخشگذاری برای بنگاهمختلف قیمت

 شود.توضیح داده م�

 ها)یافته (لحاظ ناهمpن� در درجه چسبندگ� بین بنگاهمدل کالوو تعمیم ١-۴-٢
ها به مدت زمان سپری یافته، احتمال تغییر قیمت توسط بنگاهدر چارچوب مدل کالوو تعمیم

دوره  iشده از آخرین تغییر بستگ� دارد. به عبارت دی�ر، احتمال تغییر قیمت پس از گذشت 
معروف  ٣شود و در ادبیات چسبندگ� قیمت به تابع مخاطرهنشان داده م� ihاز آخرین تغییر با 

توان احتماالت ترین مدت زمان طول عمر قیمت باشد آنگاه م�طوالن� Fاست. بنابراین اگر 

                                                                                                                                  
1 Microfoundation 
2 Lagged expectations 
3 Hazard function 
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3تعدیل قیمت را به صورت  4F
iihh

1

 یبرابرابر ی� است در نتیجه  Fhنشان داد.  
F,…, 1=i  داریم* +1,05ih. 

تفاوت میان مدل کالوو و تیلور در این است که احتمال تغییر قیمت در فرآیند کالوو بر 
داند دهد نم�خالف تیلور تصادف� است بنابراین هنگام� که بنگاه قیمت کاالیش را تغییر م�

ای فرصت زمان� این قیمت ثابت باق� خواهد ماند (یا به عبارت دی�ر، در چه دورهکه تا چه 
وجود دارد که احتمال عدم تغییر  iS)( ١آورد). پس ی� تابع بقاءتعدیل قیمت را بدست م�

 دهد:دوره را نشان م� iقیمت تا 

)٢۶( FihiSS
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است  نماید، از این مسئله آگاهقیمتش را تعدیل م� tدر نتیجه، زمان� که بنگاه در دوره 
)1(1ماند (برای ی� دوره ثابت باق� م� ١که این قیمت با احتمال  
S 2()، با احتمال(S 

های بعدی. مدل دوره ماند و به همین ترتیب برایدوره بدون تغییر باق� م� ٢تا حداقل 
یافته است که در آن استاندارد کالوو حالت خاص� از این مدل تعمیم

1)1()(, ��

 i
i hiShh  و"
F ها، است. یقیناً در هر مجموعه واقع� از دادهF 

 کراندار است.
صورت زیر  کند بهقیمت� که بنگاه در هنگام یافتن فرصت برای تعدیل قیمت، انتخاب م�

 شود:تعریف م�
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tp ها است. پذیری کامل قیمتقیمت بهینه یا حداکثرکننده سود بنگاه در شرایط انعطاف
) txهای تعیین شده در دوره جاری (سطÂ قیمت کل نیز به صورت میانگین وزن� از قیمت

ها هستند ها معرف کسری از بنگاههای گذشته است. وزنهای تعیین شده در دورهو قیمت
 دوره قیمت کاالیشان ثابت باق� خواهد ماند. iکه تا 

                                                                                                                                  
1 Survivor Function 
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اب انتخ Fیافته الزم است ابتدا ی� نقطه برش برای با توجه به ساختار مدل کالوو تعمیم
ثر طول ها و با توجه به حداکهای خرد قیمتر هر اقتصاد با استفاده از دادهگردد. این مقدار د

شود. با توجه به شواهد تجربی در خصوص ناهم�ن� در درجه عمر قیمت کاالها تعیین م�
 شود.انتخاب م� Fبرای  ١٠ها در اقتصاد ایران، مقدار چسبندگ� قیمت

 
 )٢٠١٣اساس تابع مخاطره مطالعه همت� و بیات (منبع: محاسبات تحقیق بر . بقا تابع‑١ نمودار

های قیمت در اقتصاد ایران برآورد در گام بعدی باید تابع بقا برای داده Fعالوه بر تعیین 
) بر اساس روش ٢٠١٣گردد. به این منظور از تابع مخاطره که در مطالعه همت� و بیات (

یمت مصرف کننده برآورد شده استفاده های ماهانه شاخص قو با استفاده از داده ١مایر‑کاپلن
تابع بقا را برای اقتصاد  ١ نمودارشود. رابطه میان نرخ مخاطره و نرخ بقا در باال ذکر شد. م�

های بقا دهد. توجه کنید که این برآوردها ماهانه است و برای استفاده از نرخایران نشان م�
صل� است باید تعدیالت� صورت پذیرد. های فاین مطالعه که مبتن� بر داده DSGEدر ال�وی 

                                                                                                                                  
1 Kaplan-Meier 
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معادل نرخ بقای برآورد شده  S)3(معادل نرخ بقا در ماه چهارم و  S)2(به عنوان نمونه 
 ها داریم.iS)(برای ماه هفتم است و به همین ترتیب برای سایر 

 ها)گذاری بنگاههای قیمتpن� در مدلمدل چندبخش� (لحاظ ناهم ٢-۴-٢
ها عامل کلیدی در تحلیل اثرات سیاست پول� گذاری بنگاهشناسایی ماهیت تصمیمات قیمت

نمایند مم0ن گذاری ی0سان پیروی م�ها از ی� فرآیند قیمتاست. این فرض که تمام� بنگاه
های اقتصاد کالن را به درست� نشان دهد. به عبارت دی�ر، تمرکز بر است نتواند پویایی

های مرکزی را تواند بانکگذاری هستند م�تنها شامل ی� مدل قیمت که DSGEهای مدل
). به منظور ٢٠١١( ١در شناسایی اثرات سیاست پول� دچار خطا نماید کویبیون و گورودنیچنکو

ای از تولیدکنندگان ها، رشتهگذاری بنگاهارزیابی اهمیت نسبی ناهم�ن� در رفتار قیمت
نوع مختلف  ۴اشان به گذارییم که بسته به مدل قیمتگیرکاالهای واسطه را در نظر م�

گذاری مختلف تبعیت ها از ی� مدل قیمتتقسیم م� شوند. هر ی� از این چهار نوع از بنگاه
ها شامل مدل قیمت چسبنده کالوو، مدل اطالعات چسبنده، مدل کنند. این مدلم�

یمت مواجه نیستند و قیمت هایی که با محدودیت� در تعدیل قبندی جزئ� و بنگاهشاخص
ها کاالهایشان کامالî انعطاف پذیر است. در این روش ام0ان برآورد سهم هر ی� از انواع بنگاه

به روش بیزین وجود دارد. به این دلیل که در این روش ام0ان در نظر گرفتن چندین مدل 
های استاندارد گذاری به طور همزمان وجود دارد، جامعیت بیشتری در مقایسه با مدلقیمت

گذاری) دارد.(با تنها ی� مدل قیمت
نوع  ۴اشان به گذاریهای تولیدکننده کاالهای واسطه بسته به مدل قیمتبنگاه 

پذیر و شوند: قیمت چسبنده کالوو، اطالعات چسبنده، قیمت انعطافبندی م�دسته
 شود:بندی جزئ�. سطÂ قیمت به صورت زیر تعریف م�شاخص
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sp ،si ،flex و ind 1 های نوع اول تا چهارم هستند. پارامترهایدهنده بنگاهنشانs ،

2s ،3s گذاری کالوو، های قیمتهایی است که به ترتیب به مدلدهنده کسر بنگاهنشان
بندی جزئ� هایی که از مدل شاخصپذیر تعلق دارند. کسر بنگاهانعطافاطالعات چسبنده و 

1)(کنند برابر است با پیروی م� 3214 ssss 		�
. همچنین این فرض برقرار است که 

                                                                                                                                  
1 Coibion & Gorodnichenko 



 ٩١ یراناقتصاد ا یبرا یلیپسف �مختلف منحن هاییحتصر �پول یاستگذاریس یهاداللت 

 

به  kهای نوع نوع جابجا شوند. با تعریف سطÂ قیمت در بنگاه ۴توانند بین این ها نم�بنگاه
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توان سطÂ قیمت کل را به صورت ، م�

 ذیل بازنویس� کرد:
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 توان نرخ تورم در هر ی� از چهار بخش مذکور را به صورتهای قبل، م�با توجه به بخش
 ذیل نوشت:
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ش های تورم در هر ی� از چهار بخدر نهایت نرخ تورم کل به صورت میانگین وزن� از نرخ
 شود:اقتصاد تعریف م�
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tû های قبل ذکر شد معرف شوک فشار هزینه است.مانند همانطور که در بخش 

 مدل تحقیق ٣
)، ٢٠٠٣این مطالعه با استفاده از مقاالت اسمتز و ووترز ( DSGEچارچوب اصل� مدل 

) و الهام از برخ� از مقاالت� ٢٠٠٧و هم0اران ( ١)، آدالفسون٢٠٠۵کریستیانو، آی0نبام و ایوانز (
کارگزار  ۴که در بررس� پیشینه تحقیق به آنها اشاره شد، ساخته شده است. این مدل شامل 

های تولیدکننده ای از بنگاه) دنباله٣) تولیدکننده کاالی نهایی، ٢نوار نماینده، ) خا١است: 
سازی انواع ) دولت و بانک مرکزی. با توجه به تمرکز اصل� تحقیق بر مدل۴کاالهای واسطه، 

                                                                                                                                  
1 Adolfson 



 یو ارز �پول یهااستیس ساالنه شیهما نیوهفتمستیمجموعه مقاالت ب ٩٢

االم0ان ساده و در عین حال گذاری، سع� شده است تا مدل پایه حت�های قیمتمختلف مدل
یابی هر ی� از قتصاد ایران باشد. در ادامه راج� به ترجیحات و مسئله بهینهگویای واقعیات ا

 شود.کارگزاران توضیحات� آورده م�

 خانوار ١-٣
*خانوار نماینده  +1,05i ای خود را با انتخاب میزان مصرف، دورهارزش حال مطلوبیت بین

ری از سرمایه، اجاره دادن سرمایه به گذاری، میزان ساعت کاری، نرخ بهره برداسرمایه
 نماید:ها، نگهداری تراز حقیق� پول و اوراق مشارکت حداکثر م�بنگاه
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شوک کل� وارد شده به ترجیحات خانوار،  tfعامل تنزیل،  �که در این رابطه، 
i
tC 

است و به صورت نسبت� از  ١گیری عادتبیانگر وجود ش0ل tHام،  iمصرف حقیق� خانوار 


�1شود: مصرف سرانه کل در دوره گذشته تعریف م� tt hCH پارامتر .h ی نشان دهنده
ی مطلوبیت مثبت گیری عادات است. هر خانوار در اقتصاد از مصرف در دوره جاردرجه ش0ل

کل در  ) از مصرف سرانهhکند اگر و تنها اگر میزان مصرفش بیشتر از کسر ثابت� (کسب م�
iباشد.  t-1دوره 

tL های تولیدکننده مجموع نیروی کار عرضه شده از سوی خانوار به بنگاه

کاالهای واسطه، 
t

i
t

P
M  ،تراز حقیق� پولc8  ضریب ریس� گریزی نسبی خانوار یا عکس

های حقیق� پول ای تقاضای ماندهعکس کشش بهره m8زمان� مصرف، کشش جانشین� بین
عکس کشش عرضه نیروی کار نسبت به دستمزد حقیق� (عکس کشش عرضه نیروی  l8و 

 شد.با) م�٢کار فریش
شود شوک ترجیحات از ی� فرآیند خودرگرسیون� مرتبه اول به شرح ذیل پیروی فرض م�

 کند:م�

                                                                                                                                  
1 Habit Formation 
2 Frisch 



 ٩٣ یراناقتصاد ا یبرا یلیپسف �مختلف منحن هاییحتصر �پول یاستگذاریس یهاداللت 
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د ای مقید است. ی�0 از قیدهای روبروی خانوار، قیحداکثرسازی تابع مطلوبیت بین دوره
 زمان� ذیل است:ی بینبودجه
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) tBای () و اوراق مشارکت ی� دورهtMاش را به صورت پول نقد (دارایی مال�خانوار 
گذاری توسط نماید. درآمد جاری و ثروت مال� برای تأمین مال� مصرف و سرمایهنگهداری م�

iشود. درآمد کل خانوار (خانوار استفاده م�
tY ( شامل سه جزء است: درآمد حاصل از عرضه

iنیروی کار (
t

i
t LW١برداریبرداری شده منهای هزینه بهره)، بازده موجودی سرمایه بهره 
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t KzKzr 11 )( �� و بازده نقدی حقیق� دریافت شده از بنگاه تولیدکننده کاالی  �;

توان به صورت ). بنابراین درآمد کل را م�tDشود مال0ش خانوار است (واسطه که فرض م�
�  t
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 �� 11  تعریف نمود. )(

kدستمزد حقیق�،  tW)، ٣٨در معادله (
tr  ،1نرخ حقیق� اجاره سرمایه�tR  نرخ بازده

خالص مالیات ی0جای پرداخت� به دولت از طرف خانوار،  tTاسم� ناخالص اوراق مشارکت، 

tP عموم� قیمت Âها و سطtI گذاری ناخالص است.سرمایه 
)(همانطور که گفته شده  i

tz; شود برداری از سرمایه است و فرض م�تابع هزینه بهره
0)1( 
برداری درصد است، هزینه بهره ١٠٠برداری از سرمایه یعن� هنگام� که نرخ بهره ;

ابراین برداری از سرمایه برابر با ی� است. بناز سرمایه صفر است. در وضعیت باثبات نرخ بهره
ی سازبرداری صفر خواهد بود. این فرض به منظور سادهدر وضعیت باثبات هزینه بهره

 شود.سازی لحاظ م�محاسبات در ل�اریتم خط�
است. به  ٢گذاریقید دی�ری که خانوار با آن روبروست مربوط به هزینه تعدیل سرمایه

گذاری با هزینه همراه شود تعدیل سرمایه) فرض م�٢٠٠٧پیروی از آدولفسون و هم0اران (
 شود:در هر دوره به صورت زیر تعریف م� ٣است و بنابراین معادله انباشت سرمایه

                                                                                                                                  
1 Utilization cost 
2 Investment adjustment cost 
3 Capital accumulation equation 



 یو ارز �پول یهااستیس ساالنه شیهما نیوهفتمستیمجموعه مقاالت ب ٩۴
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گذاری است (هزینه تعدیل بر تابع هزینه تعدیل سرمایه 

تابع هزینه تعدیل به مقدار  ١حسب تغییر سطÂ سرمایه گذاری نسبت به دوره قبل است).
) فرض ٢٠٠۵گذاری بستگ� دارد. به پیروی از کریستیانو و هم0اران (ی و گذشته سرمایهجار
)1()1(0کنیم م� 
=
 SS  1(0و( )==S  است. این فرم تبع� داللت بر این دارد که تغییر

یابد م�گذاری افزایش گذاری دارای هزینه است و این هزینه با تغییر در سرمایهسطÂ سرمایه
و هزینه تعدیل در وضعیت باثبات صفر است. بنابراین وضعیت باثبات مدل به پارامتر هزینه 

S)1(تعدیل سرمایه  ==
 <بستگ� ندارد اما به طور قط� پویایی مدل تحت تاثیر پارامتر  <
 گیرد.قرار م�

که در بین  است ٢شوک وارد شده به تکنولوژی خاص سرمایه گذاری t1)،٣٩در معادله (
از ی� فرآیند خودرگرسیون� به ش0ل زیر  t1شودتمام� خانوارها مشترک است. فرض م�

 کند:تبعیت م�
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 شود:بنابراین معادله الگرانژین به صورت ذیل نوشته م�
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استفاده قرار گرفته است. برای مثال، کریستیانو و هم0اران  موردطور وسیع در ادبیات هزینه تعدیل سرمایه به ١
گذاری، توان توابع واکنش کوهان� برای سرمایه) نشان دادند که با لحاظ هزینه تعدیل سرمایه در ال�و م�٢٠٠۵(

 های دنیای واق� سازگاری دارد.مصرف و اشتغال نسبت به شوک پول� بدست آورد که کامال با داده
2 Investment-specific technology shock 



 ٩۵ یراناقتصاد ا یبرا یلیپسف �مختلف منحن هاییحتصر �پول یاستگذاریس یهاداللت 

 

به ترتیب ضریب الگرانژ مربوط به قید بودجه خانوار و قانون  �tو  &tیابی باال در بهینه

) به صورت ذیل است:FOC( ١انباشت سرمایه است. شرایط مرتبه اول
 

)۴٢( 0)( 
��

(
( � c

tttt
t

t HCf
C

8&� 

)۴٣( 0
�

(
(

t

tt
t

t

t

w
Lf

L

L89&� 

)۴۴( 0)(
1

1 
�
�

�
�
�

�
	�


(
(

	

	�

t

t
tttt

t

t Emf
m

m

#
&

�&� 8�
 

)۴۵( 0
1

1 
�
�

�
�
�

�
�


(
(

	

	
t

t

t
tt

t

t RE
b #

&�&�
 

)۴۶( �  0)1()( 11111 
�	;�	�

(
(

					 tttt
k

tttt
t

t EzzrE
K

���&��� 

)۴٧( 01 1

2

1
11

111



�
�
�

�

�
�
�

�
��
�

�
��
�

�
=��

�

�
��
�

�
	
�
�
�

�

�
�
�

�
��
�

�
��
�

�
=���

�

�
��
�

�
�	�


(
( 		

		
��� t

t

t

t
ttt

t

t

t

t

t

t
ttt

t

t

I
IS

I
IE

I
IS

I
I

I
IS

I
1��1�&� 

)۴٨( �  0
;=�

(
(

t
k

t
t

t zr
z
� 

نرخ  #tموجودی حقیق� اوراق مشارکت و  tbتراز حقیق� پول، tm ،باالدر معادالت 

تورم است. نرخ تورم به صورت
1�t

t

P
P برداری شود. شرط مرتبه اول برای نرخ بهرهتعریف م�

)tzسرمایه با نرخ اجاره سرمایه است برداری از) بیانگر برابر بودن هزینه بهره. 

�� یب الگرانژبه صورت نسبت دو ضر ٢توبین Qبا تعریف 
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حل مسئله و از  

شود که عبارتند از: معادله اولر مصرف، عرضه نیروی چند رابطه حاصل م�مقید حداکثرسازی 

                                                                                                                                  
1 First order condition 
2 Tobin 

 ارزش بازاری واحد اضاف� سرمایه به هزینه جای�زین� آن



 یو ارز �پول یهااستیس ساالنه شیهما نیوهفتمستیمجموعه مقاالت ب ٩۶

گذاری. فرم گذاری سرمایه و معادله اولر سرمایهکار، تقاضای تراز حقیق� پول، پویایی قیمت
 است: ل�اریتم خط� شده معادالت مذکور به قرار ذیل
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 ) را در وضعیت باثبات بنویسیم:۴۵اگر معادله (
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) برابر است با نسبت نرخ Rوضعیت باثبات ( ، نرخ سود ناخالص درباالبر اساس معادله 
 تورم در وضعیت باثبات به نرخ تنزیل.

S)1( )،۵٣(در معادله  ==
) است. فرض Sگذاری (کشش تابع هزینه تعدیل سرمایه <
وقفه خود گذاری به میزان شود تا سرمایهگذاری در مدل باعث م�وجود هزینه تعدیل سرمایه

گذاری در مدل لحاظ گردد. همچنین به دلیل وجود بستگ� یابد و در نتیجه اینرس� سرمایه
1گذاری جلونگر است (وجود جزء هزینه تعدیل، تصمیمات سرمایه

ˆ
	tt IE  در معادله

به قیمت  tگذاری در دوره بزرگتر باشد، حساسیت سرمایه <گذاری). هر قدر پارامتر سرمایه
) کمتر است. کشش سرمایه گذاری نسبت به افزایش tq̂( ١ای سرمایه نصب شده(ارزش) سایه

 ) بستگ� دارد.<ای جاری سرمایه به طور عکس با پارامتر هزینه تعدیل (در ارزش سایه

                                                                                                                                  
1 Shadow price of installed capital 
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 گاه تولیدکننده کاالی نهاییبن ٢-٣
tjyبنگاه تولیدکننده کاالی نهایی در هر دوره  واحد از هر کاالی واسطه را در قیمت اسم�  ,

tjP  tY کند تا مطابق با تکنولوژی با بازده ثابت نسبت به مقیاس زیر در تولیدخریداری م� ,
 از کاالی نهایی مورد استفاده قرار دهد: واحد
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tjy بین کاالها  ١کشش جانشین� %tاست.  jمقدار کاالی واسطه تولید شده توسط بنگاه  ,

آپ (حاشیه سود) در طول زمان است. اگر دارد و بیانگر متغیر بودن مارک tاندیس %tاست. 

tu توان فرض کرد که شوک فشار هزینه (یا همان شوک عرضه) باشد م�tt u�@% یا به .
عبارت دی�ر شوک منف� کشش جانشین� معادل شوک مثبت فشار هزینه است. ی� شوک 

شود. در شرایط فقدان چسبندگ� باعث افزایش قیمت بهینه بدون چسبندگ� م� tuمثبت در 
باعث خواهد شد تا بنگاه قیمتش را ی� درصد افزایش  tuدر اقتصاد، ی� درصد افزایش در 

 شود.ایجاد م� ̂%tدهد. شوک فشار هزینه از طریق نوسانات در کشش جانشین� 
 کند:از فرآیند ذیل تبعیت م� tuهمچنین فرض بر این است که 

)۵۶( %%% �:: ttt uuu 		�
 �1loglog)1(log 

�%یا همان  tuشوک به  t در  تواند به صورت شوک مارک آپ قیمت تفسیر گردد.م�
 شود.ی بعدی بیشتر راج� به این شوک توضیح داده م�هابخش

هایی رساند. تولیدکننده کاالی نبنگاه کاالهایش را در ی� بازار رقابت کامل به فروش م�
 ت:های خود است بنابراین مسئله روبروی بنگاه به قرار ذیل اسبه دنبال حداقل کردن هزینه

                                                                                                                                  
1 Elasticity of substitution 
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 آید:ام به ش0ل ذیل بدست م� jاز حل مسئله باال، تقاضا برای کاالی واسطه 
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tjP سطÂ قیمت کاالی نهایی (یا همان سطÂ قیمت کل)  tPو  jقیمت کاالی واسطه  ,
ها و همچنین کاال به سطÂ عموم� قیمتتابع� از نسبت قیمت آن  j است. تقاضا برای کاالی

در نهایت، با توجه به فرض وجود رقابت کامل در بخش تولیدکننده کاالی  .تولید کل است
 توان سطÂ قیمت کل را به صورت ذیل نوشت:نهایی، م�
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 بنگاه تولیدکننده کاالی واسطه ٣-٣
بنگاه تولیدکننده کاالی واسطه در ی� بازار رقابت  jاد در این مدل فرض بر این است که تعد

نیروی کار و سرمایه) و قیمت (های تولید کنند، بنابراین سطÂ نهادهانحصاری فعالیت م�
 کنند که سودشان حداکثر شود.کاالی خود را طوری انتخاب م�

تعریف  ‑با بازده ثابت به مقیاس‑تابع تولید کاالهای واسطه به ش0ل کاب داگالس 
 شود:م�
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~
�tjK 1,1برداری شده است (سرمایه موثر یا بهره,

~
�� 
 tjttj KzK .(�  سهم سرمایه

هاست که از فرآیند وری مشترک در میان تمام بنگاهبیانگر شوک بهره tAدر تولید و
 کند:خودرگرسیون مرتبه اول ذیل تبعیت م�
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گیری بنگاه عبارت است از تعیین سرمایه و نیروی کار به نحوی که مسئله تصمیم
 هایش حداقل شود:هزینه
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ام است.  jمربوط به هزینه نهایی تولید کاال توسط بنگاه واسطه  tAضریب الگرانژین 
 یابی باال عبارتند از:شرایط مرتبه اول مسئله بهینه
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ت یی بنگاه به ش0ل ذیل بدسبه این ترتیب تابع تقاضای نیروی کار و همچنین هزینه نها
 آیند:م�
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همانطور که در بخش هدف تحقیق ذکر شد، در این مطالعه قصد داریم تا با جای�ذاری 
گذاری در ی� مدل تعادل عموم� به بررس� و مقایسه عمل0رد آنها با های مختلف قیمتمدل

بپردازیم. بنابراین ابتدا نیاز داریم تا ی� مدل مبنا یا پایه را تعریف  ١گذاری مبناقیمتی� مدل 
گذاری بنگاه ی� مدل کالوو با لحاظ فرض بر این است که در مدل پایه، مدل قیمت نماییم.
 بندی جزئ� است.شاخص

االی در نهایت، فرم ل�اریتم خط� شده معادالت نهایی در بخش بنگاه تولید کننده ک
 واسطه به شرح ذیل است:

                                                                                                                                  
1 benchmark 
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 دولت و بانک مرکزی ۴-٣
نماید. این اش را از طریق منابع مختلف� تأمین مال� م�در هر دوره، دولت مخارج مصرف�

منابع شامل: مالیات، اوراق مشارکت و استقراض از بانک مرکزی (در قالب افزایش بده� 
 توان این گونه تعریف کرد:دولت به بانک مرکزی) است. بنابراین قید بودجه دولت را م�
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شود مخارج دولت تحت فرآیندهای سیاس� بودجه ریزی و به صورت همچنین فرض م�
 گردد.زا تعیین م�برون

)٧۶( g
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 � )1(1 

G های دولت است.مقدار باثبات متغیر هزینه 
 همچنین شرط تسویه بازار کاال به صورت ذیل است:
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 العمل بانک مرکزی ایرانتابع عکس ١-۴-٣
العمل بانک مرکزی ایران داللت بر این مطالعات انجام شده در رابطه با شناسایی تابع عکس

) ٢، م� کالووم١های مرسوم سیاست پول� (نظیر قاعده تیلوردارند که بانک مرکزی از قاعده
)). بر اساس ١٣٩٢)، جالل� نائین� و همت� (١٣٨۵و سیف� پور ( نماید (ختاییتبعیت نم�

شواهد تجربی، نرخ رشد پایه پول� (به عنوان ابزار سیاستگذار پول� در ایران) به طور فعال به 
همچنین بر اساس مطالعات  .دهدش0اف تولید و نرخ تورم از مقدار هدف واکنش نشان نم�

رهای هدف (ش0اف تورم و تولید) که نه عالمتشان داخل�، بر خالف ضرایب مربوط به متغی
های اقتصادی است و نه اینکه از نظر آماری معنادار هستند، ضریب وقفه اول مطابق با نظریه

شود) مثبت و نرخ رشد پایه پول� (که به عنوان ابزار سیاستگذاری پول� در نظر گرفته م�
 کار گرفت:ن� زیر را برای بستن مدل بهتوان فرآیند خودرگرسیومعنادار است و بنابراین م�
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 شود:است که به به صورت ذیل تعریف م� tنرخ رشد پایه پول� در دوره  �tدر رابطه باال 
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tM  حجم پایه پول� اسم� است. فرم ل�اریتم خط� نرخ رشد پایه پول� بر حسب تراز
 حقیق� پول به صورت ذیل است:
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ای در تابع ) در بررس� وجود اثرات آستانه٢٠١٣از سویی دی�ر جالل� نائین� و همت� (
) TR( ٣ایمدل رگرسیون آستانه گیری ازبا بهره ‑نسبت به نرخ تورم–واکنش بانک مرکزی 

به این نتیجه رسیدند که بانک مرکزی ی� آستانه تورم� دارد که با باال رفتن تورم از این آستانه 
توان این دهد. به نوع� م�بانک مرکزی با ایجاد تعدیل در ابزار پول� خود واکنش نشان م�

                                                                                                                                  
1 Taylor 
2 McCallum 
3 Treshhold regression 
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در دهه گذشته، در تصریح ادعا را مطرح کرد که تابع واکنش بانک مرکزی غیرخط� است. 
شده است. در  ١های با پارامترهای متغیر با زمانای به مدلقواعد سیاست پول� توجه ویژه

توابع واکنش با پارامترهای ثابت اثر عدم قطعیت مدل، تغییر ترجیحات سیاستگذار و 
� شود. همت� و جاللگیری سیاستگذار پول� نادیده گرفته م�غیرخط� بودن نحوه تصمیم

گیری از برآورد ال�وی ) تحوالت تابع واکنش سیاست پول� در ایران را با بهره٢٠١۶نائین� (
مورد بررس� قرار دادند. بر اساس  ٢٠١۴:۴تا  ١٩٩٠:٢پارامترهای وابسته به زمان در دوره 

نگر و جلونگر) در طول زمان نتایج این مطالعه ضرایب در قواعد سیاست پول� (گذشته
 شوند که تاییدی بر استفاده از چارچوب برآورد متغیر با زمان است.م� دستخوش تغییر

برای  ٢های تعادل عموم� تنها استفاده از روش مارکوف سوئیچینگدر چارچوب مدل
نشان دادن غیرخط� بودن سیاستگذاری پول� ام0ان پذیر است. در این روش انتقال از ی� 

افتد. در این روش احتمال مشخص اتفاق م� رژیم به رژیم دی�ر به طور غیرمعین و با ی�
ها محدود است. در روش پارامترهای وابسته به زمان در هر لحظه از زمان تعداد رژیم

تواند تغییر های اختصاص یافته به متغیرهای هدف سیاستگذار م�ترجیحات و بنابراین وزن
 ها برتری دارد.یابد. بنابراین از این حیث بر سایر روش

های مهم� بر استفاده از روش پارامترهای وابسته به زمان در چارچوب مدل نقدهای
DSGE  وارد شده است. در این چارچوب، پارامترهای وابسته به زمان به عنوان متغیرهای

شود. از شوند و بنابراین تابع واکنش از حالت خط� بودن خارج م�زا در نظر گرفته م�درون
 ٣بوط به ال�وهای وابسته به زمان که به روش فیلتر کالمنطرف دی�ر در ادبیات سنج� مر

زا باشند در غیراینصورت مش0ل شوند نیز متغیرهای هدف سیاستگذار باید برونبرآورد م�
زا هستند که تمام� متغیرها درون DSGEهای کند. در چارچوب مدلبروز م� ٤زاییدورن

های تعادل این روش در چارچوب مدل این مش0ل پدیدار خواهد شد. بنابراین استفاده از
 عموم� نامم0ن است.

                                                                                                                                  
1 Time-varying coefficients model 
2 Markov switching 
3 Kalman filter 
4 Endogeneity 
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 نتایج تحقیق ۴
گذاری، روش بیزین های قیمتروش مورد استفاده برای برآورد پارامترهای ساختاری مدل

برای پارامترهای  ١است. مرحله اول در استفاده از روش بیزین، تعریف توابع توزیع پیشین
ی مدل و های برخ� از متغیرهای قابل مشاهدهاز داده مدل است. در مرحله بعد با استفاده

گردد. میانه برآورد م� ٢ترکیب تابع توزیع پیشین با تابع حداکثر راستنمایی، تابع توزیع پسین
دهنده مقدار پارامتر ساختاری مورد نظر است. در استنباط بیزی، هدف توزیع پسین، نشان

ار حقیق� پارامترها با استفاده از تابع توزیع این است که میزان عدم قطعیت در مورد مقد
هستینگز جهت برآورد ‑احتمال توضیح داده شود. در این مطالعه از ال�وریتم متروپولیس

 شده است.ها استفاده پارامترهای مدل پایه و سایر مدل
وری، ترجیحات، فشار هزینه، شوک ساختاری شامل شوک بهره ٧با توجه به این که 

 متغیر ٧توان حداکثر ری، سیاست مال� و پول� در مدل وجود دارد، بنابراین م�گذاسرمایه
 متغیر ٧های ساختاری مدل، قابل مشاهده برای برآورد مدل استفاده کرد. با توجه به شوک

های مصرف� خصوص�، تورم، تش0یل قابل مشاهده شامل ش0اف متغیرهای تولید، هزینه
یزی مصرف� دولت� و نرخ رشد پایه پول� در فرآیند برآورد بهای سرمایه ثابت ناخالص، هزینه

 ١٣۶٩های فصل� متغیرهای مذکور در دوره زمان� استفاده شده است. به این منظور از داده
 شود.استفاده م� ١٣٩١تا 

های فصل� در گام نخست الزم است اثرات فصل� با استفاده از گیری از دادهنظر به بهره
برای تعدیل فصل�  X12تعدیل فصل� حذف شود. در این مطالعه از روش های ی�0 از تکنی�

متغیرها استفاده شده است. ش0اف تولید به صورت انحراف ل�اریتم تولید ناخالص داخل� به 
‑شود. تولید بالقوه نیز با استفاده از فیلتر هودری�قیمت ثابت از تولید بالقوه تعریف م�

شود. به منظور محاسبه محاسبه م� &
677وارسازی ) با فرض پارامتر همHP( ٣پرس0ات
های مصرف� خصوص� و دولت� و تش0یل سرمایه ثابت ناخالص نیز از ش0اف متغیرهای هزینه
شود. همانطور که قبال ذکر شد، نرخ تورم و همچنین رشد پایه پول� روش مذکور استفاده م�

شود. به منظور محاسبه تعریف م� -١tبه متغیر در دوره  tبه صورت نسبت متغیر در دوره 

ش0اف تورم از نسبت شاخص بهای مصرف� در دوره جاری به شاخص در دوره گذشته (
1�t

t

P
P

                                                                                                                                  
1 Prior Distribution 
2 Posterior Distribution 
3 Hodrick-Prescott 
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 HPشود و سپس جزء روند (مقدار در وضعیت باثبات) با استفاده از فیلتر ) ل�اریتم گرفته م�
شود. ش0اف نرخ شد پایه پول� نیز مشابه ن جزء محاسبه م�محاسبه و انحراف متغیر از ای

 آید.روش مذکور بدست م�

 مقدارده� به برخ� از پارامترها ١-۴
پیش از برآورد پارامترهای مدل به روش بیزین الزم است تا برخ� از پارامترهایی که نیاز به 

العه فرض بر این است که برآورد ندارند، مشخص شده و مقدار آنها کالیبره شوند. در این مط
اگر مقدار میانگین )). ٢٠٠٨( ١ل�اریتم تورم در وضعیت باثبات صفر نیست (کوگل� و سوردون

تورم را در طول دوره مورد بررس� به عنوان مقدار باثبات این متغیر در نظر ب�یریم آنگاه 
خ تورم به صورت . البته توجه نمایید که تعریف ما از نر١٫٠۴۶میانگین تورم عبارت است از 

نسبت شاخص قیمت در دوره جاری به دوره قبل است و بنابراین به صورت ناخالص تعریف 
شود. همچنین نرخ تورم به صورت فصل� است بنابراین در تواتر سال میانگین نرخ تورم م�

 درصد است. ١٨در طول دوره تقریبا 
ر طول فرض که میانگین متغیرها دهای اقتصاد ایران و با این همچنین، با استفاده از داده

های توان نسبتدوره مورد بررس� معیار مناسبی از مقادیر آنها در وضعیت باثبات است، م�
yc ،yg  وyk  .را محاسبه نمودyI 1( برابر است با( ygyc ��. 

اگر معادله انباشت سرمایه را در وضعیت باثبات بنویسیم (به یاد داشته باشید که 

0)1( 
S نرخ استهالک به صورت (
k
I


بدست خواهد آمد. به این ترتیب استهالک  �

به این که گذاری به موجودی سرمایه در وضعیت باثبات. با توجه برابر است با نسبت سرمایه
های مربوط به موجودی سرمایه در تواتر فصل� در دسترس نیست به ناچار در این مطالعه داده

) و موجودی سرمایه ١٣٨٣های ساالنه تش0یل سرمایه ناخالص (به قیمت ثابت سال از داده
. توجه ٢شودجهت محاسبه نرخ استهالک استفاده م� ١٣٨٣های ثابت سال خالص به قیمت

نرخ استهالک محاسبه شده به این طریق، نرخ ساالنه استهالک سرمایه است و کنید که 
 بنابراین باید بر چهار تقسیم شود تا نرخ استهالک فصل� بدست آید.

                                                                                                                                  
1 Cogley and Sbordone 

 در دسترس است ١٣٩١های زمان� اقتصادی بانک مرکزی تا سال سری اطالعاتها در بانک این داده ٢
)http://tsd.cbi.ir/( 
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) را در وضعیت باثبات بنویسیم، خواهیم داشت: ۴۵اگر معادله (

R
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کنیم. با توجه به برابری مقدارده� م� ٩٧٫٠را برابر با �
R
#� 
این میزان در نظر  

برابر  Rدرصد ساالنه است (توجه کنید که ٣٠گرفته شده برای بتا معادل نرخ سود حول 

با توجه به وجود بازار غیرمتش0ل پول�  ، یعن� میانگین نرخ سود به عالوه ی�).1	iاست با 
، نرخ تنزیل در ١در اقتصاد ایران و ش0اف قابل توجه نرخ سود در این بازار و بازار پول رسم�

 نظر گرفته شده در این مطالعه با نرخ سود در بازار مس0ن استیجاری انطباق دارد.
 .) آمده است١ر جدول (با توجه به توضیحات فوق، مقادیر مربوط به پارامترهای مذکور د

 ١ جدول
 های اقتصاد ایرانپارامترهای کالیبره شده مدل بر اساس داده

       
١٫٠ ٠٫٠١٩٧ ٠٫٩٧۴۶٣٫ ٩۶۵ ٠٫٣ ٠٫١١٩۵٠٫ ١۵٣ 

 منبع: محاسبات تحقیق

 های پیشین پارامترهاتعیین توزیع ٢-۴
 انحراف معیار پیشین برایبه منظور انجام برآورد بیزین ابتدا باید توزیع، میانگین و 

اساس  خواهیم برآورد نماییم تعیین شود. توزیع پیشین برای هر پارامتر برپارامترهایی که م�
 شود.های توزیع مورد نظر انتخاب م�های آن پارامتر و ویژگ�ویژگ�

 ،, ،$، h) نشان داده شده از توزیع بتا برای پارامترهای ٢طور که در جدول (همان
�، 9، p�  و ضرایب فرآیندهای خودرگرسیون� که در بازه صفر تا ی� قرار دارند استفاده

ی از صفر تا بینهایت است. به همین دلیل شده است. همچنین توزیع گاما، توزیع� با دامنه
که دارای دامنه مثبت هستند، از این توزیع استفاده  m8و c8 ،l8برای پارامترهایی مانند

شود. در صورت� که برای این پارامترها از توزیع نرمال استفاده شود مم0ن است برای م�
تر از میانگین، به مقادیری برسیم که خارج از دامنه مشاهدات با چند انحراف معیار پایین

                                                                                                                                  
 شود.غیرمتش0ل پول� به طور رسم� توسط بانک مرکزی منتشر نم� بازارهای سود در نرخ ١

��#ykygyIyc



 یو ارز �پول یهااستیس ساالنه شیهما نیوهفتمستیمجموعه مقاالت ب ١٠۶

شود که استفاده م� <برای پارامترهایی مانند مدنظر برای آن پارامتر هستند. از توزیع نرمال 
با  ٢ها توزیع در نظر گرفته شده گامای معکوسهستند. برای انحراف معیار شوک ١بی0ران

 نهایت است.انحراف معیار بی
 âتوزیع، میانگین و انحراف معیار پیشین و نتایج حاصل از برآورد بیزی پارامترهای پن

 ٤) آورده شده است.٢) در جدول (پارامترها ٣انگین و انحراف معیار پسینمدل (می
سازی شده از تک پارامترها و کل پارامترهای مدل شبیهبه منظور تشخیص هم�رایی تک

استفاده شده است.  ٥متغیره و چندمتغیرهآزمون تشخیص� زنجیره مونت کالوی مارکوف تک
ارزیابی هم�رایی ال�وریتم متروپلیس  ی) برا١٩٩٨( ٦نمودارهای تشخیص� بروکز و گلمن

بر اساس این آماره تشخیص�، گشتاورهای مراتب اول  .گیردهستینگز مورد استفاده قرار م�
شود. گیری در چند زنجیره محاسبه م�تا سوم هر پارامتر با استفاده از تکرار ال�وریتم نمونه

ه مش0ل� در تخمین پارامترهای مدل های هم�رایی بروکز و گلمن بیانگر این است کآزمون
گیری هزار نمونه ۴٠ها قابل اتکا هستند زیرا تقریبا پس از گذشت وجود نداشته و این تخمین

گیری به همدی�ر نزدی� حاصل شده است (خطوط آبی و قرمز با تکرار نمونه ٧هم�رایی کل�
رای تک تک پارامترها نیز شوند). همچنین بررس� این آزمون بشده و در مقدار ثابت� افق� م�

 ٨بخش بوده است.رضایت
به آن معنا است که  l8و  c8شباهت بسیار نزدی� چ�ال� پیشین و پسین پارامترهای 

ابراین توان از تابع درستنمایی و بنیا میانگین چ�ال� احتمال پیشین درست بوده یا اینکه نم�
ر های مورد استفاده برای برآورد، اطالعات� بیش از اطالعات اولیه استخراج نمود. دداده

رها ه این پارامتصورت� که حالت دوم صحیح باشد، نتایج برآورد بیزی بدان معن� خواهد بود ک
 اند.کالیبره شده

                                                                                                                                  
1 unbounded 
2 Inverse-gamma 
3 Posterior mean and standard deviation 

 صورت گرفته است. MATLABافزار تحت نرم dynareبرآورد بیزی مدل با استفاده از برنامه  ٤
5 MCMC univariate/multivariate convergence diagnostic 
6 Brooks and Gelman 
7 overall convergence 

به دلیل  های بروکز و گلمن برای تک تک پارامترهای هر ی� از پنâ ال�وی مورد بررس�آزمونمربوط به نتایج  ٨
 کمبود فضا در این مطالعه گزارش نشده و به درخواست خواننده قابل ارسال است.
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 AR)1(مبتن� بر برآورد مدل  ١
در بازه زمان� » هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی«های ساالنه ) با استفاده از داده٢٠١۶عینیان ( ٢

به بررس� پویایی مصرف خانوارهای ایران� پرداخت. با برآورد معادله اولر مصرف، کشش جانشین�  ١٣٩١تا  ١٣٧۶
 برآوردها میانه و میانگین. کرد برآورد) ٠٫٠٩،٠٫٢۴های مختلف در بازه (از تصریح ای مصرف را با استفادهدورهبین

برای ) ٠٫٢۴(برآوردها  حد باالی از حاضر مطالعه مدل کالیبراسیون منظور به. بود ٠٫١٢ و ٠٫١٣۴۵ ترتیب به
مقایسه با ) در ۴٫١۶ای مصرف استفاده شده است. مقدارده� فعل� (دورهمحاسبه عکس کشش جانشین� بین

مقدارده� این پارامتر در سایر مطالعات انجام شده در ایران اختالف قابل توجه� دارد. این اختالف از آنجا نشات 
گیرد که مقدارده� در سایر مطالعات داخل� بر اساس مقدار این پارامتر در کشورهای توسعه یافته انتخاب شده م�

ر کشورهای در حال توسعه مقدار برآورد شده برای پارامتر کشش است. در حال� که بر اساس مطالعات تجربی، د
جانشین� مصرف اختالف قابل توجه� با مقدار این پارامتر در کشورهای توسعه یافته دارد (هاورانک و هم0اران، 

٢٠١۴( 
 )١٣٩٣مبتن� بر برآورد بیزی این پارامتر در مطالعه توکلیان ( ٣



 یو ارز �پول یهااستیس ساالنه شیهما نیوهفتمستیمجموعه مقاالت ب ١٠٨
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 )٢٠٠٧آدالفسون و هم0اران ( ١
 AR)1(مبتن� بر برآورد مدل  ٢
 )٢٠٠٩گلین و کولی0وو ( ٣
 )١٣٩٣مبتن� بر برآورد بیزی این پارامتر در مطالعه توکلیان ( ٤
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}٠٫٨٣-
٠٫۶٨{ 

}٠٫٧٣-
٠٫۶٨{ 

1s بتا 
٠٫٢۵ 

)٠۵/٠( 
‑ ‑ ‑ 

٠٫١٣٠٢ 
}٠٫١٧-

٠٫٠٩{ 
‑ 

2s بتا 
٠٫٢۵ 

)٠۵/٠( 
‑ ‑ ‑ 

٠٫١٢٧٢ 
}٠٫١٧-

٠٫٠٩{ 
‑ 

3s بتا 
٠٫٢۵ 

)٠۵/٠( 
‑ ‑ ‑ 

٠٫٠۶۵١ 
}٠٫٠٧-

٠٫٠۶{ 
‑ 

a8 
 گامای

 معکوس
٠٫٠١ 

)"( 

٠٫٢٨۶٧ 
}٠٫٣٣-

٠٫٢۴{ 

٠٫٢۶۵ 
}٠٫٣١-

٠٫٢٢{ 

٠٫٣٠٢٢ 
}٠٫٣۴-

٠٫٢۶{ 

٠٫٢۶٢٧ 
}٠٫٣-

٠٫٢٢{ 

٠٫٢٢٨٧ 
}٠٫٢۶-

٠٫١٩{ 

%8 
 گامای

 معکوس
٠٫٠١ 

)"( 

١٫۴٣٣۴ 
}١٫۶٢-

١٫٢٣{ 

٠٫٨۶۵ 
}١٫٠٣-

٠٫۶٩{ 

١٫۴۴٢٨ 
}١٫۶-١٫٢{ 

٠٫١٩٨٨ 
}٠٫٢۶-

٠٫١۴{ 

٠٫٨۵٨۴ 
}٠٫٩٩-

٠٫٧١{ 

m8 
 گامای

 معکوس
٠٫٠١ 

)"( 

٠٫٠۵٠٠ 
}٠٫٠۶-

٠٫٠۴{ 

٠٫٠۵٠۶ 
}٠٫٠۶-

٠٫٠۴{ 

٠٫٠۵٠٧ 
}٠٫٠۶-

٠٫٠۴{ 

٠٫٠۵٠٧ 
}٠٫٠۶-

٠٫۴{ 

٠٫٠۵٠٨ 
}٠٫٠۶-

٠٫٠۴{ 

g8 گامای 
 معکوس

٠٫٠١ 
)"( 

٠٫٠٧٧٣ 
}٠٫٠٩-

٠٫٠٧{ 

٠٫٠٧٧ 
}٠٫٠٨-

٠٫٠٧{ 

٠٫٠٧٧۴ 
}٠٫٠٩-

٠٫٠٧{ 

٠٫٠٧٧٢ 
}٠٫٠٩-

٠٫٠٧{ 

٠٫٠٧٧١ 
}٠٫٠٩-

٠٫٠۶٧{ 

f8 گامای 
 معکوس

٠٫٠١ 
)"( 

٠٫١٧٨٣ 
}٠٫٢١-

٠٫١۵{ 

٠٫١۶٧٨ 
}٠٫١٩-

٠٫١۴{ 

٠٫١٨۴٠ 
}٠٫٢٢-

٠٫١۵{ 

٠٫١٧٨٩ 
}٠٫٢١-

٠٫١۵{ 

٠٫١٨٨٧ 
}٠٫٢٢-

٠٫١۵{ 

 گامای 18
 معکوس

٠٫٠١ 
)"( 

٠٫٠۴۴٢ 
}٠٫٠۵-

٠٫٠٣{ 

٠٫٠٢٩۶ 
}٠٫٠۴-

٠٫٠٢{ 

٠٫٠٣٠٩ 
}٠٫٠۴-

٠٫٠٣{ 

٠٫٠٣٣٨ 
}٠٫٠۴-

٠٫٠٣{ 

٠٫٠٣۵٣ 
}٠٫٠۴-

٠٫٠٣{ 
 درصد است. ٩٠توضیحات جدول: اعداد داخل کروشه بیانگر فاصله اطمینان 

هایی هستند که از مدل کالوو، به ترتیب سهم بنگاه 3sو  1s ،2sدر مدل چندبخش� 

) برآورد ٢کنند. بر اساس جدول (پذیر تبعیت م�های کامال انعطافاطالعات چسبنده و قیمت
هایی که از مدل کالوو در تعیین دهد که سهم بنگاهبیزی پارامترهای مدل چندبخش� نشان م�

درصد  ١٢٫٧درصد است. همچنین  ١٣کنند تنها اقتصاد ایران پیروی م� قیمت کاالی خود در
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کنند. بنابراین در مجموع این ها در اقتصاد ایران از مدل اطالعات چسبنده پیروی م�از بنگاه
ها در اقتصاد ایران را توضیح گذاری بنگاهتوانند ی� چهارم از رفتار قیمتدو ال�و تنها م�

ها در تغییر قیمت کاالی خود به تورم درصد از بنگاه ۶٨ت که تقریبا دهند. این در حال� اس
نگر هستند. به دلیل این که در مدل چندبخش� ی� کنند و لذا گذشتهدوره گذشته توجه م�

توان درصدی را به خود اختصاص دهد، م� ١٠٠گذاری نتوانسته است سهم نوع مدل قیمت
گذاری به تنهایی قادر به توضیح رفتار کل �وی قیمتها ی� الاستدالل کرد که بر اساس داده

 ها نیست.بنگاه

 هامقایسه مدل ٣-۴
) ١گذاری استفاده شده مبتن� بر های قیمتهایی که در این مطالعه برای مقایسه مدلمعیار

های ) مقایسه گشتاورهای داده٢)، ١ها (روش مقایسه مدل بیزیمقایسه احتمال پسین مدل
) مقایسه خودهمبستگ� نرخ تورم واقع� با ٣های دنیای واقع�، شده مدل با دادهسازی شبیه

) است. در این IRFالعمل آن� () بررس� توابع عکس۴ها و میانه توزیع پسین هر ی� از مدل
 شوند.معیار مذکور به ترتیب توضیح داده م� ۴بخش هر ی� از 

 روش مقایسه مدل بیزی ١-٣-۴
گذاری با ی0دی�ر های مختلف قیمتاستفاده از راستنمایی نهایی، مدلدر این مطالعه، با 

گذاری تا های قیمتتوانیم تعیین کنیم که هر ی� از مدلشوند. با این روش، م�مقایسه م�
های واقع� را توضیح دهند. ی� مزیت معیار راستنمایی نهایی این اند دادهچه حد توانسته

آورد. به عبارت دی�ر، بر اساس این ممانعت به عمل م� ٢امترهارویه پاراست که از افزایش بی
های بیشتر لزوماً رتبه بهتری بدست نخواهند آورد اگر هایی با چسبندگ�معیار، مدل

 ها منجر نگردد.های اضاف� به توضیح بیشتر دادهچسبندگ�
دهد. بر م�گذاری ارائه های مختلف قیمتهای نهایی را برای مدل) راستنمایی٣جدول (

های دنیای واقع� انطباق شود که مدل چسبندگ� دوگانه با دادهاساس نتایج مشاهده م�
ها ) احتمال پسین آورده شده است. در مقایسه مدل٣بیشتری دارد. در ستون دوم جدول (

طور که اعداد ستون دوم ها برابر فرض شده است. همانبه روش بیز، احتمال پیشین مدل
گذاری چسبندگ� دوگانه پشتیبان� های دنیای واقع� قویا از مدل قیمتداده دهدنشان م�

                                                                                                                                  
1 Baysian Model Comparison 
2 overparametrization 
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گذاری چسبندگ� دوگانه ی� و این احتمال برای سایر کنند. احتمال پسین مدل قیمتم�
های پسین به عنوان معیار کل� انطباق و گذاری صفر است. اگر احتمالهای قیمتمدل

گذاری گیری کرد که مدل قیمتتوان نتیجه، آنگاه م�سازگاری با دنیای واقع� تفسیر گردند
های های مورد بررس� قادر است تا دادهچسبندگ� دوگانه به طور معناداری بهتر از سایر مدل

 دنیای واقع� را توضیح دهد.

 ٣جدول 
 هاپسین مدل مقایسه احتمال

 احتمال پسین ل�اریتم راستنمایی نهایی 

 ٠ ۵۵۶٫۵١ هایبرید

 ٠ ۵۴٧٫٨٧ چسبنده اطالعات

 ١ ۵٨٧٫۵۵ چسبندگ� دوگانه

 ٠ ۵۶۶٫١۶ یافتهکالوو تعمیم

 ٠ ۵٢٠٫٠٩ چندبخش�

های است. از ی� توزیع ی0نواخت برای تعیین احتمال ١ها مبتن� بر تقریب الپالستوضیح جدول: مقایسه مدل
 ها در نظر گرفته شده است.برای تمام� مدل ٠٫٢ها استفاده شده و احتمال پیشین مدل

 های واقع�سازی شده و دادههای شبیهبررس� گشتاورهای داده ٢-٣-۴
ند. پس از اسازی شدهصد هزار دوره شبیههر کدام از پنâ مدل مورد بررس� برای ی�

های تولید شده توسط هر مدل با گشتاورهای مشاهده ها، گشتاورهای دادهسازی مدلشبیه
به  های دنیای واقع� مورد مقایسه قرار گرفته است. مدل� که نزدی0ترین گشتاورشده در داده
ت های دنیای واقع� را تولید کرده باشد به عنوان بهترین مدل که توانسته اسگشتاور داده

شود. ها توضیح دهد انتخاب م�اقعیات آش0ار شده در اقتصاد ایران را نسبت به سایر مدلو
گذاری مختلف آورده شده است. در این های قیمت) مقایسه گشتاورهای مدل۴در جدول (

جدول از انحراف معیار به عنوان شاخص نوسانات استفاده شده است. این مقایسه صرفا با 
 یدی یعن� تورم و تولید انجام شده است.تمرکز بر دو متغیر کل

                                                                                                                                  
1 Laplace Approximation 
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 ۴جدول 
 سازی شده نرخ تورم و ش�اف تولیدمقایسه گشتاورهای واقع$ و شبیه

 نوسانات ش0اف تولید نوسانات تورم 
 ٠٫٠٣٠۵٣۵ ٠٫٠١٧۴۵۶ های واقع�داده

 ٠٫٠١٩٧۴٩ ٠٫٠١۶۶٣۶ مدل هایبرید
 ٠٫٠٣۵٩٩٠ ٠٫٠٢٣٣١١ مدل اطالعات چسبنده

 ٠٫٠٣۴٨٨٠ ٠٫٠١٨۵١١ دوگانهمدل چسبندگ� 
 ٠٫٠٢٧٣٢٠ ٠٫٠٢۴٩٨١ یافتهمدل کالوو تعمیم

 ٠٫٠٣۵٣٩۵ ٠٫٠٢١۵٨١ مدل چندبخش�
 توضیحات: منظور از نوسانات همان انحراف معیار است.

شود، مدل هایبرید نزدی0ترین گشتاور به گشتاور ) مشاهده م�۴همانطور که از جدول (
رغم آنکه مدل هایبرید نوسانات تورم را کرده است. البته عل�های واقع� تورم را تولید داده

سازی نوسانات ش0اف تولید در سازی کرده اما این مدل در شبیهها شبیهبهتر از سایر مدل
ها در وضعیت بدتری قرار دارد. مدل چسبندگ� دوگانه پس از مدل مقایسه با بسیاری از مدل

های واقع� تورم دارد. عالوه بر این، مدل داده هایبرید بیشترین نزدی�0 را به گشتاور
سازی نوسانات ش0اف تولید دارد. بنابراین چسبندگ� دوگانه عمل0رد خوبی نیز در شبیه

گیری کرد که مدل چسبندگ� دوگانه بهترین عمل0رد را در توضیح گشتاورهای توان نتیجهم�
 های واقع� نرخ تورم و ش0اف تولید دارد.داده

 عیار ماندگاری تورمم ٣-٣-۴
شود که این در ادبیات در حمایت از دو مدل چسبندگ� اطالعات و چسبندگ� دوگانه بیان م�

ها به دلیل نوع تصریح� که دارند، قادر هستند تا ماندگاری تورم را بدون در نظر گرفتن مدل
دبیات بندی و یا درجه باالی چسبندگ� نشان دهند. بنابراین ی� روش مرسوم در اشاخص

سازی گذاری مختلف، بررس� توانایی آنها در شبیههای قیمتبرای مقایسه عمل0رد مدل
سازی های شبیه) ضرایب خودهمبستگ� داده٢ورم است. به همین منظور نمودار (ماندگاری ت

 دهد.های تاریخ� تورم نشان م�شده نرخ تورم را با میزان ضرایب خودهمبستگ� داده
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های سازی شده و واقع� تورم (در مدلهای شبیهبررس� و مقایسه خودهمبستگ� داده .٢ نمودار
 گذاری مختلف)قیمت

دهنده ) نشان‑سازی شده و خط (.های شبیهدادهدهنده خودهمبستگ� مربوط به توضیحات: خط پیوسته نشان
های تاریخ� تورم ) بیانگر ضرایب خودهمبستگ� داده‑‑چین (درصدی است. خط نقطه ٩٠فاصله اطمینان 

 است.

تواند خودهمبستگ� ها م�رغم آنکه مدل هایبرید در وقفه اول بهتر از سایر مدلعل�
های بیشتر از ی�، ضرایب خودهمبستگ� ما در وقفهسازی نماید اهای واقع� تورم را شبیهداده

ها، مدل هایبرید ماندگاری تورم رود. در بیشتر وقفهیابد و به زیر صفر م�به سرعت کاهش م�

 هایبریدمدل 

 چسبندگ� اطالعاتمدل  دوگانهچسبندگ� مدل 

 یافتهکالوو تعمیممدل  چندبخش�مدل 
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درصدی، ضرایب  ٩٠کند. در مدل هایبرید، فاصله اطمینان را بیش از حد برآورد م�
 گیرد.وقفه را دربر نم� ١۵وقفه از  ٨خودهمبستگ� در 

های مختلف، ضرایب خودرگرسیون� در مدل چسبندگ� دوگانه بیشترین ز میان مدلا
درصد). همچنین  ٧٠های واقع� تورم دارد (تقریبا همبستگ� را با ضرایب خودرگرسیون� داده

گیرند و درصدی قرار نم� ٩٠وقفه در فاصله اطمینان  ۴وقفه مورد بررس� تنها  ١۵از میان 
دامنه اطمینان هستند. البته ش0اف میان ضرایب خودرگرسیون�  سایر ضرایب در داخل این

درصد نسبت به  ٩٠وقفه (وقفه اول، سوم، هشتم و دهم) با باند  ۴های واقع� در این داده
ها قابل اغماض است. این شواهد داللت بر این دارد که مدل چسبندگ� دوگانه سایر مدل

زا و از طریق نوع تصریح ال�و و نه لحاظ توانسته است ماندگاری تورم را به صورت درون
 بندی تولید کند.شاخص

سازی ها در شبیهپس از مدل چسبندگ� دوگانه، مدل چندبخش� نسبت به سایر مدل
وقفه  ۵وقفه مورد بررس�  ١۵های واقع� تورم بهتر عمل کرده است. از میان ماندگاری داده

 گیرند.درصدی قرار نم� ٩٠در فاصله اطمینان 
تواند در نوع در مجموع علت عمل0رد بهتر دو مدل چسبندگ� دوگانه و چندبخش� م�

تصریح آنها باشد. در مدل چسبندگ� دوگانه، نرخ تورم در دوره جاری به نرخ تورم در دوره 
گذشته، نرخ تورم انتظاری و همچنین انتظارت گذشته از نرخ تورم بستگ� دارد. به نوع� 

بندی و مدل اطالعات کیبی از دو تصریح مدل کالوو با شاخصتوان گفت این مدل ترم�
نوع  ۴چسبنده را در خود جای داده است. در مدل چندبخش� نیز با توجه به سهم هر ی� از 

توان هایی که قیمت آنها کامال انعطاف پذیر بوده ناچیز است) م�گذار (سهم بنگاهبنگاه قیمت
) وقفه اول ١چسبندگ� دوگانه نرخ تورم به سه جزء  بیان کرد که در این مدل هم مانند مدل

طور ) انتظارت گذشته از نرخ تورم بستگ� دارد. بنابراین همان٣) نرخ تورم انتظاری و ٢تورم، 
ها بهتر شود این دو مدل در نشان دادن ماندگاری تورم نسبت به سایر مدلکه مشاهده م�

 اند.عمل کرده
چسبندگ� چندبخش� نسبت به مدل چسبندگ� دوگانه در البته باید توجه کرد که مدل 

های بیشتری ماندگاری تورم را از آنچه در دنیای واقع� است بیشتر برآورد کرده است. وقفه
نگر های گذشتهعلت این بیش برآوردی شاید نوع تصریح مدل چندبخش� و سهم زیاد بنگاه

ها در درصد از بنگاه ۶٨شد حدود های قبل گفته طور که در بخشدر این مدل باشد. همان
 کنند.این مدل قیمت کاالی خود را به صورت درصدی از تورم دوره گذشته تعدیل م�

سازی ماندگاری ها بدترین عمل0رد را از حیث شبیهیافته در میان مدلمدل کالوو تعمیم
د شده است ها در این مدل منف� برآورتورم داشته است. ضرایب خودهمبستگ� در بیشتر وقفه
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خوان� ندارد. عمل0رد ضعیف این مدل در تناقض با نتایج که با واقعیات اقتصاد ایران هم
تواند دهند تعمیم مدل کالوو استاندارد به خوبی م�الملل� است که نشان م�مطالعات بین

 تواند این باشد)). علت این امر م�٢٠١٢های تورم را توضیح دهد (دی0سون و بیهان (پویایی
های بقا از تابع مخاطره که در مطالعه همت� و بیات که در این مطالعه برای مقدارده� به نرخ

) با استفاده از شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرف� خانوارها برآورد گردیده استفاده ٢٠١٣(
های قیمت در اقتصاد ایران و محرمانه بودن شده است. با توجه به عدم دسترس� آزاد به مظنه

) به ناچار از شاخص قیمت اقالم مصرف� برای برآورد ٢٠١٣ن آمار، در مطالعه همت� و بیات (ای
 تابع خطر استفاده شده که همین امر برآوردها را با تورش مواجه ساخته است.

 العمل آن�بررس� توابع عکس ۴-٣-۴
های کانههای متغیرهای کلیدی (نرخ تورم و ش0اف تولید) نسبت به تجهت بررس� پویایی

آیند، استفاده العمل آن� که بر اساس ال�وی برآورد شده به دست م�مختلف، از توابع عکس
های سیاست پول� بر اقتصاد است. شود. در این مطالعه توجه و تاکید اصل� بر بررس� تکانهم�

� را های پول� این است که آیا نحوه واکنش تورم به تکانه پولسوال مهم در تحلیل اثر تکانه
نشان داد؟ به عبارت دی�ر آیا مدت زمان� طول خواهد کشید  ١توان با نمودار کوهان� ش0لم�

تا اثر ی� تکانه پول� به طور کامل بر متغیر تورم تخلیه شود یا در همان لحظه وقوع تکانه، 
 شاهد بیشترین واکنش تورم خواهیم بود؟

تاخیر تورم به شوک پول� در  ) بیان کردند که واکنش همراه با٢٠٠٢منکیو و ریس (
شود. به عبارت دی�ر تابع واکنش نرخ مشاهد نم� ‑با فرض مدل کالوو–های نوکینزی مدل

تورم نسبت به شوک پول� کوهان� ش0ل نیست. این واقعیات آش0ار شده ی� معیار مرسوم 
 ١٩٩٩وانز (گذاری در ادبیات است (کریستیانو، آی0نبام و اهای قیمتبرای ارزیابی نظری مدل

ا به ) میانه واکنش تورم به شوک پول� (به اندازه ی� انحراف معیار) ر٣)). نمودار (٢٠٠۵و 
دهد. بر گذاری این مطالعه نشان م�مدل قیمت ۵درصد برای  ٩٠همراه فاصله اطمینان 

اساس تصریح منحن� فیلیپس تحت اطالعات چسبنده و چسبندگ� دوگانه انتظار بر این است 
ها به شوک پول� را دو مدل بتوانند به خوبی اینرس� تورم و واکنش کند قیمت که این

 سازی نمایند.شبیه
شود برخالف انتظار در مدل اطالعات چسبنده، واکنش همراه با تاخیر تورم مشاهده نم�

دهد. در دوره دوم و نرخ تورم در همان لحظه وقوع شوک پول� بیشترین واکنش را نشان م�
ها با کاهش ناچیزی حول میزان واکنش دوره اول (وقوع شوک) باق� نش قیمتمیزان واک

                                                                                                                                  
1 hump-shaped 
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گیرد و در دوره نهم خط صفر را قط� های بعدی روند نزول� به خود م�ماند و در دورهم�
 رود).دوره از بین م� ٩کند (به عبارت دی�ر اثر شوک پول� پس از م�

ع واکنش آن� تورم به شوک پول� این در حال� است که در مدل چسبندگ� دوگانه تاب
به  کوهان� ش0ل است. به بیان دی�ر، شوک پول� بیشترین تاثیر خود را بر تورم در دوره دوم

 گذارد که بیانگر لخت� تورم است. همانند مدل چسبندگ� اطالعات، تاثیر شوک پول�جای م�
 رود.فصل از بین م� ٩پس از گذشت 

هایی مدل چندبخش� به دلیل نوع تصریح و شباهتهمانطور که در بخش قبل گفته شد، 
 که به مدل چسبندگ� دوگانه دارد توانسته است تا حدودی واکنش همراه با تاخیر تورم به

) مشخص است تفاوت واکنش در ٣طور که از نمودار (شوک پول� را نشان دهد. البته همان
 دوره اول و دوم در این مدل بسیار ناچیز است.

یافته و هایبرید نیز مانند مدل چسبندگ� اطالعات به ر مدل کالوو تعمیمرفتار تورم د
نحوی است که شوک پول� در همان دوره اول بیشترین تاثیر را بر این متغیر دارد. آنچه در 

بودن تابع واکنش تورم است. این  ١خورد غیری0نواختیافته به چشم م�مدل کالوو تعمیم
نیز  VARرم در تابع واکنش تورم بدست آمده از مدل تو IRFبودن خاصیت غیری0نواخت 

 شود.مشاهده م�
بررس� تابع واکنش ش0اف تولید به شوک پول� در مدل چسبندگ� دوگانه نیز بیانگر کوهان� 
بودن این تابع است. به عبارت دی�ر حداکثر واکنش ش0اف تولید به شوک پول� با ی� وقفه 

باوقفه سیاست پول� بر تولید در این مدل است. به  دهنده آثارهمراه خواهد بود که نشان
عبارت دی�ر، اثر شوک انبساط� پول� بر تولید ابتدا به صورت افزایش� است زیرا تقاضا در طول 

شود. وقفه ها تعدیل م�یابد زیرا در نتیجه آن قیمتکند و سرانجام کاهش م�زمان رشد م�
تولید و تورم توسط بسیاری از مطالعات تجربی زمان� میان اعمال سیاست پول� و اثر آن بر 

توان گفت ال�وی چسبندگ� دوگانه ). بنابراین م�٢٠١٠ ،٢مورد تایید قرار گرفته است (والش
در نشان دادن آثار سیاست پول� نسبت به سایر ال�وها قرابت بیشتری با واقعیات آش0ار شده 

 در اقتصاد ایران دارد.
 
 
 

                                                                                                                                  
1 Non-monotone 
2 Walsh 
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 توابع واکنش آن� نسبت به ی� شوک پول� به اندازه ی� انحراف معیار .٣ نمودار

دهنده فاصله ها در توزیع پسین است. نواح� خاکستری نشانتوضیحات: خط پیوسته نشان دهنده میانه واکنش
درصد هستند. محور افق� بر حسب فصل است. (اندازه شوک پول� که به صورت ی� انحراف معیار  ٩٠اطمینان 
 درصد است) ۵ شود در حدودتعریف م�
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) توابع ۴عالوه بر بررس� اثر شوک پول� بر دو متغیر کلیدی تورم و تولید، در نمودار (
وری آورده شده است. گذاری نسبت به شوک بهرهواکنش سه متغیر تورم، تولید و سرمایه

ها وری در تمام� مدلرود واکنش تورم در اثر اصابت ی� شوک بهرهطور که انتظار م�همان
وری بر تورم بروز آن� است، به عبارت دی�ر در همان دوره اول بیشترین تاثیر شوک بهره

شود که ) مشاهده م�٣کند (برخالف تاثیر همراه با تاخیر شوک پول�). همانند نمودار (م�
IRF یافته در این نمودار نیز غیری0نواخت است.تورم در مدل کالوو تعمیم 

های وری مثبت در تمام� مدلگذاری در اثر اصابت شوک بهرهتابع واکنش تولید و سرمایه
مورد بررس� به ش0ل کوهان� است. البته در سه مدل چسبندگ� اطالعات، چسبندگ� دوگانه 

تر یافته و هایبرید ملموسودن در مقایسه با دو مدل کالوو تعمیمو چندبخش� این کوهان� ب
گذاری در این سه مدل مذکور دارند تری بر تولید و سرمایهوری تاثیر طوالن�است و شوک بهره

 رود).دوره از بین م� ۴٠(اثر شوک پس از گذشت 

 جمH بندی ۵
) مقایسه ١معیار شامل  ۴از  گذاری مختلف در این مطالعههای قیمتبه منظور مقایسه مدل

های سازی شده مدل با دادههای شبیه) مقایسه گشتاورهای داده٢ها، احتمال پسین مدل
ها ) مقایسه خودهمبستگ� نرخ تورم واقع� با میانه توزیع پسین هر ی� از مدل٣دنیای واقع�، 

 ) استفاده شد.IRFالعمل آن� () بررس� توابع عکس۴و 
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 وری به اندازه ی� انحراف معیارواکنش آن� نسبت به ی� شوک بهره توابع .۴ نمودار

دهنده فاصله ها در توزیع پسین است. نواح� خاکستری نشانتوضیحات: خط پیوسته نشان دهنده میانه واکنش
 محور افق� بر حسب فصل استدرصد هستند.  ٩٠اطمینان 
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ها به طور ل، احتمال پسین مدل چسبندگ� دوگانه نسبت به سایر مدلبر اساس معیار او
گذاری چسبندگ� دوگانه ی� و این احتمال قابل توجه� باالتر بود. احتمال پسین مدل قیمت

های دنیای واقع� گذاری صفر است. نتایج بیانگر آن است که دادههای قیمتبرای سایر مدل
های پسین به کنند. اگر احتمالوگانه پشتیبان� م�گذاری چسبندگ� دقویا از مدل قیمت

گیری توان نتیجهعنوان معیار کل� انطباق و سازگاری با دنیای واقع� تفسیر گردند، آنگاه م�
های مورد گذاری چسبندگ� دوگانه به طور معناداری بهتر از سایر مدلکرد که مدل قیمت

 ضیح دهد.های دنیای واقع� را توبررس� قادر است تا داده
بر اساس معیار دوم، مدل چسبندگ� دوگانه بهترین عمل0رد را در توضیح همزمان 

 های واقع� نرخ تورم و ش0اف تولید دارد.گشتاورهای داده
بر اساس معیار سوم، ضرایب خودرگرسیون� تورم در مدل چسبندگ� دوگانه بیشترین 

درصد). همچنین  ٧٠دارد (تقریبا  های واقع� تورمهمبستگ� را با ضرایب خودرگرسیون� داده
گیرند و درصدی قرار نم� ٩٠وقفه در فاصله اطمینان  ۴وقفه مورد بررس� تنها  ١۵از میان 

سایر ضرایب در داخل این دامنه اطمینان هستند. البته ش0اف میان ضرایب خودرگرسیون� 
درصد  ٩٠اطمینان  وقفه (وقفه اول، سوم، هشتم و دهم) با فاصله ۴های واقع� در این داده

ها قابل اغماض است. این شواهد داللت بر این دارد که مدل چسبندگ� نسبت به سایر مدل
زا و از طریق نوع تصریح ال�و و نه لحاظ دوگانه توانسته است ماندگاری تورم را به صورت درون

 بندی تولید کند.شاخص
تواند ها بهتر م�بر اساس معیار چهارم، نیز مدل چسبندگ� دوگانه نسبت به سایر مدل

سازی نمایند. در این مدل تابع ها به شوک پول� را شبیهاینرس� تورم و واکنش کند قیمت
ن تاثیر واکنش آن� تورم به شوک پول� کوهان� ش0ل است. به بیان دی�ر، شوک پول� بیشتری

فصل از بین  ٩گذارد و تاثیر شوک پول� پس از گذشت خود را بر تورم در دوره دوم به جای م�
 رود.م�

در مجموع، منحن� فیلیپس تحت چسبندگ� دوگانه (چسبندگ� همزمان قیمت و 
های فیلیپس با واقعیات آش0ارشده در اقتصاد ایران سازگاری اطالعات) نسبت به سایر تصریح

بیشتری دارد. در تصریح منحن� فیلیپس تحت چسبندگ� دوگانه عالوه بر جزء تورم  و انطباق
بین� تورم با استفاده از اطالعات قدیم�) جزء با انتظاری و انتظارات گذشته از تورم (پیش

زا و به دلیل فرض همزمان دو نوع چسبندگ� قیمت و اطالعات وقفه تورم نیز به صورت درون
ها بتوانند قیمت کاالی شود تا تنها بخش� از بنگاهگ� قیمت باعث م�شود. چسبندظاهر م�

هایی شود تا بخش� از بنگاهخود را تغییر دهند و از سویی دی�ر چسبندگ� اطالعات باعث م�
گذاری انجام دهند های دوره گذشته قیمتیابند مانند بنگاههم که فرصت تغییر قیمت م�
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شود کنند قدیم� است). این فروض باعث م�گیری م�تصمیم(زیرا اطالعات� که بر اساس آن 
ها به وقفه خود همبسته باشند. بنابراین جزء باوقفه تورم به دلیل تعامل این دو نوع تا قیمت

قابل  ١هایبرید، پایه خردشود. مدل چسبندگ� دوگانه نسبت به مدل چسبندگ� ظاهر م�
شوند نگر فرض م�ها گذشتههایبرید بنگاه در مدلدهد. تری برای اینرس� تورم ارائه م�قبول

 گردد.زا در مدل لحاظ م�و جزء باوقفه تورم به صورت برون
گذاری مورد های قیمتبا توجه به این که در مطالعه حاضر عمل0رد طیف متنوع� از مدل

ن تعیی تواند به عنوان ی� مطالعه مرج� در خصوصتحلیل و مقایسه قرار گرفت این مطالعه م�
گذاری مناسب در ساخت ال�وهای تعادل عموم� پویای تصادف� در اقتصاد ایران مدل قیمت

 مورد استفاده قرار گیرد.
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 های پول� و ارزیسیاست ساالنه وهفتمین همایشمجموعه مقاالت بیست

 ثبات مال� بستر رشد اقتصادی پایدار
 ١۴٣‑١٢٧صفحات 

 یدر بانکدار یاست�نرخ بهره س یتو هدا �دهسامان
�آن از منظر اسالم یلمتعارف و تحل یمرکز 

 †یکامران ندر *یثم�م ینحس

جهت  یمرکز یهااست که توسط اکثر بانک یریمتغ یاابزار  ین، مهتریاست�نرخ بهره س
دارد که  �مهم یاربس ینرخ کاربردها ین. اشود�مورد استفاده واق� م �پول گذارییاستس

بهره و کم� به کشف  یهانرخ یربه سا �دهعالمت �،پول گذارییاستاستفاده از آن جهت س
 �شناستا ضمن موضوع کند�تالش م ‡یقتحق این از آنها است. �برخ ول،بازده بازار پ �منحن

ال�و  ینا �،پول گذارییاستجهت س یاست�نرخ بهره س یتمتعارف هدا یو تجربه ال�و یهنظر
بدست  یف�وصت‑یل�پژوهش که به روش تحل هاییافتهکند.  یلتحل �را در چهارچوب اسالم

 یرهااز متغ یامجموعه کزیبانک مر ینکها ی،گذارکه اوال، در سطÂ هدف دهد�آمده نشان م
البته  یست؛کند، با اصل حرمت ربا در تعارض ن یینخود تع یات�عمل یا �را به عنوان هدف غائ

استخراج  یعتمنطبق با شر یندهایاز فرآ یدبا شوند�م یینکه به عنوان هدف تع یرهاییمتغ
هدف مشروع در نظر گرفته  ی�به عنوان  تواند�مدت نمرو، نرخ بهره کوتاه ینشده باشند. از ا

) استخراج شده و اصطالحا �اسالم �بانک ین(بازار ب �که از بازار پول اسالم �شود. اما نرخ
 یا،شود. ثانمورد استفاده واق�  ی�زینبه عنوان جا تواند�م شود،�م یدهمدت نامنرخ سود کوتاه

مورد استفاده  ارهایمورد استفاده، هر چند عمده ابز یات�عمل هاییوهدر سطÂ ابزارها و ش
با استفاده از  توان�متعارف با چالش ربا مواجه است، اما م یدر ال�و یتوسط بانک مرکز

ود نرخ س یتهدا یت،کرد. در نها �را طراح �اسالم ی�زینجا یابزارها ی،اعقود مبادله یتظرف
 متفاوتسود کامال  یهانرخ یدستور یینبا مسئله تع یرمستقیم،در بازار پول به صورت غ

مجاز است  �تعارض دارد و تنها در صورت �اسالم �سود با مبان یهانرخ یدستور ییناست. تع
 ).�تبان یابازار مختل شده باشد (مانند وجود احتکار  یع�طب یطکه شرا

                                                                                                                                  
 meisami@isu.ac.irمسئول)؛  یسنده(نو �و بانک �پژوهش0ده پول �عمل یئتعضو ه *
 k.nadri@gmail.comدانش�اه امام صادق (ع).  �علم یئتعضو ه †

 استفاده شده است. یانعباس موسو یددکتر س یسازنده آقا یهاپژوهش از مشورت ینا یندر تدو
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 مقدمه ١
گذاری هایی است که در نظریه سیاستی�0 از مهمترین سیاست» ١سیاست� بهرهنرخ «هدایت 

پول� نوین مورد توجه محققین و کارشناسان قرار گرفته است. به لحاظ تجربی و عملیات� نیز 
های مرکزی کشورهای گوناگون از این شیوه جهت کنترل تورم در سطوح در دهه اخیر، بانک

 اند.گذاری شده استفاده کردههدف
گذار پول� سطÂ مشخص� از نرخ تورم به شیوه کار در عمل بدین صورت است که سیاست

عنوان هدف تعیین کرده و از متغیر کلیدی نرخ بهره سیاست�، به عنوان واسطه، جهت 
های متغیر کند. در این ال�و، بانک مرکزی به جای آنکه ازدستیابی به هدف مذکور استفاده م�

ها استفاده کند، تمرکز های پول� و یا نرخ ارز جهت مدیریت نرخ رشد قیمتسنت� چون کل
 دهد.خود را بر روی نرخ بهره سیاست� قرار م�

ار دلیل این مسئله آن است که در حال حاضر، نرخ بهره سیاست�، بهترین و کاراترین ابز
شود؛ زیرا این گذاری شده محسوب م�سیاست� جهت هدایت تورم واقع� به سمت تورم هدف

گیری، پذیری، قابلیت اندازههایی چون: مبتن� بودن بر بازار، شفافیت، مشاهدهابزار از ویژگ�
ن به به افزایش قابلیت آ آنهاپذیری و اثرگذاری باال و سریع برخوردار است؛ که هم�� کنترل

 ).۵۶، ص. ١٣٩۴ئین�، کند (جالل� ناهای تورم کم� م�ده� به نرخمنظور جهت
 شناس� مسئله هدایت نرخ بهره سیاست�به موضوعتحقیق  با توجه به آنچه مطرح شد، این

 پژوهش پردازد. ساختارگذاری پول� و تحلیل آن از منظر اسالم� م�در ال�وی متعارف سیاست
سپس ابتدا به تبیین ال�وی متعارف پرداخته شده،  ،بدین صورت است که پس از این مقدمه
گیرد. بخش اسالم� مورد بحث قرار م� چهارچوبمالحظات استفاده از ال�وی مذکور در 

 و ارائه توصیه سیاست� خطاب به بانک مرکزی کشور گیرینتیجه ،بندیپایان� نیز به جم�
 یابد.اختصاص م�

شناس� الpوی متعارف استفاده از نرخ بهره سیاست� جهت موضوع ٢
 گذاری پول�سیاست

های سازی سیاستهای بهره سیاست� نقش مهم� در عملیات�نکداری مرکزی نوین، نرخدر با
و  مبان� نظریهای مرکزی بر عهده دارند. بر این اساس، در این قسمت به پول� توسط بانک

 شود.گذاری پول� اشاره م�های مذکور در سیاستتجربه استفاده از نرخ

                                                                                                                                  
1 Policy Rate 



 ١٢٩ ...آن  یلمتعارف و تحل یمرکز یدر بانکدار یاست�نرخ بهره س یتو هدا �دهسامان 

 

 مبان� نظری ١-٢
های مرکزی جهان در کشورهای ابزار یا متغیری که توسط اکثر بانکدر حال حاضر مهمترین 

شود، گذاری پول� مورد استفاده واق� م�توسعه یافته (و حت� در حال توسعه) جهت سیاست
»�است. در ادبیات علم� سیاست پول�، از این نرخ با تعابیر متفاوت� » نرخ بهره سیاست

 ٤مدتو نرخ بهره کوتاه ٣، نرخ بهره بازار پول٢بازار بین بانک�، نرخ بهره ١مانند: نرخ بهره شبانه
 ).۵١٣، ص. ٢٠١٣، ٥شود (میش0ینیاد م�

نظریه اقتصاد پول� و تجربه بانکداری مرکزی در سه دهه اخیر به خوبی نشان داده است 
وب مدت)، پرکاربردترین ابزار سیاست پول� در چهارچهای بهره کوتاهکه ابزارهای قیمت� (نرخ

های های پول�) برتریجدید بانکداری مرکزی بوده و نسبت به ابزارهای مقداری (مانند کل
 ).٢٧، ص. ٢٠١١، ٦زیادی دارند (اسونسن

های بهره های مرکزی به طور مستقیم و دستوری نرخنکته مهم در اینجا آن است که بانک
 ت عرضه و تقاضای ذخایر وکنند؛ بل0ه با مدیریرا در بازارهای پول و سرمایه تعیین نم�

اثرگذاری بر روی نرخ بهره سیاست� (قیمت ذخایر در سطÂ کالن)، به صورت غیرمستقیم به 
 دهند.های بهره سایر بازارها عالمت م�نرخ

ها و تسهیالت های بهره اسناد خزانه دولت�، اوراق قرضه، سپردهبر خالف سایر انواع نرخ
های مرکزی با گذاری پول� دارد. در واق� بانکسیاستبانک�، نرخ بهره سیاست� کارکرد 

های های پول� انقباض� و انبساط� مورد نظر خود در دورهاستفاده از آن به اعمال سیاست
 پردازند.رونق و رکود اقتصادی م�

عالوه بر این، نرخ بهره سیاست� نرخ مبنا یا پایه برای تمام� بازارهای مال� (شامل بازار 
تر، با دارد. به تعبیر دقیق» ٧ده�عالمت«ه، اوراق بهادار و بیمه) بوده و کارکرد پول، سرمای

های مرتبط بهره مدت (سیاست�) به سایر بازارها جهت تعیین نرختعیین نرخ بهره کوتاه
بازار » ٨منحن� بازده«شود. نهایتا اینکه نرخ بهره سیاست� به ش0ل دادن عالمت داده م�

                                                                                                                                  
1 Overnight 
2 Interbank Interest Rate 
3 Money Market Interest Rate 
4 Short-Term Interest Rate 
5 Mishkin 
6 Berentsen et al. 
7 Signaling 
8 Yield Curve 
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دهد (بانک مرکزی نحن� بازده، نرخ بهره بازار در طول زمان را نشان م�کند. مپول کم� م�
 ).١٢١، ص. ٢٢٠١، ١اتحادیه اروپا

شود، بانک گذاری پول� که در منابع علم� مورد تاکید واق� م�در ال�وی نوین سیاست
هدف «خود را کنترل تورم قرار داده و از نرخ بهره به عنوان » ٢هدف غائ�«مرکزی 
�کند. در واق�، بانک مرکزی برای رسیدن به هدف غائ� (کنترل تورم) استفاده م�» ٣عملیات

کند تا با هدایت نرخ بهره سیاست� (هدف عملیات�) به سمت اهداف تعیین شده، تالش م�
، ٤(برنتسن و دی�رانمدت نرخ تورم موجود را به سمت نرخ تورم هدف هدایت کند در میان

 ).٣١، ص. ٢٠١٠
های پول� با استفاده از نرخ بهره سیاست� بدین صورت است که ال سیاستسازوکار اعم

مدت را تعیین هایی که دارد، تورم هدف خود در میانبین�بانک مرکزی ابتدا بر اساس پیش
 کند.کرده و آن را به عنوان هدف میان� به عموم مردم اعالم م�

مدت ه� به نرخ بهره کوتاهدکند تا قواعدی مشخص به منظور جهتدر ادامه تالش م�
کند.  (به عنوان واسطه) پیدا نموده و با کم� این قواعد، میزان دقیق نرخ بهره را استخراج

برابری «شود، های مرکزی انگلیس، سوئد و نروژ اعمال م�ی�0 از قواعدی که در بانک
ر است؛ که به منظو» بین� دو سال آت� نرخ تورم با نرخ تورم هدفگذاری شدهپیش
م، بین� نرخ تورم را با نرخ تورشود که پیشای تنظیم م�یابی به آن، نرخ بهره به شیوهدست

گذار تنظیم مدت به نحوی توسط سیاستبرابر سازد. به عبارت دی�ر، مسیر نرخ بهره کوتاه
شود که در ی� بازه زمان� معقول (بین ی� تا سه سال)، نرخ تورم واقع� به نرخ تورم م�

 ).٣٠، ص. ٢٠١١ری شده نزدی� شود (اسونسن، گذاهدف
های مرکزی در عمل جهت هدایت نرخ بهره سیاست� موجود در بازار پول به سمت بانک

و  ٦کنند که عملیات بازار بازمتنوع� استفاده م�» ٥ابزارهای«نرخ بهره هدفگذاری شده، از 
 .دهددو مورد از مهمترین آنها را تش0یل م� ٧مندتسهیالت قاعده
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 تجارب برخ� کشورها ٢-٢
گذاری پول� تحلیل نظری مطرح شده در رابطه با استفاده از نرخ بهره سیاست� جهت سیاست

در عمل توسط کشورهای گوناگون مورد استفاده واق� شده است که در ادامه به تجربه 
 .١شوداشاره م� استرالیام0زی� و  های مرکزی کشورهای ایاالت متحده آمری0ا،بانک

 آمریMا ١-٢-٢
نظام «سیاستگذاری مورد استفاده توسط بانک مرکزی آمری0ا، که اصطالحا  چهارچوب

ای طراح� شده است که مدیریت و هدایت نرخ بهره سیاست� شود، به گونهنامیده م�» ٢فدرال
 ).٢٣۴، ص. ٢٠١٢، ٣(لینددر آن نقش کلیدی دارد 

را تعیین » ٤کریدور نرخ بهره«و ابتدا در عمل شیوه کار بدین صورت است که فدرال رزر
گردد. کف کریدور، نرخ بهره پرداخت� به ذخایر ها مشخص م�کرده و در آن کف و سقف نرخ

ها نزد بانک مرکزی است. الزم به ذکر است که این ذخایر وجوه� هستند که تمام� بانک
ف به تودیع نزد بانک پذیر موظّها، موسسات اعتباری غیربانک� و کلیه موسسات سپردهبانک

 ٥ها. در نظام فدرال رزرو، به این دسته از ذخایر و همچنین ذخایر مازاد بانکباشندمرکزی م�
ای حداقل� پرداخت نزد بانک مرکزی (ذخایر فراتر از میزان تعیین شده توسط قانون)، نرخ بهره

 شود.م�
دهد. پنجره ا تش0یل م�فدرال رزرو، سقف کریدور نرخ بهره ر ٦نرخ بهره پنجره تنزیل

دهد که ها و موسسات دارای اعتبار اجازه م�تنزیل بدان معن� است که فدرال رزرو به بانک
در شرایط خاص بتوانند به سرعت از منابع بانک مرکزی در راستای حل مش0الت نقدینگ� 

د در بازار های بهره موجوخود استفاده کنند. البته معموال نرخ این تسهیالت باالتر از نرخ

                                                                                                                                  
رســد ســایر کشــورهای توســعه یافته (مانند کشــورهای اروپائ�)، تقریبا ال�وی ســیاســت پول� بســیار به نظر م� ١

نزدی�0 با سه کشور مورد بررس� در این قسمت دارند. همچنین، علت انتخاب این سه کشور، در دسترس بودن 
 اطالعات کاف� و مرتبط بوده است.
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 یو ارز �پول یهااستیس ساالنه شیهما نیوهفتمستیمجموعه مقاالت ب ١٣٢

، ١گیرد (کانبوده و از این طریق سقف نرخ بهره در کریدور سیاست� بانک مرکزی ش0ل م�
 ).٢١، ص. ٢٠١٠

با تش0یل کریدور نرخ بهره توسط بانک مرکزی با کف و سقف مشخص، عمال نرخ بهره 
گیرد. شود) در داخل کریدور قرار م�نامیده م� ٢واقع� بازار (که اصطالحا نرخ وجوه فدرال

کند. خود را تعیین م� ٣در این شرایط بانک مرکزی نیز با مطالعه کارشناس�، نرخ بهره هدف
تواند تورم موجود را به سمت این نرخ بهره هدف، نرخ� است که بانک مرکزی اعتقاد دارد م�

 گذاری شده هدایت کند.تورم هدف
یت چهار نرخ بهره در تعامل با ی0دی�ر (شامل نرخ کف، سقف، واقع� با شفاف شدن وضع

ولت�، با انجام عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق قرضه دگذاری شده) بانک مرکزی و هدف
دهد؛ به نحوی که عرضه ذخایر در بازار پول را به صورت موقّت� یا دائم� تحت تاثیر قرار م�

گذار حرکت کند (برنتسن و دی�ران، سمت نرخ مورد نظر سیاستنرخ واقع� وجوه فدرال به 
 ).٢٩، ص. ٢٠١٠

 مMزی1 ٢-٢-٢
 ١٩٢۵شود در سال نامیده م�» ٤بانک مMزی1«بانک مرکزی کشور م0زی�، که اصطالحا 

 به فعالیت مشغول است.» ٥قانون بانک مرکزی مMزی1«تاسیس گردید و بر اساس 
گذاری تورم� بعد از بحران مال� سیاست پول�، هر چند ال�وی هدف چهارچوباز منظر 

در دستور کار بانک مرکزی م0زی� قرار گرفت، اما با این حال تا قبل از سال  ١٩٩۵سال 
گذاری تورم� در م0زی� با تجربه سایر کشورها وجود ، تفاوت جدّی بین ال�وی هدف٢٠٠٣

مدت به عنوان ابزار سیاست� بود. در واق� در بین داشت و آن عدم استفاده از نرخ بهره کوتاه
های مجموع ذخایر بانک«، بانک مرکزی به طور عمده از ابزار: ٢٠٠٣تا  ١٩٩۵های سال

شد، نامیده م�» ٧کورتو«، که اصطالحا »٦تجاری در حساب جاری خود نزد بانک مرکزی
ذاری شده، استفاده گده� اقتصاد به سمت نرخ تورم هدفبه عنوان ابزاری برای جهت

 نمود.م�
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های انقباض� در راستای بر این اساس، در شرایط� که بانک مرکزی قصد اعمال سیاست
ها منابع خود کرد تا حجم کورتو را افزایش دهد (بانکافزایش نرخ بهره را داشت، تالش م�

رای سیاست گذاری کنند) و در مقابل کاهش حجم کورتو، ابزاری برا نزد بانک مرکزی سپرده
 آمد.انبساط� به حساب م�
مدت ، بانک مرکزی م0زی� به صورت رسم� ابزار نرخ بهره کوتاه٢٠٠٣با این حال در سال 

بازار پول (نرخ بهره سیاست�) را جای�زین کورتو کرد. دلیل اصل� در توجیه این اقدام آن بود 
زار نرخ بهره در بازار پول فراهم های الزم جهت استفاده از ابها و زیرساختکه در گذشته زمینه

های انجام توانست از این ابزار استفاده کند. اما با توجه به تالشنبود و بانک مرکزی عمال نم�
های الزم جهت کشف نرخ بازار پول و استفاده گذاران و فراهم شدن زمینهشده توسط سیاست

به بعد) باق� نمانده  ٢٠٠٣و (از سال از آن به عنوان ابزار، دی�ر دلیل� برای استفاده از کورت
درصدی م0زی� در سال  ۵٢ها نیز کنترل تورم بود؛ به نحوی تورم� بود. مهمترین این تالش

 ).٢١، ص. ٢٠١٢، ١کاهش یافته بود (سرمینو و دی�ران ٢٠٠٣، به پنâ درصد در سال ١٩٩۵
تجربه آمری0ا  های اجرائ� مورد استفاده توسط بانک مرکزی م0زی� تقریبا شبیهشیوه

ها را ش0ل است. در واق� عملیات بازار باز، پنجره تنزیل و ذخایر قانون�، مهمترین این شیوه
دهند. اما نکته جالب توجه در رابطه با عملیات بازار باز بانک مرکزی م0زی�، آن است که م�

وش اوراق قرضه به دلیل عمق ناکاف� بازار پول در این کشور، بانک مرکزی عالوه بر خرید و فر
اوراق قرضه بهادار بانک مرکزی جهت تنظیم «، خود مستقیما به انتشار ثانویدولت� در بازار 

� کند.شود، اقدام م�نامیده م�» ٣برمس«که به زبان اسپانیایی، » ٢پول
این اوراق در بازار بین بانک� ارائه شده، دارای کوپن پرداخت بهره به صورت ماهانه 

گردد و فرآیند عرضه اوراق بر اساس  در سررسیدهای زیر ی� سال منتشر م�باشد، معموالم�
سازوکار حراج است. الزم به ذکر است که انتشار اوراق مذکور فرآیندی اقتضائ� و برای شرایط 
خاص نبوده و در مواد هفت، هفده و چهل و شش قانون بانک مرکزی م0زی�، اجازه انتشار 

های پول� مورد نظر، به صورت دائم� به بانک مرکزی داده این اوراق جهت تقویت سیاست
 ).٢٨، ص. ٢٠١۴، ٤شده است (دملو و ماکسیرو
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 استرالیا ٣-٢-٢
 ١٩۵٩شود، در سال نامیده م�» ١بانک ذخیره استرالیا«بانک مرکزی استرالیا، که اصطالحا 

گذشته (به ویژه  هایتش0یل گردید. در حال� که در دهه» ٢قانون بانک ذخیره«و بر اساس 
سیاست پول� در بانک مرکزی استرالیا بر اساس  چهارچوبقبل از نیمه اول دهه هشتاد)، 

به بعد،  ١٩٨۵های پول� (مانند نقدینگ�) ش0ل گرفته بود، از سال گذاری کلهدف
گیری متمایل جهت ٣گذاری تورم�گذار پول� به تدریج به سمت روی0رد نوین هدفسیاست

گذار تمرکز اصل� خود را بر استفاده از تمام� ابزارها (به در این دوره، سیاستشد. در واق� 
ویژه نرخ بهره سیاست�) به منظور نگه داشتن تورم در سطح� پائین و کنترل شده قرار داده 

 است.
گذار پول� در راستای مشابه فدرال رزرو و سایر کشورهای توسعه یافته، ابزار اصل� سیاست

دف تورم� تعیین شده، نرخ بهره سیاست� در بازار بین بانک� (بازار پول) است یابی به هدست
شود. بانک مرکزی با هدایت و نامیده م�» ٤نرخ بهره نقدی«که در نظام بانک� استرالیا، 

مدیریت این نرخ در بازار پول (از طریق خرید و فروش گسترده اوراق قرضه)، عرضه و تقاضای 
کند. گذاری شده هدایت م�ذخایر را تغییر داده و از این مسیر اقتصاد را به سمت تورم هدف

خود را اعالم نموده و با استفاده از  در استرالیا بانک مرکزی به صورت ماهانه نرخ بهره هدف
کند نرخ بهره موجود بازار را به سمت این ابزارهای گوناگون، مانند عملیات بازار باز، سع� م�

 ).١٩، ص ٢٠١٣، ٥نرخ جهت دهد (دبروور و گیلبرت

٣ � تحلیل الpوی متعارف در چهارچوب اسالم
 ، چند نکتهدر چهارچوب اسالم� درمدت هدایت نرخ سیاست� کوتاهال�وی متعارف  در تحلیل

 شود.پرداخته م� آنهاقابل بحث است که در ادامه به تببین  کلیدی

 جواز هدایت نرخ سود سیاست� توسط بانک مرکزی ١-٣
به منظور تحلیل سازوکار هدایت نرخ سود سیاست� توسط بانک مرکزی از منظر اسالم�، 

Âهدایت نرخ بازار و سط Âهای عملیات� تفکی� طراح� ابزارها و شیوه الزم است بین دو سط
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ها نمود. در سطÂ هدایت نرخ بازار، اینکه بانک مرکزی با خرید و فروش اوراق و سایر شیوه
گذاری شده هدایت کند، اش0ال شرع� تالش کند تا نرخ موجود بازار را به سمت نرخ هدف

تعارض نیست. در واق� بانک نداشته و با اصول بانکداری اسالم� (به ویژه حرمت ربا) در 
تواند مرکزی بر اساس عمومات فقه اسالم� و اختیارات� که از طرف ح0ومت اسالم� دارد، م�

 جهت مدیریت و هدایت بازار پول اقدام کند.
شوند، باید از فرآیندهای منطبق البته متغیرهایی که به عنوان هدف عملیات� تعیین م�

تواند مدت بازار پول متعارف نم�این رو، نرخ بهره کوتاه با شریعت استخراج شده باشند. از
به عنوان ی� هدف عملیات� مشروع در نظر گرفته شود؛ زیرا بر اساس فرآیندها و عقود شرع� 
بدست نیامده است. اما نرخ� که از بازار پول اسالم� (بازار بین بانک� اسالم�) استخراج شده 

تواند به عنوان جای�زین نرخ بهره شود، م�ه م�مدت نامیدو اصطالحا نرخ سود کوتاه
 مدت مطرح شده و به عنوان هدف عملیات� بانک مرکزی مورد استفاده واق� شود.کوتاه

٢-٣ � عدم مشروعیت نرخ بهره و جواز استفاده از نرخ سود بازار پول اسالم
الم�، اما در اس چهارچوبعلیرغم پذیرش اصل هدایت نرخ بازار پول توسط بانک مرکزی در 

های عملیات� مورد استفاده، چالش ربا به صورت جدی اهمیت پیدا سطÂ ابزارها و شیوه
ها، کند. دلیل این مسئله آن است که بانک مرکزی به منظور استفاده از این ابزارها و شیوهم�

زی گردد و این روابط حقوق� در بانکداری مرکوارد روابط حقوق� با ذینفعان بازار پول م�
یابند که از منظر فقه اسالم� متعارف عمدتا بر اساس قالب قرض همراه با زیاده سامان م�

 قابل پذیرش نیست.
های مرکزی متعارف به عنوان مثال، دو مورد از ابزارهای مورد استفاده توسط بانک

د. انمند و عملیات بازار باز هستند که هر دو در عمل با چالش ربا مواجهتسهیالت قاعده
ها نزد بانک مرکزی و ارائه تسهیالت پذیری منابع مازاد بانکمند شامل سپردهتسهیالت قاعده

گردد که در بانکداری مرکزی متعارف، هر دو بر اساس قالب حقوق� ها م�بانک مرکزی به بانک
 یابند که با چالش ربا مواجه است.قرض همراه با زیاده سامان م�

بانک مرکزی در بازار ثانوی وارد شده و اوراق قرضه دولت� که در  در عملیات بازار باز نیز
فروشد (عملیات انقباض�) و یا اوراق� که های دارای مازاد منابع م�اختیار دارد را به بانک

کند (عملیات انبساط�). در هر دو صورت این معامله ها در اختیار دارند را خریداری م�بانک
است که به لحاظ شرع� از مشروعیت » وش اوراق قرضه با بهرهخرید و فر«از منظر حقوق� 
 برخودار نیست.
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و  توان به جای استفاده از اوراق قرضه و عقد قرض در عملیات بازار بازبا این حال م�
ت و مند، از اوراق مبتن� بر عقود دی�ر اسالم� استفاده کرد که نرخ سود ثابتسهیالت قاعده

تواند در مانند بیع دین، مرابحه و اجاره). در واق� بانک مرکزی م�از پیش تعیین شده دارند (
از را بازار اوراق بهادار اسالم� (ص0وک) وارد شده و با خرید و فروش ص0وک، عملیات بازار ب

ها کها و ارائه تسهیالت به بانپذیری از بانکهای سپردهتواند شیوهاجرائ� کند. همچنین، م�
 و قراردادهای اسالم� تنظیم کند.را نیز بر اساس عقود 

 گذار پول� به مالحظات بخش واقع� اقتصادضرورت توجه سیاست ٣-٣
سازد، بدون ش� ی�0 از اصول بانکداری اسالم� که آن را از بانکداری متعارف متفاوت م�

ضرورت ارتباط بخش پول� با بخش واقع� اقتصاد است. بر اساس این اصل، کلیه روابط، 
گردد، الزم بانکداری اسالم� بین ذینفعان منعقد م� چهارچوبقراردادها و معامالت� که در 

اقتصاد در ارتباط باشد. در اینجا منظور از بخش واقع�، بخش� است که است با بخش واقع� 
پذیرد. از این رو، در پس کلیه روابط پول� در نظام مبادله کاالها و خدمات در آن صورت م�

بانکداری اسالم�، یا کاالیی تولید یا مبادله (شامل خرید و فروش، اجاره، هبه و غیره) 
 شود.گردد و یا خدمت� ارائه م�م�

بر اساس این اصل، بخش پول� باید در خدمت بخش واقع� اقتصاد باشد؛ نه اینکه بخش 
پول� اقتضائات خود را بر بخش واقع� تحمیل نموده و صرفا بر استفاده از عقود شرع� تاکید 
کند. به عنوان مثال، مشهور فقها در جواز بیع دین به شخص ثالث، تاکید دارند که این 

). این ١١١، ص. ١ق.، ج.  ١۴٢١و برای فرار از ربا نباشد (موسوی خمین�، معامالت صوری 
ای باشد که تصحیح ش0ل ظاهری روابط حقوق� بدون ایجاد ارتباط با تواند امارهموضوع م�

اسالم� قابل پذیرش نیست و شاید ح0مت غیرمجاز بودن  چهارچوببخش واقع� اقتصاد، در 
 های ربا همین است.خیل� از حلیه

شود که بخش بدون ش� وجود ارتباط بین بخش پول� و حقیق� اقتصاد منجر به آن م�
اعتباری صرفاً متناسب با بخش حقیق� اقتصاد رشد کند و با رشدهای صوری که ناش� از 

های ناصحیح است، مواجه نشود. این مسئله به اذعان پژوهش�ران، ی�0 از دالیل بازیسفته
 ).١٠، ص. ٢٠٠٨، ١تصاد غرب بوده است (چپرادر اق ٢٠٠٨بحران مال� سال 

اسالم�،  چهارچوبگذار پول� در کاربرد اصل مذکور در بحث حاضر آن است که سیاست
مدت بازار پول اسالم� در راستای اهداف الزم است در هدایت و مدیریت نرخ سود کوتاه
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بخش واقع� سیاست� (مانند کنترل تورم)، در کنار مالحظات بخش پول�، به مالحظات 
گذار پول� پیش از ورود در هدایت نرخ، اقتصاد نیز توجه داشته باشد. به عبارت دی�ر، سیاست

باید وضعیت رونق و رکود بخش واقع� اقتصاد را به صورت دقیق پایش نموده و با استفاده از 
ئ� بدنه کارشناس� خود، اثرات احتمال� هدایت نرخ سود بازار پول بر بخش واقع� را شناسا

 کند.
گذاری پول� متعارف به مالحظات بخش البته این مطلب بدان معنا نیست که در سیاست

شود. زیرا در ال�وی متعارف هم بر اساس برخ� قواعد مهم نظری واقع� اقتصاد توجه� نم�
گذاری پول� نرخ بهره تابع ش0اف تورم (تفاوت تورم موجود )، در سیاست١(مانند قاعده تیلور

گذاری شده) و ش0اف تولید (تفاوت تولید ناخالص داخل� موجود از سطÂ بالقوه) هدفبا تورم 
هایی است که بانک مرکزی به ش0اف تورم و است. بدین معن� که سیاست پول� تابع� از وزن

). با این حال ٢١١، ص. ٢٠١١، ٣؛ رومر١٠٢، ص. ٢٠١٢، ٢تولید نسبت داده است (برنسون
مالحظات بخش واقع� اقتصاد در چهارچوب اسالم� بیش از ال�وی گذار پول� به توجه سیاست
 متعارف است.

 هاتفاوت هدایت نرخ سود سیاست� با تعیین دستوری نرخ ۴-٣
توان به آن اشاره کرد، به ای که در تحلیل ال�وی متعارف م�آخرین و شاید مهمترین نکته

گردد. توضیح آنکه در ال�وی �باز م» تعیین دستوری نرخ«با » هدایت نرخ«مقوله تفاوت 
متعارف، مدیریت بانک مرکزی بدین صورت نیست که به صورت دستوری و یا با بخشنامه 

های سود بازار پول را کاهش دهد؛ بل0ه تغییر نرخ به صورت غیرمستقیم و با استفاده نرخ
وراق و اجرای فعال بانک مرکزی از کلیه ابزارهایی که در اختیار دارد (مانند خرید و فروش ا

افتد. در واق� این شیوه مبتن� بر منطق بازار و ایجاد انگیزه در عملیات بازار باز) اتفاق م�
 شود و نه به صورت دستوری.عوامل اقتصادی انجام م�

های ساختاری در اقتصاد های سود بازار پول ی�0 از چالشمسئله تعیین دستوری نرخ
های فراوان� در نظام مال� شده است. این در حال� چالشکشور ایران است که منجر به ایجاد 

                                                                                                                                  
شود. بر اساس  یینو ش0اف تورم تع یدبا توجه به ش0اف تول یدبا �که نرخ بهره اسم دارد�م یانب یلورقاعده ت ١
 یاتبا استفاده از عمل یدبا یشده خود انحراف يابد، بانک مرکز یگذاراز مقدار هدف یدتول یاقاعده، اگر تورم  ینا

و  �ببرد (فرهنگ لغات پول ینش0اف را از ب ینکند تا بتواند ا ی�یریرا پ �تغيير نرخ بهره اسم یاستبازار باز، س
 ).٨٩، ص. ٢، ج. ٢٠١٣ یو،پال�ر �مال

2 Branson 
3 Romer 
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دهد است که مطالعه منابع اسالم� (شامل آیات، روایات و منابع فقه�) به خوبی نشان م�
گذاری صرفا بر اساس منطق عرضه در نظام اقتصادی اسالم آن است که قیمت اول�که اصل 

این فرآیند نداشته باشند. در این رابطه  و تقاضا صورت پذیرفته و نهادهای ح0ومت� دخالت� در
 توان به مستندات گوناگون� اشاره نمود.م�

دارد: سوره هود از زبان حضرت شعیب (ع) بیان م� ٨۵به عنوان نمونه، قرآن کریم در آیه 
و ای قوم، پیمانه و ترازو را از روی عدل و قسط تمام دهید و حقوق مردم را کم مدهید و «

کس� (حت� حاکم اسالم�) بر اساس اطالق این آیه، هیچ». ١د سر برمداریددر زمین به فسا
گذاری کند. بنابراین، الزم است تمام� حق ندارد دارایی و اموال مردم را به قیمت کم ارزش

 گذاری شود.به قیمت واقع� ارزشاموال مردم 
» توحید«تاب و نیز در ک» من الیحضره الفقیه«نمونه دی�ر، روایت شیخ صدوق در کتاب 

به رسول خدا (ص) عرض شد: کاش برای ما نرخ کاالها را تعیین «کند: است که نقل م�
رود. حضرت فرمودند: من کس� نیستم ها در نوسان است و باال و پایین م�کردید؛ زیرا نرخم�

که خدا را با بدعت� که درباره آن سخن� با من نفرموده است، مالقات کنم. پس بندگان خدا 
 ).۴١۵، ص. ٢ق.، ج.  ١۴١٣(صدوق، » ٢ا به حال خود واگذارید تا از ی0دی�ر استفاده کنندر

ها، آید که درخواست اصحاب از حضرت در مورد تعیین قیمت کاالاز ظاهر این روایت برم�
افتاد؛ چرا که صورت طبیع� اتفاق م�ها بهمربوط به شرایط طبیع� بازار بود که نوسان قیمت

ها متصور نیست. پیامبر (ص) نیز که نقش حاکم اص (مثل احتکار)، ارزان� قیمتدر شرایط خ
 کنند.اسالم� را در جامعه به عهده داشتند، هر نوع دخالت در بازار مسلمین را نف� م�

دهد که فقهای اسالم، موضوع های فقه� نشان م�بررس� کتابعالوه بر این، 
دهند و فروش� مورد بحث قرار م�بان� برای گرانگذاری را در ضمن مسئله احتکار و تقیمت

معناست که ضابطه اساس� از دیدگاه فقه اسالم� نیز آزادی افراد و بازار در تعیین این بدان
قیمت کاالها و خدمات است و فقط در شرایط خاص (مانند احتکار، انحصار و تبان� برای 

شود (موسویان، اری مطرح م�گذفروش�)، بحث اختیار حاکم اسالم� برای قیمتگران
 ).٣١، ص. ١٣٨٨

گذاری در دهد که فقها در رابطه با جایز نبودن قیمتتر منابع فقه� نشان م�بررس� دقیق
که شیخ طوس� این مسئله را اجماع� نحوی  شرایط عادی هیچ اختالف� با هم ندارند؛ به

 ).١٩۵، ص. ٢ق.، ج.  ١٣٨٧داند (طوس�، م�
                                                                                                                                  

١ »ùرúا ف�� االûثَوùال تَع ýو ùمþهÿشْیاء وا الْم�0یالÿ وý الْم�یزÿانَ بِالْق�سùط� وý �َ� تَبùخَسþوا النَّاسÿ ا�  »ض� مþفْس�دِینÿوý یا قَوûم� ا�وûفُ
کنت اللق� ال
ه عز	وجل	 ببدعه لم ؛ فان االســعار تزید و تنقص. فقال: ماقیل للنّبی (ص): لو اســعرت لنا ســعراً« ٢

 »یحدث ل� فیها شیئاً. فدعوا عباد ال
ه یأکل بعضهم من بعض
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گذاری آخرین گام است و نه اولین گام. در مانند احتکار نیز قیمت حت� در شرایط خاص
شود و به هنگام فروش اگر واق�، مشهور فقها معتقدند که محتکر، ابتدا مجبور به فروش م�

که اجحاف� در قیمت کاال وجود نداشته باشد) نحوی کاال را به قیمت عادالنه عرضه کرد (به 
د؛ اما اگر قیمت تعیین شده توسط محتکر ظالمانه باشد و هیچ کس� حق اعتراض به او را ندار

حل دی�ری وجود نداشته باشد، در این صورت الزم است حاکم اسالم� قیمت عادالنه راه
 متناسب با شرایط آن کاال در بازار وض� نماید.

ار محتکر را بر فروش جنس احتکار شده واد«دارد: در این رابطه امام خمین� (ره) بیان م�
تواند به هر قیمت� شود؛ بل0ه محتکر م�کنند، لی0ن قیمت بنا بر احوط برای او معین نم�م�

کاالی خود را بفروشد. م�ر اینکه قیمت پیشنهادی او، اجحاف باشد که در این صورت، او را 
اگر شود. نهایتا کنند تا قیمت را پایین بیاورد؛ ول� باز هم برای او قیمت� تعیین نم�وادار م�

» ١کندبیند، قیمت را معین م�محتکر قیمت� را معین نکرد، حاکم شرع بنا بر مصلحت� که م�
 ).۴٣٢ ، ص١ق.، ج.  ١۴١۶(موسوی خمین�، 

۴ Hو توصیهگیری نتیجه ،بندیجم� های سیاست
شناس� سازوکار هدایت نرخ بهره سیاست� در این تحقیق تالش نمود تا ضمن موضوع

گذاری پول�، ال�وی متعارف ارف و تبیین اهمیت این مسئله در سیاستبانکداری مرکزی متع
 :دهد کهپژوهش نشان م� هاییافته اسالم� مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهد. چهارچوبرا در 

گذار پول� اش0ال شرع� ندارد؛ مشروط تعیین هدف غائ� یا عملیات� برای سیاست ‑الف
ائید تگیرند از فرآیندهای مورد مورد استفاده قرار م� بر اینکه متغیرهایی که به عنوان هدف

 شریعت استخراج شده و در راستای مصالÂ جامعه باشند.
تواند اسالم�، هر چند (به دلیل اصل حرمت ربا) بانک مرکزی نم� چهارچوبدر  ‑ب

ده شود را مورد استفانرخ بهره سیاست� که بر اساس عقد قرض و نرخ اوراق قرضه استخراج م�
ص0وک) تواند از نرخ سود سیاست� که بر اساس عقود و اوراق بهادار اسالم� (قرار دهد، اما م�

 ف عملیات� استفاده کند.شود، به عنوان هداستخراج م�
گیرند، الزم است کلیه عقود و اوراق� که در بازار پول اسالم� مورد استفاده قرار م� ‑پ

ده� شوند. زیرا استفاده از عقد قرض با چالش های مورد تائید شرع سازمانبر اساس شیوه
 ربا مواجه است.

                                                                                                                                  
و یجبر المحتکر عل� البیع و ال یعین علیه الســـعر عل� االحوط. بل له ان یبیع بما شـــاء اال� اذا أجحف. فیجبر « ١

 ».المصلحه عل� النزول من دون تسعیر علیه و م� عدم تعیینه، یعین الحاکم بما یری
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نعقد ممالت� که بین ذینفعان از منظر بانکداری اسالم�، کلیه روابط، قراردادها و معا ‑ت
گذار پول� گردد، الزم است با بخش واقع� اقتصاد در ارتباط باشد. بر این اساس، سیاستم�
 مدت بازار پول اسالم�اسالم�، الزم است در هدایت و مدیریت نرخ سود کوتاه چهارچوبدر 

 ل�، به مالحظاتدر راستای اهداف سیاست� (مانند کنترل تورم)، در کنار مالحظات بخش پو
 بخش واقع� اقتصاد نیز توجه داشته باشد.

هدایت نرخ سود در بازار پول به صورت غیرمستقیم، با مسئله تعیین دستوری  ‑ث
های سود با مبان� اسالم� تعارض های سود کامال متفاوت است. تعیین دستوری نرخنرخ

دارد و تنها در صورت� مجاز است که شرایط طبیع� بازار مختل شده باشد (مانند وجود احتکار 
تواند به صورت موقت و با رعایت مصالÂ، ین شرایط خاص نهاد ناظر م�یا تبان� در بازار)؛ در ا

 .١نهادهای پول� ابالغ کند ها وبانک های تعادل� را کشف کرده و بهنرخ
 را لیذ �استیس یهاهیتوص توان�م ق،یتحق نیا در شده انجام یهالیتحل به توجه با
 :کرد شنهادیپ دولت و �بانک شب0ه ،یمرکز بانک به اجرا جهت

خ بهره کارکرد نر بازار پول اسالم� (بازار بین بانک� اسالم�)با توجه به اینکه نرخ  ‑الف
کند، ضرورت دارد شیوه کشف و افشای نرخ بازار سیاست� را در چهارچوب اسالم� ایفا م�

مند و شفاف پی�یری شود. اعالم عموم� نرخ مذکور به بین بانک� کشور به صورت قاعده
های سود در بازارهای پول، سرمایه و بده� را ده� به سایر نرخزمینه عالمت صورت برخط،

 کند.فراهم م�
تواند کارکردهای نرخ بهره سیاست� را بدون ش� زمان� نرخ سود بازار بین بانک� م� ‑ب

گذاری پول� مورد استفاده واق� شود که بازار بین بانک� به طور کامل ایفا کند و جهت سیاست
 نیتر�اصل از �0ی ،�بانک نیب بازار تیتقوعمق کاف� برخوردار باشد. در واق�،  کشور از

با استفاده از نرخ سود بازار بین  �پول یگذاراستیس در یمرکز بانک تیموفق یازهاینشیپ
 نیب بازار در موجود یابزارها یسازمتنوع تواند�م شنهادیپ نیاول رابطه، نیا در. است بانک�

 خزانه اسناد: مانند( �دولت بهادار اوراق از �گوناگون انواعرسد به نظر م� واق�، در. باشد �بانک

                                                                                                                                  
های سود عقود خود را با در نظر گرفتن شرایط ی� بانک اسالم� نرخ در چهارچوب اسالم�، الزم به ذکر است ١

ضای رقابت� موجود تعیین م� شتریان و از همه مهمتر ف ضعیت م شابه پدیدهبازار، و ضر کند. م ای که در حال حا
ــالم� مالزی، بحرین، قطر و غیره وجود در بانک ــالم� در های اس ــعبه مرکزی بانک اس ــورت که ش دارد. بدین ص

ــود عقود مبادله ــرایط، نرخ س ــال با در نظر گرفتن مجموع ش ــعب ابالغ ابتدای س ای خود را تعیین و به تمام� ش
های مذکور را تا کند. البته این ام0ان برای شعب فراهم است که با در نظر گرفتن رتبه اعتباری مشتریان، نرخم�

تر، تسهیالت ریس� با نرخ پائینکنند؛ به نحوی که مشتریان پرریس� با نرخ باالتر و مشتریان کمحدی تعدیل 
 دریافت کنند.
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 ،یمرکز بانک بهادار اوراق نیهمچن و) دولت اجاره ص0وکو  دولت مرابحه ص0وک ،�اسالم
 بازار، نیا به ابزارها نیا ورود و بوده برخوردار �بانک نیب بازار در ورود جهت �کاف �ستگیشا از
 .کرد خواهد کم� بازار شتریب چه هر قیتعم و تیتقو به

 یازهاین نیتام به �دولت یهابانک الزامپیشنهاد دی�ر جهت تقویت بازار بین بانک�،  ‑پ
 لیدل به �دولت یهابانک �برخ حاضر حال در واق�، در. است �بانک نیب بازار از خود �نگینقد
 به بایتقر) برداشت اضافه و یاعتبار خطوط: مانند( یمرکز بانک یاعتبار یهاچهیدر به آنکه
 مثال،. ستندین برخوردار �بانک نیب بازار در ورود جهت �کاف زهیانگ از دارند، �دسترس �راحت

 را خود �نگینقد یکسر که است فراهم شیبرا ام0ان نیا که داند�م �مل بانک که �طیشرا در
 دهیبخش عمل در زین یدرصد ٣۴ مهیجر و کند نیتام یمرکز بانک منابع از برداشت اضافه با

 سود یهانرخ با منابع افتیدر و �بانک نیب بازار در حضور جهت یازهیانگ عمال شد، خواهد
 ،�بانک نیب بازار تیتقو جهت دیبا یمرکز بانک ن،یبنابرا. داشت نخواهد ها،بانک ریسا از بازار

 مهیجر نرخ �واقع اعمال رابطه، نیا در. کند محدود مم0ن حد تا را خود یاعتبار یهاچهیدر
 دو برداشت، اضافه جهت اوراق ای قهیوث عیتود به �دولت یهابانک نمودن ملزم و یدرصد ٣۴

 .رسند�م نظر به �اتیعمل شنهادیپ
 نهیزم نیا در. است �بانک نیب بازار یاعضا تعداد شیافزا ضرورت �ر،ید مسئله ‑ت
 را �بانک نیب بازار �رانیباز نیتر�اصل هابانک چند هر که دهد�م نشان �المللنیب تجارب

 حضور بازار نیا در توانند�م یمرکز بانک دیتائ با زین ی�رید موسسات اما دهند،�م ش0ل
 نیا از �برخ ره،یغ و �بازنشستگ یهاصندوق ها،مهیب اعتبار، یها�تعاون ها،نگیزیل. ابندی

 حداقل از شانیهاتیفعال �مال گردش حجم که �شرط به( دهند�م ش0ل را موسسات
 زین کشور �بانک نیب بازار در). باشد باالتر شود،�م نی	مع یمرکز بانک توسط که �مشخص

 مناسب اما دارند، حضور �ربانکیغ یاعتبار موسسات و هابانک صرفا حاضر حال در گرچه
 .کند فراهم زین را �رید ستهیشا موسسات حضور نهیزم یمرکز بانک است
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 های پول� و ارزیسیاست ساالنه وهفتمین همایشمجموعه مقاالت بیست

 ثبات مال� بستر رشد اقتصادی پایدار
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 یاتورم: تجربه یگذارنرخ ارز و نقش هدف سازییMسان
 کشورها یراز سا

 †یمهناز محمد *یزدان� یمهد

 یهالمقوالت در حوزه اقتصاد کالن باز و م یناز مهمتر ی�0 یارز یهاتحوالت نظام �به طور کل
مهم  یاربس �اصالح هاییاستنرخ ارز جزء س سازیی0سان یاستاست و س المللینب

ح نرخ ارز به یل و تصحیتعد �در حال توسعه و نوظهور مطرح بوده است. بدون ش یکشورها
ل یعدتن یاست. اما ا یالزم و ضرور یامر یران،رگذار بر اقتصاد ایو تأث یر محورییتغ ی�عنوان 
انجام شود، به  �الت اصالحیو جدول خاص تعد �نظام اصالح ی�د در چارچوب یح بایو تصح

 ینا رد تورم دانست. یگذارهدف توان�آن را م یموجود برا یهاشرط یشاز پ ی�0که  یاگونه
 نوظهور یکشورها یرسا یبه تجربه �تورم با نگاه یرنرخ ارز بر متغ سازیی0سانپژوهش آثار 

 ینخواهد شد. ا یابیارز ١٩٨۴‑٢٠١۴دوره  �ط یبیترک یهاو با استفاده از داده ینهزم یندر ا
مدت باشد و در کوتاه �همراه با آثار تورم تواند�نرخ ارز م سازیی0ساناست که  �در حال

تورم  یگذارهدف یاستس یکه اجرا یرنددر نظر ب� ینهزم ینرا در ا یدات�تمه یدبا �مقامات پول
 یتورم برا یگذارآن دارد که هدف یابیدر ارز �مطالعه سع ینا یجهها است. در نتآن ینمهمتر

 ارآث تواند�م یاو آ کننده است؟ یینو تع ینرخ ارز تا چه حد ضرور سازیی0سان یاستانجام س
ها در تفاوت تفاوت ی0ردمنظور از رو ینا یرا کاهش دهد؟ برا یاستس یناز ا �ناش �تورم

 نشان داد که نتایج مورد نظر استفاده شده است. یرهایبر متغ یاستس ینجهت برآورد آثار ا
از مورد پژوهش اعم  یکشورها ینرخ ارز در دوره مورد نظر و برا سازیی0سان یاستس

در گروه  ینبراتورم شده است. عالوه یشگروه کنترل و درمان، منجر به افزا یکشورها
 یتورم دنبال شده است، تورم کمتر یگذارنرخ ارز که هدف سازیی0سان یاستبا س یکشورها

 یطاقتصاد کالن و مح یطاست که نقش شرا �در حال ینبه طور متوسط تجربه شده است. ا
 کننده است. یینتع یاستس ینا یدر اثرگذار ی،اقتصاد
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 مقدمه ١
د ای نیست که منحصر به اقتصاسیستم چند نرخ� ارز پدیدهتوان بیان کرد که به طور کل� م�

ایران باشد. در بسیاری از کشورهای مختلف جهان، پدیدار شدن بازارهای موازی ارز و 
 ا بحرانببه عنوان ی� استراتژی برای مقابله  ی نرخ ارز،چندگانهاستفاده از نظام دوگانه و یا 

گیری از این گیرد. بهرههای حمایت� مورد استفاده قرار م�ها و یا اجرای سیاستتراز پرداخت
 هایتاستراتژی غالباً ناش� از وجود ضعف و مش0الت فراوان در ساختار اقتصادی و تراز پرداخ

 خارج� است.
در  �نرخ چند یهاستمیس هک دارند داللت موضوع نیبر ا یین شواهد تجرببر اعالوه

 یدارا تورم)، نییپا نرخ نیتأم و رارزییذخا اند (حفظتأمین اهداف� که برای آن طراح� شده
 اگر نرخ ارز، یهاستمیس نیکنند که چن) عنوان م�١٩٩۵( �١وئلکینل و کستند. این ییاراک

 آن از بعد متیق ٢تفکی� درجه �ول هستند، مؤثر اریبس بحران اول ماه نه تا شش �ط در چه
 و در نهایت شده ل0مش �خارج ارز بازار دو املک کی�و تف ابدی�م اهشک یدارمعنا بطور
چند نرخ� ارز یابد. به طور کل� هر چند سیستم ها اهمیت م�متیق نییتع در یمواز نرخ

همچنین تخصیص انرژی ارزان و سایر کاالهای و  دارو و کاالهای اساس�تر ارزان موجب ورود
گسترش نابرابری و فاصله ه، خواری گستردرانت بروز باعثتواند م� اما ،ودشم� اییارانه

و ثروتمند  تر به افرادهای نرخ ارز پایینگرفتن طبقات اجتماع� به علت تخصیص یارانه
اتالف منابع و فروش قاچاق کاالهای مشمول نرخ  ،استفاده هم�ان� از یارانه کاالهای اساس�

ها در قیمت �ثبات، بیمناسبات پول� و مال�یت شفاف ، عدمهای انرژیفرآورده پایین مانند ارز
 شود. بر هم زدن تعادل بین حوزه تولید و مصرفو بازار 

مند، کوچ0ترین تحوالت ارزی در کشور همچنین به دلیل عدم اجرای ی� سیستم نظام
بازی و حرکت سرمایه از و منجر به سفته گذاردأثیر چشم�یری بر متغیرهای اقتصادی م�ت

های کاذب و گسترش فعالیت های تولید به این بخش به جهت نوسان� بودن آن وبخش
سازی نرخ ارز خواهد شد. با وجود این باید توجه شود که اجرای سیاست ی0سانغیرمولد 

افزایش ، رشد تعهدات دولت و بزرگ شدن دولتمثل تورم، تواند با پیامدهای منف� م�
 ع�و کاهش رفاه اجتما �صادرات یاالهاک �، تغییر قدرت رقابتهای دولت به بانک مرکزیبده�

 همراه باشد.
                                                                                                                                  
1 O'connell and Kiguel 
2 Insulation 
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در اقتصاد ایران به عنوان ی� سیاست  ١سازی نرخ ارزاین پژوهش سع� دارد که اثر ی0سان
اقتصاد ایران مورد  تورم درذاران و مقامات پول� را بر گآت� ارزی اعالم شده توسط سیاست

ی شود که تجربیات سایر کشورهایی که تجربهارزیابی قرار دهد. برای این منظور سع� م�
های سیاست� مشخص� برای اند مورد توجه قرار گیرد و توصیهسازی نرخ ارز را داشتهی0سان

بیات سایر ای که تجربار آن ارائه شود به گونهتر این سیاست و کاهش آثار زیاناجرای موفق
کشورها بتواند به عنوان راهنمایی برای اجرای کاراتر این سیاست باشد. برای این منظور از 

ی مورد پژوهش نیز کشورهای شود. نمونه) استفاده م�DID( ٢هاروش تفاوت در تفاوت
شوند که م�تقسیم  ٤درمانو گروه ٣کنترلنوظهور هستند که به دو دسته تحت عنوان گروه

کم ی0بار سازی نرخ ارز را دستدرمان، شامل کشورهایی است که تجربه ی0سانگروه 
 اند.داشته

ئه ی و مطالعات پیشین ارادر بخش دوم، ادبیات نظر ای است کهادامه این مقاله به گونه
به تشریح ال�وی تجربی مورد استفاده بر پایه روش نوین  در بخش سوم سپس شده است.

DID ر بخش چهارم نتایچ برآورد ارائه و مورد تجزیه و تحلیل قرار . دشودپرداخته م�
 های سیاست� اختصاص دارد.گیری و توصیهبه نتیجه پنجم نیز. بخش گیرندم�

 ادبیات نظری و مطالعات پیشین ٢
متضمن دو بازار ارز با دو نرخ مجزا و متفاوت است. برای ، ٥به طور کل� نظام ارزی دوگانه

حساب جاری و نرخ شناور آزاد برای  مبادالتثابت توسط مقامات پول� برای مثال نرخ ارز 
آل، چنین سیستم� مبادالت کاالها و شود. به طور ایدهمبادالت بازار سرمایه اعمال م�

تواند کاالها و خدمات و ذخایر رسم� را از کند و م�خدمات را از مبادالت سرمایه جدا م�
مبادله حفظ کند. بازار ارز دوگانه در ساختار، مشابه سیستم�  نوسانات بازار سرمایه و نرخ

شود و مبادالت مال� به بازار موازی است که مبادالت بازرگان� در بازار رسم� و مجاز انجام م�
های نرخ ارز یا غیررسم� منتقل شده است. منظق چنین جداسازی این است که ناپایداری

ها از ای تجاری داشته باشد. اما از آنجا که این ناپایداریهبار بر جریانتواند آثار زیانم�
گیرد، با دو نرخ مجزا این دو حساب را از ی0دی�ر تفکی� مبادالت حساب سرمایه نشأت م�

                                                                                                                                  
1 Exchange Rate Unification 
2 Difference-in-Differences 
3 Control Group 
4 Treatment Group 
5 Dual Exchange Rate Regime 
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کشور اروپایی شامل فرانسه، ایتالیا و بلژی� بازار  چند ١٩٧١‑١٩٧۴های کنند. بین سالم�
های ثابت به شناور به کار بردند. ارزی دو نرخ� را به عنوان گام� متوسط و در گذر از نرخ

، تعدادی از کشورهای در حال توسعه از جمله آرژانتین و م0زی�، ١٩٨٠همچنین در دهه 
 از کاهش ارزش پول خود اجرا کردند.های ارز دوگانه را به عنوان گام� میان� قبل نرخ

 توان به صورت زیر خالصه کرد:های نظام ارزی دونرخ� را م�به طور کل� ویژگ�
ایده عموم� این است که اختالالت  �:خارج اختالالت از �داخل اقتصاد کردن جدا) الف

ل� بازار ماگیرند، توسط تغییر نرخ ارز ها که از بازارهای مال� نشأت م�خارج� به ویژه آن
رود هیچ شود، انتظار م�جذب خواهد شد و از آنجا که این نرخ در مبادالت تجاری اعمال نم�

های گونه پیامد و عواقبی در بازار کاالهای داخل� ایجاد نکند و بخش واقع� داخل� از شوک
 خارج� محافظت شود.

برای مثال افزایش کند. اما این اختالالت، سطÂ تولید را از مجاری مختلف متأثر م�
تأثیر  کند و در نتیجه تقاضا برای تولید داخل� را تحتخارج� اثر ثروت ایجاد م� های بهرهنرخ

 های خارج�، تولید داخل� را از طریق تغییردهد. همچنین تغییر در تولید و قیمتقرار م�
ه براین اگر تولید بکند. عالوههای بهره داخل� متأثر م�های نسبی، ثروت واقع� و نرخقیمت

ها بستگ� داشته باشد، تغییرات نرخ بهره خارج�، تغییرات تغییرات غیرمنتظره سطÂ قیمت
کند و سپس تغییرات غیرمنتظره در سطÂ های ارز بازار مال� ایجاد م�غیرمنتظره در نرخ

 کند.ها به وجود آورده و عرضه تولید را متأثر م�قیمت
تصور این است که نرخ شناور بازار مال�  :پول ارزش اهشک از قبل �موقت یسازوکار) ب

ی میزان نیاز به کاهش ارزش پول داخل� را فراهم خواهد کرد. یا بازار سرمایه عالمت� درباره
های ارز را در بعد از تحقق نظام دو نرخ� در ی� دوره معین، مقامات پول� مایل هستند نرخ

ها حاصل شود. ه، ی0سان کنند تا تعادل تراز پرداختسطح� که توسط نرخ بازار مال� ارائه شد
ای که باید توجه کرد آن است که نرخ ارز بازار مال� در سیستم دو نرخ� ضرورتاً منطبق نکته

 ).١٩٨٧، ١بر نرخ ارز تعادل� در سیستم تک نرخ� نیست (لیزوندو
خود را بین� شده باشد، بخش خصوص� ترکیب دارایی همچنین اگر تک نرخ� شدن پیش

بین پول خارج� و داخل� تخصیص مجدد خواهد داد تا در زمان اجرای نظام ارز تک نرخ�، 
بین�، نرخ ارز بازار ای به دست آورد. این پیشاز زیان سرمایه مصون بماند یا عواید سرمایه

مال� در سیستم دو نرخ� را به سطح� که بخش خصوص� انتظار دارد مقامات نرخ واحد را 
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شود که دهد. در نتیجه نرخ مورد انتظار بخش خصوص� ایحاد م�ار دهند، سوق م�در آن قر
 ).١٩٨٧ها نیست (لیزوندو، نرخ� سازگار با تعادل تراز پرداخت

این نظام به طور ذات� موقت� است و به عنوان تدبیری گذرا برای کم�  :بودن �موقتج) 
 رود.به کار م�به انتقال از ی� نوع نظام ارزی به نظام ارزی دی�ر 

های جاری اند، زیرا تفکی� حسابهای ارزی دوگانه خیل� موفق نبودهبه طور کل� نظام
ها را ها مش0ل است. کشورها معموالß جلوگیری از تراوشات بین حسابو سرمایه تراز پرداخت

 گیرد.ها در معرض ش0ست قرار م�یابند و ناچار این نظامغیرمم0ن م�
نرخ� ارز که سیستم ارزی چند نرخ� که چندگانه و چند بازاری نیز همچنین نظام چند 

شود، سیستم� است که در آن بازار ارز توسط مقامات پول� به چند بازار مجزا با نامیده م�
براین در کنار این بازارهای قانون� چندگانه، شود. عالوههای ارز متفاوت تقسیم م�نرخ

عدادی از کشورها وجود دارد. این بازارهای غیرقانون� گاه� بازارهای غیرقانون� ارز نیز در ت
کارکرد و پیامدهایی مشابه بازار رسم� اضاف� با نرخ ارز شناور دارند. معموالß کشورهای 

کنند شان، اهداف� که مقامات پول� تعیین م�مختلف با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماع�
رسم� و م0انیزم تعادل در هر بازار و مبادالت مجاز و ام0ان و سهولت اجرا، تعداد بازارهای 

کنند. با توجه به تغییرات شرایط و اهداف، سیستم ارزی چندگانه نیز در هر بازار را تعیین م�
 تواند در طول زمان تغییرات� یابد.م�

 برند که عبارتند از:های ارز چندگانه را به دالیل مختلف� به کار م�کشورها نرخ
های ارز چندگانه برای محافظت از کاهش ذخایر نرخ �:المللنیب ریذخا از ظتمحاف) الف

رود. در این سیستم مقامات پول� ذخایر ها به کار م�الملل� ناش� از مش0الت تراز پرداختبین
دهند که این های مختلف تخصیص م�ارزی موجود را بر اساس اهداف و شرایط به بخش

گیرد. این در حال� است که بخش و بازارهای مجزا انجام م� های مختلفعمل از طریق نرخ
خصوص� به بازار ارز رسم�، فقط در برخ� مبادالت خاص دسترس� دارد. اگر چه تفکی� 

شود، تخصیص برخ� مبادالت مانند جریان سرمایه کامل بین بازارها به ندرت حاصل م�
های مختلف و قاضا به چند بازار با نرخهای شناور و نیز تفکی� بقیه تخصوص� به بازار با نرخ

الملل� را مدت فشار بر ذخایر رسم� بیندر کوتاه کمدستبندی ارزی، ایجاد نوع� سهمیه
 دهد.کاهش م�

های ارزی رسم� و بازار رسم� شناور، فرار های قابل توجه بین نرخالبته در عمل تفاوت
هایی برای های آش0ار بین دو نرخ انگیزهکند. این تفاوتسرمایه بخش خصوص� را تسریع م�

گذاری کنند. در نهایت باید کند تا واردات را باال و صادرات را پایین قیمتبازرگان� ایجاد م�
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کرد که ارز انباشته شده در بخش خصوص� ناش� از این مبادالت بر خروج سرمایه داللت بیان 
 ).١٩٨٧دارد (لیزوندو، 

در اینجا نیز همانند نظام  �:خارج یهاشوک از یاقتصاد یهاتیفعال یسازمصون) ب
های خارج� های اقتصادی تا سر حد ام0ان از شوکشود تا فعالیتدو نرخ�، تالش م�

 مصون بماند. اقتصادی
تواند به طور بخش عموم� از جمله بانک مرکزی، م� �:مال یدرآمدها شیافزا) ج

های متفاوت باشد و از این عملیات سود همزمان خریدار و فروشنده ارز خارج� در قیمت
ای تجاری های یارانهبدست آورد. درآمد ناش� از تفاوت درآمدهای مالیات بر تجارت و هزینه

 های چندگانه است.اثرات مال� نرخ شود نیز، ازهای ارز متفاوت� محاسبه م�که با نرخ
تواند مبین نوع� های ارز متفاوت، م�نرخ �:بازرگان �اسیس اهداف به یابیدست) د

گیرد، های پایین صورت م�مالیات و سوبسید تجاری تلق� شود. برای مثال واردات� که با نرخ
های پایین ارز، نرخنسبت به سایر واردات به نوع� سوبسیددار است، در حال� که صادرات با 

شوند. در مقیاس منجر به از دست دادن درآمد و نسبت به سایر صادرات مشمول مالیات م�
های ارز چندگانه هم بر بخش مال� عموم� و هم بر تولید بخش خصوص� و وسیع، آثار نرخ

های صریح نیز ایجاد شود. مالیات و تواند با مالیات و سوبسیدتصمیمات مصرف، م�
های ارز چندگانه، این امتیاز را دارد که اجزاء مالیات و دهای صریح نسبت به نرخسوبسی

های مال� یا فواید مالیات سازد و این برای ارزیابی صحیح هزینهظاهر م� سوبسید را صریحاً 
 ).١٩٨٧و سوبسید سودمند است (لیزوندو، 

اند که اداره این سامانده� های ارز چندگانه دریافتهدر نهایت این که کشورهای مجری نرخ
ها بر اختالالت بزرگ داللت های رسم� و سایر نرخهای زیاد بین نرخمش0ل است. تفاوت

کند. البته در های رانت جویانه ایجاد م�ای برای مبادالت غیر قانون� و فعالیتدارد و انگیزه
ای برای محافظت در ارهتواند راه چهای چندگانه ارز م�ها نرخوضعیت بحران تراز پرداخت

الملل� کشور جلوگیری کنند و از این طریق مقابل فرار سرمایه باشد و از ته� شدن ذخایر بین
 ها بدهند.به مقامات فرصت� برای رف� مش0الت تراز پرداخت

ها در اکثر های چندگانه ارزی، عامل حذف این گونه نظامتأثیر محدود و موقت� نرخ
ها فقط در تعداد دهد این سیستمنشان م� ١ور که ش0ل شماره کشورها بوده و همانط

 شوند.معدودی از کشورها اجرا م�
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 و چندگانه ارزی دوگانه های تک نرخ�،. سهم کشورها در ب0ارگیری رژیم١ش�ل 

 الملل� پولهای ساالنه صندوق بینمنبع: گزارش

ـــل از طرف دی�ر  ـــاد پول� بر این اص ـــروع نظری در اقتص ـــت که رنقطه ش ابطه مبتن� اس
صادی وبلندمدت� بین تورم و فعالیت ستهای حقیق� اقت سیا تواند های پول� م�جود ندارد. 

صول را تحت تأثیر قرار د ش0اف مح هند. بنابراین متوسط بدون تأثیرگذاری بر تولید بالقوه، 
ــــودنرخ تورم م� ــــط بانک مرکزی کنترل ش ای که در بلندمدت هزینه بدون این ،تواند توس

 مانند از دســــت دادن محصــــول یا کاهش اشــــتغال برای اقتصــــاد به دنبال داشــــته باشــــد
سن سن و هن ستن ست که ). ٢٠٠۵ ،١(کری گذاری تورم ی�0 از جدیدترین هدفاین در حال� ا

، زمان� ١٩٨٠ری این سیاست از دهه های اخیر بوده است. ب0ارگیسالهای پول� در سیاست
های باال شده بود، شروع شد. معظل تورم در این دوره تورم های نفت� باعث ایجادکه شوک

باعث گردید تا بسیاری از مؤسسات و نهادهای پول� خود را ملزم به مبارزه با تورم نمایند. با 
توجه به شـــ0ســـت رابطه بین پول و متغیرهای نهایی مثل تورم، اخیراً بســـیاری از کشـــورها 

ــــت پول� خود برگزیدهگذاری تورم را به عنوان نظچارچوب هدف ــــیاس گذاری اند. هدفام س
های پول� است که در آن تصمیمات سیاست� به وسیله تورم چارچوبی برای هدایت سیاست

 گردند.مقایسه تورم آت� مورد انتظار با هدف اعالم شده برای تورم، اتخاذ م�
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سيستم نرخ ارز يکسان سيستم دوگانه ارزی سيستم چندگانه ارزی
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ظر در این چــارچوب مقــامــات پول� یــ� مقــداری برای تورم آت� بــه عنوان هــدف در ن
ــــ� در آینده متفاوت از هدف بین� آنگیرند. اگر تورم مورد پیشم� ها برای افق زمان� خاص

تورم  بین�پیشاعالم شــــده باشــــد، اقدام به اعمال ســــیاســــت پول� جدیدی خواهند کرد تا 
گذاری ، هدفستیآنجا که تورم آت� قابل مشاهده ن منطبق بر مقدار مورد هدف قرار گیرد از

ــــود که در مرحله اول، مقامات پول� به مثابه ی� فرآیند دو مرحله تواندتورم م� ای تعبیر ش
های فعل�، تورم آورند تا بررســ� کنند که آیا تحت ســیاســتاز تورم به عمل م� بین�پیشی� 

شده منطبق م� شود کهبر هدف اعالم  تورم آت� با تورم  گردد، یا خیر. اگر این احتمال داده 
گذاران با در این مرحله ســیاســت شــود.ای مرحله دوم ضــروری م�هدف برابر نیســت، اجر

ــع� م� ــت پول� س ــیاس ــتفاده از تغییر ابزار س کنند انحراف تورم آت� مورد انتظار را از تورم اس
ــــ� برای هدف١٩٩۶ ،١(گرین مورد هدف رف� کنند ــــاس گذاری تورم نبود ). دو پیش نیاز اس

ــلط مال� ــیا ٢تس ــایر اهداف س ــاد با س ــت. در عین حال که توافق کل� در و عدم تض ــت� اس س
ــــوص تعریف هدف ــــر بگذاری تورم وجود دارد، عمده اختالفخص 0ارگیری تعریف ها بر س

ــتهدف ــورها اس ــمیت هبل گذاری به لحاظ تجربی در کش ). ٢٠٠١ ،٣(الندرش، کوربو و اش
� ول ،میالدی اســت ١٩٩٠گذاری تورم شــیوه مرســوم دهه الزم به ذکر اســت که گرچه هدف

این ایده که سیاست پول� باید آش0ارا سطÂ قیمت را مورد هدف قرار دهد، قدمت� طوالن� و 
ــــر گذاری شــــاخص قیمت )، هر دو از هدف١٩٣٠( ٥) و کینز١٩٩٣( ٤قابل توجه دارد. فیش

، ٦ها و عقاید اولیه وی0ســلبه پیروی از نوشــته ١٩٣٠ها نیز در دهه اند. ســوئدیحمایت کرده
از رکود حاصـــل از فروپاشـــ� نظام اســـتاندارد طال، ی� هدف قیمت اتخاذ  به منظور اجتناب

 کردند.
های جدید نیز ی� چارچوب نظری و های کالن اقتصادی نئوکالسی�اساس و پایه نظریه

ها پیشـــنهاد ال�ونماید. در این های پول� ارائه م�ســـازی برای تجزیه و تحلیل ســـیاســـتال�و
ــــیام� ــــود که بانک مرکزی باید س  گذاری تورم تعقیب نمایدســــت فعال در جهت هدفش
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اند که متوســط نرخ تورم ) نشــان داده٢٠٠٣( ٢فراگا و هم0اران .)١٩٩٧ ،١(گودفرند و کینگ
گذاری تورم را در آن دســـته از اقتصـــادهای نوظهور و در حال توســـعه که ســـیاســـت هدف

پردازان دی�ری از جمله 0ارگیری این ســیاســت کاهش یافته اســت. نظریهاند، بعد از بپذیرفته
ـــت هدف) با ب٢٠٠۴( ٣فریدمن ـــیاس ـــورهای دارای نرخ پایین 0ارگیری س گذاری تورم در کش

های مرکزی را در دســتیابی به اهداف تورم مخالفت نموده و معتقدند که این ســیاســت بانک
� نماید. البته فریدمن فواید حاصــل از ب0ارگیری این ســیاســت را نفخود با مشــ0ل مواجه م�

 نماید.نکرده و بر پذیرش آن برای برخ� از کشورها اشاره م�
گذاری تورم در قالب دو روی0رد به طور کل� ادبیات تجربی صــــورت گرفته در حوزه هدف

گذاری تورم را بر تورم، نوسانات تورم و سایر متغیرهای بوده است. روی0رد اول، اثرات هدف
صادی اندازه م� های عمل0رد بانک مرکزی های روشژگ�ی0رد به وگیرد. دومین رویکالن اقت

گذاری تورم را برگزیدند و و به ویژه بررســـ� تمایز عمل0رد ســـیاســـت� کشـــورهایی که هدف
 ).١٩٧۵ ،٤(چاو پردازدبرند، م�کشورهایی که این روش را ب0ار نم�

صورت گرفته در مورد  صادی هدفدر مورد مطالعات تجربی   گذاری تورماثرات کالن اقت
کشــــور صــــنعت� پیشــــرفته که از  ۵های ترکیبی ) با اســــتفاده از داده٢٠٠٢( ٥جانســــوننیز 

ـــتفاده م�هدف ـــتفاده نم� ۶کنند و گذاری تورم اس ـــور که از این روش اس به این  ،کنند کش
ید که اعالم نرخ تورم مورد هدف از طریق کنترل اثر چرخه ــــ های تجاری، تورم نتیجه رس

 ٦هبل ‑شـــود. میشـــ0ین و اشـــمیتکاهش تورم انتظاری م� گذشـــته و اثرات ثابت باعث
با داده٢٠٠٧( ــــیون  چارچوب رگرس ند که ) در  جه گرفت به نتی به طور مشـــــا های ترکیبی 

کند تا این کشورها در بلندمدت تورم در کشورهای صنعت� پیشرفته، کم� م� یگذارهدف
ز پاســ� تورم� کمتری های نفت� و نرخ ارتورم کمتری داشــته باشــند و نیز نســبت به شــوک

تورم در کشـــورهای نوظهور به خوبی گذاری هدفایجاد شـــود. ایشـــان دریافتند که عمل0رد 
تورم، کاهش تورم بسیار گذاری هدفعمل0رد آن در کشورهای پیشرفته نیست گرچه پس از 
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ست. رز شان داد که ٢٠٠٧( ١قابل توجه بوده ا سایر نظامگذاری هدف) ن سبت به  های تورم ن
اند تورم را به کار بردهگذاری هدفدهد و کشــورهایی که � بیشــتر در بلندمدت پاســ� م�پول

 اند.ای کمتری داشتههای سرمایههم نوسانات نرخ ارز کمتر و هم توقف ناگهان� جریان
ــــریدنبا این وجود  ــــتفاده از داده) ط� مطالعه٢٠٠۵( ٢بال و ش های مقطع�، ای با اس

ــرفته که از  ــنعت� پیش ــورهای ص ــتفاده گذاری هدفهرگونه تفاوت بلندمدت بین کش تورم اس
کنند را رد م� کند. بال و شــریدن به کنند و کشــورهایی که از این ســیســتم اســتفاده نم�م�

ــور از  ١٣کشــور نوظهور پرداختند که در مورد  ۴٢مقایســه این ســیســتم در  گذاری هدفکش
کنند. نتیجه کشـــور دی�ر از این ســـیســـتم اســـتفاده نم� ٢٩نموده و در مورد  تورم اســـتفاده

شان داده که  صدی میانگین تورم و  ۴٫٨تورم باعث کاهش گذاری هدفمطالعه آنها ن  ٣٫۶در
) و ٢٠٠٨( ٣گنکالو و سلز درصد انحراف معیار آن به نسبت سایر راهبردهای پول� شده است.

انجامد و در تورم به میانگین تورم کمتری م�گذاری هدف) دریافتند که ٢٠٠٩( ٤لین و یه
ند، میزان نوســـانات تورم� کمتری نکمقایســـه با کشـــورهایی که از این نظام اســـتفاده نم�

ستد یجنتا دارند. شان م� دهد که با در نظر گرفتن روند زمان�، ٢٠١٠( ٥مطالعه بریتو و بی ) ن
هایی با تورم پایین تحت این سـیاسـت، دوره شـود و حت�تورم ناپدید م�گذاری هدفمزایای 

 بسیار، رکودی هستند.
باید اشــاره  تورم در کشــورهای در حال توســعه گذاریهدفمشــ0الت همچنین در مورد 

سعه کرد که  شورهای در حال تو ش0الت�ک سه با گذاری هدفدارند که  م نرخ تورم را در مقای
تر م� کند. اول این که در بســیاری از کشــورهای درحال توســعه ارکشــورهای صــنعت� دشــو

این  مدو .تورم آت� کاری بســیار دشــوار اســت بین�پیشاســت و در نتیجه  باالهنوز نرخ تورم 
ـــم� دی�ر گذاری هدفکه ی�0 از پیش نیازهای  ـــتن تعهد به هر نوع هدف اس نرخ تورم نداش

سیاری از کشورهای در حا ست. از آنجا که در ب ها ها و بده�ل توسعه سهم بزرگ� از داراییا
تواند بر تورم ی م�زهای شدید ارشوند، نوساناز نظر ارزش بر حسب پول خارج� حساب م�

در بســیاری از کشــورهای در حال توســعه،  که ســوم این .اثر معکوس و بســیار ناگوار ب�ذارد
ــــتقال ــــت؛اس ــــمیم ل بانک مرکزی با تردید همراه اس نک مرکزی عمدتاً متأثر های بازیرا تص

سلطه مال� در این بانک ای از چهارم این که پاره .ها حاکم استکسری بودجه است و نوع� 
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ــــعه در تأ ــــورهای در حال توس تورم با  بین�پیشمین اطالعات و آمار پیچیده الزم برای کش
ی گذارهدفهای مرکزی در اجرای ســیاســت هایی روبه رو هســتند. در نهایت بانکدشــواری

ستهایی دررم باید به طور منظم گزارشنرخ تو سیا ض� باره  شر کنند و و های پول� خود منت
تورم را نشان دهند و خط سیر آینده سیاست پول� را معلوم کنند و فاصله وض� موجود را با 

 وض� مطلوب نشان دهند.
تورم اســـتفاده گذاری هدفبه طور کل� و بر اســـاس تجارب کشـــورهایی که از ســـیســـتم 

ستنتاج کرد.م� ،اندکرده شفافیت  توان واقعیات زیر را ا ستقالل بانک مرکزی و  اول این که ا
اند، بیشــتر شــده را مدنظر قرار داده تورمگذاری هدفهای پول� در کشــورهایی که ســیاســت

تحت شـــرایط رژیم ارزی شـــناور  گذاری تورماســـت. دوم این که ب0ارگیری ســـیاســـت هدف
گذاری تورم را دنبال هدفبه طوری که تقریباً تمام� کشورهایی که  ؛عمومیت بیشتری دارد

بودند. ســــوم این که در برخ� از کشــــورهای در حال رژیم ارزی شــــناور را پذیرفته  ،اندکرده
های اثرگذاری نرخ بهره بر کنند، کانالگذاری تورم را دنبال م�توســــعه که ســــیســــتم هدف

س ست. این د ضعیف بوده ا ست متغیرهای پول�  سیا سعه ابزارهای  شورها نیازمند تو ته از ک
چهارم  .پول� و بازارهای مال� هستند و باید از دخالت دولت در بازارهای مال� اجتناب نمایند

ــعه که این ســیاســت را پذیرفتهکه برخ� کشــورهای در حا این اند، مشــ0الت� از قبیل ل توس
شدهبده� سر راه انهای عموم� باعث  که  و نهایتاً این ؛ها پدید آیدثبات قیمتد تا موانع� بر 

ــت  ــیاس ــرایط� س ــورها در ش های باال اند که دارای تورمگذاری تورم را انتخاب کردههدفکش
کاهش ارزش پول خود بودههمرا با  ند.ه  یاســـــت  ا ــــ به منظور اجرای س کل  نابراین در  ب
ــرطهدف توان به م�اســاســ� الزم اســت که از آن جمله های گذاری تورم ی� ســری پیش ش

دقیق نرخ تورم، قابلیت کنترل ابزارهای ســیاســت  بین�پیشاســتقالل بانک مرکزی، قابلیت 
ها، ســازگاری و اعتبارپذیری انال نرخ بهره بر قیمتبخشــ� ک پول� برای اهداف عملیات�، اثر

 های پول� اشاره کرد.سیاست

 مروری بر مطالعات پیشین ١-٢

�داخل مطالعات 
سازی های دوگانه ارزی، سیاست ی0ساننظام«) در پژوهش� با عنوان ١٣٨٠جالل� (خیابان� و 

سازی پرداخته است و نتایج این به بررس� تبعات اجرای سیاست ی0سان» و آثار آن بر اقتصاد
سازی بر نرخ تورم به ارتباط بین نرخ ارز در دهد که تأثیر سیاست ی0سانپژوهش نشان م�

شود که اقتصاد سیاه بستگ� دارد، ول� وجود درآمدهای نفت� سبب م�بازار رسم� با بازار 
بر اساس ی�  ایشان کشور در مراحل اولیه اجرای این سیاست، فشار کمتری را پذیرا شود.
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سازی ارزی و سازگاری این سیاست با سایر به بررس� آثار ی0سان ١نگرال�وی شبیه سازی آینده
های اقتصادی بر در این پژوهش تحلیل و بررس� اثر سیاست .پردازدهای کالن م�سیاست

ها بر بین� نشده مدنظر قرار گرفته است و نتایج اثر تکانهشده و پیشبین�ال�و، دو نوع پیش
ها مورد تأکید بوده است. نتایج ها، تولید و تراز پرداختمتغیرهای نرخ ارز بازار سیاه، قیمت
عنوان ی� سیاست در جهت کاهش حاشیه ارزی و  حاصل از اثر ارزش پول رسم� به

سازی ارزی در اقتصاد ایران داللت بر قدرت محدود ابزار سیاست� کاهش ارزش پول ی0سان
مدت و بلندمدت حاشیه ارزی دارد. بدین مفهوم که اگر چه کاهش در کنترل گسترش میان

در نتیجه، کمتر از حد مدت باعث کاهش حاشیه ارزی و تواند درکوتاهارزش رسم� ریال م�
گذاری واردات گردد. اما بعد از ی� و نیم تا دو سال، گذاری صادرات و بیش از حد ارزشارزش

این اثر کامالî زائل شده، ش0اف بین نرخ ارز بازار سیاه و رسم�، با افزایش نرخ ارز در بازار 
بل از اعمال سیاست بر سیاه (به اندازه میزان افزایش داده شده، نرخ ارز رسم�) به حالت ق

بین� نشده اعتباری در ال�و، اهمیت سازگاری شده و پیش بین�های پیشگردد. اثر تکانهم�
مدت تکانه اعتباری باعث افزایش کوتاه کند. اثرهای ارزی و اعتباری را تأیید م�سیاست

ب در تراز واقع� ها و افزایش نرخ ارز در بازار سیاه و تخریتولید، افزایش سطÂ عموم� قیمت
های اعتباری و بودجه دولت� رو پژوهش فوق، اتخاذ صحیح سیاستاز این گردد.ها م�پرداخت

(هماهنگ با مطالعات متعدد در سایر کشورها) از عوامل مهم در موفقیت اجرای سیاست  را
در  دهدداند. نتیجه قابل توجه دی�ر این پژوهش این است که نشان م�سازی ارزی م�ی0سان

های کالن بندی ذخایر به عنوان ی� محدودیت، در نتیجه بخش� سیاستزمان جیره
دهند که اثر ) همچنین نشان م�١٣٨٠خیابان� و جالل� ( اقتصادی در ایران مطرح است.

تواند افزایش ارزش پول در بازار سیاه های اولیه آن، م�مثبت درآمدهای نفت� اگر چه در دوره
های بعدی سازی ارز یاری کند، اما در دورهول� را در اتخاذ سیاست ی0سانو ذخایر، مقامات پ

ها، نرخ با گسترش مجدد کسری بودجه، انبساط اعتبارات، افزایش نقدینگ� و افزایش قیمت
سازی منوط به اتخاذ سیاست ارز در بازار سیاه افزایش یافته، موفقیت در سیاست ی0سان

سازی گردد. لذا موفقیت در ی0سانو بانک مرکزی م� ای و اعتباری دولتمناسب بودجه
مدت و بلندمدت غیرمم0ن به نظر ارزی، صرفاً با اتکا بر درآمدهای زودگذر نفت� در میان

 رسد.م�
سازی نرخ ارز با توجه به سیاست ی0سان«نامه خود با عنوان ) در پایان١٣٨١طیاری (

سازی و شناورسازی نرخ ارز با توجه به نبه بررس� آثار سیاست ی0سا »های تعدیلبرنامه

                                                                                                                                  
1 Forward- Looking 
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با استفاده از روی0رد سیستم� پرداخته  ١٣٧٠‑١٣٨٠های ساختار سیستم� ایران ط� سال
سازی و شناورسازی نرخ ارز است، و نتایج این پژوهش حاک� از این است که سیاست ی0سان

رو دولت دهد. از اینم� شود، اما کسری بودجه را افزایشها م�منجر به بهبود تراز پرداخت
تقاضا مدت سمت های کوتاههای مال� انقباض� اتخاذ کند و از سیاستباید سیاست

های کالن و ساختاری بلندمدت به نحو های پول� انقباض�) در جهت تنظیم سیاستسیاست(
 تری استفاده نماید.معقول

�خارج مطالعات 
دهد که شامل ی� وگانه، ال�ویی را بسط م�ارزی د ) برای اقتصاد تحت نظام١٩٨٧لیزوندو (

بازار رسم� با نرخ خزنده ارز و ی� بازار آزاد با نرخ شناور است وی پس از تحلیل رفتار اقتصاد 
ها تحت نظام دوگانه، آثار انتقال اقتصاد به ی� نظام واحد شناور را بر نرخ ارز و تراز پرداخت

دهد که این آثار دهد. نتایج بررس� او نشان م�مدت مورد بررس� قرار م�به ویژه در کوتاه
به نوبه خود به  وسازی دارد بستگ� به ترکیب پرتفوی بخش خصوص� در زمان ی0سان

شود بستگ� بودن نظام ارزی در اقتصاد اجرا م�های متعددی که به هنگام دوگانه سیاست
گانه ارزی دارند و با توجه به کشورهایی که بازارهای دو دهدنتایج این مطالعه نشان م� دارد.

درجه خزندگ� نرخ رسم� ارز آنها، نرخ اعتبارات داخل� آنها نیز زیاد است، به احتمال زیاد به 
های آزاد و رسم� ارز دچار خواهند بود. به ها و تفاضل زیاد میان نرخمش0الت تراز پرداخت

دخالت در بازار رسم�  سازی ارزی، بایدمنظور حل این مش0الت در چارچوب نظام ی0سان
سازی یا آن که تحت ی� نظام ی0سان ،متوقف گردد و تحت ی� نظام شناور ارزی عمل شود

کم در بلندمدت ها دستارزی، اجازه دخالت در بازار ارزی تا جایی که با تعادل تراز پرداخت
 سازگار باشد، داده شود.

وی در مطالعات خود برخ� از عواقب اتخاذ ی� نظام شناور ارزی یا ی� نظام تثبیت 
ها در دهد که به منظور برقراری تعادل تراز پرداختکند و نشان م�شونده خزنده را بررس� م�

بلندمدت باید نرخ خزش برابر با نرخ ی0نواخت کاهش ارزش پول که برخاسته از ی� نظام 
سازی بازارهای ارزی همان مفاهیم تعادل نتیجه، هر دو روش ی0سان شناور است باشد. در

ی0نواخت را خواهند داشت، به ویژه آن که نرخ کاهش ارزش پول و نیز نرخ تورم تحت نظام 
کند شناور یا خزنده تثبیت شونده، باالتر از نظام دوگانه خواهد بود. همچنین، وی بیان م�

سازی، متفاوت خواهد بود. تحت ن دو نظام مختلف ی0سانسازی بیمدت ی0سانکه آثار کوتاه
شود، ها مدام تعدیل م�ی� نظام شناور، نرخ ارز به منظور ایجاد تعادل مستمر در تراز پرداخت

در حال� که تحت نظام خزنده تثبیت شونده، نرخ ارز توسط مقامات پول� در نرخ ارز داده 
گیرد) (که همراه با کاهش ارزش پول صورت م� اتخاذ ی� نظام شناور گردد.شده تعدیل م�
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با توجه به نرخ رسم� ارز در نظام دوگانه خواهد بود. این که آیا نرخ شناور ارز نیز با توجه به 
هایی دارد که نرخ آزاد ارز در نظام دوگانه، کاهش ارزش داده شود یا خیر، بستگ� به سیاست

شده است. بدین معنا که با فرض ثابت بودن سایر در زمان برقراری نظام دوگانه ارز اتخاذ م�
تر واردات در بازار آزاد و نرخ باالتر خلق (سهم باالتر صادرات در بازار آزاد، سهم پایین عوامل

سازی، نرخ شناور ارز با توجه رود که به هنگام ی0ساناحتمال بیشتری م� ،اعتبارات داخل�)
 کاهش ارزش یابد. به نرخ آزاد ارز متعلق به نظام دوگانه،

های ارز دوگانه شامل ی� نرخ اند در شرایط� که نرخ) نشان داده١٩٨٩( ١پینتو و هوت�
های بسیار رسم� اداره شده و ی� نرخ شناور بازار سیاه باشد، وجود کسری بودجه با نرخ

رایج های اقتصاد بسته بسیار متعدد تورم سازگار است، نه صرفاً دو نرخ که این امر در نظام
های تعادل�، نقطه زین� ثابت هستند. هنگام� که کشش تورم است. به عالوه کلیه این تورم

در تابع تقاضا برای پول بیشتر از واحد باشد، مم0ن است سیاست تعدیل نرخ رسم� ارز به 
سمت نرخ بازار سیاه، منجر به آن شود که اقتصاد یه ی� تورم باال و پایدار در نقطه زین� 

های خود را بر اساس مشاهدات مربوط به تورم کشور بولیوی ها تحلیلود. آننزدی� ش
دهد که برای حداقل کردن حاشیه ارزی تجربه بولیوی نشان م� اند.) انجام داده١٩٨۴-١٩٨۵(

ای های ارزی و بودجهبازار سیاه یا کاهش تورم، نیازی اساس� به هماهنگ� میان سیاست
های رسم� سازی نرخدهد که به منظور ی0سانها نشان م�نهمچنین پژوهش آ وجود دارد.

 تواند فریبنده باشد.و موازی ارز، تکیه بر نرخ رسم� ارز م�
برای ی� کشور نمونه را که در آن،  پول� بحران ی) ی� ال�و١٩٩٠( ٢آگنور و خان

این ال�و اند. در شود، بسط دادههای نرخ ارز منجر به ظهور بازار موازی ارز م�محدودیت
های موازی مقررات کاهش ارزش پول بستگ� به اندازه تغییر برابری نسبت به ش0اف میان نرخ

کند به ها، سازوکاری که کاهش ارزش پول را آغاز م�و رسم� ارز دارد. طبق پژوهش آن
سیاست اعتبارات و مالیات تورم� بستگ� دارد. سیاست انبساط� اعتبارات منجر به افزایش 

های برحسب پول داخل�، منجر ه، احتماالß با تغییر جهت کارگزاران از سمت داراییش0اف شد
کاهش ارزش پول اگر همراه با کاهش  .به کاهش درآمد ناش� از مالیات تورم� خواهد شد

دهد و به طور موقت فرآیند قابلیت اعتبار برابری جدید را افزایش م� ،حاشیه ارزی باشد
 سازد.دگرگون م�فرسایش پایه مالیات� را 
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دهد. نظام اول ) در پژوهش� دو نظام دوگانه ارزی را مورد مقایسه قرار م�١٩٩١لیزوندو (
دهد تا ذخایر ارزی را ثابت نگه دارد. تحت نظام دوم، ام0ان بندی را ارائه م�ی� طرح جیره

یزوندو شود. لبندی برچیده م�تعدیل ذخایر ارزی مم0ن است و به عبارت دی�ر نظام جیره
ها، نرخ واقع� ارز و فاصله میان نرخ آزاد ارز و نرخ آثار اتخاذ این نظام را بر تورم، تراز پرداخت

ای و های گوناگون اقتصادی اعم از سیاست ارزی، بودجهرسم� اتخاذ شده تحت سیاست
یط گیرد که در شراسازی با بازارهای ارزی مورد بررس� قرار داده است. وی نتیجه م�ی0سان

 ها در هر دو نظام مورد مقایسه، از نظر کیف� ی0سان است.اغلب این سیاست ١تعادل� پایدار
بسته نرخ  حت�و دهد، تعادل ی0نواخت را تحت تأثیر قرار نم� ،کاهش ارزش نرخ رسم� ارز

ش جهدهد. افزایش در درجه مدت را نیز تحت تأثیر قرار نم�تعادل کوتاه ارز مورد استفاده،
م� ارز، فاصله میان نرخ رسم� و آزاد را کاهش داده، نرخ واقع� ارز را تحت هر دو نرخ رس

 تحت ی� نظام ،دهد و اگر کشش تقاضا برای پول کمتر از واحد باشدنظام دوگانه، کاهش م�
ها، ش0اف هر دو نرخ را بخشد. افزایش مالیاتها را بهبود م�، تراز پرداختتعدیل ذخایر

دهد و تحت نظام تعدیل قع� ارز را تحت هر دو نظام کاهش ارزش م�کاهش داده، نرخ وا
بخشد. افزایش مخارج بخش عموم� در چارچوب کاالهای ها را بهبود م�ذخایر، تراز پرداخت

دهد و مم0ن است ش0اف میان دو نرخ در غیرقابل مبادله، نرخ واقع� ارز را افزایش ارزش م�
ßها در هر دو نظام بهبود خواهد یافت. آثار تراز پرداخت هر جهت� تغییر یابد، ول� احتماال

ای متفاوت افزایش مخارج عموم� در چارچوب کاالهای قابل مبادله، در هر نظام به گونه
 خواهد بود.

در نظام تعدیل ذخایر، ش0اف میان دو نرخ و خود نرخ واقع� ارز ثابت باق� خواهد ماند، 
بندی ذخایر، آثار به جای مانده اهد شد. تحت نظام جیرهها بدتر خودر حال� که تراز پرداخت

بر ش0اف میان دو نرخ و نرخ واقع� ارز مبهم است، اگر چه احتماالß ش0اف افزایش و نرخ 
بندی سازی بر نرخ تورم تحت نظام جیرهواقع� ارز افزایش ارزش خواهد یافت. آثار ی0سان

ها به معنای بت و کسری تراز پرداختذخایر، به ش0اف موجود بستگ� دارد. ی� ش0اف مث
نیاز به درآمد مالیات تورم� باالتر تحت ی� بازار واحد (ی0سان) است. این که آیا این امر 
مستلزم افزایش یا کاهش نرخ تورم است، به این بستگ� دارد که کشش تقاضا برای پول، 

0اف ارزی موجود با اتخاذ سازی بر شباالخره آثار ی0سان تر از واحد باشد.کوچ� تر یا بزرگ
کرده است به بندی عمل م�بندی در بازار رسم� ی� اقتصاد دوگانه که بدون جیرهطرح جیره

ها از بندی بستگ� دارد. اگر مقدار تراز پرداختهای قبل از اتخاذ جیرهمیزان تراز پرداخت
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ها اگر تراز پرداختمازاد برخوردار یا در تعادل بوده باشد، ش0اف فوق کاهش خواهد یافت و 
 با کسری مواجه بوده، مم0ن است افزایش ش0اف حادث گردد.

های سازی نرخ ارز، بسیاری از کشورهای دارای نظام) در زمینه ی0سان١٩٩۵( ١گلدبرگ
چندگانه نرخ ارز از بازارهای پول� سیاه یا ثانویه در کنار نرخ ارز قفل شده یا تعیین شده در 

دهد که هایی رخ م�ا حراج� برخوردارند. از میان این بازارها، نشتبازارهای بین بانک� ی
با استفاده  )١٩٩۵( مقاله گلدبرگ مستلزم بررس� دقیق آثار پویای ابزار سیاست� متعدد است.

سع� در تعقیب آثار پویا  ،های مربوط استهای چندگانه ارز و نشتاز ی� ال�و که حاوی نرخ
ای، مالیات سازی نرخ ارز، تغییرات واریزنامهدر بازارهای رسم� و موازی ارز به هنگام ی0سان

در ال�و ارائه شده،  ای و تجاری و کاهش رسم� نرخ ارز دارد.های سرمایهبر معامالت حساب
پذیری محدود و انعطافهای رسم� ارز پذیری کامل نرخسازی نرخ ارز با انعطافآثار ی0سان

نرخ ارز مورد بررس� قرار گرفته است. در ارتباط با مورد اخیر، فرض شده است که بانک مرکزی 
گاه برای حمایت از پول داخل�، از طریق فروش ذخایر رسم� ارزی دخالت کند. کنترل های 

ی ارز کامالî هاموجود بر معامالت حساب سرمایه نیز برقرار است و بازار رسم� در کنار نرخ
های کند. همچنین نشتمنعطف بازار غیررسم�، فعالیت دارد و بازارهای سیاه را تحمل م�

ها از طریق قاچاق به وقوع دهد. این نشتاساس� تجاری بین بازارهای موازی و رسم� رخ م�
 به شرح ذیل است:) ١٩٩۵(پیوندد. نتایج اصل� پژوهش گلدبرگ م�

رعت ارز تثبیت شده بین بانک�، ذخایر رسم� ارز در ابتدا به سالف) در نظام دارای نرخ 
ین ب) زمان� که نرخ ارز ب شود.یابد، ول� بعداً میزان بهبود آن کمتر و کمتر م�بهبود م�

تواند به افزایش ارزش شود، کاهش نرخ ارز م�بانک� توسط بانک مرکزی به شدت کنترل م�
تن زی منجر گردد و سپس نرخ موازی پول داخل� با کاسمدت پول داخل� در بازارهای مواکوتاه

ک� ارزش قابل توجه بین بانک�، کاهش ارزش یابد. در بلندمدت، کاهش ارزش نرخ ارز بین بان
ازار بج) وقت� نرخ ارز  هیچ اثری بر تفاضل میان نرخ بازارهای سیاه و قانون� نخواهد داشت.

 ی واریزنامه ارزی منجر به افزایش ی0نواختهابین بانک� شناور آزاد باشد، کاهش مالیات
ل� شود و نیز منجر به کاهش ی0نواخت ارزش پول داخارزش پول داخل� در بازار بین بانک� م�

های ارز بازارهای د) وقت� نرخ ارز بین بانک� شناور آزاد باشد، نرخ شود.در بازارهای موازی م�
های ادل� جدید خود که به دنبال سیاستبین بانک� و موازی به سرعت نسبت به مقادیر تع

م تری که به هنگاگردند. این تعدیل سریع با تعدیالت طوالن�تعدیل م� ،آیندجدید پدید م�
 بسیار متباین است. ،دهندهای کنترل شده بین بانک� رخ م�نرخ
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در این مقاله، مفاهیم بازارهای ارزی را که موارد کاربردی بیشتری  )١٩٩۵( گلد برگ
ارند مورد بررس� قرار داده، ول� به ابزارهای اصالح بازارهای ارز کمتر توجه کرده است. د

های ارزی و تغییر در مالیات صریح های ارزی شامل تغییر در واریزنامهابزارهای اصالح رژیم
گیرد که آثار او همچنین نتیجه م� شود.ای م�های تجاری و سرمایهو ضمن� فعالیت حساب

های بانک مرکزی در کنترل بازار ارزی متفاوت اصالح، بستگ� به میزان دخالت معیارهای
پذیر باشد، تغییرات کوچ� در وقت� نرخ ارز بین بانک� کامالî انعطاف .بین بانک� دارد

های بازار سیاه و بین بانک� تواند به تعدیل فوری و ی0باره نرخهای سیاست� نیز م�پارامتر
گذاری شفاف و با ثبات را به تولیدکنندگان، زیت ارسال عالئم برای قیمتمنجر شود. این امر م

ار ارز و جلوگیری کنندگان جامعه و همچنین حذف برخ� نرخگذاران و مصرفسرمایه های فر	
بالقوه نرخ ارز (در بازارهای ثانویه) را که به هنگام دخالت بانک مرکزی  ١از جهش ی� دفعه

توانند های پویا م�این نوع قیمت در بر دارد. ،دهدبانک� رخ م�در تمدید قانون� نرخ بین 
گیری کارگزاران شوند. اختالالت غیرالزم تولید کنند و باعث ایجاد عدم اطمینان در تصمیم

چنین مالحظات� به ویژه در اقتصادهایی که مواجه با تعدیالت عمده در تولید هستند حائز 
 اهمیت است.
سازی نرخ ارز، تعادل نرخ حقیق� ارز، ی0سان«عنوان ای با مقاله) در ١٩٩٩( ٢سندراجان

 نندهک نییتع عوامل رامونیپ بحث ، به»مورد جمهوری اسالم� ایران و انتخاب نظام ارزی:
 لیتحل روش از استفاده نرخ ارز با سازیاز ی0سان پس یارز نظام نوع و �قیحق مؤثر نرخ ارز

 ،�رنفتیغ بخش در هک است آن از ک�ج حاینتا است. خطا پرداخته حیال�و تصح و �همجمع
 مازاد جادیا به منجر تجارت، رقابلیغ یاالهاک دیاهش تولک با مبادله رابطه در مثبت کشو

 بهبود به منجر تجارت رقابلیغ یاالهاک ینسب یهامتیق شیافزا نیهمچن .شودم� تقاضا
 کشو طور نیهم دارد. نرخ ارز تیتقو بر لزوم امر داللت نیا هک ،شد خواهد �خارج تراز

 یتجار تراز حفظ یبرا هکشود م� شورک یتجار تراز بهبود به منجر زین یوربهره در مثبت
 و یارز یهانترلک چه هر نیبنابرا ت شود.یتقو دیبا حقیق� نرخ ارز دار،یپا صورت به شورک

 یاالهاک یتقاضا شیافزا امر موجب نیا شوند، ترسخت و شتریب یتجار یهاتیمحدود
 تراز بهبود در بالفاصله ن خودیا و گرددم� تجارت قابل یاالهاک به نسبت تجارت رقابلیغ

همچینین  .آورد�م را فراهم حقیق� نرخ ارز تیتقو موجبات و بوده موثر شورک یجار حساب
 با برداشته شود، هیسرما بر حساب هانترلک اگر ،�خارج یهامتیق ماندن ثابت فرض با
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 شیبه افزا هک هستند �داخل یهامتیق تنها تجارت، رقابلیغ یاالهاک واردات سطÂ شیافزا
 ینظام ارز انتخاب نیهمچن شد. خواهد تیتقو �واقع نرخ ارز و بنابراین دهند�م پاس� تقاضا

 یطوره است؛ ب برخوردار تیاهم درجه از مربوطه اقتصاد بر وارده یهاکشو با مقابله در زین
 است؛ در مناسب ریپذانعطاف نظام نرخ ارز ی� �قیحق �داخل یهاکشو با مقابله یبرا هک

 عوامل ند. البتهک�طلب م ثابت را نرخ ارز نظام ی� �اسم �داخل یهاکشو با مقابله هک�حال
 و قرضه اوراق و و پول �خارج ارز یبازارها تیوضع اقتصاد، بودن باز درجه مانند یساختار
 است. مؤثر انتخاب نیدرا زین شورکه اقتصاد یط اولیشرا نیهمچن

مورد  نگاه� به نظام ارزی در ی� اقتصاد نفت�:«ای با عنوان ) درمقاله٢٠٠٣( ١کالسن
‑٢٠٠٢ �زمان دوره یبرا رانیا یارز استیس از یچشم انداز ارائه با »جمهوری اسالم� ایران

است.  پرداخته مدتانیم در نرخ ارز نظام انتخاب با مرتبط موضوعات �به بررس ،١٩٩٣
 صورت نیبد ،دارد دکیتأ نند،ک�م وارد براقتصاد هاکشو هک یریتأث به �ن بررسیا نیهمچن

 لیتسه واسطهبه  ریپذ انعطاف نرخ ارز نظام ی� ،باشند داشته �ها منشأخارجکشو اگر هک
منشأ  اقتصاد در هاکشو اگر �ول .است مناسب ،�قیحق نرخ ارز لیتعد یبرا الزم انات0ام

 نظام انتخاب اریمع �بررس رونیا از شود.م� داده حیترج ثابت نرخ ارز ی� ،باشند داشته �پول
 دیشد تیتثب نظام ی� با سهیمقا در را انهیم نظام ی� ینسب برتری رانیاقتصاد ا یبرا نرخ ارز

 بر نفت متیق راتییتغ از حاصل یهاکشو یبرا هک یبه طور ،ندک�مشخص م آزاد شناور ای
 یهاکشو به نشکوا در �اسم ارز نرخ دهدم� اجازه هک شودشنهاد م�یپ یارز نظام اقتصاد،

 رشد شیافزا و یاقتصاد نوسانات اهشک با یارز نظام نیرا ایز ند؛ک نوسان نفت �متیق
 هر ردنک عمل خوب یبرا الزم شرط نیمهمتر �لکطوره ب .بود خواهد سودمند یاقتصاد

 از منظم طوره ب هکرد یگ�م نشأت نگر ندهیآ �مال استیس ی� از رانیا در یارز استیس
 �رنفتیغ صادرات یهابخش توسعه انیز به منجر هک �قیحق نرخ ارز حد از شیب نوسانات

 .ندک یریشود، جلوگم� اقتصاد

 الpوی تجربی ٣
گذار توانند بر این متغیر اثر، عوامل مختلف� م�تورم زمینهادبیات نظری موجود در  بر اساس

 به .سازی نرخ ارز نیز بر آن ارزیابی خواهد شدی0سانباشند که در این پژوهش نقش سیاست 
ده شسازی نرخ ارز بر تورم، از ی� معادله فیلیپس استفاده منظور ارزیابی اثر سیاست ی0سان

 به صورت زیر است: که

                                                                                                                                  
1 Celasun 
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)١(  

ش0اف تولیدی بر اساس فیلتر  CPI ،itAPGتورم بر اساس شاخص  itΠ که در آن
پرس0ات و ‑ش0اف نرخ ارز حقیق� بر اساس فیلتر هدری� itERGAPR ،١پرس0ات‑هدری�

اس فیلتر ش0اف حجم نقدینگ� بر اس itAPG2Mهمچنین معیار برابری قدرت خرید و 
نیز مربوط به رژیم ارزی  itERA است. متغیر tپرس0ات در کشور مورد نظر در زمان ‑هدری�

در نظر گرفته سازی نرخ ارز متغیر مجازی مربوط به سیاست ی0سان itERUPو  کشورها است
به این صورت که برای هر کشور در هر سال که نرخ ارز ی0سان بوده عدد ی� و در  ،شده است

 صورت صفر است. غیر این

 روش پژوهش ١-٣
 اند، بهکشورهای نوظهوری که تجربه ی0سان سازی نرخ ارز را اجرا کرده در حاضر پژوهش
 زمان� بازه پردازد.م�در این زمینه  گذاریتورم و بررس� نقش هدفآثار این سیاست بر  بررس�

ش حاضر از روش همچنین در پژوه .است ١٩٨۴‑٢٠١۴های شامل سال استفاده نیز مورد
سازی استفاده تر آثار سیاست ی0سان) به منظور تشخیص دقیقDIDها (تفاوت در تفاوت

هستند که به دو دسته تحت عنوان  ٢ی مورد پژوهش نیز کشورهای نوظهورشود. نمونهم�
 شوند.م�درمان تقسیم  کنترل و گروهگروه

ه در آن برنامه کبرنامه است  یابیارز یهاافتیاز ره یDID (�0ها (تفاوت در تفاوتروش 
 ی�ط قبل و بعد ین لحاظ، شرایشود. بد�ا در نظر گرفته میزا و پومورد نظر به صورت درون

 �شود تا اثر خالص و درون�در نظر گرفته م �رات زمانییبا توجه به تغ یا برنامه اقتصادیدرمان 
ن جا فرض یرد، نشان دهد. در ایگ�بر منترل را در کننده و کت که تمام عوامل مشارکبرنامه 
و به متغیرهای کالن اقتصاد تواند بر �، مسازی نرخ ارزسیاست ی0سانه کن است یا �اساس

 یشورهاکن یرا در بتورم  موضوع DID، روش دهین ایتحقق ا یبرا رگذار باشد.یتأثویژه تورم 
گروه  یشورهاکد از آن، با در قبل و بع سازی نرخ ارزی سیاست ی0سانبرنامه ننده درکت کشر

، در DIDند. روش ک�سه میمقا سازی نرخ ارزاجرای سیاست ی0سان قبل و بعد از نترلک

                                                                                                                                  
1 Hodrick-Prescott Filter (HPF) 

بنگالدش، برزیل، بلغارستان، شیل�، چین، کلمبیا، جمهوری چ�، مصر، استونیا، شامل آرژانتین، بحرین،  ٢
مجارستان، هند، اندونزی، ایران، عراق، اردن، قزاقستان، کویت، لتون�، لیتوانیا، مالزی، موریس، م0زی�، 

سلواک�، نیجریه، عمان، پاکستان، پرو، فیلیپین، لهستان، قطر، رومان�، روسیه، عربستان سعودی، جمهوری ا
 آفریقای جنوبی، سریالنکا، سودان، تونس، ترکیه، اوکراین، امارات متحده عربی، ونزوئال و ویتنام
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سه ینش مورد مقاکر وایمتغ ی�ط قبل و بعد از یشرا ،)یتحول (اقتصاد ی� �ند بررسیفرآ
 �ر عواملییسطه تغنش به واکر وایار شده در متغ0رات آشیین حالت تغیرد. در ایگ�قرار م
 ).٢٠٠۵، �١وسته است (لیتحول به وقوع پ ی�ه در قبل و بعد از کاست 

زمان  �در برنامه ط ١ گروه یشورهاکه ک یوجود دارد، به طور گروهاگر فرض شود دو 
 aن فرض شود یگیرند، همچنن برنامه قرار م�یخارج از ا ٠ گروه یشورهاکنند و ک�ت مکشر
است و  a<bه ک یدهد، به طور�را نشان م سازیی0سانقبل و بعد از  �ی زمان، دو دورهbو 
مستقل و  یرهایمتوازن مربوط به متغ ییتابلو یهامجموعه داده ی�ه کز فرض شود ین

 ف نمود:یر را تعریز یمجاز یرهایتوان متغ�وابسته وجود دارد، م

)٢( 
١ باشد ١ گروه در مستقر کشور

٠ باشد ٠ گروه در مستقر کشور
 

 براین:عالوه

)١ )٣
٠ 

 تت جستن در برنامه است و به صورکشر �عنی، bدر زمان  ١ گروهدر این صورت ماندن در 
timeT*iTreated=itDID  است. اگرityشور ک ینش بالقوه براکر وای، به عنوان متغi  در زمان
t ٠ه ک یبوده به طورj=١ ت وکانگر عدم شری، ب j=س پت در برنامه باشد، ک، نشان دهنده شر

 ) عبارت است از:itYر مشاهده شده (یمتغ

)۴( ١ ٠ ١
١ ٠ ١  

تورم  ی(که شامل متغیرهای توضیح دهنده �ونیرگرس �به ال�وی خط Xبا ورود بردار 
 یف) تعر۵( را به صورت رابطه �افته خطیتوسعه  یتوان ال�و�م ،)) است١( بر اساس روابط

برآورد  ییتابلو یها) و کاربرد دادهLSEبه روش حداقل مربعات ( DIDب ینمود که در آن ضر
 :٢شود�م

)۵( ١

                                                                                                                                  
1 Lee 

 ) مراجعه شود.١٣٩٢برای توضیح بیشتر به منبع یزدان� ( ٢
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هم عامل اخالل  itvو  یبه اثرات انفراد مربوط یخطا iεاست که  it+viε=itu که در آن
 v �ق خود همبستگیتوانند از طر�م ibu و iauکند که �) بحث م٢٠٠٢( �ل ون است.یرگرس

 ین ال�ویچن ی) برا�(اثرات تصادف REن زننده یکه تخم یدر زمان وابسته باشند، به طور
 استفاده شود.

و  =j ١ اند باانجام داده سازی نرخ ارز راسیاست ی0سانی که یشورهاکن رابطه اگر یدر ا
نترل، کاند به عنوان گروه ی که این سیاست را اتخاذ نکردهیشورهاکبه عنوان گروه مشارکت و 

شوری کدر  متغیرهای کالن ینشان دهنده y ١ مثال ین براینشان داده شوند، بنابرا j= ٠ با
که این سیاست را  شوری استکدر این متغیرها ، y ٠ نجام داده است واسیاست را  است که

ه کد ینما�ف میم مختلف را توصیز دو رژین Treatedس ینترل) است. اندکاجرا نکرده (گروه 
، =Treated ١ سکو برع اجرای سیاستانگر دوره قبل از یباشد، ب =Treated ٠ چهچنان

 .)١٣٩٢(یزدان�،  است سیاستنشان دهنده دوره بعد از 
: مقدار متوسط متغیر ١βت صورضرایب متغیرها به ، تعریف )۵( رابطه دربراین عالوه

مقدار متوسط متغیر وابسته برای گروه : ١β+Tβ قبل از وقوع رویداد، کنترلوابسته برای گروه 
متوسط متغیر وابسته برای گروه کنترل بعد از وقوع  مقدار :١β+rβدرمان قبل از وقوع رویداد، 

متغیر وابسته برای گروه درمان بعد از وقوع  مقدار متوسط: ١β+ DIDβ + Tβ+ rβ و رویداد،
 به صورت زیر است: DIDبرآوردگر روش  صوررتدر این  رویداد است.

)۶( ١ ١ ٠ ١
١ ٠ ٠ ٠ ١

١ ١ ١  

ضرب دو متغیر، میزان شود، ضریب حاصلمشاهده م�) ۶(طور که در رابطه همان
 دهد.اثرگذاری رویدادی مشخص بر متغیر وابسته را نشان م�

 نتایج تجربی ۴
تورم بدون و با متغیرهای کنترل به  ال�ویمربوط به برآورد  )١نتایج ارائه شده در جدول (

کشور نمونه مربوط به کشورهای نوظهور  ۴۵های تابلویی برای داده و در چارچوب DIDروش 
)، متغیر مجازی π(تورم ی اول رگرسیون خط� بین متغیر در معادله ط� دوره مورد نظر است.

)، متغیر مجازی مربوط به کشورهای با Timeسازی نرخ ارز (مربوط به سال سیاست ی0سان
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دهنده اثر ) و متغیر مجازی نشانTreatedنظر (ی مورد دوره سازی نرخ ارز ط�ی0سان
 ) است.DIDی مورد نظر در کشورهای درمان (برنامه

)٠ )٧ ١ ٢ ٣ 

معادل مقدار متوسط متغیر وابسته  ٠βتوان بیان کرد که ضریب م� DIDبا توجه به روش 
معادل مقدار متوسط  ٠β+ ١βسازی نرخ ارز، مجموع ضرایب بل از ی0سانبرای گروه کنترل ق

معادل مقدار متوسط  ١β+ ٣β سازی نرخ ارز،متغیر وابسته برای گروه درمان قبل از ی0سان
معادل مقدار  ٠β+ ١β+٢β+ ٣βسازی نرخ ارز و متغیر وابسته برای گروه کنترل پس از ی0سان

سازی نرخ ارز است. حال برای بدست متوسط متغیر وابسته برای گروه درمان پس از ی0سان
کاف� است در ابتدا قبل از سیاست مورد نظر، اختالف مقدار  DIDآوردن برآوردگر روش 

ی متوسط متغیر وابسته برای گروه درمان را از همین متوسط برای گروه کنترل و در مرحله
، مجدداً اختالف مقدار متوسط متغیر وابسته برای گروه درمان را از سیاست مورد نظر بعد از

همین متوسط برای گروه کنترل محاسبه کرده و سپس تفاضل این دو مقدار را به دست آورد. 
 به بیان ریاض� عبارت است از:

)٣ )٨ ٠ ١ ٢ ٣ ٠ ٢ ٠ ١ ٠ 

)، ش0اف نسبت نقدینگ� به تولید Yی دوم متغیرهای کنترل ش0اف تولید (معادلهدر 
که  اند) نیز وارد ال�و شدهRERGAP) و ش0اف نرخ ارز حقیق� (M2GAPناخالص داخل� (

پرس0ات و نظریه برابری قدرت خرید ‑ش0اف نرخ ارز حقیق� بر اساس دو روش هدری�
قیق� در کشورهای مختلف محاسبه شده است در روش اول، نرخ ارز ح .محاسبه شده است

پرس0ات به عنوان ش0اف در نظر گرفته شده ‑های آن بر اساس فیلتر هدری�و سپس سی0ل
بدست آمده  ٢٠١٠است. در روش دوم، نرخ ارز حقیق� بر اساس برابری قدرت خرید سال 

بری قدرت است، و سپس اختالف نرخ ارز حقیق� واقع� در هر سال از نرخ ارز حقیق� برا
اند. باید اشاره کرد که در حقیقت خرید، به عنوان ش0اف نرخ ارز حقیق� در نظر گرفته شده

این دو ش0اف برای نرخ ارز حقیق� به عنوان دو حد کمترین و بیشترین به ترتیب بر اساس 
پرس0ات و ش0اف نرخ ارز حقیق� ‑ش0اف نرخ ارز حقیق� محاسبه شده با فیلتر هدری�

تواند از اول� کمتر با برابری قدرت خرید هستند و ش0اف نرخ ارز حقیق� نه م�محاسبه شده 
 و نه از دوم� بیشتر باشد.

شود که ضریب مربوط به ، مالحظه م�)١(به طور کل� با توجه به نتایج موجود در جدول 
، )DIDاند (سازی نرخ ارز در کشورهایی که این سیاست را اجرا کردهسیاست ی0سان متغیر
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در هر دو معادله اول و دوم از لحاظ آماری معنادار است و نشان داده که این سیاست به طور 
نتایج  به عبارت دی�ر، شده است. مورد نظر نرخ تورم در کشورهای افزایشمتوسط باعث 

سازی نرخ ارز در کشورهای درمان که سیاست ی0سان دهدنشان م� )١(ارائه شده در جدول 
 ی مورد بررس�، تورم را افزایش داده است.نترل ط� دورهنسبت به گروه ک

سع� شده است که نقش متغیرهای کنترل� نیز در این زمینه  )١(ی دوم جدول در معادله
مورد ارزیابی قرار گیرد. بر این اساس بعد از ورود متغیرهای کنترل� مورد اشاره در قبل، 

مثبت بود، در معادله دوم نیز  DIDیر ی اول که ضریب متغشود نتایج معادلهمالحظه م�
، اختالف معناداری را معادلهدو در  DIDنکته قابل توجه این است که ضریب  .شودتأیید م�

های مناسب شدت تورم توان با ب0ارگیری سیاستدهد که م�م� و این موضوع نشان ندارد
 سازی را کاهش داد.ایجاد شده پس از اجرای سیاست ی0سان

دهد که مثبت� است و نتایج نشان م� مقدار تولید براین ضریب مربوط به ش0افعالوه
سازی نرخ ارز داشته تواند اثر مثبت بر تورم بعد از اجرای سیاست ی0سانش0اف تولید، م�

ترین متغیرها در این ال�و، ش0اف نرخ ارز حقیق� است که نتایج باشد. همچنین ی�0 از مهم
شود در نهایت ضریب یش ش0اف نرخ ارز حقیق� منجر به افزایش تورم م�دهد افزانشان م�

 مربوط به اعمال سیاست پول� بیش از روند گذشته آن نیز اثر مثبت بر تورم داشته است.
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 ١جدول 
 DIDالGوی تورم با متغیرهای کنترل به روش  بهنتایج مربوط 

 اول معادله متغیرها
 دوم معادله
ال�و با ش0اف نرخ ارز بر اساس معیار 

HP 
ال�و با ش0اف نرخ ارز بر اساس 

PPP 
مبداء عرض از 

)C( 
 

***٢٫٠۴ 
]٠٫۵[ 

***٠٫١٢ 
]٠٫٠٠٨[ 

***٠٫١٢ 
]٠٫٠٠٨[ 

Treated 
***١٫٨٩‑ 
]٠٫۵[ 

***٠٫٠۵۴‑ 
]٠٫٠١٢[ 

٠٫٠۵٢‑ 
]٠٫٠١٢[ 

Time 
***١٫٨٧‑ 
]٠٫۵[ 

***٠٫٠٨٢‑ 
]٠٫٠٠٨[ 

**٠٫٠٨۶‑ 
]٠٫٠٠٨[ 

DID 
***١٫٨۵ 
]٠٫۵[ 

*٠٫٠٢٣ 
]٠٫٠١٢[ 

*٠٫٠٢ 
]٠٫٠١٣[ 

GAP ___ 
***٠٫١٨٣ 
]٠٫٠٣۶[ 

***٠٫١٩ 
]٠٫٠٣٢[ 

RERGAP ___ 
٠٫٠٠٢ 

]٠٫٠١٧[ 
***٠٫٠٣٩ 
]٠٫٠٠۴[ 

M2GAP ___ 
***٠٫٠٠٠٠١۴ 
]۴٫٢٢[ 

***٠٫٠٠٠٠١١ 
]٠٫٠٠٠٠٠۴[ 

ERA ___ 
***٠٫٠١٣ 
]٠٫٠٠١[ 

***٠٫٠١٣ 
]٠٫٠٠١[ 

 منبع: نتایج پژوهش
است. اعداد داخل پرانتز  ٪٩٠، ٪٩۵، ٪٩٩ی سطÂ معناداری دهندهنکته:***، **، * به ترتیب نشان یادداشت.

 بیانگر میزان احتمال و اعداد داخل کروشه بیانگر انحراف معیار است.

سازی بر نرخ تورم، آن دسته از کشورهای تر اثر ی0سانبه منظور بررس� دقیق در ادامه
اند اند، به عنوان نمونه جدید انتخاب شدهسازی را اجرا کردهنسیاست ی0سا مورد مطالعه که

و  اندگذاری نرخ تورم را دنبال نمودهروی0رد هدف و این کشورها به دو دسته کشورهایی که
ها و رگرسیون به صورت جداگانه برای آن اندشده، تفکی� اندای که آن را دنبال نکردهدسته

 گذاری تورم استدی�ر برنامه مورد نظر در این حالت، هدفاست. به عبارت  تخمین زده شده
گروه کنترل مورد نظر (کشورهایی  برای این گروه نسبت به DIDکه آیا ضریب  هو بررس� شد

) ارائه ٢متفاوت است یا نه؟ این نتایج در جدول ( اند)،که سیاست هدف گذاری تورم نداشته
 شده است.
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 ٢جدول 
 م با متغیرهای کنترل برای کشورهای با روی�رد هدفگذاری تورمنتایج مربوط به الGوی تور

 اول معادله متغیرها
 دوم معادله

ال�و با ش0اف نرخ ارز بر اساس معیار 
HP 

ال�و با ش0اف نرخ ارز بر 
 PPPاساس 

 )Cعرض از مبداء (
*١٫٢٢ 
]٠٫۶۵[ 

***٠٫٠٩٨ 
]٠٫٠١۴[ 

***٠٫٠٩۵ 
]٠٫٠١۴[ 

Treated 
٠٫۵۶ 

]٠٠٢/١[ 
٠٫٠٢٨‑ 

]٠٫٠١٧[ 
*٠٫٠٣١‑ 
]٠٫٠١٩[ 

Time 
٠٫۶٧‑ 

]٠٫۶٧[ 
***٠٫٠۵٢‑ 
]٠٫٠١٣[ 

**٠٫٠۵٨‑ 
]٠٫٠١۴[ 

DID 
٠٫٢٩ 

]١٫٠٧[ 
٠٫٠٠۵‑ 

]٠٫٠١٧[ 
٠٫٠١١‑ 

]٠٫٠١٨[ 

GAP ___ 
***٠٫٣٣ 
]٠٫١٢[ 

***٠٫٣۴ 
]٠٫٠١٢[ 

RERGAP ___ 
***٠٫٠۶١ 
]٠٫٠١٨[ 

***٠٫٠۵١ 
]٠٫٠١٢ [ 

M2GAP ___ 
***٠٫٢۴ 
]٠٫٠٧٨[ 

**٠٫٢ 
]٠٫٠٨[ 

ERA ___ 
***٠٫٠١۶ 
]٠٫٠٠٢۶[ 

***٠٫٠١٩ 
]٠٫٠٠٢٨[ 

 منبع: نتایج پژوهش
است. اعداد داخل پرانتز  ٪٩٠، ٪٩۵، ٪٩٩ی سطÂ معناداری دهندهنکته:***، **، * به ترتیب نشان یادداشت.

 بیانگر میزان احتمال و اعداد داخل کروشه بیانگر انحراف معیار است.

و بدون در نظر گرفتن متغیرهای کنترل  DIDی اول، نتایج ال�وی تورم با روش در معادله
 اند.ی دوم متغیرهای کنترل نیز وارد ال�و شدهاست و در معادله

) برای معادله اول، مقدار متوسط متغیر وابسته ٢با توجه به نتایج ارائه شده در جدول (
است و سایر ضرایبب تخمین�  ١٫٢٢) معادل ٠رخ ارز (سازی نبرای گروه کنترل قبل از ی0سان

رسد که سیاست معنادار نیستند. بر این اساس بدون وجود متغیرهای کنترل، به نظر م�
سازی نرخ ارز اثرگذار نبوده و نقش� در کاهش آن گذاری تورم بر تورم ناش� از ی0سانهدف

کنترل در این زمینه مورد بررس�  نداشته است. در ادامه سع� شده است که نقش متغیرهای
 قرار گیرد که در معادله دوم به این مطلب پرداخته شده است.



 یو ارز �پول یهااستیس ساالنه شیهما نیوهفتمستیمجموعه مقاالت ب ١٧٠

های مربوط به رف� بر این اساس بعد از ورود متغیرهای مورد اشاره در قبل و انجام آزمون
دهد در تخمین ال�وی تورم با ش0اف نرخ ارز حقیق� بر مش0الت رگرسیون، نتایج نشان م�

ار برابری قدرت خرید، مقدار متوسط متغیر وابسته برای گروه کنترل قبل از اساس معی
و این مقدار برای گروه درمان قبل از اجرای این سیاست  ٠٫٠٩۵) معادل ٠( گذاری تورمهدف

)٠ است. این در حال� است که  ‑٠٫٠٣١) برابر با ١ها (و تفاضل آن ٠٫٠۶۴)، معادل ١
٠( گذاری تورمهدفمقدار متوسط متغیر وابسته برای گروه کنترل بعد از اجرای سیاست 

١( و این مقدار برای گروه درمان ٠٫٠٣٧) معادل ٢ ٢ و  ‑٠٫٠٠۵) معادل ٣
١ها (تفاضل آن اوت ها است. در نتیجه برآوردگر تفاوت در تف ‑٠٫٠۴٢) برابر با ٣

)DID آید. بدست م� ‑٠٫٠١١)، برابر با 
این در حال� است که در تخمین ال�وی تورم با استفاده از ش0اف نرخ ارز حقیق� بر اساس 

گذاری هدفپرس0ات مقدار متوسط متغیر وابسته برای گروه کنترل قبل از ‑فیلتر هدری�
از اجرای این سیاست (و این مقدار برای گروه درمان قبل  ٠٫٠٩٨) معادل ( تورم

است. این در حال� است که مقدار  ‑٠٫٠٢٨) برابر با ١و تفاضل آن ها ( ٠٫٠٧)، معادل ١
) ٢( گذاری تورمهدفمتوسط متغیر وابسته برای گروه کنترل بعد از اجرای سیاست 

١و این مقدار برای گروه درمان ( ٠٫٠۴۶معادل  ٢ و تفاضل  ‑٠٫٠١٣) معادل ٣
١آنها ( )، برابر DIDاست. در نتیجه برآوردگر تفاوت در تفاوت ها ( ‑٠٫٠٣٣) برابر با ٣

 آید. بدست م� ‑٠٫٠٠۵با 
نشان دهنده و معنادار نیست، ول� منف� است  DIDشود اگر چه ضریب متغیر مالحظه م�

ود ضریب مربوط این وج سازی نرخ ارز است. باگذاری بر تورم ناش� از ی0ساناثر سیاست هدف
تواند م� گذاری تورمهدف دهد که سیاستمنف� است و نشان م� Timeو  Treatedبه متغیر 
اثرگذار باشد. به طور ویژه ضریب مربوط به متغیر  سازی نرخ ارزناش� از ی0سان بر تورم

Treated ری گذاسازی نرخ ارز که هدفدهد در گروه کشورهای با سیاست ی0ساننشان م�
 تورم دنبال شده است، تورم کمتری به طور متوسط تجربه شده است.

 های سیاست�گیری و توصیهنتیجه ۵
سازی نرخ ارز در دوره مورد نظر و برای به طور کل� نتایج نشان داد که سیاست ی0سان

تورم شده کشورهای مورد پژوهش اعم از کشورهای گروه کنترل و درمان، منجر به افزایش 
. همچنین این سیاست منجر به افزایش تورم در کشورهای گروه درمان نسبت به گروه است

کنترل شده است و عالمت مربوط به این متغیر نیز از نظر آماری معنادار است. این در حال� 
است که نقش شرایط اقتصاد کالن و محیط اقتصادی، در اثرگذاری این سیاست تعیین کننده 
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گذای تورم برای اجرای این ساست ن نتایج نشان داد که سیاست هدفبرایعالوه بوده است.
 بر این اساس: تواند ضروری باشد.م�
مدت همراه های تورم� در کوتاهسازی نرخ ارز قطعاً با هزینهاجرای سیاست ی0سان �

خواهد بود که نتایج پژوهش نیز این مطلب را نشان داد و در گروه درمان نسبت به گروه 
ورم باالتری مشاهده شد. با توجه به این که اجرای این سیاست ی� ضرورت کنترل، ت

های تکمیل� این بار تورم� را کنترل نمایند. توانند با سیاستاست، مقامات پول� م�
های انبساط� پول� در مدت از سیاستبرای مثال با توجه به نتایج موجود باید در کوتاه

 ارزی را نیز به سمت شناور شدن حرکت ندهند.این دوران اجتناب شود و نوع نظام 
های اتخاذ شده توسط مقامات پول� به طور کل� شرایط کالن اقتصادی کشور و سیاست �

سازی ایفا سیاست ی0سان نقش بسزایی بر بهبود عمل0رد اقتصادی کشور پس از اجرای
 کنند.م�

پرس0ات ‑دری�با توجه به ضریب مربوط به ش0اف نرخ ارز حقیق� بر اساس شاخص ه �
و برابری قدرت خرید، ش0اف نرخ ارز حقیق� به عنوان عامل موثر بر نرخ تورم نقش 

اگر ش0اف نرخ ارز حقیق�  کهبه طوری  ،کندمهم� را در ایجاد ثبات در اقتصاد ایفا م�
تواند به ثبات اقتصادی کم� کند. اما در صورت� که مقدار این در سطÂ پایین� باشد، م�

Âکالن اقتصادی به همراه دارد. ش0اف در سط Âباالیی باشد، آثار نامطلوبی را در سط 
از آن جایی که ش0اف نرخ ارز حقیق� تحت تأثیر درآمدهای نفت� است، به علت وقوع  �

های مثبت یا منف� نفت�، این متغیر دچار نوسان و بی ثبات� خواهد شد. بنابراین شوک
 .شودارزی مازاد توصیه م� نگهداری ذخیره

 توان بیان کرد کهتوصیه سیاست� با توجه به نتایج پژوهش م� ترینمهمبه عنوان  �
سازی نرخ ارز تعیین کننده گذاری تورم در کنترل تورم بعد از اجرای سیاست ی0سانهدف

است. بر این اساس مقامات پول� در اقتصاد ایران باید به عنوان ی� پیش شرط برای 
 گذاری تورم را مطرح کنند.سیاست هدفسازی نرخ ارز، اجرای ی0سان

 فهرست منابع
 و پول درباره مقاله پنâ» توسعه حال در یشورهاک در ارز یمواز یهانرخ« استفان نل.کا ؛م �ل.کی

 قاتیتحق مؤسسه ،یارندی �صادق ال
ه فیس و پناه زدانی احمد ترکد وا،یش رضا ترکارز، ترجمه د
 ١٣٧۴ماه  یران، دیا �اسالم یجمهور یزکمر کبان ک�بان و �پول

) ارزیابی تأثیر نظام ارز شناور بر واردات، صادرات غیرنفت� و سطÂ عموم� ١٣٧۵ضرغام�، باب� (
 ها، پایان نامه کارشناس ارشد، دانش�اه تربیت مدرس.قیمت
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س� های ارز و تورم: ی� تحلیل تجربی در مورد ایران، پایان نامه کارشنا) نرخ١٣٧۶شهاب، محمدرضا (
 ارشد، دانش�اه تربیت مدرس.

نامه دکتری )، نظام ارزی مناسب و استراتژی خروج از نظام موجود، پایان١٣٧٩عربی، سیدهادی (
 دانش�اه تربیت مدرس.

پروژه تحقیقات� مؤسسه مطالعات و  »سازی بر متغیرهای کالن اقتصادیاثر ی0سان«ناصر خیابان�، 
 .١٣٨٠ های بازرگان�پژوهش

) ارتباط متقابل انتخاب نظام ارزی و تغییرات نرخ مؤثر واقع� ارز، پایان �١٣٨٢، سهیال (جبل عامل
 نامه دکتری، دانش�اه عالمه طباطبایی.

)، نظام ارزی مناسب ایران با هدف کنترل تورم و تولید کل و توجه به نقش یورو ١٣٨۵عراقچ�، احمد (
 ش�اه تهران.در اقتصاد امروز، پایان نامه کارشناس� ارشد، دان

 النک �اساس یرهایمتغ بر سازی نرخ ارزی0سان استیس ریتأث«محمدی، تیمور؛ غالم�، امیر، 
 ٧۴‑۴٩، ص ٢٩، شماره ١٣٨٧فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، تابستان » یاقتصاد

 )، پایان نامه کارشناس� ارشد، دانش�اه تربیت مدرس.١٣٨٧عبدالله�، شیرین (
های مال�: تجربه های مال� سرمایه و بخشهای ناگهان� جریانتحلیل توقف)، ١٣٩٢یزدان�، مهدی (

 نامه دکتری دانش�اه اصفهان. یانپا کشورهای دارای بازار نوظهور،
 نیب رابطه �بررس« درضا،ی؛ نخل�، س�عل فرد، یطاهر حامد؛ ؛ صاحبهنر،ی، مهد�شاهدان �صادق

 ):SSVSن یشیپ تابع با BVAR افتیز رها استفاده با( یاقتصاد النک یرهایمتغ و نرخ ارز
 شماره ،١٣٩٢ تابستان زدهم،یس سال ،یاقتصاد پژوهشنامه ، فصلنامه»رانیا یمورد مطالعه
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 های پول� و ارزیسیاست ساالنه وهفتمین همایشمجموعه مقاالت بیست
 ثبات مال� بستر رشد اقتصادی پایدار

 

 رانیپادچرخه در اقتصاد ا �پول یهااستیو س �سلطه مال

 †انینادر نیمحمدام * �نیینا �احمدرضا جالل دیس

رابطه مبادله و  یهااصابت تکانه جهینت یادیتا حدود ز رانیدر اقتصاد ا یتجار یهاچرخه
 �یکالس تیآنها به کل اقتصاد از کانال بودجه دولت بوده است. مأمور یو تسر �نفت یدرآمدها

در همه  یاتجربه نیاست، اگرچه در عمل چن یاپادچرخه یهااستیس تیهدا �پول استیس
 �مال یهااستی. سستیدر حال توسعه، قابل مشاهده ن ایوظهور  یژه کشورهایکشورها، به و

 نیشده است. انوظهور مشاهده  یاز اقتصادها �رونق در برخ یهاچرخه در دورههم �و پول
 امدی. معموالß پکنند�م دیکل را تشد یرابطه مبادله بر تقاضا یهااثر مثبت تکانه هااستیس
ارزش واحد  شیو افزا �داخل �تورم یفشارها تیکل، تقو یش تقاضایافزا ت،یوضع نیا هیاول

 �را بررس �پول استیس یاتا عمل0رد پادچرخه کند�مقاله تالش م نیات. بوده اس �پول مل
به دست آمده نشان  جی. نتادینما ییخصوص شناسا نیرا در ا �مال یهااستینموده و نقش س

بر نحوه  یمعنادار ریبودجه تأث یکسر �مال نیبودجه دولت و نحوه تأم تیکه وضع دهد�م
 دهد�انجام شده نشان م یتجرب یهااست. آزمون داشته رانیدر اقتصاد ا �پول استیعمل0رد س

در اغلب فصول  ١٣٩۵‑١٣۶٩ یهادر دوره سال �و به تبع آن عمل0رد پول �مال یهااستیکه س
نرخ تورم و نرخ ارز  شیعمل0رد افزا نیا امدیبوده است. پ �رونق، انبساط یهادر دوره ژهیبه و
بوده است. مشاهدات و  رانیو بعضاً رکود در اقتصاد ا ید اقتصادکاهش رش تاًیو نها �اسم

در نظام  �نکته اشاره دارد که در قالب ساختار سلطه مال نیشده به ا هیارا یها�بررس
 �اهداف مال انیتزاحم م جادیباعث ا �رتعادلیغ یاعمل0رد بودجه ،�کالن کنون یاستگذاریس

توان  طیشرا نیگردد. در ا�خود م �استیس یبر اهداف و ابزارها یو کنترل بانک مرکز
 ی. براابدی�م لیتقل یعمل0رد نیمحدود کردن تبعات نامطلوب چن یبرا �پول استگذاریس

راهبرد  نیاست. ا یمتوازن ساختار �قاعده مال نیتدو �راهبرد اساس ت،یوضع نیخروج از ا
موثرتر  تیدر جهت هدا یبانک مرکز یررا محدود ساخته و استقالل ابزا �سلطه مال
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نرخ سود،  یدر خلق معما �نقش ترازنامه ناتراز نظام بانک
 رانیاز اقتصاد ا یشواهد�: نگینرخ تورم و رشد نقد

 †حمید زمانزاده * احمد بدری

دارد که جهت  یینشان از ظهور معما �کنون طیدر شرا رانیکالن اقتصاد ا یرهایمتغ لیتحل
کننده روشن و قان� �نییتب ازمندین ،یبانک مرکز �و نظارت �پول استیدر س حیصح 0ردیاتخاذ رو

سه  �نرخ سود بانک �کاهش معنادار نرخ تورم و چسبندگ ،�نگینرخ رشد نقد شیاست. افزا
و نرخ تورم  �نرخ سود اسم انیم ییسو واگرا �یکه در آن از  دهند�م لیمعما را تش0 نیضل� ا

 یمطالعه در پ نیاست. ا افتهیو نرخ تورم بروز  �نگینرخ رشد نقد انیم ییواگرا �رید یو از سو
روشن  �نییزده و تب وندیها را به اقتصاد کالن پبانکاست که اقتصاد خرد  �نیمدل نو �طراح

که  شود�منعکس م �مال یهاها در صورت. اقتصاد خرد بانکدیفراهم نما ذکورم یمعما یبرا
است . لذا  یحسابدار یو شناخت اقالم آن تابع اصول و استانداردها یریگاندازه یارهایمع

 میبا مفاه یحسابدار یها�یو تکن میمفاه نیارتباط ب یبرقرار ییتوانا دیمدل مورد نظر با
اقتصاد کالن مرتبط  یرهایمتغ ریرا با مقاد �ارقام ترازنامه نظام بانک واقتصاد را داشته باشد 

که  دهد�نشان م رانیا �رفتار ترازنامه نظام بانک نییمطالعه، تب نیا جیاساس نتا بر. دینما
موثر است.  �نگینقد تیفیک جهیآن و در نت یها�بده تیفیبر ک �نظام بانک یهاییدارا تیفیک

 �ناسالم انیجر ،�ترازنامه نظام بانک یهاییموهوم و منجمد در سمت دارا یهاییانباشت دارا
موهوم نظام  یهاییمتأثر از دارا �نگیاز نقد �که در آن بخش دهد�را ش0ل م �نگیقداز خلق ن

است که  تیواقع نیا نیمب �تیوضع نی. چنمینام�م پشتوانهیب �نگیاست که آن را نقد �بانک
 یریب0ارگ هیآن در سا یناتراز است و توزان ظاهر �و مال یبه مفهوم اقتصاد �ترازنامه نظام بانک

نه تنها تداوم عمل0رد نظام  تیوضع نیحاصل شده است. تداوم ا ینادرست حسابدار یهاروش
 �قیو حق �را در بخش اسم �متفاوت یتصاداق یامدهایبل0ه پ افکند،�را به مخاطره م �بانک

قابل مشاهده است. در واق�  رانیاقتصاد ا �کنون تیبه دنبال دارد که در وضع زیاقتصاد کالن ن
موجب شده است به رغم  ،�نظام بانک یهاییدارا تیفیمتأثر از کاهش ک �نگیکاهش توان نقد

در برابر  �سو شاهد کاهش نرخ تورم و مقاومت نرخ سود بانک �یاز  ،�نگینقد یباال یرشدها
 یکه بروز رکود اقتصاد میباش یاعتبار یاز تنگنا دکنندگانیتول بیآس �رید یکاهش و از سو
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 یو ارز �پول یهااستیس ساالنه شین همایوهفتمستیمجموعه مقاالت ب

 داریپا یبستر رشد اقتصاد �ثبات مال
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� کالحسنه بانقرض التیدر تسه انیمشتر اعتبارسنج
 رانیصادرات ا
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وصول  التیل مطالبات معوق و تسه0شور، مشک یدارکبان ستمیس �الت اساس0از مش ی�0
در  یارآمدکنقش  �کدر نظام بان یاعتبار �سیمدل جهت سنجش ر نینشده آنها است. تدو

 نیداشت. هدف از ا خواهد یو اعتبار �ها و موسسات مالکبان یوربهره شیافزا یراستا
 یسازو مدل رانیصادرات ا کبان انیمشتر یاعتبار �سیر برعوامل موثر  ییشناسا قیتحق

 یرهایاز متغ یامجموعه ریمنظور، تاث نیالحسنه است. به اقرض التیعلل معوق شدن تسه
مدت زمان بازپرداخت، مبل�  الت،یاستفاده از تسه ینهیزم قه،یمستقل شامل ارزش وث

پنâ  یادر دوره رانیصادرات ا کاناز شعب ب ی�0 انیمشتر یفرد اتیخصوص �و برخ تالیتسه
علل معوق شدن  یسازمدل یاست. براقرار گرفته �مورد بررس ١٣٩۴تا  ١٣٩٠ساله از سال 

مختلف  یهاو روش ی�لوژست ونیبه روش رگرس یآمار یمدلساز ردی0از دو رو التیتسه
مناسب  نی) استفاده نموده و جهت تدوclassification( یطبقه بند یبرا یآمار یریادگی

 ی�لوژست ونیرگرس لیتحل جی. نتامیپرداز�م �ریدی0ها با آن جینتا یسهیمدل به مقا نیتر
 �سیبر ر قهین و ارزش وث0مس تی0مال تیتاهل، وضع تیوضع یرهایه متغک دهند�نشان م

 یهاروش انیاز م نیدارند. همچن یالحسنه اثر معنادارقرض التیتسه انیمتقاض یاعتبار
دقت در  نیشتریب نگ،یو پس از آن روش بوست یعصب یهاه0شب ختلف،م یسازمدل

 اند.سب نمودهکفرد را  یاعتبار تیوضع ییگوشیپ
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 یو ارز �پول یهااستیسساالنه  شیهما نیوهفتمستیمجموعه مقاالت ب ١٨٢

 مقدمه ١
ل یرود و به دل�به شمار م اقتصادار مهم یان بسکاز ار ی�0 یدارکسراسر جهان، صنعت بان در

فا یا یدر توسعه و رشد اقتصاد یانندهکن یینقش تع، یو اعتبار �خدمات متنوع مال یارائه
ننده و که، شتاب دهنده، متعادل کمحر یرویبه عنوان نتوان از آن �ه مکیبه طور. ندک�م

ن یه اکن است ید ایمؤ کبان یریل گ0ش یخچهیبه تار �نگاه. ردکاد یسامان بخش اقتصاد 
را به عهده داشته و  �و پول �ت مبـادالت مالی، مسئول�و برون �درون ینهاد در داد و ستدها

 ییر بسزایبوده و تأث �مبادالت پول ینندهکن شهروندان و هم آسان یهم ام یریل گ0از بدو ش
الت به یتسه یژه اعطایبو ک�بان یهاتین توسعه و بهبود فعالیدر اقتصاد داشته است؛ بنابرا

و اقتصاد خواهد  یدارکشرفت صنعت بانیدر توسعه و پ یاارآمد، نقش عمدهک �همراه نظام
ه در یان پول و سرمایب جرالت موجیتسه یبا اعطا �نهاد مال ی�به عنوان  کبان. داشت

رد 0عمل یابیارز یق برایدق یارهایمع یریارگکها، به کت بانیبا توجه به اهم. شود�جامعه م
ات خود با یها در طول حکبان .ابدی�ضرورت م �مال یباالبردن اسـتانداردها یآنها در راستا

در  ییعدم توانا، �، مالی، تجاری، اعتبار�نگینقد �سیاز جمله ر �مختلف یها�سیر
�اه یجا یاعتبار �سین آنها ریه در بک. روبرو هستند... پرداخت، نرخ ارز، نرخ بهره، تورم و 

سپرده  یگردآور �عنی �مال یدر بازارها کن نقش بانین و مهمتریه به اولکدارد، چرا  یاژهیو
ت یریدر مد ییاراکاز عدم  �ها عمدتاً ناشکه سود بانیاهش حاشک. ندک �وام اشاره م یو اعطا

ها کبان .دینما �ها م نهیاهش هزکجهت  ییها را متحمل فشارهاکبوده و بان یاعتبار �سیر
هستند  ییها�سیرش ریوام ناچار به پذ یو اعطا یه گذاریبه دنبال هر سرما �و مؤسسات مال

، یلوژنوکرات تییهمچون تغ �عوامل. دهند �ر خود قرار میها را تحت تأثه بازپرداخت وامک
ن است 0مم... ت و یریمد ییرات نرخ ارز، جابجایینندگان، تغکقه مصرف یر در نوع و سلییتغ

احتمال . اندازندیب را به خطر کاز منابع بان �الت، بخشیتسه یاعطا �سیزان ریش میبا افزا
 .نامند�م یاعتبار �سیاعطا شده را ر التیعدم برگشت اصل و فرع تسه

 �و تمام ک�ستم بانیات سیها رگ حبوده و اعتبارآن �ن نهاد مالیبزرگترها کران، بانیر اد
 یهااستیهر دو بخش متأثر از س یع اعتبارها براین توزیهمچن. است یاقتصاد یواحدها

شور از لحاظ ک یهاکه بانکاز آنجا . است �و پول �، بخصوص در حوزه مالیالن اقتصادک
ها کبان ین منابع به سوین توجه به منظور تأمیاولجه یدر نت هستند، �شتر دولتیه بیسرما

الت یتسه ی، موجب عدم تحقق اهداف ارائهیرجاریش مطالبات غیافزا. شود�معطوف م
ز با توجه به ساختار یران نیدر ا گردد.�شور و اتالف منابع مک یدر جهت رشد اقتصاد ک�بان

 ک�ر بانیغ یه ها0ر شبیه و سایماسر یهمچون عدم توسعه بازارها �لیشور و به دالک یاقتصاد



 ١٨٣ رانیالحسنه بانک صادرات اقرض التیدر تسه انیمشتر �اعتبارسنج 

 

. شور استک ک�ه بان0شب یاقتصاد بر عهده �واقع یهابخش �ن مالی، تأمیو قرارداد
نون تداوم کهم ا. دن به اهداف خود چندان موفق نبوده استیز در رسین بخش نیمتأسفانه ا

ر یباال بودن ذخا. است �دولت یهاتیاز حما �شور، ناشک یا کشتر بانیب یها و بقاتیفعال
مناسب  یهانبود مدل یایها، گوکبان یا معوقهیسوخت شده و  ییالت اعطایها و تسه کبان

و  �تهران(است  ک�بان ه0در شب �سیت ریریمد یستم هایو س یاعتبار �سیر یریاندازه گ
 ).۴۵: ١٣٨۴فالح شمس، 

 �سیعوامل مؤثر بر ر �نیب شیپ یهالمد جادیا یبران بار یاول یق حاضر برایدر تحق
و  ی�لوژست ونیرگرس ،�مصنوع یعصب ی ه0شب NN تمیال�ور از کان بانیمشتر یاعتبار
شده تا  �شده است و سع استفاده میتصم یهار انواع درختینظ یبندطبقه �رید یهاروش

 ان بر اساسیمشتر یاز سو الحسنهقرض التیتسه شدن معوق احتمال �نیبشیپ یبرا �مدل
 شود. �ها طراحآن یثبت شده برا یو اقتصاد �، اجتماعیفرد یها�ژگیو

 قینه تحقیشیپ ١-١
ر یها و ساکبان ییالت اعطایر اصل و فرع تسهیبا تأخ پرداختا یبه احتمال عدم بازپرداخت 

و درجه  یریگاندازه یبرا �مدل �ند. طراحیگو یاعتبار �سی، ریمشتر یاز سو ها�بده
اوراق  یبر رو »یجان مور«توسط  ١٩٠٩ن بار در سال ینخست یبرا یاعتبار �سیر یبند

ه درجه کها به اوراق قرضه سبب شد کبان یالت اعتباریاد تسهیقرضه انجام شد. مشابهت ز
عدم بازپرداخت اصل و  �سیر یریگاندازه �عنیها،  کالت بانیتسه یاعتبار �سیر یبند

ه انجام شده یرد. از جمله مطالعات اولیاز محققان مورد توجه قرار گ �برخ یبهره وام ها از سو
، مطالعات �مدل نمره ده �نه طراحی) در زم۴٩۶١( ١نی0ید یارهاکتوان به  �نه مین زمیدر ا

مدل  �) در طراح۴٩٩١( ٢، مورگانZمدل نمره  �) در طراحAltman, E. I. ٩۶٨١آلتمن (
ن یتخم یبرا ٤معرض خطرمدل ارزش در  �در طراح) ٩٩٨١( �٣سیتر یارهاکو  �اعتبارسنج
 یتحوالت بازارها ١٩٧٠ یدهه یها. در سالنموداحتمال عدم بازپرداخت اشاره  �تابع چ�ال

ا و ی0آمر »ن نشنالیلکفران«همچون  �معتبر جهان کن بانیچند �ستگ0و ورش �مال
آنها و استفاده  یفرارو یرا به تأمل در مورد چالش ها یدارکآلمان، مقامات بان »هرشتات«

وادار  خاصطوربه یاعتبار �سیو ر عامطوربه کبان �سیر یریاندازه گ یبرا ییهااز مدل

                                                                                                                                  
1 Deaken 
2 Morgan 
3 Treasy 
4 value at risk 



 یو ارز �پول یهااستیسساالنه  شیهما نیوهفتمستیمجموعه مقاالت ب ١٨۴

ته نظارت بر مقررات یمکته بال (یمکنون هم�ام با مطالعات کهم ا ).Glant, 2003:9( نمود
 �طراح یبرا یمؤسسات اعتبار یاز سو یاریقات بسی)، تحق�المللنیه بیتسو ک، بانک�بان

ن یشود. همچن�و معوق شدن مطالبات انجام م یاعتبار �سیر یریگق اندازهیمدل دق
اندازه  یبرا یو منطق فاز یعصب یهاه0و شب یآمار یهابا استفاده از روش یاریبس یهامدل

از  �به برخ ادامهرد. دریگ�ها مورد استفاده قرار م کمطالبات معوق در بان �نیبشیو پ یریگ
 م.یینما �م یقات اشاره مختصریحقن تیا

�قات داخلیتحق ١-١-١ 
رد 0ر آن بر عملیو تأث �سیت ریریمفهوم مد �به بررس یامطالعهدر  )١٣٩٠(اران 0نورا و هم

استفاده  یاه0شب یهال پوشش دادهیتحل از مدل ییاراک یابیارز ینها براآ. ها پرداختندکبان
ه در مدل اول کب ین ترتیبد. ل قرار دادندیمورد تحلردند و مدل مدنظر را در دو حالت ک

 �بررس �سیها با اعمال رکرد بان0و در مدل دوم عمل �سیها بدون اعمال رکرد بان0عمل
. نمودند �بررسـ �ت وزنـیمحـدود یهامدل یریارگ0را با ب �سیت ریسپس اثر و اهم. شد

 یتر�منطق ییاراک، �ت وزنیدودبر مح �مبتن �ه مدلکدهد �ن مقاله نشان میا یهاافتهی
 )١٣٩٢( کایان و ابیپناه. ندک�جاد میا �سیو مدل با احتساب ر �سینسبت به مدل بدون ر

سه  ییاراکو بازار بر  �اتی، عملیاعتبار یها�سیر ریتأث �و بررس ییبه شناسا یادر مطالعه
 ی�ن منظور از یا ینها براآ. پرداختند ١٣٨٩‑١٣٨٧ یسالها �ملت طو  ، صادرات�مل کبان

و انتخاب  DEAاول بـا اسـتفاده از روش  یدر مرحلـه. ردندکاستفاده  یاروش دو مرحله
ن حجم یو همچن یها به عنوان ورودنهیو مجموعه هز کتعداد شعب، حجم سپرده بان

سپس . ها پرداختندکن بانیا ییاراک یـابیبـه ارز �الت و مجموع درآمد به عنوان خروجیتسه
ر یه متغکرا  �ونیمدل رگرس ی�از مرحله اول،  ییاراکار داشتن یمرحله دوم با در اختدر 

ن مدل را با یح نمودند و ایاست، تصربوده �سیر مستقل آن انواع ریو متغ ییاراکوابسته آن 
ه نسـبت کاز آن است  ک�ج حایه نتاک. ردندکبرآورد  ییتابلو یهااستفاده از روش داده

ارتباط  یاعتبار �سیبه عنوان شاخص ر ییالت اعطایل تسهکول شده به کالت نیتسه
بر  �سیت ریرینقش مد �بـه بررسـ )١٣٩٢(اران 0و هم یزیعز. دارد ییاراکبا  یدار�معن

 �عامل �سیت ریریه مدکج نشان داد ینتا. الن پرداختندیانصار استان گ کشعب بان ییاراک
ت یریر مدیارا به متغکنا یمـؤثر است و هرگاه واحدها کرد بان0عمل بر و است ییاراکمهم بر 

ارا ک یشان داشته و بر تعداد واحدهاییاراکبر  �میر مستقیداشتند، تأث یادیتوجه ز �سیر
 افزوده شـده است.

ناموفق در مقابل  یهاتکشر �مال ینسبت ها )١٣٨٨اران (0و هم �ق پورزمانیدر تحق
ت یا عدم موفقیت یموفق �نیش بیقرار گرفته و به دنبال پ �بورس مورد بررسموفق  یهاتکشر
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و بر اساس  یزیل ممیسال قبل، روش تحلی0 یه بر اساس داده هاکجه شده یها، نتتکشر
در مجموع  �دارند ول یبهتر �نیش بیپ ی�وژستون لیدو سال قبل، روش رگرس یداده ها

توسط مؤسسه  ١٣٨٧ه در سال ک �قی�ر ندارند. در تحقیدی0با  ین دو روش اختالف معناداریا
 »شورک ک�در نظام بان یاعتبار �سین مدل رییو تب �طراح«ران با عنوان یا یدارکبان �عال

شور، ک ک�نظام بان یاعتبار �سین رییتب یارا براک �دن به مدلیرفت، به منظور رسیصورت پذ
در  �وشیپ یهاریاستفاده شد. متغ یه عصب0و شب ی�، لوجست�خط �از سه مدل احتمال

دهد �ق نشان مین تحقیج ایها بود. نتاکان بانیمشتر �مال یهان مدلها، نسبتیدام از اکهر
نبوده و توابع  �به صورت خط یاعتبار �سیر �نیش بیپ یهارها در مدلین متغیه ارتباط بک

ن یباشند. در ا �م یاعتبار �سیر �نیش بیپ ین مدلها براید مناسبتری�موئیو س یینما
 ی�ستوژون لیو رگرس یه عصب0ب مربوط به شبیبه ترت �نیش بین قدرت پیشتریق، بیتحق

ت و عوامل یوضع �بررس«ان نامه اش تحت عنوان ی) در پا١٣٨۶( یبوده است. جعفر برادر
صادرات  کآن در بان یریش�یمطلوب پ یارها0ش مطالبات معوق و ارائه راهیدایمؤثر بر پ

ن یبه ا »صادرات استان تهران) کبان ی(مطالعه مورد Moral Hazardران بر اساس مدل یا
، نوع �ت متقاضیرشد فعال یرهای، متغ�مورد بررس یان عوامل رفتاریه از مکد یجه رسینت

 یالت، سابقه اعتباریقه، نوع عقد، مقط� اخذ تسهی، نوع وث�لیتحص کت، مدر0یمال
ر وابسته ی، با متغ�افتیالت دریه به مبل� تسهی، نسبت سرما�برگشت �، داشتن چ�متقاض

ن ین وجود اختالف معنادار بیدار داشته است. همچن �ش مطالبات معوق) رابطه معنیدای(پ
 ی�0ان، به عنوان یمتقاض یو نرخ بازار و مناف� حاصل از عدم بازپرداخت ازسو ک�نرخ سود بان

) ١٣٨٢اوت (کذد قرار گرفته است. مدرس و ییاز عوامل عمده در بروز مطالبات معوق، مورد تأ
ان یمشتر ی(مطالعه مورد کان بانیمشتر یاعتبار �سیر یمدلها«در مقاله خود با عنوان 

 �م کن بانیا �ان حقوقیمشتر یبرا یاعتبار �سیر �، به بررس»ران)یتوسعه صادرات ا کبان
ل ی، از دو روش تحلکان بانیمشتر یاعتبار �سیر یمدل ساز یق براین تحقیآنها در ا. پردازد

 ‑١ق عبارتند از: ین تحقیج ایاستفاده نمودند. نتا ی�ستوژون لیل رگرسیو تحل �صیختش
ن ییبه منظور تع ی�ستوژون لیو رگرس یزیل ممیبر اساس تحل یدار آمار �معن یمدل ها

بر اساس  ‑٢توسعه صادرات وجود دارد.  کبان یمشتر یهاتکشر یاعتبار �سیت ریوضع
 �سیتوان از نظر ر�ران را میتوسعه صادرات ا کبان یمشتر یهاتک، شر�مال یهاریمتغ

ر یق، متغین تحقیاستفاده شده در ا �مال یر هاین متغیاز ب ‑٣رد. ک یدسته بند یاعتبار
ان به دو گروه خوش حساب و بد حساب یمشتر کی�ن سهم را در تفیشتریب ینسبت جار

ت کشر یدر رابطه با دسته بند ی�ستوژون لیو رگرس یزیل ممیتحل یهاروش ‑۴. دارد
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را ارائه  �باً مشابهیج تقری، نتایاعتبار �سیران ازنظر ریتوسعه صادرات ا کبان یمشتر یها
 .دهند �م

�قات خارجیتحق ١-١-٢ 
ه یجریدر ن یتجار یهاکرد بان0بر عمل یاعتبار �سیاثر ر �به بررس )۴١٠٢( �١اال و اوالسیآب

سال  ٧ �ط یتجار کبان ٧ �برآورد مدل مدنظر از اطالعات گزارش مال ینها براآ. پرداختند
ه حقوق دن منظور آنها از بازیا یردند. براکاستفاده  ییتابلو یهاو روش داده ٢٠١١ �ال ٢٠٠۵

ت یفاکها و از نسبت کرد بان0عمل یهابه عنوان شاخص ییدارا �صـاحبان سـهام و بازده
ج یردند. نتاکاسـتفاده  یاعتبـار �سـیر یهـابه عنوان شـاخص �اتیرعملیغ یهاه و وامیسرما

 یتجار یهاکرد بان0بر عمل �دار و مثبت�اثر معن یاعتبار �سیت ریریه مدکاز آن است  ک�حا
ه یت سرمایفاکو  یاعتبار �سیت ریریاثر مد �) به بررس١٣٠٢( ٢نسکه دارد. چارلز و یجریدر ن

شده اسـت  انیب �ن منظور مدلیا یبرا. ه پرداختندیجریدر ن یتجار یهاکبان �رد مال0بر عمل
 یهاه و شاخصیت سرمایفاکمستقل آن  یرهایو متغ ییدارا �ر وابسته آن بازدهیه متغک

با عنوان  �قی�ران تحقیدانگ و د ٢٠١٠در سال . است یاعتبار �سیت ریریمربوط به مد
انجام  �ب تصادفیبا استفاده از ضرا ی�ستوژون لجیبر اساس رگرس یاعتبار �ازدهیارت امتک

و  ی�ستوژون لیاز روش رگرس کان بانیمشتر یاعتبار یابیارز یق، براین تحقیدادند. در ا
ه کج، مشخص شد یاستفاده و بر اساس نتا �ب تصادفیاز ضرا �نیش بیباال بردن دقت پ یبرا

ون یبه مدل رگرس ان را نسبتیمشتر یاعتبار �نیش بیدست آمده قادر است قدرت پمدل به
�ر در سال ید �قی. تحق)Dong, G. etal. ٢٠١٠ (ش دهدیب ثابت افزایبا ضرا ی�ستوژل

ن یبستوس انجام شد. در ا یتوسط جوآ ا »ک�بان یول وام هاکن �نیش بیپ«با عنوان  ٢٠١٠
اتالف  �نیش بیون پیو مدل درخت رگرس یپارامتر ٨ �ون پاس� برگشتیرد رگرس0مطالعه، عمل
 ١٢وتاه مدت ک �افق زمان یون برایرده است. مدل درخت رگرسک یابیرا ارز ک�اعتبار وام بان

جه یتر، نتبلندمدت �افق زمان یبرا �ون پاس� برگشتیند و رگرسک �ماهه بهتر عمل م ٢۴و 
 .(Joas A. Bastose.2010دهد ( �م یبهتر

 قیهدف تحق ١-٢
الحسنه قرض التیاحتمال معوق شدن تسه �نیبشیپ یبرا �مدل �حاضر طراح قیهدف تحق

هاست. آن یثبت شده برا یو اقتصاد �اجتماع ،یفرد یها�ژگیبر اساس و انیمشتر یاز سو
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قرض الحسنه به  التیتسه یبهتر اعطا تیری، جهت مدکبان ییتوانا شیامر باعث افزا نیا
عوامل  �نیب شیپ یهامدل جادیا یمقاله برا نیشد. در ا اهدخو التیتسه نیا انیمتقاض

 یعصب یه 0شب NN تمیال�وراز  رانیصادرات ا کبان انیمشتر یاعتبار �سیمؤثر بر ر
 میتصم یهاانواع درخت رینظ یبندطبقه �رید یهاو روش ی�لوژست ونیرگرس ،�مصنوع

 ییاز دقت باال یاوکداده  یها ی�نکاز ت رفتهبرگ یهامدل �لک. به طور میینما �استفاده م
 دیجد یهانمونه یرا برا یترقیدق یها�نیبشیها، پحجم داده شیبرخوردار بوده و با افزا

 .آورد�فراهم م
 یرهایمتغ �معرف و هاداده یآور جم� ی، نحوهیآمار یجامعه �معرف از پس ٢ بخش در

به  یهاح مدلیها و سپس تشرداده �فیل توصیح و تحلیتوض به ن پژوهش،یا در رفته ارک به
 یبرا اده شدهیپ یهالیتحلج ینتا ٣بخش م. سپس در یپرداز �ماررفته در پژوهش ک

 شوند.یمورد نظر گزارش م یهاداده

 هاداده �فیل توصیح و تحلیتوض ٢

 هاح دادهیتوض ٢-١
 رانیاصادرات  کبانشعب از  ی�0 انیمشتر �تمامشامل پژوهش،  نیادر  یآمار یجامعه �

 یقرض الحسنه التی، از تسه١٣٩۴ یتا انتها ١٣٩٠ �زمان ه در بازهکاست تهران شهر در 
 ٣٠٨شامل  �بررسسال مورد  ۵ �طشعبه  نیا انیمشتراند. استفاده نموده کبان نیا

گروه معوق در  یمشتر ١٢٨ه بمربوط  ییاعطا التیتسهتعداد،  نیااز ه کاست  یمشتر
و بازپرداخت  یاعتبار تیوضعنظر را از  انیپژوهش مشتر نی. در اردیگ�م یجاشده 
 : میینما میپنâ گروه تقسبه  میتوان�م التیتسه

 موعد مقرر در را التیتسه سود و اصل شامل �افتیدر یاعتبار التیتسه هک �انیمشتر �
 شده) هیتسو التیتسه(اند نموده هیتسو

زمان  دنیرس فرا وجود با و نموده افتیدر کبان از یاعتبار التیتسه هک �انیمشتر �
 ماه ٢ ثرکحدا تا �افتیدر التیتسه دیسررس

 )ی(مطالبات جار اند ننموده اقدام خود یوام ها پرداخت باز به نسبت دیسررس از پس �
آنها،  التیتسه دیسررس زمان از ماه ۶ تا  ٢ �زمان فاصله گذشت وجود با هک �انیمشتر �

 گذشته) دیسررس ننموده اند (مطالبات عمل خود تعهدات یفایا به نسبت
مطالبات ( اند ننموده هیتسو را خود �د هنوز بدهیسررس از پس ماه ١٨ تا ۶ هک �انیمشتر �

 .معوق)
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 خود �بده پرداخت باز جهت �اقدام د،یازسررس ماه ١٨ از شیب گذشت با هک �انیمشتر �
 الوصول) کو0مش (مطالبات اندردهکن

ص دهند یتخص ییهاه منابع خود را به گروهکها درصدد آن هستند کبان �به طور منطق
 �انیند (مشتریخود اقدام نما یشده افتیالت دریه در موعد مقرر نسبت به بازپرداخت تسهک
 �لیبه دال یه مشترکان وجود دارد 0ن امیرند). البته همواره ایگ�ه در گروه اول قرار مک

ا عدم یقصور در بازپرداخت و  �ن امر به معنین ای0د، لیه نمایر تسویتعهدات خود را با تأخ
منظور را به  �ها مدتک، باند شدن اقساط وامیل پس از سررسین دلیست. به همیبازپرداخت ن

ماه،  ٢رند و پس از گذشت مدت یگ�در نظر م یه تعهدات ویجهت تسو یمماشات با مشتر
دهند و با گذشت مدت �د گذشته انتقال میالت ارائه شده را به سرفصل سررسیمبل� تسه

ه نگردد به سر فصل معوق و سپس یخ اگر تعهدات مربوطه تسوین تاریپس از ا �نیمع
ه در بازپرداخت تعهدات ک �انیمشتر یبرا یارین معییابند. لذا تعی�الوصول انتقال مکو0مش

 برخوردار است. کبان یاعتبار �سیت ریریدر مد یاژهیت وید از اهمینما�خود قصور م
 م:یینما�م یبندر طبقهیرا به دو گروه ز کالت بانیتسه �ان حقوقین پژوهش مشتریدر ا

ماه پس از  ٢ثر تا کخود را حدا �افتیالت دریه تسهک یافراد ان خوش حساب:یمشتر 
 ).یه شده و مطالبات جاریالت تسویند (شامل تسهینما�ه مید، تسویسررس

 به دیاز سررس ماه ٢ گذشت با آنها �افتیدر التیه تسهک یافراد بدحساب: انیمشتر 
 هنوز �ول دهیگرد الوصول منتقل کو0ا مشیگذشته، معوق  دیسررس التیتسه فصل سر

د گذشته، معوق ی(شامل مطالبات سررس .اندننموده اقدام  تعهدات خود هیتسو به نسبت
 الوصول) کو0و مش

دو  یر وابستهیرا به عنوان متغ انیمشتر �افتیدر التیتسه بازپرداخت تیدر واق�، وضع
ان یان را به دو گروه مشتریر مشتریمتغ نیم. ایریگ�ن پژوهش درنظر میدر ا �سطح
ر، ین متغیم اینک�د. فرض مینما�م میف باال تقسیحساب و بدحساب بر اساس تعارخوش

ه در ادامه تحت عنوان کبازپرداخت ندارند ( در قصور هک �انیمشتر یمقدار صفر را برا
پرداخت  باز در قصور هک �نایمشتر یرا برا ی�شود) و مقدار�اد میاز آن  »یالت جاریتسه«

 شود)�اد می »مطالبات«ه در ادامه تحت عنوان کدارند (
 یش از اعطایپ یمشتر یاعتبار �سیزان ریم �نیبشیق حاضر پیه هدف تحقکاز آنجا 

 کدر دسترس بان �ه به سادگک یو یفرد یها�ژگیه از وکم یمندالت به اوست، عالقهیتسه
م. از جمله ییاستفاده نمایاعتبار �سیر یش�ویمستقلو پ یهاریمتغرد، به عنوان یگ�قرار م

ت (مرد و زن)، یجنستوان به �ن پژوهش میان در ایمشتریمورد نظر برایفردیها�ژگیو
، و مستاجر) �(مال ن0نوع مس، و آزاد) �دولتشغل (نوع (تهران و شهرستان)،  محل تولد
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ه به جز عوامل کست یاشاره نمود. دور از ذهن ن یو سن و (متاهل و مجرد) تاهل تیضعو
رگذار بالقوه یز به عنوان عوامل تاثیالت نیط اعطال تسهیفرد، نحوه و شرا �و اجتماع �شخص

 یهال از اطالعات مربوط به وامین دلیالت در نظر گرفته شوند. به همیدر بازپرداخت تسه
مبل�  نهیمکو  دوره پرداخت اقساط، وامنوع  ،تعداد اقساط، سال اخذ وامداده شده از جمله، 

 م برد.یش�و بهره خواهیپ یرهای�ر متغیقه به عنوان دیوث

 داده ها �فیتوص لیتحل ٢-٢
 �فیآمار توص یاز روش هاان اطالعات موجود، یم مکشف روابط حاکبخش به منظور  نیدر ا

 یاستنباط آمار یهانار روشکدر  یخالصه ساز یهاشاخص یهمچون رسم نمودار و ارائه
 .مینک�فرض استفاده م یها از جمله آزمون

ا یو  یجار الت آنهایتسه هک �انیمشتردو گروه  یانمونه یها�ژگیو یسهیبه منظور مقا
ج ی، نتا١م. جدول یریگ�م �مک یفرض آمار یهاشده است از آزمونمطالبات  ل بهیتبد

ن جدول به یدهد. در ا�ش�و نشان میپ یرهایمتغ �تمام یرا برا یمعنادار یهاانجام آزمون
و درصد  �ب فراوانیر وابسته، به ترتیبا متغ �مکو  �فکی یش�وهایپ یرابطه �بررس منظور
 یرالت جایهتس کی�به تف نیانگیم ±ار یمع انحراف ش�و ویر پیمتغ یهامربوط به رده �فراوان

 و مطالبات گزارش است.
 یرهایسطوح متغ یسهیدر مقا یرجاریمطالبات غجاد ین نسبت احتمال ایهمچن

آزمون فرض استقالل  یمحاسبه شده است. برا ١ینسب �سیبا عنوان ر �فکی یش�ویپ
  یاکمربوط به آزمون  مقدار‑pب یر وابسته، به ترتیاز متغ �مکو  �فکی یش�ویپ یرهایمتغ

 

                                                                                                                                  
1 Risk Ratio 



 یو ارز �پول یهااستیسساالنه  شیهما نیوهفتمستیمجموعه مقاالت ب ١٩٠

 ١جدول 
 و مطالبات معوق یجارالت یتسه $ژگیدو و یرها برایو درصد متغ $سات فراوانیمقا

 یهاریمتغ
 p-value مطالبات یالت جاریتسه ش�ویپ

p-value 
 یناپارامتر

(فاصله  ینسب�سیر
 نان)یاطم

 تیجنس
 زن

 مرد
)۵۴% (٩٧ 
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 تهران

 شهرستان
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 متاهل
 مجرد
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١( ٣٠۶%( 
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١٣٩۴ 
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 ازدواج
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  ٠٫٠٠١> ٠٫٠٠١> ١٢٢٫٠٨±١۵۵٫۶٧ ١٠٠٫٠۵±١٢۵٫۶۶ قهیمبل� وث
  ٠٫٠٠١> ٠٫٠٠١> ١١٫۶١±۴٢٫١۴ ١١٫٨٠±۴۴٫٣۵ سن

  ٠٫٠٠١> ٠٫٠٠١> ٢٣٫٠۶±١۵٫٨٢ ٢١٫٩٢±١٣٫٣٨ مبل� وام
درآمدبرحسب 

  ٠٫٠٠١> ٠٫٠٠١> ٢٫٢٧±١٫٩٩ ١٫٧٠±١٫۴٧ ون تومانیلیم

 �سندگیج نویمنبع: نتا
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ش یه پکر است کگزارش شده است. الزم به ذ ٢مستقل یادو نمونه tو آزمون  ١رسونییپ یدو
شده است. عالوه  �بررس ٣ها با استفاده از آزمون بارتلتانسیوار یفرض برابر tاز انجام آزمون 

مربوط  مقدار‑pوسته یپ یش�ویپ یرهایها در متغنیانگیم یفرض برابر �بررس ین برایبر ا
ج یسه نتایمقا یبه فرض نرمال بودن ندارد برا یازیه نکز ین ٤سونکا0لیو یبه آزمون ناپارامتر

 گزارش شده است.
، از نظر یو ناپارامتر یپارامتر یهاآزمون p-valueو با توجه به  ١ج جدول یبر اساس نتا

سان ی0و مطالبات  یالت جاریقه، سن، مبل� وام و درآمد، دو گروه تسهیمبل� وث یرهایمتغ
 ).٠٫٠۵اند (نبوده

 دو یاک آزمون p-valueمطالبات  و یجار التیتسه گروه دو در تیجنس ریمتغ یبرا
)٠٫١١٢ =p(  فاصله نیهمچن و سانی0 گروهن یا دو در مردان زنان و هکدهد�منشان 

 درصد، ۵ یت در سطÂ معناداریجنس پس شودیشامل م را١ عدد ینسب �سیر نانیاطم
، ر وابسته با محل تولدیب ارتباط متغین ترتیندارد. به هم یریتاث اقساط پرداخت درنحوه

 ست.یبرخوردار ن �قابل قبول یشغل، سال اخذ وام و نوع وام از معنادار
 �سیر نانیاطم فاصله نیهمچن و تاهل و ن0ت مسیوضع یبرا دو یاک آزمون جهینت

). در ٠٫٠۵اند (نبوده سانی0 رهایمتغ نیا نظر از گروه دو هک دهدیم نشان آنها، ینسب
ان مستاجر و ینسبت به متقاض یمترک یاعتبار �سین ر0ان مس0ج، مالیواق� بر اساس نتا

 نسبت به مجردها دارند. یمترک �سیز ریافراد متاهل ن
، ن سنیانگیدر م یتفاوت معنادار یو ناپارامتر یرد پارامتری0استفاده از هر دو روبا 

 ان خوش حساب و بد حساب وجود دارد.یقه و مبل� وام در دو گروه مشتریدرآمد، مبل� وث
 لیپروفا نمودار ١ل 0ش ان در گذر زمان،یمشتر یاعتبار ی�رات رییتغ �به منظور بررس

ق نشان یتحق ساله ۵ یبازه در ا مطالبات معوق رای یالت جاریتسه یان دارایمشتر �فراوان
 زمان در قسط پرداخت عدم ای پرداخت نسبت یا لهیم نمودار ٢ل 0ن در شیدهد. همچن�م

 هک مینکمشاهده  میتوان�م نموداها نیا از بااستفاده .است شده رسم زمان طول در در مقرر
 است. البته یر جاریمطالبات غ �شتر از فراوانیب در هر سال همواره یجار التیتسه �فراوان

و نسبت مطالبات معوق  بوده سانی0 بایتقر مطالبات و یجار التیتسه زانیم ١٣٩٣درسال 

                                                                                                                                  
1 Pearson Chi-squared 
2 Two Independent sample’s t-test 
3 Bartlett’s test 
4 Wilcoxon test 



 یو ارز �پول یهااستیسساالنه  شیهما نیوهفتمستیمجموعه مقاالت ب ١٩٢

ه ک ردک مشاهده توان�م نیهمچن .ده استیرس �زمان ین دورهیزان خود در این میشتریبه ب
و پس  داشته یصعود یرشد ١٣٩٢ سال تا �مورد بررس یدر شعبه ییالت اعطایتعداد تسه

 .است افتهی اهشک آن از

 
 زمان طول در مقرر زمان در پرداخت قسط عدم ای پرداخت لیپروفا نمودار .١ل �ش

 
 زمان طول در در مقرر زمان در قسط پرداخت عدم ای پرداخت نسبت یا لهیم نمودار .٢ل �ش

 قیج تحقیها و نتاداده یمدلساز ٣
 ١١، کان بانیمشتر یاعتبار �سیعوامل مؤثر بر ر �بررس یبراه اشاره شد، ک طورهمان

وام، نوع وام، مبل�  اخذت تأهل، سال ین، وضع0ت، محل تولد، شغل، مسیجنس �ژگیو
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ش�و در نظر گرفته یپ یر هایمتغ عنوانبهرنده یگوامقه، سن، مبل� وام و درآمد شخص یوث
 .اندشده

 ینحوه، �نیبشیپ یهامدلدقت  یابیمهم در ارز یه مسأله کر است کدر ابتدا الزم به ذ
 ت مدل است.یفاک، به دو بخش جهت آموزش و سپس تست هاداده کی�تف

ل ی0تش یساده برا یریر نمونه گیز ی�استفاده از  یت مدل، به جایفکی یابیبه منظور ارز
 K – Fold cross validation اعتبارسنج�ش از روش یآموزش و آزما یدو مجموعه داده

 تقسم ١٠مورد نظر را به  ین روش، مجموعه دادهیم. ایینما�استفاده م k یبرا ١٠با مقدار 
) ر وابستهیالس (متغکدو  یهادادهه نسبت ک یاگونهبهم نموده، یتقس یباً مساویتقربا حجم 

ت قسم ٩ن روش در هر اجرا، یباشد. بر اساس ا هادادهل کدر  هاآندر هر قسمت، برابر نسبت 
ه استفاده 0آزمودن شب یمانده برا�باققسمت  ی�ه و 0جهت آموزش شب هادادهقسمت  ١٠از 
 شود.�مقسمت انجام  ١٠هر  ین عمل برایشود. ا�م

، درخت ١)NN )Neural Networkمتفاوت  یاوکداده یهاتمیال�ورن پژوهش از یدر ا
د یتول یبرا ی�ون لوژستیرگرس ین روش آماریو همچن Boostingو  Bagging، ٢میتصم

مختلف و  یآمار یهاآزمونمناسب استفاده شده است. بعالوه با استفاده از  �نیبشیپمدل 
ر ی) و سطÂ زSpecificity( �ژگی) وSensitiveت (یشامل دقت، حساس یابیارز یارهایمع

 یابیمورد ارز یهامدل ییارآک) ROC )Receive Operating Characteristic �منحن
 قرار گرفته است.

 ی1ون لوژستیروش رگرس ٣-١
 یه براکاست  �ونیل رگرسیتحل �و نوع پراستفاده یروش آمار ی�، ی�لوژستون یرگرس

 یرهاین، بر اساس متغ0ر ممیاز مقاد یر پاس� با تعداد محدودیمتغ ی�برآمد  �نیبشیپ
 شود.�مش�و مستقل استفاده یپ

 یرهایمتغ یب پارامتری، ضرا�ون خطیهمانند رگرس ی�ون لوژستیدر رگرس هرچند
متفاوت است. در  امالîک ن دو مدلیبرازش در ا ینحوهن ی0شوند، ل�ممستقل برآورد 

ن روش مجموع مجذورات یشود. در ا�ماز روش حداقل مربعات استفاده  �خط یون هایرگرس
گردد. در مقابل به �مر وابسته حداقل یشده متغ�نیبشیپر یو مقاد �ر واقعین مقادیاختالف ب

ثر کافته است، از روش حدایم یتعم �مدل خط ی�ه ک ی�منظور برازش مدل لوژست

                                                                                                                                  
 یعصب یها ه0شب ١

2 Decision tree 



 یو ارز �پول یهااستیسساالنه  شیهما نیوهفتمستیمجموعه مقاالت ب ١٩۴

ه احتمال وقوع کد ینما�ن مییمدل را تع یضراب یاه به گونهکگردد �استفاده م ییدرستنما
 ثر شود.کحاضر حدا یهاداده

 گزارش شده است. ٢پژوهش در جدول  یهابر داده ی�ون لوژستیج برازش رگرسینتا
توان با استفاده از آماره �مر مستقل را یب هر متغیصفر بودن ضر �ون معمولیمانند رگرس

"Waldآماره  ی" به جاt ب یاز ضرا ی�هر  یآزمون نمود. آماره والد برا �ون خطیدر رگرس
 یآماره دارا نیب مربوطه است. ایضر یدارا �دهنده معننشان �ون معمولیهمچون رگرس

شود، سطÂ �ممالحظه  ٢ه در جدول ک طورهمانباشد. �م ١ یآزاد یدرجهبا  2xع یتوز
 یه صفر برایه فرضکن بدان معناست یه اکاست.  ٠٫٠۵متر از کب یضرا �برخ یبرا یدار�معن

بر  یر معناداریمتناظر انها تاث یش�وهایرد شده و لذا پ ٪٩۵نان یب در سطÂ اطمیآن ضرا
 دارند. یر جاریاحتمال وقوع مطالبات غ

در جدول  ی�ون لوژستیص مدل رگرسیت تشخیت و قابلیزان دقت، حساسین میهمچن
 �عنیاست  ٠٫۶٢٣ ی�ون لجستیزان دقت به دست آمده از مدل رگرسیارائه شده است. م ٣

گفته شده حدود  یورود یها �ژگیه ویبر پا یمشتر یت اعتباریص درست وضعیاحتمال تشخ
 درصد است. ۶٢

 ٢جدول 
 صادرات کاز شعب بان ی�$در یاعتبار �سیر یهابه داده ی�ون لوژستیج برازش مدل رگرسینتا

 رینام متغ
Variable 

براورد پارامتر 
 ها

Estimate 

انحراف 
 اریمع

Std. 
Error 

 zآماره 
z-Statistic 

 آماره
Wald 

درجه 
 یزادآ

df 
 یدار �معن

Prob. 
 ٠٫١٧٢ ١ ١٫٨۵٢ ‑١٫٣۵٠ ٠٫٢۵٩ ‑٠٫٣۵٠ تیجنس

 ٠٫۴٣٠ ١ ٠٫٠٢٣ ٠٫١۴٩ ٠٫٢٨٣ ٠٫٠۴٢ محل تولد
 ٠٫٣٨٣۴ ١ ٠٫٧۶٢ ‑١٫١٩۶ ٠٫٢٧١ ‑٠٫٠٣٢ شغل

 ٠٫٠٢٧ ١ ۴٫٩٠١ ٢٫۵۵۵ ٠٫٢۵٨ ٠٫۶۶٠ ن�مس
 ٠٫٠٠١ ١ ١٫٠۵۵ ۴٫٠۴٠ ٠٫٣٠٠ ١٫٢١ تاهل
 ٠٫٨٠۵ ١ ٠٫٠١١ ٠٫۴۵۴ ٠٫١٠۶ ٠٫٠۴٨ اخذ وامسال

 ٠٫٨٠٣ ١  ٠٫٢۴٨ ١٧٫۵٧ ۴٫٣۶۶ نوع وام
 ٠٫٠١٨ ١ ١٠٫۶٣ ٠٫۵٠۴ ٠٫٠١٩ ٠٫٠٠٩ قهیمبل� وث

 ٠٫١٢٨ ١ ١٫۴٧۵ ‑١٫٠٠ ٠٫٠١٢ ‑٠٫٠٢ سن
 ٠٫٩۵۴ ١ ٠٫۵٠٣ ‑٠٫٣٢٨ ١٩٫٩٨ ‑۶٫٨٣۵ مبل� وام

 ٠٫٠٩٠ ١ ٢٫٨٩١ ١٫۶٧٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠ درآمد
 سندگانیج نویمنبع: نتا



 ١٩۵ رانیالحسنه بانک صادرات اقرض التیدر تسه انیمشتر �اعتبارسنج 

 

 ٣ جدول
 ی�لوژستون یرگرس یص برایت تشخیت، قابلیدقت، حساس یارهایمع
 Performance measures Model 

٠٫۶٢٣ Accuracy  
)٠٫٩۴٨،٠٫٧۴٣( %95 CI  

٠٫٧۵٠ Sensitivity glm 
٠٫۴٨٢ Specificity  
٠٫۶١۵ Positive predict value  
٠٫۶٣۶ Negative predict value  
 سندگانیج نویمنبع: نتا

 ییوی0ا نی�ر و یدی0چند مدل مختلف با  ییارآک یسهیمقا یبرا ی�ون لوژستیدر رگرس
توان �م هاآن ازجملهه کرد یگ�مقرار  مورداستفاده یمتعدد یهاآمارهمدل خاص  ی�برازش 

 ر اشاره نمود.یبه موارد ز
 

 ٢ یاکآماره  ٣-١-١
چندگانه به  �ون خطیمشابه رگرس �برازش مدل برآورد شده روش ییوی0زان نیم �بررس یبرا
تحت مدل  ییتم درست نمایمدل، مقدار تابع ل�ار ی�صحت  ی�آزمون  یبرارود. �مار ک

 یدرجه q-nبا  2xع یتوز یدارا -LnL2شود. آماره �مدر نظر گرفته  -LnL2 صورتبهمور نظر 
 برآورد شده در مدل است. یتعداد پارامترها qتعداد مشاهدات و  nه در آن کاست  یآزاد

ن صورت یشود. در ا�مده یمستقل در بهبود مدل سنج یرهایر ورود متغین اساس تأثیبر ا
 Âیرهایمتغ یبر معنادار �ه صفر مبنیرد، فرضیه رد قرار نگیدر ناح %۵اگر آماره مزبور در سط 

دار بودن �معنب در هر مرحله، ین ترتیرفته خواهد شد. بدیمستقل در مدل مورد نظر پذ
ه کنیاگردد، مشروط بر �ممهم مشخص  یرهاین متغییتع یبرا 2Xله آزمون یوسبهب یضرا
 رها بتوانند از مدل حذف شوند.یمتغ

 ١١ = kدو با  یاکع یتوز یاست، دارا �ون خطیدر مدل رگرس Fه آماره یه شبک LRآماره 
)kآمدهدستبه ۴٫٣٠ن آماره برابر یاست. مقدار ا یمستقل مدل) درجه آزاد یرهای: تعداد متغ 

 است.
رفته شدن فرض یپذ یدهندهنشاناست و  ٠٫٨٢٠ ه مقدار آن برابرک LRاحتمال آماره 

قه در سطÂ ین و مبل� وث0ب تاهل مسیون با ضراینه رگرسیبر بهتر بودن مدل به �صفر مبن
 دار است.�معنون مورد نظر یجه مدل رگرسیدرنتباشد. �م %٩۵نان یاطم



 یو ارز �پول یهااستیسساالنه  شیهما نیوهفتمستیمجموعه مقاالت ب ١٩۶

 ١فادن 1م 2Rا ی 2Rآماره شبه  ٢-١-٣
 �ون معمولیدر رگرس 2R، مشابه ی�ون لوژستیرگرس یفادن برا �م 2Rا ی 2Rآماره شبه 

 شود:�ر محاسبه میز یرابطهن آماره از یاست. ا

 ٢ ٢ ٢
٢ 

. دینما�م یریگاندازهبرازش مدل را  یو خوب ندک�مر ییتغ ی�ن صفر و ین آماره بیمقدار ا
 �تشتر بوده و به عباریت بیزان تطابق مدل با واقعیباشد، م ی�به  ی�ن شاخص نزدیهر چه ا

 ییوی0باشد ن تر�ینزدس هرچه مقدار شاخص به صفر کشتر است و بالعیبرازش ب ییوی0ن
 متر خواهد بود.کبرازش 

 یه براکاست.  آمدهدستبه ٢٣٫٠ن زده شده برابر یفادن در مدل تخم �م 2Rآماره 
 .باشد�م �قبول ت عدد قابلیون لوجیرگرس
 

 ٢لمشو –آماره هاسمر  ٣-١-٣
ر یتوسط مدل با مقاد شده�نیبشیپر یمشاهدات، مقاد یبندگروهن روش با استفاده از یدر ا
 یدهندهنشانبزرگ باشند، مدل رد شده و  هااختالف. اگر شوند�مسه یمشاهدات مقا �واقع

 .شود�مرفته ین صورت مدل پذیار یبرازش نشده است و در غ یخوببهه مدل کن است یا
ßاستفاده شوند�مم یتقس یگروه مساو ١٠مشاهدات به  افزارهانرمثر کو در ا معموال .
 ۵د یه در هر گروه حداقل بای0مشاهدات است، بطور �افکن روش مستلزم تعداد یمناسب از ا

 باشد�م یدرجه آزاد j-2با  2xع یتوز یلمشو دارا–ده وجود داشته باشد. آماره هاسمرمشاه
)j  2ع یه توزکم یینما�م خاطرنشاناست).  هاگروهتعدادx ت. نسبت به تعداد نمونه حساس اس

و  شدهمشاهدهر ین مقادیب �مک یهاتفاوتبزرگ باشد  �لیه تعداد نمونه خک �لذا زمان
 .باشد�مو آزمون معتبر  شود�من روش نشان داده یق ایاز طر شده�نیبشیپ

 ٨٧٫٨و برابر  یدرجه آزاد ١١با  2Xع یتوز ین آماره در مدل برآورد شده دارایا مقدار
ن فرض صفر یاست. بنابرا آمدهدستبه ٠٫٣۵ و برابر ٠٫٠۵از  تربزرگمقدار آن ‑pو  باشد�م
مستقل مدل  یرهای). پس متغگردد�نم(رد  شود�مرفته یبرازش است، پذ ییوکه برابر نک

 .دنباش�مرا دارا  یاعتبار �سیزان ریم �ح دهندگیقدرت توض

                                                                                                                                  
1 Mc Fadden R-Square. 
2 Hosmer and Lemeshow, 1989. 



 ١٩٧ رانیالحسنه بانک صادرات اقرض التیدر تسه انیمشتر �اعتبارسنج 

 

و مقدار بدست  ی�ون لجستیبرازش رگرس ییوی0زان نین مییمورد استفاده در تع یآماره ها
 خالصه نمود: ۴توان به شرح جدول یرا م ی�هر یآمده برا

 ۴جدول 
 ی�ون لوژستیبرازش مدل رگرس ییوی�و ن یدار $آزمون معن

٠٫٠٢٨ Probability (LR stat) ۴٫٣٠ LR statistic 

  ٠٫٢٣ McFadden R-squared 

٠٫۶٣ Prob.Chi-Sq ٨٫٨٧ H-L Statistic 

 سندگانیج نویمنبع: نتا

 میدرخت تصم ٣-٢
است. در  یساخت مدل طبقه بند یهاروش نیتر�میقدن و یاز مشهورتر ی�0م یدرخت تصم

درخت از حاالت  ی� صورتبه �م دانش خروجیبر درخت تصم �مبتن یبندطبقه یهاتمیال�ور
ه کل درخت سبب شده است 0ش دانش به شی. نماشود�مارائه  ها�ژگیور یمختلف مقاد

 ر باشند.یقابل تفس امالîکم یبر درخت تصم �مبتن یهایبنددسته
 هیپا تمیال�ور ی�از  اندافتهی توسعه میدرختان تصم یه براک یریادگی یهاتمیال�ور شتریب

 میدرختان تصم یرا در فضا نییباال به پااز  یصانهیحر یجستجو ی�ه کاند مشتق شده
 .شود�داده م نشان ID3I تمیروش توسط ال�ور نی. اردیگ�ار م0ن، ب0مم

 ن (برگ)ییبه پا شه)یرباال (از  م رایدرختان تصم تمیال�ور نیا :ID3 یهیپا تمیالpور
. ندک�شود آغاز م شیدرخت آزما شهیدر ر دیبا �ه چه صفتکسؤال  نیو با طرح ا سازد�م

 نیترمناسب نییتع یبرا یآمار یهاشیاز انواع آزما ی�0سؤال، با استفاده از  نیپاس� به ا یبرا
 یابینمونه را ارز �ژگیوبر اساس هر  میتصم ،�آموزش یهانمونه یبنددسته یصفت برا

هر  ی. براندک�درخت استفاده م شهیرده و در گره رکرا انتخاب  �ژگیو نی. سپس بهترندک�م
 �آموزش یهانمونهو  جادشدهیگره متناظر ا ی� شه،یشده در رقرار داده �ژگیون 0مقدار مم

رشده، با استفاده کذ ندی. تمام فراشوند�ها افراز مگره نیا نی، ب�ژگین ویا ریبر اساس مقاد
رار کتدرخت  یشاخه در هر گرهجاد یا یبرا �ژگین ویانتخاب بهتر ی، برا�آموزش یهانمونهاز 
 .شود�م

ه طبق آن دقت کم بطورخالصه آمده است یج حاصل از مدل درخت تصمینتا ۵در جدول 
 است. ٠٫۶۴ن روش یبه دست آمده از ا



 یو ارز �پول یهااستیسساالنه  شیهما نیوهفتمستیمجموعه مقاالت ب ١٩٨

 ۵ جدول
 میدرخت تصم مدل یشده برا $نیبشیر پیمقاد

 Performance measures Model 
٠٫۶۴٠ Accuracy  
٠٫١۶۴ Positive predict value Decision tree 
٠٫٩۵٠ Negative predict value  

 

٣-٢-١ Bagging 
 میتصم یها درخت مثل یآمار یهایریادگی بهبود یبرا استرپ رد بوتی0از رو ن روشیدر ا

 ادیانس زیوار از اندشده داده حیتوض بخش قبل در هک میتصم یها درخت .شود�استفاده م
âمیتقس قسمت دو به �تصادف صورت به را �آموزش یها داده اگر هک �معن نیا به برند �م رن 

 �م میریگ �م هک �جینتا گاه آن میبده برازش ها آن از دامک به هر میتصم درخت ی� و مینک
 دیتول را �مشابه جینتا تواند �م مک انسیوار با روش ی�مقابل  در .باشد متفاوت امالîک تواند

 بشود. رارکت رر0م طور به n مختلف به یها داده مجموعه یرو اگر ند،ک
انس یاهش وارک یبرا هک است �عموم و �لک ندیفرآ ی� استرپ، بوت مجموعه ای نگیب�

 یها درخت ینگ رویب� ردنک ادهیپ یبراشود.  �م استفاده یآمار یریادگی یهاشرو
درخت  یاسترپ شده، تعداد بوت �آموزش ن مجموعهیاز چند استفاده با ،�ونیرگرس
ها در نظر گرفته  �نیش بین پیانگیبه عنوان م یینها �نیش بیل شده و پ0یتش �ونیرگرس

 ابد.ی�اهش مکانس روش یو هم وار یبیب هم ارین ترتیشود. بد�م
ه طبق آن دقت به دست کمدل به طورخالصه آمده است  نیحاصل ازا جینتا ٧در جدول 

 باشد.یم ٠٫۶٨٨ن روش یآمده از ا



 ١٩٩ رانیالحسنه بانک صادرات اقرض التیدر تسه انیمشتر �اعتبارسنج 

 

 ٧ جدول
 Bagging مدل یبرا شده $نیبشیر پیدمقا

 Performance measures Model 
٠٫۶٨٨ Accuracy  

)٠٫۵٩ ) ٩١،٠٫٨٢٨۵% CI  
٠٫٧٨٩ Sensitivity Bagging 
٠٫۶٠٨ Specificity  
٠٫٧۶٩ Positive predict value  
٠٫۶٣۶ Negative predict value  

 

٣-٢-٢ Boosting 
 نگیبوست ند، روشک �م �مک میتصم درخت ی� یها �نیب شیپ بهبود به هک ی�رید روش
 یریادگی یها روش از یاریبس یرو تواند �م هم نگیبوست روش نگ،یب� روش مشابه .است
 و ادیز تعداد نگیب� .شود یساز ادهیپ یبند طبقه و نیویرگرس یهااز جمله درختیآمار

 یبردار یپک بوت استرپ روش از استفاده با �آموزش ی داده مجموعه یرو از نمونه یمتعدد
 دهد برازش شده یپک یها نمونه نیا از دامک هر یرو میتصم درخت ی�سپس  و دینما �م
است  توجه قابل .ندک جادیا منفرد نندهک �نیب شیپ مدل ی� درخت، نیا ی همه از انتها در و
 شود �م ساخته استرپ بوت یها داده از استفاده با هک میتصم یها درخت نیا از دامک هر هک
 جز به ندک �م ارک �مشابه ل0ش ی� به نگیبوست روش .هستند مستقل ها ر درختیسا از
 با �درخت هر هک �معن نیا به نندک �م دایپ گسترش یا دنباله صورت به ها درخت هکنیا

 .ندک �م دایگسترش پ �قبل یها درخت اطالعات از استفاده
 یرو هر درخت آن یجا به و ستین ریدرگ استرپ بوت یریگ نمونه مساله با نگیبوست

 درخت از یادیز تعداد بکیتر با شود و �برازش م �اصل ی داده از مجموعه یارمجموعهیز ی�
 م.یرس�م ییجه نهایها به نت

ه طبق آن دقت به دست کن روش بطورخالصه آمده است یج حاصل از اینتا ۶در جدول 
 یشتری�ر از دقت بید یقسمت از روش هان یتا ا هک باشد.یم ٠٫٧٠۵ ن روشیآمده از ا

 برخوردار است.



 یو ارز �پول یهااستیسساالنه  شیهما نیوهفتمستیمجموعه مقاالت ب ٢٠٠

 ۶ جدول
 Boosting مدل یشده برا $نیبشیر پیمقاد

 Performance measures Model 
٠٫٧٠۵ Accuracy  

)٠٫۵٧،٠٫٨١۴( 95% CI  
٠٫۶٩٢ Sensitivity Boosting 
٠٫٧٢٧ Specificity  
٠٫٨١٨ Positive predict value  
٠٫۵٧١ Negative predict value  

 

 یه عصبMمدل شب ٣-٣
نامند.  �م یعصب یه 0ه آن را شبکبه هم مرتبط است  یاز اجزا یه ا0ن مدل شامل شبیا
�ر یالهام گرفته شده است. به عبارت د �ستیز یعصب یستم هاین اجزاء از مطالعات سیا

 �ستیز یعصب یه سلول هایه شبک ییاست تا با استفاده از اجزا �وششک یعصب یهاه0شب
 نیچن در ها نورون نند.ک�ار مکه مانند مغز انسان کجاد شوند یا یین هاینند، ماشک�رفتار م

 شوند.�م �) سازماندهMulti-Layer Perceptionانه ( چندگ یها هیالب قال در یا ه0شب
ل شده است. 0یتش �و خروج �انی، میورود یهاهیه شامل الیاز سه ال حداقل NNهر 
دام کشوند. هر��ر متصل میه دیدو ال یهاامل به نورونکبه صورت  �انیم یهاهیال یهانورون

 یر نورون را روین وزن قدرت تاثیه مقدار اکاست  �وزن ین نورون ها دارایاز اتصاالت ب
 یورود یهیال یها نورون به مستقل یرهایمتغ ریمقاد دهد.�نشان م یبعد یهانورون
 از اطالعات انیجر .شود �م مشخص �خروج یهیال در وابسته رییمتغ مقدار و شده متصل

 در �خروج مقدار نییتع به منجر تینها در و تکحر �انیم یهاهیال سمت به یورود یهیال
جه حاصل از مدل یبطورخالصه نت ٨جدول دهد.  �م آموزش را مدل و شود�م �خروج یهیال

�ر مدل یه دقت آن نسبت به دکشود �آن مشاهده مه طبق کدهد �را شرح م یه عصب0شب
 ن دقت است.یباالتر یشتر بوده و دارایها ب
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 ٨ جدول
 یه عصب�ستم شبیس مدل یشده برا $نیبشیپر یمقاد

 Performance measures Model 
٠٫٧٢١ Accuracy  

)٠٫۵٩١،٠٫٨٢٨ ( 95% CI  
٠٫٩١۴ Sensitivity Neural Networking 
٠٫۴۶١ Specificity  
٠٫۶٩۵ Positive predict value  
٠٫٨٠٠ Negative predict value  

 مدل �نندگک کی1تف قدرت �بررس ١‑٣‑٣
 تفکی� قدرت �بررس منظور به مدل صیدرجه تشخ و سیتحسا درجه محاسبه از پس

 �منحناز  �ریدی0 از )حساب بد انیمشتر و خوش حساب انیمشتر نجایا گروه (در دو کنندگ�
آن  �محور افق که مختصات� صفحه در منحن� این ).٣ل 0شود (شیاستفاده م ROCبه نام 

و  ٠، از نقطه (باشد�مت مدل یآن درجه حساس یص و محور عمودیدرجه تشخ یمنها ی�
ده یشک) در گوشه باال سمت راست، ١و  ١ن سمت چپ به سمت نقطه (یی) در گوشه پا٠
باشد،  تر�ینزد) ٠و  ١به سمت گوشه سمت چپ باال ( �ن منحنی. هر چه اشود�م

) ٠و  ١نقطه ( در ن دو گروه خواهد بود.یب �نندگک�یکتفشتر مدل و یقدرت ب یدهندهنشان
 شاخص هستند. ی� برابر و خود مقدار نیشتریب در دو هر ص مدلیتشخ و تیحساس درجه

 گروه دو نیب کنندگ� تفکی� قدرت بیشترین که �مدل است. �منحن یرز سطÂ مدل، بیخو
 یدارا است، صفر آن کنندگ� تفکی� قدرت که �مدل و ١ �منحن یرز سطÂ یدارا داراست، را

Âز مشخص ٣ ل0ش از که همانطور .است ٠٫۵ �منحن یرز سط Âر منحنیاست سط� ROC 
 برازش ه مدلکن است یا یباشد و لذا نشان دهنده�م ٠٫٧٧۴در مدل برازش شده برابر با 

 .است برخوردار گروه دو بین ییباال کنندگ� تفکی� قدرت از شده
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 ٠٫٧٧۴: ROC �منحن ریسطÂ ز. ROC �منحن .٣ ل�ش

 یریگ جهینت ۴
 �التیتسه یها�بده بازپرداخت عدم براحتمال مؤثر عوامل ییشناسا هدف با مطالعه نیا

ه در ک ییهاروش از استفاده با راستا نیا در .است گرفته انجام هاکبان �حقوق انیمشتر
 �حقوق انیمشتر یاعتبار �سیر سنجش جهت نهیبه مدل نییتع بهر شد کقبل ذ یهابخش

 �ژگیو ١١ �مال و یاقتصاد یهاهینظر اساس بر منظور نیا به م.یپرداخت رانیا صادرات کبان
ت یر وضعیمتغ ٣ آنها نیب از هک شدند انتخاب یاعتبار �سیبرر اثرگذار یرهایمتغ عنوان به

ن یبهتر .دندیگرد انتخاب یینها مدل نییتب جهت ن0ت مسیقه و وضعیتاهل، مبل� وث
�ر انتخاب ید یسه با روش هاین دقت در مقایشتریبا ب یعصب یه ها0رد از روش شب0عمل
از آماره  استفاده با ی�ون لوژستیدر رگرس رهایمتغ نیا بیضرا یدار �معنن یهمچن شد.

wald آماره  از استفاده با برازش، یخوب و ونیرگرس لک یدار �معن وLR لمشو در-و هاسمر 
Âگرفتند قرار دییتأ مورد ٪٩۵ نانیاطم سط. 

 یها هینظر دییتأ از ک�حا مدل، مستقل یرهایمتغ بیضرا عالمت و بودن معنادار
 یرهایمتغ انیم از .باشند �م یاعتبار �سیر نندهک نییتع عوامل نهیزم در �مال و یاقتصاد

ن 0ت مسیقه و سپس وضعیت تاهل، مبل� وثیوضع ت،یاهم زانیم بیترت به مدل،منتخب 
 دارند. یاعتبار �سیر بر میمستق اثر
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 داریپا یبستر رشد اقتصاد �مال ثبات
 ٢٢٩‑٢٠۵ صفحات

سود  یفیتبر ک یدارپا �مال ینتام هاییاستراتژ تأثیر
�بانک 

 †یماندانا طاهر *شاهچرا یدمهش

و  گذارییهسرما یهافرصت ییمنابع، شناسا یصو تخص یزدر تجه یت�ها نقش با اهمبانک
بعد  ی�به عنوان  �بخش بانک ییساختار و کارآ ین. بنابراکنند�م یفاا یس�ر یسازمتنوع

 وعوامل ضعف  یناز مهمتر ی�0بال  �بانک یتهمورد توجه است. از نظر کم �مستقل توسعه مال
است.  یاقتصاد یهابخش یرها به سابانک �دهو وام �کمبود منابع مال �در بخش بانک �کاست

و  �بانک یستمدر س یهاز عدم ساختار مطلوب سرما �حاک �مال یندر تام یضعف و ناکارآمد
 هاییمقاله اثر استراتژ ینمطمئن است. در ا یالتبا هدف ارائه تسه یدارپا �مال ینتام
 ستمیس یو ساختار درآمد هاینهو اثرات آن بر هز یدارپا �مال میناز منظر شاخص تا مال�ینتام

مورد  ١٣٩۵تا  ١٣٨۵دوره  یبرا یرانا �بانک یستمدر س �مال ینتام یس�در جبران ر �بانک
و  یزتجه هاییبه دو بخش استراتژ یدارپا �مال ینتام هاییقرار گرفته است. استراتژ �بررس
کاهش  هاییبه سه بخش و استراتژ یدارپا یزتجه هایژیشده و استرات ی�کتف یدارپا یصتخص
 یداربودنبدست آمده، پا یجشده است. مطابق با نتا بندییمدر چهار بخش تقس یصتخص

مه ترازنا ی�رو وام در سمت د یالتآن در قالب تسه یصها در ترازنامه، الزمه تخصمنابع بانک
 ینفتن او در نظر گر یدارپا �مال ینتام هایژیو توجه به استراتر ینبوده و از ا هاییدارا یعن�

 تأثیرها بر عمل0رد مناسب بانک یشههم تواند�بانک م یریتمد یماتدر تصم هایاستراتژ
 .یدها کم� نماکسب و کار بانک یداشته و به بهبود فضا

  

                                                                                                                                  
 mahshidshahchera@yahoo.com .�و بانک �پژوهش0ده پول یبانکدار گروه یاراستاد *
. �و بانک �پژوهش0ده پول �دانش�اه الزهرا و کارشناس ارشد گروه بانک یحسابدار یدکتر یدانشجو †

taherim66@yahoo.com 
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 مقدمه ١
های ها، آنها با جذب منابع خرد و کالن و تخصیص آن به فعالیتگری بانکدر نقش واسطه

مختلف در قالب تسهیالت در ازای تحمل هزینه تامین منابع، درآمد تخصیص منابع را 
های تامین مال� از محل ها شامل هزینهنمایند. در این میان هزینه اصل� بانکدریافت م�

های ها سپردهگیری و حقوق صاحبان سهام است که با توجه به آنکه سهم عمده بده�سپرده
گیری های بانک هزینه سپردهمدت بانک� است، بنابرین عمده هزینهخرد یا کالن، بلند یا کوتاه

نمایند. در این روند درآمد اصل� ها با جذب منابع اقدام به تخصیص منابع م�نکاست. با
ها کسب سود مشاع یا عملیات� ناش� از تخصیص منابع در قالب تسهیالت به اشخاص بانک

حقیق� و حقوق� و در قالب تسهیالت مختلف است. تفاوت ناش� از درآمد اصل� بانک از 
 تأثیرشود که تحت حاشیه سود بانک� شناخته م�عنوان های اصل� بانک بههزینه

های مختلف تجهیز و تخصیص منابع در بانک است و عالوه بر آن از متغیرهای استراتژی
پذیرد که در این کالن اقتصادی، درجه تمرکز بانک و مقررات حاکم بر سیستم بانک� اثر م�

بر حاشیه سود بانک� مورد تاکید های مختلف تخصیص و تجهیز و اثر آنها مقاله بر استراتژی
 است.

ها کزی و سایر بانکها عمدتاً از سرمایه، سپرده، بده� از بانک مرمنابع بانکدر ایران 
عبارت دی�ر، بازار م0مل سپرده عمدتاً استقراض از بانک مرکزی و  شود. بهتأمین م�

شده صوص� و خصوص�های دولت�، خهای موجود در شب0ه بانک� است. منابع در بانکبانک
های تخصص� از طریق استقراض از بانک مرکزی تجهیز شده ها و در بانکغالباً از محل سپرده

شده دارای ها با اتکا به منابع جذباست. با توجه به وضعیت منابع در شب0ه بانک�، بانک
پایداربودن  وجوه� خواهند بود که قادر به ارائه آن در قالب وام و تسهیالت هستند. بنابراین

ها در ترازنامه، الزمه تخصیص آن در قالب تسهیالت و وام در سمت دی�ر ترازنامه منابع بانک
شده و های خصوص�، دولت�، خصوص�ها به بانکبندی بانکشود. با دستهها م�یعن� دارایی

های خصوص� با جذب سپرده توان به خوبی نشان داد که به طور متوسط بانکتخصص� م�
اند و میزان بده� به و مطالبات از بانک مرکزی اعطا نموده را تسهیالت از مناسبی ال، سهمبا

است که بازار بین بانک� و نگهداری وجوه  آن توجه قابل نکته. ها متعادل استدر این بانک
های خصوص� جذابیت باالیی داشته است. ها ط� این سال برای بانکدر قالب سایر دارایی

 نشان که است پایین تسهیالت به سپرده جذب نسبت خصوص� هایبانک همچنین در
تسهیالت از طریق جذب سپرده نداشته و از طریق بازار بین  اعطای در فعال� حضور دهدم�
 پردازند.� به اعطای وام و تجهیز منابع م�بانک
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جه با کسری نقدینگ� موارا ها بسیاری از بانک ٢٠٠٩تا  ٢٠٠٧در دوره  بحران مال� اخیر
 مدت تامینهای کوتاهدارایی بلندمدت را از محل بده�ها اکثرا بانکو در این شرایط  نموده

 مال� گیرندگان به دلیل ریس� مضاعف تامینکه در نتیجه آن رتبه اعتباری قرض نموده مال�
ها بانک در این شرایط ناپایدار بانک، قابل شناسایی نبوده و ریس� باالیی را ایجاد نموده است.

ر دنقدینگ� پایدار متحمل زیان شده و این زیان  فقدانگران مال� اقتصاد در و سایر واسطه
لعه بنابراین این مطاات بسزایی داشته است. تأثیرو درآمد آنها ها صورت سود و زیان بانک

 ت.قرار داده اسساختار درآمدی و کیفیت سود را مورد بررس� موازنه بین مقررات نقدینگ�، 

 هاو سود بانک شاخص تامین مال� پایداراهمیت  ٢
ای یافت اهمیت ویژه ،٢٠٠٨و  ٢٠٠٧های سالها پس از بحران مال� مدیریت نقدینگ� بانک

مطالعات فراوان� در این زمینه انجام داده و تغییرات� را  ٢٠٠٩که کمیته بال در سال به طوری
چارچوب جدیدی ، ٣. در قوانین و مقررات بال ل شده استاعما ٣در قوانین و مقررات بال 

های نسبت ٣. در بیانیه بال ه استبرای نقدینگ� و ارزیابی آن در بانکداری مشخص شد
تاکید کمیته بال در شده وتر برای قوت بخشیدن به ثبات بانک� معرف� نقدینگ� کاربردی

م دارایی و بده� در ترازنامه های جدید نقدینگ� و تعادل بخشیدن بین اقالمعرف� نسبت
ها باید در بین منابع و مصارف بانک� خود در ترازنامه تعادل باشد. بنابراین بانکها م�بانک

. پردازندم�های بانک� برقرار نموده و با توجه به سررسید و مدیریت ریس� نقدینگ� فعالیت
ها و منابع خود گذاریتوجه به سرمایهو کار متفاوت بوده و با  های کسبها با مدلالبته بانک
. )٢٠١١، ١باشد. (والتهای خاص داشته که باتوجه به ساختار ترازنامه آنها م�استراتژی

های مختلف� را برای تامین مال� های کسب و کار متفاوت راهها با مدلبنابراین، بانک
 ها دارند.های خود از بده�دارایی

کمیته بانک� بال در پاس� به بحران مال� دو الزام مدیریت ریس� نقدینگ� در قالب شاخص 
تامین مال� پایدار و شاخص پوشش نقدینگ� را ارائه نمود. شاخص تامین مال� پایدار با هدف 

داری دارایی نقد و با حداقل ریس� تشویق سیستم بانک� به تجهیز منابع با کیفیت باال، نگه
گیری و صاحبان سرمایه به سیستم بانک� ارائه شده ال� پایدار با نسبت بهینه سپردهو تامین م

پذیری بانک در شرایط بحران� و سودآوری با تغییر است. این شاخص با هدف افزایش انعطاف
گیری به افزایش سرمایه با حداقل هزینه سرمایه و حفظ ساختار تامین مال� از سپرده

ارائه شده است. موازنه ساختار تامین مال� با تاکید بر شاخص با  های کفایت سرمایهنسبت
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داری حداقل دارایی غیرنقد و حداکثر دارایی با کیفیت همراه است که منجر به حداکثر نگه
شود. بنابراین از دید کمیته م� عادی و نرمالسودآوری و حداقل ریس� اعتباری در شرایط 

ال و بحران� ابزاری کارآمد برای سیستم بانک� است. نظارت� بال این شاخص در شرایط نرم
دهد که های بانک را افزایش م�تامین مال� دارایی از محل بده� با سررسید بلندمدت هزینه

در ارتباط با درآمدهای کسب شده بانک حاشیه سود بانک کاهش و به تبع کاهش حاشیه 
بنابراین بانک همواره باید به دنبال های سرمایه بانک خواهد داشت. سود اثر منف� بر هزینه

مدل و استراتژی در تجهیز منابع باشد که مناف� را حداکثر و هزینه را حداقل نماید. بنابراین 
 رود موازنه نقدینگ� و سودآوری در سیستم بانک� منجر به مدل� بهینه شود.انتظار م�

ونه مدل تجهیز و تخصیص اند که چ�) در بررس� خود نشان داده٢٠٠١( ١دیاموند و راجان
پذیری در بانک شده و نرخ تامین مال� در بانک را افزایش در سیستم بانک� موجب آسیب

گیری تاکید نماید، قدرت خلق نقدینگ� خود و دهد. در این مدل چنانچه بانک بر سپردهم�
در نشان  پذیری در اقتصاد را از دست خواهد داد. بنابراین شاخص تامین مال� پایدارانعطاف

دادن وضعیت بانک از نظر نقدینگ� و تامین مال� و بررس� ارتباط آن با سودآوری از بعد هزینه 
ای در منفعت استراتژی ب0ار رفته و موازنه ثروت در بانک و مقررات نقدینگ� اهمیت ویژه –

 ادبیات بانک� دارد.
 مال� تامین مقدار و مال� تامین نیاز مورد میزان تفاوت طریق از نسبت تامین مال� پایدار

 یا و فروش طریق از تواندنم� که است هاییدارایی میزان این. شود م� محاسبه دردسترس
 تامین ثبات با منابع ،بنابراین. کند نقدینگ� ایجاد بلندمدت هایبده� برای وثیقه عنوان به

 مقابل در نقدینگ� ایجاد فعالیتهای سودآوری میزان. ب�یرد قرار استفاده مورد باید مال�
 و مال� بازارهای در نقدینگ� اثر. گیرند قرار ارزیابی مورد باید آورد م� بوجود که ریس�0

 که شود م� ارزیابی انتقال ریس� طریق از دسترس قابل مال� تامین و ها دارایی ارزش�ذاری
 مقدار مساوی یا کمتر ثبات با مال� تامین برای نیاز مورد مقدار آن باشد صفر یا منف� اگر

 ریس� است نتوانسته بانک که معناست بدان این که است دردسترس ثبات با مال� تامین
 ایجاد نقدینگ� خلق مقابل در. نماید کنترل را شده حال بده� بازپرداخت و دارایی فروش
 ریس� تحمل آستانه دهنده نشان مشخص طور به آن باثبات مال� تامین خالص و است نکرده
 ریس� که شود م� فرض. است نشده حاصل انتقال ریس� با مقابله در توانایی عدم از ناش�

 از ثبات با مال� تامین. یابد م� افزایش آن خلق و نقدینگ� ایجاد با غیرنقد بده� و انتقال
 به مال� تامین در ثبات سهم که شود م� انجام سررسید تاریخ توجه با بده� و سرمایه طریق
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 بر بانک انتظار که ی0سال از کمتر سررسید تاریخ با سپرده یا و سررسید تاریخ بدون سپرده
 .باشد م� کوتاه مدت همان برای نقدینگ� وجود

ها و اقالم موزون شده به ضرایب این نسبت از تقسیم تجهیز پایدار منابع (در قسمت بده�
ها و دارایی در بخش بده� شامل سپرده و سایر اقالم) بر تخصیص پایدار منابع (در قسمت

 آید.اقالم موزون شده به ضرایب در بخش دارایی شامل تسهیالت و سایر اقالم) بدست م�

 هادر بانکتامین مال� پایدار افزایش های استراتژی ٣
و تخصیص پایدار قابل های تجهیز های تامین مال� پایدار به دو بخش استراتژیاستراتژی

در استراتژیهای تامین مال� پایدار به افزایش نسبت  تقسیم بندی است. باید توجه داشت که
تامین مال� پایدار تاکید شده است. بنابراین باتوجه به افزایش در نسبت تامین مال� پایدار 

ها را به صورت صورت و مخرج کسر مورد تجزیه و تحلیل قرار م� گیرد و طبقه بندی استراتژی
نبال خواهد شد. افزایش در صورت کسر افزایش در صورت کسر و کاهش در مخرج کسر د

همان استراتژی افزایش در تجهیز پایدار بوده و کاهش در مخرج کسر یا استراتژی کاهش 
تخصیص پایدار م� باشد. استراتژی های تجهیز پایدار به سه بخش و استراتژیهای کاهش 

 باشد.بندی م�تخصیص در چهار بخش قابل تقسیم
مال� زمان� تامین مال� بانک پایدار است که مقدار خص تامینشا موضوع، بر اساس ادبیات

تر مساوی ی� بارت� این نسبت بزرگعتجهیز پایدار منابع از تخصیص پایدار بیشتر بوده یا به
شرایط خاص� را در باشد و در غیر این صورت باید در رابطه با ساختار تامین مال� در بانک 

ها . بانکها و نوسانات را در نظر داشتای وقوع با بحراننظر گرفت و بتوان مدیریت مناسب بر
� را بابت الزامات تامین مال� های مختلفبا هدف افزایش شاخص تامین مال� پایدار استراتژی

های سیستم بانک� در این رابطه را استراتژی ١که ش0ل برند م� پایدار یا تخصیص پایدار ب0ار
 دهد.نشان م�
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 مال� پایدارهای افزایش شاخص تامیناستراتژی .١ش�ل 

 )٢٠١٣منبع: کینگ (

ها ها، بده�ها با سه استراتژی افزایش سهم سپردهطور کل� در محل تجهیز منابع بانکبه
با سررسید بلندمدت و افزایش در جزء اول سرمایه مواجه هستند. بنابراین باید توجه داشت 

کسر تامین مال� پایدار قرار دارد برای افزایش که در بخش تخصیص با توجه به آنکه در مخرج 
نسبت تامین مال� پایدار باید راه0ارهای کاهش� در تخصیص پایدار را در بانک اتخاذ نمود. 
ابزار تامین مال� بانک تفکی� شده از هزینه آن نبوده و پایدار بودن و ناپایداری تامین منابع 

سررسید و در دسترس بودن منابع به هزینه  در بانک عالوه بر نرخ ماندگاری منابع بانک،
تواند کیفیت و میزان سود کسب سود تامین مال� و تغییرات حاشیه سود مرتبط است و م�

ها پرداخته خود قرار دهد. در ادامه به بررس� هری� از این استراتژی تأثیرها را تحت در بانک
 خواهد شد.
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 استراتژیهای افزایش تجهیز پایدار ١‑٣
گیری و افزایش سهم سپرده ها در تامین مال� از محل سپرده تجهیز پایدار استراتژی اول

دهند. بر اساس ها را ش0ل م�درصد از منابع بانک ٨٠تا  ۵٠ها معموال ها است. سپردهبانک
های خرد و تجاری از چسبندگ� باالتری برخوردار ضرایب شاخص تامین مال� پایدار، سپرده

شوند، بخصوص اگر این سپرده بوسیله یط بحران� دیرتر از بانک خارج م�است و در شرا
های دولت� مثل صندوق ضمانت سپرده، تضمین شده باشد. ضریب سپرده پایدار در ضمانت

نسبت تامین مال� پایدار باال بوده و این انتظار وجود دارد که این نوع سپرده در شرایط بحران� 
های بلندمدت و با ارزش باال های ارزی و سپردهباشد. سپرده آخرین قلم خارج شده از بانک

و فردی از درجه دوم پایداری برای بانک برخوردار هستند. تالش بانک برای جذب سپرده 
مال� انجام گرفته و این نکته لزوم های تامیناصوال با در نظر گرفتن حاشیه سود و هزینه

 حاشیه سود را بیش از پیش نشان م� دهد.بررس� ارتباط شاخص تامین مال� پایدار و 
ها و ها است. هلدینگگیری بلندمدت و هلدینگ، سپردهتجهیز پایدار استراتژی دوم

درصد از نظر پایداری در نسبت تامین  ۵٠تا  ١٠٠های بلندمدت ضریب باالیی بین سپرده
بین بانک� است، زیرا  مال� پایدار را دارند. نکته قابل توجه ضریب صفر برای سپرده های بازار

عنوان روش پایدار های تامین مال� در این بازار نباید این روش را بهبانک با توجه به هزینه
عبارت� ی�0 از عوامل مهم در پایداری یا ناپایداری تجهیز منابع تامین مال� در نظر ب�یرد. به

ها و اندازه سود بانک است. در بانک عالوه بر نرخ ماندگاری نقدینگ� در بانک، توجه به هزینه
ای گونهبازار بین بانک� بازار مطمئن و همیشه در دسترس برای بانک اما با هزینه باال است، به

اقتصادی و هزینه و منفعت برای بانک ندارد. بنابراین  که تامین مال� از این محل توجیه
ن مال� و حاشیه سود برای ضریب آن در شاخص تامین مال� پایدار صفر است. نکته هزینه تامی

سپرده کوتاه و بلند مدت نیز وجود دارد. سپرده بلندمدت با لحاظ نمودن ریس� عدم 
مدت دارد که این اطمینان نسبت به دریافت اصل پول نرخ باالتری در مقایسه با سپرده کوتاه

 گذار است.های تامین مال� بانک اثرمساله بر هزینه
، استفاده از حقوق صاحبان سهام و افزایش سرمایه است. این رتجهیز پایدا استراتژی سوم

مساله به حدی اهمیت دارد که کمیته بال مقررات کفایت سرمایه را در بال مورد تغییر قرار 
داده است و با تاکید بیشتر ضرایب و حدود کفایت سرمایه را افزایش داده است. نکته قابل 

سود سهم� غیر تجمع� برای سهامدار باید  ٣با بال های سرمایه است که مطابق توجه هزینه
کامال اختیاری باشد و نباید تابع سررسید مشخص یا در گرو بانک باشد. جزء اول سرمایه با 

طور یابد. بهانتشار سهام جدید در عرضه اولیه و کاهش هزینه سرمایه برای بانک افزایش م�
همین علت بانک پرهزینه و ریس�0 است. بهتئوری� تامین مال� از محل بازار سرمایه برای 
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سهم سرمایه بانک معموال از سایر اقالم ترازنامه بانک، کمتر است. تجهیز منابع از این محل 
 معموال استراتژی با مطلوبیت کم و پر هزینه است.

 های تخصیص پایداراستراتژی ٢‑٣
ازنامه نسبت تامین مال� آن است که بانک با کوچ� کردن تر استراتژی اول تخصیص پایدار

گیرد ترازنامه را کوچ� نماید باید قبل از پایدار را بهبود ببخشند. زمان� که بانک تصمیم م�
ان تحلیل هزینه و منفعت انجام داده و سود کسب شده بابت کوچ� کردن ترازنامه را در 

مقررات الزام به  های تامین مال� مقایسه نماید. البته باید توجه کرد که برخ�مقابل هزینه
ها است. ها و تجدید ارزیابی دارند که بر خالف کوچ� شدن داراییافزایش بهای دارایی

توانند ترازنامه را کوچ� ها م�ها با کوچ� کردن اندازه تسهیالت یا فروش سایر داراییبانک
ن نمایند. البته بهای کوچ� کردن اندازه تسهیالت بدلیل کاهش انتفاع و درآمدهای آ

ها به تواند باال باشد. تسهیالت و اوراق رهن� عموما دارایی با درآمد باال هستند که بانکم�
دهند گری را انجام م�واسطه این اقالم در ترازنامه کسب سود نموده و عملیات واسطه

ها عالوه بر درآمد برای توجیه کوچ� کردن اندازه تسهیالت بانک ).٢٠١٠، ١(استراهان
اثر مثبت آن بر حاشیه سود، ریس� نکول تسهیالت را نیز در تحلیل هزینه و تسهیالت و 

کنند. در نهایت آنکه این های تامین مال� لحاظ م�منفعت کوچ� کردن و تقابل با هزینه
 ها برخوردار است.استراتژی پر هزینه و از جذابیت کم� از طرف بانک

 ش دارایی ثابت است. این روش درآمدهای کوچ� کردن اندازه ترازنامه فرواز دی�ر روش
وجب مناش� از فروش دارایی را برای سال� که این اقدام انجام شده است را به همراه دارد و 

رف افزایش درآمد و سود غیرعملیات� شده، اما اثری بر حاشیه سود ندارد. فروش دارایی و ص
تواند بر شاخص تامین م�دهد و آن در پرتفوی تسهیالت بانک، درآمد بانک را افزایش م�

ها نکای نیست و باها کار سادهمال� پایدار بانک نیز اثرات مطلوب ب�ذارد، اما فروش دارایی
 توانند به راحت� چنین کاری را انجام دهند.نم�

های بانک است. بانک با گذاریتغییر وضعیت سرمایه ،تخصیص پایداراستراتژی دوم 
گذاری با ریس� اعتباری داری سرمایهنقد یا نگهداری وجهنگهگذاری غیرنقد و فروش سرمایه

تواند تواند وضعیت نسبت را برای خود بهبود ببخشد. برای مثال بانک م�پایین م�
گذاری با رتبه اعتباری پایین را بفروشد و بجای آن سرمایه گذاری کمتر اما با رتبه سرمایه

هایی گذارینقد و سرمایهداری نماید. وجهجه نقد نگهاعتباری باالتر خریداری نماید یا آنکه و
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با رتبه اعتباری باال ضریب صفر را در نسبت تامین مال� پایدار دارند. البته باید توجه داشت 
نقد در بانک داری وجهگذاری با رتبه اعتباری باال سود باالیی ندارد و نگهداری سرمایهکه نگه

های خاص خود کند. بنابراین این استراتژی هزینهایجاد نم� نیز سود غیرعملیات� برای بانک
های خاص، در نتیجه این استراتژی کسب سود را برای بانک خواهد داشت. عالوه بر هزینه

های بورس� بانک کمتر و در نتیجه آن نرخ تامین مال� برای بانک برای بانک کاهش و نسبت
ها های بانک از کل داراییگذاریسهم سرمایهیابد. نکته دی�ر آن است که اگر افزایش م�

حداقل باشد بانک قدرت چندان� در تغییر وضعیت آنها ندارد و برای این مساله باید از سایر 
 ها و اقالم استفاده نماید.دارایی

با توجه به  عبارت�تغییر ارزش دفتری تسهیالت است. به، تخصیص پایداراستراتژی سوم 
درصد  ٨۵درصد و تسهیالت خرد ضریب  ۶۵ضرایب و اینکه تسهیالت رهن� و حقوق� ضریب 

تواند تسهیالت را به سمت رهن� و حقوق� بجای خرد گیرد، بانک در بهترین حالت م�م�
توانند ضرایب و محتوای تسهیالت م� بندیهدایت نماید و در بدترین حالت نیز با تغییر طبقه

پذیری تسهیالت، کاری نماید. البته چنین اقدام� به انعطافرا با هدف بهبود نسبت دست
 های جای�زین� ارتباط دارد.محیط رقابت� و روش
تسهیالت با سررسید کمتر از ی0سال با هدف  کاهش ،تخصیص پایداراستراتژی چهارم 

بهبود وضعیت نسبت و لحاظ نمودن ضرایب است. این تغییر به سود بانک است اگر بانک 
 های تسهیالت بلندمدت و ریس� نکول را لحاظ نماید. اجرای این استراتژی به دایرههزینه

 گیرندگان نیاز دارد.اعتباری قوی و تحلیل درست قرض
ن های ذکر شده در مطالب فوق، در جهت تامیر داشت که با توجه به استراتژیباید در نظ

درآمدی  وها ساختار هزینه ها، برای افزایش در تامین مال� پایدار در بانکمال� پایدار در بانک
ر دها با راه0ارهای مختلف، نتایج مختلف� ای برخوردار بوده و بانکها از اهمیت ویژهبانک

 ا بدست خواهند آورد.عمل0رد خود ر

 پیشینه تحقیق ۴

 ٢٠٠٩تا  ٢٠٠٧دهد که در دوره آمری0ا نشان م� ٢٠٠٨مطالعات بسیاری در ارتباط با بحران 
ها با کسری نقدینگ� مواجه بودند و در این شرایط و مصادف با بحران مال� بسیاری از بانک

که در نتیجه آن رتبه اعتباری مدت تامین نموده های کوتاهدارایی بلندمدت را از محل بده�
باشد گیرندگان به دلیل ریس� مضاعف تامین مال� ناپایدار بانک، قابل شناسایی نم� قرض
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در )). ٢٠١١( ٣) و آفونس و هم0اران٢٠١٣( ٢)، آچاری و مروچ٢٠١١( ١هانگ و راتنوفس�0(
ار متحمل زیان نقدینگ� پاید فقدانگران مال� اقتصاد در ها و سایر واسطهاین شرایط بانک

های ها قابل مشاهده است. عالوه بر آن فرصتشده و این زیان در صورت سود و زیان بانک
گذاری بلندمدت و الزامات حمایت بخش دولت� را از دست خواهند داد. بنابراین این سرمایه

 کند.مطالعه موازنه بین مقررات نقدینگ�، ریس� بانک� و سودآوری را بررس� م�
کشور  ١٠های ) بروی بانک٢٠١٣( ٤آماری شاخص تامین مال� پایدار توسط کینگبررس� 

مال� توسط بانک با های مختلف تامینمعن� وجود مدلدهد که تامین مال� پایدار بهنشان م�
های تامین مال� در ارتباط با شاخص سهم عمده بازار سرمایه است، بنابراین بررس� استراتژی

ساختار درآمد و هزینه مرتبط به آن در سیستم بانک� ایران قابل توجه  تامین مال� پایدار و
 است.

های هایی کارا هستند که هزینهکنند که بانکم� ) بیان١٩٧٧) و پلزمن (١٩٧٣دمستز (
 خود را کاهش و با کسب سهم بیشتری از بازار با ریس� اعتباری پایین حاشیه سود خود را

 ه سود بانک� باال همواره به کارایی بانک مرتبط نیست وارتقا دهند. از سوی دی�ر حاشی
فضای  تواند ناش� از نرخ باالی اسپرید بانک� و به تبع ناکارایی حاکمیت شرکت� بانک، عدمم�

ثبات� چنین شرایط� بی ). در٢٠٠٠اطالعات� باشد (باراجاس و هم0اران، رقابت� و عدم تقارن 
ر بتواند اثرات سوئ� بر کارایی شب0ه بانک� و به تبع شود که م�در سیستم بانک� ایجاد م�

 های پایدار تامین مال� ب�ذارد.نسبت
 ٥هو و ساندرساولین مطالعه در ارتباط با عوامل موثر بر حاشیه سود بانک� توسط 

شده است که در آن نشان داده شده است که حاشیه سود بانک� همیشه وجود  ) انجام١٩٨٠(
های بانک� ایجاد شده است. همچنین آنها در این طمینان� در تراکنشدارد و در نتیجه ناا

بررس� نشان دادند که ساختار دارایی و بده� بانک� بر اندازه حاشیه سود بانک� موثر است. 
گریزی مدیران، تراکنش در این مطالعه حاشیه سود بانک� به چهار عامل شامل درجه ریس�

در ادامه  ری بانک و واریانس نرخ بهره مرتبط است.انجام شده توسط بانک، ساختار بازا
تحقیقات بعدی با بسط مدل دارایی و بده� بانک� و اثرات آن بر حاشیه سود دریافتند که این 
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غیرعملیات� در مقایسه با درآمد عملیات� و مشاع بر اندازه حاشیه ساختار و کسب درآمدهای 
 )).٢٠١٣) و کینگ (١٩٨٨سود اثرات مثبت و منف� داشته است (آلن (

) در بسط مدل با وارد نمودن متغیر ناهماهنگ� تسهیالت و سپرده نشان داد ١٩٨٨آلن (
دهد. که تنوع در سبد دارایی بانک بر حاشیه سود بانک� اثر منف� دارد و آن را کاهش م�

د ) با بررس� عوامل موثر بر حاشیه سود بانک� دریافتن٢٠٠٩( ١همچنین فانگاکوا و هم0اران
که ساختار سرمایه بانک و سایر عوامل همچون ریس� مال�، اعتباری و نقدینگ� بر حاشیه 

موثر بر حاشیه سود  ) عوامل٢٠٠٨( ٢سود بانک� اثرگذار است. عالوه بر آن کالیس و واندر
بانک� در کشورهای اروپا شرق� را بررس� نموده که نتایج آنها نشان داد که هرچه ساختار 

تر و تری در بانک حاکم است، سیستم بانک� با ثباتت سرمایه بهینه و مطلوبسرمایه و کفای
و ارائه رهنمودهای جدید  ٢٠٠٨با حاشیه سود باالتری است. در حال حاضر و پس از بحران 

متغیرهای موثر بر حاشیه سود بانک� و سودآمری بانک  ٣کمیته نظارت� بال در قالب بال 
س در این مقاله با توجه به مطالعات جدید بررس� ساختار تجهیز تغییر نموده است. بر این اسا

و تخصیص پایدار در قالب نسبت تامین مال� پایدار ارتباط آن با حاشیه سود بانک� و سایر 
 های سودآوری بانک بررس� شده است.متغیر

) به بررس� رابطه شاخص تامین مال� پایدار و حاشیه سود بانک� پرداخته ٢٠١٣کینگ (
کشور و مقایسه وضعیت بانک دریافته است  ١۵های است. او با بررس� این نسبت برای بانک

های مختلف تر از حد استاندارد الزم است آن را با استراتژیهایی با نسبت پایینکه بانک
دهد که تحلیل هزینه و منفعت استراتژی افزایش نسبت م�افزایش دهند. بررس� او نشان 

مدت قرار دارد که بر های بلندگذاریها و سرمایهعموما حول محور تامین مال� از هلدینگ
 کاهش یافته است. ٢٠٠٩درصد حاشیه سود در سال  ۴٠اساس این استراتژی 

سودآوری بانک به  ) به بررس� حساسیت حاشیه سود و٢٠٠٨( ٣دی�ری الیزابتدر بررس� 
های اتحادیه اروپا پرداخته است. در این بررس� بر اهمیت شاخص در بانک ٣های بال شاخص

بانک اروپایی برای  ٢۶تامین مال� پایدار و رابطه آن با حاشیه سود تاکید شده است. بررس� با 
ک� از انجام شده است و نتایج حاک� از آن است که حاشیه سود بان ٢٠١٣تا  ١٩٩٢دوره 

پذیرد. عالوه الملل� بانک شامل شاخص تامین مال� پایدار اثر م�متغیرهای ارزیابی مل0رد بین
داری های بانک� بر حاشیه سود اثر مثبت و معن�پذیری در فعالیتبر آن نسبت نقدینگ� و تنوع
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رات دهد که تغیی) نیز نشان م�٢٠١٣( ١های جزابل� و هم0اراندارند. عالوه بر آن بررس�
های جدیدی همچون شاخص تامین مال� پایدار روش� برای الملل� نظارت و ارائه شاخصبین

 ها اثرگذار است.دالت پایدار در سیستم بانک� است و بر سودآوری بانک
) نیز در ٢٠٠٩( ٤) و کابولر و سیمس�٢٠١٠( ٣)، آدرین و شین٢٠١۵( ٢بانرج� و میو

اثر مثبت� بر شناخت و  ٣های نقدینگ� بال صاند که شاخهای خود نشان دادهبررس�
ها بانک� و کسب سودآوری بانکگیری در بازار بینگیری ریس� بانک� دارد و در تصمیماندازه

ها موثر ها در ارزیابی وضعیت بانکموثر است. عالوه بر آن در زمان بحران این شاخص
ال� پایدار است که اتفاقا در این شاخص تامین م ٣های نقدینگ� بال باشند. ی�0 از شاخصم�

 شود.های ایران ارزیابی م�مقاله اثر آن بر حاشیه سود و سودآوری بانک
 ) بر ضرورت وجود قوانین و مقررات نقدینگ� بر بانکها تاکید م� کنند و٢٠٠۴گال (آلن و 
طول  ) بیان م� کند که نقش نقدینگ� و وجوه تامین مال� اعتبار در بانکها در٢٠٠٨روچت (

بحران ها نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این الزامات در کنترل بحران نیز در بانکها 
به مرور زمان با اثرگذار بوده و راههای خروج از بحران را برای بانکها مشخص م� نمایند. 

) و ٢٠١١آچاریا و هم0اران (گسترش بازارهای مال� و مقررات گذاری م� توان به مطالعات� 
بر  اشاره داشت که) ٢٠١١( یرولت) و ٢٠١٠( ٦) و کاو و ایلینگ٢٠١١( ٥ونمیر و هم0ارانبر

افزایش الزامات نقدینگ� بر بانکها و لزوم آن برای جلوگیری از بحرانهای بانک� م� پردازند. 
و با توجه بر اطالعات نامتقارن در  ) با بررس� ریس� نقدینگ� تامین وجوه٢٠١٣راتنوس�0 (

هم0اران بازار های مال� به بررس� ریس� عدم شفافیت در بانکها پرداخته است. فری0ساس و 
) با تاکید بر نقش بانک مرکزی با مدیریت بر نرخ بهره عملیات بانک مرکزی را برای ٢٠١١(

دهد و این عملیات بانک کاهش نگهداری داراییهای نقد از طرف بانکها مورد بررس� قرار م� 
مرکزی را از عوامل افزایش دهنده ثبات بانک� در بازارهای مال� م� داند. در مطالعات انجام 
شده فوق بر الزامات نقدینگ� بین الملل� برای جلوگیری از بحرانهای مال� و بانک� تاکید شده 

 است.
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ودآوری بانک� انجام بر حاشیه سود و س ٣های نقدینگ� بال در ایران بررس� اثر شاخص
ست. احمدیان نشده است، اما حاشیه سود و سودآوری با سایر متغیرهای بانک� بررس� شده ا

اند. آنها با انتخاب مقررات بانک� بر حاشیه سود پرداخته تأثیربررس�  ) با١٣٩١و کیانوند (
ای تابلویی اثر هو با استفاده از روش داده ٢٠١٠تا  ٢٠٠٠کشور برای دوره  ٧٠هایی از بانک

اند. نتایج حاک� از آن است که آزادسازی مقررات مقررات بانک� بر حاشیه سود را بررس� نموده
 شود.بانک� منجر به افزایش کارایی و کاهش حاشیه سود بانک� م�

 مدل تحقیق ۵
 ١٣٨۵ در سال های کشور بانک� شب0هدر این تحقیق با استفاده از داده ها و اطالعات آماری 

در این تحقیق با توجه به محدودیت  .ورد و تدوین مدل پرداخته شده استآبه بر ١٣٩۵ تا
. اندمورد بررس� قرار گرفتهیافته بر اساس مدل گشتاور تعمیمبانک کشور  ٢۵های آماری، 

 :های زیر استمدل های مورد بررس� در این مقاله به صورت )٢٠١٣( کینگه براساس مطالع

)١( . Fixasset ratio2. Capital Ratio+C11)+ C-NSFR( 0.NSFR=C 
. Inflation + 5. Loan ratio + C4.Deposit ratio+ C3C+  

)٢( .Deposit ratio3.NSFR + C2. Capital Ratio+C11)+ C-NIM( 0.NIM=C 
Ɛ.loan ratio+ 7. Inflation+ C6. Fixasset ratio + C5. Size + C4C+  

های تامین مال� پایدار بر شاخص تامین مال� پایدار بررس� شده استراتژی تأثیرابتدا 
ها بر حاشیه سود بانک� پرداخته شده این استراتژی تأثیرو بعد از آن به بررس�  ))١(معادله (

که با ی� وقفه نیز  )NSFR( تامین مال� پایدار، متغیر وابسته شاخص )١( در معادلهاست. 
روش  .وارد شده استدر معادله برای بررس� پویایی های مدل به صورت متغیر مستقل 

از  (Capital Ratio) نسبت سرمایه های تابلویی پویا بدین وسیله کاربردی شده است.داده
آید. این نسبت بیانگر های بانک بدست م�تقسیم حقوق صاحبان سهام به جم� کل دارایی

 آن است. حمایت� بانک از سوی صاحبان سهام سرمایه گذاری شده درقدرت 
شاخص تامین مال� پایدار نسبت ساختاری بلندمدت تامین مال� است که ریس� مال� 

نماید. این شاخص بر یعن� چرایی ناتوانایی بانک در تامین مال� در زمان مورد نیاز را ارائه م�
 اساس نسبت زیر محاسبه شده است:
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ایب ها و اقالم موزون شده به ضرنسبت از تقسیم تجهیز پایدار منابع (در قسمت بده� این
ها و در بخش بده� شامل سپرده و سایر اقالم) بر تخصیص پایدار منابع (در قسمت دارایی

آید. بر اقالم موزون شده به ضرایب در بخش دارایی شامل تسهیالت و سایر اقالم) بدست م�
ار مال� زمان� تامین مال� بانک پایدار است که مقدار تجهیز پایدتامین اساس ادبیات شاخص

 تر مساوی ی� باشد و درعبارت� این نسبت بزرگمنابع از تخصیص پایدار بیشتر بوده یا به
 غیر این صورت باید در رابطه با ساختار تامین مال� و مصرف آن در بانک اندیشید.

ز عوامل است به عنوان ی�0 دی�ر ا که ل�اریتم دارائ� های کل بانک یزن  (Size)اندازه بانک
دار از جمله عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص پایدر نظر گرفته شده است.  حاشیه سودموثر بر 
ر هها، سهم آن بانکها در جذب سپرده های موجود در بازار بانک� است. از این رو، در بانک

رمایه ز سپرده ها را به خود اختصاص دهد قادر به وام ده� و سبانک� که بتواند سهم بیشتری ا
گذاری بیشتر بوده و در صورت برقراری مدیریت ریس� اعتباری مناسب منجر به افزایش 

یز به ناز نسبت سپرده به دارایی و نسبت وام به دارایی  سودآوری بانک خواهد شد. از این رو،
 یدار و حاشیه سود در نظر گرفته م� شود.عنوان عامل موثر بر نسبت تامین مال� پا

ابت بر کل داراییها ها که از تقسیم داراییهای ثنسبت دارایی های ثابت در ترازنامه بانک
حاصل شده است در معادله برای تعیین استراتژیهای تخصیص پایدار در مدل وارد شده است. 

 آنجا از همچنین، وارد شده است. گذار در مدلتأثیرمتغیر تورم نیز به عنوان متغیر اقتصادی 
 �زمان یسر تیمحدود لیدل به زین و شود م برآورد كشور �بانك شب0ه سطÂ در مزبور مدل كه

 �م شد، خواهد زده نیتخم ١ایروش داده های تابلویی پو به كه فوق مدل استفاده، مورد
استفاده در این تحقیق، شود. روش مورد  �منته جینتا نیبهتر به �سنج اقتصاد نظر از تواند
 افتیره در مدل یپارامترها برآورد یروش ها از �0ی م� باشد که ٢افتهی میتعم گشتاور روش

 یداده ها و �مقطع ،�زمان یسر یداده ها یبرا استفاده قابل بوده و ایپو ییتابلو یداده ها
س ابزارها یاز ماتر �حیتوض یر متغیرهایر با وقفه و سایمتغ �رف� همبستگ یاست. برا ییتابلو

زیرا بین  ارائه شده است یدو مرحله ا GMMن زن یتخم ن روش،یاستفاده م� شود. در ا
 ین براین تخمی. در ابانک های کشور اطالعات آماری محدود بوده و دوره زمان� کوتاه است

                                                                                                                                  
1 Dynamic Panel Data 
2 Generalized Method of Moments (GMM) 
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ه یفرضن آزمون یاستفاده شده است. درا ١س ابزارها از آزمون سارگانیمعتبر بودن ماتر �بررس
 اخالل است. یابزارها با اجزا �از عدم همبستگ �صفر حاک

با  است. مانایی آزمون پویا تابلویی های داده روش در استفاده مورد هایآزمون دی�ر از
 توجه به محدود بودن اطالعات آماری در شب0ه بانک� از نظر زمان�، ی�0 از روش هایی که

 برای افزایش حجمپویا ه از داده های تابلویی برای رف� این مش0ل پیشنهاد شده، استفاد
همترین در روش داده های تابلویی پویا منمونه و آزمون ریشه واحد در داده های تابلویی است. 

رآورد لذا پیش از بآزمون قبل از برآورد مدل آزمون ریشه واحد یا مانایی متغیرهای مدل است. 
 ه در تخمین ها، مورد آزمون قرار گیرد.الزم است مانایی تمام متغیرهای مورد استفاد

آزمون و  آزمون فیشر، آزمون برتونگ، آزمون ایم، پسران و شیم، لوین لین چو هایآزمون
 ه است.در این مقاله مورد بررس� قرار گرفته و نتایج آزمون در جدول زیر نشان داده شد هادری

 این آزمون ها از لحاظ تئوری آنها آزمون های ریشه واحد سری های چندگانه هستند که
� به برای ساختارهای اطالعات پنل ب0ار رفته اند. در این آزمون ها روند بررس� مانایی هم�

 عدم مانایی رد م� شود و بیانگر مانایی 0Hغیر از روش هادری به ی� صورت است و با رد 
رفته م� نامانایی یا ریشه واحد رد م� شود و مانایی پذی 0Hراین با رد فرضیه متغیر است. بناب

ین شود، که یا در سطÂ و یا با ی� تفاضل و یا با دو تفاضل مانا م� شود که برای تشخیص ا
 درصد کوچ0تر باشد. ۵قسمت به سطÂ احتمال آن توجه م� شود که بایست� از 

                                                                                                                                  
1 Sargan test 
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استفاده در مدل مورد تایید قرار با توجه به نتایج در جدول باال مانایی متغیرهای مورد 
 توان از این متغیرها برای استفاده از مدل استفاده نمود.گرفته است و م�

 نتایج برآورد ۶
های تامین مال� پایدار بر نسبت تامین استراتژی تأثیردر تخمین معادله اول که به بررس� 

مال� پایدار پرداخته م� شود، نتایج بدست آمده در جدول زیر نشان داده شده است. در این 
های تخصیص و تجهیز پایدار به بررس� این تخمین با در نظر گرفتن عوامل موثر بر استراتژی

ات تأثیرافزایش یا کاهش هری� م� تواند  ثیرتأها پرداخته و نشان داده شده است که استراتژی
 مفیدی را برای مدیریت بانک به همراه داشته باشد.
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 های تحقیق یافته م� باشد. منبع: t*اعداد داخل پرانتز آماره 
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مثبت  تأثیرها نسبت کفایت سرمایه دارای مطابق با نتایج بدست آمده در هری� از تخمین
ها باشد. نسبت سپردهدار بر نسبت تامین مال� پایدار در کلیه برآوردهای انجام شده م�و معن�

باشد. از این رو، با دار م�مثبت و معن� تأثیرنیز در در کلیه برآوردهای انجام شده دارای 
وانند در تها م�ها بانکها به همراه افزایش در نسبت سپردهافزایش در نسبت سرمایه بانک

یابد. نسبت منابع خود افزایش ایجاد نمایند و از آن طریق نسبت تامین مال� پایدار افزایش م�
منف� در نسبت تامین مال� پایدار نشان دهنده  تأثیروام به دارایی و نسبت دارایی های ثابت با 

نسبت ها موجب کاهش در آن است که مطابق با برآوردهای تحقیق، افزایش در این نسبت
توان های ثابت و نسبت وام به دارایی م�تامین مال� پایدار شده و با کاهش در نسبت دارایی

 تأثیرافزایش را در نسبت تامین مال� پایدار ایجاد نمود. تورم به عنوان متغیر اقتصادی دارای 
 منف� بر نسبت تامین مال� پایدار شده و با ایجاد نوسانات اقتصادی و تغییر در قیمت

ها موجب کاهش در نسبت تامین مال� پایدار خواهد شد. همچنین آماره های بانکدارایی
سارگان در داخل پرانتز احتمال نامناسب بودن ابزارهای مناسب در تخمین در روش داده 

باشد. با وجود رد شدن و احتمال باال در داخل پرانتز ابزارهای مناسبی های تابلویی پویا م�
 نظر گرفته شده است. برای تخمین در

های آن بر حاشیه سود بانک� از نسبت تامین مال� پایدار و استراتژی تأثیربرای بررس� 
معادله دوم در روش تحقیق استفاده شده است و نتایج آن در جدول زیر نشان داده شده 

معن�  مثبت و تأثیراست. مطابق با برآوردهای محاسبه شده، نسبت تامین مال� پایدار دارای 
دار بر حاشیه سود است. از این رو با در نظر گرفتن تامین مال� پایدار در شب0ه بانک� کشور 

نمایند. نسبت کفایت سرمایه و م� توان بیان نمود که حاشیه سود مطمئن تری را کسب م�
مثبت و معن� دار بر حاشیه سود بانکها در کلیه تخمین های  تأثیرنسبت سپرده ها دارای 

شده داشته و نشان دهنده آن است که استراتژیهای افزایش تامین مال� پایدار و یا به  انجام
مثبت بر حاشیه سود بانک� است.  تأثیرهای افزایش تجهیز پایدار دارای عبارت دی�ر استراتژی

نسبت داراییهای ثابت به دارایی ها در ترازنامه بانک و نسبت وام به دارایی نیز دارای ارتباط 
مثبت استراتژیهای کاهش  تأثیروس و معن� دار با حاشیه سود بانک� بوده و بیانگر معک

تخصیص پایدار بر حاشیه سود بانک� است زیرا کاهش در تخصیص پایدار همراه با افزایش در 
 شود.ها م�تامین مال� پایدار در بانک

بده� از بانک مرکزی و ها از سرمایه، سپرده، منابع بانکبا توجه به آنکه در ایران عمده 
عبارت دی�ر، بازار م0مل سپرده عمدتاً استقراض از بانک  شود. بهها تأمین م�سایر بانک

های دولت�، خصوص� و های موجود در شب0ه بانک� است. منابع در بانکمرکزی و بانک
 های تخصص� از طریق استقراض از بانکها و در بانکشده غالباً از محل سپردهخصوص�
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ها با اتکا به منابع مرکزی تجهیز شده است. با توجه به وضعیت منابع در شب0ه بانک�، بانک
شده دارای وجوه� خواهند بود که قادر به ارائه آن در قالب وام و تسهیالت هستند. جذب

ها در ترازنامه، الزمه تخصیص آن در قالب تسهیالت و وام در بنابراین پایداربودن منابع بانک
های تامین مال� پایدار از این رو توجه به استراتژی شود.ها م�دی�ر ترازنامه یعن� داراییسمت 

ها در تصمیمات مدیریت بانک م� تواند همیشه بر عمل0رد و در نظر گرفتن این استراتژی
 ها و ثبات مال� کم� نماید.داشته و به بهبود فضای کسب و کار بانک تأثیرها مناسب بانک
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گذار بر حاشیه سود بانک� در تأثیرهای اندازه بانک و تورم نیز از دی�ر متغیرهای نسبت
مثبت و معن� دار کم بر حاشیه سود شب0ه  تأثیرنظر گرفته شده است که اندازه بانک دارای 

بانک� بوده و از این رو با توجه به معن� داری کم این متغیر، حاصلضرب متغیر دام� اندازه 
معرف  D4تا  D1 بانک و نسبت تامین مال� پایدار در نظر گرفته شده است. به ترتیب از
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آنها در نسبت تامین  شده و تخصص� و دولت� بوده و حاصلضربهای خصوص�، خصوص�بانک
های کشور براساس انواع میزان نسبت تامین مال� پایدار در بانک تأثیرمال� پایدار بیانگر 

 تأثیرهای خصوص� کشور این حاصلضرب دارای ها بر حاشیه سود م� باشد. در بانکبانک
مثبت و های تخصص� کشور نیز این ارتباط مثبت و معن� دار بر حاشیه سود است و در بانک

های تخصص� و دولت� این نسبت موجب افزایش حاشیه معن� دار وجود دارد، اما در بانک
های تخصص� و دولت� و نسبت سود نشده و ارتباط منف� میان حاصلضرب متغیر دام� بانک

تامین مال� پایدار در نتایج حاصل شده است. الزم به ذکر است که در مورد آماره سارگان در 
احتمال نامناسب بودن ابزارهای مناسب در تخمین در روش داده های تابلویی  داخل پرانتز

پویا م� باشد. با وجود رد شدن و احتمال باال در داخل پرانتز ابزارهای مناسبی برای تخمین 
 در نظر گرفته شده است.

 جمH بندی ٧
تا ثبات سیستم مدت بانک� دارد مال� کوتاهمال� پایدار تاکید بر کاهش تامیننسبت تامین

مال� افزایش یابد. اما آنچه که باید الزام شود افزایش ترکیب مناسب و مدیریت شده از 
ها بخصوص سپرده گذاری در بخش بانکداری شرکت� است. مدت و سپردهمال� بلندتامین

 ßبعبارت� الزامات قانون� نباید منجر به از دست دادن مشتریان بانک� شود. عالوه بر این معموال 
افزایش سهم سپرده گذاران با توجه به بازارهای موازی شب0ه بانک� مش0ل است که همین 

افزاید. همچنین مدیریت برای کسب آستانه نسبت خالص مال� بانک� م�امر بر هزینه تامین
مدت و ها ام0ان دارد که بر افزایش حجم دارایی کوتاهمال� پایدار و با ترکیب داراییتامین

 ده بانک� بیفزاید که این خود مش0الت� را بهمراه دارد.کاهش باز
مال� پایدار تواند سطÂ باالیی از نسبت خالص تامینهمچنین بانک با بنیه مال� قوی م�

افزاید اما بانک با بنیه مال� ضعیف در این های بانک� م�را کسب کند که این بر قیمت دارایی
آن وجود دارد. در این صورت سطÂ رقابت در رقابت درمانده خواهد شد و ام0ان تصاحب 

یابد. در بحث ریس� تعیین درجه عدم اطمینان به سرمایه نهایی بر سیستم بانک� کاهش م�
تواند اثرات منف� را به بازار انعکاس دهد. ارزش اعتبارات و تعدیل آن اثرگذار است که این م�

ایط بحران� بر ساختارهای داخل� کنترل و کیفیت مدیریت ریس� معامالت بین بانک� در شر
. ها تمرکز دارد که اگر مدیریت نشود مم0ن است صنعت بانک� را با مش0ل مواجه نمایدبانک

عالوه بر این معموالß مدیریت ریس� و مطالعه بر تعیین بهترین نحوه عمل مدیریت ریس� 
 دهد.قرار م� تأثیرخود هزینه و زمان بر است که سودآوری را تحت 
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مثبت و معن� دار بر حاشیه سود است. از این رو با  تأثیرت تامین مال� پایدار دارای نسب
در نظر گرفتن تامین مال� پایدار در شب0ه بانک� کشور م� توان بیان نمود که حاشیه سود 

مثبت  تأثیرنمایند. نسبت کفایت سرمایه و نسبت سپرده ها دارای مطمئن تری را کسب م�
اشیه سود بانکها در کلیه تخمین های انجام شده داشته و نشان دهنده آن و معن� دار بر ح

های افزایش است که استراتژیهای افزایش تامین مال� پایدار و یا به عبارت دی�ر استراتژی
مثبت بر حاشیه سود بانک� است. نسبت داراییهای ثابت به دارایی  تأثیرتجهیز پایدار دارای 

نسبت وام به دارایی نیز دارای ارتباط معکوس و معن� دار با حاشیه ها در ترازنامه بانک و 
مثبت استراتژیهای کاهش تخصیص پایدار بر حاشیه سود بانک�  تأثیرسود بانک� بوده و بیانگر 

شود. ها م�است زیرا کاهش در تخصیص پایدار همراه با افزایش در تامین مال� پایدار در بانک
ها از سرمایه، سپرده، بده� از بانک مرکزی و سایر ن عمده منابع بانکبا توجه به آنکه در ایرا

شده دارای وجوه� خواهند ها با اتکا به منابع جذبشود. بنابراین، بانکها تأمین م�بانک
ها در بود که قادر به ارائه آن در قالب وام و تسهیالت هستند. بنابراین پایداربودن منابع بانک

ها تخصیص آن در قالب تسهیالت و وام در سمت دی�ر ترازنامه یعن� داراییترازنامه، الزمه 
ها های تامین مال� پایدار و در نظر گرفتن این استراتژیشود. از این رو توجه به استراتژیم�

داشته و به بهبود  تأثیرها تواند همیشه بر عمل0رد مناسب بانکدر تصمیمات مدیریت بانک م�
ص یز و تخصیمال� در دو بخش تجه یگرواسطهها کم� نماید. بانکفضای کسب و کار 

ستم ی� سی یو اجرا �مستلزم طراح �ت نظام بانکی0ن موفقیشود؛ ل�منابع خالصه م
الت یوصول تسه یبرا �شفاف و عمل ی� استراتژین یالت و تدویتسه یمناسب در امر اعطا

 �ر اعتبارسنجینظ ییهاشاخصد با مدنظر قرار دادن یها باپرداخت شده است. بانک
ند یالت را احراز نمایرندگان تسهیت گیره صالحیقه و غی، نوع وث�و مال �فن ییان، توانایمشتر
و بتوانند با سرمایه گذاری  له تا حد ام0ان بلوکه شدن منابع را کاهش دهندین وسیتا بد

 مناسب منابع خود در کسب حاشیه سود مناسب و پایدار موفق باشند.
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 یشرکت ها :یدیتول یهابنگاه �مال ینهعوامل موثر بر هز
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 سقف �بانک ینرخ ها یبوده و برا �سرکوب مال یردرگ یراندر ا �که نظام بانک ینبا وجود ا
 یکه بنگاه ها یالت�تسه ینهکه هز دهد�نشان م ی. اما شواهد آمارشود�م یینتع �مشخص

مقاله  ینمتفاوت است. در ا ی0دی�ربا  کنند�پرداخت م یالتواحد تسه ی� یبه ازا یدیتول
نگاه بنگاه و نحوه رابطه بانک و ب یت�ساختار مال0 یاکه آ یمسوال هست ینا بهدنبال پاس� به
 رو از ینموثر باشد. از ا �بورس یهاشرکت ین) در ب�مال ینهتفاوت (در هز ینبر ا تواند�م

 ١٣٨۶‑١٣٩٣بازه  یشده در بورس اوراق بهادار تهران برا یرفتهپذ یشرکت ها یهاداده
 �مال ینهبانک قرض دهنده بر هز �که سالمت بانک دهد�م نشان یجاستفاده شده است. نتا

اند وام گرفته �خصوص یهاکه از بانک ییهاشرکت ینموثر است. همچن یرندهشرکت قرض گ
نها موثر آ �مال ینهبر هز یزها نبنگاه یت�ساختار مال0 اند. به عالوهپرداخته یشتریب �مال ینههز

 �مال ینهشود، هز یادها زدر شرکت هاینگها و هلد انکب یکه اگر سهامدار �است به صورت
از سهامدارانش را سهامداران خرد  یکه بخش عمده ا ییهاشرکت ین. همچنیابد�کاهش م
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 مقدمه ١
های تولیدی موجود و ایجاد ظرفیت جدید تولید های تولیدی برای استفاده از ظرفیتشرکت

دارند. طبیعتا محدودیت دسترس� به منابع مال� در جهت تامین نیاز به نیاز به نقدینگ� 
) بصورت ٢٠٠۵( ١تواند آثار سویی بر عمل0رد آنها داشته باشد. لوینها م�نقدینگ� بنگاه

های های دسترس� به نقدینگ� را برای بنگاهمحدودیت تجربی و تئوری�0 نشان داد که کاهش
ها توانند باعث رشد در تولید بنگاهافتد)، م�باال اتفاق م�(که در کشورهای با توسعه مال� 

) هم اشاره کردند که محدودیت دسترس� به منابع تامین مال� ٢٠٠٨( ٢شوند. موسو و شیاوو
اما محدودیت دسترس� به  را به صورت منف� تحت تاثیر قرار دهد. تواند رشد بنگاهبیرون� م�

های تامین تواند در نرخ� خود را نشان دهد و هم م�تواند به صورت کممنابع مال� هم م�
های تامین باالتری خواهند هایی که ریس� باالیی دارند، هزینهمال� نمایان شود. بنگاه

توان به دو قسمت تغییر ها را م�های مال� بنگاهداشت. به عبارت دی�ر، تغییرات در هزینه
ا در بازارهای مال� در سطÂ کالن است و برای هداد. بخش� از تغییرات ناش� از تغییرات نرخ

ها ی0سان است. بخش دی�ری از تغییرات مربوط به بنگاه بوده و باتوجه به تغییر همه بنگاه
هایی که ریس� باالتری دارند محدودیت در کند به صورت� که بنگاهدر ریس� بنگاه تغییر م�

کنند. لذا تغییر در هزینه مال� جربه م�دسترس� منابع را از طریق هزینه باالی تامین مال� ت
تواند عالئم� از وضعیت ریس� آن بنگاه ها و یا تفاوت در بین بنگاه ها از آنجا که م�بنگاه

 باشد حائز اهمیت است.
 که در نظام بانک� ایران برای برخ� عقود با نرخ ثابت نرخ سود مشخص� وبا وجود این
دهد که تفاوت های تولیدی نشان م�ز هزینه مال� بنگاهشود، ول� مشاهدات اثابت� تعیین م�

 های تولیدی وجود دارد.داری بین هزینه تامین مال� ی� واحد نقدینگ� بین بنگاهمعن�
های زیادی مانند عدم تقارن که بازار اعتبارات بازار کامل� نیست و اصط0اکبا توجه به این

ها هستند) شناخت ظام مال� ایران عمدتا بانکاطالعات وجود دارد، اعتباردهندگان (که در ن
گیری در خصوص نحوه تخصیص منابع مال� و کامل� از متقاضیان تسهیالت ندارند و تصمیم

گیرد. لذا عالوه بر عوامل� مانند و روابط ش0ل م� همچنین نرخ آن بر اساس برخ� معیارها
اندازه بنگاه، سودآوری بنگاه، وضعیت نقدینگ� بنگاه که در تعیین نرخ سود تسهیالت� که 
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تواند تواند موثر باشد عوامل دی�ری مانند نحوه ارتباط بانک و بنگاه نیز م�گیرد م�بنگاه م�
 اثرگذار باشد.

انک بر ها و نحوه رابطه بنگاه و ب� اثر ساختار مال0یت� بنگاهتمرکز اصل� این مقاله بررس
اق های پذیرفته شده در بورس اورهای شرکتها است که بدین منظور از دادههزینه مال� بنگاه

 بهادار تهران استفاده شده است. از این رو دو فرضیه اساس� این مطالعه عبارتند از:
های بزرگ ها، دولت و هلدینگار آنها بانکهای بورس�) که سهامدها (شرکتبنگاه �

 باشند، هزینه مال� کمتری خواهند داشت.
گیرد و ترکیب ای از سالمت وام م�که بنگاه (شرکت بورس�) از چه بانک� با چه درجهاین �

ها، تعداد دولت�، طول رابطه با بانکهای خصوص�،های اعتباردهنده (بانکبانک
 هد.تواند هزینه مال� را تحت تاثیر قرار دو...) چ�ونه باشد، م�های اعتباردهنده بانک

ت جانبه این موضوعات در قالب این مقاله در بخش بعدی مروری بر ادبیابرای بررس� همه
موضوع از جنبه نظری و تجربی خواهد شد. سپس در فصل بعدی آمار مربوط به هزینه مال� 

گیرد. در بخش دی�ر نیز نتایج برآورد مدل م� کننده آن مورد تحلیل قرارو عوامل تعیین
 گیری ارائه م� گردد.شود و در انتها نتیجهاقتصادسنج� مطرح م�

 موضوع یاتادب ٢
ترین عامل توضیح دهنده متفاوت بودن هزینه مال� ی� واحد تسهیالت بین طبیعتا مهم

های مختلف را که اخصها است. از این رو مطالعات مختلف اثر شها ریس� مال� بنگاهبنگاه
)، هیوستون و ١٩٩٢( ١به نوع� مشخص کننده ریس� بنگاه است مانند اندازه (بووث

)) نوسانات جریان ٢٠٠۴( ٣)، پیتمن و فورتین١٩٨٩( ٢)) سن (دیاموند٢٠١۴هم0اران (
)) و وضعیت نقدینگ� (پیتمن و فورتین) را در بررس� تغییرات ٢٠١١( ٤نقدی (لین و هم0اران

ها در نظر گرفتند. عالوه بر این عوامل طیف وسیع� از عوامل ساختاری ه مال� بنگاهدر هزین
و نهادی که مربوط به بنگاه و یا محیط اطراف آن بنگاه است نیز به عنوان عامل موثر بر روی 

طور کل� با توجه به این عوامل اما به ها مورد بررس� قرار گرفتند. هزینه مال� تسهیالت بنگاه
 توان تعریف کرد تقسیم کرد.وزه مطالعات� در این موضوع م�سه ح
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شاخه اول از مطالعات در این حوزه به بررس� اثر ابعاد مختلف رابطه بانک و بنگاه بر هزینه 
مال� پرداختند. تمرکز اصل� مطالعات در این شاخه به مساله اطالعات نامتقارن بین 

کند که روابط بلندمدت ) اشاره م�١٩٨٩ایاموند (گردد. دم�اعتباردهنده و اعتبارگیرنده بر
شود و هزینه مال� گیرنده م�بین قرض گیرنده و قرض دهنده باعث ایجاد رانت برای قرض

دهد. چون روابط بلندمدت مسئله نامتقارن بودن اطالعات گرفتن وام را برای آنها کاهش م�
های ) با بررس� داده۴١٩٩( ١پترسون کند. در همین ارتباط راجان ورا تا حدود زیادی حل م�

های آمری0ایی نشان داد که نحوه ارتباط بانک و بنگاه بر هزینه تسهیالت و میزان بنگاه
ها هزینه تسهیالت ای که رابطه نزدی� با بانکگونهدسترس� به تسهیالت بنگاه موثر است به

دهد. همچنین آنها یافتند ش م�آنها را کاهش داده و میزان دسترس� آنها به تسهیالت را افزای
ها به جای تامین مال� از ی� بانک از چند بانک وام ب�یرند، هزینه مال� آنها که اگر بنگاه
های کوچ� و متوسط ) با مطالعه بر روی بنگاه٢٠٠١( ٢یابد. لمان و نیو برگرافزایش م�

)SMEs رسیدند که نحوه ) اقتصاد آلمان (که ی� اقتصاد بانک محور است) به این نتیجه
ها بر روی هزینه تسهیالت، وثیقه مورد نیاز و دسترس� به ها با بانکروابط و تعامل بنگاه

) با مطالعه خود این رابطه را از بعد دی�ری ٢٠٠٨( ٣داری دارد. گتمباکورتاتسهیالت اثر معن�
مواردی مانند های خود، ها در تعیین نرخ بهره برای وامتایید کرد. او نشان داد که بانک

گیرند. مطالعات هوبارد گیرنده را در نظر م�نقدنی�� خود، سرمایه خود و میزان رابطه با وام
ها و به خصوص نسبت سرمایه ) نشان دادند که وضعیت سالمت بانک٢٠٠٢( ٤و هم0اران

د که گیرنده اثرگذار است. آنها نشان دادنهای قرضها بر روی هزینه مال� تسهیالت بنگاهبانک
) با ٢٠١١( ٥تواند هزینه مال� را افزایش دهد. سانتوسگرفتن تسهیالت از بانک ضعیف م�

هایی که در دوران بحران از نشان داد که هزینه مال� بنگاه ٢٠٠٧بررس� بحران مال� سال 
 ها است.های با زیان باال وام گرفتند، بیشتر از سایر بنگاهبانک
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ها بر هزینه مال� وع به بررس� اثر ساختار مال0یت� بنگاهحوزه دوم مطالعات� در این موض
) به این مسئله ٢٠٠٩( ٢) و چاوا و هم0اران٢٠١١( ١پرداختند. مطالعات� مانند لین و هم0اران

اند. آنها به این نتیجه از دیدگاه واگرایی و چند دستگ� در کنترل و تصمیم گیری بنگاه پرداخته
دارن حقوق کنترل� بیشتری بر روی بنگاه داشته باشند و رسیدند که هرچه مال0ان و سهام

ای قرار داشته باشد، ها در بنگاه به جای این که متمرکز شود، در دست عدهگیریتصمیم
رود. برخ� دی�ر از مطالعات به این مسئله ریس� بنگاه باالتر رفته و هزینه مال� آنها باالتر م�

) به نقش ٢٠١٠( ٣اند. در این رابطه رابرت و یوان از دیدگاه ترکیب سهامداران نگاه کرده
اند که اثر منف� ها اشاره کرده و به این نتیجه رسیدهسهامداران نهادی بر هزینه مال� بنگاه

وجود سهامدارن نهادی در ی� بنگاه بر روی هزینه مال� آن زمان� که عدم تقارن بیشتر است، 
ها و دولت را بر کاهش هزینه ثر سهامدارای بانک) ا١١٢٠( ٤شود. سانچز و گارسیاتر م�قوی

) به اثر دوگانه مال0یت دولت� ٢٠١۵بوریسوا ( ٥مال� موثر دانستند. اما بوریسوا و هم0اران
کشور بین  ۴١های بنگاه بر هزینه مال� اشاره دارد. بررس� این مطالعه بر روی آمار ب�اه

غیر بحران اثر مال0یت دولت� بر هزینه های دهد که در دورهنشان م� ١٩٩١‑٢٠١٠های سال
هایی که با بحران همراه است داشتن مال0یت دولت� مال� بنگاه ها مثبت است اما در دوره

بخش دی�ری از مطالعات در این حوزه ساختار مال0یت  توند هزین مال� را کاهش دهد.م�
 )٢٠١۴( ٦هم0اراندهد. هیوستون و بنگاه را از نظر ترکیب هیئت مدیره مورد توجه قرار م�

هایی که ی�0 از اعضای هیئت مدیره دارای روابط سیاس� است هزینه نشان دادند که بنگاه
بطه منف� هزینه مال� با روابط سیاس� در داری پایین است. آنها راشان به طور معن�تسهیالت

گیرنده م� دهد. کانال قرض یحتوض ٨و کانال بانک ٧هیئت مدیره را از دو کانال قرض گیرنده
تواند ریس� آن بنگاه را کاهش به این اشاره دارد که وجود روابط سیاس� در ی� بنگاه م�

انک هم بیان م� کند که خود بانکداران داده و بر روی هزینه مال� آنها اثر داشته باشد و کانال ب
به دنبال روابط سیاس� هستند و قرض دادن به بنگاه ها و افراد دارای روابط سیاس� مم0ن 
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کند، مطلوب باشد. است برای بانکداراها از این جهت که برای آنها روابط سیاس� ایجاد م�
ل و اندازه هیئت مدیره ) نیز نشان دادند که استقال٢٠٠۴( ١همچنین اندرسون و هم0اران

 ها دارد.رابطه عکس با هزینه تسهیالت بنگاه
ها را بر هزینه مال� آنها شاخه سوم مطالعات� در این موضوع اثر شفافیت اطالعات� بنگاه

) نشان دادند که تعدیل م0رر ٢٠٠٨( ٣) و گراهام و هم0اران٢٠٠٩( ٢بررس� کردند. پارک و وو
ها شود. گراهام تواند باعث افزایش هزینه مال� شرکتها م�های مال� شرکتاطالعات صورت

) همچنین نشان دادند که نرخ، میزان وثیقه مورد نیاز، سر رسید و شرایط ٢٠٠٨و هم0اران (
دهد بدتر از قبل از تغییر هایی که اطالعات مال� خود را تغییر م�قرارداد تسهیالت برای بنگاه

ر این حوزه به نقش حسابرس� بر هزینه تسهیالت شود. برخ� مطالعات داطالعات م�
) یافتند که استقالل کامل کمیته حسابرس� بنگاه ها ٢٠٠۴پرداختند. اندرسون و هم0اران (

 ها رابطه معکوس دارد.با هزینه بده� این بنگاه
در مجموع با توجه به ادبیات موضوع م� توان گفت که برای بررس� هزینه تسهیالت در 

گیرد و به طور هایی تسهیالت م�باید توجه کرد که آن بنگاه از چه بانک یا بانکسطÂ بنگاه، 
انک ها (متمرکز بر روی ی� بمدت)، ترکیب بانکها (بلندمدت یا کوتاهکل� نوع رابطه با بانک

ن های اعتباردهنده چ�ونه است. همچنیها) و وضعیت سالمت بانکیا از تعداد زیادی از بانک
یت وضعیت ریس� بنگاه متقاض� وام در بررس� هزینه تسهیالت، ساختار عالوه بر اهم

ا بمال0یت� آن بنگاه نیز دارای اهمیت است. در این مقاله تالش شده است که تا حد ام0ان 
 د.توجه به ادبیات موضوع، تحلیل تجربی جامع� از تغییرات هزینه مال� در ایران ارائه شو

 یف�آمار توص ٣
هایی در ه بررس� هزینه مال� و هزینه تسهیالت بخش تولیدی نیاز به دادهکبا توجه به این

های غیربورس�، در این مقاله از اطالعات دارد و با توجه به عدم شفافیت بنگاه سطÂ بنگاه
های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران شرکت ١۶٠مال� 

های پذیرفته شده در این این بازارها بیشتر است اما از داد شرکتاستفاده شده است. البته تع
های مال� از سه دیتابیس مختلف بانک آنجا که در این مطالعه عالوه بر اطالعات مال� صورت

ها باید استفاده ها و ساختار مال0یت� این بنگاهبنگاه، وضعیت صادرات و واردات این شرکت –
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های اند. با این حال دادهها را نداشتند حذف شدهقل� از دادهشد، شرکت هایی که ی� حدام�
 است. ١٣٩٣تا  ١٣٨۶صورت نامتوازن و برای بازه زمان� مورد استفاده در این پژوهش به

برای به دست آوردن شاخص مناسب برای هزینه مال� و به عبارت دی�ر هزینه تسهیالت 
سیم کردن هزینه مال� (آیتم� از صورت از دو شاخص استفاده شده است. شاخص اصل� از تق

به  )ها(از آیتم های ترازنامه شرکت ١ها) بر متوسط مانده کل تسهیالتسود و زیان شرکت
دست آمده است. همچنین شاخص فرع� که برای هزینه مال� از تقسیم پرداخت هزینه 

آید. دست م�تسهیالت (آیتم� از صورت جریان وجوه نقد) بر متوسط مانده کل تسهیالت به 
دهد بر اساس این نمودار توزیع توزیع این دو شاخص را در کنار ی0دی�ر نشان م� ١نمودار 

این دو شاخص تا حدود زیادی به هم نزدی� بوده است. همچنین ضریب همبستگ� مثبت و 
 درصد نشانه دی�ری از همبستگ� باالی این دو شاخص هستند. ۵۶دار معن�

های های منتشر شده در یادداشتاستفاده شده است، دادههای دی�ری مجموعه داده
ها از چه کند که شرکتهای بورس� است که مشخص م�های مال� شرکتتوضیح� صورت

توان ها م�اند و مانده تسهیالت آنها چقدر است. با کم� این دادههای تسهیالت گرفتهبانک
شرکت های در نمونه مورد بررس� قرار رابطه بانک و بنگاه را شناسایی کرد و مشخص کرد که 

اند. با توجه به ادبیات موضوع که هایی بانک گرفتههای مختلف از چه بانکدارند در سال
تواند بر هزینه مال� آنها اثرگذار باشد. از این ها م�ها با بانکمطرح شد، چ�ونگ� رابطه بنگاه

های تسهیالت دهنده، مال0یت بانکهای رو از این دیتابیس متغیرهایی مانند تعداد بانک
، NPL(از نظر  ٢های اعتباردهندهخصوص یا دولت�)، وضعیت سالمت بانکاعتباردهنده (

ها بررس� کفایت سرمایه) برای هر بنگاه در هر سال محاسبه شده و اثر آن بر هزینه مال� بنگاه
 ٣شده است.

                                                                                                                                  
دهد و که مانده تسهیالت به عنوان مخرج کسر تنها ی� تصویر از آخر سال مال� شرکت را م�با توجه به این ١

گیرد، از متوسط مانده تسهیالت یعن� مانده تسهیالت دوره جاری و دوره تغییرات در طول سال را درنظر نم�
 .قبل استفاده شده است

، نسبت سرمایه، سود به دارایی و بده� به بانک مرکزی) برای هر NPLهای سالمت (که شاخصبا توجه به این ٢
که معلوم است که هر شرکت در هر سال از چه های مورد بررس� ما مشخص بوده و با توجه به اینبانک در سال

هایی که از آن تسهیالت گرفته است، این نکتوان برای هر شرکت با توجه به باهایی وام گرفته است، م�بانک
 های اعتباردهده به ان بنگاه) را حساب کرد.های سالمت را (میانگین وزن� بانکشاخص

ای که از نظر آماری هیچ رابطههای دی�ر هم محاسبه شدند که در فرآیند تحقیق با توجه به اینالبته برخ� متغیر ٣
 اند.تحلیل رگرسیون� نهایی آورده نشدهدادند در با هزینه مال� نشان نم�
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 ١٣٨۶‑١٣٩٣های بورس� در بازه زمان� های هزینه مال� در بین شرکتتوزیع شاخص .١ش�ل 

ود و ئه داده است. شاخص اصل� بر مبنای هزینه مال� صورت ساتوزیع دو شاخص برای هزینه مال� را ار ١نمودار 
های ع دادهزیان و شاخص فرع� بر اساس هزینه پرداخت� برای تسهیالت از صورت جریان وجوه نقد است. توزی

 دهد که توزیع هر دو متغیر مشابه ی0دی�ر است.نشان م� ١٣٨۶‑١٣٩٣شرکت برای بازه زمان�  ١۶٠

عامل دی�ری که در ادبیات تاکید زیادی بر آن شده بود ساختار مال0یت� بنگاه متقاض� 
های پذیرفته تسهیالت بود. با استفاده از فهرست سهامداران باالی ی� درصدی که شرکت

توان چند شاخص در خصوص ساختار سهامداری فرابورس منتشر کردند م� در بورس و شده
ها و موسسات ها محاسبه کرد. اولین شاخص مربوط به میزان سهامداری بانکاین شرکت

اعتباری است. در محاسبه این شاخص عالوه بر سهامداری مستقیم، سهامداری غیرمستقیم 
هم در نظر گرفته شده است. همچنین سه شاخص دی�ر  (سهامداری از سهامداران شرکت) را
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و سهامداری  ١های بزرگدرصد سهامداری دولت و شرکت های دولت�، سهامداری هلدینگ
 در نظر گرفته شده است. ٢خرد

عالوه بر متغیرهایی که اشاره شد برخ� متغیرهای دی�ر مانند نسبت سود خالص به 
، سهم ٣اندازه نقدینگ�)،( ییدارار گردش به ) (سودآوری) نسبت سرمایه دROA( ییدارا

واردات از مواد اولیه و سهم صادرات از خرید فروش نیز به عنوان متغیرهای کنترل وارد مدل 
 کنیم.م�

ضریب همبستگ� هزینه مال� با متغیرهای توضیح� که تشریح شد را نشان  ١جدول 
داری در ای توضیح� همبستگ� معن�دهد. بر اساس این نمودار به جز اندازه سایر متغیرهم�

 Âها دارند به صورت� که افزایش سودآوری، سرمایه در درصد با هزینه مال� شرکت ۵سط
ها با کاهش هزینه ها و هلدینگها، دولت�گردش، سهم صادرات از فروش، سهامداری بانک�

های کبان NPLهای اعتباردهنده، ها همراه شده و افزایش تعداد بانکمال� بنگاه
 ٤اعتباردهنده، سهم واردات از مواد اولیه با افزایش در هزینه مال� همراه است.

                                                                                                                                  
های تامین اجتماع�، بنیاد مستضعفان، آستان های بزرگ هلدینگدر محاسبه این شاخص سهامداری هلدینگ ١

 اند.قدس و ستاد اجرایی فرمان امام در نظر گرفته شده
 شود.شامل درصد سهامداران با کمتز ی� درصد سهام م� ٢
بنگاه را ی� بار بر اساس ارزش دارایی و بار دی�ر بر اساس ارزش فروش ده� بندی کرده و جم� عددی که  ٣

خواهد شد که هر چه بزرگتر باشد اندازه بزرگتر را  ٢٠تا  ٢شرکت در هر ده� بندی در آن قرار دارد عددی بین 
 نشان م� دهد.

دآوری باالتر با وضعیت نقدینگ� بهتر، سهامدار خرد توان گفت که سوالبته نتایج فرع� ضریب همبستگ� م� ٤
های اعتباردهنده به ی� شرکت با عمل0رد و بیشتر صادرات� بودن همراه است. همچنین تعداد بیشتر بانک کمتر

منف� آن شرکت از منظر نقدینگ� و سودآوری همراه بوده است و شرکت های وابسته به واردات تعداد بانک های 
 های صادر کننده تعداد بانک های کمتری دارند.بیشتر و شرکت
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 ١جدول 
 ١٣٨۶‑١٣٩٣های بورس$ در بازه زمان$ ضرایب همبستگ$ متغیرهای در بین شرکت

 
داری دهد که معن�ها و متغیرهای توضیح� منتخب را نشان م�ضرایب همبستگ� هزینه مال� شرکت ١جدول 

 Âنشان داده شده است *درصد با عالمت  ۵ضرایب همبستگ� در سط. 

باکس پالت بین برخ� متغیرهای  ٢در راستای تحلیل همبستگ� بین متغیرها نمودار 
. بر اساس این نمودار بنگاه هایی که از دهدتوضیح� منتخب و هزینه مال� را نشان م�

ردیف دوم این نمودار  در اند، هزینه مال� بیشتری دارند.های خصوص� بیشتر وام گرفتهبانک
دهد. به عالوه بر مشخص است که افزایش سهامداری بانک ها هزینه مال� آنها را افزایش م�

های قرض گیرنده آن مال� شرکتهای اعتباردهنده با هزینه بانک NPLاساس نمودار رابطه 
ها بیشتر شود هزینه بانک NPLای هرچه رابطه درجه دو است به صورت� که تا ی� آستانه

با کاهش در هزینه مال�  NPLشود اما از ی� حد آستانه افزایش ها بیشتر م�مال� شرکت
ین افزایش سهم همچن این نکته در برآوردها نیز مورد استفاده قرار گرفته است).است (همراه 

نیز رابطه منف�  ١شود. شاخص تمرکزها م�سهامداران خرد باعث افزایش در هزینه مال� بنگاه
 .دهدبا هزینه مال� را نشان م�

                                                                                                                                  
ها در هر شرکت و بر اساس فرمول شاخص هرفیندال محاسبه شده است نشان در واق� بر اساس سهم بانک ١

 تا چه حد تمرکز داشته اند. ها در اخذ تسهیالتدهد شرکتم�

هزینه مال� 
(١)

هزینه مال� 
(٢)ROA

نسبت 
سرمایه در 

گردش
سهم سهم وارداتاندازه

صادرات
سهامدار 

بانک�
سهامدار 

دولت�
سهامدار 
سهامدار خردهلدینگ

١هزینه مال� (١)
١*٠٫۵۶٢٧هزینه مال� (٢)

ROA-٠٫٠٣٨٧١-*٠٫٢٩٢٧
١*٠٫٠١٢۴٠٫٣۵۴٧*٠٫٢٢۵۴-نسبت سرمایه در گردش

١*٠٫١٠٨٩-*٠٫٠٧١٢٠٫٠٢٣۴٠٫٢٣١۵-اندازه
٠٫٠٢۶۵١-*٠٫٠۵٩٠٫١٠۶٨-*٠٫٢٠٨٧*٠٫٢۵۶١سهم واردات
١*٠٫٢٢٢٩-*٠٫١٩٧۴*٠٫١۶٠٠*٠٫٠٨۵٠٫٣٧۵٣-*٠٫٢٠٣٨-سهم صادرات
١*٠٫١٧٨۵*٠٫١٢١٣-*٠٫٠١١٩٠٫٠٨٨٣-٠٫٠٢۴۶-٠٫٠۶٢١-*٠٫١٣٢۵-سهامدار بانک�
٠٫٠٠٨٣٠٫٠١٧٧٠٫٠٠٢۶١*٠٫٠۴٧۵٠٫٠٧۶١٠٫١٧٧٧*٠٫٠٨١٩-*٠٫١٣۵۶-سهامدار دولت�

١*٠٫٠١٢۴٠٫٠٢٣٢٠٫١۴۴٣-*٠٫١٢۴١-٠٫٠۶٣٠٫٠٠۶۵٠٫٠١٣٣-٠٫٠٧٠۶-*٠٫١٠۶٢-سهامدار هلدینگ
١*٠٫٠٨۵٩*٠٫٠٩٠۶-*٠٫١١٧٩-*٠٫١٣٠۴-٠٫٠۶٨۶*٠٫٣٠٢١-٠٫٠۶٢٨-*٠٫٢٣۴٨-٠٫٠٠٧۶*٠٫١۶٢٠سهامدار خرد

NPL٠٫١۴۵٠٫٠-٠٫٠٠٢٨-*٢۵٠٫١-٢٧۵٠٫٠*١٣۵٠٫٠*٠٧٠٫١٩٢٧۵۴-٠٫٠۴٣۶-٠٫٠۴٠٫٠٠*٠٫١٣٢٠-٣٨۶۴
٠٫٠٢٠١٠٫٠۶۶٩-٠٫٠١٩٩*٠٫١۶۶۵-*٠٫١٧٩٩-*٠٫٢۵٩٨*٠٫٢٨٢٢*٠٫٢٠۵۵-*٠٫١٩۴۵-*٠٫٢٨٨۶*٠٫۴۵٩٩تعداد بانک های اعتباردهند
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 های خصوص�سهم بانک سهامداران خرد

 سهامداری بانک )NPLشاخص سالمت بانک نماینده (

 
 شاخص تمرکز )نسبت سرمایهشاخص سالمت بانک نماینده (

 ) ١٣٨۶-١٣٩٣(های بورس� رابطه برخ� از متغیرهای توضیح� و هزینه مال� در بین شرکت .٢ش�ل 
 کند.دهد که در طول تغییر در متغیرهای توضیح� هزینه مال� چ�ونه تغییر م�این نمودارها نشان م�
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 برآورد مدل آماری ۴
و هم بر اساس مطالعات مشخص شد، ساختار مال0یت� و نحوه  آماریطور که هم از نظر همان

توان تولیدی است. از این رو م� هایارتباط با بانک ها جز عوامل موثر بر هزینه مال� بنگاه
 رابطه مربوط به هزینه مال� را در قالب مدل پانل به این صورت نوشت:

)١ )١ ١ ١ 

است. هزینه مال� با توجه به  tام در دوره  iهزینه مال� بنگاه تولیدی  که در آن 
ساختارهایی که وجود دارد وابسته به موقعیت هزینه مال� بنگاه در دوره قبل خود 

متغیر وابسته باید از روش آرالنو و باند ) دارد. از این رو باتوجه به وجود وقفه ١(
 ‑بردار متغیرهای رابطه بانک١) در برآورد مدل پانل پویا استفاده کرد. همچنین ١٩٩١(

ام در  iبردار متغیرهای کنترل بنگاه  ١برداری از متغیرهای ساختار مال0یت و بنگاه، 
گیرد. نکته قابل توجه این است که عت را در نظر م�اثرات ثابت صن است. به عالوه  tدوره 

به منظر اینکه مش0ل درونزایی تا حدودی برطرف شود، تمام� متغیرهای توضیح� با ی� 
 اند.وقفه وارد مدل شده

های سالمت بانک اعتباردهنده اعم از نسبت سرمایه شامل متغیرهای شاخص Bبردار 
سهم بانک خصوص� از تسهیالت بنگاه، تعداد )، NPL( ١بانک و نسبت مطالبات غیرجاری

های وام دهنده به بنگاه تسهیالت کوتاه مدت به کل تسهیالت و تسهیالت به دارایی بانک
دهد شامل درصد سهامداری که ساختار مال0یت� بنگاه را نشان م� است. همچنین بردار 

های هامداری هلدینگها (مستقیم و غیرمستقیم)، درصد سهامداری دولت، درصد سبانک
بزرگ و درصد سهامداران خرد است. در خصوص متغیرهای ساختار مال0یت� همانطور که از 

که این متغیرها هم مشخص است، وابسته به زمان نیست. چون با توجه به این اندیس 
ماهیت� ساختاری دارند و در طول دوره زمان� که مورد بررس� ما بوده است تغییرات قابل 

اند، تغییرات این متغیرها در طول زمان نادیده گرفته شده و تنهادر طول وجه� نداشتهت
شامل متغیرهای کنترل قدرت  Cکنند. با توجه به ماهیت هزینه مال� بردار ها تغییر م�بنگاه
گذاری به دارایی، درصد صادرات� بودن محصول و واردات� بودن گذاری، میزان سرمایهوثیقه

 ایه در گردش و بازده دارایی است.اندازه بنگاه، نسبت سرم،مواد اولیه

                                                                                                                                  
ش0ل درجه دو وارد مدل کردیم یعت� را به  NPLو هزینه مال� ما  NPLباکس پالت بین  ٢با توجه به نمودار  ١

NPL^2 ایم.را هم وارد مدل کرده 
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نتایج مدل اصل� که تشریح شده گزارش شده است. بر اساس این  ٢در ستون اول جدول 
بانک اعتباردهنده، نسبت سرمایه،  NPLتوان گفت که در بین متغیرهای بانک� نتایج م�

الزم به ذکر است  NPLاثرگذاری  داری دارد. البته در خصوصسهم بانک خصوص� اثر معن�
آن ضریب منف� و  ٢دار و توان ضریب مثبت و معن� NPLها خود در تمام رگرسیون که

دهد تا ی� بانک� که به بنگاه وام م� NPLدهد که افزایش دار داشته است که نشان م�معن�
شود شود اما از آن به بعد باعث کاهش هزینه مال� م�ای باعث افزایش هزینه مال� م�آستانه

ها اثر هم در برخ� از رگرسیون نسبت سرمایه بانک هم مشاهده شد. ٢ای که در نمودار نکته
داری در تمام رگرسیون ها تکرار ن معن�دار بر روی هزینه مال� بنگاه دارد اما ایمنف� و معن�

تون آن را متغیر موثر و معن� دار ها نم�نشده است. لذا باتوجه به نتایج برآورد سایر رگرسیون
ها دانست. همچنین بر اساس برآوردها هرچه سهم بانک های خصوص� در تسهیالت بنگاه

 بیشتر باشد، هزینه مال� کمتری خواهد داشت.
های بزرگ در ی ساختار مال0یت�، سهامداری بیشتر بانک ها و هلدینگمتغیرها در بین

ی� بنگاه با کاهش هزینه مال� بنگاه همراه خواهد بود. اما مال0یت بیشتر دولت و سهامداران 
در خصوص متغیرهای کنترل برخ�  خرد اثری معن� دار بر هزینه مال� بنگاه ها نداشته است.

میزان واردات� بودن مواد  دار ومعن� ری و سودآوری اثر منف� ومتغیرها مانند قدرت وثیقه گذا
داشته است. اگرچه ضرایب این متغیرها در برخ� از  اثر مثبت معن� دار بر هزینه مال� اولیه

دار نشده است ول� در بیشتر برآوردها این ضرایب برای این متغیرها به ها معن�رگرسیون
 دار تکرار شده است.صورت معن�

که از پایداری نتایج به بدست آمده اطمینان حاصل شود در ستون دوم تا برای این حال
و همچنین در قسمت بعدی با تغییر در ترکیب و تعریف متغیرها ضرایب  ٢جدول  چهارم

اند و در بانک� وارد شده تنها متغیرهای ٢کنیم. در ستون برآوردی را بررس� و مقایسه م�
اند. نکته مهم این است انک� به همراه متغیرهای کنترل وارد شدهستون سوم نیز متغیرهای ب

دار بانک� در برآورد اصل� و در این دو برآورد که ضرایب برآوردی مربوط به متغیرهای معن�
ی0سان و مشابه به هم بوده و به نوع� دو ستون بعدی ضرایب متغیرهای بانک� در برآورد 

ستون آخر این جدول متغیرهای ساختاری و متغیرهای کنند. همچنین در اصل� را تایید م�
ها و دهد که سهامداری بانکاند که نتایج مانند برآورد اصل� نشان م�کنترل وارد مدل شده 

 شود.ها باعث کاهش هزینه مال� م�هلدینگ
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 ٢جدول 
 = هزینه مال$) برآورد اثر متغیرها بر روی هزینه مال$ (متغیر وابسته

 
ده برآورد چهار رگرسیون آورده شده است که ستون اول از راست تمام متغیرهای توضیح� وارد ش در جدول باال

نترل متغیرهای رابطه بانک� و متغیرهای ک است. ستون دوم تنها متغیرهای مربوط به رابطه بانک� در ستون سوم
نتایج  ه قبل توجه باثبات بودنو در ستون آخر متغیرهای ساختار مال0یت� و متغیرهای کنترل وارد شده است. نکت

 برآورد است.

٠٫۵٠٫***٨۵٠٫***٩۶٠٫٧١***١***
(۴٫٠٧)(٣٫۴۵)(٣٫۴٧)(١۶٫٣)
٠٫٢٠***٠٫٢٩*٠٫١٢**                
(١٫٩۴)(٢٫٩٣)(٢٫١۵)               

-٠٫٠٠٣۶*-٠٫٠٠-***٠٫٠٠٨٧۶٢**                
(-١٫٧٩)(-٣٫٠۵)(-٢٫٠٣)                  
-١٫۴١٫-**٩۴٠٫-١۴۶               
(-٢٫١٧)(-١٫١١)(-٠٫۴٧)                  
٠٫۵١٫*١۴١٫٨١**٨***               
(١٫٧٩)(٢٫٠١)(٢٫۵٩)               
-٠٫٠-٠٫٠٢-٠٫٠١۶               

(-٠٫٣٨)(-٠٫٣٢)(-٠٫٨٩)                  
٠٫۵٠٫*٧۶۴١٫٠٠**                
(١٫٨٧)(١٫۶)(٢٫۴١)               
٠٫۶١٠٫١٣١٫٠١*                 

(١٫٠۴)(٠٫١٨)(١٫٨)               
-٠٫٠١٩-               **٠٫٠٢٠** 
(-٢٫٠١)               (-٢٫۵١)   

٠٫٠               ٠٫٠
(٠٫٠٧)               (-٠٫٣٢)   

-٠٫٠٨٣-               *٠٫٠٨٧***
(-١٫٧٣)               (-۴٫٣٩)   

٠٫٠١-               ٠٫٠
(-٠٫٨٣)               (-١٫٣٠)   

٠٫۴-٠٫٩٧-٠٫٣١** 
(٠٫۶١)(-٠٫٣۶)   (-٢٫٣٧)   
٠٫٠۶٠٫١۴-٠٫٠۴

(٠٫٢۴)(٠٫۵۴)(-٠٫٢۴)   
٠٫٣-٠٫٠٢۴-٠٫٣۵

(٠٫٠٧)(-٠٫۵٧)   (-١٫١٢)   
٠٫٣۵٠٫۶٠٫٧٨ **٧***

(١٫۴٢)(٢٫١٧)(٣٫٣٩)
-٠٫٠١٠٫٠٠٫٠

(-٠٫٣۵)(-٠٫١١)   (٠٫٣١)
٠٫۴٢٠٫۴۵-٠٫٢٣
(٠٫٨)(٠٫٧٣)(-٠٫٧٣)   
-٠٫٣۵-٠٫١۶-٠٫۴٨***

(-١٫۴٠)(-٠٫۴٨)   (-٣٫٠۴)   
-٢٫۶۵***-۴٫۴۶***-۴٫۵٠٫-***١۵
(-٢٫٨٠)(-۴٫١٨)(-٣٫٧۵)   (-١٫۵٩)   

٣٣۴۴٣٠٣٣۶٣۴١

سهامدار خرد
قدرت وثیقه گذاری
 سرمایه گذاری به

دارایی

NPL
NPL^2

کفایت سرمایه
سهم بانک خصوص�
 تعداد بانک های وام

 تسهیالت کوتاه مدتدهنده
به کل

تسهیالت به دارایی

نک�
طه با

هاراب
تغیر

م
Dیت�

ر مال
اختا

ی س
یرها

متغ
نترل

ی ک
یرها

متغ

Arellano & Bond برآورد مدل به روش
وفقه متغیر وابسته

Constant
N

صادرات� بودن
واردات� بودن

اندازه
 سرمایه در گردش به

دارایی
ROA

سهم بانک ها
سهم دولت

سهم هلدینگ ها
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 بررس� پایداری نتایج ١.۴
برای بررس� قدرت و پایداری نتایج بدست آمده در برآورد اصل� مدل در این بخش تغییرات 

بعد از  ٣در جدول  گزارش شده است. ٧تا  ٣های متفاوت� به مدل داده و نتیجه آن در جدول
متغیرهای بانک� به  و برآورد با تمام متغیرهای بانک� است،دو ستون اول که برآورد اصل� 

ضریب  و توان دوم آن وارد شده است که NPLصورت انفرادی وارد شده است. در ستون سوم 
و منف� و معن� دار درجه دوم آن موید این است که از ی� حدی  NPLدار خود مثبت و معن�

شود. در ستون بعدی هم منف� تبدیل م� و هزینه مال� به رابطه NPLبه بعد رابطه مثبت 
اگر نسبت سرمایه بانک را به صورت انفرادی وارد کنیم اثر منف� و معن� دار را شاهد هستیم. 

های مختلف از تسهیالت ی� بنگاه براساس نوع مال0یت بانک ها در ستون پنجم سهم بانک
ده است. بر اساس وارد ش و تازه خصوص� شده) (خصوص�، تجاری دولت�، تخصص� دولت�

های خصوص� است از بین این متغیرها اثر معن� داری دارد سهم بانک نتایج تنها متغیری که
 شود.ها م�که یاعث افزایش معن� دار در هزینه مال� بنگاه

تعریف متفاوت� از هزینه مال� به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.  ۴در جدول 
و زیان) به عنوان متغیر  � با تعریف اصل� (مستخرج از صورت سوددر ستون اول هزینه مال

وابسته است که همان برآورد اصل� است. در ستون دوم تعریف فرع� از هزینه مال� (مستخرج 
از هزینه تسهیالت صورت جریان وجوه نقد) به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است 

ف از هزینه مال� در نظر گرفته شده است. بر اساس و در ستون سوم هم عامل مشترک دو تعری
دار بودند در این دو نتایج گزارش شده در جدول، تمام� متغیرهایی که در برآورد اصل� معن�

دار و با همان عالمت برآورد شد. تنها متغیری که در تعریف جدید از هزینه مال� نیز معن�
است که به این معن� است که  NPLان دوم تعریف دوم هزینه مال� اثر معن� داری ندارد تو

 شود.همیشه باعث افزایش در هزینه مال� م� NPLافزایش 
اند. ضرایب نیز متغیرهای ساختار مال0یت� به صورت انفرادی وارد مدل شده ۵در جدول 

ها ها و هلدینگبرآوردی همان نتایج برآورد اصل� را تایید م� کند که در آن سهامداری بانک
داری دارد و سهامداری دولت و سهامداران خرد با وجود اینکه انفرادی وارد مدل معن�اثر 
 داری بر هزینه مال� ندارند.شوند، اثر معن�م�

) را تعریف کردیم که از جم� ١در ستون اول متغیر سهامداری نهادی ( ۶در جدول 
دوم متغیر سهامداری آید و در ستون های بزرگ و دولت بدست م�هلدینگ سهامداری بانک،

های بزرگ و بدون در نظر ) را تعریف کردیم که از جم� سهامداری بانک و هلدینگ٢نهادی (
ها زمان� که دولت را به عنوان سهامدار نهادی آید. بر اساس برآوردگرفتن دولت بدست م�

هامداری داری ندارد و زمان� که دولت از جم� سلحاظ م� کنیم، سهامدارای نهادی اثر معن�
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شود، افزایش سهامداری نهادی باعث کاهش در هزینه مال� خواهد شد. در نهادی کسر م�
متغیر های ساختاری مال0یت را به صورت صفر و ی� تعریف کردیم. به  ۶ستون آخر جدول 

و  ١درصد بود عدد  ١۵ها و دولت بزرگتر از ها و هلدینگصورت� که اگر درصد مال0یت بانک
گونه تعریف شده رت عدد صفر م� گیرد. همچنین برای سهامداران خرد ایندر غیر اینصو

و در غیر این  ١درصد از سهام شرکت بود عدد  ۶۶است که اگر سهم سهامداران خرد بیش از 
ها مانند ها و هلدینگصورت عدد صفر را به خود خواهد گرفت. نتایج سهامداری بانک

داری ها خواهد بود اما نکته جالب توجه معن�تبرآوردهای قبل�، کاهش هزینه مال� شرک
که بر اساس برآوردهای قبل�، افزایش درصد ضریب سهامداری خرد است. علیرغم این

هایی که داری در هزینه مال� ندارد اما با تعریف جدید، شرکتسهامداری خرد تغییر معن�
هزینه مال� بیشتری نسبت  درصد از سهام شرکت را در اختیار دارد، ۶۶سهامدار خرد بیش از 

) ٢٠١١نتیجه م� تواند در راستای نتایج مطالعات لین و هم0اران ( ینا ها دارد.به سایر شرکت
به مسئله واگرایی و چند دستگ� در کنترل و تصمیم  ) باشد که٢٠٠٩و چاوا و هم0اران (

 گیری بنگاه اشاره دارد.
بود است به طوری که در برآورد اصل� تغییر صورت گرفته بر روی روش برآورد  ٧در جدول 

) استفاده شده ١٩٩١وباند (وقفه متغیر وابسته لحاظ شده بود و از روش پانل پویای آرالنو 
بود. در این جدول در ستون دوم تا چهارم نتایج برآورد مدل، بدون وقفه متغیر وابسته با 

آورده شده است. کلیه  ٢جیت، پانل اثرات ثابت و پانل لو١های پانل میان�استفاده از روش
 های دی�ر نیز حفظ کرده است.دار خود را در روشمتغیرهای کلیدی در برآورد اصل� اثر معن�

شود که افزایش روش برآورد باعث م� تنها نکته ای که وجود دارد این است که تغییر در
مورد بررس� های سرمایه در گردش و کاهش سودآوری باعث افزایش هزینه مال� برای بنگاه

 شود.

                                                                                                                                  
1 Between Panel 

متغیر وابسته هزینه مال� را به متغیر  در برآورد مدل الجیت بازتعریف� در متغیر وابسته صور گرفت به صورت� که ٢
درصد  ۵٠درصد تا  ١٠، بین ٠ ددرصد پایین باشد عد ١٠سه حالت� تبدیل م� کنیم که اگر هزینه مال� بنگاه� در 

 ب�یرد. ٢و باالتر از میانه باشد عدد  ١(میانه) باشد عدد 
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 ٣جدول 
 (متغیر وابسته= هزینه مال$) مال$برآورد اثر متغیرهای بانک$ بر روی هزینه 

 
کند که در آن به جز ستون اول که مدل اصل� است، تنها متغیرهای نتایج شش رگرسیون را گزارش م� ٣ جدول

 وارد م� شوند. شوند و از ستون سوم تا آخر متغیرها به صورت تک�رابطه بانک� وارد م�

٠٫۵٠٫***٨۵٠٫***٩۶٠٫***٠٫٧١***٣۶٠٫***١۶٨***
(۴٫٠٧)(٣٫۴۵)(٣٫۴۶)(۴٫٠٣)(٣٫۵۶)(۴٫١٢)
٠٫٣***٠٫٢٩*٠٫١٢۵***               
(١٫٩۴)(٢٫٩٣)(٣٫٨)               

-٠٫٠٠٣۶*-٠٫٠١١-***٠٫٠٠٨٧***               
(-١٫٧٩)(-٣٫٠۵)(-٣٫٨٨)               
-١٫۴١٫-**٩۴٣٫-١۶٠**               
(-٢٫١٧)(-١٫١١)(-٢٫٠۴)               
٠٫۵١٫*١۴١٫٣٧**٨*               
(١٫٧٩)(٢٫٠١)(١٫٩)               

-٠٫٠١               
(-٠٫٠٢٣)               

-٠٫٢٨               
(-٠٫۶۴)               

-٠٫٠٢٠٫٠٧-٠٫٠١
(-٠٫٣٨)(-٠٫٣٢)(١٫۵۴)
٠٫۵٠٫*٧۶۴               
(١٫٨٧)(١٫۶)               
٠٫۶١٠٫١٣               

(١٫٠۴)(٠٫١٨)               
-٠٫٠٢٠**               
(-٢٫٠١)               

٠٫٠               
(٠٫٠٧)               

-٠٫٠٨٧*               
(-١٫٧٣)               

٠٫٠               
(-٠٫٨٣)               

٠٫۴               
(٠٫۶١)               
٠٫٠۶               

(٠٫٢۴)               
٠٫٠٢               

(٠٫٠٧)               
٠٫٣۵               

(١٫۴٢)               
-٠٫٠١               

(-٠٫٣۵)               
٠٫۴٢               
(٠٫٨)               
-٠٫٣۵               

(-١٫۴٠)               
-٢٫۶۵***-۴٫۴۶***-٣٫٩۴***-١٫-٠٫٧٣۶١٫٢٣-***٩** 
(-٢٫٨٠)(-۴٫١٨)(-٣٫٣٣)(-١٫٠۵)(-٢٫٧١)(-٢٫١٠)   

٣٣۴۴٣٠۴٣١۴٣۴۴٣۴۴٣٧

 سرمایه گذاری به
دارایی

صادرات� بودن
واردات� بودن

اندازه
 سرمایه در گردش

به دارایی
ROA

NPL
NPL^2

کفایت سرمایه

 تسهیالت به
دارایی

سهم بانک ها

 سهم بانک
خصوص�

 تعداد بانک های
 تسهیالت کوتاهوام دهنده
مدت به کل

سهم دولت
سهم هلدینگ ها

سهامدار خرد
قدرت وثیقه گذاری

سهم بانک دولت� 
سهم بانک دولت� تجاری

تخصص� نک�
طه با

هاراب
تغیر

م
Dیت�

 مال
ختار

 سا
های

تغیر
م

ترل
ی کن

یرها
متغ

Constant
N

وارد کردن تک� متغیرهای بانک�
وفقه متغیر وابسته
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 ۴ جدول
 های مختلف متغیر وابستهبرآورد اثر متغیرها بر روی هزینه مال$ با تعریف

 
آورده شده است که در ستون اول تعریف اصل� هزینه مال� به عنوان متغیروابسته  رگرسیوندر جدول نتایج سه 

درنظر گرفته شده است و در ستون دوم تعریف فرع� از هزینه مال� و در ستون سوم عامل مشترک دو تعریف اول 
 آورده شده است.

عامل مشترکشاخص دومشاخص اصل�
٠٫۵٨***               
(۴٫٠٧)               

٠٫٣٧***               
(۵٫۴)               

٠٫۵٨***
(٩٫٠٨)

٠٫١-*٠٫١٢۴*٠٫١۴** 
(١٫٩۴)(-١٫٧٣)(٢٫٠۴)

-٠٫٠٠٣۶*٠٫٠٠-٠٫٠٠٣۴٨** 
(-١٫٧٩)(١٫٣۵)(-٢٫١۵)   
-١٫۴٠٫٩٣-٠٫١١**٩
(-٢٫١٧)(٠٫١١)(-١٫٠٣)   
٠٫۵٠٫**٠٫٧٩*١۶٩** 
(١٫٧٩)(٢٫١٧)(٢٫٠٧)
-٠٫٠١٠٫٠۵٠٫٠۴

(-٠٫٣٨)(١٫٠)(٠٫٧٨)
٠٫۵٠٫*٧۵۶٠٫٩٩** 
(١٫٨٧)(١٫١٩)(٢٫۴٨)
٠٫۶١١٫٣۵***٠٫٧۶

(١٫٠۴)(٢٫۶٢)(١٫۵۶)
-٠٫٠٣٧-**٠٫٠٣١-**٠٫٠٢٠***
(-٢٫٠١)(-٢٫٠۶)(-٣٫٠۵)   

٠٫٠١-٠٫٠٢-٠٫٠
(٠٫٠٧)(-١٫١٧)(-١٫١۶)   

-٠٫١-*٠٫٠٨٧۶***-٠٫١۴***
(-١٫٧٣)(-٣٫٢٨)(-٣٫۴١)   

٠٫٠١-**٠٫٠٠٫٠١٩۵** 
(-٠٫٨٣)(٢٫٢٨)(-٢٫٠۶)   

٠٫۴١٫٣**٢٫٠٩۵
(٠٫۶١)(٢٫١٧)(١٫۵٧)
٠٫٠۶٠٫٢٨٠٫٠٩

(٠٫٢۴)(١٫٠۴)(٠٫٣۶)
٠٫٠٢٠٫۵١٠٫۴

(٠٫٠٧)(٠٫٧٨)(٠٫۶٩)
٠٫٣۵١٫١۶***٠٫٨٧** 

(١٫۴٢)(٢٫٧٣)(٢٫٢۶)
-٠٫٠٣-٠٫٠١٠٫٠٣

(-٠٫٣۵)(١٫٠۶)(-١٫٢٢)   
٠٫۴٢١٫١۴٠٫۴٨
(٠٫٨)(١٫۵٣)(٠٫٧۵)
-٠٫٣۵-٠٫-***٠٫٩٢۶٠** 

(-١٫۴٠)(-٣٫١١)(-٢٫١٩)   
-٢٫۶۵***-٣٫۵۴***-٢٫١۵** 
(-٢٫٨٠)(-٣٫١٨)(-٢٫٣١)   

٣٣۴٣٢٨٣٢٠

قدرت وثیقه گذاری
 سرمایه گذاری به

دارایی
صادرات� بودن
واردات� بودن

اندازه

 تسهیالت کوتاه مدت
به کل

تسهیالت به دارایی
سهم بانک ها
سهم دولت

سهم هلدینگ ها
سهامدار خرد

NPL
NPL^2

کفایت سرمایه
سهم بانک خصوص�
 تعداد بانک های وام

دهنده نک�
طه با

هاراب
تغیر

م

ROA

 سرمایه در گردش به
دارایی

Constant
N

Dیت�
ر مال

اختا
ی س

یرها
متغ

نترل
ی ک

یرها
متغ

وفقه متغیر وابسته
وقفه متغیر وابسته(٢)
وقفه متغیر وابسته(٣)

تغییر در متغیر وابسته
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 ۵جدول 
 ه= هزینه مال$)برآورد اثر متغیرهای ساختار مال�یت بر روی هزینه مال$ (متغیر وابست

 
رگرسیون آورده شده است که در ستون اول نتایج مدل اصل� در ستون دوم متغیرهای  ٧در جدول نتایج برآورد 

ساختار مال0یت� و متغیرهای کنترل و در ستون سوم تمام متغیرهای ساختار مال0یت� آورده شده است. در 
 اند.به صورت انفرادی وارد مدل شده متغیرهای ساختار مال0یت�های چهارم تا هفتم نیز ستون

٠٫۵٠٫٧***٠٫٧١***٨۶***٠٫٨***٠٫٧٨۴***٠٫٨٣***٠٫٨١***
(۴٫٠٧)(١۶٫٣)(١٩٫٢)(٢٠٫٩)(۶٫٣٣)(۶٫١٨)(۶٫١۴)
٠٫١٢*               
(١٫٩۴)               

-٠٫٠٠٣۶*               
(-١٫٧٩)               
-١٫۴٩**               
(-٢٫١٧)               
٠٫۵١*               
(١٫٧٩)               
-٠٫٠١               

(-٠٫٣٨)               
٠٫۵٧*               
(١٫٨٧)               
٠٫۶١               

(١٫٠۴)               
-٠٫٠٢٠-**٠٫٠١٨- **٠٫٠١٩-**٠٫٠٢٠***
(-٢٫٠١)(-٢٫۵١)   (-٢٫۵٢)(-٢٫٨٠)

٠٫٠٠٫٠٠٫٠٠٫٠١
(٠٫٠٧)(-٠٫٣٢)   (٠٫٠٩)(١٫۶٣)

-٠٫٠-***٠٫٠٨٣-*٠٫٠٨٧۶٠٫٠٧-***٧۶*
(-١٫٧٣)(-۴٫٣٩)   (-٣٫۴٢)(-١٫۶٧)

٠٫٠١٠٫٠٠٫٠-٠٫٠
(-٠٫٨٣)(-١٫٣٠)   (-٠٫٢٨)(٠٫۵٣)

٠٫۴-٠٫٩٧** 
(٠٫۶١)(-٢٫٣٧)   
٠٫٠۶-٠٫٠۴

(٠٫٢۴)(-٠٫٢۴)   
٠٫٣-٠٫٠٢۵

(٠٫٠٧)(-١٫١٢)   
٠٫٣۵٠٫٧٨***

(١٫۴٢)(٣٫٣٩)
-٠٫٠١٠٫٠

(-٠٫٣۵)(٠٫٣١)
٠٫۴٠٫٢٣-٢
(٠٫٨)(-٠٫٧٣)   
-٠٫٣۵-٠٫۴٨***

(-١٫۴٠)(-٣٫٠۴)   
-٢٫۶۵***-٠٫۵٠٫٢-٠٫٣٧۴٠٫٠٠٫۶٠٫١-١۵
(-٢٫٨٠)(-١٫۵٩)   (١٫٠٣)(-٠٫٧٨)(٠٫٠)(١٫٠)(-٠٫٢١)

٣٣۴٣۴١۴۴٠۴۴٠۴۴٠۴۴٠۴۴٠

کفایت سرمایه
 سهم بانک
 تعداد بانک هایخصوص�
 تسهیالت کوتاهوام دهنده
مدت به کل

 سرمایه گذاری به
دارایی

صادرات� بودن
واردات� بودن

اندازه
 سرمایه در گردش

به دارایی
ROA

 تسهیالت به
دارایی

سهم بانک ها
سهم دولت

سهم هلدینگ ها
سهامدار خرد

قدرت وثیقه گذاری

Constant
N

وفقه متغیر وابسته

ترل
ی کن

یرها
متغ

نک�
طه با

هاراب
تغیر

م
Dیت�

 مال
ختار

 سا
های

تغیر
م

وارد کردن تک� متغیرهای ساختار مالDیت

NPL
NPL^2



 یو ارز �پول یهااستیس ساالنه شیهما نیوهفتمستیمجموعه مقاالت ب ٢۵٠

 ۶جدول 
 با تعریف متفاوت بر روی هزینه مال$ مال�یتبرآورد اثر متغیرهای ساختار 

 
تعاریف متفاوت� از ساختار مال0یت� و سهامداری ارائه شده و اثر آنها بر هزینه مال� برررس� شده است.  ۶در جدول 

) به دست ١های بزرگ، متغیر سهامدار نهادی (دولت و هلدینگ ها،در ستون اول از جم� درصد مال0یت بانک
) با تعریف قبل� بدون دولت جای�زین شده است و در ستون سوم به صورت ٢آمد. در ستون دوم سهامدار نهادی (

 شود.متغیرهای مربوطه ساختار مال0یت� وارد م� صفر و ی�

صفر و یYتجمیعتجمیع
٠٫۶٠٫***٢۶٠٫***٠۵١***

(٣٫۵)(٣٫۵٢)(٣٫٨١)
٠٫١١*٠٫١٢*٠٫١٣*  
(١٫٧٨)(١٫٧١)(١٫٨)

-٠٫٠٠٣-٠٫٠٠٣٣۴-٠٫٠٠٣٢
(-١٫٣٨)(-١٫٣٩)(-١٫۶٠)   
-١٫۶۴*-١٫٠-١٫٣٣۵*  
(-١٫٩۴)(-١٫۴۵)(-١٫٨٩)   
٠٫**٠٫٩٨*٠٫٩٠۵۶** 
(١٫٩۴)(٢٫١٣)(٢٫٣)
-٠٫٠۴-٠٫٠۴٠٫٠

(-٠٫٨٧)(-٠٫٨٨)(٠٫٠٨)
٠٫**٠٫٩٠**٠٫٨٩۵۶*  
(٢٫٣٧)(٢٫٢۵)(١٫٩٣)
٠٫٣٩٠٫۶۴٠٫٩٢*  

(٠٫۶٢)(١٫٠۴)(١٫۶٨)
-٠٫٠١۵*               
(-١٫٩٣)               
-٠٫٠٠-٠٫٠٠٢۵               
(-٠٫٢۵)(-٠٫۶٢)               

-٠٫٠٢٩***               
(-٢٫۶٠)               

-٠٫۵١*  
(-١٫٩۵)   

٠٫٣٣
(١٫٠٩)

-١٫٩۴*  
(-١٫٩١)   
١٫۴۴** 
(٢٫١١)

-٠٫١-٠٫٢٨-٠٫٣٢۵
(-٠٫۴٨)(-٠٫٣٨)(-٠٫٢٨)   

٠٫٠-٠٫٠٢۵٠٫٠۵
(٠٫٠٩)(-٠٫٢١)(٠٫٢١)
-٠٫۴۴-٠٫۴٠٫١١-١

(-٠٫٨٩)(-٠٫٨٠)(-٠٫٣٢)   
٠٫**٠٫٧٠۶٠٫١**٣۶
(٢٫۴١)(٢٫٣)(٠٫۵٩)
٠٫٠٠٣-٠٫٠٢٠٫٠١

(٠٫۴٨)(٠٫٣۶)(-٠٫١٨)   
٠٫٣٣٠٫۴٧٠٫۵١

(٠٫۵١)(٠٫٧۴)(١٫١٢)
-٠٫٢٩-٠٫٣٢-٠٫٢٩

(-٠٫٩۶)(-١٫١٠)(-١٫١٣)   
-٣٫٢٠-***٣٫٣٢-***٣٫٢٩***
(-٣٫٠٠)(-٢٫٩۴)(-٣٫٣٣)   

٣٣۴٣٣۴٣٣۶

NPL
NPL^2

کفایت سرمایه
سهم بانک خصوص�
 تعداد بانک های وام

 تسهیالت کوتاه مدتدهنده
به کل

تسهیالت به دارایی
سهامدار نهادی (١)

 سهامدار خرد عمده
داشتن

 سرمایه در گردش به
دارایی
ROA

سهامدار نهادی (٢)
سهامدار بانک� داشتن
سهامدار دولت� داشتن

 سهامدار هلدینگ
داشتن

قدرت وثیقه گذاری
 سرمایه گذاری به

دارایی
صادرات� بودن
واردات� بودن

سهامدار خرد

N

وفقه متغیر وابسته

شاخص های متفاوت در ساختار مالDیت�

نک�
طه با

هاراب
تغیر

م
ترل

ی کن
یرها

متغ
Dیت�

 مال
ختار

 سا
های

تغیر
م

Constant

اندازه
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 ٧جدول 
 های برآورد مختلفبا روش مال$ینه برآورد اثر متغیرهای ساختار مال�یت بر روی هز

 
 Arellanoهای قبل� با روش های مختلف برآورد شده است. مدل اصل� در تحلیلمدل اصل� با روش ٧در جدول 
& Bond جیت لوپانل ل میان�، پانل با اثرات ثابت و برآورد شده است اما در این جدول با استفاده از روش پان

 ه است.ی برآورد مدل استفاده شدبرا

Arellano 
& Bond

Panel 
between

fixed 
Effext

Panel 
Logit

٠٫۵٨***               
(۴٫٠٧)               
٠٫٣١***٠٫٠٨٨**٠٫٢١*٠٫١٢*  
(١٫٩۴)(٢٫١١)(٣٫۴٢)(١٫٨)

-٠٫٠٠٣۶*-٠٫٠٠۶۴*-٠٫٠١١-***٠٫٠٠٣٣*  
(-١٫٧٩)(-١٫٩١)(-٣٫٨۴)(-١٫٩٠)   
-١٫۴٢٫-**٠٫٩٢-*٣٫٢٢-**٩۶٣
(-٢٫١٧)(-١٫٨٩)(-٢٫٠۴)(-٠٫٨٢)   
٠٫۵٠٫٢٧٠٫-*١۴۴***١٫٣۵
(١٫٧٩)(-٠٫۴٧)(٢٫٧۵)(١٫٠)
-٠٫٠١٠٫٠٩٠٫٠٢٠٫١

(-٠٫٣٨)(١٫۵۶)(١٫۴١)(١٫٢۵)
٠٫۵٠٫٩٢٠٫*٧۶٢٫٢٩***٧** 
(١٫٨٧)(١٫٣٧)(۴٫١١)(١٫٩٧)
٠٫۶٢٫***١١٫٩٩۴٣***۵٫٧٩***

(١٫٠۴)(٣٫٢۶)(١٣٫٠)(٣٫٩٣)
-٠٫٠٠-**٠٫٠٢١-**٠٫٠٢٠۶۵**-٠٫٠۵٩** 
(-٢٫٠١)(-٢٫٣٧)(-٢٫١٠)(-٢٫١٨)   

٠٫٠١-٠٫٠٠٫٠١٠٫٠
(٠٫٠٧)(٠٫٩۴)(٠٫٨۵)(-٠٫٣٩)   

-٠٫٠٧-*٠٫٠٨٧۵***-٠٫١٨-**٠٫٠٢٠** 
(-١٫٧٣)(-٢٫٧۴)(-٢٫٣۴)(-٢٫۵١)   

٠٫٠٠٫٠٠٫٠٠٣۶**-٠٫٠١
(-٠٫٨٣)(٠٫٢۵)(٢٫٠)(-٠٫۴۵)   

٠٫۴٢٫٢۴**٠٫٩۴***۴٫٣٩** 
(٠٫۶١)(٢٫١)(٣٫٣٩)(٢٫٢٧)
٠٫٠۶٠٫٣-٠٫٧٠٫٢٢۶

(٠٫٢۴)(٠٫٩٩)(١٫۵٧)(-٠٫۴٧)   
٠٫٠٢٠٫٨۶٠٫١٢١٫۴٩

(٠٫٠٧)(١٫٢٧)(٠٫۶۶)(١٫١٣)
٠٫٣۵٠٫٣۵-٠٫١۴٠٫۴٧

(١٫۴٢)(٠٫٧۵)(-١٫٠۵)(٠٫۵٧)
-٠٫٠١٠٫٠-٠٫٠١٠٫٠١

(-٠٫٣۵)(٠٫۶٨)(-١٫٣٩)(-٠٫١٠)   
٠٫۴٢٢٫٩۴***١٫٢۶***٢٫۵٨*  
(٠٫٨)(٣٫۴١)(۵٫۵۴)(١٫٧٢)
-٠٫٣۵-٢٫٠۶***-٠٫۶١٫-***٢۶۵*  

(-١٫۴٠)(-۴٫٣٠)(-۴٫٩٣)(-١٫٨١)   
-٢٫۶۵***-۵٫١۶***-۴٩٫***٫٠٩۶٢***
(-٢٫٨٠)(-۴٫١۶)(-٧٫۴١)(۴٫٣٣)

٣٣۴٣٣۵٣٣۵٣۵۴

 سهم بانک
 تعداد بانک هایخصوص�
وام دهنده

ROA

قدرت وثیقه گذاری
 سرمایه گذاری به

دارایی
صادرات� بودن
واردات� بودن

اندازه
 سرمایه در گردش

به دارایی

 تسهیالت کوتاه
 تسهیالت بهمدت به کل

دارایی
سهم بانک ها
سهم دولت

سهم هلدینگ ها
سهامدار خرد

NPL
NPL^2

کفایت سرمایه

N

وفقه متغیر وابسته

تغییر در روش براورد

نک�
طه با

هاراب
تغیر

م
Dیت�

 مال
ختار

 سا
های

تغیر
م

ترل
ی کن

یرها
متغ

Constant



 یو ارز �پول یهااستیس ساالنه شیهما نیوهفتمستیمجموعه مقاالت ب ٢۵٢

 نتیجه گیری ۵
ها داشته باشد و تواند آثار سوئ� بر عمل0رد بنگاههزینه مال� باال در بنگاه های تولیدی م�

توان هزینه باالی تسهیالت برای ی� بنگاه را محدودیت دسترس� به منابع مال� برای آن م�
شود. باتوجه به گذاری در شرکت تواند باعث کاهش تولید و سرمایهبنگاه ترجمه کرد که م�

موثر هستند مانند روند سودآوری،  عالوه بر عوامل� که بر ریس� شرکتمطالعات انجام شده،
ها و نحوه وضعیت بازار و... برخ� عوامل دی�ر مانند ساختار مال0یت بنگاهوضعیت نقدینگ�،

در این مقاله، مطالعه ها اثرگذار باشد. هزینه مال� بنگاه تواند درها م�ارتباط بین بنگاه با بانک
های بورس� انجام شده و اثر عوامل مختلف بر روی آن بررس� آماری بر روی هزینه مال� شرکت

 شده است.
 NPLتر (از منظر های سالمهایی که از بانکبر اساس نتایج برآوردها، هزینه مال� بنگاه

بانک و هزینه مال� بنگاه قرض  NPLرابطه  گیرند کمتر است. البتهو نسبت سرمایه) وام م�
باعث  NPLای به بعد افزایش گیرنده رابطه درجه دو است. به این معن� که از ی� آستانه

های خصوص� وام هایی که از بانکشود. همچنین هزینه مال� بنگاهافزایش هزینه مال� نم�
افزایش  ار مال0یت� نیزعالوه در بین متغیرهای ساختها است. بهگیرند بیشتر از سایر بنگاهم�

داری باعث کاهش در هزینه ها و هلدینگ های بزرگ به صورت معن�درصد سهامداری بانک
داری بر هزینه مال� شود. این درحال� است که سهامداری دولت اثر معن�ها م�مال� بنگاه

را در اختیار درصد از بنگاه  ۶۶هایی که سهامداران خرد مال0یت بیش از عالوه بنگاهندارد. به
 یابد.دارند، هزینه مال� افزایش م�
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 مقدمه ١
به معامالت  ١طور خاص بانک جهان�الملل� و بهمیالدی توجه نهادهای بین ٩٠از اوایل دهه 

نسخه اولیه از  ٣جلب شد. حت� در دوره زمان� فوق، بانک بازسازی و توسعه اروپا ٢ایوثیقه
حدی مال� در از موفقیت این روش تامیناندد. چشمناظر بر این معامالت را منتشر کرقانون 

عنوان ی�0 از چند گزینه مطرح جهت بهبود جریان اعتبار بود که بانک جهان� این راهبرد را به
اعتبار  های برخوردار از افق رشد مناسب و همچنین افزایش سطÂ دسترس� فقرا بهبه بنگاه

مال� جای تمرکز بر موسسات تامینبانک جهان� به ،مورد توجه ویژه قرار داد. در این راستا
مال� مایل� به تامیندهندگان خصوص� تای که عموماً به ارائه اعتبار به گروه� که قرضتوسعه

اهم کردن برای فربر پشتیبان� و حمایت از اصالح شرایط زیربنایی در بازار مال�  آنها ندارند؛
متمرکز شد مال� زیرساخت مورد نیاز در وارد شدن بخش خصوص� به حوزه این روش تامین

 ).xi، ٢٠٠۶ ٤(فالیسی�، صفویان و دال پنا
سهم  ٥تر، عموماً اموال منقولتر در سبد دارایی افراد با سطÂ درآمد پایینبه بیان دقیق

های الزم برای ر جوام�، زیرساختدهند که در بیشتبسیار باالیی را به خود اختصاص م�
، از قدمت باالیی ٦ها وجود ندارد؛ در حالی0ه اموال غیرمنقولمال� به پشتوانه این داراییتامین
مال� برخوردارند. از این رو به دلیل عدم در تامین ٧عنوان وثیقهشدن بهرسمیت شناختهدر به

مال� این نوع از س� تامینهای حقوق� و عملیات� الزم در پوشش ریوجود زیرساخت
وان وثیقه در ارائه عنشدن اموال منقول بهرسمیت شناختهگیرندگان، منتâ از عدم بهقرض

. عموماً از ریس� باالیی برخوردارند شده به افراد با سطÂ درآمد پایینتسهیالت ارائه اعتبار،
رپذیری زیاد منتâ از ای دولت�، خطمال� توسعهدر بیشتر موارد، موسسات تامین بنابراین

کنند که در نهایت منجر به انتقال ریس� و زیان باالیی اعطای اعتبار به این گروه را تقبل م�
 الزم در شود. این در حال� است که صرف ارتقای زیرساخت حقوق� و اجراییبه دولت م�

                                                                                                                                  
1 World Bank. 
2 Secured Transactions. 
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بستر تواند تا حدود زیادی از حجم این ریس� ب0اهد و ، م�١استفاده از وثایق منقول
 مال� را گسترش دهد.تامین

رشد کرد؛ زمان�  ١٩٩٨ای در سال به این ترتیب به مرور زمان، توجه به معامالت وثیقه
الملل� پول درخواست کرد با هم0اری در اصالح از بانک جهان� و صندوق بین ٢که گروه بیست

های مال� به حرانای، در کاهش احتمال وقوع بقوانین ناظر بر ورش0ستگ� و معامالت وثیقه
 ٣وکارهای سهولت انجام کسباین سازمان کم� کنند. از این رو بانک جهان� با انجام گزارش

های موثری را در این زمینه بردارد ، سع� کرد گام٤وکاردر کنار آن انجام مطالعات کسب و
ام شاخص سهولت انج در این راستا، محاسبه). xi، ٢٠٠۶(فالیسی�، صفویان و دال پنا 

 عنوان مهمترین قدم، بهسپاری توجه وافر داردقانون� وثیقه � ووکار که به ابعاد حقوقکسب
 د.شودر عرصه فوق شناخته م�شده توسط این نهاد برداشته

پشتوانه وثایق مال� بههای موجود در زیرساخت تامینتر کاست�با شناسایی دقیقاز این رو 
طور خاص بر وکار، که بهدر شاخص سهولت انجام کسب ٥ردریافت اعتبامنقول، براساس بعد 

ای به جای ارتقای ساختار قانون� و حقوق� زیربنایی معامالت وثیقه این حوزه متمرکز است؛
مورد توجه ویژه قرار ای و متمرکز بر تضمین دولت� مال� توسعههای تامینتمرکز بر برنامه

یل عدم وجود ساختار حقوق� موثر در معامالت در ایران به دلاین در حال� است که  .گرفت
وکارهای مال� کسبهای تامینویژه در خصوص اموال منقول، همواره طرحای، بهوثیقه

مورد توجه شده غیر اقتصادی کوچ� و متوسط مبتن� بر تضمین دولت� و یا شرایط تسهیل
 بوده است.

های کوچ� و متوسط در قالب بنگاهمال� توان به طرح جدید تامیندر این خصوص م�
صادره توسط اداره  »هاي کوچ� و متوسطدستورالعمل تامين مال� بنگاه«بخشنامه 

ها بندی مش0الت این بنگاهاشاره نمود که با طبقه ١/٢/١٣٩۵مرکزی مورخ اعتبارات بانک
های مال�، این ام0ان را برای بنگاهوکار، مدیریت� و تامیندر قالب سه گروه، مش0الت: کسب

موجود در گروه سوم در نظر گرفته که حت� با وجود برخورداری از چ� برگشت� و مطالبات 
اری وزارت صنعت، معدن و تجارت ارایه غیرجاری بتوانند از تسهیالت این طرح که با هم0
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. از این رو، ضرورت ارتقای ساختار حقوق� وثایق و استفاده از ١شود استفاده کنندم�
راه0ارهای اصالح ساختار مال� کشور  مال� باید در اولویتهای بالقوه موجود در تامینظرفیت

الملل� و های بین� تحریمقرار ب�یرد. این در حال� است که در فضای سیاس� جدید و با رف
های موجود در بازار مال� الملل�، رف� نقصانهای بینفراهم شدن فضای هم0اری با بانک

 گذاران بازارهای پول و سرمایه در نظر گرفته شود.کشور باید به عنوان اولویت مقررات
بعد کالن  توجه بهالملل و با تمرکز بر اولویت تعامل با بانکداری بین مقالهبنابراین در این 

ل� و در قالب بانکداری داخ ،در کنار توجه به بعد خرد این مساله الزام نظام حقوق� وثایق؛
دهیم. ضرورت ارتقای نظام حقوق� وثایق را مورد توجه قرار م� ؛مال� داخل�پوشش نیاز تامین

های در شاخصای و حت� با توجه به آنکه در بیشتر مباحث تئوری� مبتن� بر معامالت وثیقه
سپاری ثیقهوز بر وثایق منقول است؛ از این رو تمرکز این مقاله نیز بر ، تمرکاین حوزه الملل�بین

های موجود خوبی کاست�شده در این مقاله، بههای انجاماز این رو بررس�. اموال منقول است
ن را برای پرداخت هاییکشد و اولویتمال� را در کشور به تصویر م�در حوزه این روش تامین

 کشد.تصویر م�های مورد نیاز بهبه ارتقای زیرساخت

 الملل�در تعامل با بانکداری بینمنقول نظام حقوق� وثایق  ٢
شود های مختلف اقتصادی در شرایط� تسهیل م�عموماً تعامل سازنده بین کشورها در عرصه

گذاری ده باشد و سهولت سرمایهشکه زمینه فعالیت در بازاری رقابت� در کشور مبدا فراهم
در سطÂ مورد  الملل.های بینشاخصاندازی فعالیت اقتصادی در آن کشور توسط خارج� و راه

توانند دهنده موارد فوق م�های پوششانتظار باشد. البته در زمینه فعالیت بانکداری، شاخص
انداختن فعالیت سهولت راه تر، از ی� سواز روی0ردی دو وجه� برخوردار باشند. به بیان دقیق

تصویر های اقتصادی بهعنوان ی� فعالیت کل� اقتصادی و مشابه دی�ر فعالیتبانکداری را به
شده کشند؛ و از طرف دی�ر، با توجه به ضرورت وجود متقاض� برای خدمات مال� ارائهم�

 تعارف و موردتوسط این نوع نهاد مال�، مقدار ظرفیت بالقوه عرضه خدمات مال� در سطÂ م
 کنند.الملل� در بازار مال� کشور را آزمون م�انتظار بین

مورد توجه  های کلیدیشاخصای از 0ه اقتصادی از مجموعهبه بیان دی�ر، در صورتی
الملل� در سطÂ مورد انتظار برخوردار باشد، فعالیت اقتصادی در آن کشور از بانکداران بین

گری مال� منجر های اقتصادی و انجام عملیات واسطه� بنگاهمالرونق برخوردار بوده و تامین
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سهولت شاخص  بر الملل� خواهد بود. از این رو در ادامههای بینبه فعالیت� سودآور برای بانک
الملل� نقش� کلیدی در ارزیابی موارد فوق در عرصه بینشویم که متمرکز م� ١وکارانجام کسب

 .کندایفا م�

 وکار و نظام حقوق� وثایق منقولانجام کسبشاخص سهولت  ١‑٢
ی مال� توسط بانکداران گرهای اثرگذار بر حوزه فعالیت واسطهتر شاخصبرای بررس� دقیق

 ٢جهان�شویم که توسط گروه بانک وکار متمرکز م�، بر رتبه سهولت انجام کسبالمللبین
ی فضای مقررات� حاکم بر عنوان شاخص� در ارزیاببه شود واالنه منتشر م�صورت سبه

وکارهای خصوص� کوچ� و متوسط فعال در هر کشور شناخته شده است. در حقیقت کسب
مبتن� بر قوانین و مقررات بوده و  ،های استفاده شده در محاسبه این متغیربیشتر شاخص

ربط استخراج ، بر پایه قوانین و مقررات جاری در کشور ذیالزم حدود دو سوم اطالعات
 .٣)٢۵، ٢٠١۶شوند (گروه بانک جهان�، م�

وکار است، با این اندازی کسبهر چند این شاخص بیشتر مبتن� بر فضای مقررات� راه
گذاری مستقیم الملل� در ارزیابی جذابیت کشورها از منظر ام0ان سرمایهوجود در عرصه بین

گیرد. در خصوص �خارج� و همچنین افق رشد اقتصادی بلندمدت نیز مورد استفاده قرار م
گذاری مستقیم خارج�، توجه به این وکار بر جذب سرمایهاثر شاخص سهولت انجام کسب

نکته ضروری است که هر چند باال بودن سطÂ این متغیر بیانگر فضای مقررات� و نهادی 
صورت وکارهای با اندازه کوچ� و متوسط است؛ اما بهاندازی کسبمناسب برای راه

ربط که فضای مقررات� مناسبی را برای انگر این مساله است که اقتصاد ذیتر، بیگسترده
های خارج� تواند چنین فضایی را برای بنگاهم� ؛های خصوص� داخل� خود فراهم کردهبنگاه

گذاری هنیز فراهم نماید. از این رو منطق زیربنایی اثر ارتقای این شاخص بر جذب بیشتر سرمای
 گیرد.عموم� ش0ل م� مستقیم خارج� در عرصه
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2 World Bank Group. 

شود زیرا از قابلیت های آن شناخته م�عنوان ی�0 از مزیتبه ،البته تمرکز این شاخص بر قوانین و فضای مقررات� ٣
جهت ارتقای این شاخص، مقررات زیربنایی را بهبود  توانندگذاران م�پی�رد قانون� برخوردار خواهد بود و مقررات

به  تواند مقدار عدم تم0ینتغییر دهند. با این وجود از این نقطه ضعف نیز برخوردار است که نم� بخشیده و
ای با تغییر مقررات، در صورت وجود فضای عدم تم0ین به هر نسخهحت� مقررات موجود را به تصویر ب0شد، زیرا 

 .)٢٢، ٢٠١۶از مقررات، نتایج مورد انتظار حاصل نخواهد شد (گروه بانک جهان�، 
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کرکالن و  حت� مطالعات تجربی مختلف� انجام شده است. برای مثال در این زمینه
در کشورهایی با سطÂ فوق ای به این نتیجه رسیدند که اثر ) در مطالعه٢٠١۵( ١گیالندرز

) در ٢٠١۴( ٢و فایزی همچنین شاهدان، سرمیدی درآمد متوسط حت� بیشتر خواهد بود.
نه تنها تائیدکننده اثر بهبود شاخص  یشواهدبه  ،ور آسیایی مشتمل بر ایرانمورد شش کش

، بل0ه از بین عوامل دست یافتندوکار بر جذب سرمایه خارج� سهولت انجام کسب
دریافت ، ٣ثبت مال�یتهای متمرکز بر دهنده این شاخص، ارتباط مثبت بین شاخصتش0یل

به  را های مستقیم خارج� در کشورهای نمونهو جذب بیشتر سرمایه ٤تجارت فرامرزیو  اعتبار
 .رساندنداثبات 
سهولت انجام  نیز به دولتمردان� که راهبرد بهبود شاخص )٢٠١٢( ٥مطالعه هنوش در
گذاری و وکار را در دستیابی به تصویری بهتر از اصالحات اقتصادی در فضای سرمایهکسب

ده� شده که از بین نه حوزه کل� مورد توجه در ش0ل ، توصیهکنندرشد اقتصادی دنبال م�
آور بودن الزامو  دریافت اعتبارهای مربوط به دو حوزه ، بر شاخص٦وکاررتبه سهولت انجام کسب

این دو شاخص، بیشترین اثر را بر تقویت رشد اقتصادی از  زیرا توجه ویژه نمایند ٧قراردادها
 کنند.ی اعمال م�گذارطریق بهبود فضای سرمایه

هدف  اگرشود که بندی م�چنین جم� فوقاز این رو براساس نقطه اشتراک دو مطالعه 
گذاری خارج� و تعامل ، بهبود فضای سرمایهوکارسهولت انجام کسبدولت از ارتقای شاخص 

بیشتر با کشورهای خارج� در راستای ارتقای رشد اقتصادی است، ضروری است حداقل حوزه 
این از آنجا که های الزم برای بهبود آن فراهم شود. ارتقا داده شود و زیرساخت اعتبار دریافت

ای به مال� وثیقهپشتیبان� از تامین در ٨حقوق قانون.قدرت  حوزه دقیقاً متمرکز بر زیرساخت
برای  زیرساختاین ضرورت اولویت بخشیدن به ارتقای ، بنابراین پشتوانه اموال منقول است

                                                                                                                                  
1 Corcoran & Gillanders. 
2 Shahadan, Sarmidi & Faizi. 
3 Registering Property. 
4 Trade across Borders. 
5 Hanusch. 

 ٩وکار مشتمل بر های مورد استفاده در محاسبه رتبه سهولت انجام کسبدر زمان انجام این مطالعه، شاخص ٦
و شاخص مقررات بازار   (Getting Electricity)های اخیر شاخص دسترس� به برقاند که در سالشاخص بوده

 های فوق اضافه شده است.نیز به شاخص (Labour Market Regulation)کار 
7 Enforcing Contracts. 
8 Strenght of Legal rights Index. 
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دهنده حقوق های پوششبا ارتقای حوزهدر حقیقت . بی به هدف فوق الزام� استدستیا
وکار به نحو چشم�یری بهبود شاخص سهولت انجام کسب �، نه تنها رتبه کشور در زمینهقانون

ویژه در حوزه بانک�، گذاری خارج� در کشور، بهتری برای سرمایهو زمینه مناسب ١پیدا کرده
آید؛ بل0ه مهمترین محور پدید م�و از این رو رشد اقتصادی به پشتوانه ارتقای نظام مال� بانک

مش0ل در زمینه دریافت اعتبار در کشور، مبتن� بر نظام حقوق� وثایق منقول، حل و فصل 
گذاری خارج� در زمینه بانکداری، ام0ان ارتقای با عدم افزایش سرمایه خواهد شد و حت�
 ده� در کشور فراهم خواهد شد.ظرفیت بالقوه وام

منظور درک بهتر مطالب فوق ضروری است اجزای مولفه دریافت اعتبار در شاخص به
است  قرار گیرد. این شاخص بر چهار زیربخش متمرکز وکار مورد بررس�انجام کسبسهولت 

د شووکار استفاده م�بندی سهولت انجام کسبهکه صرفاً اطالعات دو زیربخش آن برای رتب
است. جانکف،  ٢و شاخص عمق اطالعات اعتباری و مبتن� بر شاخص قدرت حقوق قانون�

) در ارتباط با نقش کلیدی و همزمان دو شاخص فوق به این ٢٠٠٧( ٣لیش و اشالیفرم�
که نقش� کلیدی در قدرت حقوق قانون�  ٤های ثبت وثایقه سامانهکنند کمساله اشاره م�

که به ارائه اطالعات اعتباری  ٥و موسسات اعتباری خصوص� و دولت� کنندوثیقه ایفا م�
 گیرد؛ در صورتآنها ش0ل م�پرداخته و شاخص عمق اطالعات اعتباری براساس فعالیت 

نظر مبتن� بر رشد سریع اعتبار در اقتصاد فعالیت در کنار ی0دی�ر، به بهترین نتیجه مورد 
 .٦دست خواهند یافت

                                                                                                                                  
شود که برای سال ، مشاهده م�Doing Businessساز مندرج در سایت در این راستا با استناد به برنامه شبیه ١

تواند رتبه کشور از شاخص �، م�صرف افزایش ی� واحدی در امتیاز ایران از شاخص قدرت حقوق قانون ٢٠١۶
بهبود بخشد. با این  ١١١به  ١١٨وکار را از و رتبه شاخص کل� سهولت انجام کسب ٧٩به  ٩٧دریافت اعتبار را از 

های فوق تواند تغییری در رتبه ایران در شاخصوجود افزایش ی� واحدی در شاخص عمق اطالعات اعتباری نم�
تغییر کرده، با این  ٢٠١۶شده برای ایران در سال  ارقام فوق در گزارش ارايه ٢٠١٧وجود آورد. هر چند در سال به

تصویر کشیده شده است، همچنان از اهمیت وجود نسبت ام0ان اعمال تغییر در رتبه کل� که توسط ارقام فوق به
 الزم برخوردار است. برای بررس� بیشتر به ماخذ زیر مراجعه شود:

http://www.doingbusiness.org/reforms/reform-simulator. 
2 Depth of Credit Information Index. 
3 Djankov, McLiesh & Shleifer. 
4 Collateral Registries. 
5 Credit Bureaus & Credit Registries. 

 توان به ماخذ زیر نیز مراجعه نمود:کننده این امر م�در خصوص نتایج تائید ٦
World Bank Group (2016, 75). 
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گیری اجزای شاخص دریافت البته در کنار دو شاخص فوق، دو مولفه دی�ر نیز در ش0ل
در هر کشور  ١درصد پوشش اطالعات اعتباریمتمرکز بر اند که شدهاعتبار در نظر گرفته 

البته این دو شاخص برخالف  .هستند براساس دو موسسه اعتباری خصوص� و دولت�
شوند، اما های قدرت حقوق قانون� و عمق اطالعات اعتباری، هر چند محاسبه م�شاخص
 گیرند.وکار مورد استفاده قرار نم�بندی سهولت انجام کسبدر رتبه

شاخص قدرت حقوق قانون� به عنوان اولین و مهمترین شاخص مورد توجه در محاسبه 
در  سپاری و همچنین حقوق دارندگان وثیقه، بر قوانین مربوط به وثیقهمولفه دریافت اعتبار

برخالف آنچه که در نظام مال�  البتهحاکم بر ورش0ستگ� متمرکز است. و مقررات قوانین 
سپاری اموال منقول و ابعاد حقوق� تمرکز بر وثیقه ایران مورد توجه است، در این شاخص

 سپاری است.یقهزیربنایی کارکرد موثر این نوع وث
اندازی کل� سهولت راه، ابتدا بر شاخص در این زمینه حال برای ارزیابی وضعیت ایران

شویم. در این راستا دو گروه از کشورهای همتا را در کنار ایران مورد وکار متمرکز م�کسب
آمد ، و کشورهای با در٢دهیم و بر مجموعه کشورهای خاورمیانه و جنوب آفریقاتوجه قرار م�

، ٥ربط. از آنجا که بر اساس پای�اه داده آنالین سایت ذی٤شویممتمرکز م� ٣متوسط رو به باال
وکار در دامنه زمان� محاسبه این شاخص اطالعات مربوط به رتبه کل� سهولت انجام کسب

وکار تا دسترس قرار نگرفت، متغیر امتیاز فاصله رتبه سهولت انجام کسب در ٦)٧٢٠١-٢٠٠۴(
در دسترس است را  ٢٠١٠‑٧٢٠١که اطالعات آن برای دوره زمان�  ٧ن رتبه اخذ شدهبهتری

 ٨دهیم.مورد توجه قرار م�
                                                                                                                                  
1 Coverage of Credit Information. 
2 Middle East & North Africa. 
3 Middle Upper Income Countries. 

براساس اطالعات در دسترس، ایران در دوره مورد بررس� در گروه کشورهای با درآمد متوسط رو به باال  ٤
 ی�اه داده موجود در زیرنویس بعدی رجوع شود.بندی شده است. براس دسترس� به اطالعات بیشتر به پاطبقه

5 http://www.doingbusiness.org/data. 
ربط منطبق توجه به این نکته ضروری است که اطالعات منتشر شده برای هر سال، الزاماً با پایان سال مال� ذی ٦

شود. از ئن سال قبل محاسبه م�و امتیاز هر کشور در هر سال، براساس اطالعات تا ابتدای ژو باشد زیرا رتبهنم�
ها بندیاین رو اختصاص عدد سال پایان دوره مال� به امتیاز محاسبه شده در آن سال، صرفاً جهت سهولت در رتبه

 اعمال شده است.
7 Distance to Frontier (DTF) Score. 

وکار به مقایسه نسبی این شاخص در بین کل کشورهای مورد بررس� در حالی0ه رتبه سهولت انجام کسب ٨
، مقایسه مطلق تا بهترین عمل0رد را مورد توجه قرار ر خصوص هر مولفهرتبه دفاصله تا بهترین پردازد؛ امتیاز م�
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تقریباً شود که وضعیت ایران در شاخص فوق از روندی مشاهده م� ١ ش0لبراساس 
Âتدریج� تر شدن برخوردار است که بیانگر مناسبهای اخیر در سالکم مثبت و با شیب  مسط

ه وکار در گذر زمان هر چند با سرعت اندک است. این مسالایران در سهولت انجام کسبرتبه 
ن وکار در ایرابیانگر آن است که مقدار فاصله پوشش داده شده بین رتبه سهولت انجام کسب

اهده های همتا نیز مشتا بهترین رتبه در حال کاهش است. در مقایسه روند این متغیر با گروه
ی های اولیه نمونه مورد بررس�، اختالف بین روند ایران و کشورهاچند در سالشود که هرم�

 این اختالف در حال افزایش است. همچنین با وجودی ٢٠١٣نمونه کم بوده، اما پس از سال 
ری ز جای�اه بهتایران در این شاخص در مقایسه با کشورهای نمونه ا ٢٠١٣که تا قبل از سال 

انه به گروه کشورهای خاورمیحت� و  ، با افت مواجه شدهاز این سالاما پس  برخوردار بوده؛
 و جنوب آفریقا نزدی� شده است.

ت دهنده رتبه سهولعنوان مهمترین جز تش0یلدر ارزیابی وضعیت مولفه دریافت اعتبار به
نقش� کلیدی در دستیابی به رشد اقتصادی و  فوق،وکار که براساس مطالعات انجام کسب
وکار، کند نیز مجدداً به دلیل مشابه با رتبه سهولت انجام کسبه خارج� ایفا م�جذب سرمای

مولفه  این موردملزم به استفاده از متغیر امتیاز دریافت اعتبار تا بهترین رتبه اخذ شده در 
-٢٠١٧ . با این وجود برای این متغیر اطالعات دامنه زمان�هستیمبرای ایران و دو گروه همتا 

 .استسترس در د ٢٠٠۵
 

                                                                                                                                  
هر  .در نوسان است ١٠٠بین صفر تا  برحسب درصد پوشش فاصله فضای مقررات� تا بهترین عمل0رد،که  دهدم�

امتیاز باالتر و فاصله کمتر آن با فضای مقررات� در کشوری است که بهترین رتبه بیانگر  ،چه این متغیر بیشتر باشد
ربط از بهترین عمل0رد در آن بیانگر آن است که کشور ذی ١٠٠را در آن مولفه کسب نموده است. بنابراین امتیاز 

 است.مولفه برخوردار 
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های وکار تا بهترین رتبه در ایران و گروهمقایسه روند امتیاز فاصله رتبه سهولت انجام کسب .١ش�ل 
 همتا

یادداشت. روند متغیر فوق برای کشورهای با درآمد متوسط رو به باال و کشورهای خاورمیانه و جنوب آفریقا، با 
های نمونه حاصل شده ربط برای سالکشورهای موجود در گروه ذیشده برای گیری از امتیازهای گزارشمیانگین

شده براساس روش جدید ، از ارقام گزارش٢٠١۵‑٢٠١٧های گیری اعداد گزارش شده برای سالاست. در میانگین
 محاسبه این شاخص استفاده شده است.

 وکار، محاسبات تحقیق.ماخذ: پای�اه داده خام گزارش سهولت انجام کسب

شود که این متغیر در ایران و کشورهای همتا از روند مشابه� مالحظه م� ٢ ش0لس براسا
کارگیری از روندی صعودی برخوردار بوده، اما به ٢٠١۴برخوردار است و هر چند تا سال 

، منجر به افت شدید و نزول� شدن ٢٠١۵شناس� جدید در محاسبه این متغیر در سال روش
ده است. همچنین با وجودی0ه این متغیر تا قبل از سال روند آن در ایران و کشورهای همتا ش

سال اخیر مقدار آن به کمتر از گروه دو در ایران بیشتر از کشورهای همتا بوده، اما در  ٢٠١۵
کشورهای با درآمد متوسط رو به باال نزول پیدا کرده است. بنابراین وضعیت دریافت اعتبار 

سط در ایران نیاز به بهبود دارد. همچنین مقایسه وکارهای با اندازه کوچ� و متوتوسط کسب
 با مقدار امتیاز ‑ ٢ش0ل در  ۴۵مقدار  –مقدار این شاخص در آخرین سال نمونه برای ایران 

 ‑١ش0ل در  ۵٧٫٢۶مقدار –کشور  در رتبه بهترین تا وکارکسب انجام سهولت رتبه فاصله
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با بهترین عمل0رد در مقایسه با رتبه تر بودن وضعیت مولفه دریافت اعتبار بیانگر نامناسب
 وکار در ایران است.سهولت انجام کسب
تر رفتار این متغیر، ضروری است روند اجزای اصل� تش0یل دهنده مولفه در بررس� دقیق

های قدرت حقوق قانون� و عمق اطالعات اعتباری را مورد دریافت اعتبار مشتمل بر شاخص
تا با توجه به در دسترس بودن رتبه هر ی� از دو شاخص فوق قرار دهیم. در این راس ارزیابی

، دی�ر نیازی به تمرکز بر روند ٢٠٠۵‑٢٠١٧های مورد مطالعه در دامنه زمان� برای گروه
 ربط تا بهترین رتبه نیست.امتیاز فاصله رتبه مولفه ذی

ت عنوان مهمترین جز شاخص دریافدر ارتباط با روند شاخص قدرت حقوق قانون� به
از وضعیت بهتری در ایران نسبت  ٢٠٠٨که تا سال شود مشاهده م� ٣براساس ش0ل اعتبار، 

و با تغییر در روش محاسبه، مقدار  ٢٠٠٩به کشورهای همتا برخوردار بوده است. اما در سال 
آن در ایران در مقایسه با کشورهای همتا کاهش پیدا کرده و با کاهش اندک نسبت به 

متوسط رو به باال، تا حدودی به کشورهای خاورمیانه و جنوب آفریقا  کشورهای با درآمد
، به ٢٠١۵محاسبه این شاخص در سال  نزدی� شده است. با وجودی0ه تغییر دوباره روش

کشورهای با درآمد متوسط رو به باال شده است؛ اما کاهش  آن در مقدار اندک� منجر به کاهش
شود، ی خاورمیانه و جنوب آفریقا مشاهده م�در این شاخص در ایران و کشورها یشدید

نحوی0ه مقدار آن در ایران به گروه کشورهای خاورمیانه و جنوب آفریقا که از سطÂ اندک� به
کارگیری راه0ارهایی برای تر شده است. از این رو ضرورت بهبرخوردار است بسیار نزدی�

 .شودارتقای این شاخص در کشور مشاهده م�
 همتا کشورهای با مقایسه در و کشور در اعتباری اطالعات عمق شاخص با ارتباط در

 بهتری وضعیت از ایران در شاخص این بررس�، مورد نمونه هایسال تمام در شودم� مشاهده
 ،٢٠١۵ سال از شاخص این محاسبه روش تغییر و است برخوردار همتا کشورهای با مقایسه در
 شده رتبه شدید بهبود به منجر بررس� مورد گروه دو کشورهای در بل0ه ایران، در تنها نه

 مندرج آنها روند و اعتبار دریافت مولفه دهندهتش0یل شاخص دو به توجه با رو این از. است
 توسط اعتبار دریافت وضعیت بهبود جهت که شودم� مشاهده ۴ و ٣ هایش0ل در

 و کار دستور در باید قانون� حقوق قدرت شاخص ارتقای متوسط، و کوچ� وکارهایکسب
 .گیرد قرار ربطذی مقامات اولویت



 یو ارز �پول یهااستیسساالنه  شیهما نیوهفتمستیمجموعه مقاالت ب ٢۶۶

 
 های همتامقایسه روند امتیاز فاصله رتبه دریافت اعتبار تا بهترین رتبه در ایران و گروه .٢ ش�ل

یادداشت. روند متغیر فوق برای کشورهای با درآمد متوسط رو به باال و کشورهای خاورمیانه و جنوب آفریقا، با 
های نمونه حاصل شده ربط برای سالشده برای کشورهای موجود در گروه ذیری از امتیازهای گزارشگیمیانگین

شده براساس روش جدید ، از ارقام گزارش٢٠١۵‑٢٠١٧های گیری اعداد گزارش شده برای سالاست. در میانگین
 محاسبه این شاخص استفاده شده است.

 وکار، محاسبات تحقیق.کسب ماخذ: پای�اه داده خام گزارش سهولت انجام
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 ٢۶٧ وکارهاکسب �مالنیمنقول در تام قیوثا �نظام حقوق 

 

 
 های همتامقایسه روند شاخص قدرت حقوق قانون� در ایران و گروه .٣ ش�ل

باشد. روند م� ١٢و پس از این سال برابر با  ٨برابر با  ٢٠١۵یادداشت. مقدار سقف این شاخص تا قبل از سال 
گیری از اورمیانه و جنوب آفریقا، با میانگینمتغیر فوق برای کشورهای با درآمد متوسط رو به باال و کشورهای خ

های نمونه حاصل شده است. در ربط برای سالشده برای کشورهای موجود در گروه ذیامتیازهای گزارش
شده براساس روش جدید محاسبه ، از ارقام گزارش٢٠١۵‑ ٢٠١٧های گیری اعداد گزارش شده برای سالمیانگین

 این شاخص استفاده شده است.
 وکار، محاسبات تحقیق.اخذ: پای�اه داده خام گزارش سهولت انجام کسبم

در خصوص مولفه  رانیا �مقررات ینقاط ضعف فضا ییو جهت شناسا ترقیدق �در بررس
و عمق   �قدرت حقوق قانون یهادهنده شاخصش0ل یهاپرسشنامه یاعتبار، بر اجزا افتیدر

 – ٢٠١٧ یهامبسوط سال یهاکه صرفاً گزارش . از آنجامیشو�متمرکز م یاطالعات اعتبار
 لیاطالعات به تحل نیرو در ادامه براساس ا نیقرار گرفت، از ا سدر دستر رانیا یبرا ٢٠٠٨

 .میپرداز�م
 

0

1

2

3

4

5

6

7

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

کشورهای دارای درآمد متوسط رو به باال خاورمیانه و شمال آفریقا ایران



 یو ارز �پول یهااستیسساالنه  شیهما نیوهفتمستیمجموعه مقاالت ب ٢۶٨

 
 های همتامقایسه روند شاخص عمق اطالعات اعتباری در ایران و گروه .۴ ش�ل

باشد. روند متغیر م� ٨و پس از این سال برابر با  ۶برابر با  ٢٠١۵یادداشت. مقدار سقف این شاخص تا قبل از سال 
گیری از فوق برای کشورهای با درآمد متوسط رو به باال و کشورهای خاورمیانه و جنوب آفریقا، با میانگین

های نمونه حاصل شده است. در ربط برای سالشده برای کشورهای موجود در گروه ذیامتیازهای گزارش
شده براساس روش جدید محاسبه ، از ارقام گزارش٢٠١۵‑٢٠١٧های ی اعداد گزارش شده برای سالگیرمیانگین

 این شاخص استفاده شده است.
 وکار، محاسبات تحقیق.ماخذ: پای�اه داده خام گزارش سهولت انجام کسب

های زیربنایی شاخص قدرت حقوق قانون� و پرسش در این راستا ابتدا به بررس�
شود که با مشاهده م� )١(جدول  . بر اساس اطالعات در دسترسپردازیمم� نآدهنده ش0ل

های آن، شده در مولفهتغییرات اعمالوکار و سهولت انجام کسبتغییر روش محاسبه شاخص 
 ١٠های قبل شده و از بیشتر از سال ٢٠١٧ ‑ ٢٠١۵های ربط در سالهای ذیتعداد پرسش

افزایش یافته است. هرچند در در محاسبه شاخص قدرت حقوق قانون� پرسش  ١٢پرسش به 
است، اما  ١٠دهنده این شاخص ثابت و برابر های ش0لتعداد پرسش ٢٠١۴‑٢٠٠٨های سال

 تغییر کرده است. ٢٠٠٩ها از سال محتوی و حوزه پرسش
 شاخص عمق اطالعات اعتباری نیز صادقدهنده های ش0له در مورد مولفهاین مسال

های مورد توجه در مولفه ٢٠٠٨‑٢٠١۴های در طول سال تر،به بیان دقیق. )۵(جدول  است
ورد ها از شش منه تنها تعداد مولفه ٢٠١۵سال از تغییر نداشته، اما  این شاخصده� ش0ل

 وجود آمده است.های قبل� نیز تغییرات� به، بل0ه در برخ� از مولفهبه هشت مورد افزایش یافته
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 ٢۶٩ وکارهاکسب �مالنیمنقول در تام قیوثا �نظام حقوق 

 

شوند و تحلیل روند تغییر آنها ها که در قالب پرسش مطرح م�رو بررس� این مولفهاز این 
دهنده شاخص دریافت اعتبار های ش0لتواند تصویر بهتری از ال�وی تغییر در زیرساختم�

های مورد نیاز در بهبود و ارتقای تری اولویتنحو مناسبتواند بهارائه نموده و همچنین م�
 ر را مشخص نماید.این شاخص در کشو

گیری شاخص قدرت حقوق قانون� های اثرگذار بر ش0لدر بررس� چ�ونگ� تغییر در مولفه
شود که مشاهده م� ١)، براساس اطالعات جدول ٢٠٠٩-٢٠١۴تا دوره بعد ( ٢٠٠٨از سال 

های متمرکز بر فضای دهنده این شاخص مشتمل بر مولفهدر این دوره که عوامل تش0یل
کز باشد، از تمرکننده اعتبار م�های دریافتسپاری و ورش0ستگ� شرکتکم بر وثیقهمقررات� حا

مورد کاهش یافته) و بر  ۴مورد به  ۶های ورش0ستگ� تا حدودی کاسته شده (از بر مولفه
 است. مورد) افزوده شده ۶مورد به  ۴سپاری (از های ناظر بر فضای مقررات� وثیقهتعداد مولفه

شود مشاهده م� ٢براساس اطالعات مندرج در جدول  تحول نیزدر راستای این 
اند که به صورت نحوی تغییر کردهسپاری بههای مربوط به مقررات حاکم بر وثیقهپرسش

های مندرج . این در حال� است که در پرسش١دهندصریح، وثایق منقول را مورد توجه قرار م�
. در این راستا در ٢شدندعنوان م�صورت کل� ، وثایق به٢٠٠٨در پرسشنامه سال 

سپاری اموال منقول با حفظ مال0یت تمرکز بر وثیقه ٢٠٠٨‑٢٠١۴های دوره زمان� نامهپرسش
های بدون حق تصرف برای همه انواع دارایی ٤و به ام0ان استفاده از حق تضمین ٣شده است

ن تسری آن به محصوالت، های آت� و یا ام0اها، داراییمنقول، ی� گروه واحد از این دارایی
. همچنین در طرف مقابل وثیقه، و ٥های اولیه اشاره شده استهای داراییعواید و جای�زین

ها و تعهدات، ذکر حداکثر میزان دارایی به رهن گذاشته شده در در توصیف کل� بده�
گسترش  ٨٢٠٠‑٢٠١۴تر در دوره . به بیان دقیق٦نامه وثیقه مورد توجه قرار گرفته استتوافق

 مورد توجه قرار گرفت. ها منقولدامنه وسیع. از داراییو تمرکز بر  شمول وثایق
، با اضافه ٢٠١۵‑٢٠١٧به دوره  ٢٠٠٨‑٢٠١۴در مسیر تحوالت فوق و در گذر از دوره 

دهنده فضای مقررات� ناظر بر وثایق شدن دو مولفه (پرسش) دی�ر به مجموعه عوامل ش0ل

                                                                                                                                  
 .٢ جدول در مندرج ٢٠٠٩–٢٠١۴ دوره در ۴ و ٣ ،٢ ،١ هایپرسش ١
 .٢ جدول در مندرج ٢٠٠٨ سال در ١ پرسش ٢
 .٢ جدول در مندرج ٢٠٠٩‑٢٠١۴ دوره در ١ پرسش ٣

4 Security Interest. 
 .٢ جدول در مندرج ٢٠٠٩‑٢٠١۴ دوره در ۴ و ٣ ،٢ هایپرسش ٥
 .٢ جدول در مندرج ٢٠٠٩‑٢٠١۴ دوره در ۵ پرسش ٦



 یو ارز �پول یهااستیسساالنه  شیهما نیوهفتمستیمجموعه مقاالت ب ٢٧٠

قوق قانون�، تمرکز بیشتری بر شفافیت حوزه وثایق در مقایسه با در ارزیابی شاخص قدرت ح
). در حقیقت در این راستا در دوره آخر، ٢و  ١حوزه ورش0ستگ� معطوف شده است (جداول 

در کنار ام0ان ثبت، اصالح،  ١های سامانه ثبت وثایق مبتن� بر ضرورت انتشار آگه�ویژگ�
مورد توجه قرار گرفته است. از دی�ر  ٢صالححذف و جستجوی آنالین توسط افراد ثالث ذی

توان به ضرورت وجود سپاری م�مهمترین تحوالت حاصله در این دو دوره در زمینه وثیقه
اشاره نمود. در حقیقت هزینه  ٣هاصرفاً ی� سامانه ثبت وثایق برای انواع مختلف دارایی

های مختلف، منجر به عدم معامالت� باالی ی� قرارداد وام در صورت ثبت وثایق در سامانه
شود. مال� م�تمایل اعتباردهنده در پذیرش وثیقه و عدم کارکرد مناسب وثیقه در نظام تامین

بت که عموماً براساس منتâ از فعالیت چند سامانه ث ‑حذف این اثر خارج�  ضرورتبنابراین 
منجر به توجه به الزام وجود ی� سامانه جام�  ‑شود انواع مختلف دارایی در نظر گرفته م�

 ثبت وثیقه شده است.
مرکز متفاوت برای ثبت حقوق وثایق بر اساس نوع  ١٧به عنوان مثال در کشور پرو که 

یشتری نسبت به عمر وثیقه موجود بود، در برخ� موارد اعمال حق تضمین وثیقه زمان ب
داد و منجر به کاهش شدید ارزش�ذاری وثیقه در زمان وثیقه (منقول) را به خود اختصاص م�

ای از این رو در قانون جدید ناظر بر معامالت وثیقه شد.ای م�انجام قرارداد تسهیالت وثیقه
حق تضمین در این کشور به تصویب رسید، در نهایت دو موسسه برای ثبت  ٢٠٠۶که در سال 

وثیقه در نظر گرفته شد که ی�0 از این موسسات به ثبت وثایق منقول و دی�ری به وثایق 
 .٦٧)٢٠٠٨ ٥پردازد (مارشال و شهید سالسم� ٤غیرمنقول

                                                                                                                                  
 .٢ جدول در مندرج ٢٠١۵‑٧٢٠١ دوره در ٧ پرسش ١
 .٢ جدول در مندرج ٢٠١۵‑٧٢٠١ دوره در ٨ پرسش ٢
 .٢ جدول در مندرج ٢٠١۵‑٧٢٠١ و ٢٠٠٩‑٢٠١۴ دوره دردو ۶ پرسش ٣

4 Immovable Collaterals. 
5 Marechal & Shahid-Saless. 

شود، نوز بر سامانه جدید ثبت وثایق در کشور پرو وارد م�توجه به این نکته ضروری است که از ایرادات� که ه ٦
تمرکز بر دفاتر ثبت در فرآیند ثبت حق تضمین وثیقه است که منجر به افزایش هزینه معامالت� انجام معامالت 

شود. همچنین این مساله ربط در سامانه ثبت وثایق م�ای و افزایش هزینه زمان� برای درج و ثبت حق ذیوثیقه
تواند منجر به سوءاستفاده متقاض� تسهیالت در اخذ وام از اعتباردهندگان متفاوت به پشتوانه ی� دارایی در م�

 ربط شود.فاصله زمان� ثبت حق تضمین در سامانه ذی
توان به تجربه کشور ارمنستان نیز رجوع نمود در خصوص ادغام موسسات مختلف ثبت حق تضمین وثیقه، م� ٧

موسسه به ی�  ٨قانون جدید ناظر بر ثبت حق تضمین وثایق منقول، تعداد این موسسات از  یبتصوکه در فرآیند 
آنالین، مبتن� بر انتشار  ،صورت ال0ترونی�موسسه کاهش داده شده است و با تغییر شیوه ثبت حق تضمین به



 ٢٧١ وکارهاکسب �مالنیمنقول در تام قیوثا �نظام حقوق 

 

 وثایق ثبت سامانه هایویژگ.، به وثایق شمولاز این رو در دوره آخر مورد بررس�، تمرکز از 
ضرورت وجود ساختار قانون� با جای�زین نمودن مولفه معطوف شده است. البته در این دوره 

به جای  های منقولای در ایجاد، اعالم و اجرای حق تضمین داراییبرای معامالت وثیقه
ای بر زیرساخت کل� ، تمرکز ویژهسپاری اموال منقول با حفظ مال0یتام0ان وثیقهمولفه 

، زیرساخت� که حت� حوزه ١شده است سپاری اموال منقول معطوفقانون� مورد نیاز در وثیقه
 دهد.ورش0ستگ� را نیز تحت پوشش قرار م�

جهت ارائه تصویر بهتری از چ�ونگ� تغییرات ایجاد شده در ارزیابی شاخص قدرت حقوق 
داد.  را مورد توجه قرار ٣قانون� در طول سه دوره مورد بررس� باید اطالعات مندرج در جدول 

وه سپاری در دو گروه، مشتمل بر گرهای مربوط به حوزه وثیقهرسشها و پدر این راستا مولفه
شوند. در طرف بندی م�طبقه ثبت و اعالم عموم� حق تضمینو یا گروه  ایجاد حق تضمین

حق های مربوط به حوزه ورش0ستگ� به دو گروه، مشتمل بر گروه ها و پرسشمقابل نیز مولفه
 یابند.اختصاص م� اعمال حق تضمینقدرت و یا گروه  اولویت تصرف وثیقه

های به دو دوره بعدی، حوزه ٢٠٠٨شود که در گذر از سال به این ترتیب مشاهده م�
اند که همان مقوله گسترش شمول بیشتری در زمینه ایجاد حق تضمین مورد توجه قرار گرفته

نه ثبت و اعالم عموم� . در زمی٢وثایق و تمرکز بیشتر بر انواع مختلف اموال منقول را در بردارد
شود که دهد نیز مشاهده م�حق تضمین که مقوله سامانه ثبت وثایق را تحت پوشش قرار م�

صرفاً ی� پرسش به این حوزه اختصاص یافته، در حالی0ه  ٢٠٠٩‑٢٠١۴و دوره  ٢٠٠٨در سال 
 ت.پرسش افزایش یافته اس ٣های مربوط به این حوزه به تعداد پرسش ٢٠١۵‑٢٠١۶در دوره 

شود که تعداد های ناظر بر ورش0ستگ� مشاهده م�با این وجود در زمینه پرسش
های مبتن� بر حق اولویت تصرف وثیقه، در طول هر سه دوره ثابت بوده و صرفاً پرسش

شده است. این در حال� است تغییرات� در نحوه بیان سه پرسش دربرگیرنده این حوزه اعمال
یرنده حوزه قدرت اعمال حق تضمین کاسته شده و تعداد این های دربرگکه از تعداد پرسش

                                                                                                                                  
آگه� و قابل دسترس عموم بودن سامانه بدون اخذ هزینه، گام موثری در ارتقای زیرساخت اجرایی اعمال حق 

 تضمین برداشته شده است. برای مطالعه بیشتر در این زمینه به منابع زیر رجوع نمود:
Ghazaryan (2015), Coleman & Wohlers (2015). 

 .٢ جدول در مندرج ٢٠١۵‑٧٢٠١ رهدو در ١ پرسش ١
 بعد دوره دو در پرسش ۴ به ٢٠٠٨ سال در پرسش ٣ از تضمین حق ایجاد حوزه برگیرنده در هایپرسش تعداد ٢

 .است یافته افزایش



 یو ارز �پول یهااستیسساالنه  شیهما نیوهفتمستیمجموعه مقاالت ب ٢٧٢

به ی� پرسش در سال دو دوره بعدی کاهش پیدا کرده  ٢٠٠٨ها از سه پرسش در سال پرسش
 است.

دهنده شاخص های تش0یلشده از نحوه تغییر در پرسشحال با توجه به تصویر کل� ارائه
های شده در هر ی� از پرسشهای کسبقدرت حقوق قانون�، ضروری است به بررس� امتیاز
براساس این  ١شده بپردازیم.گردآوری ۴مورد اشاره در ایران که اطالعات آن در جدول 

های های دوم (سال) به دوره٢٠٠٨شود که با گذر از دوره اول (سال اطالعات مشاهده م�
مقررات� ) و با کاهش نسبی اهمیت فضای ٢٠١۵‑٢٠١٧های ) و سوم (سال٢٠١۴ – ٢٠٠٩

در مقایسه با فضای مقررات� وثیقه ‑پشتوانه وثیقه دهنده بهناف� قرضناظر بر م ‑ ورش0ستگ�
های ناظر بر فضای از میزان پوشش مولفه ‑گیرندهدهنده و قرضناظر بر مناف� قرض ‑

مقررات� وثیقه در کشور به شدت کاسته شده است. در حقیقت در دوره آخر که اوج اهمیت 
ربط در ایران های ذیسپاری است، میزان پوشش مولفهی ناظر بر فضای قانون� وثیقههامولفه

 به صفر رسیده است.
های مربوط به فضای مقررات� ورش0ستگ� در دوره دوم در هر چند میزان پوشش مولفه

ربط بهبود یافته بود؛ اما با تغییر روش های ذیمقایسه با دوره اول و با توجه به تعداد پرسش
ای که در مهمترین حوزه ٢بندی در دوره اخیر، از میزان پوشش این مولفه نیز کاسته شد.رتبه

سپاری و ربط افزوده شده و هر دو حوزه وثیقههای ذیدوره اخیر به مجموعه پرسش
ای است دهد، وجود ساختار قانون� برای معامالت وثیقهورش0ستگ� را تحت پوشش قرار م�

سپاری کشور منجر به ضعف در حوزه مقررات� ناظر بر ابعاد مشترک وثیقهکه عدم وجود آن در 
 و ورش0ستگ� شده است.

عنوان مهمترین از این رو جهت ارتقای وضعیت ایران در شاخص قدرت حقوق قانون�، به
سپاری بر پایه سازی فضای مقررات� وثیقهجزء مولفه دریافت اعتبار، در گام اول تنظیم و پیاده

ربط قرار ای باید در دستور کار مقامات ذیناظر بر معامالت وثیقه و حقوق� قانون�ساختار 

                                                                                                                                  
 قوانین توسط هاپرسش این از ی� هر پوشش چ�ونگ� شناسایی که است ضروری نکته این به توجه زمینه این در ١
 مرکز پرداختن دلیلبه اما است؛ برخوردار زیادی اهمیت از چند هر کشور، در سپاریوثیقه بر ناظر مقررات و

 اطالعات به دستیابی برای شودم� توصیه ،١٣٩٣ سال در موضوع این به اسالم� شورای مجلس هایپژوهش
 .شود رجوع )١٣٩٣های مجلس (مرکز پژوهش گزارش این به تکمیل�

در مقایسه با پوشش سه پرسش  ٢٠٠٨به حوزه ورش0ستگ� در سال  مربوطپوشش سه پرسش از شش پرسش  ٢
‑٢٠١٧ربط در دوره ، و پوشش دو پرسش از چهار پرسش ذی٢٠٠٩‑٢٠١۴از چهار پرسش این حوزه در دوره 

٢٠١۵. 



 ٢٧٣ وکارهاکسب �مالنیمنقول در تام قیوثا �نظام حقوق 

 

سپاری در مقایسه با حقوق گیرد. در این راستا، تمرکز بر ابعاد پوشش دهنده حقوق وثیقه
 ورش0ستگ� نیز از اولویت برخوردار است.

ر تش0یل دهنده عنوان جزء دی�در گام بعد، در خصوص شاخص عمق اطالعات اعتباری به
ر شود که در گذمشاهده م� ۶و  ۵مولفه دریافت اعتبار و براساس اطالعات مندرج در جداول 

مشتمل ‑های سامانه اطالعات اعتباری ، هر چند دو مولفه متمرکز بر قابلیت٢٠١۵از سال 
ی مورد هابه متغیر ‑افزوده در قالب امتیازهای اعتباریها و ارائه ارزشبر آنالین بودن سامانه

های بررس� در ارزیابی عمق اطالعات اعتباری اضافه شده است، اما همچنان تمرکز بر ویژگ�
 های مورد بررس� را به خودمولفهمجموع کل اطالعات مورد استفاده است که پن� مولفه از 

 دهد.اختصاص م�
ر مترین تغییهای سامانه اطالعات اعتباری، مههای اخیر عالوه بر توجه به ویژگ�در سال

 ترین تحول در اینعنوان کلیدیوقوع پیوسته است. بهدر حوزه نوع اطالعات مورد بررس� به
 .اشاره نمودتوان به عدم تمرکز بیش از حد بر اطالعات مثبت یا منف� زمینه م�

شده در تدوین شاخص عمق های مطرحبا توجه به میزان باالی سطÂ پوشش پرسش
مبن� بر عدم استفاده از  ٣) و صرف عدم پوشش پرسش ٧یران (جدول اطالعات اعتباری در ا

دهنده خدمات عموم� در کنار اطالعات موسسات های ارائهها و شرکتفروش�اطالعات خرده
شود که انجام ها در هر دو موسسه اعتباری خصوص� و دولت�، مالحظه م�مال� و بانک

 نه اطالعات مورد استفاده در این دو موسسهربط در ارتقای داماقدامات� توسط مقامات ذی
 از این مولفه که سقف امتیاز آن است منجر شود. ٨تواند به کسب امتیاز اعتباری م�

شده در قانون موسسه اعتبار خصوص� در توان به تجربه اصالحات انجامدر این زمینه م�
تواند جهت بهبود رتبه ربط، فرد م�براساس قانون ذیکرد. ) رجوع ٢٠٠٧ ١پاناما (بوستلو

های اعتباری خود از این موسسه درخواست نماید که از اطالعات وی در پرداخت هزینه شرکت
 دهنده خدمات عموم� برای ارتقای رتبه اعتباری وی استفاده شود.ارائه

با این وجود در مقام مقایسه بین دو شاخص قدرت حقوق قانون� و عمق اطالعات اعتباری 
شود که در مشاهده م� ‑ ٧و  ۴جداول  –دهنده آنها و میزان عدم پوشش اجزای تش0یل

عنوان مهمترین مولفه شاخص مجموع جهت ارتقای رتبه ایران در مولفه دریافت اعتبار به
رکز شود. ر گام اول باید بر بهبود شاخص قدرت حقوق قانون� تموکار، دکسبسهولت انجام
سپاری مورد توجه قرار گرفته و ضروری است ابعاد ناظر بر فضای مقررات� وثیقهدر این راستا 

                                                                                                                                  
1 Bustelo. 



 یو ارز �پول یهااستیسساالنه  شیهما نیوهفتمستیمجموعه مقاالت ب ٢٧۴

ای بر سازی موثر معامالت وثیقهاقدامات الزم جهت ارتقای ابعاد زیربنایی آن مبتن� بر پیاده
 قرار گیرد. ویژه رد توجهپایه وثایق منقول در کشور مو

ر دتوجه به این نکته ضروری است که افزایش گستره وثایق به انواع مختلف وثایق منقول 
پذیر تحت مقررات ورش0ستگ�)، باید کنار ضمانت اجرایی حق تضمین وثیقه (حقوق وثیقه

یق گذاران قرار گیرد. در حقیقت دوره عمر کوتاه بسیاری از این وثامورد توجه مقررات
تائیدکننده ضرورت وجود ضمانت اجرایی در کارکرد موثر حق تضمین وثیقه منقول ثبت شده 

ه که به نحو مناسبی حق اولویت در تصرف وثیقه را ب ایمانهدر سامانه ثبت وثایق است. سا
با  ای در مقایسهتصویر کشیده باشد و در این زمینه مزیت کامل را برای اعتباردهنده وثیقه

 فراهم نموده باشد.دی�ران 
در ارتباط با ضرورت تصریح دقیق ضمانت اجرایی حق تضمین وثیقه در کارکرد موثر 

توان به تجربه چین اشاره نمود که هر چند با حقوق قانون� وثیقه در کشور م�قدرت اصالح 
ای در این مال� وثیقهگام موثری در اصالح ساختار تامین ٢٠٠۵انتشار قانون جدید در سال 

، اما در نظر نگرفتن شفافیت الزم در حوزه حق اولویت تصرف وثیقه و شده کشور برداشت
دستیابی به کارایی الزم در بهبود فضای  عدم ضمانت اجرایی حق تضمین وثیقه، منجر به

 ).٢٠١۵ ١(هان شدمال� تامین

 ١ جدول
 قدرت حقوق قانون$ دهنده شاخصهای ش�لهای مولفهپراکندگ$ حوزه

 
 سپاری و ورش0ستگ�فضای مقررات� مبتن� بر وثیقه

 مشترک ورش0ستگ� سپاریوثیقه

 دوره
شماره 
 هاپرسش

تعداد 
 هاپرسش

شماره 
 هاپرسش

تعداد 
 هاپرسش

شماره 
 هاپرسش

تعداد 
 هاپرسش

٢٠٠٨ ۴-١-٢-٣ ۴ 
٧-٨-٩-١٠-

۶-۵ 
۶ ‑ ‑ 

٢٠١۴-
٢٠٠٩ 

۶-۵-۴-٢-٣-
١ 

۶ ٧-٨-٩-١٠ ۴ ‑ ‑ 

٢٠١٧-
٢٠١۵ 

٧-٨-۶-۵-۴-
٢-٣ 

٧ 
١٠-١١-١٢-

٩ 
۴ ١ ١ 

 وکار، محاسبات تحقیق.های شاخص سهولت انجام کسبماخذ: پرسشنامه
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 ٢٧۵ وکارهاکسب �مالنیمنقول در تام قیوثا �نظام حقوق 

 

 ٢ جدول
 نحوه تغییر اجزای شاخص قدرت حقوق قانون$

٢٠١  ٢٠٠٨۴-٢٠١-٢٠١٧  ٢٠٠٩۵ 
شماره 
پرسش

 موضوع
نحوه 

 گذر
شماره 
پرسش

 موضوع
نحوه 

 گذر
شماره 
پرسش

 موضوع

١ 

قانون� بودن 
وارد شدن 
افراد حقیق� 
و حقوق� در 

فعالیت 
عنوان به

مقابل طرف
در 

نامه توافق
 وثیقه

      حذف

 ١جای�زین  

تمرکز بر ام0ان 
سپاری اموال وثیقه

حفظ مال�یت با  منقول
 در هر موسسه مال�

 ١جای�زین

وجود 
ساختار 

قانون$ برای 
معامالت 

در  ایوثیقه
ایجاد، 

اعالم و 
اجرای حق 

تضمین 
های دارایی
 منقول

٢ 
انتقال با 

تغییر 
 کل�

٢ 

حق ام0ان استفاده از 
تضمین بدون حق 

گروه در ی�  تصرف
و  واحد از اموال منقول

بدون توصیف مشخص 
 وثیقه

  ٢ انتقال



 یو ارز �پول یهااستیسساالنه  شیهما نیوهفتمستیمجموعه مقاالت ب ٢٧۶

٢٠١  ٢٠٠٨۴-٢٠١-٢٠١٧  ٢٠٠٩۵ 
شماره 
پرسش

 موضوع
نحوه 

 گذر
شماره 
پرسش

 موضوع
نحوه 

 گذر
شماره 
پرسش

 موضوع

قانون� بودن 
توصیف کل� 

وثیقه 
(ام0ان 

استفاده از 
همه 

ها دارایی
عنوان به

 وثیقه)

٣ 

حق ام0ان استفاده از 
تضمین بدون حق 

همه اموال برای  تصرف
بدون توصیف و  منقول

 مشخص وثیقه

  ٣ انتقال

۴ 

ام0ان لحاظ حق 
تضمین برای 

های آت$ یا بعداً دارایی
، و یا شدهخریداری

تسری آن به 
محصوالت، عواید و 

های جایGزین
 های اولیهدارایی

  ۴ انتقال

٣ 

قانون� بودن 
توصیف کل� 

بده� 
(ام0ان 

پوشش همه 
تعهدات 

توسط 
 وثیقه)

انتقال با 
 افزوده

۵ 

توصیف مجاز بودن 
 ها و تعهداتکل$ بده$
نامه وثایق در توافق
همه انواع برای 

با  ها و تعهداتبده$
ذکر حداکثر میزان 
دارایی به رهن گذاشته 

نامه در توافق شده
 وثیقه

  ۵ انتقال

۴ 

وجود 
سامانه ثبت 

 حقوق
تضمین 

وثایق در 
اموال 
 منقول

انتقال با 
جزئیات 

 بیشتر
۶ 

ی� سامانه وجود صرفاً 
در کل  ثبت وثایق

انواع کشور و برای 
پایGاه با  مختلف دارایی

قابل  داده ال�ترونی�
بازیابی براساس نام 

 گیرندهوام

  ۶ انتقال
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٢٠١  ٢٠٠٨۴-٢٠١-٢٠١٧  ٢٠٠٩۵ 
شماره 
پرسش

 موضوع
نحوه 

 گذر
شماره 
پرسش

 موضوع
نحوه 

 گذر
شماره 
پرسش

 موضوع

      ٧ 

ضرورت 
وجود 

ثبت سامانه 
وثایق مبتن$ 
بر انتشار 

 آگه$

      ٨ 

وجود 
سامانه ثبت 

وثایق 
با  پیشرفته

ام�ان ثبت، 
اصالح، 

حذف و 
جستجوی 

آنالین 
توسط افراد 

 ثالث ذینف¨

۵ 

برخورداری 
از حق 

اولویت 
طلب0اران با 
وثیقه خارج 
از فرآیند 
 ورش0ستگ�

 ٧ انتقال

حق برخورداری از 
طلب0اران با  اولویت
خارج از فرآیند وثیقه 

 ورش�ستگ$

  ٩ انتقال

۶ 

برخورداری 
از حق 

اولویت 
طلب0اران با 
وثیقه در 

فرآیند 
 ورش0ستگ�

 ٨ 
حق برخورداری از 

طلب0اران با  اولویت
فرآیند انحاللوثیقه در 

  ١٠ انتقال



 یو ارز �پول یهااستیسساالنه  شیهما نیوهفتمستیمجموعه مقاالت ب ٢٧٨

٢٠١  ٢٠٠٨۴-٢٠١-٢٠١٧  ٢٠٠٩۵ 
شماره 
پرسش

 موضوع
نحوه 

 گذر
شماره 
پرسش

 موضوع
نحوه 

 گذر
شماره 
پرسش

 موضوع

٧ 

در معرض 
توقف یا 
تعلیق قرار 

نگرفتن 
مطالبات 

اعتباردهنده 
دارای وثیقه 
در فرآیند 

بازسازی 
 بده0ار

انتقال با 
جزئیات 

 بیشتر
٩ 

در معرض توقف یا 
تعلیق قرار نگرفتن 
مطالبات اعتباردهنده 
دارای وثیقه در فرآیند 
بازسازی بده0ار، و یا 
در نظر گرفتن بازه زمان$ 

 برای آن

  ١١ انتقال

٨ 

به تعلیق 
درآمدن 
کنترل 

مدیریت بر 
های دارایی

شرکت در 
فرآیند 

 بازسازی

      حذف
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٢٠١  ٢٠٠٨۴-٢٠١-٢٠١٧  ٢٠٠٩۵ 
شماره 
پرسش

 موضوع
نحوه 

 گذر
شماره 
پرسش

 موضوع
نحوه 

 گذر
شماره 
پرسش

 موضوع

٩ 

قانون� بودن 
تفاهم 

طرفین 
خارج از 

فرآیند 
 دادگاه

 ١٠ انتقال

درج ام0ان اعمال حق 
در فرآیند  تضمین

در خارج از دادگاه 
 نامه وثیقهتوافق

انتقال با 
جزئیات 

 بیشتر
١٢ 

درج ام0ان 
اعمال حق 

در  تضمین
فرآیند 

خارج از 
در دادگاه 

نامه توافق
، وثیقه

قانون$ بودن 
فروش وثیقه 

توسط 
 اعتباردهنده
به پشتوانه 
وثیقه توسط 

حراج 
عموم$ یا 

مزایده 
خصوص$ و 
یا حت$ 
قبض وثیقه 
در عوض 

 بده$

١٠ 

ام0ان رجوع 
بدون 

محدودیت 
به 

راه0ارهای 
حل و فصل 

اختالف 
خارج از 

 دادگاه

      حذف
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 یو ارز �پول یهااستیسساالنه  شیهما نیوهفتمستیمجموعه مقاالت ب ٢٨٠

 ٣ جدول
 حقوق قانون$های زیربنایی اجزای شاخص قدرت نحوه تغییر در حوزه

 حوزه ورش0ستگ� سپاریحوزه وثیقه  

 شماره سال
ایجاد حق 

 تضمین
ثبت و اعالم عموم� 

 حق تضمین
حق اولویت در 

 تصرف وثیقه

قدرت قانون� 
اعمال حق 

 تضمین

شماره  ٢٠٠٨
های پرسش

مربوط به هر 
ی� از ابعاد 

های حوزه
 ربطذی

٣-٢-١ ۴ ۵-۶-١٠-٩-٨ ٧ 

٢٠١۴-
٢٠٠٩ 

٣-٢-١-۴-۵ ۶ ١٠ ٩-٨-٧ 

٢٠١٧-
٢٠١۵ 

٣-٢-١-۴-۵ ۶-١٢ ١١-١٠-٩ ٨-٧ 
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 ٢٨١ وکارهاکسب �مالنیمنقول در تام قیوثا �نظام حقوق 

 

 ۴ جدول
 ١امتیاز ایران در شاخص قدرت حقوق قانون$

 
مشخص  √. هر سوال� که در قالب فضای مقررات� ناظر بر آن در کشور تامین شده است، با عالمت ١یادداشت. 

نیز ی� امتیاز برای  √به آن مولفه اختصاص داده شده است. به ازای هر عالمت  ×شده و در غیر اینصورت عالمت 
 ربط در نظر گرفته شده است.مولفه ذی

قانون� تغییر کرده است، این روش جدید حقوق شناس� محاسبه شاخص قدرت روش ٢٠١۵. از آنجا که در سال ٢
 یافته گزارش شده است.ی شده و از این رو امتیاز تعدیلبازنمای ٢٠١۴برای سال 

 وکار، محاسبات تحقیق.های شاخص سهولت انجام کسبماخذ: پرسشنامه

 ۵ جدول
 دهنده شاخص عمق اطالعات اعتباریهای ش�لهای مولفهپراکندگ$ حوزه

 
 فضای مقررات� مبتن� بر اطالعات اعتباری

ویژگ� اطالعات مورد 
 استفاده

کنترل اطالعات توسط حق 
 گیرندهوام

های سامانه اطالعاتقابلیت

 دوره
شماره 
 هاپرسش

تعداد 
 هاپرسش

شماره 
 هاپرسش

تعداد 
 هاپرسش

شماره 
 هاپرسش

تعداد 
 هاپرسش

٢٠١۴-٢٠٠٨ ۵-۴-١-٢-٣ ۵ ۶ ١ ‑ ‑ 
٢٠١-٢٠١٧۵ ۵-۴-١-٢-٣ ۵ ۶ ٢ ٧-٨ ١ 

کننده اطالعات آوریبرای هر دو نوع متفاوت از موسسات جم�ها به صورت کامالî مشابه یادداشت. این پرسش
 شود.اعتباری مشتمل بر موسسه اعتبار دولت� یا خصوص� درنظرگرفته م�
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 یو ارز �پول یهااستیسساالنه  شیهما نیوهفتمستیمجموعه مقاالت ب ٢٨٢

 ۶ جدول
 نحوه تغییر اجزای شاخص عمق اطالعات اعتباری

٢٠١۴-٢٠١-٢٠١٧  ٢٠٠٨۵ 
 موضوع ش. نحوه گذر موضوع ش.

١ 
ها و توزیع اطالعات مربوط به بنگاه

 اشخاص
  ١ انتقال

  ٢ انتقال توزیع اطالعات مثبت و منف� ٢

٣ 

، هافروش$خردهاستفاده از اطالعات 
اعتباردهندگان تجاری و 

دهنده خدمات های ارائهشرکت
عموم� در کنار اطالعات موسسات 

 مال�

انتقال با 
 تغییر

٣ 
ها و فروش�استفاده از اطالعات خرده

دهنده خدمات عموم� های ارائهشرکت
 هابانکدر کنار اطالعات موسسات مال� و 

۴ 
توزیع اطالعات با سابقه بیش از دو 

 سال
انتقال با 

 تغییر
۴ 

از اطالعات تاریخ� سال  ٢حداقل توزیع 
(در صورت توزیع اطالعات منف$ برای بیش 

اطالعات نکول سال و یا حذف  ١٠از 
محض بازپرداخت وام، امتیاز صفر برای به

 شود)این قلم درنظرگرفته م$

۵ 
های توزیع اطالعات مربوط به وام

با مبل� بیش از ی� درصد درآمد 
 سرانه

  ۵ انتقال

۶ 
گیرنده در تضمین قانون� حق وام

های خود در بزرگترین کنترل داده
 اداره ثبت اطالعات اعتباری

 انتقال با
 تغییر

۶ 
گیرنده در تضمین قانون� حق وام

ادراه اعتبار های خود در دسترس� به داده
 دولت$ یا خصوص$

   ٧ 
ها و موسسات مال$ ام�ان دسترس$ بانک

صورت آنالین به اطالعات اعتباری به
 گیرندگانقرض

   ٨ 

ارائه امتیازهای اعتباری توسط اداره اعتبار 
سرویس عنوان ی� دولت$ یا خصوص$ به

ها و موسسات اعتباری افزوده به بانکارزش
 گیرندگاندر ارزیابی اعتباری قرض

کننده اطالعات آوریها برای دو نوع متفاوت از موسسات جم�یادداشت. پاس� بل� یا خیر برای هر ی� از این مولفه
شده در قالب هر صورتی0ه پاس� ارائهشود و در اعتباری مشتمل بر اداره اعتبار دولت� یا خصوص� درنظرگرفته م�

ربط دو موسسه مثبت و یا پاس� حداقل ی�0 از این موسسات مثبت باشد، امتیاز ی� برای آن مولفه در کشور ذی
 منظور خواهد شد.
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 ٧ جدول
 ١امتیاز ایران در شاخص عمق اطالعات اعتباری

 
مشخص  √. هر سوال� که در قالب فضای مقررات� ناظر بر آن در کشور تامین شده است، با عالمت ١یادداشت. 

، چه برای موسسه √داده شده است. به ازای هر عالمت  اختصاصبه آن مولفه  ×شده و در غیر اینصورت عالمت 
ربط در کل ی� امتیاز برای پرسش ذی اعتبار خصوص� (خصوص�) و چه برای موسسه اعتبار دولت� (دولت�)، در

 آن سال برای کشور در نظر گرفته شده است.
قانون� تغییر کرده است، این روش جدید حقوق شناس� محاسبه شاخص قدرت روش ٢٠١۵. از آنجا که در سال ٢

 یافته محاسبه شده است.بازنمایی شده و از این رو امتیاز تعدیل ٢٠١۴برای سال 
 وکار، محاسبات تحقیق.های شاخص سهولت انجام کسبماخذ: پرسشنامه

 مال� داخل�نظام حقوق� وثایق منقول در تعامل با بانکداری و تامین ٣
شده در قسمت قبل موید الزام توجه به نظام حقوق� وثایق و با تاکید ویژه های انجامبررس�

. با این استالملل بینبر وثایق منقول در کشور برای بهبود فضای کالن بانکداری در عرصه 
وجود ضروری است در این زمینه به ابعاد خرد نظام حقوق� وثایق منقول از منظر بانکداری 

 کنندگان اعتبار نیز توجه شود.داخل� و ام0ان پوشش مناف� تقاضاکنندگان و عرضه
مال� در در حقیقت بررس� سازوکار نحوه پوشش مناف� دو طرف عرضه و تقاضای تامین

مال�)، و در ربط (در قالب تحلیل ابعاد خرد فضای تامینسازی نظام حقوق� ذیصورت پیاده
کنار آن شناسایی ظرفیت بزرگ و بالقوه مغفول مانده استفاده از وثایق منقول در کشور 

های نظام رک� دال بر ضرورت تاکید هر چه بیشتر بر ارتقای زیرساختعنوان مدتواند بهم�



 یو ارز �پول یهااستیسساالنه  شیهما نیوهفتمستیمجموعه مقاالت ب ٢٨۴

در کشور، مورد توجه قرار گیرد. از این رو در ادامه دو حوزه فوق را  این نوع از وثایقحقوق� 
در قالب نظام بانکداری داخل� و صرفنظر از روی0رد بسترسازی برای تعامل با بانکداری خارج� 

 م.دهیمورد بررس� قرار م�

 واکاوی ابعاد خرد ضرورت وجودی نظام حقوق� وثایق منقول ١‑٣
ه شویم که فضای بانکداری با وجود طرف تقاضا و عرضدر این قسمت بر این مساله متمرکز م�

د اعتبار در هر کشوری، نیاز به نظام حقوق� مناسبی در اعمال حق تضمین وثایق منقول دار
الملل، جهت تامین و پوشش فعالیت در حوزه بانکداری بینو از این رو حت� در صورت عدم 

سازی طرف تقاضا و عرضه اعتبار، ضروری است نظام حقوق� وثایق منقول پیاده هاینیاز
تری را تواند تصویر شفافم�مطالعات تجربی در دسترس،  بررس� برخ�شود. در این راستا 
 .در اختیار قرار دهد

کننده حق های حقوق� که پشـــتیبان�در آن گروه از نظامدر مورد طرف تقاضـــای اعتبار، 
ــــمین وثایق منقول نم� ــــند، مشــــاهده م�تض ــــود که بخش اعظم� از داراییباش  هایش

های با اندازه کوچ� و متوسط بخش بیشتری که در بنگاه ی فعال در این کشورهاهاشرکت
ــــتفاده در های بزرگ به خود اختصــــاص خواهند داد، ارا در مقایســــه با بنگاه ز قابلیت اس

 ١ها به ســـرمایه از دســـت رفتهدارایی بود و از این رو منجر به تبدیل آننمال� برخوردار تامین
درصـد از موجودی سـرمایه  ٧٨حدود  ٢شـوند. براسـاس مطالعه الوارز دال کمپابرای بنگاه م�

غیرمنقول های درصــــد آن در قالب دارایی ٢٢های منقول و وکارها در قالب داراییکســــب
اسـت. از این رو تمرکز نهادهای مال� در کشـورهای در حال توسـعه برخوردار از نظام حقوق� 
ضعیف وثیقه بر استفاده از اموال غیرمنقول مشتمل بر زمین، امالک مس0ون� و مستغالت 

ــــین ــــهیالت، منجر به کاهش تجاری، و در برخ� موارد تجهیزات و ماش آالت در اعطای تس
کاهش در میزان دســترســ� به  ،ترمال� خواهد شــد. به بیان دقیقبه تامینمیزان دســترســ� 

ــــعهتامین ــــورهای کمتر توس ــــیاری از کش دلیل عدم برخورداری آنها از یافته، بهمال� در بس
پشــتوانه دارایی نبوده؛ بل0ه عدم توســعه و اصــالح نظام مال� بههای الزم برای تامیندارایی

ــــتفاده از این دا ــــ0ل تامینها بهراییحقوق� در اس مال� در این عنوان وثیقه، منجر به مش
 ).ix، ٢٠٠۶کشورها شده است (فالیسی�، صفویان و دال پنا 

                                                                                                                                  
1 Dead Capital. 
2 Alvarez de la Campa. 
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حق اعمال سازی زیرساخت حقوق� و قانون� الزم در این در حال� است که در صورت پیاده
اعطای قدرت  نفعان واولویت اعتباردهنده به پشتوانه وثایق منقول در مقایسه با دی�ر ذی

مال� توان نیاز تامیناجرایی باالی حق تضمین وثایق منقول در صورت نکول اعتبارگیرنده، م�
بدون نیاز به سابقه حضور چندان طوالن� و درخشان در را تر و نوپا های با اندازه کوچ�بنگاه

قت . در حقی١های مال� حسابرس� شده تامین نمودبازار و حت� در شرایط فقدان صورت
های منقول، نیازمند قدرت اجرایی مدت بسیاری از داراییماهیت خاص دوره بقا و عمر کوتاه

باال در تصاحب وثیقه منقول و انتقال سریع مال0یت آن از اعتبارگیرنده به اعتباردهنده در 
 .٢صورت نکول طرف مقابل است

کشورهای مختلف  سازی ساختارهای حقوق� و قانون� فوق دربراین تجربه پیادهعالوه
تر های بازپرداخت طوالن�ده�، افزایش مبل� وام اعطایی، دورهبیانگر ام0ان افزایش سطÂ وام

ربط بوده است. برای مثال تجدید ساختار تر به متقاضیان اعتبار ذیهای بهره پایینو نرخ
ام به درصدی نرخ بهره و ٢٠صدم درصدی و  ۵نظام حاکم بر وثایق منقول، منجر به کاهش 

). البته این ٢٠٠۶ ،٣ترتیب در آلبان� و رومان� شده است (صفویان، فالیسی� و اشتاینبوکس
) و با تمرکز ٢٠١۶( ٤اثرات در مطالعه تجربی انجام شده توسط لو، پریا، مارتینز و سینگ

صرف بر وجود موسسات ثبت وثایق منقول و صرفنظر از دی�ر ابعاد ساختار حقوق� مورد نیاز 
تر احداث موسسه ثبت اثبات رسیده است. نتایج مطالعه آنها حت� تائید کننده اثر قوی نیز به

 مال� بوده است.های کوچ0تر به تامینوثایق منقول بر میزان دسترس� بنگاه
کنندگان حال در خصوص طرف عرضه اعتبار توجه به این نکته ضروری است که عرضه

قارن اطالعات� و افزایش میزان بازپرداخت وام، اعتبار برای کاهش مش0الت ناش� از عدم ت
کنند تا اثر ریس� ناش� از عدم پرداخت وام را در گیرندگان مطالبه م�عموماً وثیقه از قرض

های گری خود به حداقل مم0ن برسانند. براساس بررس�سود ناش� از فعالیت واسطه
 ١٠٠شود که در مجموع �وکار در بانک جهان� مشاهده مشده توسط مطالعات کسبانجام

سپاری الزام� بوده است. های اعطایی، وثیقهدرصد وام ٧۵کشور مورد بررس�، در بیش از 
 ٧٨این در حال� است که در بیشتر کشورهای در حال توسعه، اموال منقول که بخش اعظم� (

حقوق  قدرتدهند، به دلیل ضعف ها را به خود اختصاص م�های این بنگاهدرصد) از دارایی

                                                                                                                                  
1 Ibid, p. 2. 
2 Ibid, p. 42. 
3 Safavian, Fleisig & Steinbuks. 
4 Love, Pería, Martinez & Singh. 
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مال� برخوردار نیستند (لو، پریا، مارتینز کار گرفته شدن در تامینربط، از ام0ان بهقانون� ذی
 ).٢٠١۶و سینگ 

از این رو در صورت برطرف شدن مش0ل زیرساخت حقوق� و اجرایی حق تضمین وثایق 
ه اعتبار با ها از سرمایه مرده به سرمایه زنده، در طرف عرضمنقول و تغییر ماهیت این دارایی

بخش� در شویم که خود به تنوعها مواجه م�ده� در بانکهای بالقوه وامافزایش فرصت
گری مال� کنندگان اعتبار و افزایش سودده� فعالیت واسطهپرتفوی تسهیالت اعطایی عرضه

 ).٢٠١۶ ١منجر خواهد شد (ادرینکون
) اشاره نمود. آنها در ٢٠١٠( ٢توان به مطالعه هزلمن، پیستور و وی�در این زمینه م�

بررس� اثرات اصالحات حقوق� در اقتصادهای در حال گذر در اروپای شرق� به این نتیجه 
یابد. همچنین واسطه تغییرات در نظام حقوق�، عرضه وام بانک� افزایش م�رسیدند که به

قوانین نتایج بیانگر این نکته است که اعمال اصالحات در قوانین وثیقه در مقایسه با 
 کند.ورش0ستگ�، اثر بیشتری بر توسعه بازارهای مال� و افزایش عرضه اعتبار ایفا م�

از طرف دی�ر، ارتقای زیرساخت حقوق� وثایق با کاهش حجم مطالبات غیرجاری به 
دهنده واسطه فراهم نمودن ام0ان بازیافت بهتر مطالبات بر پایه الزامات زیربنایی افزایش

شدن حجم باالی ها در اثر سوخت، از میزان زیان بانک٣وثایق منقولقدرت تصرف سریع 
کاهد. از این رو دسترس� به های کوچ� و متوسط م�مطالبات غیر جاری اعطایی به شرکت

سامانه ثبت وثایق در کنار الزامات حقوق� مورد نیاز در اعمال حق تضمین و تصرف سریع 
تر ریس� سازی مدیریت مناسبواند به پیادهتوثیقه در صورت نکول اعتبارگیرنده، م�

شده به پشتوانه وثایق منقول منجر شود و ام0ان ارتقا و شفافیت بیشتر در تسهیالت ارائه
 ).٢٠١۵ ٤ده� مال� را فراهم خواهد آورد (گازاریاناستانداردهای گزارش

ق منقول تر ریس� به پشتوانه نظام حقوق� وثایالبته در زمینه ام0ان مدیریت مناسب
 ٥توان به روی0رد متفاوت مندرج در مطالعه کالومیریس، الراین، لیبرت� و اشتورگسم�
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) Dalberg Globalدالبرگ مشاوران توسعه جهان� شده توسط شرکت توان به مطالعه انجامدر این خصوص م� ٣
Development Advisors)  ای در چین اشاره نمود. نتایج و در خصوص طرح معامالت وثیقه ٢٠١١در سال

ها برابر یا کمتر پشتوانه دریافتن�های اعطایی بهواسطه این طرح، نرخ نکول واماین مطالعه بیانگر آن است که به
 های اعطایی به پشتوانه منابع غیرمنقول شده است.از نرخ نکول وام

4 Ghazaryan. 
5 Calomiris, Larrain, Liberti & Sturgess. 
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مبل� وام به ارزش وثیقه اخذ  ترنیز اشاره نمود. نتایج این مطالعه بیانگر نسبت پایین )٢٠١۶(
در وثایق منقول در مقایسه با وثایق غیرمنقول در کشورهای برخوردار از زیرساخت  شده

تر در صورت عدم وجود مقررات الزم در است. به بیان دقیق� ضعیف در حوزه وثیقهحقوق
ها از توانایی کمتری رسمیت شناختن و اعمال سریع حق تضمین وثایق منقول، این داراییبه

گیرنده برخوردار بوده و از این رو نه تنها منجر به در پوشش ریس� اعتباری تسهیالت
اعتبار خواهند شد، بل0ه سطÂ ریس� اعتباری اعتباردهنده را  دسترس� به سطÂ کمتری از

های قانون� و حقوق� در اعمال سریع حق الزام ارتقای زیرساخت دهند. از این روافزایش م�
ها در مال� به پشتوانه این داراییتضمین وثایق منقول برای کاهش ریس� منتâ از تامین

 شود.ها مشاهده م�صورت مال� بانک
های اعتباری از میزان ین الزام فعالیت موثر موسسات اعتباری در ارائه گزارشهمچن

تواند منجر به تسهیل ای، م�گیرندگان در این نوع معامالت وثیقهشایستگ� اعتباری قرض
واسطه دسترس� به دامنه اطالعات� بیشتر از وضعیت پشتوانه وثایق، البته بهده� بهام0ان وام

وام شود. حت� بر اساس تجربه کشور بولیوی، این موسسات با ارايه وکار متقاض� کسب
توانند از ارائه وام اطالعات کل� درخصوص کل میزان وام اخذ شده توسط متقاضیان وام م�

 ).٢٠٠٩ ١های منجر از آن پیش�یری نمایند (بوستلوبیش از حد به ی� فرد و بحران
سب برای حق تضمین وثیقه بدون حق براین در صورت وجود ساختار حقوق� مناعالوه

سازی موسسات اعتباری با دامنه شمول به پشتوانه سامانه ثبت وثایق و پیادهمال تصرف 
تر های خرد، زمینه فعالیت مناسبگسترده متقاضیان وام مشتمل بر متقاضیان وام

از این رو رقابت ) و ٢٠١۵شود (گازاریان ها فراهم م�گران مال� غیر بانک� در کنار بانکواسطه
 .٣)٢٠١۵ ٢یابد (کلمن و ولرزدر بازار مال� افزایش م�
توان به تجربه کشور بولیوی در زمینه اصالح اعتباری اشاره کرد در این خصوص م�

مال� خرد گیرندگان تامینواسطه در دسترس قرار گرفتن اطالعات قرض) که به٢٠٠٩(بوستلو 
ری آن در بازار متش0ل و غیرمتش0ل پول�، میزان گذادر موسسات اعتباری و به اشتراک

تر حت� دسترس� افراد فقیر به اعتبار به میزان زیادی افزایش پیدا کرده است. به بیان دقیق
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توان به ام0ان اجرای موفق سازی ساختار حقوق� مناسب م�در زمینه افزایش رقابت در بازار مال� در صورت پیاده ٣
و مهیا  گران مال� غیربانک�ها توسط واسطههای اعطایی به پشتوانه این نوع داراییبهادارسازی وامعملیات اوراق

 ).١۶، ٢٠٠۶ شدن ام0ان بهتر فعالیت این موسسات اشاره نمود (فالیسی�، صفویان و دال پنا،
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مال� مال� خرد که عموماً از سازوکارهای جای�زین� برای کاهش ریس� تامینموسسات تامین
کنند پشتوانه وثایق منقول استقبال م�ی بهامال� وثیقهکنند، از روش تامینخود استفاده م�

). در برخ� موارد نیز گسترش فعالیت موسسات ٢١، ٢٠٠۶(فالیسی�، صفویان و دال پنا 
 .١٢ای حاصل خواهد شداجاره به شرط تملی� با ارتقای نظام حقوق� معامالت وثیقه

� دو طرف از این رو در مجموع، نظام حقوق� مناسب وثایق منقول در بعد خرد، مناف
که  عرضه و تقاضا در بازار مال� را تامین خواهد کرد. البته توجه به این نکته ضروری است

پذیر در صورت های مناسب این نظام از بعد قدرت اجرای مناف� وثیقهسازی زیرساختپیاده
ز های خاص سامانه ثبت وثایق از نظر ال0ترونی�، آنالین و به رومقابل و قابلیتنکول طرف

میت دسترس عموم بودن بدون اخذ هزینه نیز از اه یت دربودن، تمرکز بر انتشار آگه� و قابل
 خاص� در اطمینان به دستیابی بازار مال� به مناف� فوق برخوردار است.

 مال�ظرفیت مغفول وثایق منقول در تامین ٢‑٣
نیاز در وثایق ریزی نظام حقوق� مورد تر بعد خرد ضرورت وجودی پیادهجهت بررس� دقیق

ضای عرضه و تقا از بررس� ابعاد تئوری� طرف منقول و با تاکید بر فضای بانکداری داخل�، پس
های اعتبار و برپایه نتایج حاصل از مطالعات تجربی، ضروری است براساس اطالعات بنگاه

 صورت عین� واکاوی نماییم.فعال در اقتصاد ایران این مساله را به
 های کوچ� و متوسطهای موجود در ترازنامه بنگاهد بر تحلیل داراییبه این منظور بای

سازی متمرکز شد. در حقیقت از آنجا که نظام حقوق وثایق منقول، متمرکز بر ظرفیت
های های موجود در ترازنامه بنگاهساز استفاده از این نوع داراییهای حقوق� زمینهزیرساخت

های � است؛ بنابراین بررس� حجم انواع مختلف داراییمالکوچ� و متوسط در فرآیند تامین
صورت ضمن� تواند بههای فعال در اقتصاد، م�منقول در ترازنامه سال اخیر این نوع بنگاه

 مال� مغفول آنها را به تصویر ب0شد.تصویری از ظرفیت فعل� تامین
های ازنامه بنگاهدر این راستا با توجه به آنکه پای�اه داده خاص� برای دسترس� به تر

برآورد «، بر روی0رد مورد استفاده در طرح تحقیقات� یستاقتصادی کوچ� و متوسط موجود ن
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کشور چین نیز اشاره نمود که انجام اصالحات در ساختار قانون� ناظر بر  تجربهتوان به در این خصوص م� ٢
مال� توسط موسسات مال� غیربانک� فعال در این ای منجر به اثرات سرریز چشم�یری بر تامینمعامالت وثیقه

مشاوران شرکت (از رشد درآمدی باالیی برخوردار شدند  (Factoring)و عاملیت  (Leasing)کشور شد و لیزینگ 
 ).٢٠١١دالبرگ توسعه جهان� 
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های کوچ� و متوسط در بررس� تقریبی ترازنامه شرکت »١تقاضای نقدینگ. واحدهای تولیدی
های ای از شرکتشناس� آن را با اندک� تغییرات برای مجموعهشویم و روشمتمرکز م�

دهیم که اطالعات آخرین ترازنامه شده در بورس اوراق بهادار مورد بررس� قرار م�پذیرفته
. هر ٢د نوین شرکت نوین ایده موجود استافزار رهاور) در نرم١٣٩۴شده آنها (سال حسابرس�

های کوچ� و متوسط از توانایی حضور در بازار سرمایه برخوردار چند بخش اعظم� از شرکت
های موجود در این رکتبندی شبا این وجود استفاده از پای�اه داده فوق و طبقه د،انبودهن

تواند تقریب مناسبی بزرگ م� ، وبراساس اندازه و در دو گروه با اندازه کوچ� و متوسط پای�اه
 ها را در اختیار قرار دهد.از رفتار این شرکت

گذاری، های سرمایهها و موسسات اعتباری، شرکتبه این منظور با حذف بانک
گذاری قابل های مال� و پول�، و صندوق سرمایهگرو بازنشستگ�، واسطه ای بیمههشرکت

افزار در مجموعه پای�اه داده نرم ١٣٩۴های تولیدی موجود در سال معامله، صرفاً بر شرکت
 ١٣٩۴ل شرکت موجود در سا ٧١۴شویم. به این ترتیب نمونه اولیه از رهاورد نوین متمرکز م�

�� ها الزاماً همشود. با توجه به آنکه این شرکتشرکت محدود م� ۴۵٧ای مشتمل بر به نمونه
رار داد، قتوان آنها را در ی� گروه از عمل0رد اقتصادی مناسبی برخوردار نبوده و از این رو نم�

م. در هایی که ناسالم هستند را از گروه مورد بررس� حذف کنیبنابراین ضروری است شرکت
 های سالم و ناسالم از ال�وی رفتاری متمایزی برخوردارحقیقت حجم اقالم ترازنامه شرکت

 ها خواهد شد.است و در نهایت منجر به تورش در تحلیل
هایی که کنیم و شرکتها، نمونه را پایش م�از این رو براساس مقدار سود و زیان شرکت

وه هایی که سود مثبت داشتند را در گرسالم و شرکتهای نااند را در گروه شرکتده بودهزیان
 دهیم. به این ترتیب مجدداً حجم نمونه مورد بررس� که متمرکز برهای سالم قرار م�شرکت
 شود.شرکت محدود م� ٣٧٢شرکت به  ۴۵٧های سالم خواهد بود، از شرکت

قول قوق� وثایق منتر و با توجه به آنکه عموماً اصالح نظام ححال به منظور بررس� دقیق
ار های با اندازه کوچ� و متوسط به بازتر بنگاهسازی ام0ان دسترس� مناسبدر راستای فراهم

های موجود در نمونه را براساس اندازه در شود، لذا ضروری است شرکتمال� مطرح م�تامین
ها یی شرکتاندازه دارابندی کنیم. در این راستا از بقهدو گروه کوچ� و متوسط، و بزرگ ط

 کنیم.بندی م�استفاده کرده و آنها را بر اساس اندازه دارایی ده�

                                                                                                                                  
و بانک� از طرف اتاق بازرگان�، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به پژوهش0ده پول�  ١٣٩١این طرح در سال  ١

 در این پژوهش0ده انجام شد. ١٣٩٢سفارش داده شد و در سال 
روز دهد و بهرا تحت پوشش قرار م� ١٣٩٠تا پایان سال تحقیقات�  از آنجا که اطالعات مورد استفاده در طرح ٢

 توان نتایج آن را در این قسمت مورد استفاده قرار داد.باشد، بنابراین نم�نم�
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گیرند های سالم قرار م�هایی که در ده� دهم اندازه دارایی شرکتبه این ترتیب شرکت
های کوچ� و متوسط ها را در گروه شرکتهای بزرگ و مابق� شرکترا در گروه شرکت

های شرکت در گروه شرکت ٣٧شرکت سالم،  ٣٧٢ از مجموعکنیم. از این رو ندی م�بطبقه
 گیرند.های کوچ� و متوسط قرار م�شرکت در گروه شرکت ٣٣۵بزرگ و 

های های سالم، شرکتهای هدف در قالب شرکتحال با تمرکز بر سه گروه کل� از شرکت
ی آنها با هاهای سالم کوچ� و متوسط، به بررس� ترکیب اجزای داراییسالم بزرگ و شرکت

ها را های این شرکتپردازیم. در این راستا، داراییهای منقول م�تمرکز بر ترکیب دارایی
ها، موجودی مواد و قالب دریافتن� در افزار رهاورد نوین،های موجود در نرمبراساس سرفصل

رو سه  کنیم. از اینبندی م�طبقه ١هاآالت و تجهیزات، و سایر داراییکاال، اموال، ماشین
دهیم؛ ها را مورد توجه قرار م�های منقول موجود در ترازنامه این شرکتگروه اصل� از دارایی

ربط، عموماً ام0ان هایی که در کشورهای مختلف و براساس ساختار حقوق� ذیدارایی
 .استها فراهم ای به پشتوانه این داراییمال� وثیقهتامین

و تجهیزات، توجه به این نکته ضروری است که  آالتالبته در خصوص اموال، ماشین
ر آالت و تجهیزات دافزار رهاورد نوین، قلم جداگانه ماشینبراساس اطالعات موجود در نرم

ز اباشد. از این رو ترکیب این قلم با جزء اموال که مشتمل بر اموال غیرمنقول دسترس نم�
عنوان ی�0 از آالت و تجهیزات را بهجمله زمین و ساختمان است، تقریب نامناسبی از ماشین

 دهد.اجزای کلیدی اموال منقول در اختیار قرار م�
آالت و تجهیزات، توجه به براین حت� در صورت در دسترس بودن قلم صرف ماشینعالوه

جاره ااین نکته ضروری است که بر پایه نظام بانکداری اسالم� فعال در کشور و به واسطه عقد 
سطه توانند به واها م�های موجود در ترازنامه شرکتبرخ� از این نوع دارایی به شرط تملی�،

های مفهوم� و ای در ترازنامه قرار گرفته باشند. از این رو با توجه به تورشمال� وثیقهتامین
آالت و تجهیزات، بهتر است بر دو گروه دی�ر از عمل0ردی در خصوص قلم اموال، ماشین

 شود.ها و موجودی مواد و کاال تمرکز مشتمل بر دریافتن� های منقول،دارایی
شود که با تمرکز صرف بر مشاهده م� ۵ش0ل به این ترتیب بر اساس اطالعات مندرج در 

های منقول قابل استفاده در عنوان مهمترین داراییها و موجودی مواد و کاال بهدریافتن�
درصد  ۴١های سالم بزرگ، ها؛ در شرکتداراییدرصد از  ٣٣های سالم، مال�؛ در شرکتتامین

                                                                                                                                  
ها، چون صرف ارزش اموال، توجه به این نکته ضروری است که در مورد این قلم از اقالم دارایی شرکت ١

های ای مورد توجه است، بنابراین خالص داراییمال� وثیقهسپاری و تامینآالت و تجهیزات برای وثیقهماشین
آالت و تجهیزات در ترازنامه حاصل ینها به قلم اموال، ماشثابت که از اضافه نمودن ذخیره استهالک دارایی

 دهیم.های خود مورد استفاده قرار نم�شود را در ارزیابی و تحلیلم�
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ها که مشتمل بر درصد از دارایی ۴٩های سالم کوچ� و متوسط، ها؛ و در شرکتاز دارایی
ها و موجودی کاال ها و دربرگیرنده دریافتن�های منقول این شرکتمهمترین جزء اقالم دارایی

مال� در کشور در سال ت آنها در تامیناند و از ظرفیباشند، به سرمایه مرده تبدیل شدهم�
 استفاده نشده است. ١٣٩۴

سپاری اموال منقول های حقوق� وثیقهواسطه سطÂ توسعه اندک زیرساختاز این رو به
های منقول در مال� به پشتوانه این دو گروه از داراییدر کشور، نه تنها از قدرت تامین

ها در مال� به پشتوانه این داراییمینهای کوچ� و متوسط، بل0ه از ظرفیت تاشرکت
اثر کل� این عدم  ،های بزرگ نیز به مقدار زیادی کاسته شده است. با این وجودشرکت
های یافتگ� قانون� و حقوق� در کل اقتصاد چشم�یر است و بیشترین ضربه به شرکتتوسعه

درصد)  ۴٩(ی آنها هاحدود نیم� از دارایی ١٣٩۴کوچ� و متوسط وارد شده است که در سال 
 در این گروه قرار گرفته است.

 
 هاسهم اقالم مختلف دارایی در ترازنامه شرکت .۵ ش�ل

 افزار رهاورد نوین شرکت نوین ایده، محاسبات تحقیق.ماخذ: اطالعات موجود در نرم

های فوق در ها در ترازنامه شرکتشده این داراییالبته در صورت توجه به حجم انباشت
 شویم.مال� مواجه م�های از دست رفته تامینهای گذشته، با حجم زیادتر فرصتسالطول 

همچنین توجه به این نکته ضروری است که اقالم فوق مسلماً حجم بیشتری از ترازنامه 
های کوچ� و متوسط� را به خود اختصاص خواهد داد که از توانایی حضور در بازار شرکت
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مال� مغفول در اند. بنابراین ظرفیت بالقوه تامینوردار نبودهمال� برخسرمایه جهت تامین
 است. ۵ ش0لنظام مال� کشور بسیار بزرگتر از ارقام مشاهده شده در 

های فوق، ام0ان در این خصوص در صورت دسترس� به اطالعات تعداد کارکنان شرکت
های با اندازه واقع� شرکتتری از این نتایج در زمینه نزدی� بودن به رفتار ارائه تفسیر دقیق

های ای که در مورد رفتار بنگاهشد. در این خصوص در مطالعهکوچ� و متوسط فراهم م�
زیر  ،های صنعت� ایراندرصد بنگاه ۶٨شده، به این مساله اشاره شده است که صنعت� انجام

شده در بورس فتههای پذیررسد تعداد کارکنان شرکتدر حالی0ه به نظر م� ؛نفر کارکن دارند ١٠
). از این رو انتظار بر آن است که ١١٩، ١٣٩٢بیش از این باشد (پژوهش0ده پول� و بانک�، 

با تمرکز  ۵ ش0لهای مندرج در ها در مقایسه با شرکتتصویر واقع� ترازنامه این شرکت
 های منقول ش0ل گرفته باشد.بیشتری بر دارایی

یز با اندک� تقریب، آخرین تصویر ایستا از ظرفیت های فوق نبا این وجود، تمرکز بر شرکت
ها را در اختیار ای به پشتوانه وثایق منقول در انواع مختلف� از شرکتمال� وثیقهبالقوه تامین

مال� انباشته های تامینتر و در راستای به تصویر کشیدن فرصتدهد. در بررس� دقیققرار م�
برآورد تقاضای نقدینگ� توان به نتایج مطالعه ها، م�شده در انواع مختلف شرکتسوخت

 اشاره نمود. پول� و بانک� انجام شدهدر پژوهش0ده  ١٣٩٢واحدهای تولیدی که در سال 
در این طرح به جای تمرکز بر ی� سال، ی� دوره زمان� مورد توجه قرار گرفته و از 

منابع در دسترس برای  بهادار و دی�رشده در بورس اوراقهای فهرستهای مال� شرکتصورت
های مال� پایان دوره ی� دوره زمان� بلندمدت استفاده شده است. در این راستا بر صورت

های فعال مندرج در مراکز اطالعات� مختلف تمرکز شده است که در ای از شرکتمجموعه
بندی های خدمات عموم� طبقههای مادر و شرکتگری مال�، شرکتگروه صنعت واسطه

 وند.شنم�
 ۴۴٢پنل نامتوازن� از  سال مشاهده به –شرکت  ۵۴٠٨مجموعه اطالعات فوق مشتمل بر 

تبدیل شده است. این اطالعات برای دسترس� به ترازنامه  ١٣٩٠تا  ١٣٧۵ شرکت در طول دوره
بندی های ناسالم و طبقههای سالم از شرکتجم�، تجمیع شده و با جدا کردن شرکتهم

اندازه  مبتن� بربندی سال مشاهده) براساس ده� –شرکت  ٣٩١٣( مشاهدات باقیمانده
های سالم های سالم کوچ� و متوسط، و شرکتدارایی، ترازنامه هم جم� دو گروه شرکت

 بزرگ از آن استخراج شده است.
تا  ١٣٧۵های فوق برای دوره زمان� بلندمدت نتایج حاصل از بررس� اجزای دارایی شرکت

های سالم، سالم کوچ� و متوسط، و سالم بزرگ و با تمرکز بر دارایی در سه گروه، ١٣٩٠
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های ثابت، بیانگر نتایج� ها، موجودی مواد و کاال، و داراییمنقول در سه گروه دریافتن�
 است. ۵ ش0لو مندرج در  ١٣٩۴های بورس� در سال مشابه نتایج حاصل از تمرکز بر شرکت

م های ثابت مشتمل بر مجموع اقالم�، قلم کل� داراییجبا توجه به آنکه در ترازنامه هم
ها صورت ی� قلم از داراییآالت و تجهیزات، و ذخیره استهالک دارایی بهاموال، ماشین

رود نه تنها ، انتظار م�۵ ش0لشده در گزارش شده است، بنابراین در مقایسه با اقالم گزارش
ر آالت و تجهیزات مندرج دبیشتر از مقدار اموال، ماشین ۶ ش0لهای ثابت در مقدار دارایی

نیز (به دلیل شمول ذخیره استهالک  ۵ ش0لها در باشد؛ بل0ه مقدار سایر دارایی ۵ ش0ل
تا و باشد. از این رو برای مقایسه وضعیت ایس ۶ ش0لدر  شدهمقادیر گزارشدارایی) بیشتر از 

 ها و موجودی مواد و کاالوضعیت دریافتن� حلیلتمال� مغفول، بر انباشت شده ظرفیت تامین
 شویم.ها متمرکز م�عنوان مهمترین اقالم منقول در ترازنامه شرکتبه

 
 هاجم� شرکتسهم اقالم مختلف دارایی در ترازنامه هم .۶ ش�ل

 .١٣٩٢ماخذ: پژوهش0ده پول� و بانک�، 

شده بیانگر بیشتر بودن باشتمدت اندر هر سه گروه شرکت مورد بررس�، نتایج دوره بلند
است. هر چند مقدار  ١٣٩۴مقدار این دو قلم دارایی منقول در مقایسه با دوره ی0ساله 

شده اندک� کمتر ها در هر سه نوع شرکت مورد بررس� در دوره بلندمدت انباشتدریافتن�
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قدار زیادی ، اما مقدار موجودی مواد و کاال در دوره بلندمدت و در هر سه گروه به م١بوده
و مقدار فزون� در مجموع این دو قلم دارایی منقول در دوره بلندمدت  ٢بیشتر بوده

 .٣های با اندازه کوچ� و متوسط بیشتر از دو گروه دی�ر استشرکت شده، درانباشته
از این رو نتایج در مجموع تائیدکننده حجم باالی سرمایه مرده موجود در ترازنامه 

 های با اندازه کوچ� و متوسط است. مقدار باالی این متغیر چهدر شرکتویژه ها و بهشرکت
شده و چه در حالت بررس� مقدار مال� سوختهای انباشته تامیندر صورت بررس� فرصت

ال� و مال� در بازار مایستای آن، بیانگر ضرورت توجه به ظرفیت بالقوه و مغفول مانده تامین
 حقوق� مربوطه، زیان زیادی را دلیل عدم وجود زیرساختبهویژه در شب0ه بانک� است که به

 ای در کشور وارد کرده است.مال� وثیقهبر دو طرف عرضه و تقاضای تامین
های های با اندازه کوچ� و متوسط که از حجم بیشتری از داراییمقدار این زیان در شرکت

بع ه مش0ل اصل� دسترس� به منامنقول نیز برخوردارند، چشم�یرتر است. بنابراین با توجه ب
مال� ها، ارتقای ساختار حقوق� وثایق منقول برای رف� مش0ل تامینمال� در این گروه از شرکت

 مال� قرار گیرد.زیرساخت� در بازار ها باید در اولویت اصالحات این شرکت

۴ Hبندیجم 
 زمال قانون� و حقوق� تارساخ سازیپیاده ضرورت به الملل�بین توجه از دهه دو از بیش هرچند

 ارقر توجه مورد الملل�بین هایشاخص از بسیاری در آن ابعاد و گذردم� ایوثیقه معامالت در
 یموثر گام هیچ بل0ه نشده، بررس� مناسبی نحو به آن ضرورت تنها نه ایران در اما گرفته،

 .است نشده برداشتهربط ذی جهان� ال�وی در مقایسه با وثیقه حقوق� ساختار ارتقای برای
 مال�تامین یا و دولت� تضمین هایطرح از گذر در حرکت� ،الملل�بین عرصه در وجودی0ه با

 ایوثیقه مال�تامین سمت به مال�تامین هایطرح از بسیاری برای ایتوسعه موسسات توسط
 سن� در زمینه ییهاطرح همچنان ایران در ؛شودم� مشاهده منقول وثایق پشتوانه به

                                                                                                                                  
های سالم، سالم بزرگ و سالم کوچ� و متوسط به جم� برای شرکتدر ترازنامه هم هادریافتن�مقدار میانگین  ١

مقدار این متغیر در  ١٣٩۴لی0ه در دوره ی0ساله باشد، در حادرصد م� ٣٢درصد و  ٢٩درصد،  ٣٠ترتیب برابر با 
 درصد است. ٣٣های فوق برابر با شرکت

های سالم، سالم بزرگ و سالم کوچ� و جم� برای شرکتمقدار میانگین موجودی مواد و کاال در ترازنامه هم ٢
مقدار این  0١٣٩۴ساله باشد، در حالی0ه در دوره یدرصد م� ٢۴درصد و  ١٧درصد،  ١٩متوسط به ترتیب برابر با 
 درصد است. ١۶درصد و  ٧درصد،  ١٠های فوق برابر با متغیر به ترتیب در شرکت

های سالم، سالم جم� برای شرکتو کاال در ترازنامه هم موادها و موجودی مقدار میانگین مجموع دریافتن� ٣
باشد، در حالی0ه در دوره درصد م� ۵۶درصد و  ۴۶درصد،  ۴٩بزرگ و سالم کوچ� و متوسط به ترتیب برابر با 

 درصد است. ۴٩درصد و  ٣٩درصد،  ۴٣های فوق برابر با مقدار این متغیر به ترتیب در شرکت ١٣٩۴ی0ساله 
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 هابنگاه مال�تامین برای مختلف هاینسخه قالب در و ایتوسعه هایبانک توسط مال�تامین
 .گیردم� قرار استفاده مورد متوسط و کوچ� هایبنگاه ویژه به و

 حوزه دو منقول، وثایق بر تاکید با و وثایق حقوق� نظام ارتقای ضرورت بررس� راستای در
. داخل� بانکداری ظرفیت ارتقای و المللبین بانکداری با تعامل. دهیم قرار بررس� مورد باید را

 انجام سهولت شاخص پایه بر ایران ارزیابی وضعیت الملل،بین بانکداری با تعامل با ارتباط در
 زیرساخت ارتقای بخش� بهاولویت ، بیانگر ضرورتاعتبار دریافت کار و با تاکید بر مولفهوکسب

ده� به اعتبارظرفیت  افزایش قابلیت بر اثرگذار عامل مهمترین عنوان بهو قانون�  حقوق�
 .است مال� بازار در پشتوانه وثایق منقول

 و ایوثیقه معامالت بر ناظر قوانین بر مشتمل کل در که نیز زیرساخت این ارتقای در
 بر ناظر و مقررات قوانین اول ضرورت تمرکز بر گام در است، ورش0ستگ� بر ناظر قوانین

 شود.مشاهده م� منقول وثایق ثبت سامانه اندازیراه و از این رو طراح� و ایوثیقه معامالت
 نتایج بررس� براساس نیز منقول وثایق حقوق� ساختار و داخل� بانکداری حوزه در

 مختلف ابعاد تواندم� کشور در ساختار این سازیپیاده که شودم� مشاهده تجربی، مطالعات
. نماید تامین را منقول وثایق پشتوانه به ایوثیقه مال�تامین تقاضای و عرضه طرف نیازهای

 ایمجموعه ترازنامه ارزیابی براساس ،مال�تامین شیوه این مانده مغفول بالقوه ظرفیت بررس�
 طرف دو برای کشور در فوق مناف� تامین عدم از ناش� ناگوار ابعاد تاییدکننده ها،شرکت از

 تنها نه ای کهمنقول است؛ مقوله وثایق پشتوانه به ایوثیقه مال�تامین تقاضای و عرضه
را به منابع  بزرگ اندازه با هایشرکت بل0ه متوسط و کوچ� اندازه با هایشرکت دسترس�

از این رو شواهد تجربی در عرصه بانکداری داخل� نیز تائیدکننده  .مال� محدود کرده است
 تقای ساختار حقوق� وثایق منقول در کشور است.ضرورت ار
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 مقدمه ١
یش شورهاى مختلف از جمله ایران با آن روبرو است، افزاک� که نظام بانکهایى � از معضل0ی

هاى یفیت دارایىکاهش که بیانگر کشور است ک� که بان0ها در شبکبان غیرجاریمطالبات 
هاى مال� احتمال� در آینده است. هرچه حجم این نوع ثبات�و به تبع آن، بى� که بان0شب

 .ها در حفظ منابع موجود استکمتر باشد، بیانگر توانایى بانکمطالبات، 
 گیری عمل0رد سیستم بانک�سبت مطالبات غیرجاری ی�0 از معیارهای عمده برای اندازهن

معرض آن قرار دارند، ریس� اعتباری است.  گردد. مهمترین ریس�0 که بانکها درمحسوب م�
شوند. افزایش مطالبات غیرجاری هایی است که در سررسید تسویه نم�این ریس� شامل وام

ترین علت ورش0ستگ� عنوان اصل� به مفهوم افزایش ریس� اعتباری است و ریس� اعتباری به
 ).١٣٩١اختیاری (گردد بانکها محسوب م�

متعددی در معوق شدن بازپرداخت تسهیالت اعطایی نقش خواهند بدیه� است عوامل 
د داشت که برخ� از این عوامل، فاکتورهای بیرون� و متغیرهای کالن اقتصادی نظیر نرخ رش

� باشد. برخ� دی�ر عوامل ماهیت، تغییر نرخ ارز م��های مال، بحرانی، نرخ بی0اریاقتصاد
 ای، کیفیت رفتاریهای بیمه، پوشش�وثایق دریافتنظیر، نرخ بهره، میزان و کیفیت  هاوام

له مقوو در نهایت برخ� عوامل نیز به  )١٣٨٩، ابوالحسن�باشد (م� غیرهو اعتباری مشتری و 
، حجم تسهیالت اعطایی بانک، هاکیفیت اعتبارسنج� بانکمعیارهای سالمت بانک� از جمله 

مدیریت بانک، اندازه بانک در سیستم سرمایه بانک، کیفیت کفایت ها و در دارایی کیفیت
 .گرددمربوط م� غیرهبانک� و 

جاری بر حجم مطالبات غیر دالیل مختلف�همانطور که مشخص است در سیستم بانک� 
کنند. های نظری و تجربی در این حیطه ایفا م�ذکر شده که هری� جای�اه� خاص در بررس�

غیر  مطالباتهای ل اقتصاد کالن بر نوسانبرخ� از پژوهش�ران به تأثیر عوامبه نحوی که 
ه نظر اند. با این حال باند و برخ� نیز به تأثیر عوامل مختص بانک� پرداختهکردهجاری اشاره

 .گیردتحت تأثیر هر دو گروه از این عوامل قرار م� این متغیر رسدم�
ها در کاهش این مش0ل در و حفظ سالمت مال� بانک مسلم است که بخش نظارت بانک�

ها غیرقابل انکار است، به طوری که در راستای نظارت صحیح و کاربردی بانک سیستم مال�
در پاس� به ی�  ١بال نظارت بانک� کمیتهبر نظام بانک� و ارتقاء سالمت بانک� در جهان 

های ز جمله ارائه رهنمودها و توصیهنظارت بانک� و ا ضرورت جهان� برای هم0اری در زمینه
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های نظارت بانک� در کشورهای نظارت�، ترغیب هم�رایی در استفاده از استانداردها و شیوه
وجود آمد. از ، با هدف تامین سالمت و ایمن� بخش بانک� بهعضو و دی�ر کشورهای عالقمند

ت� کمیته مزبور از سوی های نظاررو بدیه� است که توجه الزم به رهنمودها و توصیهاین
ها و حفظ و استمرار آن مؤثر بوده و کارشناسان ذیربط، در تامین سالمت و ایمن� بانک

 هابانک� همچون مطالبات غیرجاری بانک تواند موجبات پیش�یری از مش0الت و معضالتم�
 .های بانک� را فراهم آوردو نهایتاً ظهور بحران
از عـدم  �ناشـ یهـانسـرمایه خـود در مقابـل زیاها به اتکـای بانکاز سوی دی�ر 

 �ایستادگ �عملیات یاعطاشده، شرایط نامساعد بازار و برخ� تنگناها یهـابازپرداخـت وام
ای مناسب با موقعیت سرمایه �کنند. با وجودی که در بهترین حالت نیز مم0ن است بانکم�

ز ) ا٢٠٠١( یریش�ران زیادی از جمله گردرآید، لی0ن پژوه در اثر حوادث نـاگوار از پـای
 یهایدر مورد بانک �بانک یهاداده ابعاد فاجعه آمیز بحران برند که نشاننام م� یهایبررس�

 اند محدودتر بوده است.برخوردار بوده یتـرمناسـب یاکه از وضعیت سرمایه
مطالعات صورت گرفته در بررس� و جای�اه بخش سالمت بانک� بر حجم مطالبات 

امروزه استفاده از معیارهای ها محدودتر از دو بخش عنوان شده قبل� است. غیرجاری بانک
� را به خود جلب کنظران بان، توجه صاحباعتباری �در تعیین ضرایب ریس سالمت بانک�

 ها از درجه اهمیت باالیی برخوردار است.غیرجاری بانکالباتو بررس� تاثیر آنها بر مط نموده
ها و قرار گرفتن حرکت های جهان� در زمینه ارتقاء کیفیت نظارت بر بانکبا توجه به تالش

های اخیر در نظام بانک� کشور، پرداختن به موضوع ها در مسیر سالمت مال� در ط� سالبانک
های تجاری از ی آن بر حجم مطالبات غیرجاری بانکهای سالمت بانک� و تاثیر گذارشاخص

اهمیت باالیی برخوردار است که موجبات انگیزش پژوهش حاضر گردیده است. به نحوی که 
های صورت گرفته در حیطه مطالبات غیرجاری تواند جای�اه متفاوت� در بررس�این مهم م�

 در داخل کشور را ایجاد کند.
ای از معیارهای سالمت بانک� با تاکید بر به بررس� تاثیر پارهبر این اساس در این مطالعه 

ها به صورت غیرخط� و با استفاده از معیار کفایت سرمایه بر حجم مطالبات غیرجاری بانک
وه بر فراهم کردن دانش نتایج این پژوهش عال رهیافت رگرسیون آستانه پرداخته شده است.

معیارهای سالمت بانک� بخصوص  شن ساختن تأثیرو رو یبیشتر در زمینه مطالبات غیرجار
ها تواند جای�اه این معیارها را در بررس� ابعاد مطالبات غیرجاری بانکمعیار کفایت سرمایه م�

انجام شده توسط سایر پژوهش�رها را فراهم  یهاام0ان مقایسه نتایج آن با پژوهشروشن و 
 .سازدم�
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پیشینه  مبان� نظری و بخش اول به تشریح این پژوهش مشتمل بر چهار بخش است. در
بر  �پژوهش مبتن �شناسپژوهش پرداخته شده است. در بخش دوم نسبت به توضیح روش

پژوهش مورد تجزیه و تحلیل  یهامدل و متغیرها مبادرت شده و در بخش سوم یافته �معرف
 .پژوهش پرداخته شده است یگیرقرار گرفته است. در بخش چهارم نیز به بحث و نتیجه

 مبان� نظری و پیشینه پژوهش ٢
منابع » تخصیص«و » تجهیز«توان در دو عنوان کل� بانک� را م� هایفعالیتبخش عمده 

پول�، خالصه نمود. چنانچه ی� بانک در بخش تأمین منابع موفق بوده و با ورود به بازار 
ان از آن بانک به عنوان ی� بنگاه اقتصادی توآوری نماید، نم�بتواند منابع متنابه� را جم�

کارا و موفق تعبیر نمود، چرا که به موجب اصالت بانکداری، بایست� حلقه دوم تکمیل گردیده 
و بخش مصارف نیز همسو و همزمان با رشد منابع، رشد و توسعه یابد. این رشد و توسعه 

گردد ر بعد کم�، بانک� موفق تلق� م�بایست هم از بعد کم� و هم از بعد کیف� ارتقاء یابد. دم�
آوری شده را به تسهیالت اعطایی درصد از منابع جم� ٧٠درصد و گاه� تا  ۵٠که بیش از 

اختصاص دهد. به لحاظ کیف� نیز عوامل� نظیر: تنوع جغرافیایی و بخش�، کیفیت بررس� و 
مورد توجه قرار  هغیرهای فن� و اعتباری و های مال� و ظرفیتها و ضمانتنظارت، پوشش

 گذارانسپرده مطالباتبایست به منظور پاسخ�ویی به انتظارات و ها م�گیرد. الجرم بانکم�
ای از منابع خود را به صورت اعتبارهای اعطایی خویش و همچنین اکتساب سود، بخش عمده

نیز بایست� ذکر است از آنجا که بازارهای سرمایه کشور ما را به مشتریان تخصیص دهند. شایان
ها را دو چندان یافته تلق� نمود، این امر مسئولیت بانکاز جمله بازارهای مال� کمتر توسعه

 ).١٣٨٩ سازد (ابوالحسن�،م�
ها، ی�0 از عوامل� که به میزان بسیار در بررس� و ارزیابی ساختار ریس� ترازنامه بانک

بندی ست. این امر در ارزیابی و رتبها هاسرمایه بانکگیرد کیفیت زیادی مورد توجه قرار م�
گیرد. بررس� عوامل الملل� مالک عمل قرار م�های داخل� و بینها توسط مؤسسهبانک

کننده ریس� اعتباری واقع� ی�0 از موضوع های بسیار مهم برای مقام های نظارت� در تعیین
کنند که خاطرنشان م�) ٢٠١٠ارتباط باثبات مال� و مدیریت بانک است. راینهارت و روگوف (

ای از شروع بحران بانک� باشد. در صورت� تواند به عنوان نشانهغیر جاری م� مطالباتافزایش 
دارند، در ارائه تر نگاهها نتوانند مطالبات غیر جاری خود را از حد معین� پایینکه بانک

خواهد شد. با  تسهیالت بانک� با مش0ل روبرو شده و ثبات سیستم بانک� با تهدید مواجه
غیر جاری از ی� سو بخش� از منابع از چرخه توزیع در بخش مصارف بانک  مطالباتافزایش 

شده، باعث تحمیل گردد و از دی�ر سو با توجه به لزوم تخصیص ذخایر از پیش تعیینخارج م�
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گردد. از بعد دی�ر با توجه به اینکه در نظام بانکداری اسالم�، به بانک م� فراوانهای هزینه
آوری شده را به وکالت از ای از منابع جم�ها به عنوان ی� بنگاه اقتصادی، بخش عمدهبانک

دهند چنانچه در تخصیص این منابع گذاران به مصارف گوناگون اختصاص م�سوی سپرده
انون� در مقابل موکلین مسئول خواهند بود. از این رو در قصوری مرتکب شوند شرع� و ق

معوق را به روشن� تعیین نمود، ابزار کارآمدی  مطالباتکننده صورت� که بتوان عوامل تبیین
 .جهت کنترل این مساله و در نهایت کاهش ریس� در اختیار سیستم بانک� قرار خواهد گرفت

آید و پس از زم از سوی بانک به عمل م�های الهرچند در زمان اعطای اعتبار بررس�
های ها و ظرفیتپذیری طرح مورد نظر، موضوعات� نظیر کششحصول اطمینان از توجیه

گردد و سپس وثایق مورد نیاز فن�، مال� و اعتباری متقاض� با دقت نظر بسیاری ارزیابی م�
ادر به ایفای تعهدهای کنندگان اعتبار قگردد. لی0ن در موارد متعددی، دریافتدریافت م�

های بانک از این ترین چالشخود در سررسید مورد نظر نبوده و به همین لحاظ ی�0 از اصل�
اما در ورای این مهم و بعد از بررس� عوامل موثر ساختار اقتصادی کالن گردد. نقطه آغاز م�

ها در پوشش بانک تر از آن بررس� و تواناییها موثر است و مهمو خرد نیز بر مطالبات بانک
خود در قبال این مطالبات است، به نحوی که بانک در برخورد با بحران بتواند ثبات مال� و 

ها از طریق بدین ترتیب نظارت مستمر بر موقعیت مال� بانکاستح0ام خود را حفظ کند. 
ز تجزیه و تحلیل اطالعات دریافت� از آنها به منظور شناسایی به موق� ریس�، پیش�یری ا

در قالب  های مال� احتمال� و انجام اقدامات اصالح� جهت نیل به اهداف نظارت�وقوع بحران
 .گیردصورت م� های سالمت بانک�شاخص

ها، ت بانکیهمچون صدور مجوز، مال0 �از موضوعات نظارت �عیپوشش گستره وس
ف و یم وظای) و تقس�قی0پارچه (تلفیس�، نظارت یت ریریه آنها، مدیـت سـرمایکفا

 یا، به گونهر حیطه سالمت بانک�مبدا و مقصد د یکشورها �ن مراجـ� نظارتیهـا بـتیمسئول
مدیان، احنمود ( �تلق »هاحوزه نظارت بر بانک �قانون اساس«توان آن را به منزله �است که م

١٣٩٣(. 
در مقابل سایر معیارها  سالمت بانک� هاییترین شاخصشاخص کفایت سرمایه ی�0 از مهم

است که های بازار نقدینگ� و حساسیت به ریس� از قبیل؛ کیفیت دارایی، کیفیت سودآوری،
به نحوی که سنجد. ها م�ها را هنگام مواجه شدن با مش0الت و چالشپتانسیل سرمایه بانک

پرداخت  ها توانایی بیشتری برایهر چه شاخص کفایت سرمایه ی� بانک بیشتر باشد، بانک
 یها به اتکـابانک .ها خواهند داشتبده� در صورت مش0ل و افزایش مراجعات به بانک

ط یاعطاشده، شرا یهـااز عـدم بازپرداخـت وام �ناشـ یهـانایه خـود در مقابـل زیسـرما
زمـان  �ه کـافی� بانک با سـرمایکنند. �م �ستادگیا �اتیعمل یتنگناها �نامساعد بازار و برخ
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در مبان� بررس�  ار دارد.یح با آنها در اختیمش0الت و مواجهه صح �بررس یرا بـرا یـشتریب
تاثیر کفایت سرمایه بر مطالبات غیر جاری به سبب وجود عامل مشترک بین آنها باعث شده 

ها برای حفظ نسبت سرمایه بانکاست که این قدری این رابطه به سخت� تبین شود، چرا که 
ده� خواهند های موزون به ریس� و انقباض فعالیت وامزم به کاهش داراییقانون� خود، مل

تغیر گردد. در حالت ایستا ها م�که این خود موجب کاهش مطالبات غیرجاری بانک شد
گیرد. به بیان ده� مورد توجه قرار صورت متغیری ایستا در تصمیم وامبهاگر سرمایه بانک 

مورد ارزیابی سالمت  قدار نسبت سرمایه قانون� خود در بازارها بر پایه مبانکاگر تر، دقیق
رو، هرچه نسبت کفایت سرمایه بانک� در مقایسه با مقدار سرمایه قانون� گیرند. ازاینمال� قرار

بندی خواهد شد و بنابراین از رتبه های با سالمت مال� کمتر طبقهکمتر باشد، در گروه بانک
دسترس� کمتری به بازار تأمین مال� بیرون� برخوردار خواهد شد  تر و از میزاناعتباری پایین

ای را از طریق تواند کاهش در منابع سپردهو در شرایط اعمال سیاست پول� انقباض�، نم�
بازار مال� تأمین نموده و با کاهش بیشتری در منابع در مقایسه با بانک دی�ری با نسبت 

. این ده� خود خواهد شدکاهش بیشتری در تصمیم وامسرمایه باالتر، مواجه شده و ملزم به 
گیرد که از قرار  عنوان متغیری پویا مورد توجهمتغیر سرمایه بانک بهدر حال� است که اگر 

، شرایطده� بانک برخوردار است. در این نقش� کلیدی در نسبت سرمایه قانون� و تصمیم وام
نقش اساس� را  هاها و بده�دارایی ین سررسیدتطابق ب بودن بازار سرمایه بانک� و عدمناقص

توان ). بدین ترتیب م�٢٠٠٢، ٢هیوندیو ون ٢٠٠١، ١ایفا خواهد کرد (کاس� مانو وچم�
ها تبیین نمود. از سوی دی�ر از نقش کفایت سرمایه را در کاهش مطالبات غیرجاری بانک
توان به این نکته اشاره نمود که توجیه اثر بخش کفایت سرمایه بر مطالبات غیر جاری م�

 ر عمل کنندپذیرتگذاران ریس�ها با منابع سپردهشود بانکتر باعث م�کفایت سرمایه پایین
 افزاید.و این مورد در تاثیرگذاری آن بر مطالبات غیرجاری م�

که مناسب  �ن معنیاست. به ا ینسب �ـ� بانک مفهومیه یت سرمای�ر، کفاید یاما از سو
ت یکفا د است. لذا معموالßییت بانک قابل تایزان آن بـر حـسب انـدازه و حجـم فعالیبودن م

بانک در  ییاز توانا �شود و شاخص�ن مییهـا تعییه بـه دارایه بر حسب نـسبت سـرمایسرما
رود �ت مناسب خود، به شمار میو اعاده موقع �احتمال یهاانیاز ز �ناش �جذب آثار منف

ها ییه به دارایب نسبت بزرگتر سرماین ترتیبه ا). ١٣٨٧گزارش بانک مرکزی از کمیته بازل، (
ه در یت باالتر سرمای�ر کفایا به عبارت دیه یتوسـط سرماهـا ییپوشـش بـاالتر دارا �به معن
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ارساده یاسـتفاده از معالزم به ذکر است است.  از مطالبات غیرجاری �احتمال یهاانیمقابل ز
قضاوت در خصوص  یاست که استفاده از آن را برا ییهاتیها شامل محدودییه به دارایسرما

ن است که با یت این محدودیکند. مهمتر�م همراه �� بانک با مش0التیه یت سرمایکفا
کـه بانـ�  �ـس0یـزان ریه بانک را بـا میزان سرمایتوان م�استفاده از آن به صورت کامل نم

�ـر، نـسبت یخود در معرض آن قرار دارد، مرتبط نمود. به عبـارت د یهایینسبت به دارا
را کـه  �گونـاگون �بانک یهاییدارا �س0یها وجود تفاوت در ساختار رییه به دارایسـاده سرما

غلبه بر مش0الت مزبور  یته بال برایم. بر این اساس کردیگ�ده میار دارند، نادیاخت ها دربانک
س� یه، ریمختلف سرما یف اجزایکنـد که ضمن تعر�ه مـیرا توص یاهیت سرماینسبت کفا

آنها قابل  �س0یناسب با درجه رب گوناگون و متیـق کـاربرد ضـرایمختلـف از طر یهـاییدارا
ساده  یهاسه با نسبتین نسبت در مقایتـه مـذکور ایل باشد. از نظرکمیو تعد یریگاندازه
 که در این مقاله از این معیار استفاده شده است. است تیواجد مز ییه به دارایسرما

 یریگبر ش0ل یانجام شده عوامل متعدد یها�ر اساس بررسهمانطور که بیان شد، ب
انجام  یهاج پژوهشیاز نتا یریگع و بهرهمنظور اطال مؤثر هستند. به یرجاریمطالبات غ

 یهاها در چارچوب پژوهشافتهیان مسئله، قراردادن یف و بیتعر ی�ران برایشده توسط د
انجام  یهاصه پژوهشدر ادامه خالبه درک رابط متغیرهای موثر بر مطالبات غیرجاری  �قبل

 .گردد�ه میارا �و خارج �شده داخل
ای در بررس� معیارهای سالمت در مطالعات داخل� به طور مستقیم تا به حال مطالعه

)، ١٣٩۵هم0اران (بانک� بر مطالبات غیرجاری صورت نگرفته است، اما مطالعات محمدی و 
 )١٣٩٠آبادی (پردل نوش و کردبچه) و ١٣٩٢پوستین چ� ()، ١٣٩۴( �گروسسیدش0ری و 

ای ها از پارهمطالبات غیرجاری بانککرده که در کارهای خود در بین متغیرهای موثر بر  اشاره
اند. نتایج استفاده کرده از متغیرهای سالمت بانک� همچون کفایت سرمایه و کیفیت دارایی

ها این تحقیقات نشان دهنده تاثیر کاهنده معیارهای یاد شده بر مطالبات غیرجاری بانک
 است.

)، بارر و ١٩٨٩کانت (توان به مطالعات دمیرگونگ مطالعات خارج� نیز م� در بین
 ١)٢٠٠٣داهل ()، شیروس و ۴٩٩١( یودل)، برگر و ۵٩٩١روزن ()، گورتون و ۴٩٩١هم0اران (

ها اشاره نمود که هم�� بر تاثیر مثبت ها بر مطالبات غیرجاری بانکدر مورد تاثیر رشد وام
 اند.ها اشاره کردهها بر مطالبات غیرجاری بانکاندازه بانک های بانک� ومتغیر رشد وام
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ها بر حجم مطالبات بانک� ها و سپرده) به بررس� تاثیر رشد وام٢٠١٠( ١فوس و هم0اران
ها امری0ا، کانادا، ژاپن و اروپا پرداخته است. نتایج بررس� این تحقیق نشان در بین بانک

بانک� موجب تاثیر منف� بر حجم مطالبات غیرجاری  هایدهد که افزایش در حجم سپردهم�
ها در این کشورها علت� برای افزایش در مطالبات گردد. همچنین رشد وامها م�بانک

 ها است.غیرجاری بانک
س� ینه عوامل مؤثر بر مطالبات معوق و ریرا در زم �پژوهش به )٢٠١٣(پستووا و مامونوو 

 یمطالعه مورد؛ یس� اعتباریکننده رنییتع �ن و بانککالعوامل اقتصاد «با عنوان  یاعتبار
 یبه طوردهد که های معیارهای بانک� نتایج نشان م�پرداخته است در بعد بررس� »هیروس

موجب کاهش مطالبات معوق شده است. و مدیرت بهتر نه کل، یهز ییش در کارایکه افزا
اند را متحمل شده یشتریس� بیر �فروشخرده یهاها با سهم قابل توجه وامن بانکیهمچن

 اند.از مطالبات معوق را به خود اختصاص داده یترو سطÂ باال
های سالمت بانک� بر ثبات مال� بانک ) به بررس� تاثیر شاخص٢٠١٣( ٢اونگ و هم0اران

) BHIهای متخب در جهان پرداخته اند. آنها با استفاده از پیشنهاد شاخص سالمت بانک� (
کوچ0تر پیشنهاد استفاده از این شاخص را کارا دانسته و تاثیر آن بر نفوذ  برای موسسات

 اند.های متخب در بین مشتریان مثبت ارزیابی کردهبانک
ها ها و سپردهای کفایت سرمایه و رشد وام) به بررس� تاثیر آستانه٢٠١۶( ٣ژانگ و هم0اران

ست. نتایج بررس� رگرسیون پانل آستانه ها در کشور چین پرداخته ابر مطالبات غیرجاری بانک
ها در ها و سپردهنشان دهنده این مهم است که رشد وام ٢٠١٢تا  ٢٠٠۶های برای سال

ها در چین دارد، به نحوی که های مختلف تاثیرمتفاوت� بر مطالبات غیرجاری بانکآستانه
مطالبات غیرجاری شود تاثیر بیشتری برکاهش هنگام� که مقدار کفایت سرمایه بیتشر م�

 ها دارد.بانک

 مدل پژوهش ٣
به بررس� نامتقارن متغیر مستقل )، ٩٩٩١( ٤ارائه شده توسط هنسن یاون آستانهیروش رگرس

پردازد. به نحوی که در این رگرسیون متغیر مستقل به یم م�دو یا چند رژ بر متغیر وابسته در
شود و تاثیر این متغیر بر متغیر وابسته به دو یا چند رژیم با توجه به نقاط آستانه تقسیم م�
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معموالß بر  �خطریروابط غ شود. در روی0رد سنت� این رگرسیونچند رگرسیون ش0سته م�
حات یو ترج یداور یهیزا است که بر پام نمونه به دو گروه به صورت برونیافت تقسیاساس ره

 یاریها و محل آن اختمیعداد رژن روش، انتخاب تیاستوار است. در صورت استفاده از ا یفرد
ج و ین صورت، صحت نتایاست. لذا در ا �قبل یات اقتصادینظر یهاییو بر اساس راهنما

که  یابه انتخاب نقطه �عیرا به طور وسیز است، زین زده شده سؤال برانگیتخم یپارامترها
 دهد، وابسته است.�آستانه در آنجا رخ م

رد، روش یگ�مورد استفاده قرار م یاآستانه یها لیه و تحلیکه در تجز ی�ریروش د
زا ها را به طور کامالî دروناست که شمار و محل آستانه �ونیا درخت رگرسی یپدریپ �ونیرگرس

ن مبحث ی). ا٢٠٠۵ ،١و ونگ �کند (ل�ن مییموجود تع یهاداده یسازتبراز م یریگو با بهره
د در اقتصاد ی� جدی� تکنی ی) با ارائه٢٠٠٠و  ٩٩٩١، ٩٩٧١( ٢توسط هنسن یبه طور جد

 توسعه داده شده است. �سنج
س یباشند که اند} t<T≤1i<n, ≤1:it, xit, qityمتعادل به صورت { یبیترک یهااگر داده

i س ینشان دهنده مقاط� و اندt ر وابستهیانگر زمان است. متغینما ity یار آستانهیمتغ و itq 
ن مدل به یا ی� بردار است. فرم ساختاری itx متغیر مستقله ک �اس0الر هستند در صورت

 است؛ر یصورت ز

)١(  

ا یکمتر itqر آستانه ینکه متغیمشاهدات بر اساس ا باشد.�تابع شاخص م I(.)که در آن 
ها توسط تفاوت مین رژیشوند. ا�م میم تقسیباشد، به دو رژ�م یاآستانه �شتر از یب

'ون یرگرس یهابیش

1 β  2و

' β ییشوند. شناسا�مشخص م '

1 β  2و

' β مستلزم آن است که
 یر آستانه این فرض شده است که متغیر نباشند. همچنیناپذرییدر طول زمان تغ itxعناصر 

itqیخطا یمورد جملهست. در یر نیر ناپذییز در طول زمان تغین ite فرض شده است که ،
 �م 2σانس محدود ین صفر و واریانگیم یع شده است و دارای0سان توزیروابسته و به طور یغ

آن،  باشد که بتوان بر اساس�م �ن مقدار یآنچه در روابط باال مهم است، تخم ).iidباشد (
ن یتخم ینمود. برا یبندمیتقس مقادیر کفایت سرمایهها را در دو گروه مجزا از نظر داده

قادیر متغیر شود که مهای متعددی بدین صورت تخمین زده م�ونی، رگرس� مختلف ریدامق

                                                                                                                                  
1 Lee & Wong 
2 Hansen 
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 ٪١شوند و به طور معمول درصدی (از از کوچ� به بزرگ مرتب م� �تبیین کننده آستانه 
های ابتدایی و انتهایی این مقادیر کنار گذاشته شده و از مقادیر میان� باق� ) از داده٪١۵تا 

پسماندهای هر  مربعاتمجموع ) برآورد شده و مقادیر ١مانده مدل رگرسیون� معدله (
گردد. پس از انجام این مراحل، مقدار بهینه آستانه محاسبه شده برابر رگرسیون محاسبه م�

پسماندها را حاصل کرده است.  مربعاتمجموع با مقداری است که رگرسیون با حداقل مقدار 
 شود:�ر محاسبه میها به صورت زماندهیمجموع مجذورات باق در هر رگرسیون

)٢( * *

1(γ) (γ) (γ)S e e=
 * *( ) (γ)* *(γ)* 

ق توابع شاخص ی، از طرS(γ)1 پسماندهاتابع مجموع مربعات های باال بر اساس گفته

� itI q γ<  ر را برقرار سازد:یاست که شرط ز ی، مقدار� ینهیدارد. مقدار به �بستگ �به 

)٣( � 1 ˆ  arg min S�� �
 

ار مهم است استنباط ی؛ آنچه بسشدن زده یتخم ،یاپس از آنکه ارزش آستانههمچنین 
'ب یا ضراید آزمون نمود که آین مرحله بایدر ا .استمعنادار بودن آن 

1 β  2و

' β تفاوت
. این باشد�م F یآمارهنه، ین زمیمورد استفاده در ا یر. آمارهیا خی�ر دارند ی0دیبا  یمعنادار

) معروف است که به صورت ١٩٩٩هنسن () LR( ییراستنماآزمون بر اساس نسبت حداکثر 
مقادیر بحران� آن از روش  و Fآماره برآوردکردن  یبرازیر قابل محاسبه است. الزم به ذکر است 

 استرپ استفاده شده استگیری بوتنمونه

)۴( j
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j
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S
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و تعداد آستانه  iپسماندهای مدل با تعداد رژیم مجموع مربعات دهنده نشان Siکه در آن 
i-1  است وs پسماندهای مدل با تعداد رژیم مجموع مربعات  نیزj=i+1 .است 

های های کفایت سرمایه و شاخصها تابع� از آستانهمطالبات غیرجاری بانک بر این اساس
 باشد.سالمت بانک� به شرح زیر م�
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ل�اریتم حجم مطالبات غیرجاری  NPLمتغیر  نشان دهنده زمان است. tام و  i بانک
های بانک� عدم کیفیت دارایی Assetمبتن� بر ریس�،  کفایت سرمایه Capها، متغیر بانک

که به صورت؛ نسبت مانده مطالبات به کل تسهیالت بانک� مطابق مطالعات حیدری و 
 معیار عدم کیفیت Maneg ) تبیین شده است. متغیر١٣٩٣( یاناحمد) و ١٣٩١هم0اران (

ها طبق معیار کمیته مدیریت است که به صورت نسبت کل تسهیالت اعطا شده به کل سپرده
 ١تواند به عنوان معیاری از کژمنش�محاسبه شده است، الزم به ذکر است این متغیر م� ٣بال 

ل0اریتم  Sizeل�اریتم اقالم خارج از ترازنامه است و متغیر  OBS. متغیر ها باشددر بین بانک
در این تحقیق از دو متغیر  (.)I تابع شاخصالزم به ذکر است است. ها های بانکراییحجم دا

 گردد.ها حاصل م�ها و وامرشد سپرده
مت معیارهای سالبهبود با توجه به مبان� نظری عنوان شده در قبل انتظار بر این است که 

� را به همراه داشته باشد. در بررسبانک� موجبات کاهش مطالبات غیرجاری در سیستم بانک�
اقالم  هاعناوین سهیم در ش0نندگ� نیترمهماز آنجا که اقالم زیرخط ترازنامه باید بیان کرد، 

 کبان طرف از اىوعده فقط و ندارند تیقطع ظاهر در ن اقالمیازیرخط ترازنامه هستند، 
 .شوند گنجانده کبان هاى�بده و هاییدارا در قالب تحقق صورت در توانند�م هک هستند

 در اختالل� هرگونه و است هابانک از طرف خطر رشیپذ از �کحا هاآن وجود صرف ،حالنیباا
 ه،ترازنام در آن اسکانع هکباشد داشته اقالم نیا بر یریتأث تواند�م �المللنیب بازارهاى

 .شود منجر کبان ستگ�0ورش به تواندم� حت� و ردهک وارد خدشه کبان سالمتبه

 نتایج ۴

 و جامعه آماری پژوهش هاداده ۴-١
تشر تجاری در ایران من بانک ١۶های ترازنامه های مورد استفاده در این تحقیق از دادهداده

فعالیت مستمر  ١٣٩۴تا  ١٣٨۵های شده توسط موسسه آموزش بانکداری که در بین سال
 ) است.١های پژوهش به شرح جدول (اند، استفاده شده است. خالصه آماری دادهداشته

                                                                                                                                  
1 Moral hazard 



 یو ارز �پول یهااستیس ساالنه شیهما نیوهفتمستیمجموعه مقاالت ب ٣١٢

 ١جدول 
 پژوهش متغیرهایخالصه آماری 

 LNPL ASSET MANEG LOBS SIZE CAP معیار

٩٢١٨٫٩ میانگین  ١۵۴١٫٠  ٠١٩١٫١  ٠۶٣١٫١١  ٣١٧٢٫١٢  ٩١١٢٫٠  
٨١١۵٫١٠ میانه  ٩٧١۴٫٠  ٧٩۶٨٫٠  ۵٩٣۵٫١١  ١٨٣٣٫١٢  ٢١٨٠٫٠  
٣۴۶٩٫١١ حداکثر  ٩۴١٣٫٠  ٧۴۶۴٫۵  ٨٩١۶٫١۵  ١٨٩٣٫١۴  ١۶۵۶٫٠  
۶۴١٩٫۴ حداقل  ٠٠٠٠٫٠  ۶٨٩۵٫٠  ۴١٢۵٫۶  ٩٧٠٨٫٩  ٠١٣٣٫٠  
٢۴٢١٫١ انحراف  ٢٧٩٠٫٠  ٣٠٠٨٫٠  ٢٨٨٣٫١  ١۶١٢٫١  ٠٩٨٠٫٠  
- چول�� ٨٠٣٩٫٠  ٨۶۵۶٫٠  ١٢١٨٫٢  - ٧٩١۶٫٠  - ٢٢٢۵٫٠  ۴٠٨٣٫٢  
٩٠١١٫۴ کشیدگ�  ٧٣۴٧٫٣  ۶٨١٠٫١١  ٧١٩۵٫٣  ٢۵۵٢٫٢  ۵٢٧٠٫٩  

ها محاسبه عدم کیفیت دارایی ASSETل�اریتم حجم مطالبات غیرجاری،  NPLدر این جدول 
عدم کیفیت مدیریت (کژمنش�)  MANEG، مانده مطالبات به کل تسهیالت بانک�شده از نسبت 

که بهل�اریتم اقالم خارج از  LOBSها، کل تسهیالت اعطا شده بانک سبتمحاسبه شده از ن
مایه موزن به ریس� بانکها مقدار کفایت سر CAPهای بانک� و ل�اریتم حجم دارایی SIZEترازنامه، 

 است

 پژوهش مدلبرآورد  ۴-٢
جهت بررس� غیرخط� در مدل رگرسیون مورد بررس� برای دو معیار متغیر  LRآزمون 

) خالصه شده است. همانطور که ٢ها در جدول (ها و واممشخص کننده آستانه رشد سپرده
مشخص است در این بررس� فرض صفر مبن� بر وجود عدم رابطه غیرخط� در تاثیر کفایت 

ها برای دو حالت تابع مشخص رد و وجود رابطه غیرخط� سرمایه بر مطالبات غیرجاری بانک
 گردد.کفایت سرمایه و مطالبات غیرجاری تایید م�

 ٢ جدول
 آزمون غیرخط$ بودن

لمد  مقدار احتمال آماره آزمون 
هامدل با تایع مشخص رشد سپرده  ٠۶٫١٠  ٠٣٠٫٠  

هامدل با تایع مشخص حجم وام  ۶۴٫١٠  ٠٠٠٫٠  
 منبع: نتایج نویسندگان

) ٣جدول (نتایج برآورد رگرسیون خط� و غیرخط� با توجه به معیارهای یاد شده در 
به آزمون لیمر و هاسمن نشان دهنده خالصه شده است. الزم به ذکر است رگرسیون با توجه 

 باشد.های پانل با اثرات ثابت م�در این جدول شرایط داده
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داری کل رگرسیون و های برآورد شده از لحاظ معن�همانطور که مشخص است رگرسیون
با توجه به نتایج کسب شده در این  های مختلف در وضیعت مناسبی قرار دارند.مقادیر آماره

ها در دوره و معن� داری بر مطالبات غیرجاری بانک متغیر کفایت سرمایه تاثیر منف�برآورد 
داشته است، به طوری که هم در رگرسیون خط� و هم در حالت غیرخط� این  ١٣٩۴تا  ١٣٨۵

پوشش  یبرا �ه کافید سرمایکه دارند با ییها�ژگیل ویها به دلانکمهم تایید شده است. ب
 یهابیخود را داشته باشند و مراقب باشند که آس یهاتیاز فعال �ناش یهاس�یدادن انواع ر

ه جذب شده تا ید توسط سرمایبا �ان احتمالیهرگونه ز .گذاران منتقل نشودوارده به سپرده
 یاژهیار ویت بسیها از اهمدر بانک �ه کافیل سرماین دلیند، به همیب نبیآس �اعتماد عموم

ها به ها است. بانکن مؤسسهیمت اسنجش سال یارهاین معیاز مهمتر �0یبرخوردار بوده و 
اعطا شده،  یهااز عدم بازپرداخت وام �ناش یهاانیتوانند در مقابل ز�ه خود میسرما یاتکا
ه به ینسبت بزرگتر سرما .کنند �ستادگیا �اتیعمل یتنگناها �ط نامساعد بازار و برخیشرا
ه یتر سرمات باالی�ر کفایا به عبارت دیه و یها توسط سرماییدارا ترپوشش باال �ها به معنییدارا

 .است �احتمال یهاانیدر مقابل ز



 یو ارز �پول یهااستیس ساالنه شیهما نیوهفتمستیمجموعه مقاالت ب ٣١۴

 ٣ جدول
 تجربی تحقیق مدلبرآورد 

 متغیرهای مستقل
 مدل خط�

 با اثرات ثابت
مدل غیرخط� با آستانه 

هارشد سپرده  
مدل غیرخط� با آستانه 

 رشد وام
    

٣٢٧٫۶ کیفیت دارایی *** ٨٢۵٫۵ *** ٩٢٧٫۶ *** 
 ( ٩٠١٫٧ ) ( ٠٠٠٫٧١ ) ( ٠٨٣٫٧١ ) 

٩١٠٫٠ کیفیت مدیریت ** ٠٠٣٫٠  ١٣٣٫٠ * 
 ( ٩۵٣٫٢ ) ( ٠۶٠٫٠ ) ( ٧۴٩٫١ ) 

١۴٨٠٫٠ اقالم زیرخط ترازنامه ** ٨١١٫٠ *** ٨٧٠٫٠ ** 
 ( ۶۴١٫٢ ) ( ۶۵٢٫۴ ) ( ۴٨۵٫٢ ) 

۵٨٩٫٠ اندازه بانک *** ۴٧۶٫٠ *** ۴٠٨٫٠ *** 
 ( ٣٠٩٫١١ ) ( ٠٧١٫٢٠ ) ( ٠٨۴٫۶١ ) 

- سرمایهکفایت  ٨۵٩٫٠ *** ‑ ‑ 
 ( ٠١٧٫٣‑ )   

‑٢٣۵٫١  ١کفایت سرمایه در رژیم  *** ۶١٩٫٠‑ * 
 ‑ ( ۵۵۵٫٣‑ ) ( ۴۵٩٫١‑ ) 

‑١٣٠٫٣ ‑ ٢کفایت سرمایه در رژیم  *** ۶٧٣٫٠  
  ( ۵۶٠٫۴‑ ) ( ۶۶۵٫٠ ) 

‑١٢۴٫٣ عرض از مبدا *** ٧۵٠٫١‑ *** ٨٢۶٢‑ *** 
 ( ٩٨۴٫٣‑ ) ( ٩٨٠٫۴‑ ) ( ۶٣٧٫۵‑ ) 
    

۵٨۵٫٠ ‑ مقدار آستانه  ٠٨١٫١١  
٠٧۴٫۶ لیمر Fآماره  ٠٠٫٠ لیمر Fاحتمال آماره    

٣۴٫١۵ آماره هاسمن ٠٠٫٠ احتمال آماره هاسمن   
٠٠٫٠ Fاحتمال آماره   ٠٠٫٠  ٠٠٫٠  
٨٩٧٫٠ ضریب تعیین  ٢١٩٫٠  ٠٣٩٫٠  

 داخل پرانتز مشخص شده است. tدر این جدول مقادیر آماره 
 درصد است ١٠و  ۵، ١داری در سطوح ***، ** و * به ترتیب معن�

نکته قابل توجه در این بررس� تاثیر تاثیر نامتقارن این متغیر بر مطالبات غیرجاری است، 
های بانک� زمان� که رشد ای رشد سپردهبه نحوی که در حالت تابع مشخصه آستانه

باشد تاثیر شاخص کفایت  ٠٫۵٨های بانک� کمتر از مقدار آستانه تخمین زده شده سپرده
ای است. به بیان دی�ر زمان� که رشد سرمایه کمتر و مقادیر باالتر از این مقدار آستانه

های بانک� از مقدار برآورد شده آستانه بیشتر شود متغیر کفایت سرمایه تاثیر به مراتب سپرده
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ت که در بررس� بیشتری بر کاهش حجم مطالبات غیرجاری را خواهد داشت. این در حال� اس
های پرداخت� از مقدار آستانه وام های پرداخت� زمان� که ل�اریتم حجممقدار آستانه حجم وام
داری مطابق با نظریه سالمت بانک� گردد کفایت سرمایه تاثیر معن�برآورد شده بیشتر م�

د که کفایت توان بیان کربدین ترتیب م� ها بی اثر است.نداشته و بر مطالبات غیرجاری بانک
های بانک� ها با توجه به مقادیر رشد سپردهسرمایه تاثیر نامتقارن� بر مطابات غیرجاری بانک

 های پرداخت� دارد.و حجم وام
های سالمت بانک� همانطور که از نحوه محاسبه متغیرها در بررس� تاثیر سایر شاخص

کیفیت مدیریت عدم  ها وکیفیت داراییعدم مشخص است، بهبود در شرایط متغیرهای 
 و مدیریت یهاییت دارایفیکگردد. ها م�موجب کاهش حجم مطالبات غیرجاری در بانک

م حج �ها و موسسات مالکبان ت دارد.یها اهمکه بانیت سرمایفاکها معموالß به اندازه کبان
ن اساس یبر هماند و ردهکن یگذاران تامخود را با استفاده از منابع سپرده یهاییاز دارا یادیز
هدف کاهش در تحقق  �آنها نقش مهمو بازگشت  ییزان درآمدزایها و میین دارایت ایفیک

تواند ها م�به طوری که کاهش میزان کژمنش� در بانک آنها خواهد داشت.مطالبات غیرجاری 
از مهمترین معیارهای کاهش حجم مطالبات بانک� باشد. چرا که تحقق اعتبار مشتریان پس 

ها و کاهش حجم مطالبات غیرجاری ها از جمله موارد بهبود کیفیت داراییریافت واماز د
 است.

ها در معیار اندازه بانک برخالف تئوری ایجاد صرفه های بانکافزایش در حجم دارایی
ت ها دارد. دلیل عالماقتصادی و کارایی است و تاثیر مثبت بر حجم مطالبات غیرجاری بانک

ها دانست چرا که در توان در مباحث� همچون عدم کارایی منابع و داراییاین ضریب را م�
های بزرگ کشور دارای عدم حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی در کشور اکثر بانک

های خود در مدیریت ریس� هستند، ی�0 از دالیل این مهم را توانایی مناسب از دارایی
که با پرداخت وام  مرتبط دانست های با مقیاس بزرگتوان به تسهیالت تکلیف� در بانکم�

ژانگ وری کمتر موجب این مهم شده است. این نتایج همچون مطالعات های با بهرهبه بنگاه
 عهای کشور چین هم راستا است.) در مورد بانک٢٠١۶(

ت همچنین در این برآورد مقادیر حجم اقالم خارج از ترازنامه تاثیر مثبت� بر حجم مطالبا
ها دارد. در این زمینه همانطور که قبال بیان شد این اقالم به عنوان اقالم غیرجاری بانک

ای از آنها در قالب مواردی هستند که به عنوان دارای عدم قطعیت هستند و بخش عمده
ها است که این نتیجه نشان دهنده در بانک ١کژگزین�منتغیرب برای جلوگیری از از ریس� 
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ن اقالم در کاهش ریس� کژگزین� به خوبی عمل نکرده و موجب افزایش مقادیر این است که ای
 مطالبات غیرجاری شده است.

 بحث ۵
ها و موسســات اعتباری در تمام� کشــورها امــری طبیع� و ایجاد مطالبات غیرجاری بانک

د بده� ول� نکتــه قابل تامل، میــزان مطالبات غیرجاری است. تخلف در استردا است.عادی 
یا عدم پرداخت بده�، بعضا ارادی و در بعضــ� مواقــ�، خارج از کنترل و اراده گیرنــدگان 

باشــد. با عنایت اعتبار بوده و به هر حــال، حدوث مطالبات معوق امری غیرقابل اجتناب م�
در این های اخیر رو به فزون� بوده و در ط� سالبه اینکه نســبت مطالبات غیرجاری در ایران 

حیطه اقدامات� در نظام بانک� جهت شفافیت و سالمت طبق معیارهای جهان� در حال اجرا 
است. نظر به اهمیت موضوع کفایت سرمایه به عنوان معیاری جهت استح0ام بنیه مال� 

های مال� و افزایش حجم مطالبات غیرجاری در این سیستم، این ها در رویارویی بحرانبانک
های سالمت بانک� با تاکید بر معیار کفایت سرمایه به صورت � تاثیر شاخصمطالعه به بررس

 غیرخط� و با استفاده از رگرسیون آستانه پرداخته است.
دهد که بین متغیر کفایت نشان م� LRنتایج تحقیق بر اساس آزمون رابطه غیرخط� 

 غیرخط� وجود دارد.سرمایه و مطالبات غیرجاری در حضور سایر متغیرهای توضیح� رابطه 
ای نتایج بررس� این مهم گویای این واقعیت است که افزایش در کفایت سرمایه تاثیر کاهنده

بر حجم مطالبات غیرجاری به صورت خط� و غیر خط� دارد به نحوی که در مدل غیر خط� 
ثیر کفایت گردد تاهای بانک� افزایش یابد و از مقدار آستانه بیشتر م�هر اندازه که رشد سپرده

سرمایه بر کاهش حجم مطالبات غیرجاری بیشتر است. الزم به ذکر است در این بررس� 
های پرداخت� بر مطالبات مشخص گردید که کفایت سرمایه در مقادیر بیشتر از آستانه حجم وام

دهد. در بررس� سایر متغیرهای غیرجاری بی تاثیر بوده و به نوع� کارایی خود را از دست م�
سالمت  بهبود هاین دهنده سالمت بانک� نیز به خوبی نتایج گویایی تاثیر مناسب شاخصنشا

 ها است.بانک� بر حجم مطالبات غیرجاری بانک
توان بیان کرد که الزامات سالمت بانک� و اصالحات نظام بانک� از طریق بدین ترتیب م�

غیرجاری و ثبات مال� تواند بستری برای کاهش حجم مطالبات مدیریت و نظارت آن م�
 ها را فراهم آورد.بانک

در بهبود سالمت بانک� و نظارت  اکنون نیزکه همسیستم بانک� و بانک مرکزی همچنان
تواند باعث شود اصالح نظام بانک� تا رسیدن به ردی که م�ااند مواین راه را آغاز کرده بهتر

ها و پویایی کیفیت سرمایه و داراییباید در این مسیر هدف تداوم داشته باشد این است که 



 ٣١٧ هابانک یرجاریبر مطالبات غ هیسرما تیکفا یااثر آستانه

 

های های تکلیف� و همچنین تبین موسسات اعتبارده� جهت کاهش ریس�کاهش وام
 و کژمنش� مورد نظر این نهادها قرار ب�یرد. ١کژگزین�
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 یرانسپرده در ا یمهنظام ب یبرا ین�تقن یالpو یهارا

 †ید طالبمحم *دطه خراطهامحم

 یاستمواجه بوده اند. همواره س �مختلف یدر طول زمان با بحران ها یاقتصاد ینظام ها
 راه حل یهوارا یابی یشهنظران بالفاصله پس از هربحران به دنبال روصاحب یانمجر گذاران،

 استوار �تالشها برچند رکن اصل ینهمه ا �از انها بوده اند. محوراصل یریجلوگ یبرا ییها
پوشش  یمتعدد برا یابزارها وروشها یهارا �،نظام مال یرو یشپ یها ریس� ییشناسا است:

ازهمه وبازار ها،  �واطالعات یات�عمل �وکارائ یات�وعمل �اطالعات یتارتقاء شفافها،  یس�ر ینا
 هابانک از بروز بحرانها. یش�یریپ یبرا �نظارت یواستفاده از ابزارها یمهمتر مقررات گذار

. سپرده گذاران به باشند�م �در نظام مال یتفعال �به عنوان جبهه اصل یوموسسات اعتبار
ورد همواره م �نظام مال ینقطه اتکا ینوبالتبع مهمتر �نظام بانک ینقطه اتکا ینعنوان مهمتر

 اندیش�ه درآنها وچار �از بروز نگران یریاعتماد در سپرده گذاران وجلوگ یشتوجه بوده اند. افزا
ر مهم د یاز نهادها ی�0 همه اقدامات بوده است. �آنها به عنوان بخش اصل یانجبران ز یبرا

 ییدمف �خود نهاد نظارت ی�اهاست که در جا سپرده ییمهاعتماد سپرده گذاران نهاد ب یشافزا
 �ینتقن یدبا نگاه به سابقه مف یسندگانمقاله نو دراین باشد. �م یداربانک یدر جهت توسعه

 �به بررس یااز روش کتابخانه یریگکه با بهره دانند�مناسب م �در جهان، آن را مرجع
 �کل یمحورها یینو تب �جهان یاتاز تجرب یریاند تا با ال�و گبرآمده �مخاطرات متنوع بانک

 کرده و نکات یدتاک یراننهاد در ا ینا بخش�اثر یسپرده بر حداکثرساز یمهحاکم بر نهاد ب
 .یندها ارائه نماصندوق ضمانت سپرده روییشبر مقررات پ یدیمف
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 مقدمه ١
های گذشته بسیاری از کشورهای جهان در سیستم پول� و بانک� خود با مش0الت در دهه

، ١٩٩۶اند، به طوری که در تحقیق انجام شده در سال عدیده و بعضا جدی مواجه بوده
سال  ٢۵کشور در  ١٣١)، IMFعضو صندوق بین الملل� پول ( ١٨١مشخص گردید که از 

). بحران بانک� ١٣٨۵اند (پژوهش0ده پول� و بانک�، یدهرو گردگذشته با بحران بانک� روبه
ای به شدت آسیب دیده باشد ها در اجرای نقش واسطهوضعیت� است که توانایی بانک

)Davis and Karim, 2008شود وضعیت ) آنچه که در این جا از آن به بحران بانک� یاد م�
ها این شرایط ورش0ستگ� بانک ها یا موسسات اعتباری است؛ درمنته� به ورش0ستگ� بانک

 & Demigruc-Kuntباشند (ها قادر به پرداخت دیون خود نم�گسترش یافته و بانک
Detragiache, 1998توان به این نتیجه دست یافت که این تر م�) اما با نگاه� عمیق

 توان از آن به بحران یاد کرد.ای است که م�وضعیت آخرین مرحله
شود، ها و موسسات اعتباری منجر م�عوامل� که در نهایت به توقف یا ورش0ستگ� بانک

 نماید. وقوع بحرانهر کدام به تنهایی برای منهدم سازی ی� نظام پول� و بانک� کفایت م�
آید اما از آور به نظر م�ها و موسسات اعتباری اگرچه امری غیرمنتظره و ش�فتبرای بانک

آید. گزارشات حاک� از دی این موضوع امری متداول و شایع به حساب م�دهه هفتاد میال
اند که آرژانتین و بانک با بحران مواجه شده ١٩٠بال� بر  ٢٠١١تا  ١٩٧٠این است که از سال 

 ,Laeven & Valenciaاند (جمهوری کنگو با بیش از دو بحران سیستماتی� مواجه شده 
های گذشته ها و موسسات اعتباری در دهههایی که بانکرانی بح). با نگاه� به پیشینه2013
گردد. های پول� و بانک� تماماً مشاهده م�اند، سیر تکامل� نگاه به بحرانها مواجه بودهبا آن

دهند که تبلور ها را تش0یل م�ها مهمترین نهادهای مال� آندر بسیاری از کشورها بانک
های پول�، فراهم آوری شرایط و خدمات سازی سیاستیتوان در اجرایعملیات آنان را م�

ها بوده است پذیران و ارزیابی ریس�گذاران و سپردهمابین سپردهپرداخت�، تنظیم روابط ف�
)Garcia, 1999.( 

های ) و با بررس�Garcia, 1999ها ذاتاً در معرض اعسار و کمبود نقدینگ� هستند (بانک
های صورت گرفته به حساب ها خود منشا اصل� بحرانکه بانکشود انجام گرفته، فهمیده م�

ها در ایران نیز مانند سایر کشورهای درحال توسعه، به علت ). بانکHardy, 1998آیند (م�
تری در خصوص تامین مال� برخوردار محدودیت فعالیت سایر موسسات مال� از نقش حساس

واند ثبات مال� را به مخاطره اندازد (زارع� تهستند. بنابراین وقوع بحران در این بخش، م�
ها با های مال� است که در آن، بانک). بحران بانک� ی�0 از انواع بحران١٣٩۴و کمیجان�، 



 ٣٢١ رانیسپرده در ا مهینظام ب یبرا �نیتقن یال�و هیارا 

 

 & Laevenشوند (هایشان مواجه م�گذاران برای برداشت سپردههجوم ناگهان� سپرده
Valencia, 2013را به خود اختصاص داده تواند دالئل متعددی ) که این هجوم بانک� م�

ها یا ریس� نقدینگ� ها در معرض ورش0ستگ� قرار گرفتن بانکباشد دالئل� که از آن
)Diamond & Dybvig, 1983) و یا ریس� اعتباری (Herring & Wachter, 1998 (

توان یاد کرد. آنچه که باید مهم دانسته شود این است که ریس� در هرحال وجود دارد را م�
)Culp, 2001مدیریت ریس� است. ای داردآنچه که در خصوص ریس� اهمیت ویژه ) و 

های متفاوت ابتداً به معرف� انواع در بخشنویسندگان در این اثر به دنبال آن هستند 
پردازد و به کنکاش هایی که بانک ها و موسسات اعتباری با آن ها مواجه هستند م�ریس�

ها د. سپس راه0ارهای به کار گرفته شده نسبت به ریس�ها م� پردازناجمال� هر ی� از آن
تبیین خواهند شد و که در این راستا صحبت از سازوکار و اصول الزم و اساس� نظارت بر 

شود. ها و موسسات اعتباری از اهم موضوعات� است که در این بخش به آن پرداخته م�بانک
در این راستا  پیش رو برجسته م� شود.تدریجاً بحث گرایش به نظام بیمه سپرده در مقاله 

نویسندگان به منظور شالوده ریزی این نهاد در نظام بانک� کشور به بررس� موردی و تفصیل� 
در بخش . نهایت امر آنکه اصل� تری محورهای مقررات� در کشورهای منتخب خواهند نشست

الملل� وجه به تجربیات بیننتیجه گیری نیز، کلیات تقنین� نظام بیمه سپرده در ایران را با ت
کلیه این فرآیند در چارچوب  و اسناد قانون� در یازده بند مورد اشاره قرار خواهند داد.

 به رشته تحریر درآمده است. ایروش کتابخانهتحلیل� انجام شده است و به ‑توصیف�

 های بالقوه صنعت بانکداریمعرف� ریس1 ٢
 جادیا رغم �عل و دارد قدمت صنعت نیا تیفعال اندازه به یبانکدار صنعت در س�یر سابقه
 افتهی زین شیافزا بل0ه نداشته کاهش تنها نه س0هایر ،یبانکدار در ینوآور و خدمات در تنوع
 یها حوزه به ورود �،یال0ترون یبانکدار جادیا جمله از �بانک یتهایفعال گسترش رایز است

 .است داشته همراه به را دیجد ییها�سیر ،�مال یها بحران بروز و �الملل نیب یبانکدار
 در ینوآور و تیفعال شیافزا بانکها، تیفعال بودن �الملل نیب جمله از متعدد �عوامل وجود

 در رندگانیگ وام ییتوانا عدم ،�ورش0ستگ و �مال یبحرانها جادیا ،یبانکدار صنعت
 تا ربازید از شدن �جهان از �ناش یاقتصاد روابط و معادالت شدن دهیچیپ و �بده بازپرداخت

 دیتهد تحت را بانکها تیفعال د،یتهد �ی عنوان به همواره س�یر دهیپد که شده سبب کنون
 یدهایسررس در وامها وصول عدم احتمال به توان �م عوامل نیا جمله از .دهد قرار یجد

 بیترک از �ناش انیز شیافزا وال� م س�یر ها،ییدارا گرفتن قرار بیآس معرض در مقرر،
 بارزتر �هنگام یبانکدار صنعت در س�یر تیریمد به توجه لزوم .کرد اشاره ترازنامه نامناسب
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 گذاران، سپرده سهامداران، ران،یمد جمله از �سازمان برون و درون عوامل که گردد �م
 از. دارند ژهیو یا توجه مهم نیا به بازل تهیکم مانند �الملل نیب ینهادها و �دولت ینهادها

 رخداد احتمال و نانیاطم عدم در آنها مشترک وجه که است شده هیارا یمتعدد فیتعار س�یر
 احتمال که یامر به اقدام و خطر از است عبارت لغت در س�یر .باشد �م خسارت و انیز

 .باشد�م انتظار مورد بازده از �واقع بازده انحراف یمعنا به اصطالح در و باشد آن در یخطر
 که باشند�م ریناپذ انکار �اتیواقع بل0ه ستندین یمجاز یامور �بانک یهاتیفعال در هاس�یر

 تیریمد استقرار .است یضرور بالفعل و بالقوه اثرات جهت به آنها �علم تیریمد ضرورت
 یهاتیفعال و معامالت س�یر از �ناش �احتمال یانهایز کاهش به منجر هابانک در س�یر

 سهامداران ثروت و سود شیافزا و عمل0رد سطÂ یارتقا نهیزم صورت نیا در که گردد�م �بانک
 یسو از حرکت با رد،یگ قرار کار دستور در س�یر کنترل اندازه هر نیبنابرا شود،�م فراهم

در ادامه  .شود�م کاسته زین س�یر زانیم از ینسب نانیاطم عدم یسو به کامل نانیاطم عدم
 نماییم.های بالقوه صنعت بانکداری را معرف� و بررس� م�به صورت گذرا انواع ریس�

 های مال�ریس1 ٢-١
توان در موارد زیر احصا نمود: ریس� نرخ ارز، ریس� نرخ سود، ریس� های مال� را م�ریس�

 اعتباری، ریس� نقدینگ�، ریس� سطÂ عموم�، ریس� تغییرات قیمت سهام و ریس�
در صدر پردازیم. گذاری مجدد. در ادامه به اختصار به شرح و بسط مهمترین موارد م�سرمایه
ی تغییرات در نرخ ارز این ریس� به واسطهقرار دارد.  ١نرخ ارزهای مال� مهم ریس� ریس�

تواند ارزش ای است که در آن تغییرات نرخ ارز م�آید. ریس� نرخ ارز، مخاطرهپدید م�
نیز  ٢نرخ سود. بالتبع ریس� نرخ ارز، ریس� ها را تحت تاثیر قرار دهدو حت� بده� هادارایی

از عوامل مهم و تاثیرگذار در اقتصادنوسان نرخ از اهمیت قابل توجه� برخوردار خواهد شد. 
های مال� به صورت دارایی های خود راها برخ� داراییاست. در صورت� که سازمان سود

های ین ریس� مواجه خواهند شد. در حقیقت تغییر در نرخ سود و دارایینگهداری کنند با ا
کند که شرکت تعهدات مال� داشته باشد (راع� و سعیدی، مال� هنگام� اثر خود را نمایان م�

گیری ریس� نرخ سود مستقیم محسوب ). مرور زمان، عامل� کلیدی در اندازه۶۵ ص ،١٣٨٣
ترین قدیم� ).World Bank and International Monetary Fund, 2005شود (م�
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دهد که وام آید. ریس� نکول هنگام� رخ م�به شمار م� ١نکولهای مال�، ریس� نوع ریس�
گیرنده به علت عدم توان یا تمایل، به تعهدات خود در مقابل وام دهنده و در تاریخ سررسید 

به  ٢نقدینگ�. آخرین ریس� مهم مال� نیز ریس� )١٣٨٣کند (راع� و سعیدی، عمل نم�
ریس� نقدینگ� در صورت فقدان پول نقد برای بازپرداخت تعهدات به وجود  آید.حساب م�

آید. هنگام� بانک دارای نقدینگ� کاف� نیست که نتواند منابع کاف� را از طریق افزایش م�
(پژوهش0ده پول� و بانک�،  بیاورد های خود به پول نقد، به دستها و یا تبدیل داراییبده�
١٣٨۵.( 

 
 بر صنعت بانکداری ریس�تاثیرگذاری  .١ش�ل 

 های غیر مال�ریس1 ٢-٢
آیند. مهمترین  ِم�های مال� به حساب های غیر مال� محرک ریس�در حقیقت ریس�

های غیر مال� عبارتند از: ریس� مدیریت، ریس� سیاس�، ریس� عملیات�، ریس� ریس�
پردازیم و نسبتشان را ن و مقررات و ریس� منابع انسان� که به شرح مختصر هری� م�قوانی

های غیرمال� مهم ریس� داریم. از نخستین ریس�ها بیان م�با موسسات اعتباری و بانک
ی ی� شرکت، بانک یا موسسه اعتباری، زننده ترین اتفاقات به بدنهکه ی�0 از آسیب ٣مدیریت

 & Kim & Leeجای مدیران اجرایی را به همراه دارد. (ست و نابهیعن� تصمیمات نادر
1998Francis, نیز بسیار مورد توجه قرار دارد. در  ٤). پس از ریس� مزبور، ریس� سیاس�

تر برسانند که های قویهای ضعیف به لحاظ سیاس� بخواهند منافع� به گروهصورت� که گروه
آید که بر گیرد، عموماً تغییرات� به وجود م�م�این تالش برای تح0یم وضعیت خود صورت 

ی مراج� حقوق�، قضایی یا گذارد. هنگام� که این تغییرات از ناحیهها اثر م�ارزش دارایی
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شود (راع� و سعیدی، وجود آمده ریس� سیاس� نامیده م�اداری دولت باشد ریس� به
های خود را به خوبی به انجام نرساند با ). چنانچه موسسه اعتباری یا بانک� عملیات١٣٨٣

 ١) که به ریس� عملیات�١٣٨۵ریس� عملیات� مواجه خواهد شد (پژوهش0ده پول� و بانک�، 

که منشا این ریس� از عمده تغییرات� است که در   ٢مشهور است. ریس� قوانین و مقررات
آید. نهایتاً، های غیرمال� پر اهمیت به حساب م�شود ازدی�ر ریس�م�قوانین و مقررات ایجاد 

ها، موسسات با از دست دادن نیروهای کارآمد یا پرسنل مشغول در موسسات اعتباری یا بانک
 ).١٣٨۵شوند (پژوهش0ده پول� و بانک�، مواجه م� ٣با چنین ریس� منابع انسان�

 کارهای مقابله با ریس1راه ٣
های مال� در یت انواع ریس� ها روشهای مختلف� مطرح هست در خصوص ریس�برای مدیر

های علم� برای مدیریت آن از قبیل ی با حل معضل ریس� نرخ سود، روشرابطه
تدوین گردیده است. نظارت موثر هیات مدیره  ٥و تطابق دیرش ٤سازیهای مصوناستراتژی

های گیری و کنترلسیستم کنترل و اندازههای مناسب، وجود ها و سیاستو مدیرعامل، روش
های موثر بر کاهش میزان این ریس� هستند (پژوهش0ده پول� و حلگسترده از جمله راه

که هایی انجام شده است؛ همانند آنهای غیر مال� نیز توصیه). نسبت به ریس�١٣٨۵بانک�، 
(پژوهش0ده پول� و بانک�، سهام� خریداری گردد که مدیران سازمان از سهامداران آن باشند 

های مدیران وروابط آنان ارتباط جایی که این نوع ریس� با ویژگ�) ول� باید دانست از آن١٣٨۵
های مورد توجه و مداقه قرار نگرفته است. از میان ی سایر ریس�تنگاتنگ� دارد، به اندازه

ریس� قوانین و های غیر مال� نامبرده، ریس� مدیریت، ریس� عملیات� و تمام� ریس�
ها درگیر ها با آنهایی هستند که موسسات اعتباری و بانکریس� مقررات از مهمترین

ها هایی که به تنهایی ورش0ستگ� و انحالل بالقوه موسسات اعتباری و بانکهستند. ریس�
 ).١٣٨۵را در پی دارند. (اکبریان و دیانت�، 

ریزی نظام مناسب و رائه شده است پیدرکنار روشهای مختلف� که برای مدیریت ریس� ا
ها و های بانکبر نظام مال� وبخصوص اعمال و فعالیت دقیق مقررات� ونیز سیستم نظارت�

موسسات اعتباری حاکم نقش مناسبی در مدیریت ریس� نهادها ونهایتا جلوگیری از 
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 مراه دارد.به ه ها و موسسات اعتباریمخاطرات ناش� از توقف و در نهایت ورش0ستگ� بانک
نظام بیمه سپرده از جمله اقدامات تقنین� ونظارت� است که به طور خاص دراین مقاله  استقرار

 به آن م� پردازیم.

ها و های بانکریس1جهت تخفیف  نظارت موثر بر سیستم بانکداری ٣-١
 موسسات اعتباری

ارت� موثر بر به جهت دسترس� به مهمترین اصول و مالکات الزم جهت ارائه ی� نظام نظ
الملل� بازل ترین منابع موجود، مبان� و اصول کمیته بینداری ی�0 از غن�سیستم بانک

گانه وپنâباشد. این اصول و مبان� در ی� سند واحد قانون� تحت عنوان اصول بیستم�
 این اصول به نظام بیمه سپرده در ادامه برخ� از مهمتریناند که نظارت بانک� موثر ذکر شده

 :شوندبیان م�به شرح ذیل یابد نیز ارتباط م�
 بر نظارت ریدرگ که یاموسسه هر یبرا �بانک نظارت موثر ستمیس �اصل اول؛ ی )١

 ستیبا�موسسات م نیدارد ا �مشخص یهاتیمسئول و اهداف است، �بانک یواحدها
 مناسب چارچوب �ی وجود نیباشند همچن برخوردار �کاف منابع و �اتیعمل استقالل از

 صدور درخصوص یمواد شامل که یاست؛ چارچوب یضرور �بانک نظارت یبرا �قانون
 زانیم �بررس یبرا را �اراتیاخت بوده، آنها بر مستمر نظارت و �بانک موسسات یبرا مجوز

 شامل و نموده ضیتفو آن �سالمت و صحت زین و نیقوان با بانکها عمل0رد انطباق
 و ناظران نیب اطالعات تبادل یبرا الزم داتیباشد، تمه بازرسان از �قانون یهاتیحما

 گردد. لحاظ ستیبا�م خود نوبه به زین اطالعات گونهنیا محرمانه یهاجنبه حفظ
 رد و �بررس به که باشند برخوردار اریاخت نیا از �بانک ناظران است الزماصل چهارم؛  )٢

 و اشخاص ریسا به تیمال0 از یاعمده بخش انتقال مستلزم که بپردازند �طرح هرگونه
 است. آنها توسط موجود یهابانک مناف� کنترل یا

 یمناسب حداقل و �اطیاحت الزامات نییتع به نسبت ستیبام� �بانک بازرساناصل ششم؛  )٣
 یهایس�یر انعکاس به دیبا الزامات نیند اینما اقدام هابانک هیکل یبرا هیسرما تیکفا از

 جذب در هاآن تیقابل به باتوجه را هیسرما اجزاء و شده آنها متقبل بانکها که بپردازند
 نیا هستند، فعال �المللنیب عرصه در که یبانکهای یبرا د حداقلینما فیتعر ها،انیز

 است، شده نیمع آن یه هایاصالح و لزبا هیسرما توافقنامه در که آنچه از دینبا الزامات
 باشد. کمتر
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 هایدارای تیفیک یابیارز یبرا بانکها که شوند قان� ستیبا�م �بانک ناظراناصل هشتم؛  )۴
 یهاروش و هاهیرو ها،استیس شده؛ سوخت مطالبات یهااندوخته و ذخائر تیکفا و

 هستند. بندیپا آنها و به نموده جادیا را یمناسب
 ،�شناسائ جهت هابانک که شوند مطمئن ستیبا�م هابانک بازرساناصل یازدهم؛  )۵

 و �المللنیهای بوام یاعطا در وجوه انتقال س�یر و یکشور س�یر کنترل و نظارت
 نیا پوشش جهت �م0ف ذخائر حفظ به منظور زین و خود، یگذارهیسرما یهاتیفعال

 باشند.�م یمناسب یهاهیرو و هااستیس یدارا ها،س�یر لیقب
 ،یشناسای جهت هابانک که شوند مطمئن ستیبا�م �بانک بازرساناصل سیزدهم؛  )۶

 از �جامع ندیفرآ یدارا �ر،ید مهم یهاس�یر �تمام کنترل و نظارت ،یریگاندازه
 مواق� در و ارشد) بوده تیریمد و رهیمد اتیه مناسب نظارت شامل( یس�ر تیریمد

 کنند.�م اقدام ها،س�یر لیقب نیا با مقابله جهت هیسرما صیتخص به لزوم،
 درک و بوده تماس در بانک تیریمد با منظم بطور ستیبا�م بازرساناصل هفدهم؛  )٧

 باشند. داشته موسسه آن اتیعمل از �جامع
 یهاگزارش ها،آن لهیوسبه که باشند یابزارهای یدارا دیبا �بانک ناظراناصل هجدهم؛  )٨

 و نموده یآورجم� هابانک از �قیتلف و یانفراد به صورت را یآمار اطالعات و �اطیاحت
 دهند. قرار لیتحل و هیتجز و مطالعه مورد را هاآن

 ای �نظارت اطالعات مستقل یابیارز جهت را یابزارهای دیبا �بانک ناظراناصل نوزدهم؛  )٩
 باشند. داشته اریاخت در �خارج حسابرسان توسط و یا یحضور یها�بررس قیطر از

 از �کاف سوابق هربانک که شوند مطمئن ستیبا�م �بانک ناظراناصل بیست و ی0م؛  )١٠
 جیرا یهاوهیش و ها�مش خط براساس که �کند؛ سوابق�م ینگهدار را خود یهاتیفعال

 و �واقع یریتصو که کند�م فراهم را ام0ان نیا بازرسان یبرا و شده هیته یحسابدار
 بر ند عالوهینما کسب بانک آن یتجار اتیعمل یسودآور و �مال تیوضع از منصفانه

 �مال یهاصورت منظم انتشار به نسبت بانک که شود حاصل نانیاطم نیا دیبا ن،یا
 ند.ینما�منعکس م کامل بطور را بانک آن تیوضع که یهایکندصورت�م اقدام خود

 داشته اریاخت در یمناسب �نظارت یابزارها ،�بانک ناظران است الزماصل بیست و دوم؛  )١١
 یهانسبت حداقل لیقب از �اطیاحت الزامات نیتام در هابانک که �زمان در باشند تا

 مناف� که�هنگام ای و کرده، �چیسرپ �نظارت ضوابط از ای دهیورز ه قصوریسرما تیکفا
 به موق� انجام به نسبت دارد، قرار خطر معرض در ی�رید قیطر هر به گذارانسپرده

 بازرسان یتوانای شامل ستیبا�م امر نیا حاد، طیشرا ند درینما اقدام �اصالح اقدامات
 باشد. آن لغو شنهادیپ ای �بانک مجوز ابطال در
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 با بخصوص ربطیذ بازرسان ریسا با اطالعات تبادل و تماس جادیااصل بیست و چهارم؛  )١٢
بازل، ( دهد.�م لیتش0 را �قیتلف نظارت از �مهم بخش مقصد، کشور �نظارت مراج�
٢٠١٢( 

 های الزم در نظارت موثر بر سیستم بانک�شرطپیش ٣-١-١
گانه فوق، نظام اقتصادی و وپنâنیل به به مالکات و معیارهای مذکور در اصول بیستجهت 

باشد که در صورت فقدان هرکدام این اصول با ابزارهای هایی م�شرطبانک� نیازمند پیش
 مرتبطه خود کارایی الزم و کاف� را نخواهند داشت. اهم این ترتیبات عبارتند از:

 مستمر در سطÂ کالن. های اقتصادی سالم وسیاست )١
 وجود ی� زیر ساخت توسعه یافته عموم� خوب. )٢
 وجود انظباط موثر در بازار. )٣
 ها.های کارا و موثر برای حل مش0ل بانکوجود روش )۴
 )١٣٨۵های نسبی سیستماتی�. (پژوهش0ده پول� و بانک� های ارائه حمایتم0انیسم )۵

الم و مستمر در سطÂ کالن و های اقتصادی سهای نام برده، سیاستشرطاز میان پیش
ی آیند که نحوهساخت توسعه یافته عموم� خوب جزو موارد کالن به حساب م�وجود ی� زیر

 آورد. با این وجود، ایجاد ی�هایی را فراهم م�رفتار اقتصادی و مال� دولت چنین زمینه
و در نهایت های کارا برای حل معضالت بانک� انضباط موثر، تعریف و عملیات� کردن روش

هایی هستند که با به کارگیری و تعریف شرطپیش برخورداری از م0انیسم حمایت� از جمله
های توان زمینهی� سیستم قوی و کارآمد و حاکم نمودن ی� نظام تقنن� منسجم م�

داری را فراهم آورد. البته ناگفته نیست که برخورداری از نظارت موثر بر سیستم بانک
یافتن� های اقتصادی سالم نیز از طریق تقنین دستتوسعه یافته و سیاستهای زیرساخت

ی جدی از سوی دولت تغییرات هستند ول� در خصوص این دو مورد، تقنین بدون وجود اراده
های توسعه یافته، وجود ی� سیستم نماید در خصوص زیرساختمحسوس� را ایجاد نم�

 ری و وجود سیستم نظارت� موثر بانک� از جملهحقوق� تجاری، اصول و قوانین جام� حسابدا
 باشند.یافتن� م�مواردی هستند که از طریق تقنین دست

 ها و موسسات اعتباریهای بانککمیته بازل بر ریس1نظارت� تطبیق اصول  ٣-١-٢
ها و موسسات اعتباری با هایی که بانکها در خصوص انواع ریس�با عنایت به تمام گفته

گانه کمیته بازل وپنâو همچنین اصول بیست ‑اعم از مال� و غیر مال� ‑جه هستندها مواآن
کارهای ارائه ها با راهداری، به بررس� تطبیق� ریس�در خصوص نظارت موثر بر نظام بانک
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ای ) از درجه اهمیت ویژه١های مذکور، ریس� نکول (اعتباریشده م� پردازیم. از میان ریس�
ای را به آن اختصاص گانه بخش عمدهوپنâمندرجات در اصول بیستبرخوردار است و 

های اعطای اعتبار اصل هفت مقرر داشته است که که با استاندارد اند. در رابطهداده
گذاری و اعطای وام توسط هر بانک، بر اساس استانداردها انجام شود. های سرمایهفعالیت
ردهای تعریف شده هیات مدیره پرداخت گردند و های اعطای وام باید طبق استاندافعالیت

 ها باید دارای سیستم اطالعات اعتباری قوی باشند.بانک
های های نگهداری شده جهت پوشش خسارتدر خصوص ارزیابی کیفیت و کفایت دارایی

کار های بازنگری در مشتریان در دستورعدم پرداخت وام، اصل هشتم باید سیاست
شود، آن ای داده م�رار ب�یرد. چنانچه نسبت� به دریافت وام، وثیقههای نظارت� قسیستم

 بایست از لحاظ اعتبار مورد ارزیابی قرار ب�یرند.وثیقه م�
ی�0 از مهمترین منشاهای ریس� اعتباری، اعطای وام کالن به افراد خاص است که اصل 

های ز اعمال محدودیتنهم الزامات� را برای ناظرین در نظر گرفته است. این اصل حاک� ا
ها ملزم نماید تواند بانکهاست. به عنوان مثال ناظر م�ای نسبت به حجم این قبیل وامویژه

 گیرند را به کمیتهی بانک را در برم�درصد سرمایه ١٠هایی که بیش از که فهرست� از وام
یل یا به افراد فامناظر سیستم بانک� تحویل دهد. مورد مشابه دی�ر در این زمینه اعطای وام 

گانه به آن پرداخته است. ناظرین بهترین روش� وپنâآشناست که اصل دهم از اصول بیست
ی شرایط اعطای وام به آنان با شرایط توانند در پیش ب�یرند مقایسهکه در این خصوص م�

 اعطای وام به افراد عادی است.
نقدینگ�، اصل سیزدهم از  های دی�ر اعم از ریس� نرخ سود و ریس�نسبت به ریس�

 بایست استانداردهایی رااصول مذکور تعیین تکلیف نموده است؛ از این جهت که ناظرین م�
ها از غنای کامل در جهت برخورد با ی این ریس�تعریف نمایند که در عین پیشرفت روزانه

به  وطالعات صحیح گیری از این استانداردها مرهون داشتن اها برخوردار باشند البته بهرهنآ
ر ها و موسسات اعتباری است. مازاد بر این موارد سایر اصول مندرج دموق� از وضعیت بانک

ها و موسسات اعتباری در نظر ای را نسبت به بانکالملل�، استح0امات ویژهاین سند بین
زد که ساهای داخل� را مطرح م�گیرد. اصول چهارده و پانزده از این سند موضوع کنترلم�
 تواند در موارد ذیل خالصه گردد:م�

 های احتیاط�ها از طریق روشهای تجاری بانکانجام فعالیت روشتضمین  )١
 انجام معامالت مجاز )٢

                                                                                                                                  
1 Credit Risk 
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 هاها و داراییکنترل بده� )٣
 طراح� ی� سیستم حسابداری کامل )۴
 موق�وجود اطالعات دقیق و به )۵
 ).١٣٨۵های تجاری (پژوهش0ده پول� و بانک�، تشخیص، ارزیابی و مدیریت ریس� )۶

الملل� بازل بیان داشته است که ناظرین باید عالوه بر اصول شانزدهم تا بیستم سند بین
ها نیز مبادرت ورزند که در دو قالب نظارت خارج از دریافت اطالعات، به تحلیل و بررس� آن

وی0م نیز بر مورد سابق صحه انجام شدن� است. اصل بیست ٢و نظارت داخل مرکز ١مرکز
گذاشته و احراز صحت اطالعات واصله را از ناظرین انتظار دارد که در صورت مواجه با 

ی مناسب با متخلفین برخورد صورت پذیرد. اصل بایست به شیوهاطالعات غلط م�
ی ست که چنانچه بانک یا موسسه اعتباری از عهدهودوم نیز به این موضوع پرداخته ابیست

آمیز خود را تداوم بخشد، ناظرین این اختیار ی نادرست و مخاطرهتعهدات خود برنیاید و رویه
یا موسسه متخلف را به انجام اقدامات  گذاران، بانکرا دارند که برای حفظ حقوق سپرده

ی بانک یا موسسه را نیابد و تمرد پیوسته اصالح گرایانه ملزم سازد و چنانچه وضعیت بهبود
در پی داشته باشد، ناظرین باید اختیار کامل جهت بستن بانک یا موسسه مزبور را داشته 

 باشند.
اند های شدید بانک� شدهبسیاری از کشورهای جهان در ط� دو دهه گذشته درگیر بحران

اند. این وضعیت را تجربه کرده کشور این ١٣١که همانطور که در مقدمه به آن اشاره رفت، 
اتفاق کشورها را بر آن داشت که برای حمایت هرچه بیشتر از نظام مال� خود و همچنین 

های مال� و غیرمال�، نهاد بیمه سپرده را تاسیس تقلیل هرچه بیشتر مواجهات با ریس�
گذاران تا هایی که دارد قابلیت حفظ حقوق سپردهها و قوتکنند. نهادی که با تمام ضعف

از  حداکثر مم0ن را دارد. البته ضرورت بر وجود ی� بیمه سپرده است که حمایت� تام و کامل
یا موسسه  های ایشان داشته باشد؛ چنین حالت� به منابع مال� بانکگذاران و سپردهسپرده

دارد و در م� آمیز بازها و اعمال مخاطرهها را از ادامه دادن به فعالیتبخشد و آنثبات م�
مان زدهد. وجود چنین چتر حمایت� دولت را با نهایت سطÂ اعتماد به نظام بانک� را ارتقا م�

). با این وجود Hoelscher, 2006کند (های بازسازی برابر م�مناسبی برای انجام برنامه
مند نباشد اثر بخش� الزم را نخواهد چنین نهادی اگر از ی� تقنین مناسب و دقیق بهره

 اشت.د

                                                                                                                                  
1 Off-Site Surveillance 
2 On-Site Surveillance 
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 حفظ وارتقاء اعتماد سپرده گذاران از طریق ایجاد نظام بیمه سپرده ٣-٢
 �بررس از بین رفتن اعتماد سپرده گذاران مهمترین مخاطره برای نظام مال� شناخته م� شود.

بایست به های بانک� در هر زمان و هر وضعیت� م�سپرده متون قانون� نشان م� دهد که
شدند را به هایی که با مش0ل مواجه م�وند. از طرف دی�ر، بانکگذار بازگردانده شسپرده

پذیری شدیدی را به دنبال داشت که نمودند که این مساله آسیبهای دی�ر واگذار م�بانک
ها رو سازد. به همین دلیل، بانکتوانست بانک ثان� را نیز با بحران به مراتب شدیدتر روبهم�

ها، � گرایش یافتند تا در ضمن حفاظت و حمایت از سپردهی نظارتبه سمت ایجاد ی� شب0ه
ها و موسسات داشته باشند و از راه تقنین کنترل مناسب نظارت� قوی و موثر بر اعمال بانک

). جامعه جهان� نیز با شناسایی ثبات مال� به عنوان ی� نیاز Garcia,1999را اعمال کنند (
ی سپرده عالقه نشان داد ه ایجاد نظام بیمهالملل�، به تدریج بای، مل� و بینمنطقه

)Wyplosz, 1999گذاران بر اصول حاکم بر بازار و همچنین ی سپرده، قانون). طبق بیمه
تقنین� موثر در ‑). نظام نظارت�Garcia, 1999کنند (احتیاط� تکیه م� مقررات و نظارت

ت�، محدودسازی مواجه با پی عامالن و مال0ان درستکار، اجرایی سازی قواعد صحیح حاکمی
گرایانه سازی اطالعات برای عموم مردم و انجام اعمال اصالحمخاطرات مال�، شفاف

 ,Folkerts and Lindgrenاست (دست� کردن و یا حل ورش0ستگ� نظام بانک�پیش
 ی سپرده مشهود است.) که این موارد در بیمه1998

 کشورهای منتخب بررس� محورهای مقررات� نظام بیمه سپرده در ۴
ی صندوق ضمانت سپرده یا شرکت بیمه سپرده در نظام های پول� و بانک� دنیا دارای سابقه

آید. ی آمری0ا از پیشتازان جهان� در این نهاد مال� به حساب م�طوالن� است. ایاالت متحده
ال�و  سیستم قابل اجرا در این کشور دارای تحوالت بسیار زیاد و ش�رف� بوده است که سبب

قرارگیری برای سایر کشورها شده است. اما پیشرفتگ� و جزئ� نگری بسیار ویژه ای که در این 
قانون مورد نظر قرار گرفته است سبب ایجاد نظام� دوگانه در سایر کشورها شده است. 

توانند به صرف ال�وگیری از این کشورهایی که نظم پول� و مال� ایاالت متحده را ندارند، نم�
م مال� خاص، چنین نهاد ضروری و در عین حال پیچیده را در کشور خود اجرایی نمایند. نظا

ی تمام� این سخن نه تنها خاص وضعیت پول� و بانک� ایاالت متحده است بل0ه در برگیرنده
باشد؛ من جمله: انگلستان، کانادا، ی دارای نهاد بیمه سپرده نیز م�کشورهای پیشرفته

 فرانسه و ژاپن.



 ٣٣١ رانیسپرده در ا مهینظام ب یبرا �نیتقن یال�و هیارا 

 

 بیمه سپرده درایران با بهره گیری ازتجربه سایر کشورهاالpوهای تدوین قانون  ۴-١
ای که برای بهره مندی از قوانین و مقررات سایر کشورهای دارای نهاد ضمانت نخستین مساله

توانند ما را در این امر یاری برسانند که سپرده انتخاب کشورهای مرج� است. قوانین� م�
�، وضعیت اقتصادی، وضعیت سیاس� و حت� وضعیت اجتماع� و فرهنگ� نظام پول� و بانک

با ایران داشته باشند. بر اساس آخرین آمار  ‑ی هر نظامهای ویژهبا وجود تفاوت –مشابه� 
کشور دارای وضعیت  ١١الملل�، های اقتصادی و سیاس� بینو گزارشات واصله از سازمان

ی توانند رقم بزنند و در ردهی اقتصاد جهان� را م�بالقوه مناسب اقتصادی هستند که آینده
ی اقتصادی و مال� قرار ب�یرند. وضعیت موجود اقتصادی حاکم در کشورهای توسعه یافته

دهد (ویلسون و قرار م� BRICsای آنان را پیش از کشورهای این کشورها از نظر رتبه
 نیجریه، اندونزی، ایران، مصر، کرهها عبارتند از: بنگالدش، . این کشور)٢٠٠٧استانیس0ا، 

جنوبی، م0زی�، پاکستان، فیلیپین، ترکیه و ویتنام. بنابراین، لیست کشورهای نام برده 
تواند منبع� منطق�، مناسب، کارآمد و به روز جهت مقایسه نظام اقتصادی ایران با سایر م�

سپرده را تسهیل مذکورین در این فهرست باشد و نتیجتاً تقنین برای صندوق ضمانت 
 نماید.م�

 وجوه تشابه ۴-١-١
فارغ از این فهرست موجود، وجوه شباهت میان این کشورها علت کنارهم قرارگرفتن این 

گیرند. سازد، لذا در ادامه این وجوه به طور خالصه مورد اشاره قرار م�تر م�ها را برجستهنام
د بالقوه قدرت اقتصادی دنیای آینده به حساب هایی دارند که آنان را واجکشور، ویژگ� ١١این 
 آورند:م�

تمام� این کشورها دارای جمعیت زیاد و رو به رشدی هستند البته در این میان اندونزی  )١
میلیون کمترین جمعیت را به  ۴٧میلیون نفر بیشترین جمعیت و کره جنوبی با  ٢٣٩با 

 خود اختصاص داده است.
های مصرف� متعلق به م0زی� بوده است با رج و هزینهباالترین نرخ مخا ٢٠٠۶در سال  )٢

 میلیارد دالر اختصاص دارد. ٣۶میلیارد دالر و کمترین نرخ به ویتنام با  ۵۶٧رقم 
در بین این کشورها  ٪٨٫٩تا  ٪٢٫٧میزان تولید ناخالص داخل� از عدد  ٢٠٠٧در سال  )٣

تصادی خاص هر کشور متغیر بوده است. رشد و سقوط این نرخ مال� به همراه دالیل اق
 )Wilson & Stupnytska, 2007بوده است. (
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 وجوه افتراق ۴-١-٢
اند، وضعیت موجود این کشورها را های مذکور و سایر موارد که ذکر نشدهبا وجود مشابهت

ها در موقعیت اقتصادی هر کشور با توان کامالî منطبق بر هم دانست و باید وجود تفاوتنم�
 پذیرفت. به همین جهت نکات زیر قابل توجه هستند:کشور دی�ر را 

توسعه و توان در در گروه عمده قرار داد؛ اقتصادهای درحالیازده کشور نام برده را م� )١
تری را داراست که اقتصادهای جدید صنعت�. ظرفیت صنعت� گروه دوم وضعیت مطلوب
گردد درحال� ه م�سبب باال رفتن حجم صادرات کاالهای سنگین تولیدی یا اصالح شد

نمایند. ی نخست تنها با صادرات لوازم اولیه و ابتدایی بسنده م�که کشورهای دسته
گروه نخست شامل بنگالدش، ایران، نیجریه، پاکستان و ویتنام است و سایر کشورها در 

گیرند. ناگفته نماند که کره جنوبی در این میان تنها کشوری است م� ی دوم جایدسته
 شود.ر از اقتصاد توسعه یافته قلمداد م�برخوردا

ترین تعلق ی سرانه تولید ناخالص داخل� متعلق است به کره جنوبی و پایینباالترین پایه )٢
 به نیجریه دارد.

کشور عضو سازمان،  ١٧٨در آخرین گزارش بانک جهان� مبن� بر سهولت امر تجارت در  )٣
کشور نام  ١١الترین رتبه در بین شده است که با ٣٠ی کره جنوبی موفق به کسب رتبه

 –گذاری برده است و این جهش مرهون نظام مالیات� موفق و مناسب و قانون سرمایه
پیشرفته است. جمهوری اسالم� ایران در بین دارای  ‑برگرفته از مدل آمری0ایی

که حاک� از فضای سنگین دولت�  ١٣۵کشور است با عدد  ١١ترین رتبه در میان پایین
 گذاران خارج� است.ی خیل عظیم� از سرمایهزنندهبودن اقتصاد و تجارت است که پس

باشد با ی خارج� م�الذکر، ترکیه برخوردار از باالترین ورود سرمایهمطابق با گزارش فوق )۴
کمترین  اً میلیارد دالر و در مقابل جمهوری اسالم� ایران مجدد ٢٠درآمدی نزدی� به 
میلیون دالر به خود جلب نموده است که  ٩٠١ی خارج� را با عدد میزان ورود سرمایه

باشد. های اعمال شده توسط ایاالت متحده آمری0ا م�ای از آن ناش� از تحریمبخش عمده
)Wilson & Stupnytska, 2007( 

آید ، آنچه به دست م�گانهاز ماحصل وجوه تشابه و افتراق نظام موجود در کشورهای یازده
برند. این است که این کشورها از نظر اقتصادی در وضعیت� بسیار نزدی� به ی0دی�ر به سر م�

باشد اگرچه که در ایران به چنین وضعیت� طالب نظام پول�، مال� و بانک� مشابه� نیز م�
خواهد بود تر خاطر ح0ومت قوانین اسالم� بر تمام� قوانین و مقررات وضعیت کم� متفاوت

رو، از میان شود. لذا در متن پیشاما این امر سبب دوری فراوان و غریب�� از سایر دول نم�
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کشور نیجریه، فیلیپین، کره جنوبی و ترکیه مورد بررس� و مداقه حقوق�  ۴کشور نام برده،  ١١
 گیرند.ها قرار م�ی آنی نظام حاکم بر صندوق ضمانت سپردهجهت مطالعه

 کشورهای منتخب بندی موضوع� قوانین بیمه سپرده در دسته ۴-٢
کشور محور مورد مداقه و بررس� قرار  ۴در این قسمت اهم مسائل مطرح شده در قوانین 

، گیرند تا اثر بخش� حداکثری ی� تقنین مناسب در برخورداری از نهاد نظارت� دست باالم�
ت ها و موسسات اعتباری و در نهاینکهای مال� و غیرمال� باتقلیل حداکثری مواجه با ریس�

 ی سپردهمندی از ی� نظام مال� سالم را به نظاره بنشینیم. با بررس� قوانین بیمهبهره
ز عنوان مشترک دست یافتیم که از این تعداد، بعض ا ٢٠کشورهای نام برده به طور کل� به 
ی ودند که از اهمیت ماهوسو بودند. لی0ن موضوعات� نیز بمقررات دارای ماهیت مشترک و هم

ن شدند. از میاهای مفاد آن قوانین محسوب م�کلید تفاوتاند که شاهباالیی برخوردار بوده
 ها اشاره خواهیم نمود وی سپردهمشترکات عام میان قوانین به هدف تاسیس� از نظام بیمه

 .سپس به مهمترین محورهای متفاوت میان قوانین مطالعه شده خواهیم پرداخت

 های سپردههدف از تاسیس سیستم بیمه ۴-٢-١
ی قوانین کشورهای محور، هدف تاسیس این نهاد را ایجاد و ارتقای ثبات در نظام مال� کلیه

ها و مؤسسات مال� دریافت هایی که بانککشور با هدف بیمه نمودن اصل و سود سپرده
) قانون ١( ن بیمه سپرده نیجریه، ماده) قانو٢دارند. این موضوع در ماده (دارند، اظهار م�م�

داری ترکیه مورد اشاره قرار گرفته است. ) قانون بانک١١١( بیمه سپرده فیلیپین و ماده
پذیرد تضمین� است که بر اساس آن، در صورت گری که در این نهاد صورت م�تضمین و بیمه

ه تحت حمایت قرار وقوع هرگونه مش0ل، کل یا میزان محدودی از اصل و سود حسابی ک
). اهداف� ١٣٨۵گردد (پژوهش0ده پول� و بانک�، ی حساب پرداخت م�گرفته است، به دارنده

های عادی تفاوت چشم�یری داراست. که این نهاد در پی آن است با اهداف عام مدنظر بیمه
ول�  های عادی شامل حوادث� هستند در وابستگ� به وقایع دی�ر نباشندبه عنوان مثال، بیمه

ی مستقل� بعید است چراکه ها باید گفت وجود چنین حادثهی سپردهدر خصوص بیمه
های مال� و ورش0ستگ� ی� بانک یا موسسه اعتباری خود معلول انواع مختلف ریس�

های ها در به دنبال داشته باشد. بیمهتوانند انحالل آنغیرمال� است که هر کدام به تنهایی م�
ی ها ندارد ول� در بیمهشده هیچ اشراف� به آنشوند که شخص بیمهم�عادی شامل حوادث� 

ای احتمال� علیه گذاران از تالش خود برای جلوگیری از وقوع حادثهها اغلب سپردهسپرده
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شود. آخرین تفاوت چشم�یر یاد م� ١کاهند که از این عمل به خطر رفتاریهای خود م�سپرده
ی کنندهلزوم دخالت دولت در صورت بروز خطر و بحران تهدیدهای عادی، این بیمه با بیمه

 ).١٣٨۵، (پژوهش0ده پول� و بانک� سیستم مال� و بانک� است

 های سپردهی صندوق بیمهنظام حاکم بر هیات مدیره ۴-٢-٢
مدیره صندوق بنا بر روابط اقتصادی و سیاس�  هیاتی دهندهتعیین اشخاص تش0یل

کشورها با اختالف مواجه است. از  اقتصادی در بین‑ها و نهادی مال�مابین وزارتخانهف�
قانون  ٢ی میان کشورهای مطروحه، نفوذ رای وزیر اقتصاد در سطÂ باالیی قرار دارد (ماده

ی صندوق ای که به هیات مدیرهیژهبیمه سپرده فیلیپین). در نیجریه نیز به دلیل اهمیت و
داده شده است، نظارت شخص رییس جمهور بر تعیین مدیر اجرایی و مدیرعامل بسیار پررنگ 

 ی سپرده نیجریه) و در نهایت ترکیه رای هیات وزیران را برایقانون بیمه ۵ یاست (ماده
قانون بیمه  ١١٣ یی صندوق و مدیرعامل نافذ قلمداد کرده است (مادهتعیین هیات مدیره

ی ترکیه). این اعمال نظرهای موش0افانه حاک� از اهمیت باالی سالمت هیات مدیره سپرده
و  اند نیز قابل تاملهایی که برای این اشخاص در نظر گرفته شدهاست. در ادامه نیز ویژگ�

 توجه است.
 ی فیلیپین مقرر کرده است:ی سپرده) قانون بیمه٣۵ی (ماده

شوند باید دارای حسن سابقه و مطل� از ه از سوی رییس جمهور برگزیده م�افرادی ک«
 سال سن داشته ٣۵امور اقتصادی، مال�، بانکداری، حقوق، مدیریت و بیمه باشند و حداقل 

باشند. در مدت تصدی مسئولیت در صندوق و ی0سال پس از آن حق تصدی هیچ مسئولیت 
 »دی�ری را ندارند.

 ) همان قانون بیان داشته است:٩ی () ماده۵( و در ادامه نیز بند
 ی صندوق از انجام امور ذیل ممنوع هستند:مدیرهاعضای هیات«
 بانک� موسسهتصدی مسئولیت در هر  
و پول� از اعضای بانکهای بیمه شده، فاش کردن اطالعات� که از  دریافت هر هدیه 

 موسسات در اختیار ایشان است
 »الحال تحت بازرس� هستند.ف�هایی که اخذ وام از بانک 

 ی ترکیه:ی سپرده) قانون بیمه١١٣ی (ماده
سال  ١٠ی هیات وزیران از میان افرادی با دارای حداقل اعضای هیات مدیره به وسیله«
ی سال سابقه ١٠ای شغل� مرتبط پس از اتمام تحصیالت عال� یا افراد با حداقل ی حرفهسابقه

                                                                                                                                  
1 Moral Hazard 
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های حقوق، اقتصاد، امور مال�، بانکداری، امور و رشته هایتدریس در ی�0 از رشته
 »شوند.های معادل انتخاب م�های تجاری، سیاست گذاری عموم� یا سایر رشتهفعالیت

 ی ترکیه:ی سپرده) قانون بیمه١١۵ی (ماده
‑های علم�ها و کنفرانسهای علم� در مجالت پژوهش�، دورهبه استثناء فعالیت«

افراد مذکور حق عضویت و فعالیت در هیچ ی� از نهادهای عموم� یا  تخصص� هیچ ی� از
 ها در راستای وظایف قانون� صندوق باشدکه آن اعمال و فعالیتخصوص� را ندارند م�ر آن

«... 
ت از مفاد مواد یاد شده نیز اهمیت سالمت کاری و مال� اعضای هیات مدیره صندوق ضمان

ل� ی ام0انات� که شاید در آینده مش0الت مااین قوانین کلیهآید و حت� ها به دست م�سپرده
ی فادهاند تا ام0ان هرگونه سوءاستاعضا را به همراه داشته باشد را نیز مورد نظر قرار داده

 باالدست� منتف� شود.

 های مورد ضمانت و استثنائاتسپرده ۴-٢-٣
ت از موارد برشمرده شده در ها اسگری و خروج سایر سپردههای مشمول بیمهنوع سپرده

ذار ها را به تشخیص بانک مرکزی واگتمام� قوانین است. البته در قوانین� تعیین نوع سپرده
های توان گفت، سپردهآید. به طور کل� م�اند که فرد نادر است و صحیح به نظر نم�کرده

ها و موسسات ان بانکهای کارکنان و مدیرناش� از اعمال متقلبانه یا صوری و همچنین سپرده
ها از استثنائات مشترک بین قوانین تمام� ی سپردهاعتباری و حت� مسئولین صندوق بیمه

 کشورها است.
 ی نیجریه:ی سپرده) قانون بیمه١۶ی (ماده

های معتبر و مجاز و همچنین در نزد تمام� های موجود در نزد بانکتمام� سپرده«
 گیرند البته با لحاظ استثنائات زیر:قرار م�موسسات مال� مورد ضمانت صندوق 

های کارمندان و کارکنان از قبیل مدیران موسسه های داخل�، به معنای سپردهسپرده 
 بیمه شده.

 دارند. ٢و هم حساب قرض� ١دعاوی مطروحه از سوی کسان� که هم حساب سپرده 
ین صندوق خارج هایی که در طول زمان از سوی هیات مدیره از شمول تضمسایر سپرده 

 »شوند.م�
 ی فیلیپین:ی سپرده) قانون بیمه۴ی () ماده۶بند (

                                                                                                                                  
1 Deposit Account 
2 Loan Account 



 یو ارز �پول یهااستیسساالنه  شیهما نیوهفتمستیمجموعه مقاالت ب ٣٣۶

 

گردد، مانده حساب سپرده گذاران است که که در این قانون بیمه م� منظور از سپرده«
بانک در راستای انجام امور تجاری خود دریافت داشته و به منظور ایجاد حساب جاری، 

ز مشتریان گرفته است. همچنین سایر سپرده هایی که در حساب پس انداز و حساب تجاری ا
تواند به موجب دستورالعمل اند. صندوق خود نیز م�راستای قوانین بانک مرکزی دریافت شده

ها را بیمه نماید مشروط به ای بانک در نظر ب�یرد و آنهای سپردهمواردی را به عنوان بده�
نک توسط شعبی که در خارج از فیلیپین قرار دارند، اینکه هیچ ی� از تعهدات قابل پرداخت با

 باشند.های ذیل از شمول بیمه صندوق مستنثنا م�مشمول بیمه واق� نشود. سپرده
 هایی که به منظور وثیقه به بانک سپرد شده است.سپرده 
 های صوری یا متقلبانه.سپرده 
 های غیرایمن بانکهاست.هایی که ناش� از فعالیتسپرده 
 »هایی که ناش� از جرم بوده و در بانک قرار داده شده است.سپرده 

) تعداد FSCSمال� انگلستان ( عالوه بر موارد بیان شده در سند طرح خدمات خسارت
باشند. در ذیل اند که قابل توجه م�ها از شمول این طرح حمایت� خارج شدهزیادی از سپرده

 بخش استثنائات از حمایت این سند آمده است:
 گردد:در صورت پیشامد ی�0 از موارد زیر، سپرده از پوشش این قانون خارج م�«

شویی شناسایی ی سپرده یا هر شخص منتف� از سپرده در ارتباط با لوازم پولدارنده .١
 شود.

های جزایی ناش� از ، حاصل از معامالت� باشد که در رابطه با مح0ومیتسپرده .٢
 شویی باشد.پول

 گذار از ی�0 از منابع زیر به دست آمده باشد:سپردهی فرد سپرده .٣
 موسسه اعتباری. .أ

 موسسه مال�. .ب
 گذاری.شرکت سرمایه .ت
 گری.تعهدات بیمه .ث
 ی اتکایی.تعهدات بیمه .ج
 گذاری جمع�.تعهدات سرمایه .ح
 صندوق بازنشستگ�. .خ
 های خرد.های دولت�، به استثناء بنگاهسازمان .د
باشند:حمایت و پوشش ضمانت سپرده نم�نیز تحت٢٠١۵های زیر از جوالی سپرده
D شوند.ی اعتباری که خود صاحب آن سپرده محسوب م�های اتحادیهسپرده 
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D ی اوراق مال� قابل اثبات هستند.هایی که تنها با ارائهسپرده 
D گذاری جمع� که صالحیت ی� شرکت خرد را های سرمایههای ناش� از طرحسپرده

 باشد.دارا م�
D از موسسه خدمات مال� خارج� که صالحیت ی� شرکت خرد را های ناشسپرده �

 باشد.دارا م�
D ای ای و تعهدات بیمهگذاری، تعهدات بیمههای سرمایههای ناش� از شرکتسپرده

 »باشد.اتکایی که صالحیت تبدیل به ی� شرکت خرد را دارا م�

 صندوق صورت پذیرداقدامات� که باید در نتیجه نظارت عملیات بانک� از سوی  ۴-٢-۴
ی کمیته بازل، موظف به انجام گانهوپنâی سپرده، با توجه به اصول بیستصندوق بیمه

توان در ها و موسسات اعتباری است. این موضوع را م�های بانکنظارت بر اعمال و فعالیت
ی بازل مشاهده نمود. بر اساس این اصول کل�، هر نظام سند کمیته ١۴و  ١٣، ١٢اصول 

تواند اقدامات مقتض� و الزم را در قانون خود ذکر نماید تا مخاطرات ناش� از اعمال انک� م�ب
ی ترکیه در خصوص ی سپردهخطرناک بانک� را کاهش دهد. به عنوان نمونه قانون بیمه

 ها و موسسات اعتباری مقرر داشته است:اقدامات الزم برای نظارت صندوق بر عملیات بانک
ای را انجام نتیجه نظارت بر فعالیت بانک تشخیص داد که بانک معامله اگر صندوق در« )١

داده که مخالف مقررات این قانون بوده یا با اصول کل� و رویه های بانکداری همخوان� 
نداشته و این معامالت فعالیتهای ایمن بانک مربوطه را به خطر انداخته، صندوق در 

در مدت تعیین شده از سوی صندوق به اصالح  دهد کهابتدا به بانک مذکور اخطار م�
چنین معامالت� بپردازد. بانک باید در مدت مقرر اقدامات مقتض� را انجام دهد و به 
بانک نتایج فعالیت خویش را اعالم دارد. اگر بانک در مدت مقرر اقدامات مقتض� را 

مدیره این  های پیشین خود بپردازد، هیاتانجام ندهد یا باز هم به تکرار فعالیت
صالحیت را دارد که با در نظر گرفتن اهمیت معامالت صورت گرفته از سوی بانک، به 
وض� و اجرای مقررات الزم پرداخته و برای حمایت از سپرده گذاران به اقدامات ذیل 

 بپردازد:
خواه از طریق جای�زین� با (اعضای جدیدی را برای هیات مدیره بانک برگزیند  .أ

 خواه از طریق افزایش تعداد اعضا)افراد فعل�، 
حال فعالیت تمام سازمان بانک را یا اینکه ( یدنمافعالیت بانک مذکور را محدود  .ب

 پندارد)تنها آن شعبه هایی از بانک را ضروری م�
 حق بیمه پرداخت� از سوی بانک را افزایش دهد. .ت
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اد و از بانک اگر صندوق به تشخیص عدم کفایت اموال بانک برسد، به فرصت خواهد د )٢
ی پیشنهادی صندوق، این ناکام� را جبران کند. همچنین اگر خواهد که طبق برنامهم�

خواهد که ی الزم را ندارد، از بانک م�صندوق تشخیص دهد که بانک حداقل سرمایه
طبق ی� برنامه بازیابی سرمایه پیشنهادی صندوق به افزایش سرمایه خویش بپردازد. 

ی بازیابی را انجام نداده یا ساختار بانک قابلیت هد که بانک برنامهاگر صندوق تشخیص د
تواند مدیریت و اداره بانک را از صاحبان سهام گیری از برنامه نداشته، صندوق م�بهره

گرفته یا اینکه مجوز بانک را ابطال نموده تا عملیات بانک� و دریافت سپرده را خود انجام 
شود، صندوق اختیار انجام امور � به صندوق سپرده م�دهد. هنگام� که مدیریت بانک

 ذیل را دارد:
 اموال بانک مذکور را به بانک داوطلب منتقل نماید. .أ

 زیانهای بانک مذکور را بر عهده ب�یرد. .ب
اگر آن دسته از سهامداران بانک که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، منفردا یا مجتمعا به  )٣

از منابع بانک برای مناف� شخص� استفاده  پردازند،نک م�همراه دی�ر شرکا به مدیریت با
کنند و این استفاده منجر به خطر انداختن اقدامات ایمن بانک گردد، هیات مدیره 

توانند کنترل و مدیریت بانک را به صندوق منتقل نمایند. در این راستا صندوق م�
 اختیارات ذیل را خواهد داشت:

سب تقاضا می0ند که منابع شرکت به اشخاص حقیق� با ارائه ی� بازه زمان� منا .أ
 و حقوق� که هیات مدیره مناسب تشخیص میدهند انتقال یابد.

خواهد که صورت نموده اند، م�از سهامداران بانک که بانک را مدیریت م� .ب
وضعیت اموال منقول و غیرمنقول خود و همسر و فرزندانشان را به صندوق 

 ارائه دهند.
ح0م توقیف بانک را تقاضا نمایند تا حقوق سپرده گذاران حفظ  از دادگاه صدور .ت

 »شود.

 هاانتفاء تعهدات صندوق در قبال موسسات و بانک ۴-٢-۵
ای در خصوص انتفاء ی نیجریه، تقنین مادهی سپردههای قانون بیمهاز مهمترین نوآوری

ها و ت آش0ار بانکها و موسسات اعتباری است که در صورت تخلفاتعهدات در قبال بانک
آمیز گرایانه برای بهبود وضعیت مخاطرهموسسات اعتباری و عدم مبادرت به اقدامات اصالح

ی ) قانون بیمه٢٢( کند. این مهم در مادهی سپرده به این وض� گرایش پیدا م�خود بیمه
 ی نیجریه ذکر گردیده است:سپرده
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تخلف موسسات یا روند قضایی  صندوق این اختیار را داراست که در ط� شناسایی )١
شده های بیمهروی محاکم صالÂ به رسیدگ�، از پرداخت مبال� دعاوی علیه سپردهپیش

نشده حاصل از عملیات متقلبانه و غیرقانون� یا اقناع بر اعمال پنهان� و متقلبانه یا بیمه
 گذاران با مسئوالن موسسه، خودداری نماید.سپرده

ست درصورت برقراری مسئولیت هرشخص دی�ری اعم از صندوق همچنین مم0ن از ا )٢
ها از پرداخت سهام تعیین شده نسبت به گذار یا دی�ر افراد برای پرداخت بده�سپرده
شده متوقف که صندوق متعهد بر گذاری در موسسه بیمهشده هر سپردهی بیمهسپرده

 ، خودداری نماید.آمده استپرداخت آن در ازای وضعیت پیش
ی صندوق پرداخت مبل� تعهد شده توسط صندوق به هر شخص� موجب ابراء ذمه )٣

ی شده، هم ذمهی انتقال� به هر شخص� توسط موسسه بیمهگردد و پرداخت سپردهم�
 صندوق و هم موسسه دی�ر را ابراء خواهد کرد.

ر گذاری به آخرین آدرس مذکوکه حداقل صندوق سه ماه به هر سپردهچنانچه پس از آن )۴
ی عموم� نیز در حداقل دو شده اخطار ارسال کرد و ی� اطالعیهدر دفاتر موسسه بیمه

ای برای اطالع هم�ان با پیام� به مضمون روزنامه منتشر ساخت و از پوشش مل� رسانه
شده بر زمان و سرسید دریافت مبال� پرداخت� بهره گذاران بیمهاخطار و اطالع سپرده
 شده متوقف که؛گذاران موسسه بیمهببرد؛ هرکدام از سپرده

ماه پس از اخطار  ۶از اقامه دعوا علیه موسسه متوقف شده به صندوق در طول  .أ
 عموم� صندوق خودداری ورزد،

ی انتقال� متوقف گردد، اش تحت عنوان سپردهدر آن دوره مذکور از ارائه سپرده .ب
صندوق قرار ی گذاران علیه موسسه متوقف شده بر عهدهتمام� حقوق سپرده

 خواهد گرفت.
گری را مجددا مورد تاکید قرار ) همان قانون، انتقاء وضعیت بیمه٢٣ی (و همچنین ماده

» تخط� از تعهدات«گری تحت عنوان داده است. این ماده در خصوص انقضاء وضعیت بیمه
 مقررات زیر را بیان داشته است:

ای بیمه شده یا مدیران یا سسههرگاه که بر صندوق این امر محرز و مسلم شود که مو )١
اند یا به فعالیت کارکنان آن موسسه تخط� فاحش� از تعهدات خود تحت این قانون نموده

 اند:شده بر طبق شرایط زیر ادامه دادهموسسه بیمه
 اعمال و رفتارهای نادرست .أ

شده اجازه بدهند که از عمداً یا سهواً به کارکنان و نمایندگان موسسه بیمه .ب
 شده هستند تخط� کند.ه از مقررات قانون� که مرتبط با موسسه بیمههرگون
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صندوق این اختیار را دارد که هیات مدیره را موظف سازد تا در ط� ی� اخطاریه رسم� 
حاک� بر اینکه زمان� که اعمال نادرست و غلط ادامه داشته باشند، عنوان موسسه 

هد شد و ی� رونوشت از این شده حذف خواشده از مرج� ثبت موسسات بیمهبیمه
 گردد.اخطاریه نیز به بانک مرکزی ارسال م�

آیند از قرار مواردی که بر اساس این قانون تخط� فاحش از تعهدات قانون� به حساب م� )٢
 زیر هستند:

 کمبود نقدینگ� پیوسته .أ
 تخط� از مقررات پول� و بانک� .ب
 ی گزارشات نادرستارائه .ت
 رداخت حق عضویتشدن دعوا به سبب عدم پ اقامه .ث
 تداوم در عدم پرداخت مبال� الزم به صندوق .ج
 گذارانگری به سپردهی گزارشات نادرست بیمهارائه .ح
 های صندوق و بانک مرکزیعدم توجه به توصیه .خ

بایست اقدامات شده م�گری از موسسه بیمهصندوق پیش از فس� وضعیت بیمه )٣
 اید.) را اعمال بنم٣٢(گرایانه مسنتد به مادهاصالح

گرایانه اجماالß مقرر کرده ی نیجریه نیز در رابطه با اقدامات اصالح) قانون بیمه٣٢ی (ماده
 است: 
آمیز های صندوق اشخاص موسسه مرتکب اعمال� مخاطرهی بازرس�چنانچه در نتیجه«

اند و اگر تخلفات شده تخط� ورزیدهشده باشند، از مقررات موضعه وضعیت موسسه بیمه
ابهام در اموال شده باشد، صندوق گزارش� از بازرس� را به مدیریت بانک ارسال  منجر به

 گرایانه تغییر بدهند.عمال� اصالحکند تا وضعیت پیش آمده را با ام�

 نتایج ۵
بندی مناسب و متقن از نتایج به دست آمده از ی جم�پیرو مطالب بیان شده و به جهت ارائه

های اقتصادی یافته و قدرتاعم از قوانین کشورهای توسعه ‑ی سپردهبررس� قوانین بیمه
 شود:ی ایران در قالب موارد زیر اجماالß ذکر م�ی سپردهچارچوب تقنین� نهاد بیمه ‑آینده

بایست دارای استقالل عملیات� باشد، این نهاد به عنوان ها م�صندوق ضمانت سپرده )١
 ت امنایی که در اساسنامه تعیین شدهدولت� است که با تصمیمات هیأنهاد عموم� غیر

گذاری منابع خود اداره خواهد های دریافت�، سود حاصل از سرمایهعضویتو از محل حق
 شد.
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ها، اعمال ها، ارزیابی عمل0رد بانکتعریف وظایف و تکالیف از جمله؛ تضمین سپرده )٢
 ها را بر عهده دارد.نظارت و اقامه دعوی جهت وصول دیون بانک

ها های صندوق منوط به منابع مال� کاف� است که از طرق حق عضویتی فعالیتکلیه )٣
ی بانک نشده های مطالبهگذاری، استقراض و سپرده(به عنوان مهمترین منبع)، سرمایه

 قابل تامین است.
، بانک مرکزی موظف است بنا به عضویتدر صورت امتناع بانک از پرداخت حق )۴

عضویت را از حساب بانک برداشت و به حساب صندوق حقدرخواست صندوق، وجه 
 ها واریز نماید.ضمانت سپرده

های مشمول ضمانت بانک استیفای مطالبات صندوق ناش� از مدیریت و پرداخت سپرده )۵
یا مؤسسه اعتباری متوقف یا ورش0سته از محل وجوه و اموال بانک یا مؤسسه مذکور از 

صندوق بدواً  نحوی کهقررات موضوعه خارج بوده بهروند عادی و جاری در قوانین و م
مطالباتش را از محل وجوه و اموال بانک یا مؤسسه (موصوف /ضمانت شده) برداشت 
سپس سایر طلب0اران بطور کل� در چارچوب ضوابط و مقررات موضوعه مجاز به مطالبه 

 و تأمین مطالباتشان از باقیمانده وجوه و اموال خواهند بود.
ها مبتن� بر سپرده ی اشخاص فعال در صندوق ضمانتمصونیت برای کلیه برقراری )۶

مدیره یا مدیرعامل صرفاً منوط به عدم رعایت رعایت اصل حسن نیت لذا عزل هیات
 وظایف و اثبات تخلف خالف حسن نیت است.

 هاها؛ بانکاهمیت دادن به پایش ریس� و ارزیابی آن در تعیین نوع رفتار صندوق با بانک )٧
ای که به پیشنهاد هیات امنا اند نسبت به پرداخت حق عضویت منطبق بر رویهموظف

 مورد تصویب واق� خواهد شد اقدام نماید.
دار، م0لف کردن آنان به تهیه اعطای نقش فعال در فرآیند حل و فصل موسسات مش0ل )٨

 ها از شمول ابواب ورش0ستگ� و) و خروج تخصص� توقف بانکResolution( گزیر
 انحالل قانون تجارت.

ای و محرمانه مشروط بر عدم های ویژه به صورت دورهاختیار صندوق بر اعمال بازرس� )٩
 ایجاد اختالل در امور بانک.

ی معامالت و اعمال صندوق توسط سازمان بازرس� کل کشور و بازرس� و بررس� کلیه )١٠
 ی گزارش به دیوان محاسبات.ارائه

ی اشخاص های مناسب انتظام� یا کیفری نسبت به کلیهاجرا و مجازات تعیین ضمانت )١١
 متخلف.
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 داریپا یبستر رشد اقتصاد �مال ثبات
 ٣۶٢‑٣۴۵ صفحات

کشور با  �سالمت نظام بانک یشاخص ها یبندیتاولو
 یفاز یسلسله مراتب یلاستفاده از تحل

 *یجمال محمد

هر جامعه هستند که در  یمجموعه اقتصاد یازهایبرآمده از ن یاقتصاد یها نهادهابانک
اند. امروزه در هر قرار گرفته یآمده و مورد بهره بردار یدگردش اقتصاد پد یلتسه یراستا
 یزن �در بحث سالمت نظام بانک برخوردار است. یادیز یتاز اهم �سالمت نظام بانک یکشور
داشته  یادینقش ز یرانمد یریگ یمتواند در تصم �م یتاهم یدارا هایشاخص  ییشناسا

 �سالمت نظام بانک یشاخص ها یبند یتاولو �رو در پژوهش حاضر به بررس ینباشد. از ا
 یشود. شاخص ها �) پرداخته مFAHP( یفاز یسلسله مراتب یلکشور با استفاده از تحل

 یقتحق یانتخاب شده اند. جامعه آمار زکمل �سالمت بانک شده بر اساس چارچوب ییشناسا
 یدخبرگان شامل اسات ینانتخاب شده اند. ا یفعال در حوزه بانکدار خبرگان ینحاضر از ب

حاصل از  یجاست. نتا نفر ١٩به تعداد  یبانک ها و کاشناسان حوزه بانکدار یراندانش�اه و مد
 یبند یتاولو نشان داد که یفاز تبیسلسله مرا یلاستفاده از تحل داده ها با یلو تحل یهتجز

 یریت،مد یفیتک یه،سرما یتعبارتند از: کفا خبرگان یداز د �سالمت نظام بانک یشاخص ها
 بازار. یس�به ر یتو حساس ینگ�نقد یفیتک ی،سودآور یی،دارا یفیتک
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 مقدمه ١
 �مال �درماندگ ،�ورش0ستگ ت،یاست که بحث تداوم فعال �شرکت ها موضوع �سالمت مال

(مربوط بودن و قابل اتکا بودن) در ارتباط است. لذا  یاطالعات حسابدار �فیک یها �ژگیو و
عمل0رد شرکت ها  یابیدست به ارز یو حسابدار �و مال یابیبازار ،�اتیعمل یدر حوزه ها دیبا

 هیکل یبرا یواحد اقتصاد تیو تداوم فعال یبه مفهوم توان سودآور �سالمت مال زد.
در  نفعانیبرخوردار است و اساس همه ذ ییباال اریبس تیاز اهم نفعانیسهامداران و ذ

 نیا تیو تداوم فعال یکه بتوانند سودآور یمناسب یبه داشتن ابزار ها یاقتصاد یواحدها
 تیکه تداوم و استمرار فعال �طیندند. در شرامه قکنند عال �نیب شیو پ یابیواحد ها را ارز
 اتیعمل یعاد انیخود را در جر یها �دارائ یتوان فرض کرد که واحد تجار �مصداق دارد م

 �ششکو چیبه موق� پرداخت خواهد کرد و ه زیخود را ن یها �ب0ار خواهد گرفت و بده �آت
 یطبقه بند یبرا ای و ییو فروش نها یها بر حسب ارزش واگذار �دارائ یریاندازه گ یبرا

منعقده در مورد  یاز قرار داده ها �ناش الزامات ای �قانون یها تیها بر اساس اولو �بده
 یاکننده نیینقش تع �و خدمات �عنوان موسسات مال. بانک ها به ]١[ دیآ �به عمل نم هیتصف

در اقتصاد هر کشور  یا ژهیو �اهیجا نرویاز ا ودر گردش پول و ثروت جامعه بر عهده دارند 
مختلف  یتواند در رشد بخش ها �مطلوب و موثر بانک ها م تیفعال نرویبرخوردارند. از ا

 هر کشور، �گذارد. در نظام بانک یجابر  �مهم اتاثیرت �فیو ک �سطÂ کم شیو افزا یاقتصاد
عمل0رد  یابیارز ،یسهام، سود آور یابیمانند ارش �بانک ها با مقاصد گوناگون لیو تحل هیتجز

از  �و آثار مخرب ناش ریاخ �ضمن آنکه تجربه وقوع بحران مال .ردیگ �صورت م ییو کارا
به مقوله سالمت  شتریتوجه هرچه ب تیاقتصاد، اهم �به بخش واقع �انتقال بحران بخش پول

 .]٢است [را آش0ار ساخته  �بانک
 ستمیدر حال توسعه نقش س یدر کشورها ژهیها به وبانک یاقتصاد یهاتیفعال نهیدر زم

 اتیآنها از ضرور یبرا �رو وجود سالمت مال نیو از ا کنند�م یرا باز ینظام اقتصاد یمرکز
 ونیبازپرداخت به هنگام د ییتوانا دیها بابانک ،�ظام بانکدر ن �مال ت. با وجود سالمباشد�م

 �یخود  یآن، به خود ییو حفظ سالمت و کارآ �نظام بانک تیخود را داشته باشند. تقو
اثرات  تواند�م �نظام بانک �به طور همزمان ناتوان رایز رود،�به شمار م زین �استیهدف س

را به طور خاص محدود سازد.  �پول استیکالن را به طور عام و س یاقتصاد ریمثبت تداب
 یهایو دشوار �اطالعات یهاضعف لیو به دل باشد�دشوار م اریبس �سالمت بانک یابیارز

هشدارها  ای کنند�ظهور م �بدون هشدار قبل �بانک ستمیاغلب مش0الت در س ،�نیب شیپ
و  قیبه کنترل و نظارت دق ازیها ندر حفظ سالمت بانک نیابرااندک خواهد بود. بن اریبس
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گذار بر  ریتاث یرهایها و متغصرفاً با وجود شناخت شاخص یامر نیو چن باشد�مناسب م
انجام پژوهش  ییهاشاخص نیبردن به چن یپ یو برا باشد�م �مم0ن و شدن �سالمت مال

از  �و مال �خدمات پول نهیدر زم رانیا هی. بانک ها در بازار سرماباشد�م یحاضر الزم و ضرور
اقتصاد کشور برخوردار بوده و وجود سالمت  یریو اعتماد پذ تیدر حفظ امن �مهم �اهیجا
 نیمهم بوده و چن �دولت ستمیس یبانک و هم برا انیمشتر یهم برا تواند�آنها م �مال

 .]١سازد [�م یمزبور را ضرور یبانک ها �سالمت مال �بررس یامساله
ستح0ام نها ییهاشاخص �سالمت مال یهاشاخص سالمت و ا ستند که  نهادها و  ییه

به طور خاص در برنامه جام�  �ســـالمت مال یها. شـــاخصدهند�را نشـــان م �مال یبازارها
عمدتاً  �ســـالمت مال یها. هرچند شـــاخصرندیگ�مورد اســـتفاده قرار م �بخش مال یابیارز
ــــده �احطر �مال یهابحران �نیب شیپ یبرا ــــ �یاند، در ش  یابیارز یبرا ترعیچارچوب وس

ـــ ـــاد کالن ن یهایریپذ بیآس ـــتفاده قرار م زیاقتص ـــان ١چارچوب کملز رندیگ�مورد اس ، نش
ــاخص ــالمت جار یهادهنده ش ــات مال �نظام مال یس ــس ــد�م �در موس چارچوب  نی. اباش
صل  ه،یسرما تیتند از: کفاکه عبار دهد�قرار م �را مورد بررس �موسسات مال �شش جنبه ا

ــالمت نظام مد ،ییدارا تیفیک ــ یجار �نگیدرآمدها، نقد ت،یریس ــاس  یبه خطرها تیو حس
 �و عل �خدمات یهاگوناگون همچون سازمان یهاسازمان یبرا �بازار. سالمت مال �احتمال

ــــازمان ــــوص س ــــهمانند بانک یو اعتبار �مال یهاالخص مهم بوده و پرداختن به  اریها بس
 یبند تیبا اول �باشـــد. از طرف �بانک ســـتمیســـ زیاز موضـــوعات چالش برانگ �0ی تواند�م

شاخص ها �م �سالمت مال یهاشاخص سالمت بانک متیبا اه ییتوان  سا �در  شنا  ییرا 
رو در پژوهش  نیاز ا نمود. نیرا تضــم �شــاخص ها، ســالمت نطام بانک نینمود و با بهبود ا
 لیکشور با استفاده از تحل �سالمت نظام بانک یها اخصش یبند تیاولو �حاضر به به بررس

 شود. �پرداخته م یفاز یسلسله مراتب

 ینظر اتیادب ٢
0ا یآمر هاالت متحدیژه ایکشورها به و �به طور گسترده در برخ �سالمت بانک یها شاخص

ن یا .]٣[است  ژ بانک ها به کار گرفته شدهیبه و �مال یسازمان ها �عمل0رد مال یابیارز یبرا
 هدرج .]۴است [به کار گرفه شده  �اعتبار مل یهاتحاد هتوسط ادار ١٩٨٧ستم در اکتبر سال یس

و سنجش  �ستگین شاییتع یارها براین معی، از جمله مهم تر�نگیو نقد یاعتبار، سودآور
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ز یبازل ن ینظارت بر بانکدار هتیکم ١٩٨٨ن منظور، از سال ی� بانک است. به همیت یفعال
 ]۵[ .الزم دانسته است �مال ینهادها یابیارز یبرا را یشاخص ها یریکارگبه 

مال0ان  یادعا ایمال�  �حق مال عبارت است از: هیسرما تی: کفاهیسرما تیکفا نسبت
 �مال ونیبرآورد قدرت پرداخت د �عنی هیسرما یتکفا شرکت. �ی یها ییشرکت نسبت به دارا

که مناسب بودن  �معن نیاست. به ا ینسب �بانک مفهوم �ی هیسرما تیکفا .موسسه �ی
 هیسرما تیلذا معموال کفا .داستییبانک قابل تا تیآن برحسب اندازه وحجم فعال زانیم

 �بانک درجذب آثار منف ییازتوانا �شود وشاخص �م نییتع هاییبه دارا هیبرحسب نسبت سرما
 .]۶رود [ �مناسب خود، به شمار م تیواعاده موقع �احتمال یانهایاز ز �ناش

 �0ی �مناسب و کاف هیسرما. ]٧[دهد  �بانک را نشان م �مال ییتوانا هیسرما تیکفا نسبت
 یها و موسسات اعتباراز بانک �یاست. هر  �حفظ سالمت نظام بانک یالزم برا طیاز شرا

و  هیسرما انیرا م یهمواره نسبت مناسب دیخود با یهاتیفعال یدارایثبات پ نیتضم یبرا
بانک در  تینسبت حما نیا �. کارکرد اصلندیخود برقرار نما یهاییموجود در دارا س�یر

هر بانک است  �از پشتوانه مال �رکن مهم هیمنتظره است. در واق� سرما ریغ یهاانیبرابر ز
خود  �بدهبازپرداخت  ییتوانا ،یبا مش0الت اقتصاد ییارویهنگام رو سازد�که بانک را قادر م

 کند،�م جادیوارده به بانک ا یهاانینسبت در برابر ز نیکه ا �حفاظ لیباشد. به دل تهرا داش
 یاژهیو تیاهم یبانک دارا یو متناسب با مخاطرات موجود برا �کاف هیسرما یحفظ و نگهدار

 هیسرما تیکفا یدر سراسر جهان از رهنمودها �بانک �از مراج� نظارت یاریامروزه بس است.
نقش  تهیکم نیا یطرح شده از سو هیسرما تی. استاندارد کفاکنند�م ستفادهبال ا تهیکم
در حال  یاز کشورها یاریدر بس �بانک یهارا رد بهبود سالمت و ثبات نظام �تیبا اهم اریبس

درصد  ٨در سطÂ  هیسرما تیاستاندارد کفا �،یکرده است. بر اساس اصول بال  فایتوسعه ا
در نظر گرفته شده است. در  0سانیوزن  �س0یر یهاییداراهمه  یشده است و برا نییتع

در نظر گرفته شده است که در آن  ١٢درصد تا  ٨ هیسرما تیاصول بال دو سطÂ استاندار کفا
بر اساس ماده  زیدر کشور ما ن داده شده است. �وزن متفاوت ،�س0یر یهاییاز دارا �یبه هر 

ها و موسسات بانک هیکل یبرا هیسرما تیاحداقل نسبت کف هیرماس تینامه کفا نییآ ٣
نامه بانک  نییآ نیشده است. بر اساس ا نییدرصد تع ٨) �دولت ریو غ �(اعم از دولت یاعتبار
ضرورت  ایو  �الملل نیب یکه استانداردها یدر موارد تواند�م رانیا �اسالم یجمهور یمرکز

از  �برخ ایتمام  یرا برا یحدود باالتر دیاقتضا نما یها و موسسات اعتبارحفظ سالمت بانک
 .]٢[ یدنما نییتع یها و موسسات اعتباربانک
از آن  .]٨است [ یاعتبار س�یبر ر بعد نیا لیو تحل هیتجز یهاول تمرکز :هاییدارا تیفیک

 نیا رند،یب� مینزد آنها تصم یوجوه سپرده گذار صیدر مورد نحوه تخص دیها باجا که بانک
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چون  یاریبا مع نی. بنابرادهد�و احتمال نکول آنها را ش0ل م یاعتبار س�یسطÂ ر م،یتصم
 یابیارز یهابعد از هدف نیبه ا توان�م شود،�بانک که شامل وام م یهاییدارا تیفیک �بررس

 ستمیسالمت س انگریها بمنابع و مصارف بانک عیو سر حیگردش صح .افتیبانک دست 
 �چ�ونگ ،�منابع مال زیو تجه نیمنظور تام نیآن است. به ا ییاجرا یهاروش ییو کارا �بانک

برخوردار است. منابع  یاژهیو تیمنابع جذب شده و نحوه بازگشت مجدد آنها از اهم فمصر
مصرف منابع جذب  ای �رداختپ التیو تسه �بانک ستمیس یهایجذب شده به عنوان ورود

مش0ل  ای. مسلماً بروز هر گونه خلل شود�محسوب م �بانک ستمیس �شده، به عنوان خروج
خواهد شد.  ستمیس ندیدر فرآ �به وجود آمدن مش0الت بها موجبخش نیاز ا �یدر هر 

 حیصح یهاروش یشده، مشخص کننده اجرا نییدر مدت زمان تع ییاعطا التیوصول تسه
 یاقتصاد یهاتیالزم به منظور گسترش فعال التیتسه جادیمنابع در جهت ا یریو به کار گ

 .]٢باشد [�م یگذار هیو سرما حیصح یهامنابع به م0ان تیو هدا
مورد  نیا .]٩[است  �عمل0رد بانک اساس یت برایریت درست مدیفیک :تیریمد تیفیک

 یهاسمیم0ان ،�فرهنگ سازمان ،�تیریمد یهاستمیس �و بررس �فیک �بررس قیمعموالß از طر
از درون  �نظارت و بررس قیاز طر نیمورد همچن نی. اشود�موارد انجام م ریو سا �کنترل

منابع، رشد درآمد به حداکثر  �و اثربخش ییبر کارا �. معموالß در بررسشود�م نجاما زیبانک ن
 ی. براشود�م دیبانک و ... تاک یدر استفاده از بهره ور لیو تسه نهیمقدار آن، کاهش هز

 یها(کارکنان و شعب) و نسبت یبهره ور یهامثل نسبت ییهااز نسبت توان�مورد م نیا
از  �0ی. گردد�هر بانک ارائه م یهر شاخص برا لیکه در ادامه تحل داستفاده نمو ییکارا
بهره  یهانسبت دینما یابیبانک را ارز �ی تیریمد تیفیک تواند�که م ییهاشاخص نیترمهم

سرانه،  نهیهر شعبه، هز یبه ازا نهینسبت هز توان�م یمهم بهره ور یهااست. از نسبت یور
در کنترل  تیریمد ییها تواناشاخص نیاشاره نمود. ا رانههر شعبه و سود س یسود به ازا

 زانیبه شعب م التینسبت سپرده و تسه یهاشاخص .دهد�و کسب سود را نشان م نهیهز
نماگر نشان  نی. ادهد�را نشان م هاییآن به دارا صیبانک در جذب منابع و تخص ییکارا

زان سپرده جذب شده است و چه یاز شعب چه م �یهر  یکه به طور متوسط به ازا دهد�م
ها را در سطÂ کبان ییکارا زانیها مشاخص نیاعتبارات اعطا شده است. در واق� ا زانیم

 .]٢[ دهد�شعب نشان م
ه مؤسسه تا چه کن است ینشانگر ا یسودآور یهانسبت :یو سودآور �بازده یهانسبت

ل بازده یت را در تحصکت شریزان موفقیو در واق� م شود�حد بطور مؤثر و مطلوب اداره م
 یسودآور .کند�م یریاندازه گ هایگذارهیا نسبت به سرمایخالص نسبت به درآمد فروش 

 نی. ادهد�نشان م یبانک را در بانکدار �رقابت �اهیو جا تیریداست که نحوه م �شاخص
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را تحمل کند و بانک را در برابر  س�یر یاز نما �تا سطح دهد�شاخص به بانک اجازه م
 نیپرکاردبردتر هیو بازده سرما ییبازده دارا .دینما �بانیمسائل و مش0الت کوتاه مدت، پشت

و  یاز سودآور یاریمع هایی. نسبت بازده داراهستندها بانک یمربوط به سودآور یهانسبت
 تیظرف یریبانک در مورد نحوه استفاده از منابع در جهت کسب درآمد و به کار گ ییکارآ

بانک چند  یهاییاز هر واحد خالص دارا دهد�نسبت نشان م نی. ادهد�بانک را به دست م
 یهااز نسبت �0ی هایینرخ بازده دارا .دیآ�) به دست ماتی(پس از کسر مالواحد سود خالص 

بدست  هایینه بهره به مجموع دارایم سود خالص بعالوه هزیق تقسیاست که از طر �مال
له ساختار یو بوس شود�فروش شرکت مربوط م د ویتول یهابه مهارتها  بازده دارایی. دیآ�م

در محاسبه نرخ بازده  یابدارل استفاده از سود حسی. بدلردیگ�قرار نم ریشرکت تحت تأث �مال
. با توجه باشد�ز وارد میار نین معیوارد است، بر ا یکه بر سود حسابدار ییرادهایا ها،ییدارا
ن ارزش یبنابرا شوند،�نشان داده م یدر ترازنامه به خالص ارزش دفتر هایینکه دارایبه ا
ن یآنها باشد، بنابرا یدفتر یا باالتر از ارزش هاین تر یار پائی0ن است بسمم هاییدارا �واقع

ب0ار گرفته  ی�رید ید در جایبا هاییست که داراین مفهوم نیتاً به ارن ضروییپا ها بازده دارایی
د یست نسبت به خریبا �ست که شرکت مین مفهوم نیباال به ا ها بازده دارایین یشوند. همچن

از بازده  �میمستق اریمع هیرمابازده س. ]١٠[د یشتر اقدام نمایو کسب بازده ب هاییهمان دارا
نسبت نشان  نیبانک است. ا هیساختار سرما رینسبت کامالî تحت تاث نیسهامداران است. ا

 یارینسبت مع نیچند واحد سود خالص کسب شده است. ا هیبه ازاء هر واحد سرما دهد�م
 .باشد�م �ن مالیو تام دیجد هیتوان بانک در جذب سرما نیبانک و همچن یاز توان سودآور

و  نیبازده حقوق صاحبان سهام از پرطرفدارتر ،یعمل0رد حسابدار یارهایمع نیدر ب
بازده حقوق  �یمحققان ام0ان تفک �است. برخ یعمل0رد حسابدار یارهایمع نیپرکاربردتر

دوپونت  لیواسطه تحلبه  �م مالو اهر ییگردش دارا ،یسودآور یهاصاحبان سهام به نسبت
نسبت  اند.و سهامداران بر شمرده �مال رانیمد ل�ران،یتحل نیدر ب اریمع نیل شهرت ایرا دال
از خالص  یمعادل چه درصد �درآمد بانک دهد�است که نشان م �نسبت �اتیعمل هیحاش
ها بوده و بانک اتیعمل ییسنجش کارا یبرا یاریشاخص مع نی. اباشد�بانک م یهاییدارا
سود از  هی. حاشدهد�نشان م هانهیبانک و کنترل هز اتیرا از کانال عمل یسودآور لیتحل
شده است و در واق� نشان  صلدرآمدزا حا یهاییبه کل دارا یادرآمد خالص بهره میتقس

 نیکرده است. ا جادیا یادرآمدزا چند درصد درآمد خالص بهره ییهر واحد دارا دهد�م
درآمدزا را نشان  یهاییبانک از کانال دارا یسودآور لیتحل یبرا ی�رید اریشاخص مع

مطالبات  ،یدرآمدزا، مجموع مطالبات از بانک مرکز ییگزارش منظور از دارا نی. در ادهد�م
 .]٢[ باشد�ها مو مشارکت هایگذار هیو سرما ییاعطا التیها، اوراق مشارکت، تسهاز بانک
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 یریر بانک است. به کارگیمهم مد یت هایاز مسئول �نگیکنترل نقد :�گنینقد تیفیک
 که کند�ن مخاطر مواجه میبلندمدت، بانک را با ا یها یه گذاریوجوه کوتاه مدت در سرما

 بانک که باشند خود وجوه افتیدر �متقاض است مم0ن یگذار هیسرما یها حساب دارندگان
 یبه تقاضا ییپاسخ�و یبرا �کاف �نگید نقدیمجبور کند. بانک با ودخ یها ییدارا فروش به را

کند را نسبت به خود جلب  �نان عمومیسپرد گذاران و وام دهندگان را داشته باشد تا اطم
 فیط تاًینقد، نها یها�مختف از دارائ فیتعار ریتحت تأث �نگینقد یهااگرچه نسبت. ]۵[

 یها�در اغلب کشورها مفهوم نقد و دارائ �ول دهد�م لیرا تش0 رقاماز اعداد و ا �متنوع
به نقد است  لیقابل تبد انیو بدون تحمل ز عاًیکه سر ییها�ئنقد و دارا ییمعادل دارا نه،ینقد

 یخود در بازارها ازیوجوه مورد ن �مال نیکه تأم �طیها معموالß در شرا. بانکشود�را شامل م
مستعد  دهند�را از دست م �بانک نیب یدر بازارها ایخود  انیمشتر زاعم ا یسپرده گذار

 �نگینقد تیفیمحاسبه ک نهیها در زمشاخص نیتر. متداولشوند�م �نگینقد یهاس�یر
پوشش نوسانات، نسبت پوشش  ،�نگیبحران نقد طیها، نسبت مقاومت بانک در شرابانک
 .شوند�م لیادامه تحل درپر نوسان است که  �کوتاه مدت و نسبت بده �بده

 �نگیبحران نقد طیبانک از جمله عوامل اثرگذار بر مقاومت بانک در شرا �نگینقد تیریمد
نقد به کل سپرده  یهاییبه نسبت دارا توان�ها ممقاومت بانک یهااست، از جمله شاخص

گزارش شامل نقد موجود در صندوق،  نینقد در ا یی. دارادسپرده اشاره نمو یو نسبت ماندگار
 میحاصل تقس زیسپرده ن ی. نسبت ماندگارباشد�و اوراق مشارکت م �بانک 0همطالبات از شب

و قرض  یبه سپرده فرار است. سپرده فرار حاصل مجموع سپرده جار یگذار هیسپرده سرما
که در مقابل نقد به کل سپرده نشان دهنده آن است  یهایی. نسبت داراباشد�الحسنه م

باال وجود دارد. باال  �با درجه نقد شوندگ ییهاییدارابانک،  یهااز سپرده �زانیخرج چه م
وجوه نقد قابل دسترس در زمان خروج  �نی�زیاز توان بانک جهت جا �نسبت حاک نیبودن ا
باشد،  ترنیینسبت پا نیا �است که هر چه مقدار کم �هیاست. بد �بحران طیها در شراسپرده

بانک  جهیو به هنگام کمتر خواهد بود. در نت ممنابع الز نیبانک در تام یریانعطاف پذ تیقابل
 طیها در شراحاصل از خروج سپرده �نگیمجبور خواهد شد تا جهت مقابله با ش0اف نقد

بانک در  دهد�نشان م زیسپرده ن یآش0ار گردد. نسبت ماندگار یهاانیمتحمل ز �بحران
 جذب نموده است. یگذار هیسپرده سرما زانیواحد سپرده فرار به چه ممقابل هر 
شده  فینقد به سپرده فرار تعر یهاییپوشش نوسانات که به صورت نسبت دارا نسبت

فرار بانک بدون صرف زمان  یهااز مجموع سپرده �چه سهم دهد�نسبت نشان م نیاست، ا
هستند  یهافرار سپرده یهات است. سپردهفقط از محل وجوه نقد موجود قابل پرداخ نهیو هز

پس انداز را شامل  یهاسپرده ،یدارید یهاو سپرده ستندیبرخوردار ن �که از ثبات کاف
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 یهابه برداشت از سپرده ییبانک را جهت پاسخ�و �نگینقد نینسبت توان تأم نی. اشوند�م
گزارش شامل نقد موجود در صندوق، مطالبات از شب0ه  نینقد در ا یی. دارادهد�فرار نشان م

 .باشد�و اوراق مشارکت م �بانک
کوتاه مدت  �نقد به بده ییکوتاه مدت که به صورت نسبت دارا �پوشش بده نسبت

نشان  نهینقد یهاییکوتاه مدت را از محل دارا یها�پوشش بده زانیشده است، م فیتعر
را  یبانک و موسسه اعتبار �نگینقد تیآن وضع �زماننسبت و روند  نی. مقدار ادهد�م

و  هایدارا دیاز عدم تطابق سررس �ناش �نگینقد س�یر دهد�منعکس نموده و نشان م
گزارش، شامل سپرده  نیکوتاه مدت در ا �است. بده زانیکوتاه مدت تا چه م یها�بده

 است. �0ه بانکبه شب �و بده یبه بانک مرکز �فرار، بده
پس انداز کوتاه  یهاو سپرده یدارید یهاها مانند سپردهاز سپرده �انواع �رید یسو از

ار طبقه بند یها�مدت، همواره تحت عنوان بده سطÂ  یرو نگهدار نیاز ا شوند�م یفر	
وجوه نقد قابل  �نی�زیجهت جا یعاد طیباال در شرا �با درجه نقد شوندگ هاییاز دارا یمناسب

ار، الزم و ضرور یهاسپرده خروج لدسترس در مقاب فرار  یها. نسبت سپردهباشد�م یفر	
از  یارینسبت مع نی. ادهد�ها نشان مفرار را از مجموع سپرده یهانسبت سهم سپرده نیا

. نسبت باشد�به نقد شدن م �0ی) بانک از نظر نزدیها�(بده یهاسپرده تیفیو ک بیترک
 .]٢است [پر نوسان در نظر گرفته شده  �نسبت بده انسپرده فرار به کل سپرده به عنو

 تیاقتصاد کالن کشور بر فعال طیکه عمل0رد شرا نیبازار: با توجه به ا س�یبه ر تیحساس
خواهد شد با استفاده از سه شاخص  �بخش سع نیکشور اثرگذار است، در ا یهابانک

نرخ ارز،  راتییکشور به تغ �سهام واکنش شب0ه بانک متیبه نرخ ارز، نرخ بهره و ق تیحساس
 یهاتیفعال میبه نرخ ارز از تقس تیگردد. شاخص حساس لیتحلنرخ بهره و قسمت سهام 

 هیاست که تا چه حد بانک از سرما نیا انگریحاصل شده است و ب یارز هیپا هیبه سرما یارز
 نرخ ارز برخوردار است. س�یپوشش ر یبرا �کاف

بر نرخ پول  �مبتن یهاییاست که درآمد حاصل از دارا �به نرخ بهره نسبت تیحساس
به درصد  هاییبر نرخ پول (بهره) به خالص دارا �مبتن یها�بده نهی(بهره) را پس از کسر هز

نرخ  راتییرا به تغ �موسسه مال یخالص درآمدها تینسبت درجه حساس نی. ادهد�نشان م
و  هاییدارا �حجم و بازده راتییبانک به تغ یسود آور تیحساس انگریبهره نشان داده و ب

 یجار یال�وها ریتاث تواند�کوتاه مدت آن م لی. تحلباشد�بر نرخ پول م �مبتن یها�بده
خط  ریتاث تواند�آن در بلند مدت م یروندها لیکه تحل �نرخ بهره را مشخص سازد، در حال

در  راتییتغ تواند�م لیتحل نیا نیدهد. همچن شانبانک را ن یبر سودآور �پول یها�مش
نرخ بهره را به  س�یموثر ر تیریها در مدبانک تیریمد جهیها و در نتبهره بانک یهانرخ
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ها فرض و مشارکت هایگذار هیسهام که معادل نسبت سرما متیبه ق تیب0شد. حساس ریتصو
 هایگذار هیدرآمدزا به سرما یهاییاز دارا �چه بخش دهد�است که نشان م �شده است، نسبت

 متیق س�یبازار (ر س�یاست و بانک تا چه اندازه در معرض ر افتهیها اختصاص و مشارکت
 یابیارز یکه برا �مال ینسبت ها و �سالمت نظام بانک یشاخص ها. ]٢دارد [سهام) قرار 

 شده است. ادهنشان د ١رود بصورت خالصه در جدول  �شاخص ها به کار م

 ١جدول 
 شاخص های سالمت بانک$

 نسبت مال� های سالمت بانک�شاخص
 های از نظر ریس�0 موزون شدهنسبت سرمایه به دارایی کفایت سرمایه

 کیفیت دارایی
 نسبت مانده مطالبات غیر جاری به کل تسهیالت

 تسهیالت غیر جاری به سرمایه پایه
 تسهیالت بخش� به کل تسهیالت

 کیفیت مدیریت

 شعب به پرسنل و شعبسپرده 
 تسهیالت شعب به پرسنل و شعب

 هزینه شعب به پرسنل و شعب
 سود شعب به پرسنل و شعب

 تسهیالت به کل سپرده

 سودآوری

 بازده دارایی
 بازده سرمایه

 حاشیه عملیات�
 حاشیه سود

 نقدینگ�

 دارایی نقد به کل سپرده
 سپرده سرمایه گذاری به کل سپرده

 سپرده قرار به کل سپرده
 نسبت پوشش نوسانات

 نسبت پوشش بده� کوتاه مدت
 نسبت بده� پر نوسان

 حساسیت به ریس� بازار
 حساسیت به نرخ ارز

 حساسیت به نرخ بهره
 حساسیت به قیمت سهام

 )١٣٩٢(احمدیان، 
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در داخل و خارج از کشور مطالعات گوناکون� در حوزه سالمت بانک� صورت گرفته است 
تجزیه  در مطالعه ای به بررس� ]١١[که به چند نمونه از آنها اشاره م� شود. سیلویا و هم0اران 

و تحلیل توانایی مال� بانک های تجاری در رومان� بر اساس نسبت های کملز پرداختند. و با 
در نسبت های مال� یاد شده بانک های را رتبه  بانک ها قوت و آسیب پذیری تعیین نقاط

 و اعتباری ریس� تأثیر در مطالعه ای به بررس� ]١٢[بندی نمودند. شاه محمدی و هم0اران 
 که هر دو نوعداد نشان تحقیق  نتایج ایران پرداختند. بانک� نظام سالمت بر نقدینگ� ریس�

توغان� و  .دنمعن� داری دارمنف� و ریس� بر شاخص های سالمت نظام بانک� کشور تأثیر 
 پرداختند.عوامل موثر بر سالمت مال� بانک صادرات  در مطالعه ای به بررس� ]١[ فاضل�

نشان داد کفایت سرمایه، سالمت نظام مدیریت و درآمدها بر سالمت مال� بانک نتایج یافته ها 
ذکر شده در ثبت دارد و تاثیرگذاری کیفیت دارایی ها بر سالمت مال� بانک تاثیر م مربوطه
 .معن� دار نم� باشدمطالعه 

مطالعات زیادی بر روی تعیین عوامل موثر بر میزان عمل0رد،  AHPبا استفاده از روش 
خارج و داخل ارزیابی عمل0رد، تحلیل ارزیابی اعتبار و تعیین عمل0رد واحدهای مختلف در 

 ]١۵[ ]١۶[ ]١٧[ ]١٨.[صورت گرفته است کشور

 روش پژوهش ٣
در این پژوهش با استفاده از ابیات نظری موجود، شاخص های سالمت نظام بانک� 

)CAMELS(  شناسایی شد. جامعه آماری تحقیق حاضر خبرگان فعال در حوزه بانکداری
گان، تعداد زیاد م� باشد. در روش های تصمیم گیری چند شاخصه با استفاده از نظرات خبر

نمونه اهمیت جندان� ندارد، بل0ه آنچه مهمتر است، انتخاب خبرگان مرتبط است. از اینرو 
خبرگان تحقیق حاظر از بین افراد متخصص و فعال در حوزه بانکداری انتخاب شده اند. این 

بین  از خبرگان شامل اساتید دانش�اه و مدیران بانک ها و کاشناسان حوزه بانکداری م� باشد.
پرسشنامه (در قالب جدول مقایسات زوج� گزینه ها (شاخص های سالمت نظام بانک�))  ٢۵

پرسشنامه تکیمل شد که مبنای اولویت بندی شاخص های سالمت  ١٩توزیع شده در نهایت 
نظرات خود را در  نظام بانک� قرار گرفته است. در پرسشنامه پژوهش، از خبرگان خواسته شده

ای سالمت نظام بانک� مشخص نمایند. در جدول مقایسات زوج�، برای مقایسه شاخص ه
عدد در نظر گرفته م� شود که این اعداد برای بیان نسبت اهمیت های  ٣هری� از مقایسات 
نشان داده شده است. به منظور تش0یل ساختار سلسله مراتبی، متغیر  ٢متفاوت در جدول 

نام�ذاری شده اند. در این ساختار، خبرگان پژوهش به عنوان  ٣های پژوهش بر اساس جدول 
 معیار های اصل� و شاخص های سالمت نظام بانک� به عنوان گزینه ها تعریف شده اند.
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شایان ذکر است نمونه گیری به روش گلوله برف� بوده که در آن از متخصصان استفاده 
بعدی را از همان شخص یا ... پرسیده م�  گردیده و در انتهای آمار گیری از فرد مورد نظر نفر

نفر به نتیجه مورد  ١٩شود. تا جایی که آمار به تکرار منابع مواجه شود. که در اینجا بعد از 
 نظر رسیدیم.

که  مال� برای مواقع� اســـــت  نه گیری غیر احت ی� روش نمو له برف�  نه گیری گلو نمو
شند.  سایی نبا شنا سیارواحدهای مورد مطالعه براحت� قابل    بویژه هنگام� که این واحدها ب

 آمارگیر روش این در دهند. م� تشـ0یل را بزرگ خیل� جامعه ی� از کوچ�0 بخش یا کمیاب
 دومین انتخاب و شــناســایی برای آن از گیری نمونه واحد اولین انتخاب یا شــناســایی از پس

حد نه وا نه  نمو های دی�ر نمو حد یب وا به همین ترت م� م� گیرد.  یا ک فاده  ــــت گیری اس
ــایی و  ــناس ــوند م� انتخابش ــورت خط� و  این. ش  خط� غیرنمونه گیری م� تواند به دو ص

 .گردد اجرا) نمایی(

            
برای مثال برای دستیابی به افرادی که به ی� بیماری بسیار نادر مبتال هستند م� توان 

این روش اســتفاده کرد. از مزایای اســتفاده از این روش م� توان ارزان� ســادگ� و عدم نیاز از 
 از. دانســت گیری نمونه روشــهای به برنامه ریزی و کار فیزی�0 گســترده در مقایســه با دی�ر

 اولیه واحدهای همچنین اریبی این نمونه گیری اشــــاره کرد. به توان م� روش این معایب
 .مشابه خود را معرف� کنند یا واحدهای معروفتر و است مم0ن گیری نمونه
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 ٢جدول 
 زبان$ بصورت اعداد مثلث$ معادل متغیر های

  اعداد فازی معکوس اعداد فازی

� , ,111
 

� , ,111
 

 اهمیت ی0سان

, ,
� �
� �
� �
1 1 1
4 2  

� , ,12 4
 

ی0سان تا نسبتاً مهماهمیت   

, ,
� �
� �
� �
1 1 1
5 3  

� , ,1 3 5
 

 نسبتاً مهم

, ,
� �
� �
� �

1 1 1
6 4 2  

� , ,2 4 6
 

 نسبتاً مهم تا مهم

, ,
� �
� �
� �

1 1 1
7 5 3  

� , ,3 5 7
 

 مهم

, ,
� �
� �
� �

1 1 1
8 6 4  

� , ,4 6 8
 

 مهم تا بسیار مهم

, ,
� �
� �
� �

1 1 1
9 7 5  

� , ,5 7 9
 

 بسیار مهم

, ,
� �
� �
� �

1 1 1
10 8 6  

� , ,6 8 10
 

العاده مهمبسیار مهم تا فوق  

, ,
� �
� �
� �

1 1 1
11 9 7  

� , ,7 911
 

مهم العادهفوق  
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 ٣جدول 
 نماد گذاری متغیر های تحقیق

Âنماد متغیر سط 
 purpose کشور بانک� نظام سالمت های شاخص بندی اولویت هدف اصل�

 سطÂ اول: معیار های اصل�

 خبره اول
1Ex 

 Ex2 خبره دوم
  

 Ex19 نوزدهم خبره

 سطÂ دوم: گزینه ها

 کفایت سرمایه
1S 

 S2 کیفیت دارایی
 S3 کیفیت مدیریت

 S4 سودآوری
 S5 کیفیت نقدینگ�

 S6 حساسیت به ریس� بازار
 

 یفاز یسلسله مراتب فرایند ۴
از معروفترین فنون تصمیم گیری چند شاخصه است که  ی�0 فرآیند تحلیل سلسله مراتبی،

روش هنگام� که عمل تصمیم  ینا ابداع گردید. ١٩٧٠در دهه  .ساعت�ال توسط توماس.
ها م�  شاخص تواند مفید باشد. �م گیری با چند گزینه و شاخص تصمیم گیری روبرو است،

این روش تصمیم  در روش بر مقایسات زوج� نهفته است. اساس توانند کم� یا کیف� باشند.
 درخت، ینا آغاز م� نماید. خود را کار تصمیم، گیرنده با فراهم آوردن درخت سلسله مراتب

سپس ی0سری مقایسات زوج� انجام  شاخص ها و گزینه های تصمیم گیری را نشان م� دهد.
این مقایسات وزن هر ی� از فاکتورها را در راستای گزینه های رقیب مشخص م�  م� گیرد.

دی�ر به گونه ای ماتریس های حاصل از مقایسات زوج� را با یAHP 0نهایت منطق  در سازد.
، دو محقق هلندی به نامهای ١٩٨٣تلفیق م� سازد که تصمیم بهینه حاصل آید. در سال 

روش� را برای فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی پیشنهاد کردند که  الرهورن و پدری�،
محاسبات و پیچیدگ� مراحل  تعداد براساس روش حداقل مجذورات ل�اریتم� بنا شده است.

روش دی�ری  ١٩٩۶در سال  که چندان مورد استفاده قرار نگیرد. این روش باعث شده است
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یونگ چانگ ارائه ‑ی� محقق چین� به نام را توسط توسعه ای، عنوان روش تحلیل تحت
 .]١٣[مثلث� فازی هستند  اعداد مورد استفاده در این روش، اعداد گردید.

ای به شرح ذیل م� بر اساس روش تحلیل توسعه یسلسله مراتب یفاز یزیبرنامه رمراحل 
 :]١۴[باشد 

) معیار i(( ابتدا برای هر ی� از ســــطرهای ماتریس مقایســــات زوج�، ارزش  ‑١گام 
 ام)، که خود ی� عدد فازی مثلث� است، با رابطه زیر محاسبه م� گردد.iمورد نظر در سطر 

( )
n m

m j j
i gi gij

i j
S M M

�




 


� �

 E � �

� �
� ��

1

1
1 1

1

 جدول امi: ارزش معیار سطر 
 ام جدولi: عدد مثلث� مجموع حدود پایین، متوسط و باالی معیار سطر 

 محاسبه هر ی� از بخش های رابطه فوق به صورت زیر م� باشد. حاصل رابطه

, ,..., n ( )
m

j
gi

j
M i




� �

� �

� �
�

1
12 2

 
ی� عدد مثلث� است که حد پایین، متوسط و باالی آن به ترتیب مجموع حدود پایین، 

 ام جدول مورد نظر م� باشد.iمتوسط و باالی معیار سطر 
نیز ی� عدد مثلث� م� باشد که حد پایین، متوسط و باالی آن به ترتیب معکوس  رابطه زیر

 ول مورد نظر م� باشد.مجموع حدود باال، متوسط و پایین تمام� اعداد مثلث� جد

, , , ,..., n ( )
m m m m

j
gi j j j

j j j j
M l m u i


 
 
 


� �

 
� �
� �

� � � �
1 1 1 1

12 3
 

 امj: مجموع حدود پایین ستون 1
 امj: مجموع حدود متوسط ستون 1
 امj: مجموع حدود باالی ستون 1

, , , ,..., n ( )
n m n n n

j
gi i i i

i j i i i
M l m u i


 


� �

 
� �
� �

�� � � �
1 1

12 4
 

 امi: مجموع حدود پایین ستون ١
 امi: مجموع حدود متوسط ستون ١
 امi: مجموع حدود باالی ستون ١

, , ( )
n m

j
gi n n n

i j
i i i

i i i

M
u m l

�


 



 
 


� �
� �� �
� �
� �
� �� � � �
� �

��
� � �

1

1 1

1 1 1

1 1 1 5
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) درجه بزرگ� هر ی� از عناصر سطÂ ١ها، طبق رابطه ( پس از محاسبه تمام�  ‑٢ گام
 نسبت به سایر عناصر آن سطÂ، به صورت جداگانه، محاسبه م� شوند.

�  � 

( ) ( )

,

if m m
v s s if l u

l u otherwise
m u m l

�
? �??� 
 ��
? �?

� � �?�

2 1

2 1 2 1

1 2

2 2 1 1

1
0 6

 
2 1( )v s s� درجه بزرگ� عنصر :k ام بر عنصرiام 
در این مرحله با توجه به رابطه باال درجه بزرگ� هر ی� از عناصر سطÂ مسبت به  ‑٣گام 

بر  ٢تمام� عناصر آن سطÂ، به صورت ی0جا، محاسبه م� شود. برای تمام� درجه بزرگ� 
 سایر عناصر اینگونه محاسبه م� گردد.

( , , ,..., ) min ( ) ( )

, ,..., .

k iv s s s s s v s s
i k

� 
 �



2 1 2 3 2 7
12

((((((((((

 
 این ترتیب وزن غیر نرمال عناصر هر سطÂ بدست م� آید.به 

�  �  � � min ,min ,...,min ( )

, ,...,

i i k iw V S S V S S V S S

i k

= 
 � � �



1 2 8

12 
نرمالسازی ساعت�، با تقسیم هری� از عناصر ماتریس وزن�  با استفاده از روش ‑۴گام 

غیر نرمال بر حاصل جم� عناصر همین ماتریس، وزن هری� از عناصر سطÂ مربوطه محاسبه 
 م� شود.

 جینتا ۵
مجموع ، )ار ها (نظرات خبرگانبر اساس معی ماتریس مقایسات زوج�با تعریف اعداد فازی 

نزد وزن نرمال نشده و نرمال شده گزینه ها بر اساس هر معیار نیز  وهرمعیار  Siسطر ها و 
 نویسندگان محفوظ است.

 روشبا استفاده از  نهایی اولویت بندی شاخص های سالمت نظام بانک� در نهایت نتایج
تحلیل نشان داده شده است. بر اساس نتایج روش  ۴تحلیل سلسله مراتبی فازی در جدول 

شاخص های سالمت نظام بانک� از دید  یبند تیاولوم� توان گفت  سلسله مراتبی فازی
عبارتند از: کفایت سرمایه، کیفیت مدیریت، کیفیت دارایی، سودآوری، کیفیت  خبرگان

 .بازار نقدینگ� و حساسیت به ریس�
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 ۴جدول 
 وزن نهایی شاخص های سالمت نظام بانک$

گزینه نام  وزن 
سرمایه کفایت  ٢۵۵٣٧٫٠  
مدیریت کیفیت  ٢٣٣٢٨٫٠  
دارایی کیفیت  ۶١٨١٢٫٠  

١٩٠٧١٫٠ سودآوری  
نقدینگ� کیفیت  ٩۵٣٩٠٫٠  
بازار ریس� به حساسیت  ٢۶٨٩٠٫٠  

 

 بندیگیری و جمHنتیجه ۶
کشور با استفاده  �سالمت نظام بانک یشاخص ها یبند تیاولوبررس�  هدف از پژوهش حاضر

از دالیل پرداختن به این موضوع اهیمت  م� باشد. )FAHP( یفاز یسلسله مراتب لیاز تحل
سالمت  یشاخص هاو ضرورت باالی سالمت نظام بانک� در ایران م� باشد. در این راستا 

 یابیارز مدل �ی کملز تخاب شدند.� با استفاده از چارچوب سالمت بانک� کملز اننظام بانک
 از حوزه ۶ یگذار ارزش و �بررس به که است �ربانکیغ یاعتبار مؤسسات و بانکها عمل0رد

ه، یسرما تیکفا :از اند عبارت حوزه شش نیا پردازد. �م �مال و �تیریرد مد0عمل یها حوزه
 در بازار. آنچه �سیر به تیحساس نگ� وینقد سود آوری، ت،یریکیفیت مد ها، ییدارا تیفیک
 تیفیک ه،یسرما تیکفا یدیلک ابعاد یابیو ارز �بررس رد،یگ �م انجام کملز یبند رتبه ستمیس

باشد. نتایج اولویت  �م بازار �سیر به تیحساس و �نگیسود آوری، نقد ت،یریمد ،ییدارا
نشان داد  تحلیل سلسله مراتبی فازی بندی شاخص های سالمت نظام بانک� با استفاده از

که از بین شش شاخص، شاخص کفایت سرمایه از نظر خبرگان دارای اهمیت زیادی م� باشد 
و ی�0 از عامل های اساس� سالمت بانک� کشور م� باشد. شاخص کفایت سرمایه به دلیل 
نقش حفاظت� از اهمیت زیادی برای سپرده گذاران برخوردار است و از نظر خبرگان نیز رعایت 

سبت کفایت سرمایه در سالمت بانک ها دارای اهمیت زیادی م� باشد. با توجه استاندارد ن
به اهمیت زیاد کفایت سرمایه به مدیران پیشنهاد م� شود جهت بهبود عمل0رد بانک ها و 

المت بانک، نسبت کفایت سرمایه را بهبود بخشند. مدیران م� توانند با افزایش ستضمین 
م اطالعات مدیریت� در ارتباط با اطالعات مشتریان نسبت برخورداری از ی� سیست سرمایه و

کفایت سرمایه را بهبود بخشند. دومین شاخص دارای اهمیت از نظر خبرگان، کیفیت مدیریت 
دیران م� توانند با بهبود شاخص های مربوطه سالمت بانک� را نیز تضمین مم� باشد که 
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ت دارایی، سودآوری، کیفیت نقدینگ� نمایند. شاخص های بعدی به ترتیب عبارتند از کیفی
 یاعتبار س�یبر ر عمده تمرکزو حساسیت به ریس� بازار. با توجه به اینکه در کیفیت دارایی 

، پیشنهاد م� شود با کاهش ریس� اعتباری از طریق متنوع سازی اعتبارات و رتبه است
یش سالمت بانک� بندی مشتریان، کیفیت دارایی را افزایش دهند. همچنین به منظور افزا

با  پیشنهاد م� شود شاخص هایی که دارای اهمیت زیادی هستند را مورد توجه قرار دهند.
توجه به اهمیت سود آوری در سالمت نظام بانک�، پیشنهاد م� شود سیاست های استراتژی�0 
مناسبی برای بانک در سطÂ راهبردی در نظر گرفته شود تا ضمن کسب مزیت رقابت� و 

هم بازار خود دربلند مدت به سود آوری نیز ادامه دهد. همچنین رعایت کفایت افزایش س
سرمایه و کیفیت مدیریت نیز م� تواند منجر به سودآوری در بانک ها شود. همچنین با توجه 
به اهمیت حساسیت ریس� بازار، پیشنهاد م� شود مدیران بانک مدیریت ریس� بازار را نیز 

 ریت ریس� قرار دهند.در اولویت برنامه های مدی
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 جهان یدر کشورها �بانک یهابحران
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 توسط دولتها و  �و نجات مال یتحما یهااستفاده از بسته

ß

 یمرکز یبانکها یاکه معموال
 گیرد،�صورت م �بانک یدر هنگام وقوع بحرانها �مال ینهادها یتکشورها و با هدف تثب

از  ییهاچالش یجادو ا �خصوص یهانجات بانک یدولت برا �استفاده از بودجه عموم یلبدل
بوده  �محل بحث و توجه افکار عموم یشههم یعدالت و نابرابر یزو ن اهبانک �کژمنش یلقب

از وقوع  گیرییشو تجارب حاصل از آن، بمنظور پ ٢٠٠٨سال  �است و پس از وقوع بحران مال
 �مشخص یساختارها و چارچوبها ین،ابزارها، قوان یندادن به استفاده از ا یانبحران و پا

 �کاف یزانبه م �ثبات مال یجادا یچارچوبها برا ینکشور ا �شده است، اما در نظام مال �طراح
در کشور ام0ان  �بانک �مورد توجه قرار نگرفته است و در صورت وقوع بحران ورش0ستگ

مختلف  یاز ابعاد، عناصر و ابزارها �آگاه وجود دارد و یروناز ب �نجات مال یاستفاده از ابزارها
بحران  ینا �ابزارها در صورت وقوع احتمال یناز ا ینهبه هتواند به ارتقاء استفاد �م �مال یتحما

تجارب  �با بررس یو کتابخانه ا یف�توص– یل�مقاله به روش تحل ینراستا ا ینمنجر شود. در ا
استفاده  یتمربوطه، وضع �علم یاتو ادب �مال یتحما یجهان در استفاده از ابزارها یکشورها

بمنظور ارتقاء ثبات در نظام  یشنهادات�داده و پ �مورد بررس اج.ا. �ابزارها را در نظام مال یناز ا
 �نجات مال یابزارها �ابزارها ارائه داده است. بررس یناز ا ینهو به �کشور با استفاده اصول �مال

ثبات  یآثار ب یجادابزارها ام0ان ا یناز ا یراصول�استفاده غ دهد�نشان م یرانا �در نظام مال
 �م یبرجا یاریبس یو اقتصاد �کشور دارد و آثار و تبعات اجتماع �نظام مال یکننده برا

که در  �از اصول و نکات یریگابزارها با بهره یناستفاده از ا �کاهش تبعات منف ینگذارد، بنابرا
 محسوب گردد. یرانا �در جهت ارتقاء ثبات در نظام مال �گام تواند�مقاله ارائه شد، م ینا
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 مقدمه ١
آورد: های بانک� دو دغدغه اساس� برای مقامات پول� و مال� کشورها بوجود م�وقوع بحران

جلوگیری ها و مدیریت آن از وقوع هراس بانک� اول اینکه با ایجاد تأخیر در ورش0ستگ� بانک
ای تثبیت نماید که مش0ل نااطمینان� نمایند و ثانیاً بطور مستمر و مداوم بخش بانک� را ب�ونه

 1های حمایت و نجات مال�را از بازار پول و نظام مال� کشور برطرف نماید. استفاده از بسته
� در که معموالß توسط دولتها و یا بانکهای مرکزی کشورها و با هدف تثبیت نهادهای مال

که ‑گیرد، بدلیل استفاده از بودجه عموم� دولت هنگام وقوع بحرانهای بانک� صورت م�
هایی از قبیل های خصوص� و ایجاد چالشبرای نجات بانک ‑متعلق به عموم مردم است

ها و نیز عدالت و نابرابری میان سرمایه داران بانک و عموم مردم، همیشه کژمنش� بانک
 ار عموم� بوده است.محل بحث و توجه افک

های نجات ی استفاده از طرحبررس� ابعاد، ابزارها و تجارب کشورهای مختلف در زمینه
های تواند نگرش� مناسب برای ارزیابی اجرای طرحمال� و نیز مزایا و معایب اجرای آن، م�

سال  مال�مشابه در داخل کشور ایجاد نماید. از سویی دی�ر با وجود اینکه پس از وقوع بحران 
 too« یدهپدگیری از وقوع بحران و پایان دادن به و تجارب حاصل از آن، بمنظور پیش ٢٠٠٨

big to fail« گان و همچنین پایان بخشیدن به استفاده از منابع عموم� دولت و مالیات دهند
برای نجات مؤسسات مال� منفرد وخصوص�، قوانین، ساختارها و چارچوبهای مشخص� 

ها برای ایجاد ثبات ست، اما در ساختار نظام مال� کنون� کشور این چارچوبطراح� شده ا
تگ� مال� به میزان کاف� مورد توجه قرار نگرفته است، بنابراین در صورت وقوع بحران ورش0س

ن آگاه� بانک� در کشور، احتمال استفاده از ابزارهای نجات مال� از بیرون وجود دارد، بنابرای
ین ابزارها اتواند به ارتقاء استفاده بهینه از ابزارهای مختلف حمایت مال� م� از ابعاد، عناصر و

 و کاهش اثرات منف� آن در صورت وقوع احتمال� بحران منجر شود.
 های کلیدی زیر است:با توجه به اهمیت بحث، این مقاله به دنبال پاسخ�ویی به پرسش

 چیست؟مفهوم نجات مال� و مزایا و معایب استفاده از آن  )١
های بانک� و ابزارها و سیاستهای ی بحرانتجارب کشورهای مختلف در مقابله با پدیده )٢

 های نجات مال� چ�ونه است؟مورد استفاده آنها در طرح
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وضعیت ب0ارگیری ابزارهای طرح نجات مال� در نظام مال� ج.ا.ا چ�ونه است و چ�ونه  )٣
ل� کشور یجاد بی ثبات� مال� در نظام مام� توان با استفاده اصول� از این ابزارها ام0ان ا

 را کاهش داد؟
شود: در بندی م�های فوق به صورت زیر طبقهساختار مقاله بمنظور پاسخ�ویی به پرسش

د قسمت دوم مقاله نجات مال� تعریف شده و معنا و مفهوم این اصطالح در ادبیات علم� مور
استفاده از آن بیان شده و در قسمت گیرد. در قسمت سوم مزایا و معایب بررس� قرار م�

های نجات مال� معرف� شده و در قسمت پنجم تجارب چهارم انواع ابزارها و سیاست
 های بانک� و استفاده از طرح نجات مال� از بیرون موردی بحرانکشورهای مختلف در زمینه

قابله ی سیاست� در مهاهای ناش� از وقوع این بحرانها و نیز واکنشواکاوی قرار گرفته و زیان
های بانک� بیان م� شود. در پایان در قسمت ششم ضمن بررس� ابزارهای نجات با بحران

مورد  سازی این ابزارهاهای پیادهمال� در نظام مال� ایران، وضعیت عملیات�، الزامات و چالش
ل� ایران نظام ماگرفته و مسائل و اصول مرتبط با این موارد بمنظور ارتقاء ثبات در  بررس� قرار
 گردد.واکاوی م�

 تعریف نجات مال� از بیرون ٢
ن تواند تعریف گردد که در ای) از منظرهای مختلف� م�bail-out( یرونبطرح نجات مال� از 

 گیرد:قسمت مهمترین تعاریف مطرح شده در این زمینه مورد بررس� قرار م�
 ریف شده است:بصورت زیر تع bail outدر دی0شنری اقتصادی پال�ریو 

نهاد نجات ( یاقتصادنجات مال� به معنای نجات، رهایی و خالص� دادن ی� نهاد 
نهاد  ، از خطر واقع� و یا بالقوه ورش0ستگ� است که بوسیله نهاد اقتصادی دی�ر که١یافته)
پذیرد. معموالß نجات مال� از بیرون بصورت راه حل موقت و شود، انجام م�نامیده م� ٢ناج�

شود، اما در برخ� موارد بصورت رسم� قوانین� در حوزه نجات مال� ب0ار گرفته م� ٣موردی
عنوان وجود دارد. بعنوان نمونه اتحادیه اروپا قوانین� برای برنامه نجات مال� از بیرون با 

ای برای نجات و تصویب نموده است که برنامه »٤های دچار مش0لنجات و بازسازی بنگاه«
اقتصادی غیرمال� از خطر ورش0ستگ� است. عل� القاعده نهاد نجات یافته و  هایاحیاء بنگاه

                                                                                                                                  
1 the rescued entity 
2 the rescuer 
3 ad hoc 
4 Rescuing and Restructuring Firms in Difficulty 
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بین الملل� باشد. از رایج تواند فرد، بنگاه (مال� یا غیرمال�)، دولت یا سازمانیا نهاد ناج� م�

ترین موارد نجات مال� از بیرون، حمایت توسط دولت و یا بانک مرکزی است که ی� یا چند 
دهد و یا سازمان بین الملل� مثل صندوق بین الملل� پول را نجات م�نهاد مال� داخل� 

)(IMF ١دهد [است که تعدادی از کشورها را نجات م�.[ 
صورت شود، بدینهای مال� تعریف م�در شرایط وقوع بحران Bail-outدر تعریف� دی�ر 

نهادهای مال� دارای شود تا که درهنگام وقوع بحران، منابع عموم� مردم ب0ارگرفته م�
دهدکه مسئولین نظام بانک� به مال0یت خصوص� نجات پیدا کنند. این شرایط زمان� رخ م�

مقامات دولت� هشدار دهند که اگر بصورت فوری ابزار نجات مال� از بیرون ب0ار گرفته نشود، 
سخت� نظام مال� کشور سقوط خواهد کرد و این امر باعث م� شود رهبران سیاس� در شرایط 

قرار ب�یرند و منجر به تصمیم گیری در این خصوص خواهد شد. توجیه اصل� انجام طرح 
است، زیرا  ١نجات مال� از بیرون توسط مقامات مسئول جلوگیری از وقوع بحران سیستم�

ها برای تأمین مال�، آثار جبران ناپذیری های پرداخت و ناتوانان� افراد و بنگاهسقوط سیستم
 ].٢آورد [م مال� پدید م�را برای نظا

برای ی� فرد، ی� کشور و یا ی�  درطرح نجات مال� برای جلوگیری از خطر ورش0ستگ�،
 بنگاه، منابع مال� تامین م� شود که این منابع مال� مم0ن است از منابع مختلف� فراهم

 یافتگردد. تمرکز این گزارش عمدتآ بر روی مورد خاص� از نجات مال� از بیرون است که در
ز کنندگان منابع مال� بانکهای دارای مال0یت خصوص� هستند و فراهم آورنده این منابع نی

ان� دولت یا بانک مرکزی است. بنابراین نجات مال� از بیرون برای بانکها، عل� القاعده زم
توقف  اتفاق م� افتد که نهاد مال� با مش0ل مواجه شود، اما عموماً زمان� اتفاق م� افتد که

 ].٣[ یندازدبمال� را به خطر  نهاد مال�، کل نظام ی�
به معنای هرگونه  ٣و یا نجات و خالص� بانکها ٢به تعبیری دی�ر نجات مال� از بیرون بانکها

اقدام� است که توسط دولت برای به تاخیر انداختن خروج بانکهای ورش0سته از بازار صورت 
ع عموم� تأمین مال� م� شود. این نکته گیرد که بصورت صریح و یا ضمن� بوسیله منابم�

الزم است اشاره گردد که نجات مال� از بیرون ضرورتاً بمعنای انتقال پول بوسیله دولت به 
کند که دولت الزامات قانون� ورش0ستگ� بانکها نیست، بل0ه همچنین زمان� اتفاق پیدا م�

ی مشاهده نشود. بطور مثال ابانک� را تغییر دهد، حت� اگر هیچ انتقال منابع مال� فوری
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کاهش الزامات سرمایه ای بانکها در طول بحران مال�، به بانکهایی که تحت مقررات قدیم؛ 
دهد. بنابراین هر سیاست� که نهادی ورش0سته تلق� م� شدند، اجازه تداوم فعالیت م�

مال�  بصورت مصنوع� و مداخله از بیرون، به حیات بانکهای ورش0سته تداوم ببخشد، نجات
شود از بیرون نامیده م� شود. بر طبق این تعریف، نجات مال� از بیرون به عملیات� گفته م�

ها را ای از گزینهتوان گسترهشود، بنابراین م�که در صورت عدم انجام آن بانک ورش0سته م�
های بانکهای تصور نمود که از عدم دخالت و کم� مطلق دولت تا جذب کامل تمام زیان

 ].۴شود [سته را شامل ورش0
در تعریف� دی�ر حمایت مال� شرایط� است که در آن ی� فرد، سرمایه گذار و یا دولت 
فت ی� فعالیت و کسب و کار اختصاص م� دهد.  پول� را به منظور جلوگیری از پیامدهای اُ

ت حمایت مال� م� تواند به اش0ال مختلف� نظیر وامها، اوراق قرضه، اوراق سهام و یا بصور
باشد. بصورت سنت�  ١های بانکنقدی باشد. همچنین مم0ن است مستلزم بازپرداخت سپرده

حمایت مال� زمان� رخ م� دهد که صنعت و یا کسب و کاری تداوم پذیر نبوده و زیان متداوم 
 پایداری را تجربه کرده باشد.

ت نیاز به معموالß شرکتهایی که نیروی کار زیادی را در استخدام خود دارند، در صور
کنندکه در صورت وقوع مش0ل� برای این نهاد، حمایت مال�، مردم و دولتها را متقاعد م�

ی تواند چنین حجم باالیی از بی0اری را تحمل نماید. معموالß حمایت مال� برااقتصاد نم�
 ‑شرکتها و یا صنایع� صورت م� گیرد که ورش0ستگ� آنها موجب اثرات مخرب بر کل اقتصاد

 ].۵شود [م�  ‑تنها صنعت مورد نظرو نه 

٣ � مزایا و معایب نجات مال
اوم حیات برخ� مزایای بالقوه برای انجام نجات مال� از بیرون وجود دارد. ی�0 از این مزایا تد

وجب و کارآیی نهاد مال� در اثر وقوع مش0الت اقتصادی موقت و کوتاه مدت است. این اقدام م
ر دشود. این اتفاق بیشتر بر اثر وقوع هجوم و وحشت بانک� م�جلوگیری از سقوط نظام مال� 

دهد. در این حالت بخاطر اثرات سیستم� که رخ م� ”too big to fail“موق� ایجاد پدیده 
 دهد.های اقتصاد دارد، دولت اجازه ورش0ستگ� آن را نم�اندازه کارکرد این بانک بر کل بخش

است. این  ٢طرح نجات مال�، ایجاد مش0ل کژمنش�ترین آثار و نتایج منف� ی�0 از مهم
ای مش0ل زمان� ایجاد م� شود که دولت نتواند به درست� برای اعمال نجات از بیرون هزینه

                                                                                                                                  
1 reimbursement 
2 Moral hazard 
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ها ایجاد نماید، بنابراین اگر سیاستمداران تمایل داشته باشند که از ابزار نجات از برای بانک

بین� نماید که در آینده مورد اعمال بانک پیشبیرون برای حل مش0ل بانکها استفاده نماید و 
های بیشتر در این امر مشوق� برای بانکها برای اتخاذ ریس� گیرد،نجات از بیرون قرار م�

نفعان بانک برای پایش و نظارت شود که انگیزه ذیآینده است. همچنین این امر موجب م�
ست که نجات مال� از بیرون موجب های آن کاهش یابد. این امر بدین معناو تنظیم فعالیت

 های معکوس و همچنین افزایش ش0نندگ� مال� شود.ایجاد انگیزه
در صورت ایجاد  IMFدهد که ذهنیت متداول پیرامون اینکه شواهد تجربی نشان م�

 شود، باعث م� شودمش0ل برای بانکهای آن کشور در آینده، توسط این نهاد حمایت مال� م�
ه شده که به فعالیتهای ریس�0 اقدام نماید و تسهیالت گیرندگان نیز ب مذکور تشویق نهاد

 ].۶[ یدنماای بی احتیاط عمل شیوه
 ١آثار و نتایج منف� نجات مال� از بیرون در دو حالت رخ م� دهد: نجات مال� مورد انتظار

شده موجب تشویق رفتار . نجات مال� پیش بین�٢و نجات مال� پیش بین� نشده و واقع�
کژمنش� هم در نهاد مال� نجات یافته و هم مشتریان نهاد مال� از قبیل مشتریان، وام 

شود و ریس� گیرندگان، و سپرده گذاران� که در تبادالت مال� با بانک مشارکت دارند، م�
فعالیتهای آنان در مبادله با بانک بسیار باال رفته و در نتیجه کارآیی و دستاوردهای بانک 

 .یابدکاهش م�
 اگر نجات مال� از بیرون پیش بین� نشود، مش0ل کژمنش� تنها در اتفاقات و بحرانهای

طÂ سآینده رخ م� دهد، اما اگر از مش0ل کژمنش� ب�ذریم، نجات مال� از بیرون م� تواند در 
 ی� کشور منفرد مش0الت جدی زیر را ایجاد نماید:

عیف در این وضعیت حفظ م� باعث کاهش کارآیی اقتصادی م� شود، زیرا بنگاه های ض �
ای شوند و از ایجاد بانکهای قوی در آینده جلوگیری م� شود. ی�0 از تمثیل هایی که بر

رای باستفاده از ابزار نجات از بیرون استفاده م� شود این است که استفاده از این روش 
رمان دا با نجات بانکها مانند این است که بیمار واگیرداری که نزدی� به مرگ قرار دارد ر

زیرا  های اورژانس� احیاء کنند. استفاده از ابزار نجات از بیرون بدترین نوع شروع است،
 ناکارآترین روش است.

این روش موجب بازتوزیع ثروت از مالیات پرداخت کنندگان به مؤسسات مال� و اعتباری  �
های که هزینهشود. این امر از منظر عدالت و برابری مورد پذیرش نیست نجات یافته م�

                                                                                                                                  
1 Anticipated bail-outs 
2 Actual bail-outs 
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احیاء مؤسسه مال� بجای اینکه توسط سهامداران و ذی نفعان مؤسسه مال� و اعتباری 
 تامین شود، توسط منابع عموم� مردم تامین گردد.

استفاده از روش نجات از بیرون درکوتاه مدت مم0ن است موجب نجات نهاد مال� شود،  �
ر برای نهاد مال� مورد نظر، های دی�اما این امر موقت� است و از وقوع ورش0ستگ�

کند. همچنین با عدم انجام اقدامات درمان� اساس� برای نهاد مال� مم0ن جلوگیری نم�
است مش0الت این نهاد مال� دوباره تکرار شده و مجدداً از کم0ها و حمایت های مال� 
دولت برای حل مش0ل ورش0ستگ� نهاد مال� استفاده شود. بنابراین این امر موجب 

 ست کارآیی بازار م� شود.ش0
حت� اگر دولت نقش خود را در حمایت و نجات مؤسسه مال� ایفا کند، باز هم تضمین�  �

وجود ندارد که بنگاه نجات یافته بتواند بخوبی نقش خود را ایفا کند. به عنوان مثال 
مم0ن است دولت در شرایط سخت مؤسسه مال� سرمایه فراهم آورد، اما بانک ها مم0ن 

 ].٧کنند [بجای تسهیالت دادن آن، آن را اندوخته و ذخیره است 

 های نجات مال�ابزارها و سیاست ۴
های بانک� و نیز های نجات مال� الزم است فرآیند وقوع بحرانجهت بررس� ابزارها و سیاست

 های مقابله با آن مورد بررس� قرار گیرد.راه
 ابند.ی�م گسترش �کنترل رقابلیغ طور به و کرده بروز �ناگهان طور به �بانک یهابحران

 وبیمع چرخه �ی محرک خود که شوندیم شروع �جزئ و کوچ� یشوکها با اغلب ن بحرانهایا
 یریگبازپس یبرا گذارانسپرده هجوم دهنده، التیتسه اعتماد کاهش متش0ل از

 نیا اگر شود.�م اعتماد شتریب کاهش سرانجام و �نگینقد دست رفتن از خود، یهاسپرده
 ستمیس تمام در �مال ونید بازپرداخت در �ناتوان رند،یقرار نگ کنترل تحت سرعت به مسائل

 .]٨[ یافت خواهد گسترش �بانک
 اعتماد دیشد و �ناگهان سقوط ست،ین مرتبط �بانک ستمیس به اغلب که �محرک عامل

 رشد لیدل به که ) بانکهای(پرتفو ییدارا سبد �ذات ضعف جهینت در است. �بخش خصوص
داده  دست از را فشارها نیا با مبارزه قدرت ها بانک است، شده جادیا طول سالها در نامعقول

 مسئول ناظران اعتماد و افتهی کاهش شدت به �بانک ستمیس به �اعتماد عموم جه،ینت در اند،
 .شودم� سلب کند، متوقف را مخرب روند نیبتواند ا �بانک ستمیس نکهیا از

 خورد.یم گره �اجتماع و �اسیس مش0الت با یاقتصاد یهایدشوار موارد، شتریب در
 باعث تواندیم و شده �اسیس یها اختالف بروز موجب ،�عموم ترس و یاقتصاد �فیبالتکل
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 خود نوبه به زین �اجتماع و �اسیس اوضاع شدن متریوخ شود. �اجتماع مرج و هرج
 کوتاه در �اصل تیاولو به بحران بنابراین کنترلسازد.  �متأثر م را یاقتصاد یهایریگمیتصم
 فراهم مدتانیم در �مال ستمیس د ساختاریتجد یبرا �زمان فرصت تا شودیم لیتبد مدت
 .شود

 انبحر به �استیس یهاپاس� در ابزارهای مختلف� برای نجات مال� بانکها و نهادهای مال�
ت بانک� مطرح است، که برخ� از آنها کوتاه مدت، برخ� میان مدت و برخ� ابزارهای بلندمد

در قسمت بعد تر است. در این قسمت ابتدا هر ی� از این ابزارها معرف� م� شوند، سپس 
 گیرد:انک� مورد بررس� قرار م�های بمیزان متداول بودن استفاده از این ابزارها در بحران

11�نگینقد ردنکفراهم ١-۴ 
 .شود�م آغاز هابانک همه ای �بعض در �نگینقد بانک� معموالß بصورت مش0ل یهابحران
 اعتبارات دیشد گسترش نشده، بازپرداخت و شده دیسررس یهاوام از �ناش �نگینقد کاهش

 هابانک �نگینقد کمبود باعث داده، هم دست به دست عمده �مال نیتأم مش0الت و
 نیاول جزء ‑�خارج چه و �داخل چه ‑عمده دهندگان التیتسه و گذارانهسپرد شوند.م�

کنند. �م ترک را صحنه و برده یپ �نگینقد ظهور حال در مش0الت به که هستند �کسان
 یبرا باشد، مشاهده قابل وضوح به �نگینقد مش0الت نکهیا از پس تنها جزء، گذارانسپرده
 در معمول اقدامات از �0ی جه،ینت در .آورندم� هجوم هابانک به خود سپرده یریگبازپس

های مرکزی کشورهاست. در توسط بانک یاضطرار �نگینقد گسترش ،�بانک یهابحران تمام
چه بوسیله کاهش نرخ  ‑این حالت بانک مرکزی با ابزارها و سیاستهای پول� مختلف خود

نظیر تسهیل بهره و یا بوسیله عملیات بازار باز و یا ابزارهای نامتعارف سیاست پول� 
نقدینگ�  ]. از سویی دی�ر تدارک٩[ دهدمستقیماً عرضه پول را افزایش م� ‑٢مقداری

 وزارت خزانه داری کشورها صورت گیرد. م� تواند از طریق دولتهای مرکزی و اضطراری
تدارک نقدینگ� معموالß در سالهای اخیر توسط فدرال رزرو آمری0ا مورد استفاده قرار گرفته 

 اوج شود.�م برابر دو کشورها تمام در بحران اول سال در معموالß �نگینقد تیحما است.

                                                                                                                                  
1 Liquidity provision 
2 Quantitative easing 

 دام نقدینگ�) که سیاست( یینپاتسهیل مقداری سیاست پول� غیرمتعارف است که در شرایط رکود و نرخ بهره 
پول� متعارف مؤثر نیست، اعمال م� شود. این سیاست با خرید اوراق قرضه دولت� کوتاه مدت موجب افزایش 

 حجم پول بدون کاهش نرخ بهره م� شود.
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 رسد؛�م دوره یابتدا یهاسپرده کل درصد ٢٠ به متوسط طور به کشورها در �نگینقد تیحما
 .است دهیرس هم ها هسپرد کل درصد ۵٠ به عدد نیا مثال یبرا یاندونز مورد در گرچه

 بحران ،�بانک بحران دوره در یاضطرار �نگینقد کردن فراهم تیاهم مورد در بارز مثال
 ٢٠٠١ سال هیفور در گذارانسپرده ،�اسیس مجادالت از �ناش بحران جهینت در است. هیترک

 تورم جادیا مورد در �نگران کردند. �بانک ستمیس از خود یهاسپرده کردن خارج به شروع
 �نگینقد تیحما شیافزا از هیترک یمرکز بانک که شد باعث ارز نرخ یداریناپا و �داخل

 از هاسپرده فرار ط،یشرا کنترل و دارکردنیپا یجا به کند، بنابراین یخوددار یاضطرار
 یمرکز بانک آنکه محض به شد. منجر هاپرداخت ستمیس �فروپاش به که گرفت شدت هابانک

 روشف و دیخر مناسب یاستهایس با همراه البته کهکرد ( باز دوباره را یاضطرار تیحما پنجره
 تدول و بازگشت گذاران سپرده اعتماد بود)، �نگینقد مازاد جذب جهت در �دولت قرضه اوراق

 .]١٠[ کرد مبادرت �بانک ستمیس ساختار ان مدتیم دیتجد به مشغول هیترک
 مسئوالن به �ول کند؛�نم حل را �بانک مش0ل بحران ،یاضطرار �نگینقد کردنفراهم

 در اول تیاولو دهند. پاس� آنها به و کرده ییشناسا را تر�اساس مش0الت تا دهدیم �فرصت
 ستمیس از محافظت و دفاع و اعتباردهندگان و گذارانسپرده خروج از یریجلوگ مرحله، نیا
 .است �بانک اعتبار و

 شود:موجب ایجاد برخ� آثار جانبی م� یاضطرار �نگینقد کردن فراهم
ارز  رخن و متهایق به فشار استفاده از این ابزار موجب افزایش عرضه پول و بنابراین اعمال �

 زاست، مخصوصاً زمان� که ش0اف تولید بزرگ نباشد.‑سیاست� تورم بنابراین شود وم�
ل استفاده از این ابزار همانند دی�ر ابزارهای نجات مال� از بیرون، موجب ایجاد مش0 �

 های آنها توسط دولتها به دلیل� احساس کنند که زیانبانک کژمنش� م� شود. زیرا اگر
های ریس�0 بپردازند، های باالتری برای داراییپوشش داده م� شود، حاضرند هزینه

 ].١١[ بنابراین پشتیبان� نقدینگ� مم0ن است موجب ایجاد حباب شود
 شوند،�م ورش0سته تینها در که ییهاشود بانک�م همچنین اعمال این ابزار باعث �

 یمرکز بانک جه،ینت در بوده و یمرکز بانک �نگینقد تیحما از کننده استفاده نیشتریب
 دیبا تنها �تیحما �نگینقد اصوالß نکهیا وجود با کنند. مواجه یادیز یهاخسارت با را

 بانکها نیا �یتفک باشند، داشته را خود ونید پرداخت توان که شود شامل را ییبانکها
 پول ربازا بودن عمق کم و هاداده کمبود لیدل بانک� به یبحرانها در اغلب بانکها ریسا از
 .سازد�م ده تریچیپ را بانکها ییدارا یگذار متیق جه،یدرنت است، دشوار ه،یسرما و



 یو ارز �پول یهااستیسساالنه  شیهما نیوهفتمستیمجموعه مقاالت ب ٣٧٢

 
برای بانک مرکزی م� شود، بنابراین  ١اعمال این سیاست موجب ایجاد ریس� شهرت �

کند، زیرا به دلیل سلب اعمال سیاستهای پول� بانک مرکزی را در آینده دچار مش0ل م�
ه تعهد بانک مرکزی نسبت به تورم، اعتماد عموم مردم و فعالین اقتصادی نسبت ب

 سیاستها و اثر اعالم� سیاستهای پول� بانک مرکزی خنث� م� شود.

 ٢دهندهآخرین قرض ٢-۴
شود که نهادهای مال� که با صورت انجام م�دهندگ� بانک مرکزی بدیننقش آخرین قرض

دریچه تنزیل، توانند بصورت مستقیم و از طریق مش0ل کمبود نقدینگ� مواجه هستند، م�
گودهارت . همانطور که ٣به عنوان آخرین راه حل از بانک مرکزی تسهیالت دریافت کنند

ی تسهیالت� دوجانبه است که بین کند نقش آخرین قرض دهندگ� به مثابه) اشاره م�١٩٩٩(
بانک مرکزی و نهادهای مال� منفرد و با هدف کم� به نهاد مال� که در کوتاه مدت دچار 

های مطمئن� داشته گیرد. بانک مم0ن است داراییدینگ� شده است، صورت م�مش0ل نق
ها مواجه نباشد، اما به دلیل کمبود نقدینگ� در ها و داراییباشد و با مش0ل ناترازی بده�

 ].١٢[ کوتاه مدت، نیازمند دریافت تسهیالت از بانک مرکزی است
دینگ� این است که نقش آخرین تفاوت کارکرد آخرین قرض دهندگ� با فراهم کردن نق

های مطمئن قرض دهندگ� مربوط به بانک مرکزی است که به نهادهای مال� که دارای دارایی
کند تا وضعیت نقدینگ� خود را سامان و ایمن� هستند، بصورت غیرمستقیم کم� م�

 گیرد وداری صورت م�ببخشند، در حال� که تدارک نقدینگ� توسط بانک مرکزی یا خزانه
نماید. بخاطر ماهیت بطور مستقیم ی� نهاد مال� را در شرایط دشوار تأمین مال� م�

دهندگ� استفاده غیرمستقیم بودن، مقامات مسئول اغلب تمایل دارند از نقش آخرین قرض
                                                                                                                                  
1 Reputation risk 
2 Lending of last resort 

بدلیل مشابهت معنایی میان مفاهیم آخرین قرض دهندگ�، دریافت خطوط اعتباری، پنجره تنزیل و اضافه  ٣
برداشت در این قسمت بصورت مختصر این مفاهیم تعریف م� شوند. خط اعتباری معموالß با اذن دولت وهیات 

و معموالß با نرخ سود پایین صورت م� گیرد،  حاکمه و بمنظور پیاده سازی سیاستهای دولت و از طریق قرارداد
اما اضافه برداشت بدون اذن و اجازه بانک مرکزی صورت گرفته و قراردادی فیمابین بانکها و بانک مرکزی وجود 
ندارد و همچنین وثیقه ای دریافت نم� شود، بل0ه نرخ جریمه ای برای بانکهای متخلف وض� م� شود. از سوی 

دگ�، بصورت قراردادی فیمابین بانک و بانک مرکزی، با نرخ سود و جریمه باال، همراه با دی�ر آخرین قرض دهن
اخذ وثایق و بمنظور رف� مش0الت نقدینگ� کوتاه مدت بانکها صورت م� گیرد. پنجره تنزیل فرآیندی است که در 

ها کم� کرده و به آن ها را تأمینمرکزی بر اساس عقد قرض، به صورت موقت منابع مورد نیاز بانکآن بانک
 .مدت برطرف کنندکند تا مش0الت نقدینگ� خود را در کوتاهم�
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تدارک نقدینگ� بصورت  کهکنند، بدون اینکه بدنه مردم متوجه این امر شوند، در حال�
کم0های نقدینگ� چشم  ٢٠٠٨بعنوان مثال در بحران مال� سال  مستقیم قابل مشاهده است.

گیری از طریق دریچه تنزیل برای مؤسسات مال� مشهور و شناخته شده انجام شد، که 
 ].١٣[ مقداری با تاخیر به اطالع عموم رسید

مدت از بایست تنها در خصوص مش0الت نقدینگ� کوتاهدهنده م�کارکرد آخرین قرض
جریمه و در برابر اخذ وثایق مناسب صورت پذیرد. این در حال� است که به های طریق نرخ

عنوان ی� رویه نه چندان مطلوب، بسیاری از کشورها از این ابزار به عنوان ی� ابزار ضمن� 
نمایند. عرضه نقدینگ� فوری به برداری م�نجات از بیرون برای موسسات مال� متوقف بهره

بایست مورد استفاده آخرین قرض دهنده است، لی0ن تنها زمان� م�عنوان ی�0 از اصول برنامه 
های بهره مبتن� بر جریمه نیز اعمال گردد. در ادامه قرار گیرد که وثایق قابل ارایه و نرخ

سازی های پیشنهاد شده برای حداقلهای این راه0ار و نیز روشمواردی در خصوص هزینه
 های مرتبط ارایه خواهد شد:هزینه

 های سازوکار آخرین قرض دهندههزینه ۴-٢-١
 بندی است:های مرتبط با این راه0ار به شرح زیر قابل جم�هزینه
هایی که با مش0ل عدم توانایی برای ایفای انجام چنین اقدام� به منظور کم� به بانک �

ایر های مستقیم� برای بانک مرکزی و یا ستواند توام با هزینهاند م�تعهدات روبرو شده
 نهادها همانند وزارات دارایی باشد.

ها کمتر این نیاز را احساس نمایند که نقدینگ� به میزان کاف� را شوند که بانکباعث م� �
 نمایند.در اختیار داشته باشند. و این ریس� را به بانک مرکزی منتقل 

 دهد،های فاقد بیمه ام0ان خروج از بانک را م�به سپرده �
مخاطرات اخالق� شده و باعث تضعیف عمل0ردهای بازاری در بازار باعث افزایش ریس�  �

 شود،پول م�
 دهد،های در حال توقف کاهش م�گر برای بستن بانکفشار را بر تنظیم �
 هایی که بسیار بزرگ هستند، پی�یری آن بسیار دشوار است،در خصوص بانک �
 ].١۴[ تواند با سیاست پول� و یا مال� در تضاد قرار گیردم� �

 سازوکار آخرین قرض دهنده هایسازی هزینهحداقل ۴-٢-٢
 دهنده راه0ارهای زیر پیشنهاد شده است:سازی سازوکارهای آخرین قرضبه منظور حداقل

هایی اعمال شود که این اطمینان حاصل شود که این حمایت صرفا در خصوص بانک �
 شوند،باعث بروز ریس� سیستم� م�
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جاد کننده ریس� سیستم� نیستند، تنها از موسسات� هایی که ایدر خصوص بانک �

حمایت شود که صرفا مش0ل نقدینگ� داشته لی0ن بر اساس وثایق قابل قبول قادر به 
 ایفای تعهدات خود هستند،

نک نرخ جریمه و اعمال شرایط سختگیرانه این اطمینان تا حدود زیادی برای با با اعمال �
این گزینه توسط بانک متقاض�، به عنوان آخرین  برداری ازمرکزی ایجاد شود که بهره
 راه0ار انتخاب شده است،

 وو یا اینکه سهامدارن حداکثر تالش خود را برای حمایت نقدینگ� از بانک صورت داده  �
 اند،در سایر بازارهای مال� موفق به تامین مال� نشده

بهره براداری از این های خصوص� قبل از فراهم نمودن ام0ان حلبانک مرکزی کلیه راه �
 ها)،گزینه را بررس� نماید (به عنوان نمونه اعتباردهندگان بزرگ و سایر بانک

ارتقا سطÂ اطالعات خود در خصوص موسسات مال�؛ این مساله مهم است که آیا بانک  �
 مرکزی از برتری اطالعات� برخوردار است یا خیر،

ک متقاض� در وضعیت توقف قرار کم� گرفتن بانک مرکزی از دولت در شرایط� که بان �
 ست،داشته لی0ن بانک مرکزی خود راسا با مش0الت� در تامین نقدینگ� مورد نیاز مواجه ا

های پول� بایست با توجه به حجم وام اعطایی در صورت نیاز سیاستبانک مرکزی م� �
ی سازدهنده پیادهسازی اثر اقدامات مرتبط با آخرین قرضمعکوس را به منظور خنث�

 ].١۵[نماید 

 های بانکبده� ١تضمین ٣-۴
 اعتماد آنکه محض های بانک� بهدر هنگام وقوع بحران .٢بیمه سپرده آشMار و ضمن�الف. 

 آغاز هابانک از هاهسپرد فرار شود، سلب �بانک ستمیس از گذارانسپرده و اعتباردهندگان
 ازین مورد شدت به �نگینقد از را �بانک ستمیس تنها نه �عموم رفتن اعتماد دست شود. ازم�
استهای دی�ر نجات بانکها از قبیل یس یاجرا شدن رمم0نیغ باعث بل0ه کند، �م �ته آن

 ضمانت یاعطا متداول، یابزارها از �0ی ن،یشد. بنابرا تجدید ساختار سرمایه بانکها خواهد
است، که با  بحران کردن کنشهیر هدف با گذارانسپرده و نفعان از جمله سهامدارانذی به

 ].١۶[ شوندهای مورد نظر مشخص م�توجه به سطÂ بحران بانک�، میزان تضمین و گروه

                                                                                                                                  
1 gurantees 
2 Explicit vs. Implicit Insurance 
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های ها و سپردهدر این روش در صورت عدم توانایی نهاد مال� برای بازپرداخت بده�
آش0ار  بانک، دولت متعهد است که آن را بپردازد. رایج ترین نوع تضمین، بیمه های سپرده

مشخص شده و سپرده های  های پوشش داده شدهمن� است که سقف و حجم سپردهیا ض
یمه گیرد. برای شروع، دولت میزان بخرد و کالن و نیز خطوط اعتباری بین بانک� را دربر م�

ن سپرده را به تمام سپرده ها (خرد، تجاری، نهادی و بین بانک�) گسترش داده و سقف میزا
تواند به مال0ین اوراق قرضه کند. در مرحله بعد بیمه م�پوشش بیمه سپرده را حذف م�

گسترش یابد. معموال  طلب0اران بر اساس اولویت پرداخت غرما در هنگام ورش0ستگ�، به 
شوند که صاحبان اوراق قرضه، صاحبان سهام بانک، های با ریس� مختلف تقسیم م�گروه

اخت ضمین معموالß بر اساس اولویت بازپردگیرد که تهای تبع� را در بر م�بده� ارشد و بده�
 ].١٧[ گیرددیون در هنگام ورش0ستگ� صورت م�

های بانک� های ناش� از توقفها عالقه ای به تدارک منابع مال� و جبران زیاناز آنجا که دولت
ندارند، لذا غالبا هر کشوری به صورت آش0ار یا ضمن� برنامه بیمه سپرده را در دستور کار قرار 

دهد. مخاطرات اخالق� به عنوان بزرگترین مش0ل مشترک بیمه سپرده مطرح م� شود. م�
در عین حال برخ� از صاحبنظران معتقدند که در صورت� که بیمه سپرده به صورت آش0ار 

های جبران� و نحوه پرداخت اینباشد، به دلیل عدم اطمینان نسبت به میزان پوشش بیمه
آن استقرار نسبی انضباط بازاری وازبین  ایجاد م� شود که ماحصل ١»ابهام� سازنده«نوع� 

نظارت و  ان بیمه سپرده آش0ار معتقدند کهدارشود. در مقابل طرفرفتن مخاطره اخالق� م�
باشد. هرچند بر م�ها بسیار هزینهگذارن خرد بر بانکگذاران بویژه سپردهسپرده ارزیابی موثر

پذیری سیستم مال� به دلیل سپرده آش0ار ناظر بر افزایش آسیب انتقاد دی�ر در برابر بیمه
مطالعات تجربی موید آن است که بیمه آش0ار  گذاران است، لی0ن در عملجبران زیان سپرده

های بیمه هزینه طرح غالبا ].١٨[ یدنماهزینه کمتری را در مجموع به سیستم تحمیل م�
مال� توسعه نیافته اند، بیشتر است. در این  سپرده آش0ار در خصوص کشورهائ� که موسسات

برداری کشورها برای مقام پول� ظرفیت قانون� کاف� وجود ندارد تا در خصوص نحوه بهره
ها در خصوص آنها متعهد به های تودیع شده نزد آنها که بیمه سپردهموسسات از سپرده

 .جبران زیان شده، اعمال نفوذ نماید
های نظری و تجربی و بویژه به دلیل مخاطرات استدالل هرچند بر اساس بسیاری از

اخالق�، وجود چتری آش0ار از ضمانت سپرده بویژه در خصوص کشورهای با کیفیت نهادی 
لی0ن در خصوص کشورهایی که مبادرت به ایجاد صندوق  ،شودمال� ضعیف توصیه نم�

                                                                                                                                  
1 Constructive Ambiguity 
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خ� از مالحظات در طراح� رعایت بر های ارایه شده است.نمایند توصیهها م�ضمانت سپرده

ها از ضعف مقررات و ظرفیت نظارت� را بانک ی سوءاستفادهتواند جلوبرنامه بیمه سپرده م�
 :ب�یرد. این موارد مشتمل بر موارد زیر است

 ١بیمه مشترک �
 تحت پوشش هایو زمینه محدودیت در سطÂ پوشش بیمه سپرده �
 مدیریت غیردولت� �
 ٢حق بیمه مبتن� بر ریس� �
 اجباریعضویت  �

 را �ضمانت نیچن که بودند ییکشورها نیاول جزء ١٩٩٢ سال در یناویاس0اند یکشورها
 فادهاست آن از زین وستیپ وقوع به آن دنبال به که �رید یبحرانها اغلب و در گرفتند کار به

 هاهسپرد یبرا موجود یمه هایب پوشش مسئوالن اروپا، و 0ایآمر ریاخ �بانک بحران در کردند.
 ١٠٠ از 0ایآمر در مثال یشود. برا�م برابر دو از شیب �پوشش نیچن معموالß کردند. تیتقو را

 استیس د.یسر آن برابر ۵ به سرانه درآمد برابر ٢ از �رید انیب به و دالر هزار ٢۵٠ به دالر هزار
 مانند کشورها از �برخ توسط که بانکها ل�یتعط و هاسپرده کردن بلوکه مانند �ر،ید یها

 جادیاو در نتیجه  بانکها به گذارانسپرده شتریب هجوم و توقف باعث درآمد، اجرا به نیآرژانت
 مردم به اعتماد بازگرداندن یبرا �مثبت اثر و شد �بانک ستمیس یبرا یشتریب مش0الت
 نداشت.

ی�0 دی�ر از انواع تضمین، تضمین وام توسط دولت است. اگر دولت  .٣. تضمین وامب
درجه اعتباری باالیی داشته باشد، م� تواند با اعتبار خود و تضمین� که به درجه اعتباری 
بانک در بازپرداخت وجوه م� بخشد، باعث شود هزینه تأمین مال� بانک کاهش یابد. مزیت� 

سهیالت به بانک دارد، این است که دولت الزم نیست که این روش نسبت به اعطاء مستقیم ت
 ].١٩شود [بصورت فوری درگیر تأمین مال� بانک 

                                                                                                                                  
1 Co-Insurance 

نسبت گذار که بمنظور پوشش مورد بیمه، هر ی� به گر و بیمهعبارت است از اجتماع� بین بیمهبیمه مشترک 
 نمایندم� ریس� ، تقسیمهاکاستن� حتسابا معین�، پس از

2 Risk-Rated Premiums 
3 Loan guarantees 
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 های مشMل دار بانکخرید یا تضمین دارایی ۴-۴
های اراییابزارهای نجات مال� از بیرون توسط دولت، خرید، تضمین و یا انتقال د ی�0 دی�ر از

 ٢و یا سم� ١برای احیاء دارایی های مش0ل دار مش0ل دار بانک است که بمعنای کم� دولت

تواند صورت گیرد: خرید مستقیم دارایی های دچار مش0ل این اقدام به دو صورت م� است.
بانک توسط دولت برای ثبات ارزش آنها و افزایش اعتماد و اطمینان به نظام بانک� و یا 

مدیریت آن را بر عهده دارد که  دار به مؤسسه دولت� کههای مش0لسازمانده� انتقال دارایی
شود. این مؤسسه مدیریت دارایی عموم�، یاد م� »٣بانک بد«عنوان گاه� اوقات از آن با 

های با کیفیت پایین و فروختن آن در بازارهای مال� مسئولیت برگرداندن ارزش بازاری دارایی
 باشند. ٥و یا غیرمتمرکز ٤را برعهده دارد. مؤسسات مدیریت دارایی م� توانند به ش0ل متمرکز

مش0ل دار  هایمؤسسه مدیریت دارایی متمرکز نهادی دولت� است که مسئول بازیافت دارایی
نظام بانکداری مل� بطور کل� است. در ایرلند و استرالیا در بحران مال� اخیر از چنین نهادی 
استفاده شده است. اما شرکت مدیریت دارایی غیرمتمرکز از ترکیبی از نهادهای خصوص� و 

 در ].٢٠عموم� تش0یل شده است و در کشور آلمان از چنین ساختاری استفاده م� شود [
 دهیم:مهمترین مؤلفه های این ابزار را مورد بررس� قرار م� ادامه

» مورد ادعا«شود که ارزش دارایی سم� به دارایی اطالق م�. های سم�الف. دارایی
کنون� برای » ارزش واقع�«برای آن (که متاثر از هزینه در اختیار گرفتن آن است) در قیاس با 

هایی که سابقاً از نقدینگ� باالیی برخوردار بودند اییباشد. وجود چنین دارآن بسیار باالتر م�
]. ابزار ٢١های عظیم� در بحران اخیر مال� بوده است [ها ایجاد کننده چالشدر ترازنامه بانک

غالباً به عنوان راه0اری در راستای استح0ام » ٦اوراق بهادارسازی«مشتقه ناش� از فعالیت 
رود با ب0ارگیری آن شود به نحوی که انتظار م��ها شناسایی مبخش� به ترازنامه بانک

ها توسعه و ریس� نقدینگ� آنها کاهش یابد، اما بر های مال� مرتبط با نقدینگ� بانکنسبت
هایی در نحوه ب0ارگیری این ابزار در دوره منته� به بحران اساس شواهد موجود وجود چالش
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2 toxic 
3 Bad bank 
4 centralized 
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6 securitization 
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و ایجاد دارایی های سم� در نظام بانک� ترین منشا توقف بانک� به عنوان اصل� ٢٠٠٨مال� 

 شود.شناسایی م�
های سم� بانک بانک بد در اصطالح بانک� است که به منظور خرید دارایی ب. بانک بد.

های شود. با انتقال داراییها را در اختیار دارد ایجاد م�نوع� که حجم باالیی از این دارایی
سازی مذکور ترازنامه خود را از دارایی های سم� پاکسم� ی� بانک متوقف به بانک بد، بانک 

های خود را کاهش نماید، اما بدین منظور غالبا مجبور خواهد بود که ارزش دفتری داراییم�
گذاران بانک متوقف در معرض از دست  پذیرندگان اوراق قرضه و نه سپرده دهد. سهامداران و

های بد بزرگ های عملیات� برای بانکارچوبرفتن سرمایه خود قرار م� گیرند. مهمترین چ
) بانک بد (خصوص�) ٣) بانک بد مجزای دولت�، (٢) بانک بد بزرگ، (١در دنیا عبارتند از: (

 ].٢٢) بانک بد داخل�. [۴تابعه به بانک اصل� و (
فروش سهام و اوراق قرضه مهمترین منابع تامین مال� بانک بد  ج. تأمین مال� بانک بد.

های ضمانت سپرده و بخش ولت و نهادهای عموم� غیردولت� از جمله لصندوقهستند. د
خصوص� (از جمله سهامداران بانک اصل�) از مهمترین نهادهای تامین مال� بانک بد 

های شوند. به منظور برآورد منابع مورد نیاز برای ایجاد بانک بد ترکیب داراییشناسایی م�
بین� شده در خصوص ی سم� و سطÂ زیان پیشهاگذاریی داراییسم�، نحوه ارزش

نمایند. ایجاد بانک بد غالبا رتبه اعتباری بانک خوب های سم� نقش اساس� را ایفا م�دارایی
ها برای انتقال به دهد. در انتخاب داراییرا ارتقا و هزینه تامین مال� برای آن را کاهش م�

 گردد.های انتقال� آسان و هدفمند اییای عمل شود که مدیریت داربانک بد باید به گونه
نوع تامین مال� و مال0یت بانک بد ارتباط مستقیم� به نحوه اتخاذ روی0رد از سویی دی�ر 

ایجاد بانک بد از طریق انتخاب  دارد.» نجات مال� از بیرون«در مقابل » نجات مال� از درون«
های بانک مرکزی و صندوق های نجات مال� از بیرون شامل مداخله دولت� (دولت،برنامه

از طریق وام ده�، تزریق سرمایه، خرید دارایی، تضمین تسهیالت یا  )ضمانت سپرده و ...
های مرتبط با این شیوه عبارتند از: مداخله از طریق مدارای نظارت� است. مهمترین چالش

عدم ) ٣) مخاطرات اخالق� و (٢) متک� بودن بر منابع عموم� و مالحظات مرتبط، (١(
در گزینه ایجاد بانک بد بر مبنای نجات مال� از درون، اولویت بر منابع داخل�  اصالح مال0یت.

و به صورت عمده متمرکز بر تجدید ساختار اجباری است تا بدون تزریق منابع از خارج بانک، 
� فعالیت بانک� در بانک اولیه روند عادی به خود گیرد. پس از ایجاد بانک بد، بانک وارد ی

اعطای تسهیالت  دوره ریاضت� شده و تحت نظارت شدید نهاد ناظر پول� قرار خواهد گرفت.
های داخل� تشدید به سهامداران بانک بسیار محدود شده و فرایندهای اعتبارسنج� و کنترل
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تقویت حسابرس� و نظارت قاط� از مهمترین الزامات مرتبط با پی�یری نجات  خواهد شد.
 ].٢٣است [بد  صوص ایجاد بانکمال� از درون در خ

ر گذاران و اطمینان بازار دترمیم اعتماد سرمایههای ایجاد بانک بد. د. منافH و چالش
تر برای بانک خصوص بانک خوب، تسهیل در ام0ان جذب سرمایه با نرخ های مقرون به صرفه

ت یافتن فعالی های مهم مال� از جمله کفالیت سرمایه و نقدینگ� و تداومخوب، بهبود نسبت
» بانک بد«از مهمترین مناف� پی�یری چارچوب  کسب و کار طبیع� برای بانک خوب،

در قالب » ایجاد بانک بد«تر مهمترین مناف� پی�یری چارچوب باشد. بصورت تفصیل�م�
 :موارد زیر قابل ارزیابی است

 های بلندمدت درتمرکز بر فعالیت های سم�،پس از ایجاد بانک خوب و رهایی از دارایی �
 گردد.پذیر م�بانک خوب ام0ان

های سم� به بازسازی مال� تمرکز مدیریت بجای پاسخ�ویی در خصوص عمل0رد دارایی �
 شود.و ارایه گزارش عمل0رد در این خصوص معطوف م� موسسه

های سم� از ترازنامه بانک خوب باعث ایجاد نگرش مثبت از سوی انفکاک دارایی �
گذارن گذاران فعل� و بالقوه، وام دهندگان، سپردهی اعتباری، سرمایهبندموسسات رتبه

 گیرندان نسب به بانک خواهد شد.و قرض
های بد فشارهای موجود بر سرمایه بانک کاهش یافته و بانک خوب با رهایی از دارایی �

 ای گردد که رشد حوزه کسب و کار موسسه راهای پربازدهگردد که وارد فعالیتقادر م�
 به دنبال دارد. از مهمترین آنها فعالیت بانک در حوزه اعطای وام است.

واند توجود اینکه این روش، روش� کارآ برای پشتیبان� بانک است، اما به چند دلیل م�  با
 باشد:چالش آفرین 

های مورد نتقال دارایی، تعیین ارزش داراییی�0 از چالشهای مهم در استفاده از روش ا �
هایی است که ارزش آنها از مقدار مربوط به دارایی ١زیرا دارایی های سم� انتقال است،

اولیه و پایه ای خود پایین تر آمده است، بنابراین تعیین ارزش حال آن و همچنین مناف� 
 گذاری آنها دارد.ها اهمیت زیادی در ارزشآینده دارایی

ل از فروش و یا تضمین با توجه به اینکه این روش موجب انتقال مستقیم مناف� حاص �
های بیشتری را نسبت به گزینه ٢شود، مش0ل کژمنش�دارایی به سهامداران بانک م�

 کند.دی�ر ایجاد م�

                                                                                                                                  
1 Toxic asset 
2 Moral hazard 
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دولت  همچنین انجام این سیاست مم0ن است موجب ایجاد مش0ل کژگزین� توسط �

 اتفاقگیرد. این های بانک قرار م�شود، زیرا در معرض ریس� بازپرداخت بدترین دارایی
مم0ن است به این دلیل اتفاق بیفتد که این احتمال وجود داشته باشد که دولت در 

یار شرایط اضطراری قرار داشته باشد و نیاز داشته باشد که به مقدار زیادی وجوه دراخت
های خود � برای پی�یری مستمر سررسید بده�های مختلف قرار دهد و زمان کافبانک

ی ها و اوراق بهادارها باید وامیابد که بانکزمان� گسترش م�نداشته باشد. این مش0ل 
آنها تمایل دارند  خواهند به دولت بفروشند را مشخص کنند و در این صورتکه م�

 ها و مخصوصاً دارایی هایی که فکر م� کنند که بازار بیش از حد ارزشبدترین دارایی
ت باید در انتخاب دارایی ها مشارکگذاری شده را بفروش برسانند. عل� القاعده، دولت 

اده دولت انجام این کار بسیار پیچیده و فراتر از ابزارهای فن� مورد استف کند، اما در عمل
حتمال است، مخصوصاَ اگر نیاز باشد که این کار بصورت کامالî سریع اتفاق بیفتد. بازار ا

اضا م� قیمت� که بانکها تق دارد که این امر را کشف کند و بنابراین بدلیل افزایش تقاضا،
 ].٢۴دهد [کنند را افزایش 

 اری�0 از مثالهای قابل بحث و مشهور در این زمینه، برنامه احیاء دارایی های مش0ل د
)TARPیتزی�لاستبرد نامید اما  ‑برد‑) در آمری0است. اوباما این طرح را با عنوان طرح برد 
باخت ‑برد‑ایمز نوشت این طرح را طرح برد) در مقاله ای که برای نشریه نیویورک ت٢٠٠٩(

نندگان. نامید: برد برای بانک، برد برای سرمایه گذار و در نهایت باخت برای مالیات پرداخت ک
او معتقد بود با این طرح تمام ضررهایی که باید به مؤسسات مال� بزرگ و سهامداران 

 م� گردد.به دولت تحمیل  شود،خصوص� آنها تحمیل 
هایی با عنوان در ادبیات مال� شرکت .١ای مدیریت دارایی عموم�ه. شرکته

سابقه طوالن� دارند که منابع گردآوری شده از سوی مشتریان » های مدیریت داراییشرکت«
بهادار مختلف (و سایر دارایی ها که  متعدد خود را بر اساس اهداف مال� اعالم شده در اوراق

هایی با این گذاری م� نماید. این در حال� است که شرکتغالبا دارایی سم� نیستند) سرمایه 
های مرتبط با توقف بانک� نیز حضور دارند که غالبا به صورت دقیق ملقب عنوان در نهادسازی

این شرکتها با هدف انتقال مطالبات  هستند.» شرکت های مدیریت دارایی عموم�«به 
هایی که نیاز به تخصص� غیر از ا و داراییههای ناکارا از ترازنامه بانکغیرجاری و دارایی

مهارت موجود در فرایند بانک را دارند، در راستای اهداف مدیریت� کالن نظام مال� و در 
جهت حداکثرسازی ارزش بازیافت آنها، به منظور بازسازی ناتوان� نهادهای مال� و ثبات 
                                                                                                                                  
1 Public Asset Management Company (AMC) 
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شرق آسیا  ١٩٩٧ر بحران مال� ها بویژه داین شرکت یجادا نمایند.بخش� یه انها فعالیت م�
برداری قرار گرفت. بررس� تجارب موجود در جهان پیرامون ایجاد این بسیار مورد بهره

ها دارای ماهیت� دولت� و یا عموم� هستند. اکثر ها موید آن است که غالبا این شرکتشرکت
دولت� (عموما نهاد وابسته به وزارتخانه  ها به عنوان ی� موسسه دولت� مستقل،این شرکت

شرکت و یا صندوق  ها بهوزارت اقتصاد)، نهادی در زیرمجموعه بانک مرکزی و یا نهادی وابسته
ها برای مدت محدود و برخ� به صورت باشند. برخ� از این شرکتها م�ضمانت سپرده

شوند. با توجه به ماهیت دولت� آنها غالبا در کشورها صرفا ی� شرکت نامحدود تاسیس م�
 ]٢۵[ ریت دارایی وجود دارد و ل� در برخ� کشورها نظیر چین چنین نبوده استمدی

 ١هابانک ساختار سرمایه دیتجد ۴-۵
های ها و سپردهگذاران از طریق تضمین بده�سپرده و اعتباردهندگان اعتماد نکهیا محض به

 بازگرداندن دشوار کار به را خود توجه توانند�م مسئوالن شد، داریپا بانک توسط دولت
 شیپ در شامل کار، نیا کنند. بانکها معطوف تک کت ونید پرداخت ییتوانا و یسودآور

 ناتوان یبانکها مش0الت حل و دوام قابل یبانکها یقدرتمندترساز یبرا ییهااستیگرفتن س
 لیعدت ازمندین و داشته ساله چند یندیفرآ به ازین کار نیا انجام که دهد�م نشان تجربه است.

 ساختار دیتجد ریتداب اتیجزئ چند هر .است یاقتصاد طیشرا رییتغ با متناسب استهایس
 وب،یع صیتشخ دارد: وجود آنها نیب در مشترک اصل چهار ،�طورکل به �ول است؛ متفاوت

 دیتشد و دولت کم� با بانک هیسرما ساختار دیتجد ،�بانک ساختار دیتجد ان،یز رشیپذ
 .]٢۶نظارت [

 وبیع صیتشخ الف)
 یبایارز آنها مدت انیم یسودآور و ونید پرداخت ییتوانا ثیح از را بانکها ناظران ابتدا،

 کنند:�م
 یپرتفو �کنون اطالعات ناظران منظور،نیا یبرا :ونید بازپرداخت ییتوانا یابیارز �

 ه،یترک مانند موارد از �برخ در کنند.�م �بررس را بانکها �نگینقد و هیسرما الت،یتسه
 ناظران ن،یهمچن شوند.�م گرفته کار به بانکها یابیارز یبرا �حسابرسان خارج

 یابیارز نامناسب �کنون سهامداران اگر .کنند�م �بررس را رانیو مد صاحبان تیصالح
 .ردیگ�م صورت مداخله بانک مدیریتا دری و شده نی�زیجا شوند،

                                                                                                                                  
1 Recapitalization 
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 نشان که است ازین مورد هابانک یبرا نگرندهیآ یابیارز �ی مدت: انیم دوام تیقابل �

 الزامات ابد،ی رییتغ یاقتصاد طیشرا که �صورت در آنها کار و کسب مدل چ�ونه دهد
 دیتجد نگرندهیآ برنامه درباره بانکها با ناظران کند.�م تیرعا را و محتاطانه شانهیدوراند

 .رسند�م به توافق آنها، ساختار
بانک  هیسرما کمبود ،گفته شیپ یها ابییارز اساس بر :هیسرما شیافزا به ازین یابیارز �

 ییتوانا که ییهابانک شود.�م �بررس �اضاف هیسرما شدن فراهم تیقابل و برآورده شده
 سلب شده، محسوب دوام رقابلیغ باشند، نداشته را هیسرما ساختار دیتجد برنامه ارائه
 .ردیگم� قرار یمرکز بانک عهده به تیریمد و شود�م از سهامداران تیمال0

 انیز رشیپذ ب)
 رفتهیپذ شفاف طور به هابانک دفاتر در موجود یهاانیز تمام که است آن مناسب 0ردیرو

 در هابانک طیشرا از �درست درک د،یجد �احتمال گذارانهیسرما و مسئوالن یبرا تا شود
 هابانک هیسرما دیتجد باشد. داشته وجود ساختار دیتجد منظور الزم به ریتداب اتخاذ هنگام

 وجود بازار در �کاف �نگینقد که آنجا از است. دشوار و دهیچیار پیبس بحران بانک�، زمان در
 اوراق بازار و بوده محدود یا هیسرما وجوه قیتزر است، منابع نامعلوم هاییدارا متیق ندارد،

 یبرا و �رسم طور به کشورها شتریب �بانک ن ناظرانیبنابرا است، استفاده رقابلیغ زین �بده
 شتریب را بانکها آن، �ط در و دهند�نشان م خود از مدارا و امساک �نوع مشخص، مدت
 نییپا (مانند �نظارت ای �اطیاحت یمدارا ‑١ دارد؛ نوع سه مدارا نیا دهند. �م قرار نظر تحت

 در یریگ ا سهلی تیمعاف( یحسابدار یمدارا ‑٢ه، یسرما �قانون یهایازمندین آوردن
 الت مش0وکیتسه یبرا �قانون رهیذخ آوردن نییپا مانند ،یحسابدار یاستانداردها تیرعا

 ات�).یمال یهافیتخف و رتریگآسان �اتیمال ی(برخوردها �اتیمال یمدارا ‑٣ و الوصول)،
 پوشش را یاهیسرما یهاانیز عمل در تا کنند�م لیتسه را �اطیاحت مقررات اغلب کشورها

 ادامه اجازه ونید بازپرداخت در ورش0سته �حت ای و �ناکاف هیسرما با یهابانکبه  و داده
 و کسب یبازساز یبرا بانکها به شتریب زمان یاعطا ،�التیتسه نیهدف چن دهند. تیفعال
 که دهندیم نشان شواهد و تجربه اما است؛ کالن اقتصاد دیط جدیشرا با تطابق و خود کار
 شیافزا به و کرده درک را امر تیواقع بازار که چرا ندارند؛ �سرانجام و ییکارآ یریتداب نیچن

 که ییکشورها شتریب شود.�نم منجر ساختار مناسب، دیتجد برنامه یاجرا مورد در اعتماد
 گسترش شاهد تنها دهند،�را م �قانون و �اطیاحت یاستانداردها نقض اجازه ها بانک به

 تر�طوالن را طیبهبود شرا یبرا الزم زمان مدت تنها هایریگسهل نیا اند.بوده هاآن مش0الت
 .]٢٨] و [٢٧کند [�م
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 $بانک ساختار دیتجد یبرا یریتداب اتخاذج) 
 حاصال یبرا یریتداب بانکها، ساختار دیتجد یبرا شده لیتش0 سازمان ای و �بانک ناظران

 موارد شامل ساختار دیتجد یهانهیگز نیترمتداول 0نند.یم اتخاذ بانکها از �یهر  ساختار
 :است ریز
 خرید سهام عادی یا ممتاز)بانک (تزریق سرمایه به  �
ر یغ یهاییدارا و لیتعط ورش0سته، بانک هر که است �مراحل شامل: ١تقبل و دیخر �

 شود.�م یداریخر فعال بانک �ی توسط بانک یها�بده و بخش� از �سم
 ار ورش0سته بانک جذب ییتوانا که تریقو بانک هر با اکتساب و ادغام :اکتساب و ادغام �

 .باشد داشته
 گذارانهیسرما به اغلب ه،یسرما منابع کمبود لیدل به که ترفیضع یهابانک فروش �

 �).یم0ز و لندیتا کره، ه،یترک (مانند ردیگ�م صورت �خارج
 یبانکها به مربوط عمدتًا مش0الت که یموارد در :�دولت یهابانک یساز�خصوص �

 اند.شده �خصوص بانکها نیا موارد �برخ در باشد، �دولت
 خرید سهام عادی توسط دولت)ها (بانک کردن�دولت �

های نجات مال� های کل� تجدید ساختار سرمایه بانک است، اما روشموارد مذکور روش
های مال� شود که از طریق حمایتها را شامل م�) بخش� از این روشbail-out( یرونباز 

 گیرد.ها صورت م�کردن بانکبوسیله تزریق سرمایه عادی و ممتاز و یا دولت� دولت و
 دولت کم1 به هیسرما ساختار دیتجد �

 شده اجرا دولت تیحما با هابانک هیسرما ساختار اصالح یهابرنامه بیشتر کشورها، در
 نیدارد. تأم وجود ٢هیسرما عرضه کمبود بحران، بروز زمان که است آن زین امر نیا علت .است

 �مال منابع ن،یبنابرا شد. خواهد منجر �مال ستمیعمل0رد س در اخالل به �ه کافیسرما نشدن
 مسئوالن کند. کم� اوضاع، بهبود ندیفرآ به که شود�م گرفته کار به �طیشرا در تنها �عموم

ßمحروم حقوقشان از ای و کنند تیحما را شان مؤسسات خواهند که�م سهامداران از معموال 
 شوند.

مقصود از تجدید ساختار سرمایه بانک، بازسازی بده� شرکت و ترکیب سهام آن است که  
گیرد. معموالß این فرآیند از اغلب با هدف ایجاد ساختار سرمایه باثبات و بهینه صورت م�

طریق تغییر و جای�زین� ی� نوع از تامین مال� با دی�ری است. به عنوان مثال حذف سهام 

                                                                                                                                  
1 Purchase & Assumption (P&A) 
2 Equity Capital 
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ز بانک از ساختار سرمایه شرکت و جای�زین� آن با اوراق قرضه. شرکتها اغلب تمایل دارند ممتا

نسبت بده� به سهام خود را متنوع سازند تا نقدینگ� آنها بهبود یابد. معموالß دولتها در طول 
های مال� و بانک� برای حل مش0ل نقدینگ� و ورش0ستگ� بانکها از این ابزار استفاده بحران

 ].٢٩نند [کم�
ی�0 از مسائل مهم پیرامون طرحهای تجدید ساختار سرمایه بانک این است که این امر 

تجدید ساختار سرمایه  .٢صورت م� گیرد و یا بصورت داوطلبانه و اختیاری ١بصورت اجباری
اجباری بدین معناست که پول� به شرکت تزریق گردد تا سرمایه پایه آن تقویت گردد. اما این 

واق� به نوع� موجب تضعیف اعتبار بنگاه شده و سی�نال� به بازار مال� م� دهد که  روش در
ها در استفاده و پیشنهاد به دولت برای استفاده از این ابزار دچار مش0ل است، از این رو بنگاه

 ].٣٠شود [هایشان م� داران و برداشت پولتردید دارند، زیرا موجب واکنش سهام
رای تجدید ساختار سرمایه بانک و بازگردان قدرت بانک برای های مختلف� بگزینه

 )؛یرأ حق بدون ای ،یرأ حق (با �٣ی درجه هیسرما قیبازپرداخت دیون وجود دارد: تزر
 گیرد.که در این قسمت مورد بررس� قرار م� یرأ حق بدون ممتاز ا سهامی و ٤دو درجه هیسرما
 )٦سازی بانکخرید سهام عادی یا مل� ( ٥تزریق سرمایه �

دولت  ها برای نجات مال� از بیرون بانکها، ترزیق سرمایه به وسیلهترین روشی�0 از بدیه�
ت است، تزریق سرمایه یا اوراق بهادارسازی به معنای استفاده از منابع عموم� برای تقوی

کنند که بوسیله دولت ها سهام جدیدی را منتشر م�سرمایه شرکت است، بصورت� که بانک
یرا زکنندگان مالیات در بر دارد، شود. این روش بهترین دستاورد را برای پرداختریداری م�خ

دهای دهد که اگر بانک پس از نجات مال�، عمل0رد بهتری داشته باشد، به سوبه آنها اجازه م�
ین ترین چالشهای مربوط به تزریق سرمایه این است که اباالتری دست پیدا کند. ی�0 از مهم

 دهد که دولت مانند سایر سهام داران، دارای حق رأیسازی جزئ� بانک را نشان م�مل� امر
است و در این صورت مم0ن است دولت از این حق خود در راستای اهداف سیاس� استفاده 

 نموده که موجب انحراف بانک از مأموریت اصل� خویش گردد.

                                                                                                                                  
1 mandatory 
2 voluntary 
3 Tier I Capita 
4 Tier II Capital 
5 Equity injection 
6 nationalization 
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  ١خرید سهام ممتاز �
ایه دولت، خرید سهام ممتاز است. سهام ممتاز، نوع� ی�0 از گزینه های دی�ر تزریق سرم

های شرکت ی آن، حق� محدود و ثابت از داراییگواه� مال0یت قابل انتقال است که به دارنده
ی ممتاز بدین معن� است که پرداخت سود این سهام، نسبت به سود سهام دهد. واژهم�

ام ممتاز نسبت به سهام عادی پرداخت سه عادی، اولویت داشته و در هنگام ورش0ستگ�
اولویت دارد. در موقعیت� که شرکت تمایل� به اعطاء حق رای ندارد و همچنین در برخ� 

ر و حاالت نیز سهام ممتاز دارای نرخ سررسید نیستند، تأمین مال� نهاد مال� بوسیله انتشا
 :د عبارتند ازگیر. امتیازات� که به سهام ممتاز تعلق م�فروش سهام ممتاز صورت م� گیرد

D  به مال0ان سهام ممتاز نسبت به مال0ان سهام عادی. بیشتر سوداختصاص  îمثال 
شود که به سهام ممتاز نسبت به سهام عادی درصد بیشتری سود تعلق مقرر م�

 .گیرد
D  دریافت سود اولویت دارند.مال0ان سهام ممتاز در 
D های آینده در صورت کاف� نبودن اولویت مال0ان سهام ممتاز در دریافت سود سال

 .سود سال مال�
D ] ٣١اعطای امتیاز هنگام تقسیم دارایی شرکت در زمان تصفیه[. 

 ٢های نجات مال�بانک� و طرح هایبحرانتجربه  ۵
 بحران ١۴٧انجام داده است،  ٢٠١٢و  ٢٠٠٩ای که صندوق بین الملل� پول در سال در مطالعه

مورد  ٢٠١١‑١٩٧٠در دوره  مورد آن اثرات فرامرزی داشته است را ١٣بانک� سیستم� که 
 ].٣٢است [بررس� قرار داده 

بحران های بانک� سیستم� مورد بررس� در این مطالعه با دو مشخصه زیر تعریف شده 
 است:

 یبرا هجوم مثال، یبرا باشد. داشته وجود �بانک ستمیس در �مال تنش از یبارز میعال �
 �بانک ستمیس در توجه قابل یضررها وقوع ،٣انیمشتر توسط هابانک از ها سپرده فرار

 .هابانک انحالل و ورش0ستگ� ای و

                                                                                                                                  
1 Preference shares 
2 Bail-out 
3 Bank-runs 
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 نیسنگ هایضررها و زیان به واکنش در یمرکز بانک است� مستقیمیس مداخله به ازین �

 .�بانک ستمیس
گیر است که حداقل سه مورد از شش گذاری در بخش بانک� زمان� چشمدخالت و سیاست

 معیار زیر محقق شود:
 داریافزایش فراهم آوردن نقدینگ� از طریق بانک مرکزی و یا خزانه �
 )GDP ٪٣حداقل بانک (بازسازی ساختار سرمایه  �
دارای اهمیت سیستم� شامل مواردی  برای مؤسسات مال�بانک (گیر سازی چشممل� �

 است که دولت اکثریت سهام مؤسسه مال� را در اختیار داشته باشد)
 (بیمه سپرده) تضمین بده� های بانک �
 ٪۵ حداقل( یدارهای بانک توسط بانک مرکزی و یا خزانه خرید قابل توجه دارایی �

GDP( 
 ها و یا تعطیل� بانک.انجماد سپرده �

 است: ریز صورت به �خیتار بیترت به های سیستم� بانک�بحرانرخدادها و  نیتر مهم
 ١٩٨٠ دهه در نیالت ی0ایآمر �بده بحران �
 بحران نیسوئد). ا و نروژ فنالند، (شامل ١٩٩٢ سال در یناویاس0اند یکشورها بحران �

 و نفت متیق افت لیدل به ،�داخل اعتبارات شیافزا پرشتاب دوره �ی از پس و در نروژ
 در بحران نیا سپس، .شد منجر �بانک نیسنگ ضرر به که شد شروع سهام سقوط بازار

 کمبود به و کرد دایپ گسترش مستغالت و امالک متیق حباب دنیاز ترک پس سوئد
 .شد منجر �مال مؤسسه نیچند �ورش0ستگ و �پول یدر بازارها �نگینقد دیشد

پول  ارزش �ناگهان کاهش علت به که ١٩٩۵ سال در �یم0ز در الیتک به موسوم بحران �
 .داد رخ کشور نیا
و  کره ،یاندونز (شامل ١٩٩٨ سال در �شرق شمال و یجنوب یایآس یکشورها بحران �

همزمان  لندیتا پول واحد فیتضع و مدتکوتاه �خارج �بده شدن دیسررس با که لند)یتا
 .شد آغاز �بانک ستمیس حیناصح تیریمد و اعتبارات نییپا تیفیک با

ارزش  افت و بانکها ارز نیشتریب دادن دست از جهینت در که ١٩٩٨ سال در هیروس بحران �
، �دولت کوتاه مدت �داخل یها�بده بازپرداخت نهیزم در کشور نیا نکول و هیروس پول

 .شد جادیا
چند  به بزرگ بانک �ی یاعتبار خطوط قط� با که یالدیم ٢٠٠٠ سال در هیترک بحران �

 �دولت اوراق نقدکردن به مجبور کوچ� یهابانک نیا جهینت در شد. آغاز کوچ� بانک
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 یبرا بزرگ انیز و �دولت اوراق متیق �چیمارپ افت باعث خود نوبه به امر نیا شدند.
 .شد �دولت یها بانک

ت یریمد در دولت ییتوانا به یاعتماد یب اثر در که ٢٠٠٢ سال در نیآرژانت یپزو بحران �
 یاندازها پس برداشت یبرا گذارانسپرده هجوم و کشور یارز تیوضع و مصارف و منابع
 .گرفت ش0ل ها بانک از خود

 وجود به �س0یر ای ٢ درجه یوامها انفجار اثر در که ٢٠٠٨ سال در اروپا و 0ایآمر بحران �
 .آمد

 :نمود خالصه ریز شرح به توان �م را یادیبن یبحرانها از �ناش جینتا نیتر مهم
 زمان در �رید �بخش و ١٩٩٨ و ١٩٨٨ یسالها فاصله در ها بحران نیا از �مین حدود �

 �بانک یهابحران موج نیبزرگتر ٢٠٠٨ بحران وستند.یپ وقوع به ٢٠٠٨ سال بزرگ رکود
 .کرد متأثر را افتهی توسعه یکشورها عمدتًا که است بوده خیتار طول در وستهیهم پ به

 نسبت �بانک یبحرانها تیسرا شیافزا اقتصاد، جهان� شدن جینتا از �0ی است که �گفتن
 .است خیتار دوران گذشته به

 بحران �ی تنها کشورها شتریب و هستند ینادر اًنسبت عیوقا سیستم�، �بانک یهابحران �
 بحران تعداد نیشتریب نیآرژانت کرده اند. تجربه سال ٤٠ نیا طول در را سیستم� �بانک
 ١٩٨٩تا  ١٩٨٠طول سالهایدر  را �بانک بحران سه کنگو و ٢٠٠١ و ١٩٩۵ در را �بانک

 است. داشته
 متوسط دست .0نندیم لیتحم اقتصاد بر یادیز یهانهیهز سیستم� �بانک یبحرانها �

 بحران در رقم نیاست. ا بوده GDP درصد ٢٠ حدود �مال یبحرانها از �ناش رفته
 یبرا میمستق نهیهز حال، نیهم در ٢٠٠٧ د. در سالیرس درصد ٢۵ به �٢٠٠٩مال

 انسیوار �بوده است، ول GDPدرصد  ١٠ حدود در و کمتر اریبس �مال بخش تیحما
 است. داشته یشتریب
 �بده و یارز بانک�، بحران یمعموالß بحرانها �بانک یبحرانها نوظهور، یبازارها در �

 .است داشته دنبال به را �دولت

 های بانک�های ناش� از وقوع بحرانزیان ۵-١
نشان  ٢٠١١تا  ١٩٧٠ی های بانک� را در ط� دورهپیامدها و زیان های بحران ١جدول شماره 

 دهد:م�
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 ١ جدول
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های نقدی است که برای مقصود از پشتیبان� نقدینگ� بانک مرکزی باالترین سطÂ کم�
مؤسسه مال� دچار مش0ل فراهم شده است که نسبت به سطÂ سپرده ها و بده� های خارج� 
بانک سنجیده م� شود و تفاوت این باالترین سطÂ و سطÂ نقدینگ� پیش از وقوع بحران، به 

شود. اهم شده توسط بانک مرکزی در طول بحران شناخته م�عنوان پشتیبان� نقدینگ� فر
مقصود از سیاست پول� انبساط� نیز تغییر در سطÂ پایه پول� بین نقطه اوج آن در طول 

شود. از سویی دی�ر باالترین سنجیده م� GDPبحران مال� و پیش از آن است که نسبت به 
سنجیده م� شود که از سال وقوع  T+5و  Tهای غیرجاری بانک نیز در دوره سطÂ دارایی

های ندهد که زیانشان م� ١داده های جدول  گیرد.سال پس از آن را در برم� ۵بحران تا 



 ٣٨٩ ...در  �بانک یهادر مقابله با بحران �نجات مال یابعاد، ابزارها و کارکردها �بررس 
 

 

تولیدی و افزایش در بده� عموم� در کشورهای توسعه یافته بیشتر است. زیانهای تولیدی 
بنابراین بحران های در کشورهای توسعه یافته بخاطر عمیق تر بودن نظام مال� بیشتر است و 

های مال� در کشورهای در سازد. بر عکس هزینهبانک� اختالل بیشتری را به اقتصاد وارد م�
 حال توسعه و اقتصادهای نوظهور بیشتر است.

های بحران و حل و فصل بانک� را در اتحادیه اروپا و آمری0ا نیز هزینه ٢جدول شماره 
 کند.م�مقایسه 

 ٢جدول 
 ].٣۴) [٢٠١٢ تا ٢٠٠٧متحده (های بانک$ در اتحادیه اروپا و ایاالت های بحرانمقایسه هزینه

 کشور
های زیان

 تولیدی

افزایش 
در 

 بده�

سیاست 
پول� 

 انبساط�

هزینه 
های 
 مال�

هزینه های 
 مال�

اوج 
 نقدینگ�

پشتیبان� 
 نقدینگ�

اوج 
های دارایی

غیرجاری 
 بانک

 GDPبه نسبت  معیار
به نسبت 

های دارایی
 نظام مال�

به نسبت درصد 
سپرده ها و 

 های خارج�بده�

درصد 
مجموع 

 هاوام
اتحادیه 

 اروپا
٣٫٨ ١٣٫٣ ١٩٫٣ ١٫٧ ٣٫٩ ٨٫٣ ١٩٫٩ ٢٣ 

ایاالت 
 متحده

٢٣٫ ٣١۶ ٧٫٩ ۴٫۵ ٢٫١ ۴٫٧ ۴٣٫٩ ٫٧ 

 

 های بانک�های سیاست� در مقابله با بحرانواکنش ۵-٢
های مختلف� های بانک� از سیاستبحران مقامات ناظر در کشورهای مختلف در مقابله با

از بیرون توسط دولت و بانک  مال� ها، سیاست نجاتاستفاده نمودند که ی�0 از این سیاست
ابزارهای  ٣مرکزی کشورهاست که در قسمت قبل ابزارهای آن برشمرده شد. جدول شماره 

اده شده است را نشان استف ٢٠١١تا  ٢٠٠٧های نجات مال� از بیرون که در بحران بانک� سال
 م� دهد:
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 ٣جدول 
 ].٣۵) [٢٠٠٧-٢٠١١( یستم$سهای بانک$ به بحران سیاست$های واکنش

 کشور
شروع 
 بحران

زمان 
سیستم� 

شدن 
 بحران

تدارک 
 نقدینگ�

تضمین 
 گیرچشم
 هابده�

تجدید  
ساختار 
 سرمایه

خرید 
 دارایی

سازی مل�
گیر چشم
 بانک

 � � � � 2008 2008 اتريش
 � � � � 2008 2008 بلژيك

 �   � � 2009 2008 دانمارك
 �   � � 2009 2008 آلمان
  � � � 2009 2008 يونان

 � � � � 2008 2008 ايسلند
 ��� � � 2009 2008 ايرلند

 � �  � 2010 2008 قزاقستان
 �   � � 2008 2008 ليتواني

 � � � � 2008 2008 لوكزامبورگ
 � � � � 2009 2008 هلند

 ��� � � 2011 2009 نيجريه
  � � � 2011 2008 اسپانيا

 � �  � 2009 2008 اوكراين
 ��� � � 2008 2007 انگلستان

 ��� � � 2008 2007 آمريكا
 بحران هاي فرامرزي

    � �  2008 فرانسه

    � �  2008 مجارستان

    � �  2008 ايتاليا

    � �  2008 پرتغال

    � �  2008 روسيه

    � �  2008 اسلوني

    � �  2008 سوئد

 �   �  2008 سوئيس
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 و ١های بانک� را در اقتصادهای نوظهورهای سیاست� به بحراناز منظری دی�ر واکنش
های توان مورد بررس� قرار داد. در این قسمت عالوه بر گزینهرا به تفکی� م� ٢یافتهتوسعه

نیز اضافه شده است. همچنین  ٣انبساط� ، سیاست پول� و مال�٣مطرح شده در جدول شماره 
 کشور مورد بررس� قرار گرفته است.در آن میزان فراوان� استفاده از سیاست مورد نظر 

 
‑٢٠٠٧( یافتهشده برای مقابله با بحران در کشورهای نوظهور و توسعه  اتخاذهای سیاست .١ ش�ل

٣) [٢٠١١۶.[ 

یافته بسیار نادر ها در کشورهای توسعهدهد که انجماد و توقف سپردهفوق نشان م� ش0ل
تری مورد استفاده قرار نوظهور بطور متداولبوده است، این در حال� است که در اقتصادهای 

تر بوده یافته رایجهای بانک در اقتصادهای توسعهگرفته است. از سویی دی�ر تضمین بده�م�
یافته دسترس� بهتری به بازارهای سرمایه است، شاید به این دلیل که اقتصادهای توسعه

                                                                                                                                  
1 Emerging economies 
2 Developed economies 
3 Expansionary fiscal & monetaty policy 

 انجماد سپرده هاا

تضمين  
 هاي بانككبدهيي

 سياست مالي انبساطيي

 سياست پولي انبساطيي

 هااملي سازي بانكك هاابازسازي داراييي

 پشتيباني نقدينگيي

 اقتصادهاي نوظهورر يافتههتوسعههكشورهاي  
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موارد در کشورهای  ٪٧٠ر است. در الملل� دارند و بنابراین اعالم تضمین آنها معتبرتبین

اند، این در حال� ب0ار گرفته شده های بیمه سپرده پیش از وقوع بحران مال�یافته طرحتوسعه
است که اقتصادهای نوظهور معموالß طرح بیمه سپرده خود را در حوال� زمان وقوع بحران 

میل شده است، که نفعان بانک تحها به ذیموارد زیان ٪۴٠کنند و فقط در پیاده م�
های بازسازی دارایی بانک نشاندهنده این است که تضمین ضمن� بسیار اهمیت دارد. بسته

تر از اقتصادهای نوظهور و همچنین پشتیبان� نقدینگ� در کشورهای توسعه یافته متداول
سازی مؤسسات مال� تقریباً در کشورهای توسعه یافته و باق� کشورها بوده است، اما مل�

 سان بوده است.ی0
های پول� و مال� انبساط� نیز معیاری درنظر گرفته شده است که برای بررس� سیاست

باشد. در غیراین صورت برابر صفر م� و ١ها انبساط� باشند برابر ارزش سیاست اگر سیاست
های دخالت در سیاست مال� متش0ل از افزایش در بده� عموم� و نیز هزینه مال� سیاست

تولید ناخالص داخل� کشورهاست. همچنین  ٪٧. میانگین این متغیر نزدی� به بانک است
سیاست پول� انبساط� نیز هرگونه انحراف� است که از میزان میانگین حجم پول رخ داده 

یافته های پول� و مال� انبساط� در کشورهای توسعهدهد که سیاستنشان م� ١ ش0لاست. 
یافته دسترس� بهتری برای تامین منابع مال� کسری عهتر است، زیرا کشورهای توسمتداول
های مال� در طول تری برای اعطای یارانههای بزرگ دارند، بنابراین در جای�اه مناسببودجه

 ای قرار دارند.های سیاست مال� صالحدیدی ضدچرخهوقوع بحران های بانک� از طریق بسته
تا  ٢٠٠٨استفاده از ابزارهای مختلف نجات مال� از بیرون را بین سالهای  یزانم .٢ ش0ل

 دهد:م�نشان  ٢٠١٠
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 ].٣٧[ )٢٠١١-٢٠٠٧( یرونبمیزان استفاده از ابزارهای نجات از  .٢ ش�ل

ی استفاده از ابزارهای حمایت مال�، مشخص کردن نهادهای ی�0 از مسائل مهم در زمینه
های تضمین، تدارک باشد. در بیشتر کشورها، طرحها م�ماموریتمسئول جهت انجام این 

نقدینگ�، تجدید ساختار سرمایه و انتقال دارایی توسط دولت مرکزی، خزانه داری، بانک 
نهادهای مسئول  ۴شود. جدول شماره م� های ضمانت سپرده انجاممرکزی و یا صندوق

 کشورهای منتخب نشان م� دهد:سازی ابزارهای نجات مال� از بیرون را در پیاده
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 ۴جدول 

 ].٣٨[ )نجات مال$ از بیرون ابزارهایسازی نهادهای مسئول پیاده
 هامؤسسه خرید دارایی مؤسسه تزریق سرمایه مؤسسه تامین مال� تضامین کشورها

 ‑ OLAGمخصوص نهاد  OeCACمخصوص نهاد  اتریش
 ‑ دولت دولت بلژی�

 SoFFinمخصوص نهاد  SoFFinمخصوص نهاد  آلمان
مخصوص نهاد 

SoFFin 

 FROBنهاد مخصوص: خزانه داری)دولت ( اسپانیا
خزانه داری: مؤسسه 
تامین مال� واگذاری 

 دارایی

 فنالند
نهاد مخصوص زیرمجموعه خزانه 

 داری
‑ ‑ 

 ‑ SPPEنهاد مخصوص: SFEFنهاد مخصوص: فرانسه
 دولت داری)خزانه دولت ( خزانه داری) و بانک مرکزیدولت ( یونان

 دولت دولت ایرلند
 �دولتنهاد مخصوص 

)NAMA( 
 بانک مرکزی دولت خزانه داری)دولت ( ایتالیا

 ‑ دولت دولت لوکزامبورگ
 ING دولت دولت هلند

 ‑ دولت بانک مرکزی پرتقال
 دولت دولت مؤسسه اقتضائ� دانمارک� دانمارک

 دولت  سوئیس
نهاد مخصوص زیرنظر 

 بانک مرکزی

 دفتر مدیریت بده� دولت� انگلیس
نهاد مخصوص زیرنظر 

 UKFIخزانه داری:
 بانک مرکزی

 خزانه داری)دولت ( FDIC ایاالت متحده
خزانه داری و بانک 

 مرکزی
 

۶ Hبندیجم  
جم� بندی  ۵ توان در قالب جدول شمارههای نجات مال� از بیرون را م�ابعاد مختلف روش

 نمود:
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 ۵جدول 
 مال$ از بیرون گزینه های نجات

های روش
نجات مال� 

 از بیرون
 تدارک نقدینگ�

های تضمین بده�
 بانک

خرید یا تضمین 
های مش0ل دارایی

 دار

تجدید ساختار 
 سرمایه

آخرین قرض 
 دهنده

مسئول 
 انجام

داری دولت، خزانه
 بانک مرکزی

مرکزی یا بانک
صندوق ضمانت 

 سپرده

بخش خصوص�، 
دولت، بانک مرکزی 

ضمانت یا صندوق
 سپرده

بانک مرکزی، 
 دولت

 بانک مرکزی

مش0ل 
 پیش رو

ها و ناترازی بده�
 ها،دارایی

مدت نقدینگ� کوتاه
و جلوگیری از 

 هراس بانک�

مش0ل نقدینگ� و 
 اعتبار نظام بانک�

های وجود دارایی
دار و سم� مش0ل

 برای بانک

حل مش0ل 
ناتوان� مال� 

 بانک

کمبود نقدینگ� 
 مدتدر کوتاه

 گزینه ها

 سیاست مال� دولت
سیاست پول� بانک 
مرکزی (افزایش 
عرضه پول بوسیله 
کاهش نرخ بهره و 
یا بوسیله عملیات 
بازار باز و یا 
ابزارهای نامتعارف 
سیاست پول� نظیر 
تسهیل گردش 

 پول�)
 

های بیمه سپرده
بانک (افزایش 
سقف بیمه سپرده و 

ها به شمول سپرده
های خرد و سپرده

 ..)کالن و.
سازوکار ارجحیت 

 سپرده
های تضمین بده�

بانک (اوراق قرضه، 
سهامداران و سایر 

نفعان بانک) بر ذی
 اساس اولویت

تضمین وام بانک 
 توسط دولت

 

خرید مستقیم 
های دچار دارایی

مش0ل بانک توسط 
 دولت 

سازمانده� انتقال 
های دارایی
دار به ی� مش0ل

مؤسسه دولت� یا 
خصوص� ‑عموم� 

متمرکز یا 
بانک (غیرمتمرکز 

بد یا شرکت مدیریت 
 دارایی عموم�)

تزریق سرمایه 
 عادی و ممتاز

سازی مل�
 بانک

تغییر و 
جای�زین� ی� 
نوع از تامین 
مال� با دی�ری 
(مثل حذف 
سهام ممتاز 
بانک از 

ساختار 
ه شرکت سرمای

و جای�زین� آن 
 با اوراق قرضه)

 

 خط اعتباری
های اعطاء وام

 آسان
 

 شرایط
دارای توان 
بازپرداخت دیون در 
 صورت حمایت مال�

 بیمه مشترک
 Âمحدودیت در سط
 پوشش بیمه سپرده

تحت  هایو زمینه
 پوشش

 مدیریت غیردولت�
حق بیمه مبتن� بر 

 ریس�
 عضویت اجباری

گذاری ارزش 
مورد  هایدارایی
 انتقال

نحوه تأمین مال� 
 بانک بد

 انتخاب دارایی ها
انتخاب انواع 
روشهای انتقال و 

 مدیریت بانک بد

 صیتشخ
 یوبع
 یابیارز(

 ییتوانا
 بازپرداخت

 تیون، قابلید
 انیم دوام

 یابیمدت، ارز
 شیافزا به ازین

 ه)یسرما

صرفا در خصوص 
هایی که بانک

باعث بروز ریس� 
سیستم� 

 شوند،م�
صرفاً برای 

های دارای بانک
و مش0ل نقدینگ� 

وثایق قابل  دارای
قادر به  و قبول
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 ان،یز رشیپذ

 دیتجد 
 ،�بانک ساختار

 دیتجد 
 ساختار

 بانک هیسرما
 دولت کم� با
 دیتشد و

 نظارت

ایفای تعهدات 
 خود

نرخ جریمه و 
اعمال شرایط 

 سختگیرانه
 اخذ وثایق کاف�

بررس� 
های حلراه

خصوص� قبل از 
نمودن فراهم 

ام0ان بهره 
برداری از این 

 گزینه
بررس� دوره 

 ده�تسهیالت

 پیامدها

 ایجاد تورم
ایجاد مش0ل 

 کژمنش�
ریس� شهرت بانک 

 مرکزی

ایجاد مش0ل 
کژمنش� و آسیب 

 پذیری نظام مال�

ایجاد مش0ل 
 کژمنش� بدلیل
انتقال مستقیم 
مناف� حاصل از 
فروش و یا تضمین 
دارایی به 

 سهامداران بانک
ریس� بازپرداخت 

های بدترین دارایی
 بانک

تضعیف اعتبار 
بانک و واکنش 
سهامداران و 

گذاران سپرده
در صورت 
تجدید ساختار 

 اجباری

ایجاد هزینه 
مستقیم برای 

 بانک مرکزی
ایجاد مش0ل 
کژمنش� برای 

 بانکها
ام0ان خروج از 
بانک برای سپرده 

 های فاقد بیمه
ام0ان تضاد با 
سیاستهای پول� و 

 مال�
 فشار برکاهش 

گر تنظیم نهاد
برای بستن 

های در حال بانک
 توقف

افزایش ریس� 
مخاطرات اخالق� 
شده و تضعیف 

عمل0ردهای 
بازاری در بازار 

 پول
پی�یری دشوار 

هایی بانک برای
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که بسیار بزرگ 
 هستند

ایجاد ریس� 
 شهرت برای بانک

 

٧ � ایران بررس� ابزارهای نجات مال� در نظام مال
سازی ابزارهای نجات مال� در های پیادهاین قسمت وضعیت عملیات�، الزامات و چالش در

گرفته و مسائل مرتبط با این موارد بمنظور ارتقاء ثبات در  نظام مال� ایران مورد بررس� قرار
 گردد:نظام مال� ایران واکاوی م�

٧-١� تدارک نقدینگ
له تدارک نقدینگ� با بهره گیری از سیاست مال� اولین ابزار نجات مال� معرف� شده در این مقا

ها در این دولت و سیاست پول� بانک مرکزی است. با توجه به عدم شفافیت عملیات و فعالیت
های فراگیر استفاده از این ابزار در نظام زمینه برای مواجهه با بحرانهای بانک� و نیز چالش

ها و نیز ریس� شهرت و عدم ش� برای بانکمال� ایران نظیر ایجاد تورم، ایجاد مش0ل کژمن
استفاه از این ابزار موجب ایجاد  گذاری پول�،اعتبار بانک مرکزی به عنوان نهاد متول� سیاست

گردد، بنابراین اولویت ی ثبات در نظام مال� ایران م�های بالقوه در زمینهمش0الت و چالش
 با بحرانهای بانک� کشور است.اولیه در عدم استفاده از این ابزار برای مقابله 

 تضمین دارایی و ایجاد چارچوب بانک بد در ایران ٧-٢
در اقتصاد ایران توجه به چند نکته » بانک بد‑بانک خوب«در پی�یری تدوین چارچوب 

 ضروری است:
نظام  استقرار» بانک بد ‑ایجاد بانک خوب«الزمه مطرح شدن راه0ارهایی نظیر  اساساً �

ها از مرزهای سالمت بانک� سیستم بانک� است تا در صورت عبور بانکدر  نظارت� قوی
آنها را تحت رسیدگ� جدی قرار دهند. بررس� عمل0رد نظام نظارت� در بخش پول� و 
بانک� ایران گویای حاکم بودن چنین شرایط� نیست و لذا مجال مورد نیاز برای پی�یری 

سوق دادن نظام بانک� به سوی سالمت با انگیزه » ایجاد بانک بد«راه0ارهای همانند 
 بانک� کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

های سم� در بانکداری دنیا (بویژه از هایی در مصادیق داراییرسد که تفاوتبه نظر م� �
های منظر کاربرد گسترده ابزار مشتقه) با مواردی که در نظام بانک� ایران به عنوان دارایی
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وجود دارد؛ هرچند که در خصوص تسهیالت غیرجاری شباهت  سم� قابل کاندید هستند

 زیادی وجود دارد.
بندی اعتباری و نیز در دسترس بودن موسسات متخصص پیرامون مسائل مرتبط با رتبه �

های زیادی فراروی سیستم وجود دارد که این موارد ها چالشگذاری داراییدر ارزش
محسوب » بانک بد ‑بانک خوب« خود به عنوان چالش مهم� در پی�یری چارچوب

 شود.م�
، منابع مال� مورد نیاز برای پی�یری چنین طرح� استچالش بعدی پیرامون نحوه تأمین  �

ن راه0ارهای متنوع� بر اساس مشارکت بخش خصوص�، نهادهای عموم� که بر اساس آ
 تعریف گردد. غیردولت� و دولت باید

 های سپرده در ایرانبیمه ٧-٣
 ) قانون برنامه پنجم توسعه، ایجاد شد. بر این٩۵ها بر اساس ماده (سپرده صندوق ضمانت

گذاران ن بازپرداخت وجوه متعلق به سپردهیبه منظور تضماساس بانک مرکزی اجازه یافت تا 
جاد صندوق ضمانت ی، نسبت به ا�ستگ0در صورت ورش یر مؤسسات اعتباریها و ساکبان

و اداره  �ردولتیغ �نهاد عموموق� این صندوق به صورت اقدام نماید. شخصیت حقها سپرده
باشد. م� یر مؤسسات اعتباریها و ساکاز بان �افتیدر یهاتیاز محل حق عضواین صندوق 

 �الزام را هادر صندوق ضمانت سپرده یر مؤسسات اعتباریها و ساکه بانیلکت یعضوقانون 
ها و کبان �هامتناسب با گردش مالتیزان حق عضویماعالم نمود. همچنین مقرر شد که 

 برسد.ران یأت وزیب هیبه تصو یزکمر کشنهاد بانیور بنا به پکمذ یمؤسسات اعتبار
) قانون برنامه پنجم حرکت� بسیار مثبت ٩۵اساسا تاسیس این صندوق بر اساس ماده ( �

م در راستای نهادسازی مورد نیاز پیرامون برخورد با مساله توقف و ورش0ستگ� در نظا
هایی پیرامون این نهاد نوپا بواسطه رسد چالششود، لی0ن به نظر م�بانک� تلق� م�

مغفول ماندن برخ� نکات در اساسنامه، از منظر مقایسه با نهادهای متناظر با این 
 صندوق در سایر کشورها قابل توجه است:

 ها حق عضویت را بدون توجه به درجهچنانچه مشخص است صندوق ضمانت سپرده �
نماید و ها و موسسات مال� اعتباری اخذ م�بانک ١»عدم توانایی ایفای تعهدات«ریس� 

چنانچه بیان شد در دنیا نیز اخذ حق بیمه سپرده بر مبنای ریس� چندان مرسوم نیست 
های اعمال� با لحاظ یا عدم لحاظ ریس� چندان متفاوت و در صورت وجود نیز نرخ
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های ضمانت سپرده در دنیا دارد ان است که صندوقنیست. لی0ن نکته مهم� که وجود 
به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم از این ام0ان برخوردار هستند تا در صورت  عموماً

بروز ریس� در ی� موسسه مال� دخالت زودهنگام داشته باشند که این امر ضمن حفاظت 
بحران فراگیر  از منابع صندوق، زیان وارده را محدود و از بروز ریس� سیستم� و

نماید. این در حال� است که صندوق ضمانت سپرده در ایران نه به صورت جلوگیری م�
نداشته  برداری در اختیارمستقیم و نه به صورت غیرمستقیم چنین ابزاری را برای بهره

آوری های متوقف و جم�های بیمه شده بانکو عمل0رد آن صرفا در حد استرداد سپرده
الزم به توضیح است که  ه دخالت در فرایندهای بازسازی و گزرد است.حق عضویت و ن

های مهم در این خصوص آن است که در ایران اساسا نهاد پی�یری کننده از چالش �0ی
فه ین وظیمهم جهان ا یکه در اکثر کشورها �مشخص نشده است. در حالزیر عملیات گ

 ه سپرده است.میا بیضمانت  یارات صندوق هایدر حوزه اخت غالباً
نبود نقش مشخص برای صندوق به منظور پی�یری سازوکارهای مداخله زودهنگام در  �

باعث شده است که این صندوق عمال  موسسات مال� متوقف و یا در معرض توقف غالباً
های آنها را بر عهده دارد، نداشته باشد؛ این امر هایی که بیمه سپردهارتباط� با بانک

سازد. بدیه� است ت ریس� خود برای صندوق را به شدت دشوار م�خود قابلیت مدیری
ها و موسسات بندی اعتباری بانکی�0 از مزایای وجود چنین ارتباطات� قابلیت انجام رتبه

 مال� و اعتباری است.

 تجدید سرمایه بانک ها در ایران ٧-۴
ßتزریق نقدینگ� مستقیم به شب0ه بانک�«ها از سه روش تامین منابع مال� بانک معموال« ،

 »هاافزایش سرمایه نقدی بانک«و » هاب خطوط اعتباری و ری فاینانس از سایر بانکلج«
قابل دستیابی است. از بین این سه روش، گزینه نخست یعن� تزریق مستقیم چندان عمل� 

مرکزی به دلیل مالحظات خود در زمینه جلوگیری از رشد پایه زیرا بانک  ،رسدبه نظر نم�
کند. روش شدت کنترل م�ها را بهپول� و تورم، اعطای خطوط اعتباری و اضافه برداشت بانک

ای های خارج� و منابع سپردهها خصوصا بانکدوم یعن� جذب خطوط اعتباری از سایر بانک
جهت جلب اعتماد سپرده » اخص کفایت سرمایهبهبود ش«مردم� نیز، به نوبه خود مستلزم 

های گذاران و افزایش توان ایفای تعهدات بانک در قبال آنها است که با شرایط فعل� نسبت
افزایش سرمایه «، روش سوم یعن� ینبنابرا .های کشور سازگار نیستکفایت سرمایه بانک

کند؛ ها ایجاد م�ده� بانکوامماند که اثرات مضاعف� را هم بر قدرت باق� م�» هانقدی بانک
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کند، موجب اصالح ساختار مال� آنها نیز ها تزریق م�زیرا در عین اینکه منابع را به بانک

 .شودم�
افزایش قدرت اعطای « از سه جهت:های کشور فزایش سرمایه برای برخ� از بانکا

عدم تقسیم آن در انباشته شدن سود به دلیل «و » تزریق نقدینگ� سهامداران«، »تسهیالت
ها افزایش یافته و در . به این وسیله قدرت وام ده� بانک، ضرورت دارد»بین سهامداران

شود. عالوه های اهرم� در بانک ایجاد م�نتیجه ساختار سرمایه مطلوب با بهینه کردن نسبت
 مثالعنوان شود. بهها نیز توصیه م�بر این، افزایش سرمایه به دلیل تقویت سالمت بانک

الزامات جدید نقدینگ� و « نشان داده است که های سوئدمطالعات انجام شده برای بانک
ثبات  ها در شرایط بحران موثر است و با اصالح ساختار سرمایه، اعتماد وافزایش سرمایه بانک

ها از طرق زیر به صورت کل� افزایش سرمایه بانک» .کندبیشتری برای بانک ایجاد م�
 است: پذیرام0ان
 آورده سهامداران سابق و جدید 
 مطالبات سهامداران 
 التفاوت تسعیر نرخ ارزمابه 
 های ثابتتجدید ارزیابی دارایی 

ید عدم افزایش سرمایه ؤهای دولت� مها بویژه بانکسوابق موجود از افزایش سرمایه بانک
از ناحیه تجدید  ها است و عمده موارد افزایش سرمایهاز طریق تزریق منابع جدید به بانک

موجب افزایش ریس� اعتباری  التفاوت تسیر نرخ ارز بوده است که غالباًها و مابهداراییارزیابی
شود. نکته جالب توجه آن است که این افزایش سرمایه در شرایط� به وقوع و نقدینگ� م�

بوده است.  های ارزی بانک� بلوکهپیوسته که در مواردی در شرایط تحریم، بخش� از دارایی
خطر بروز  دهد غالباًهای افزایش سرمایه بانک� که بدون تزریق سرمایه جدید رخ م�شیوه

 ١دهد.ای و نقدینگ� را افزایش م�توقف و ورش0ستگ� از نوع ترازنامه
توجه� رسید، مم0ن است بانک تصمیم بر هنگام� که سود انباشته بانک به مقدار قابل

ه افزایش سرمایه از محل سود انباشته گرفته و پس از افزایش سرمایه سود سهم جایزه را ب
کند. در صورت� که بانک سود انباشته کاف� نداشته باشد یا سهامداران خود پرداخت م�

ورده آتواند از محل ود انباشته برای افزایش سرمایه نداشته باشد، م�تصمیم به استفاده از س
 ].٣٩بپردازد [نقدی و مطالبات سهامداران به افزایش سرمایه 
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در راستای تقویت  ها عمدتاًهای افزایش سرمایه در بانکدر مجموع م� توان گفت شیوه
ور زمینه در نظام بانک� کش باشد و لزوم تجدید نظر در اینثبات مال� در سیستم بانک� نم�

 ضروری است.

 در ایران سازوکار آخرین قرض دهنده ٧-۵
بایست با توجه به تحقق سه دهنده م�چنانچه بیان شد وجود عمل0رد به عنوان آخرین قرض

شرط مهم در نظام بانک� کشور باشد: به عبارت� بر اساس رویه مرسوم در دنیا اخذ این 
) با لحاظ ٢مدت، (صرفا در خصوص مش0الت نقدینگ� کوتاه) ١بایست (تسهیالت م�

) در برابر اخذ وثایق مناسب صورت پذیرد. وجود چنین تمهیدات� در ٣های جریمه و (نرخ
بانک� از منظر ساختار نهادی عمل با هدف عدم سوء استفاده از شب0ه ایمن� است. بازار بین

ترین گزینه برای تامین کمبودهای عنوان اصل�های پول� و بانک� دنیا در شرایط� به در نظام
ها، نماید که در ایران همچنان به دلیل برخ� چالشآفرین� م�ها نقشمدت بانکفوری و کوتاه

 ١.این ابزار از عمل0رد مورد انتظار در این خصوص برخوردار نیست
بررس� قرار توان مورد نقش آخرین قرض دهندگ� در نظام بانک� ایران را از دو منظر م�

داد: از منظر مقررات و آیین نامه های مربوطه و از منظر چالشهای عملیات� و اجرایی آنها در 
شورای پول و اعتبار شرایط الزم برای  ١٣۴١نظام بانک� ایران. از منظر اول آیین نامه سال 

ه است: ایفای نقش آخرین قرض دهندگ� در ایران را تشریح کرده است. در این آیین نامه آمد
تنزیل مجدد و یا اعطاء وام و اعتبار به بانکها و به عبارت دی�ر ایفاء نقش وام دهنده نهایی از 
عملیات اصل� بانک مرکزی است. شرایط� که برای دریافت این تسهیالت ذکر شده است 

جهت صورت م� گیرد که وض� بانکها بمنظور نیازهای کوتاه مدت و بدین ‑١ عبارت است از:
مواقع� که مواجه با برداشتهای ناگهان� ناش� از نوسانات اقتصادی و یا احتیاجات فصل�  را در

م� شوند و دارائ� نقدی آنها موقتاً برای تأمین برداشتها و یا احتیاجات کاف� مذکور کاف� 
نیست، تعدیل کند و یا مقدورات پول� آنها را با سیاست اعتباری بانک مرکزی ایران متناسب 

این آیین نامه تاکید شده است که توسل به تسهیالت بانک مرکزی نباید رویه و  سازد. در
عادت دائم� بانکها و وسیله خودداری آنها از افزایش سرمایه و مسامحه در اخذ تدابیر الزم 

بانک مرکزی باید بر اساس تحقیقات کاف� درباره نوع و  ‑٢برای تح0یم وض� خود گردد. 
ول این تقاضاها اتخاذ تصمیم نماید و بایست� اطمینان حاصل کند که میزان وامها و رد یا قب

تسهیالت خواسته شده برای منظورهایی که مناف� اصول اعتباری صحیح است، ب0ار برده 
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اعطاء وام و اعتبار حداکثر بمدت شش ماه به بانکها طبق قرارداد و تنزیل  ‑٣نم� شود. 

اعطاء وام با  ‑۴روزه صورت م� گیرد.  ٩٠ر سفته های صادره از بانک با سررسید حداکث
شرایط مذکور با اخذ ی�0 از وثایق زیر صورت م� گیرد: مس0وک و طال، اسناد خزانه و اوراق 
قرضه تضمین� دولت، اسناد و اوراق بهادار صادره از بانک مرکزی، اموال غیرمنقول، برگه 

اقساط� رسم� مربوط به اعتبارات  وثیقه انبارهای عموم�، اسناد مربوط به مطالبات یا قبوض
کشاورزی صنعت� و رهن� و حمل و نقل و سایر اوراق بهادار و اسنادی که مورد قبول بانک 

بانکهایی که به تعهدات خود در مقابل بانک مرکزی ایران عمل  ‑۵ مرکزی ایران باشد.
از تسهیالت اعتباری ننمایند، برای مدت� که کمیته وام و اعتبار تعیین خواهد کرد از استفاده 

پیرامون نرخ بهره مقدار خاص� تعیین نشده  ‑۵بانک مرکزی ایران محروم خواهند شد. 
 ١است، بل0ه به مصوبه شورای پول و اعتبار و کمیته وام و اعتبار ارجاع شده است.

� در خصوص نقش آفرین� عملیات� بانک مرکزی در پیاده سازی آیین نامه مذکور به نظر م
� مفاد این آیین نامه در حال حاضر پیاده نم� شود. در حال حاضر قاعده وام ده رسد برخ�

ا از بانک مرکزی به عنوان آخرین قرض دهنده، بررس� رفتار قبل� بانکها و میزان متابعت آنه
 بانک مرکزی و تسویه وامهای دریافت� و عدم ایجاد چالش برای بانک مرکزی بعنوان قواعد

ت انکها تلق� م� شود. از سوی دی�ر دوره تسهیالت ده� نیز کوتاه مدپذیرش درخواست وام ب
بهره  ماهه و در موارد نادر ی� ساله است. نرخ های دریافت وام نیز در حدود نرخ ۶ ‑ماه ٣و 

ر در بازار بین بانک� است که بازدارندگ� خاص� ایجاد نم� کند. همچنین تا کنون وثایق مذکو
ک اخذ نشده است. در عین حال با توجه به ابزارهای فشار بان آیین نامه جهت دریافت وام؛

 مرکزی بر بانکها نظیر زیرساختهای پرداخت، ساتنا و... عموماً وامهای مذکور سوخت نم�
 شوند.

دهنده نیازمند وجود رسد اعمال نرخ جریمه در خصوص سازوکار آخرین قرضبه نظر م�
های لدهنده در عمل باعث اختالآخرین قرضسازوکار  برداری ازتمهیدات� است تا بهره

برداری از سازوکار رود ام0ان بهرهجدیدی در بازار پول� کشور نگردد. در مجموع انتظار م�
هایی که از وضعیت مناسب سالمت بانک� برخوردار نیستند و دهنده برای بانکآخرین قرض

های مستقیم� برای بانک هزینه ام باؤبا مش0الت جدی در ایفای تعهدات خود روبرو هستند ت
برداری از این ابزار در مرکزی خواهد باشد. در این خصوص چنانچه شرایط آسان� برای بهره

های سختگیرانه پیرامون اخذ اطالعات دقیق از بانک نظام بانکداری ایران بدون محدودیت

                                                                                                                                  
و  ١٢شورای پول و اعتبار، مورخ  ۵٣و  ۵٢وام و اعتبار به بانکها، مصوب جلسه  آیین نامه تنزیل مجدد و اعطاء ١

 .١٣۴١تیرماه  ١٧
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وجود خواهد داشت که متقاض� برای ارزیابی نیاز واقع� آن وجود داشته باشد، لذا این ام0ان 
ها ضرورت نگهداری ذخایر نقدینگ� کاف� برای پاسخ�ویی به نیازهای آن� کم از سوی بانک

ها در حال حاضر افزایش یافته اهمیت نگریسته شود. بر اساس شواهد موجود این محدودیت
ر دهنده دبرداری از گزینه آخرین قرضاست. در شرایط عدم شفافیت اطالعات، ام0ان بهره

ها و موسسات مال� که در واقعیت با شرایط توقف بانک� مواجه بوده و یا بسیار خصوص بانک
مستعد قرار گرفتن در چنین شرایط� هستند (به دلیل تقویت بروز مخاطرات اخالق�)، در 

گذران شود که ذینفعان غیر مرجÂ بانک (سهامداران و در مواردی سپردهعمل باعث م�
برداری نمایند. احتمال برای خروج فوری منابع خود از بانک نوع� بهرهخاص) از این کانال 

های فاقد بیمه در کشور قابل بررس� است. فارغ از چنین رخدادی در خصوص سپرده
هایی که به صورت تاریخ� در نظام بانک� کشور وجود داشته است، لی0ن تایید عدم چالش

رکزی در خصوص فراهم سازی ام0ان وجود چالش� جدی پیرامون عمل0رد فعل� بانک م
نیازمند به  های فعال در نظام بانک�،دهنده برای بانکبرداری از ابزار آخرین قرضبهره

 دستیابی به پاس� مثبت پیرامون سه پرسش زیر است:
های فعال در شب0ه بانک� از بانک مرکزی صرفا برای ام0ان استقراض برای بانک آیا �

 گردد؟ت بوده و منابع به سرعت به بانک مرکزی باز م�مدمش0الت نقدینگ� کوتاه
 نماید؟آیا بانک مرکزی مبادرت به اخذ وثایق مناسب و کاف� م� �
های توام با جریمه بانک مرکزی تا حدود زیادی اعمال نرخ مانند آیا از طریق م0انیسم� �

رین راه0ار ها صرفا این کانال را به عنوان آخنماید که بانکاین اطمینان را کسب م�
 اند؟مدت انتخب نمودهتامین نقدینگ� کوتاه

اند و یا در سسات� که اساسا با وضعیت توقف مواجهؤتاکید بر این نکته ضروری است که م
برداری از این سازو کار را داشته بایست ام0ان بهرهشرایط ورود به این وضعیت هستند نم�
سیستم� بزرگ� را بواسطه عدم اجابت این درخواست باشند؛ م�ر آنکه بانک مرکزی بروز خطر 

های متداول در دنیا بانک مرکزی بین� نماید. توجه به این نکته ضروری است که در رویهپیش
نماید؛ مطالبه وثایق در ها، مطالبه اخذ وثایق مناسب م�برای اعطای این تسهیالت به بانک

با  ک مرکزی است که بانک متقاض� صرفاگام اول به منظور ایجاد این اطمینان برای بان
بانک نوع� در وضعیت توقف قرار ندارد.  وضعیت کمبود نقدینگ� موقت روبرو شده و اساسا

کسب اطالعات به روز از نظام بانک� است تا بتواند عمل0رد  بانک مرکزی نیازمند در مجموع
 موفق� در پی�یری این سازوکار داشته باشد.
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ای رقم خورده که موسسات مال� شرایط در کشور به گونه رسد کهدر مجموع به نظر نم�

منضبط که پایبندی مناسبی به قوانین و مقررات مرتبط دارند از ناحیه اعتبار کسب شده 
های عموم� پایین از قوانین و مقررات منفعت اقتصادی کسب نمایند. در عمل به دلیل آگاه�

ای افراد چندان قابل شناسایی نیست و با اندک های موجود در شب0ه بانک� بربانک�، ریس�
برخ� از موسسات مال�، منابع از نهادهای باثبات به موسسات  افزایش نرخ سود توسط

شود که برآیند نهایی آن ایجاد چالش برای کل مجموعه نظام پول� و مال� ثبات تزریق م�بی
های مش0ل تامین نقدینگ�شرایط� که بخش بزرگ� از نظام بانک� کشور با  در کشور است.
کننده ثباتتواند آثار بیبرداری غیر اصول� از این ابزار م�مدت مواجه باشد بهرهفوری و کوتاه

 سیستم� را برای مجموعه نظام پول� به دنبال داشته باشد.

٨ Hبندیجم 
ابزارها  یناز ا یراصول�دهد استفاده غ �نشان م یرانا �در نظام مال �نجات مال یابزارها �بررس

 �آثار و تبعات اجتماع ینکشور دارد، همچن �نظام مال یثبات کننده برا یآثار ب یجادام0ان ا
 انپس از وقوع بحر یژهمنظور استفاده از ابزارها بو ینگذارد. بد �م یبرجا یاریبس یو اقتصاد

 �و مقررات �نقانو یچارچوبها یجادبا ا یافته،توسعه  �با نظام مال یدر کشورها ٢٠٠٨سال  �مال
-bailاز درون ( �نجات مال یابزارها یجادا یرنظ ی�زین�جا یممنوع شده و راه0ارها یق�دق
in( یاءو اح یربرنامه گز ی) و ابزارهاResolution& Recovery plan( مال ینهادها یبرا� 
 �سازوکار و بستر قانون ینکهبا توجه به ا ینشده است. با وجود ا �معرف یستم�س یتاهم ایدار

 یبطور کامل فراهم نشده است، استفاده از ابزارها یرانا �ابزارها در نظام مال یناستفاده از ا
در نظام  �مال �ها، توقف و ورش0ستگمقابله با بحران ی) براbail-out( یروناز ب �نجات مال

از  یریگابزارها با بهره نیاستفاده از ا �کاهش تبعات منف ینمحتمل است، بنابرا یرانا نک�با
 �در جهت ارتقاء ثبات در نظام مال �گام تواند�مقاله ارائه شد، م ینکه در ا �اصول و نکات

 محسوب گردد. یرانا

بحران مال� منتخب (: ابزارهای نجات مال� از بیرون در کشورهای ١ پیوست
٢٠١١-٢٠٠٧( 

ابزارها  نیاز ا �راصولیدهد استفاده غ �نشان م رانیا �در نظام مال �نجات مال یابزارها �بررس
 �آثار و تبعات اجتماع نیکشور دارد، همچن �نظام مال یثبات کننده برا یآثار ب جادیام0ان ا

 انپس از وقوع بحر ژهیمنظور استفاده از ابزارها بو نیگذارد. بد �م یبرجا یاریبس یو اقتصاد
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 �و مقررات �قانون یچارچوبها جادیبا ا ته،افیتوسعه  �با نظام مال یدر کشورها ٢٠٠٨سال  �مال
-bailاز درون ( �نجات مال یابزارها جادیا رینظ �نی�زیجا یممنوع شده و راه0ارها �قیدق
in( اءیو اح ریبرنامه گز ی) و ابزارهاResolution& Recovery planمال ینهادها ی) برا� 

 �سازوکار و بستر قانون نکهیبا توجه به ا نیشده است. با وجود ا �معرف �ستمیس تیاهم یدارا
 یبطور کامل فراهم نشده است، استفاده از ابزارها رانیا �ابزارها در نظام مال نیاستفاده از ا

در نظام  �مال �ها، توقف و ورش0ستگمقابله با بحران ی) براbail-out( رونیاز ب �نجات مال
از  یریگابزارها با بهره نیاستفاده از ا �نفکاهش تبعات م نیمحتمل است، بنابرا رانیا �کبان

 �در جهت ارتقاء ثبات در نظام مال �گام تواند�مقاله ارائه شد، م نیکه در ا �اصول و نکات
 محسوب گردد. رانیا
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 کشور

پشتیبان� 
نقدینگ� 
(در صد 
افزایش 
در بده� 

ها به بانک
بانک 

مرکزی به 
نسبت 

ها سپرده
و 
های بده�

 خارج�)

های هزینه
خالص 
تجدید 
ساختار 
(اوراق 
بهادار 

سازی و 
دی�ر 
هزینه 
های 

تجدید 
ساختار 
سرمایه 

نسبت به 
GDP 
غیر از 

پشتیبان� 
 نقدینگ�)

خرید و تضمین 
ها دارایی

شده مال�(تامین
توسط بانک 

مرکزی و خزانه 
داری نسبت به 

GDP( 

تضمین بده� 
های بانک 

(تضمین چشم 
های گیر بده�

بر  بانک عالوه
افزایش در سقف 
 ضمانت سپرده)

سازی بانکها (دولت مل�
مدیریت نهاد مال� را 

برعهده م� گیرد، سال 
مل� سازی در داخل 
پرانتر مشخص شده 

 است)

 ٠٫۶ تضامین: ۴٫٩ ٨ اتریش

پوشش نامحدود 
 سپرده گذاران

انتشار اوراق قرضه 
 بانک� و غیربانک�

Hypo Group Alpe 
Adria, 
Kommunalkredit 
(2009 ) 
 

 ٧٫٧ تضماین: ۶ ١۴٫١ بلژی�

افزایش سقف  
بیمه سپرده از 

یورو به  ٢٠٬٠٠٠
 یورو ١٠٠٬٠٠٠

ابزارهای مشابه 
 بیمه سپرده

وامهای بین بانک� 
و بده� های کوتاه 

 مدت

Fortis (2008), 
Dexia Bank 
Belgium (2011)  
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تضمین دارایی 
 های مخصوص

Dexia 

  ٢٫٨ ١١٫۴ دانمارک

سپرده ها و 
مطالبات تضمین 
نشده بانکهای 

PCA 

Fionia Bank (2009) 

 ٠٫٣تضامین: ١ ٧٫۴ فرانسه

سقف بیمه سپرده 
باالتر از محدوده 

 سقف یورو
میلیارد یورو  ٣۵٠

برای تضمین و 
تقویت مؤسسات 

 اعتباری
تضمین بده� 

به  DExiaهای 
میلیارد  ۵۵میزان 

 یورو
 

 

 ١٫٨ ٣٫۵ آلمان
 ۶٫١تضامین: 
 ١١٫١خریدها: 

پوشش نامحدود 
سپرده های خانوار
وامهای بین بانک� 

 و بده� بانک�

Hypo Real Estate 
(2009) 

  ٢۵٫۴ ۴٢٫٣ یونان

افزایش سقف بیمه 
 ٢٠٬٠٠٠سپرده از 

 ١٠٠٬٠٠٠یورو به 
 یورو

منابع تضامین تا 
 میلیارد یورو ١۵

 

  ٠٫١ ١٫٣ مجارستان

تضمین نامحدود 
سپرده های 
بانکهای کوچ� 

 داخل�

 

 ۴٠٫٧ ١۶٫٣ ایرلند
 ١٩٫١تضامین: 
 ٢٠٫٣خریدها: 

پوشش نامحدود 
برای بیشتر بده� 

 بانک ١٠های 

Anglo Irish Bank 
(2009), EBS 
limited and Irish 
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Nationwide 
Building Society 
(2010), Irish Life 
and Permanent 
(2011) 

  ۴۴٫٢ ١۶٫٨ ایسلند
پوشش نامحدود 
به سپرده های 

 داخل�

Kaupthing, 
Landsbanki, 
Glitnir, Straumur-
Burdaras, SPRON 
and 
Sparisjódabankinn 
(all 2008) 

  ٠٫٣ ۵٫٧ ایتالیا

پوشش سپرده 
های باالتر از 
سقف اتحادیه اروپا

تضمین دولت 
برای بده� های 

 بانکجدید 

 

  ٢٫۴ ۵ قزاقستان
افزایش سقف بیمه 

 سپرده

Bank Turan Alem, 
Alliance Bank 
(2009) 

  ٣٫١ ٣٫۴ لیتوان�

افزایش سقف بیمه 
 ۵٠٬٠٠٠سپرده تا 

 یورو
تضمین وامهای 

 سندی0اها

Parex Bank (2008) 

  ٧٫٧ ۴٫١ لوکزامبورگ

افزایش سقف بیمه 
 ٢٠٬٠٠٠سپرده از 

 ١٠٠٬٠٠٠یورو به 
 یورو

تضمین وامهای 
سندی0اها به 

بیلیون  ۴٫۵میزان 
 یورو

Fortis and Dexia’s 
subsidiaries (2008) 
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 ٣٫٣تضامین:  ۶٫۶ ٣٫٧ هلند

افزایش سقف 
تضمین به 

 یورو ١٠٠٬٠٠٠
وامهای بین بانک� 
برای بانکهای 

 ورش0سته
 انتشار اوراق قرضه

ABN-
AMRO/Fortis 
(2008) 

 ٩٫٣خریدها: ١١٫٨ ١١٫٧ نیجریه

تضمین تمام 
مبادالت بین 
بانک�، خطوط 
اعتباری خارج� و 
سپرده های 

 بازنشستگ�

Afribank Plc, Bank 
PHB Plc, Spring 
Bank Plc (2011) 

  ٠ ١۶٫٧ پرتغال

افزایش سقف بیمه 
سپرده از 

یورو به  ٢۵٠٬٠٠٠
 یورو ١٠٠٬٠٠٠

اوراق بهادار بده� 
منتشر شده 
توسط مؤسسات 

 ٪٢٠اعتباری(
GDP( 

 

  ١٫٩ ٢٣٫٩ روسیه

افزایش سقف 
 تضمین سپرده 

اعطاء وام بین 
بانک� برای 

 بانکهای شایسته

 

  ٠٫٨ ٩٫۶ اسلون�

تضمین نامحدود 
برای همه سپرده 
های افراد و 

 نهادهای کوچ�
اوراق بده� 
منتشر شده 
توسط مؤسسات 

 مال�
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 ١٫٨خریدها: ٣٫٨ ٣٫۵ اسپانیا

افزایش سقف 
 تضمین

تضمین بده� 
های جدید منتشر 
شده توسط 
مؤسسات مال� در 
انتهای سال 

٢٠١٠ 

 

  ٠٫٧ ١٣ سوئد

افزایش سقف 
 تضمین

بده� میان مدت 
بانکها و مؤسسات 

 وامهای رهن�

 

 ۶٫٧خریدها:  ١٫١ ٠٫٧ سوئیس
افزایش سقف 

 تضمین
 

  ۴٫۵ ٩٫٢ اوکراین
افزایش سقف 

 تضمین

Prominvest 
(2008), Nadra, 
Inprom, 
Volodimrski, 
Dialog, Rodovid, 
Kiev, Ukrgaz (all 
2009) 

 ۶٫٩ ۵٫۶ انگلستان
 ١۶٫٣خریدها: 
 ١۴٫۵تضامین: 

افزایش سقف 
تضمین از 

پوند به  ٣۵٬٠٠٠
 پوند ۵٠٬٠٠٠

تضمین بده� 
کوتاه و میان 
مدت( تا سقف 

 بیلیون پوند) ٢۵٠
تضمین تمام 
بده� های 

Northern 
Rock  و 

Bradford & 
Bingley  

Northern Rock 
(2008); RBS (2008) 
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 دالر ٢۵٠٬٠٠٠

تامین وجوه از 
بازار پول� تقریبا 
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تضمین کامل 
برای مبادالت 

 سپرده ها
انتشار اوراق بده� 

 تضمین نشده

Fannie Mae, 
Freddie Mac, AIG 
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 یو ارز �پول یهااستیس ساالنه شیهما نیوهفتمستیمجموعه مقاالت ب

 داریپا یبستر رشد اقتصاد �مال ثبات
 ۴۵١‑۴١۵ صفحات

 هابانک یس1ر یریتمد یراهMارها یبندو رتبه ییشناسا

 †کفاش یق�حق یمهد *�خاشع یدوح
 §عباس مرادپور ‡�محسن جالل

 ز به علتی. بانک نباشد�م �از مسائل مهم مال ی�0آن  یبرا یو اتخاذ راه0ار �سیر یریتمد
 یباشدم یرهو غ �اتی، عملیاعتبار یس�آن شامل ر ینت خود با انواع مخاطرات که مهمتریماه

ه نیشیردن آن و بکنه یمک ت آن در جهتیریجهت مد ین،و نو �سنت ییه از ابزارهاکمواجه است 
 �و معرف ییاست که در کنار شناسا ین. هدف مقاله ایدنما یریتواند بهره گ �م �دهردن بازک

 یینو تع یبانکها، به رتبه بند یس�ر یریتمد یو راه0ارها ینو نو �سنت یها ینهگز �برخ
ز ا یدر جهت استفاده کاربرد �مرتبط با نظام بانک یس0هایدر کنترل ر از ابزارها ی�سهم هر 

 یاست. استراتژ یف�و از نظر هدف، توص یکاربرد یج،از نظر نتا یقتحق شآنها بپردازد. رو
 یریگ یمتصم یکه جزء روشها یسلسله مراتب یلتحل یند، فرآ�در بخش کم یزن یقتحق

ابتدا با استفاده از  یقتحق ینباشد. در ا �م �روش دلف یف�،است و در بخش ک یارهچندمع
 یقتحق یهاول مدل ،ینهزم یندر ا �معتبر خارج االتو مق یمنابع کتابخانه ا یه،مطالعات اول

 ،�دانش�اه یدو اسات �بدست آمد و سپس با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه با خبرگان بانک
و  یرمعیارهاز ،یارهامع یرتاث یزانو م یبند یتاولو یجو نتا یدگرد یینها یقتحق یینها مدل

ن از آ یساز نرم افزار اکسپرت چو استفادهمربوطه با  یتحساس یلراه0ارها) وتحلها ( ینهگز
 ینهگزو چهار  یرمعیار، دوازده زیارمطالعه چهار مع ینسرانجام در ا استخراج گشته است.

 یو راه انداز یلآنها تش0 ینکه در ب یدگرد یو رتبه بند ییشناسا یس�ر یریتراه0ار) مد(
 ها کسب نمود. ینهگز ینرا در ب یتاولو ینباالتر ینگهلد

 

                                                                                                                                  
 ، استان تهران�دانش�اه عالمه طباطبائ �بازرگان یریتگروه مد �علم یاتو عضو ه یاراستاد *
 ، استان تهران�دانش�اه عالمه طباطبائ �بازرگان یریتگروه مد �علم یاتو عضو ه یاردانش †
 توسعه تعاون، دانشجوی دکتری مدیریت بازرگان� دانش�اه عالمه طباطبائ� و رئیس دایره برنامه ریزی بانک ‡

 مسئول) (نویسنده mo.jalali@atu.ac.irتهران؛  استان
 استان تهران �،دانش�اه عالمه طباطبائ �بازرگان یریتمد یدکتر یدانشجو §
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 مقدمه ١
ها بعنوان فعاالن  به ریس� های متعددی گره زده اند. بانک نهادهای مال� بازده� خود را

شاخص در صنعت مال�، مسئولیت دارند تا از ی� سو منابع مال� را به شیوه های گوناگون 
جذب کرده و از سویی دی�ر به اقتصاد جامعه تزریق نمایند. به همین جهت است که فشار 

ایه بانکها وارد م� آید و وظیفه اصل� یا به فزاینده ای از جانب هر دو سمت ترازنامه بر سرم
عبارت دی�ر تنها وظیفه ی� بانک برقراری تعادل بین این ریس� های مختلف و کسب بازده� 

 م� باشد.
در بانکداری به دالیل� نظیر تعدد و تنوع عملیات بانک�، ماهیت های متفاوت این 

ناف� سهامداران بانک، وضعیت عملیات، وضعیت سرمایه بانک و محدودیت میزان آن، حفظ م
منابع سپرده گذاران و فراوان� آن، حفظ مناف� سپرده گذاران، متفاوت بودن مناف� بانک و 
سپرده گذاران، نوع وظیفه بانکها که آنها را متمایز از واحد های دی�ر اقتصادی م� کند، تعدد 

رندگان تسهیالت، سر گیرندگان تسهیالت اعتباری، متفاوت بودن وضعیت مال� هر ی� از گی
و کار داشتن گروه زیادی از کارکنان بانک با منابع مال�، نبود تخصص کاف� در زمینه های 
مدیریت منابع، فراوان� ثبت عملیات مال�، نقل و انتقاالت فراوان پول داخل�، خارج�، ارائه 

دی�ر  انواع دی�ر خدمات بانک� و امثال آن، ریس� ماهیت� کامال متفاوت از ریس� در
واحدهای اقتصادی دارد. همه این موارد و بسیاری از موارد دی�ر ضرورتا ایجاب م� کند که 
مدیریت و به تبع آن کاهش ریس� در بانکها حساس تر، پیچیده تر و دشوارتر از سایر 

 واحدهای اقتصادی باشد.
ثر بر و گزینه های مو یرمعیارهاز حال مساله اصل� این تحقیق این است که معیارها،

و اولویت بندی شوند و اوزان هر ی� از آنها بدست  یینتب مدیریت ریس� بانکها شناسایی،
 آید.

 سواالت پژوهش بطور کل� در قالب زیر بیان م� گردد:
شناسایی و اولویت بندی معیارهای موثر بر مدیریت ریس� بانکها و اوزان اهمیت هر ی� از 

 آنان چ�ونه م� باشد؟
بندی زیرمعیارهای موثر بر مدیریت ریس� بانکها و اوزان اهمیت هر ی�  شناسایی و اولویت

 از آنان چ�ونه م� باشد؟
شناسایی و اولویت بندی گزینه های موثر بر مدیریت ریس� بانکها و اوزان اهمیت هر ی� از 

 آنان چ�ونه م� باشد؟



 ۴١٧ هابانک س�یر تیریمد یراه0ارها یبندو رتبه ییشناسا 

 

ات و چارچوب در این مقاله ابتدا برخ� مطالعات انجام شده در گذشته مطرح و سپس ادبی
نظری تحقیق که به ارائه مدل نظری تحقیق منجر شده است، مطرح م� گردد. در ادامه به 

 ترتیب، روش تحقیق، یافته ها، بحث و نتیجه گیری، پیشنهادها و منابع ارائه م� گردد.

 بیان مساله و اهمیت آن ٢
ب برای مدیریت درواق� مساله اصل� تحقیق، عدم استفاده و ب0ارگیری گزینه هایی مناس

ریس� بانکها و لزوم شناسایی عناصر موثر بر آنها م� باشد. این در حالیست که بسیاری از 
به صورت شایسته ای  در سالیان اخیر از آن بیشتر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه

عیارهای گزینه ها) و معیارها و زیرمابزارها (بهره برداری نموده اند. از این رو شناسایی این 
 موثر بر آنها ضروری بنظر م� رسد.

این تحقیق در اهداف خود بدنبال پاسخ�ویی به چهار مساله اصل� م� باشد. نخست حال 
معیارهای) موثر بر مدیریت ریس� بانکها در ایران، دوم شناسایی عوامل (شناسایی و تبیین 

ایران، سوم شناسایی و تبیین زیرمعیارهای) موثر بر مدیریت ریس� بانکها در عوامل (و تبیین 
راه0ارها یا ابزارهای) موثر بر مدیریت ریس� بانکها در ایران و چهارم اولویت بندی ها (گزینه 

و تعیین میزان اهمیت هر ی� از معیارها، زیرمعیارها و گزینه های شناسایی شده در مرحله 
ه در نتیجه گیری به قبل. هدف تحقیق نیز پاسخ�ویی به چهار سوال مطرح شده م� باشد ک

 آنها پرداخته شده است.
همچنین درخصوص ضرورت انجام تحقیق الزم به ذکر است که در اقتصاد بانک محور 
ایران، بانکها به عنوان ی�0 از مهمترین نهادهای تاثیر گذار بر اقتصاد ایران به شمار م� روند. 

همواره با ریس� در ارتباط م� حال این نهاد پول� به دلیل تغییرات و پیچیدگ� های محیط� 
باشد که به جهت بقا و توسعه خود نیازمند مدیریت آن م� باشد. ی�0 از روی0ردها جهت 
مدیریت ریس�، شناسایی و استفاده بهینه از ابزارهای این کار م� باشد. از این رو انجام 

ضروری بنظر م� مطالعه ای جهت شناسایی این ابزارها و عوامل تاثیرگذار و مرتبط با آنها 
 رسد تا بتواند فرصتها و ام0انات بیشتری را در اختیار بانکها قرار دهد.

 پیشینه پژوهش ٣
 در مورد منابع داخل� م� توان به موارد زیر اشاره نمود:

 �سیر تیریمد یابزارها از ی�0عنوان به ک�بان نامهضمانت مورد در) ١٣٧٧( �اشانک
 برابر در هک داند�م یقرارداد نیاز تضم یاگونه را ک�بان نامهضمانت و دینما�م اشاره یاعتبار

 .ندک�م �بانیپشت را �رید طرف تعهداتش انجام از ارکمانیپ یخوددار ای �ناتوان از �ناش انیز
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) در مقاله مدیریت ریس� در بانکداری بدون ربا بیان م� دارد بانکها به ١٣٨۵اکبریان (
آن به سپرده گذاران جهت پدید آوردن انگیزه بیشتر برای  دنبال کاهش ریس� و عدم انتقال

حفظ و افزایش سپرده هایشان م� باشند که برای این منظور از ابزارهای مهندس� مال� در 
چهار دسته کل� ابزارهای مال0یت، ابزارهای بده�، ابزارهای مشتقه و ابزارهای ترکیبی 

 استفاده م� نمایند.
 �نوشته سام �اسالم �مال در �سیر مه کتاب پوششدر ترج) ١٣٨۶اصل ( زادهیعل

 چالش �نوع متعارف �نظام مال و �اسالم �مال یبرا �سیر هکنیا انیب به لمیالسو میابراه
 را آن توان�م �ول ردک حذف یاقتصاد یهاتیفعال از توان�نم را �سیر و شود�م محسوب

 آورد نخواهدبه دست  زین �بازده ست،ین یرمخاطره پذ هک �سک هک مثال نیا و ردک تیریمد
 انیب به کتاب نیا پرداخته است. در شود�م شناخته اندرز نیاولعنوان به تجارت یایدن در

 ،�نگینقد ه،یسرما �سیر شامل دهند�م پوشش را �سیر از �عیوس محدوده هک ییابزارها
 شامل �اسالم �مالتأمین  در هاروش ینترمهم ن بهیهمچن اشاره شده و ارز بازده، نرخ

 پرداخته ابزار هر به مربوط یها�سیر تیریمد �چ�ونگ و عیب و مضاربه ت،کمشار مرابحه،
 .است

) در مقاله ای تحت عنوان نقش صنعت بیمه در کاهش ریس� سرمایه ١٣٨٧هوشمند (
 گذاری در بازار بورس اوراق بهادار، ضمن مقایسه قرارداد اختیار معامله و قرارداد بیمه به

بررس� ام0ان کاهش ریس� حاصل از خرید سهام در بازار بورس توسط قراردادهای بیمه ای 
پرداخته است. حال این موضوع باتوجه به اینکه بانکها خود از طرف� خریدار سهام سایر شرکتها 
در بورس م� باشند و از طرف� دی�ر عرضه کننده سهام خود در بورس م� باشند حائز اهمیت 

 م� باشد.
 وبهادار  ها به اوراقییدارا لیتبدازجمله  �سیر تیریمد یهافن به) ١٣٨٨( انیسومو
به  �اسالم یدارکبان در یاعتبار �سیر تیریمد جهت یاعتبار ولکن سواپ به نیهمچن
 .است ان آوردهیصحبت به ممشتق  یابزارها عنوان
استفاده از  ) در مقاله ای تحت عنوان مدیریت ریس� کشاورزی با١٣٩٠( یزنصیریعز

بیمه محصوالت کشاورزی بر اساس شاخص های آب و هوایی بیان م� دارد طرح های مختلف 
بیمه کشاورزی از ابزارهای مدیریت ریس� است که طیف وسیع� از خطرات را پوشش م� 
دهد و در اکثر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد استفاده م� باشد. هرچند سیستم 

نیز به دلیل وجود اطالعات نامتقارن، انتخاب نامساعد و مخاطرات اخالق� با  های بیمه ای
مش0الت� در اجرا همراه هستند اما بانکها در زمینه تسهیالت بخش کشاورزی م� توانند از 

 طرحهای مختلف بیمه کشاورزی استفاده نمایند.
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در  �اتیلعم یها�سیر یبندل و رتبهیتحت عنوان تحل �قیدر تحق) ١٣٩٠( یطالب
 یها0سیر نیتران مهمیبه دنبال ب یل سلسله مراتبیو تحل �فیبه روش توص �اسالم یدارکبان

 یها �سیر �لکرا به دودسته  �اتیعمل �سیر است و �اسالم یهابانک یش رویپ �اتیعمل
و در طبقه بندی نموده  �اسالم یدارکخاص بان یها�سیمتعارف و ر یدارکبا بان کمشتر

 �سیو اختالس در گروه اول و ر یفناور �سیبر اساس رخداد ر را هاکن بانیرتبه ادوطبقه 
 نموده است. انیبگروه دوم  در �ت و پرداخت مصلحتیشفاف

) در پایان نامه کارشناس� ارشد تحت عنوان اولویت بندی عوامل موثر بر ١٣٩١( �جالل
که با روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی انجام شده است بیان م�  »یمهب‑بانک«ساختار 

موجب کاهش ریس� عملیات� بانکها م�  »بیمه‑بانک« دارد استفاده از فعالیت و راه0ار
 گردد.

) در مقاله ای تحت عنوان راه0ارهای بیمه ای برای انتقال ریس� مطالبات ١٣٩٢( یصفر
� بسیار باالی دریافت مطالبات خود از دریافت بانک� بیان م� دارد سیستم بانک� با ریس

کنندگان اعتبار مواجه است. گذشته از راه0ارهایی که برای مدیریت ریس� دریافت مطالبات 
با تمرکز بر گیرنده اعتبار وجود دارد، بیمه اعتباری به عنوان ی�0 از راه0ارها برای بازگرداندن 

ننده اعتبار تمرکز داشته و کنترل بیشتری را مطالبات معوق قلمداد م� شود که به پرداخت ک
برای دریافت به موق� مطالبات در دست پرداخت کننده اعتبار قرار م� دهد. در این مقاله 
نهایتاً توصیه های سیاست� به منظور انتقال ریس� مطالبات معوق از طریق بیمه اعتباری 

 مطرح م� گردد.
اخت و رتبه بندی ریس� های ابزارهای ) در مقاله ای تحت عنوان شن١٣٩٢( یانموسو

مال� اسالم� با استفاده از تکنی� فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به شناسایی و رتبه بندی 
ریس� های مشترک و اختصاص� ابزارهای مال� اسالم� پرداخته است. این ریس� ها شامل 

همیت ترین تا کم اهمیت ریس� های بازار، عملیات�، شریعت و ... بوده که در این مقاله از با ا
 ترین اولویت بندی گشته اند.

) در مقاله ای تحت عنوان شناسایی و رتبه بندی انواع ریس� در پروژه ١٣٩۴احمدوند (
های زیرزمین� به روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی بیان م� دارد این روش ی� تئوری قوی 

نفر به رتبه بندی ریس� های  ٢١ز دید برای اولویت بندی گزینه ها م� باشد. در این مطالعه ا
معیار مدیریت ناکاف�، ضعف اقتصادی، شرایط نامطلوب و ناآگاه�  ۴مرتبط به مترو که شامل 

 عوامل فردی است پرداخته شده است.
) در مقاله ای تحت عنوان شناسایی و رتبه بندی عوامل ریس� رایانش ١٣٩۴( یعقوبی

ارد که با استفاده از تکنی� فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، ابری در سازمانهای دولت� بیان م� د
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نفر خبره را درخصوص فناوری رایانش سازمانهای دولت� رتبه بندی نموده است.  ۵٢نظرات 
نتایج تحقیق نشان داده است که خبرگان، ریس� های نامحسوس را به عنوان مهمترین 

انگ� داده ها رتبه نخست را بدست ریس� ها شناسایی کرده اند که در این میان ریس� محرم
 آورده است.

 در مورد منابع خارج� م� توان به موارد زیر اشاره نمود:
ان یب) در مطالعه ای برای بانک توسعه اسالم� به ٢٠٠١احمد (ب یق ال
ه خان و حبیطر

 یقه و ضمانت، مشتقات اعتباریان وام، وثیره زیق ذخیاز طر یاعتبار �سیاهش رک یهافن
 یها�سیرموجود در  یهادر مورد چالش پرداخته وها ییردن داراکل به اوراق بهادار یو تبد
 یها�سیداران در مورد رکدگاه بانیشور مختلف، دک ١٠از  �نهاد اسالم ١٧ �بررس باز یبازار ن

 اند. ان نمودهیبرا  �اسالم �مال یها در نهادها�سین ریت ایریمختلف و مسائل مربوط به مد
 یامهیو ب ک�بان �سیان ریم ییباال �ه همبستگکان م� دارد یب )٢٠٠٧( یرگروه سوئیس 

 .اد وجود داردیه ای زیاجات سرمایهمراه با احت
) با ارائه مقاله ای ابراز داشتند که احتمال ورش0ستگ� بانک های تجاری در ٢٠٠٨نوراله (

زندگ� فعالیت دارند، کاهش  صورت مشارکت با شرکت های بیمه ای که در زمینه بیمه های
 م� یابد.

) در مقاله ای به بررس� اثرات بانک بیمه بر بازارهای ب0ر و جدید یونان ٢٠٠٧کالتیچو (
 پرداخته و تغییر ساختاری را در اثر بانک بیمه مورد مطالعه قرار داد.

)، با انجام تحقیق�، رابطه میان کاهش ریس� شرکت های بیمه و بانک ها را ٢٠١١چن (
در اثر ادغام فعالیت های شرکت های بیمه با بانک ها بررس� کردند. برای به دست آوردن این 

ادغام و مشارکت بین بانکها و شرکت های بیمه اروپایی را در بین سال های  ٧٢رابطه آنها 
نتیجه ای که از این تحقیق ارائه شد بر این نظر تاکید داشت  دند.نمو �بررس ٢٠٠۴تا  ١٩٨٩

که ریس� داخل� بانک ها و شرکت های بیمه در اثر این ادغام کاهش میابد. در حالی0ه این 
 ادغام بر ریس� سیستماتی� تاثیر معنا داری ندارد.

نک و ) در مقاله ای تحت عنوان سپرده میانج� گر متقابل، ریس� با٢٠١۵گوا ل� (
سیاستهای اخیر بیمه سپرده، ضمن به روز کردن اطالعات مال� و اطالعات ش0ست برخ� 

و در نظر گرفتن نظریه خطر اخالق�، بیان م� دارد بین سپرده  ٢٠١۵تا  ٢٠١٢بانکها از سال 
میانج� گر متقابل و ریس� بانکها ارتباط وجود داشته و نهایتاً یافته های این تحقیق از محدود 

این سپرده در جهت مناف� بانکها حمایت نم� کند و بر ضرورت استفاده بانکها از این کردن 
 سپرده در جهت تعدیل برخ� ریس0های خود تاکید م� نماید.
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) در مقاله ای تحت عنوان آیا صنعت بیمه، موجب تعدیل ریس� ٢٠١۶( یسبرکورماک 
برخ� شرکتهای بیمه در ، با پیمایش ٢بانکداری م� گردد؟ که در آن ضمن بررس� بازل 

م� دارد بیمه ها م� توانند با شناسایی و تخمین برخ� مولفه ها بر ریس�  یانب انگلستان،
 عملیات� بانکها تاثیر گذار باشند.

) در مقاله ای تحت عنوان اثرات تزریق سرمایه های عموم� بر ٢٠١۶( یواتانابگوییزان� و 
در ژاپن بیان م� دارد یافته های حاصل از این انتقال ریس� بانکها به سیستم بیمه سپرده 

تحقیق نشان دهنده این است که بانکها در ژاپن ریس0های خود را به بیمه گر سپرده ای که 
سیاست به طور  ینا در ازای آنها حق بیمه از بانکها دریافت م� کنند، منتقل م� نمایند.

الح� توسط بانکهای بیمه شده را به موثری در بحرانها نقش آفرین� کرده و انجام اقدامات اص
 سرعت نظم م� دهد.

 مدل نظری تحقیق ۴
ابزارها) ابتدا با مطالعه ها (درخصوص شناسایی معیارها، زیرمعیارها و گزینه  در این تحقیق

تحقیق خارج� با استفاده از منابع علم� و کتابخانه ای، ی� چارچوب  ٧پژوهش داخل� و  ١۵
اولیه برای مدل نظری تهیه و سپس جهت تایید و تکمیل و بوم� سازی این چارچوب اولیه و 

 �بانکاستخراج مدل نظری نهایی با چهار نفر از اساتید دانش�اه� بانک� و چهار نفر از خبرگان 
م بانک�) مصاحبه دلف� انجام شد. زمان مصاحبه ها حدود نفر متخصص سیست ٨در مجموع (

بود. در پایان مصاحبه پرسشنامه ای که برای این امر تهیه گشته بود در اختیار  ٩٠ال�  ۶٠
ایشان قرار گرفت تا نظرات بیان گردیده توسط ایشان درخصوص تایید یا عدم تایید معیارها، 

یه و نیز اضافه نمودن سایر پارامترها به مدل ابراز زیرمعیارها و گزینه های موجود در مدل اول
نمایند. این پرسشنامه ها جمه آوری و بررس� گردید و در نهایت مدل� که برگرفته شده از 

پایایی آن از طریق تایید  منابع علم� و نظرات تجربی خبرگان بانک� بود استخراج گردید که
مدل نظری  یقتدرحق ه است.ایید قرار گرفتاساتید دانش�اه و سایر خبرگان نامبرده مورد ت

تحقیق همان درخت سلسله مراتب تصمیم گیری در روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی م� 
باشد که دارای چهار معیار، دوازده زیرمعیار و چهارگزینه مطرح در چارچوب نظری تحقیق 

ری مشتری، توان م� باشد که معیارها شامل نوع ریس�، اهلیت سنج�، توان مال� و اعتبا
مال� و اعتباری بانک م� باشد. معیار نوع ریس� شامل دو زیرمعیار: ریس� اعتباری و ریس� 
عملیات� م� باشد. معیار اهلیت سنج� شامل دو زیرمعیار: طبقه بندی طرح های مشتریان 
و طبقه بندی خود مشتریان م� باشد. معیار توان مال� و اعتباری مشتری شامل چهار 

ار ضمانت نامه بانک�، اموال غیر منقول، اموال منقول و اسناد تجاری م� باشد. معیار زیرمعی
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توان مال� و اعتباری بانک نیز دارای چهار زیرمعیار: ترکیب منابع بانک، خوشنام� و قدرت 
برند بانک بین رقبا، سرمایه بانک، اعتمادسازی و امنیت اطالعات مشتریان م� باشد. 

‑بانک«ه های استفاده از ظرفیت سایر شرکت های بیمه، تش0یل همچنین دارای گزین
، تش0یل و راه اندازی هلدینگ، استفاده از ظرفیت شرکت های وصول مطالبات م� »بیمه

 باشد.

 
. مدل نظری تحقیق. در سطÂ اول مدل نظری این تحقیق هدف نهایی که همان اولویت بندی ١ ش0ل

از طریق فرآیند تحلیل سلسله مراتبی است قرار دارد و در  هاگزینه های موثر بر مدیریت ریس� بانک
نشان داده  و در سطÂ سوم، زیرمعیارها و در سطÂ چهارم گزینه ها (راه0ارها)سطÂ دوم، معیارها 

 .اندشده



 ۴٢٣ هابانک س�یر تیریمد یراه0ارها یبندو رتبه ییشناسا 

 

 ١معیارها ١-۴
مال� و اعتباری مشتری، توان  توان نوع ریس�، اهلیت سنج�،معیار  چهاردارای این مدل 

به تشریح در قسمت چارچوب نظری توضیح داده شده باشد که  م� مال� و اعتباری بانک
 است.

 نوع ریس1 ۴-١-١
 خود نوع ریس� در میزان کل� ریس� تاثیر دارد که شامل انواع ریس� بصورت زیر م� باشد:

 :بازار ریس�الف) 
 دارایی ها ا یا درآمدهای حاصل ازریس� ناش� از نوسانات ارزش دارایی ه

 :اعتباری ریس�ب) 
 طرف معامله در ایفای تعهداتش ریس� زیان ناش� از عدم توانایی

 :عملیات� ریس�پ) 
 ناکاف� یا نارسای داخل�، افراد یا سیستم ها ریس� زیان ناش� از فرآیندهای

 :نقدینگ� ریس�ت) 
 به دلیل کمبود منابع مال�در سررسید آنها  ریس� عدم توانایی ایفای تعهدات

 :شهرت ریس�ث) 
اشته زیان آوری بر ارزش سهامدار و وضعیت آن در بازار د ریس� ناش� از شهرت منف� که تأثیر

 باشد
 :استراتژی� ریس�ج) 

 تاستراتژی توسعه بلندمدت نزد تیم مدیری ریس� زیان ناش� از نداشتن
 :قانون� ریس�د) 

هایی وض� شده توسط مراج� قضایی به دلیل نقض  تحریمریس� زیان ناش� از جرائم و 
ملیات� که از بین ریس� های باال و سایر موارد ریس0ها، دو ریس� ع قانون� تعهدات قراردادی و

ردیده گو اعتباری که در بین بانکها نقش بسزایی دارد بعنوان زیرمعیارهای معیار اول انتخاب 
 )١٣٩٠طالبی، ( اند.

�اهلیت سنج ۴-١-٢ 
الت (یا یتسه یدر هنگام اعطا �ت طرح و خود متقاضیاهلیت سنج� عبارت از سنجش ظرف

، ی، اقتصاد�از لحاظ فن �هیطرح و گزارش توج �ه شامل بررسکم� باشد  صدور ضمانت نامه)
م یتصم یو مبنا �ننده سقف اعتبار متقاضکت) بوده و مشخص ی(به لحاظ اهل �تیریو مد �مال
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 یو ارز �پول یهااستیس ساالنه شیهما نیوهفتمستیمجموعه مقاالت ب ۴٢۴

رتبه بندی) ( یبندکه در اینجا از دو بعد طبقه  ق خواهد بودینوع وثا نییدر خصوص تع یریگ
 مشتریان و بررس� طرح های مشتریان تش0یل گردیده است.

 توان مال� و اعتباری مشتری ۴-١-٣
این معیار به بررس� دارایی های منقول و غیر منقول و وجود اعتبار الزم در مشتری م� 

ته بسیار مهم م� باشد. اولین نکته به توان مال� و وجود دارایی پردازد. این موضوع حائز دو نک
یعن� در بعد تخصیص منابع بانک) بانک (های مح0م و باپشتوانه برای گیرندگان تسهیالت از 

م� پردازد که بر هر دو مورد ریس� عملیات� و ریس� اعتباری بانک تاثیر مستقیم و مهم� 
 دارد.

خصوصا مشتریان حقوق�) م� ( یمشترمهم بودن خود نکته دوم درخصوص توان مال� و 
باشد. چراکه داشتن ی� مشتری بزرگ و خوشنام برای بانک عالوه بر کاهش ریس� های 

اقساط مشتری) نوع� تبلیغات و  بعلت بازپرداخت بدون اش0ال و بموق�( یاعتبارعملیات� و 
بانک� که شرکت برندسازی مجدد برای آن بانک م� باشد. بطور مثال فرض نمایید 

اعم از سپرده گذار یا وام گیرنده) م� باشد هم از این نکته که ی� آن (مای0روسافت، مشتری 
مشتری با ریس� پایین دارد بهره مند م� گردد و هم نوع� در تبلیغات خود و جذب و خدمت 

 د.رسان� برای مشتریان جدید م� تواند از این موضوع استفاده تبلیغات� و برندسازی نمای

 توان مال� و اعتباری بانک ۴-١-۴
، م� صنعت بانک� و در بین رقبایش باشدهر چقدر بانک� دارای سرمایه و خوشنام� باالتر در 

تواند در بین آنها از ریس� شهرت و نقدینگ� پایین تری برخوردار باشد. با افزایش توان مال� 
و رشد خوبی همراه خواهد گردید. و اعتباری بانک، ارزش سهام بانک در بورس نیز با ثبات 

از جمله زیرمعیارهایی که در مورد توان مال� و اعتباری بانک در این مقاله مورد بررس� قرار 
گرفته است عبارتند از ترکیب منابع بانک (هر چقدر منابع مال� در اختیار بانک بیشتر باشد 

اشد اعتماد به آن بانک نیز که نشان از حیطه گسترده تر مشتریان و سهم بازار مشتری م� ب
بیشتر م� گردد و حت� م� تواند منجر به کاهش ریس� ورش0ستگ� بانک گردد)، خوشنام� 

 و قدرت برند بانک بین رقبا، سرمایه بانک، اعتمادسازی و امنیت اطالعات مشتریان.
دوازده زیرمعیار ریس� اعتباری، ریس� عملیات�، طبقه بندی طرح های دارای این مدل 

تریان، طبقه بندی مشتریان، ضمانت نامه بانک�، اموال منقول، اموال غیر منقول، اسناد مش
تجاری، ترکیب منابع بانک، خوشنام� و قدرت برند، سرمایه، اعتماد سازی و امنیت اطالعات 

 به تشریح در قسمت چارچوب نظری توضیح داده شده است.باشد که  م� مشتری
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 ١زیرمعیارها ٢-۴
سمت قعنوان شده در باال در مجموع دارای دوازده زیرمعیار م� باشند که در این چهار معیار 

 به هر ی� از این دوازده زیرمعیار خواهیم پرداخت:

 ریس1 اعتباری ۴-٢-١
 ،ییشناسا نحوه هک باشد�م یاعتبار �سیر �مال یبرنهادها گذاراثر و مهم یها�سیر از ی�0
باری ریس� اعت. دینما�م یاعتبار و �مال مؤسسات به �انیشا �مک آن نترلک تاًینها و یابیارز

ها و مؤسسات مال� است. ریس� اعتباری را ین عوامل تولید ریس� در بانکترمهمی�0 از 
ها یا تغییر در ارزش دارایی صورتبهیرمنتظره که معموالß غرویدادهای  صورتبهم� توان 

کنندگان یافتدرشود که ناش� م� جهت آن از� دهد نیز تعریف کرد. این ریسها رخ م�بده�
 عنوانبهتسهیالت تمایل یا توانایی بازپرداخت بده� خود را به بانک نداشته باشند که از آن 

� چهار شاخص های سنت� زیر طورکلبهشود که مترادف ریس� اعتباری است. نکول یاد م�
 شوند:ها در نظر گرفته م�ای بانکتعیین میزان ریس� اعتباری بر منظوربهگسترده  طوربه

الوصول به تسهیالت اعطایی که هرچه نسبت مطالبات سررسید گذشته، معوق و مش0وک
 این نسبت باالتر باشد، ریس� اعتباری مؤسسه نیز باالتر است.

ها که افزایش این الوصول به دارایینسبت مطالبات سررسید گذشته، معوق و مش0وک
 نه افزایش ریس� اعتباری خواهد بود.نسبت در دو مقط� نشا

الوصول به تسهیالت اعطایی که افزایش حجم مطالبات نسبت ذخیره مطالبات مش0وک
تواند بیانگر افزایش الوصول ناش� از افزایش مطالبات سررسید گذشته و معوق م�مش0وک

 ریس� اعتباری باشد.
افزایش آن بیانگر افزایش ها که دارایی کلبهالوصول نسبت ذخیره مطالبات مش0وک

 یهایروش از استفاده با تواند�م ک�بان باشد و نظامریس� و کاهش آن مبین کاهش ریس� م�
 �سیر... و �بده فروش ،یاعتبار مشتقات ها،ییدارابهادار کردن  اوراق به لیتبد همچون

 جهت یقو از ی� نظام دیبا هاکبان. دهد اهشک را خود ییدارا سبد به مربوط یاعتبار
 هاکبان. باشند برخوردار خود انیمشتر بالقوه یها�سیر یبندطبقه و هاقهیوث یگذارارزش

 ژهیو اهتمام یاعتبار �سیر تیریمد درخصوص �داخل یبندرتبه ی� نظام استقرار د بهیبا
 )١٣٩٠طالبی، (. باشند داشته
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۴-٢-٢ � ١ریس1 عملیات
عملیات�، عبارت است از زیان ناش� از فرآیندهای طبق آخرین تعریف کمیته بال ریس� 

نامناسب داخل�، وقایع خارج�، اشتباهات سیستم� و خطاهای انسان�. برخ� تعریف 
فراد محدودتری از ریس� عملیات� دارند که آن را ریس� ناش� از ناتوان� یا ش0ست فناوری و ا

بسیار پیچیده تر از ریس� تعریف م� کنند. این ریس� به لحاظ اندازه گیری و مدل سازی 
های دی�ر است. پیامد های این ریس� به صورت زیان های مال� و ضربه زدن به شهرت بانک 
تظاهر م� یابد. همچنین این ریس� به وسیله تنظیم و تدوین زیرساخت های مناسب، کنترل 

 ها، سیستم های مناسب و کارکنان آموزش دیده به حداقل م� رسد.
ا س� عملیات� هیچ گونه اجماع نظری وجود ندارد. برخ� بانک ها آن ردر مورد تعریف ری

د به عنوان هر نوع ریس�0 به جز ریس� اعتباری و بازار تعریف م� کنند. برخ� نیز معتقدن
�، یا غیر منتظره) ناش� از خطاهای انسانانتظار (ریس� عملیات� عبارت است از زیان مورد 

با  ام کار، ضعف فناوری و یا عوامل بیرون�. امور تجاریتقلب، بروز اش0ال در روش های انج
 ریس� هایی مواجهند و در این زمینه طبعاً برخ� زیان های عملیات� کوچ� دور از انتظار

مت نیست. برخ� از این زیان ها را م� توان کم� نمود. گاه� اوقات این زیان ها حت� در قی
تباری پیش بین� شده اند. در مورد کارت گذاری محصوالت� خاص نظیر کارمزد کارت های اع

های اعتباری، زیان های عملیات� از مسائل� نظیر خطا در صدور صورت حساب و اضافه 
 )١٣٩١، �برداشت از حساب و یا جعل ناش� م� گردند. (جالل

 ٢طبقه بندی طرح های مشتریان ٣-٢-۴
 رح� که قرار است تسهیالتعالوه بر اهلیت داشتن مشتری گیرنده تسهیالت از بانک، خود ط

، مربوطه برای آن پرداخت گردد نیز بسیار حائز اهمیت است. اینکه این طرح ی� طرح نوآور
 دانش بنیان، سود ده و در حالت کل� از نظر مال�، بازار و فن� دارای توجیهات اقتصادی

وتحلیل یهتجزو  یبند، طبقهیآورمطلوب برای بانک باشد مهم است. در این راستا جم�
 یهانهیهز �موجود در پروژه و برآورد تمام یهاتیانات و محدود0اطالعات مربوط به ام

ر ده معموالß ک و ... �و اجتماع یرات اقتصادیو تأث یبین� سودآوریشپیت درنهاآن و  یاجرا
 گردد، حائز اهمیت م� باشد.�م یبندسه بخش مطالعات بازار، فن� و مال� طبقه
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 ح مشتریان بر اساس مطالعات بازارطر طبقه بندی الف.
 �نیبشیو پ ینگر�را با سطحیست زیده نیکس پوشیچهن مطالعات بر یت انجام ایاهم

 �الت فراوان0ت مشکشر ی،برداربهرهو شروع  یگذارهیت بازار پس از سرمایوضع �رواقعیغ
بوده و  �نمونه استاندارد طوالن بر اساسمطالعات بازار  �لک یهاخواهد داشت. سرفصل

 اهمن قسمت به شرح یاست. در ا شدهارائهطرح  یابیامل در متون مرتبط با ارزک صورتبه
 م:یپرداز�ها ماز آن �برخ

ه یبه مواد اول �دسترس ازنظرطرح  ید و محل اجرایروش تول �شناخت محصول و بررس
 و بازار فروش؛

 ؛بیرق یهاتکمت محصوالت شریل قیتحل
 آن صنعت؛ یهاتیها و مزتیشور و حماک�اه صنعت موردنظر در یجا �بررس
 زان واردات محصول؛یو م �دات داخلیزان تولیی اطالعات مربوط به مآورجم�

 زان صادرات آن محصول؛یموجود و م �داخل یزان تقاضایبرآورد م
 ت.کانه شرییت برآورد درآمد سالدرنهامت مناسب فروش و یبرآورد ق

 $طبقه بندی طرح مشتریان بر اساس مطالعات فن ب.
ه اهم سرفصل های آن کرد یگ�� قرار مموردبررسطرح  �فن یریپذهین بخش توجیدر ا

 از: اندعبارت
 ؛یارک ید محصول و تعداد روزهایت تولین ظرفییو تع طرح یگذارهدف

رگذار یمختلف تأثد محصول با توجه به عوامل یو روش مناسب تول ین و انتخاب فناورییتع
 و غیره. �منابع در دسترس، فرهنگ صنعت ماننددر آن 
ه تا یمختلف از مواد اول یهات و سنجش واحدها و بخشیفکینترل کستم ین سییتع

 محصول؛
 �قانون یآالت، مجوزهانیت ماشیبا در نظر گرفتن ظرف �د عملیزان تولیم �نیبشیپ

 گذارریر عوامل تأثیو سا اخذشده
ن و ابعاد آن، ید زمینه خریبرآورد هز طرح شامل یگذارهیسرما یهانهیزبرآورد ه

، یی ادارهابخشی سازساختمانات ین یادشده، عملیزم یسازو آماده یسازمحوطه
نه یسات شامل برآورد هزییاز طرح، تأسموردنزات یآالت و تجهنیو غیره، ماش �، رفاه�صنعت

ه، یل نقلییاز، وساموردنش، انشعابات آب و برق و گاز یش، سرمایبرق، آب، سوخت، گرما
بین� و هزینه های پیش یشپیاز طرح موردنه در گردش یزان سرماییت مدرنهاو  یه اداریاثاث

 بین� نشده.
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 رح مشتریان بر اساس مطالعات مال$طبقه بندی ط پ.
، �مال یهاشاخصق محاسبه ی� پروژه از طرسنجام0انها، طرح �مال یابیدر ارز �لکهدف 
توان درخصوص �رو مینازااست.  ینقد یهاانیو ارائه جر یگذارهیطرح سرما یازهاین �بررس

رد سود 0عمل �نیبیشپ طرح؛ �نحوه تأمین مال ها بهطرح �مال �موضوعات مربوط به بررس
ر یو سا سرسربهوتحلیل نقطه یهتجز ؛یتجار یبرداران به مدت پنâ سال از آغاز بهرهیو ز

 خالص اشاره نمود. �، ارزش فعل�مانند نرخ بازده داخل �مال یهاشاخص
ی افزارهانرمیاز، امروزه از موردن �محاسبات مال �ن گستردگیو همچن �دگیچیبا توجه به پ

ن یمشهور در ا یافزارهاشود. از نرم�ها استفاده مپروژه �جهت انجام محاسبات مال یاانهیرا
 �کستم بانیه در سکرد کدو) اشاره یونیتوسط  شدهارائهافزار کامفار (نرمتوان به �خصوص م

ها ژهپرو �جهت محاسبات مال افزارنرمن یعمدتاً از ا کبان �ی داخلافزارهانرمشور عالوه بر ک
توان �ها، موتحلیل طرحیهتجزدر  مورداستفاده �مال افزارنرمنند. لذا با توجه به ک�استفاده م

ذکر است یانشایافت. دست یگذارهیج حاصل از سرماینتا �نیبشیاطالعات الزم، به پبا ورود 
 مراتببهن محاسبات یح از اعداد و ارقام منتâ از ایصح کج و دریوتحلیل نتایهتجز �ه چ�ونگک

 )١٣٩٣، موتمن�( برخوردار است. یشتریت بینسبت به محاسبات از اهم

 ١طبقه بندی مشتریان ۴-٢-۴
 و ویژه تقسیم بندی خوب ن مورد م� توان مشتریان را به چهار گروه ضعیف، معمول�،در ای

بانک نیز رو  یس�ر نمود. طبیع� است با حرکت از سمت مشتریان ضعیف به مشتریان ویژه،
 بنابراین در پورتفوی مشتریان بانک هرچقدر مشتریان قوی تر سهم؛ به کاهش خواهد گذاشت

 مجموع ریس� بانک کمتر خواهد بود.بیشتری داشته باشند در 

۵-٢-۴ � ضمانت نامه بانک
ی از صندوق های ضمانت سرمایه گذاری که در ایران نهادهانامه (بانکها با دریافت ضمانت 

 دولت� هستند و یا از سایر بانکها و موسسات مال� و اعتباری) به عنوان تضمین در ازای
ب ریس� های نقدینگ� و اعتباری خود را کاهش پرداخت تسهیالت به مشتریان خود، به مرات

 دهند.

 اموال غیر منقول ۴-٢-۶
از جمله مهمترین دارایی های غیر منقول م� توان به وثیقه مل�0 اشاره نمود. وثایق مل�0 

گونه تضامین سع� بر آن دارند یناها با اخذ و بانک قرارگرفتهق و تضامین معتبر یدر زمره وثا

                                                                                                                                  
1 Classification of Customers 



 ۴٢٩ هابانک س�یر تیریمد یراه0ارها یبندو رتبه ییشناسا 

 

کاهش داده و از برگشت سرمایه خود اطمینان حاصل نمایند. معتبر بودن  ریس� اعتباری را
 �قانون مدن ٧٧١ماده  موجببهنیست.  انکارقابلاین دسته از وثایق با رعایت برخ� نکات 

دهد. رهن دهنده را �ن میقه به دایوث یرا برا �ون مالیآن مد موجببهه کاست  یرهن عقد
مورخ  ٢٨٢٣بخشنامه شماره م ب/ مطابق ند.یگو��ر را مرتهن میراهن و طرف د

درصد  ٣٠بانک مرکزی ذخیره ای که بابت وثایق مل�0 گرفته م� شود معادل  ١٢/١٣٨۵/٠۵
 م� باشد.

 همچنین الزم به ذکر است در زمان پذیرش وثیقه مل�0 رعایت نکات ذیل ضروری است:
 باشد.البیع، بالمعارض و ارزنده ، سهلدانگششوثیقه دارای سند  
المقدور از پذیرش امالک مشاع� و امالک� که دارای بیش از ی� مال� هستند حت� 

 خودداری شود.
 ٪١٠٠واقع� صورت پذیرفته و مل� به میزان  صورتبهارزیابی امالک و تعیین قیمت  

 ارزش نظریه کارشناس� در رهن قرار گیرد.
ارزش ترهین� مناسب  امالک با کاربری تجاری به جهت ام0ان انتقال سرقفل� فاقد 

 میباشند.
� و اخذ استعالمات قانون� از قبیل استعالم اداره ثبت، اداره مالیات� و تأمین اجتماع 

کار و نیز قرار نداشتن مل� در همچنین استعالم شهرداری در خصوص دارا بودن پایان
 های تعریض و عمران�طرح

ری یا وثایق مل�0 اهمیت یافته برابدر ترهین  آنچهقانون ثبت  ٣۴با توجه به اصالح ماده  
این مبل�  هرچقدرحداقل� بودن ارزش وثایق ترهین� با مبل� سند رهن� است. چراکه 
 یافته و نتیجه آنبیشتر باشد. میزان مازاد احتمال� پرداخت� در زمان تملی� افزایش

 .هستخروج نقدینگ� از بانک و نهایتاً کاهش قدرت پرداخت تسهیالت 

 ١وال منقولام ٧-٢-۴
یی های دارا بودن دارایی های با قدرت نقدشوندگ� باال برای مشتریان نیز در کنار داشتن دارا

 غیرمنقول خصوصا در زمان و شرایط بحران� برای مشتریان و بانک ها حائز اهمیت م� باشد
 که م� تواند از ریس� بانکها ب0اهد.
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 ١اسناد تجاری ٨-٢-۴
ها در ن تضامین اخذ شده توسط بانکینات و همچنیق و تضمیوثاارها یرمعیی�0 از انواع ز

باشد. مطابق یس� ضامن معتبر م�ظهر نوزمان پرداخت تسهیالت، اسناد تجاری با 
ریس� مرتبط با  ٢٠/١١/١٣٨٣مورخ  ١٩۶۶دستورالعمل به کفایت سرمایه به شماره م ب/
شد. مطابق رویه معمول و به درصد م� با ١٠٠دارایی های پوشش داده شده با سفته معادل 

 رادات، اصل استقالل امضاءها، اصلیاصل عدم توجه ا ازجملهدلیل داشتن مزایای خاص 
ت، فته طلب (سفته) پرکاربردترین سند یونیاستقالل تعهد، اصل اشتغال ذمه و اصل مد

 باشد.در این خصوص م� مورداستفادهتجاری 

 ٢ترکیب منابع بانک ٩-٢-۴
خصوصاٌ در بانکداری سنت�) به دو قسمت منابع گران بانک (دی کل� منابع در ی� طبقه بن

قیمت و ارزان قیمت تقسیم بندی م� گردد. منابع بانک ها که از محل حساب های قرض 
 پس انداز تش0یل م� گردد منابع ارزان قیمت ) والحسنه اعم از جاری (سپرده های دیداری

 دار بانکها (کوتاه مدت و بلندمدت) بدلیل تعهد بانک را تش0یل م� دهند. حساب های مدت
در بانک مبن� بر پرداخت سود به آنها جزء منابع گران قیمت بانکها به حساب م� آید. هرچق

 ی� بانک منابع خود را با بهای تمام شده پول کمتری بدست آورد به تبع آن حاشیه سود و
 بانک م� گردد. صرفه و بازده� باالتر کسب نموده و موجبات کاهش ریس�

 نام� و قدرت برند بانک بین رقباخوش ۴-٢-١٠
ار با افزایش خوشنام� و قدرت برند بانک در بین رقبای خود، عالوه بر افزایش سهم از باز

بانک مربوطه نسبت به رقبایش و افزایش صرفه جویی ناش� از مقیاس بانک، ریس� شهرت 
 و به نوع� ریس� کل بانک کاهش خواهد یافت.

 سرمایه بانک ۴-٢-١١
مدیران اجرایی بدنبال بهینه کردن سرمایه هستند. بازده حقوق صاحبان سهام ی�0 از 

تر باشد مهمترین ابزارهای اندازه گیری بازده و کارایی در دنیای مال� م� باشد که هر چه باال
مایه ای بین سربرای آن نهاد بهتر م� باشد. بنابراین مدیریت بانک بایست� ی� ارتباط بهینه 

 در گردش و ترازنامه خود برقرار نماید.
، تهران�( ساختار سرمایه بهینه، ساختار سرمایه ای است که ارزش بانک را افزایش دهد.

١٣٨٧( 
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 د سازی و امنیت اطالعات مشتریاناعتما ۴-٢-١٢
 ومال� اصوالß در صنعت بانکداری و مال� (بیشتر از سایر صنایع) حفظ اطالعات و دیتاهای 

د تا ایجاد ی� نوع اعتماد بین بانک و مشتری از درجه اهمیت بسیار باالیی برخوردار م� باش
ز حدی که م� بینیم برخ� بانکها حت� در طراح� شعارها و برندسازی های خود در تبلیغات ا

ه نمون عناوین� مانند اعتمادسازی و داشتن اعتماد کامل مشتریان به آنها استفاده م� نمایند.
ر اختیار بارز و زبانزد این بانکها، بانکهای سوئیس� م� باشند. هر چقدر ی� بانک� هم از نظر د

داشتن تجهیزات و سخت افزار قوی برای حفظ امنیت داده ها و اطالعات مشتریان و هم از 
ز نظر داشتن توان نرم افزاری و پرسنل فناوری اطالعات قوی و خبره خصوصاً در جلوگیری ا

 های احتمال� توسط سارقان و ه0رها، ریس� بانک را کاهش خواهد داد. ه� شدن

 ١گزینه ها ٣-۴
یت چهار گزینه تش0یل و راه اندازی هلدینگ سرمایه گذاری، استفاده از ظرفدارای این مدل 

باشد  م� بیمه و استفاده از ظرفیت شرکتهای وصول مطالبات‑شرکتهای بیمه، تش0یل بانک
 ت چارچوب نظری توضیح داده شده است.به تشریح در قسمکه 

 ٢»بیمه‑بانک«تشMیل  ١-٣-۴
 وقوع به اخیر سال چند در مال� خدمات جنبش در که یاعمده تغییرات ینترمهم از ی�0

ن یلا اویفرانسه و اسپان یالدیم ٧٠یل دهه . در اوابود بیمه ‑بانک توسعه و پیدایش پیوست،
 خدمات و محصوالت تهیه و تدارک بیمه، ‑برداشتند. بانکمه یب کبان یریگل0گام در ش

 گرانبیمه و بانکداران. است واحد مشتریان به یا واحد توزیع کانال ی� در ایبیمه و مال�
 خود هایفعالیت برای سودآور مواق� اغلب در و جذاب م0مل فعالیت ی� را بیمه ‑بانک

 شامل را بیمه هایشرکت و بانک میان الزامات و مقررات از یمحدوده بیمه ‑بانک. یافتند
 ای واحد منبع ی� از بانک� و مال� خدمات یا محصوالت ارائه برای اصل� تدارک ول�. شودم�
 .است واحد مشتریان پای�اه به

 داشتن دلیل به هابانک کنند،م� ارائه را جدیدی مال� خدمات که مؤسسات� اکثر برای
 یناناطمقابل و سریع توزیع کانال ی�عنوان به گسترده شعب و توزیع هایشب0ه

 این که هاییهزینه و بازار در نفوذ و اولیه توزیع هایهزینه ینچناند. همشدهشناخته
 هاکانال سایر به نسبت شوند،م� متحمل خود محصوالت و خدمات معرف� برای مؤسسات
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 افزایش برای) بیمه – بانک( طرف دو هر برای مناسب حلراه ی� بیمه ‑بانک. است کمتر
 )٢٠٠٩ دی�ران، و چن ژیان. (است بازار سهم

بیمه ریس� عملیات� بانکها کاهش ‑بنابراین م� توان به این نکته که با تش0یل بانک
 خواهد یافت، اشاره نمود.

 ١استفاده از ظرفیت سایر شرکت های بیمه ٢-٣-۴
 � باشد. در حقیقت در این روش بانک ها بای�0 از راه های مدیریت ریس�، انتقال ریس� م

ریس� خود را به بیمه که از نظر محاسبه و پذیرش ریس� نسبت به بانک  پرداخت حق بیمه،
ها  ی� نهاد تخصص� تر م� باشد منتقل م� نماید. در حقیقت در اینجا بانکها به اتکای بیمه

 )١٣٨٧به فعالیت های مختلف و متنوع� م� پردازند. (ابوالحسن�، 
� که در آنجا بانکها و بیمه ها بصورت ی »بیمه‑بانک«البته بایست� این گزینه را از 

 هلدینگ و مجموعه واحد عمل م� نمایند متفاوت در نظر گرفت.
فاده شده از موارد کاربردی و مهم این نوع بیمه نامه که در دنیای واقع� بارها در دنیا است

نها آشاره نمود که با پرداخت حق بیمه به شرکت بیمه، است م� توان به بیمه نامه اعتباری ا
موظف به پرداخت اقساط تسهیالت اعتباری مشتریان بانکها م� پردازند. (کورماک بریس، 

٢٠١۶( 
ها با از جمله موارد مهم بیمه نامه مورد استفاده بانکها که بسیار کاربردی بوده و بانک

منتقل م� نمایند بیمه سپرده م� باشد.  پرداخت حق بیمه، ریس� خود را به شرکت بیمه
 )٢٠١۶(گوییزان� و واتانابی، 

 ٢تشMیل و راه اندازی هلدینگ ٣-٣-۴
بیشتر  امروزه و در دنیای نوین بانکداری، بانکها به مرور زمان و با کسب تجربه و توان مال�

هایی سع� م� نمایند فعالیت های بیشتری را در زیرمجموعه خود برقرار نمایند. بطوری0ه شرکت
همچون شرکت های تامین مال�، شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری، شرکت های 

شرکت های خدمات و پشتیبان� و بسیاری شرکت های دی�ر را در فناوری اطالعات، 
در واق� با سرمایه خود) تحت تش0یل ی� هلدینگ قوی ایجاد م� نمایند. خود (زیرمجموعه 

 در واق� بانک ها با این کار تالش م� نمایند عالوه بر استفاده از صرفه جویی های ش0ل
لیت های متنوع در مجموع ریس� پورتفوی گرفته، بدلیل حضور در سرمایه گذاری ها و فعا

 )١٣٨٧تهران�، ( .خود را کاهش دهند
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 ١از ظرفیت شرکت های وصول مطالبات استفاده ۴-٣-۴
پس از اینکه ی� بانک از وصول مطالبات خود از مشتریان که ناش� از عدم بموق� اقساط 

ارمزد کداخت مبلغ� بعنوان توسط مشتریان وام گیرنده تقریباً نا امید م� گردد سرانجام با پر
به شرکت هایی با نام شرکت های وصول مطالبات به زنده نمودن معوقات خود م� پردازد و 
در این مرحله با این روش به کاهش ریس� خود م� پردازد. در این بین برخ� بانکها در 

مایند هلدینگ خود شرکت� برای همین کار در شرکت های تابعه و زیرمجموعه خود دایر م� ن
که منجر به صرفه جویی هایی نیز م� گردد و برخ� دی�ر که توان و قدرت چنان کاری را 

موتمن�، ( ندارند با شرکت های بیرون� بانک برای این کار اقدام به عقد تفاهم نامه م� نمایند.
١٣٩٣( 

 روش تحقیق ۵
ه صورت توصیف� این پژوهش در زمره تحقیقات کاربردی قرار م� گیرد و نحوه ی انجام آن ب

تصمیم گیری (که از جمله  از نوع پیمایش� است که در آن از فرآیند تحلیل سلسله مراتبیو 
استفاده گردیده است و در آن مهمترین نیازهای اطالعات�، م� باشد) های چندمعیاره 

م�  هااولویت بندی  انجام مقایسات زوج� مولفه ها و دستیابی به داده هایی در خصوص
م� تواند تش0یل، رشد و بهبود بیش از پیش آنرا تحت تاثیر قرار دهد. جهت ارائه  که باشد

ی� مدل نظری که پایایی آن نیز بدست بیاید ابتدا با مطالعات منابع کتابخانه ای ی� مدل 
با اساتید دانش�اه، دلف� اولیه بدست آمد و سپس با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه 

و تایید  سازییران بانک�، مدل نهایی تحقیق پس از تعدیل و بوم� مد ، خبرگان وکارشناسان
پایایی آن بدست آمد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار اکسپرت چویس نسخه شماره 

بانکهای صادرات، این تحقیق خبرگان، کارشناسان و مدیران  جامعهاستفاده شده است.  ١١
هر کدام بصورت نفر (چهل تعداد  است. نمونه تحقیق و توسعه تعاون سامان و کارآفرین
اساتید نفر از  ۴ و بانکهای نامبرده شدهخبرگان، کارشناسان و مدیران  از مساوی و ده نفر)

باشد. روش نمونه گیری هدفمند و بر اساس  �) منفر ۴۴در حوزه بانک� (در مجموع  دانش�اه
شیوه گلوله برف� برای نمونه گیری، روش گلوله برف� انتخاب گشته اند. دلیل انتخاب 

محدودیت خبرگان آشنا به مدیریت ریس� بانک� در معرف� خبره جدید بوده است. این افراد 
از آنان اخذ گردیده، اولویت بندی ها را مشخص نموده  یی کهبا نظرات خود در پرسشنامه ها

ر مساوی بودن تعداد همچنین تعداد نمونه ها در هر بانک از نظر سطÂ نیز (عالوه ب اند.
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نفرات) از ی� جنس بوده است. یعن� تعداد نمونه های مدیریت� یا کارشناس� نیز در هر بانک 
مساوی بوده است. تمام� این دقت ها در انتخاب نمونه گیری که بر پایه نمونه گیری قضاوت� 

ی نامناسب بوده است به جهت جلوگیری از ایجاد هر گونه تورش در نتایج ناش� از نمونه ها
بعد است (صورت پذیرفته است. بنابراین نه تنها تعداد نمونه ها در هر نهاد ی0سان بوده 

بعد ( یدندگردکم�)، بل0ه حت� سطÂ مدیریت� یا کارشناس� آنها هم از ی� سطÂ انتخاب 
نتایج تحقیق نیز با تعیین نرخ ناسازگاری که در روش فرآیند تحلیل سلسله  ییروا کیف�).
 ٠٫٠٨باشد، تعیین گشته است. نرخ ناسازگاری در این تحقیق  ٠٫١بایست� کمتر از مراتبی 

 بدست آمد که نشان از روایی نتایج تحقیق است.
همچنین دالئل انتخاب فرآیند تحلیل سلسله مراتبی برای این تحقیق به شرح زیر م� 

 باشد:
D ها مهیا م� ساختار و چارچوبی را جهت هم0اری و مشارکت گروه� در تصمیم گیری

 کند.
D  فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ی� مدل ی�انه، ساده و انعطاف پذیر برای حل محدوده

 وسیع� از مسائل بدون ساختار است که به راحت� قابل درک برای هم�ان م� باشد.
D  برای حل مسائل پیچیده، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی هم نگرش سیستم� و هم

توام به کار م� برد. عموما افراد در تحلیل مسائل یا تحلیل جز به جز را به صورت 
کل نگری کرده و یا به جزئیات پرداخته و کلیات را رها م� کنند. در حالی0ه فرآیند 

 تحلیل سلسله مراتبی هر دو بعد را با هم به کار م� بندد.
D  فرآیند تحلیل سلسله مراتبی اجزای ی� سیستم را به صورت سلسله مراتبی

م� کند که این نوع سازمانده� با تفکر انسان تطابق داشته و اجزا در سازمانده� 
 سطوح مختلف طبقه بندی م� شوند.

D  فرآیند تحلیل سلسله مراتبی مقیاس� برای اندازه گیری معیارهای کیف� تهیه کرده
 و روش� برای تخمین و برآورد اولویت ها فراهم م� کند.

D  وابسته به فاکتورهای ی� سیستم را در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی اولویت های
نظر گرفته و بین آنها تعادل برقرار م� کند و فرد را قادر م� سازد که بهترین گزینه 

 را بر اساس اهدافش انتخاب کند.
D  فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فرد را قادر م� سازد که تعریف خود را از ی� مساله

 د دهد.تصحیح کرده و قضاوت و تصمیم خود را بهبو
بنابراین با توجه به دالئل علم� باال و اینکه در این تحقیق نیز که به دنبال استفاده از 
قضاوتها و تصمیمات جمع�، مدلسازی از ی0سری مسائل بدون ساختار، اندازه گیری و کم� 



 ۴٣۵ هابانک س�یر تیریمد یراه0ارها یبندو رتبه ییشناسا 

 

نمودن ی0سری معیارهای کیف� و ... بوده ایم روش تحلیل سلسله مراتبی در نظر گرفته شده 
 ANPالزم به توضیح است که در  AHPبه جای  ANPر خصوص عدم استفاده از است. د

اوال وابستگ� ها باید دوطرفه باشد یعن� وزن معیارها به وزن گزینه ها و وزن گزینه ها نیز به 
وزن معیارها وابسته باشد و ثانیا هر ی� از زیرمعیارهای هر معیار با بیش از ی� معیار ارتباط 

الثا معیارها هم جنس و غیر قابل تفکی� باشند، که با توجه به ارتباط ی0طرفه داشته باشند و ث
و نیز زیرمعیارها) با گزینه ها و ارتباط زیرمعیارها صرفا با معیار خود و ناهمسنگ� ( یارهامع

 انتخاب گردید. AHPمعیارها، 

 تجزیه و تحلیل یافته ها ۶
اساس مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی م� روش تجزیه و تحلیل اطالعات در این تحقیق بر 

باشد. در این بخش ضمن توضیح این مدل، چ�ونگ� کاربرد آن و تجزیه و تحلیل های مورد 
 استفاده شده در مقاله حاضر تشریح م� گردد.

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ی�0 از معروفترین فنون تصمیم گیری چندمعیاره است که 
اع گردید. این روش هنگام� که عمل وزن ده� و اولویت بندی توسط توماس ال ساعت� ابد

با چند شاخص (معیار) روبروست مفید م� باشد. اساس این روش بر مبنای مقایسات زوج� 
است. فرآیند رتبه بندی و اولویت بندی در روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی دربرگیرنده 

 مراحل� به شرح زیر م� باشد.

 اتبیساخت سلسله مر ۶-١
در این مرحله مساله تعریف گشته و هدف به صورت سلسله مراتبی از عوامل و عناصر تش0یل 
دهنده آن ترسیم م� شود. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی نیازمند ش0ستن مساله تصمیم با 

معیار) به سلسله مراتبی از سطوح است. بدین منظور از درخت تصمیم شاخص (چندین 
نگاه کل� م� تواند از چهار سطÂ هدف، معیار، زیرمعیار و گزینه  استفاده م� شود که در

تش0یل گردد که همانطور که در ش0ل درخت تصمیم زیر مشخص است در اینجا از دو بخش 
 تش0یل گشته است. و زیرمعیارها معیارها ،هدف



 یو ارز �پول یهااستیس ساالنه شیهما نیوهفتمستیمجموعه مقاالت ب ۴٣۶

 
 چویسدرخت تصمیم مدل در نرم افزار اکسپرت . ٢ ش�ل

٢-۶ � مقایسات زوج
در این مرحله، خبرگان مقایسات� را بین معیارها انجام داده و امتیاز آن ها را نسبت به ی0دی�ر 

انجام م� گردد. ارجحیت  ١تعیین م� کنند. این مقایسه ها بر اساس جدول نه کمیت� شماره 
ی� معیار نسبت به خودش مساوی ی� است و اصل معکوس بودن ی� معیار نسبت به دی�ری 

ت های اصل� ماتریس مقایسه ای زوج� در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی است. ی�0 از خاصی

معیار، تصمیم گیرنده تنها به  nاین خاصیت باعث م� گردد که برای مقایسه 
١

سوال  ٢
در بخش  معیار، تعداد مقایسات زوج� چهارپاس� دهد. که در این تحقیق با توجه به وجود 

 مورد خواهد بود. ۶، معیارها



 ۴٣٧ هابانک س�یر تیریمد یراه0ارها یبندو رتبه ییشناسا 

 

 ١جدول 
 جدول نه کمیت$ مقایسه دودویی معیارها در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

 توضیح تعریف تعریف امتیاز

١ 
Equally 

preferred 
اهمیت 
 مساوی

 در تحقق هدف، دو شاخص اهمیت مساوی دارند

٣ 
Moderately 

preferred 
اهمیت اندک� 

 بیشتر
 یتاهم تجربه نشان م� دهد که برای تحقق هدف،

 اندک� بیشتر است

۵ 
Strongly 

preferred 
 اهمیت بیشتر

 یتاهم تجربه نشان م� دهد که برای تحقق هدف،
 بیشتر است

٧ 
Very Strongly 

preferred 
اهمیت خیل� 

 بیشتر
 یتاهم تجربه نشان م� دهد که برای تحقق هدف،

 خیل� بیشتر است

٩ 
Extremely 
preferred 

 طور قطع� اثبات شده است اهمیت خیل� بشتر به اهمیت مطلق

 ۴و  ٢
و  ۶و 
٨ 

Intermediate 
values 

ترجیحات 
 بینابین

 هنگامی0ه حالت میانه وجود دارد

 مقایسات زوج� معیارها ۶-٢-١
بنابراین پس از اخذ خبرگان در این تحقیق، ارجحیت هر ی� از معیارها با توجه به نظرات 

 اخذ شده مطابق زیر م� باشد:



 یو ارز �پول یهااستیس ساالنه شیهما نیوهفتمستیمجموعه مقاالت ب ۴٣٨

 ٢جدول 
 ارجحیت معیارهای چهار گانه ماتریس

 معیار
توان مال� و اعتباری 

 بانک
اهلیت 
 سنج�

توان مال� و اعتباری 
 مشتری

نوع 
 ریس�

توان مال� و اعتباری 
 بانک

٣ ٢ ٢ ١ 

 ١ ١ ١  اهلیت سنج�

توان مال� و اعتباری 
 مشتری

  ٢ ١ 

 ١    نوع ریس�

چهار گانه نسبت به ی0دی�ر ارائه گردیده است. همانطور در این جدول، ارجحیت هر ی� از معیارهای  یادداشت.
که مالحظه م� گردد تمام� عناصر روی قطر اصل� ماتریس که نشاندهنده مقایسه ی� معیار با خودش است، 

متناسب در مقایسات زوج� در ماتریس های باال مثلث� و پایین مثلث� معکوس ی0دی�ر  اعداد مساوی ی� م� باشد.
 .م� باشند

که در زیر ارائه گشته است، ارجحیت هر ی� از معیارهای چهار گانه نسبت  ٣شماره ش0ل 
 به ی0دی�ر را در نرم افزار اکسپرت چویس، نشان م� دهد.

 
ماتریس ارجحیت معیارها در نرم افزار اکسپرت چویس. اعداد به رنگ قرمز نشاندهنده نسبت . ٣ش0ل 

نشاندهنده نسبت اهمیت سطر به ستون است. به عبارت اهمیت ستونها به سطرها و اعداد مش�0 رنگ 
 دی�ر اگر اعداد قرمز رنگ را معکوس نماییم همان مفهوم اعداد مش�0 را نشان خواهند داد.



 ۴٣٩ هابانک س�یر تیریمد یراه0ارها یبندو رتبه ییشناسا 

 

همچنین الزم به توضیح است که ماتریس های باال برای هری� از زیرمعیارها و گزینه ها 
در جه اهمیت و اولویت هر ی� از آنها سهم ها، در ارائهنیز قابل طراح� م� باشد که بدلیل 

 در اینجا بیان نگشته است.قسمت یافته های پژوهش 

 محاسبه وزن ۶-٣
برای محاسبه وزن از روش های مختلف� استفاده م� شود. روش های بردار ویژه، مجموع 
سطری، مجموع ستون�، میانگین حسابی و میانگین هندس� از جمله این روشها است. روش 

یژه نسبت به دی�ران دقیق تر بوده ول� در صورت استفاده از محاسبات دست� مقداری بردار و
طوالن� و زمان گیر خواهد بود. با توجه به اینکه در این مقاله از نرم افزار تخصص� این کار 
استفاده شده است و مش0ل محاسبات دست� وجود ندارد، روش بردار ویژه انتخاب گردیده 

 اوزان بایست� نرمال گردند. است که پس از تعیین
اوزان و اولویت بندی معیارها، زیرمعیارها و گزینه ها در نرم افزار اکسپرت خروج� نهایی 

چویس دارای ش0ل م� باشد که به عنوان نمونه خروج� مربوط به معیارها در زیر ارائه گشته 
 است.

 
و وزن مربوط به هری� به  نرم افزار اکسپرت چویس. هدف، اولویت بندی معیارها خروج� .�۴ل ش

 .را در نرم افزار اکسپرت چویس نشان م� دهدمجموع همراه نرخ ناسازگاری 



 یو ارز �پول یهااستیس ساالنه شیهما نیوهفتمستیمجموعه مقاالت ب ۴۴٠

 نرخ ناسازگاری)ها (محاسبه اعتبار داده  ۴-۶
ج� مورد نرخ ناسازگاری م0انیزم� است که به وسیله آن اعتبار پاس� خبرگان در مقایسات زو

سنجش قرار م� گیرد. تقریبا تمام� محاسبات فرآیند تحلیل سلسله مراتبی بر اساس قضاوت 
اولیه تصمیم گیرنده که در قالب ماتریس مقایسات زوج� ظاهر م� شود صورت م� پذیرد و 
هر گونه خطا و ناسازگاری در مقایسه و تعیین اهمیت معیارها م� تواند نتایج نهایی را 

 .مخدوش سازد
داشته باشیم و   ...و  ٢و  ١معیار به شرح  nدر حالت کل� بیان م� گردد که اگر 

 :آنها بصورت زیر باشدماتریس مقایسه زوج� 

 ١ ٢ 

یس سازگار دارای خصوصیات زیر سازگار است که هر ماتر Aآن گاه م� گوییم ماتریس 
 :است
 مقدار نرمالیزه هر عنصر م� باشد.مقدار وزن عناصر برابر  

 مقدار ویژه برابر طول ماتریس است . 
 مقدار ناسازگاری در این ماتریس صفر است.

 جهت انجام محاسبات به شیوه زیر عمل م� نمائیم.
باشد مجموع مقادیر آنها  Aمقادیر ویژه ماتریس مقایسه زوج�  λ ...و  λ٢و  λ١اگر 

 است: nبرابر 

 λ١ 

 λاین صورت برخ� از است (است nهمواره بزرگتر یا مساوی  λبزرگترین مقدار ویژه 
 ها منف� خواهند بود)

 λ 

اگر عناصر ماتریس مقدار کم� از حالت سازگاری فاصله ب�یرد، مقدار ویژه آن نیز مقدار 
 کم� از حالت سازگاری خود فاصله خواهد گرفت.



 ۴۴١ هابانک س�یر تیریمد یراه0ارها یبندو رتبه ییشناسا 

 

 λ 

م� باشد. ی� مقدار ویژه  Aبه ترتیب بردار ویژه و مقدار ویژه ماتریس  λکه در آن 
بوده (بزرگترین مقدار ویژه) و بقیه آن ها برابر صفر هستند. بنابراین در این حالت م�  nبرابر 

 توان نوشت :

  

فاصله  nکم� از  λ، ٣ناسازگار باشد طبق قضیه  Aدر حالت� که ماتریس مقایسه زوج� 
 م� گیرد که م� توان نوشت:

  

λ  همواره بزرگتر یا مساویn  است و چنان چه ماتریس از حالت سازگاری کم�
فاصله خواهد گرفت. بنابراین تفاضل آن دو م� تواند معیار خوبی  nاز  λفاصله ب�یرد 

 برای اندازه گیری ناسازگاری ماتریس باشد. بی تردید مقیاس 
λ-n  به مقدارn  بستگ� داشته و برای رف� این وابستگ� م� توان آن را به صورت زیر

 م� نامیم. (I.I) تعریف نمود که آن را شاخص ناسازگاری

 λ

١
 

با توجه به  (RI( �تصادفاز تقسیم شاخص ناسازگاری بر شاخص  (I.R)نرخ ناسازگاری 
 فرمول زیر بدست آمد.

  

در این تحقیق نرخ های ناسازگاری هر ی� از خبرگان بدین صورت محاسبه و با اعداد 
بدست آمده نرم افزار اکسپرت چویس مطابقت داده شد که ضمن تایید تطبیق آنها، نرخ 

کمباین شده) در جدول مجموع (نفر خبره تحقیق و نیز نرخ ناسازگاری  ۴۴ناسازگاری تمام� 
، ٠٫١همانطور که مالحظه م� گردد پایین تر بودن آنها از عدد  نشان داده شده که ۵شماره 

 اعتبار و روایی آنها را نشان م� دهد.



 یو ارز �پول یهااستیس ساالنه شیهما نیوهفتمستیمجموعه مقاالت ب ۴۴٢

 ٨ جدول
 تحقیق نرخ ناسازگاری ماتریس های 

 حداکثر قابل قبول نرخ ناسازگاری ماتریس ردیف
 ٠٫١ ٠٫٠٢ ماتریس چهار در چهار معیارها ١

٢ 
ماتریس دو در دو زیرمعیارهای معیار 

 اول
٠٫١ ٠٫٠٧ 

٣ 
ماتریس دو در دو زیرمعیارهای معیار 

 دوم
٠٫٠۶ ٠٫١ 

۴ 
ماتریس چهار در چهار زیرمعیارهای 

 معیار سوم
٠٫١ ٠٫٠٩ 

۵ 
ماتریس چهار در چهار زیرمعیارهای 

 معیار چهارم
٠٫١ ٠٫٠٨ 

 ٠٫١ ٠٫٠٩ گزینه ها ۶
 ٠٫١ ٠٫٠٨ نهایی و کمباین شده سلسله مراتب ٧

بود که خود این اعتبار پاس� دهندگان  ٠٫١همچنین الزم به ذکر است که قضاوتهای هر ی� از مخاطبین نیز زیر 
 را به اثبات م� رساند

 یافته های پژوهش ٧
که ترتیب اولویت بندی معیارهای موثر بر راه0ارهای  استاولین سوال این تحقیق این بوده 

نه م� باشد که درنهایت اولویت بندی معیارها از سوی مدیریت ریس� بانکها و اوزان آنها چ�و
 یافته های تحقیق م� باشد: ٩خبرگان مطابق جدول شماره 

 ٩ جدول
 خالصه نتایج محاسبات$ معیارها

 اولویت سهم درصدی اهمیت وزن اهمیت معیار
 ١ ٪۴٠ ٠٫٣٩۵ توان مال� و اعتباری بانک

 ٢ ٪٢٣ ٠٫٢٣٢ اهلیت سنج�
 ٣ ٪٢٣ ٠٫٢٣٢ اعتباری مشتریتوان مال� و 
 ۴ ٪١۴ ٠٫١۴٠ نوع ریس�

  ٪١٠٠ ١ مجموع
 



 ۴۴٣ هابانک س�یر تیریمد یراه0ارها یبندو رتبه ییشناسا 

 

دومین سوال این تحقیق این بوده است که ترتیب اولویت بندی زیرمعیارهای موثر بر 
 ال� ١٠راه0ارهای مدیریت ریس� بانکها چ�ونه م� باشد که یافته ها مطابق جداول شماره 

 م� باشد: ١۴

 ١٠ جدول
 محاسبات$ زیرمعیارهای معیار نوع ریس�خالصه نتایج  

 اولویت سهم درصدی اهمیت وزن اهمیت زیرمعیار
 ١ ٪٨٣ ٠٫٨٣٣ ریس� اعتباری
 ٢ ٪١٧ ٠٫١۶٧ ریس� عملیات�

  ٪١٠٠ ١ مجموع

برابر ریس� عملیات�  ۵از نظر خبرگان پژوهش، اهمیت ریس� اعتباری و لزوم توجه به آن، 
و بسیار با اهمیت تر از آن م� باشد. هرچند ریس� عملیات� نیز بی اهمیت نیست و بایست� 

 به آن نیز توجه نمود.

 ١١ جدول
 خالصه نتایج محاسبات$ زیرمعیارهای معیار اهلیت سنج$

 اولویت سهم درصدی اهمیت وزن اهمیت زیرمعیار
 ١ ٪٧۵ ٠٫٧۵٠ طبقه بندی مشتریان

 ٢ ٪٢۵ ٠٫٢۵٠ طبقه بندی طرح های مشتریان
  ٪١٠٠ ١ مجموع

از نظر خبرگان پژوهش در نظام اهلیت سنج� توجه به هر دو موضوع مشتریان و طرح 
 برابر مهمتر از طرح م� باشد. ٣های آنها ضروری است. هر چند اهلیت مشتری به میزان 
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 ١٢ جدول
 مال$ و اعتباری مشتری خالصه نتایج محاسبات$ زیرمعیارهای معیار توان

 اولویت سهم درصدی اهمیت وزن اهمیت زیرمعیار
 ١ ٪۵۶ ٠٫۵۶۵ ضمانت نامه بانک�

 ٢ ٪٢۶ ٠٫٢۶٢ اموال منقول
 ٣ ٪١٢ ٠٫١١٨ اموال غیر منقول

 ۴ ٪۶ ٠٫٠۵۵ اسناد تجاری
  ٪١٠٠ ١ مجموع

مقوله ضمانت نامه  ۴در اهمیت نوع تضمینات از نظر خبرگان این تحقیق م� توان از 
بانک�، اموال منقول، اموال غیر منقول و اسناد تجاری استفاده کرد که بهترین آنها بترتیب 

مانند چ� و سفته) ( یتجارضمانت نامه، اموال منقول، اموال غیر منقول و در انتها اسناد 
ا اموال برابر اسناد تجاری مناسبتر است و ی ۵م� باشد. به طور مثال ضمانت نامه حدود 

 برابر اموال غیر منقول بهتر و مناسبتر م� باشد. ٢منقول 

 ١٣ جدول
 خالصه نتایج محاسبات$ زیرمعیارهای معیار توان مال$ و اعتباری بانک

 اولویت سهم درصدی اهمیت وزن اهمیت زیرمعیار
 ١ ٪۵۶ ٠٫۵۶۵ خوشنام� و قدرت برند بانک بین رقبا

 ٢ ٪٢۶ ٠٫٢۶٢ ترکیب منابع بانک
 ٣ ٪١٢ ٠٫١١٨ سرمایه بانک

 ۴ ٪۶ ٠٫٠۵۵ اعتمادسازی و امنیت اطالعات مشتری
  ٪١٠٠ ١ مجموع

ش�0 نیست که توان مال� و اعتباری خود بانک نیز به ریس� خودش تاثیرگذار است که 
در این بین برندینگ بانک از همه مهمتر م� باشد. ترکیب منابع و سرمایه بانک و اعتمادسازی 
و امنیت اطالعات مشتریان هم مهم م� باشد که در اولویت های بعدی قرار گرفته اند. به گونه 

برابر امنیت اطالعات اهمیت دارد. البته این به معنای این نیست که  ۵برندینگ ای که عامل 
اعتمادسازی و لزوم امنیت اطالعات مشتریان بی اهمیت است. بل0ه این مفهوم را نشان م� 
دهد که در ساختار بانک� ایران، امنیت اطالعات مشتری وجود دارد و کمتر نسبت به آن 

 دغدغه وجود دارد.
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 ١۴ جدول
 نهایی)( یرمعیارهازخالصه نتایج محاسبات$ 

 اولویت سهم درصدی اهمیت اوزان نهایی اهمیت زیرمعیار
 ١ ٪١۴ ٠٫١٣٨ طبقه بندی مشتریان

 ٢ ٪١٣ ٠٫١٣١ خوشنام� و قدرت برند بانک بین رقبا
 ٣ ٪١٢ ٠٫١٢٨ طبقه بندی طرح های مشتریان

 ۴ ٪١١ ٠٫١١٣ ریس� اعتباری
 ۵ ٪٩ ٠٫٠٨۴ ضمانت نامه بانک�
 ۶ ٪٨ ٠٫٠٨٣ ترکیب منابع بانک

 ٧ ٪٨ ٠٫٠٧۶ ریس� عملیات�
 ٨ ٪٧ ٠٫٠۶٩ اموال منقول
 ٩ ٪۶ ٠٫٠۶٠ سرمایه بانک

 ١٠ ٪۵ ٠٫٠۴۶ اموال غیر منقول
 ١١ ٪۴ ٠٫٠۴۴ اعتمادسازی و امنیت اطالعات مشتری

 ١٢ ٪٣ ٠٫٠٢٨ اسناد تجاری
  ٪١٠٠ ١ مجموع

در واق� در این جا بیان م� گردد که بانکهایی که در پی دستیابی به پایین ترین ریس� 
م� باشند باید بیشترین اهمیت را به زیرمعیار طبقه بندی مشتریان و کمترین اهمیت را به 

همانند سفته) در بین تمام� زیرمعیارها بدهند. ده زیرمعیار دی�ر نیز ( یتجارزیرمعیار اسناد 
همیت ما بین این دو زیرمعیار قرار دارند که لزوم توجه به آنها مطابق رتبه کسب شده از نظر ا

اولویت سوم نسبت به  ۴اولویت دوم و  ۴اولویت اول،  ۴هرچند فاصله در بین شان م� باشد. 
 هم کم بوده و چسبندگ� آنها به ی0دی�ر زیاد م� باشد.

لویت بندی و اوزان گزینه های موثر سومین سوال این تحقیق این بوده است که ترتیب او
بر راه0ارهای مدیریت ریس� بانکها که در درخت تصمیم فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، هدف 

 نهایی نیز هست چ�ونه م� باشد که یافته های تحقیق مطابق جدول زیر م� باشد:
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 ١۵ جدول
 خالصه نتایج محاسبات$ گزینه ها

 اولویت سهم درصدی اهمیت وزن اهمیت گزینه ها
 ١ ٪۴۶ ٠٫۴۶٠ تش0یل و راه اندازی هلدینگ

 ٢ ٪٢١ ٠٫٢١٠ بیمه‑تش0یل بانک
 ٣ ٪١٩ ٠٫١٩٠ استفاده از ظرفیت سایر شرکت های بیمه

 ۴ ٪١۴ ٠٫١۴٠ استفاده از ظرفیت شرکتهای وصول
  ٪١٠٠ ١ مجموع

 بحث و نتیجه گیری ٨
پاس� آنها در بخش قبل� ارائه این تحقیق به دنبال پاسخ�ویی به چهار سوال اصل� بود که 

گردید. درواق� در بین چهار معیار نامبرده شده، معیار توان مال� و اعتباری بانک به عنوان 
مهمترین معیار جهت دستیابی به هدف و انتخاب بهترین گزینه موجود شناسایی شده است. 

یار دی�ر م� باشد. اولویت اول این معیار نشان از ارجحیت باالی این معیار نسبت به سه مع
همچنین معیارهای اهلیت سنج� و توان مال� و اعتباری مشتری که اولویت های دوم و سوم 
را به خود اختصاص داده اند در درجات بعدی اهمیت قرار گرفته اند. معیار نوع ریس� نیز به 

اولویت عنوان کم اهمیت ترین معیار در بین چهار معیار نامبرده شده شناسایی شده است که 
پایین این معیار ناش� از ارجحیت پایین این معیار در مقایسه با سایر آنها م� باشد. در واق� 
در این جا بیان م� گردد که بانک هایی که در پی دستیابی به مناسبترین روشها برای کاهش 

ین ریس� م� باشند باید بیشترین اهمیت را به معیار توان مال� و اعتباری خود بانک و کمتر
اهمیت را به معیار نوع ریس� در بین تمام� معیارها بدهند. دو معیار دی�ر نیز از نظر اهمیت 

 ما بین این دو معیار قرار دارند که لزوم توجه به آنها مطابق رتبه کسب شده شان م� باشد.
در مورد اولویت های زیرمعیارها نیز بایست� گفت که بانک هایی که در پی دستیابی به 

ترین روشها برای کاهش ریس� بانک م� باشند باید بیشترین اهمیت را به زیرمعیار مناسب
طبقه بندی مشتریان و کمترین اهمیت را به زیرمعیار اخذ اسناد تجاری در بین تمام� 
زیرمعیارها بدهند. ده زیرمعیار دی�ر نیز از نظر اهمیت در میان این دو زیرمعیار قرار دارند که 

 ها مطابق رتبه کسب شده شان و ارائه شده در یافته های پژوهش م� باشد.لزوم توجه به آن
همچنین با توجه به فواصل بین اوزان زیرمعیارها به این نکته نیز م� توان اشاره نمود که 
فاصله بین زیرمعیارهای مربوط به معیار توان مال� و اعتباری مشتری بسیار زیاد م� باشد 

برابر زیرمعیار اسناد تجاری اهمیت دارد. فاصله بین  ۵مه حدود بطوری0ه زیرمعیار ضمانت نا
زیرمعیارهای مربوط به معیار توان مال� و اعتباری بانک نیز قابل توجه م� باشد بطوری0ه 
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برابر زیرمعیار امنیت اطالعات  ۵زیرمعیار خوشنام� و قدرت برند بانک بین رقبا حدود 
ارهای مربوط به معیار نوع ریس� نسبتاً کم م� مشتریان اهمیت دارد. فاصله بین زیرمعی

برابر زیرمعیار ریس� عملیات� م� باشد.  ۴٫٩باشد بطوری0ه زیرمعیار ریس� اعتباری حدود 
در بین زیرمعیارهای معیار اهلیت سنج�، فاصله بین دو زیرمعیار طبقه بندی مشتریان و 

 طبقه بندی طرح های مشتریان با ی0دی�ر نیز کم م� باشد.
در بین چهار گزینه نامبرده شده، گزینه تش0یل و راه اندازی هلدینگ به عنوان مهمترین 
گزینه برای دستیابی به هدف موجود شناسایی شده است. اولویت باالی این گزینه نشان از 

بیمه ‑ارجحیت باالی آن نسبت به سه گزینه دی�ر م� باشد. همچنین گزینه تش0یل بانک
فاده از ظرفیت شرکت های بیمه اولویت سوم را به خود اختصاص داده رتبه دوم و گزینه است

است. گزینه استفاده از ظرفیت شرکت های وصول مطالبات نیز به عنوان کم اهمیت ترین 
گزینه در بین چهار گزینه نامبرده شده شناسایی شده است که اولویت پایین این گزینه ناش� 

با سایر گزینه ها م� باشد. در واق� در این جا بیان م�  از ارجحیت پایین این گزینه در مقایسه
گردد که بانک هایی که در پی دستیابی به مناسبترین روش برای مدیریت ریس� م� باشند 
گزینه تش0یل و راه اندازی هلدینگ مناسبترین شیوه و گزینه استفاده از ظرفیت شرکت های 

ه دی�ر نیز که مابین این دو قرار دارند وصول مطالبات کم اهمیت ترین م� باشند. دو گزین
 بایست� به توجه به اولویت و اهمیت آنها توجه گردد.

 در ادامه به ارائه برخ� پیشنهادها و محدودیت های تحقیق نیز م� پردازیم:

 پیشنهادها ٩
D  با توجه به اولویت بندی معیارهای موثر بر مدیریت ریس� بانکها و مشخص شدن

ز آنها، پیشنهاد م� گردد در هنگام برنامه ریزی جهت میزان ضریب اهمیت هر ی� ا
توجه به هر ی� از این معیارها، منابع سازمان اعم از پول�، زمان� و غیره نیز بترتیب 
اهمیت معیارها تخصیص یابد. اولویت باالی معیار توان مال� و اعتباری بانک و 

از پیش را به این معیار که م� فاصله قابل توجه آن از سایر معیارها لزوم توجه بیش 
تواند بیشترین سهم را در میان سایر معیارها در موفقیت و ی0پارچ�� بانکها از منظر 
کاهش ریس� آنها داشته باشد، را م� طلبد. بدیه� است که سایر معیارها نیز دارای 

بی اهمیت) نیستند که اصالî توجه� به آنها نشود و بایست� به همه صفر (اهمیت 
 ها اما با اولویت های خودشان پرداخته شود.آن

D  با توجه به اولویت بندی زیرمعیارهای موثر بر مدیریت ریس� بانکها و مشخص شدن
ضریب اهمیت هر ی� از آنها، پیشنهاد م� گردد در هنگام برنامه ریزی جهت میزان 
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ره نیز توجه به هر ی� از این زیرمعیارها، منابع سازمان اعم از پول�، زمان� و غی
بترتیب اهمیت زیرمعیارها تخصیص یابد. در مورد زیرمعیارها نیز بدیه� است که 

بی اهمیت) نیستند که اصالî توجه� به آنها صفر (هیچ ی� از آنها دارای اهمیت 
 نشود و بایست� به همه آنها اما با اولویت های خودشان پرداخته شود.

D ینکه تش0یل و راه اندازی هلدینگ، با توجه به اولویت بندی گزینه ها، نظر به ا
م� باشد از آنجائی0ه ی0پارچ�� شرکت�  اولویت اول را به خود اختصاص داده است،

و احتیاجات سرمایه ای در این گزینه باالست پیشنهاد م� گردد بانکهایی که سرمایه 
د باالیی دارند و در تامین سرمایه اعم از پول� و نیروی انسان� متخصص مش0ل� ندارن

از این گزینه و آن دسته از بانکهایی که سرمایه محدودتری دارند و قادر به تامین 
سرمایه بیشتر نیز نیستند از گزینه های دی�ر به ترتیب اولویت کسب کرده خود 

 استفاده نمایند.
D  بانکها جهت مدیریت مناسبتر ریس� خود بهتر است ابتدا از وثایق با ویژگ�

ضمانت نامه و اموال منقول استفاده نموده و سپس به نقدشوندگ� باال همچون 
سراغ اموال غیر منقول رفته و در انتها از اسناد تجاری همچون چ� و سفته استفاده 

 نمایند.
D  از آنجا که خوشنام� و برندینگ و شناخته شدن به عنوان مهمترین زیرمعیار انتخاب

تحقیق و پژوهش به چشم شده است، بهتر است بانکها به تبلیغات، بازاریابی و 
هزینه نگاه نکرده و به مانند سرمایه گذاری به آنها نگریسته شود زیرا این اقدامات 
در ی� فاصله زمان� نسبتا میان مدت تا بلندمدت اثر مهم� در درخشش برند بانک 
و سپس کاهش ریس� آن م� گردد. هر چند در این بین باید به کارایی این تبلیغات 

 های الزم برای بانک توجه ویژه نمود.و نوع پژوهش 
D  سازمان� ترویج Âفرهنگ شناسایی، سنجش، پایش و کنترل ریس� باید در سط

 گردد.
D  الزام ارائه گزارشات منظم و هدفمند واحد مدیریت ریس� و تطبیق در بانکها به

 باالترین مقام بانک.
D در اختیار  از آنجائی0ه تمام عوامل موثر بر مدیریت ریس� بانکها در حقیقت îکامال

در آنها قرار ندارد پیشنهاد م� گردد تعامالت و جلسات عمل� هر چه بیشتر و بهتر 
های ضمانت  صندوق بانکها، بیمه ها، مانند بین نهادهای تاثیرگذار بر ریس� بانکها

 امور وزارت و بیمه مرکزیمرکزی،  نهادهای قانون گذار، بانک سرمایه گذاری و
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تا موجبات بهتر انجام شدن امور جهت کاهش ریس�  برگزار گردد و دارایی یاقتصاد
 بانکها گردد.

D  این تحقیق نشان داد جهت رسیدن به بلوغ هرچه بیشتر و بهتر بانکها چه در حال
و چه در آینده بیشترین توجه ما در بین معیارها، توان مال� و اعتباری بانک و در 

بین گزینه ها تش0یل و راه اندازی  بین زیرمعیارها، طبقه بندی مشتریان و در
هلدینگ بانک م� باشد. اما در عین حال0ه بایست� بیشترین توجه را به آنها داشت 
اما چون هیچ ی� از سایر معیارها و زیرمعیار ها و گزینه های دی�ر بی اهمیت تلق� 

ن نشده اند بایست� درخور اهمیت هر ی� به آنان نیز توجه و در موق� الزم از ایشا
 نیز استفاده کرد.

D  بمنظور باالتربردن فرهنگ و دانش و آموزش هر چه بیشتر، پیشنهاد م� گردد
بانکهای مختلف جلسات منظم و کاربردی کمیته ریس� را با افراد مختلف اعم از 
مدیریت�، کارشناسان و کارمندان بصورت منظم و هدفمند برگزار نمایند. در ابتدا 

سطح� با شیوه دلف� برگزار و به مرور نتایج دسته بندی  این جلسات م� تواند در هر
شده و بصورت راه حل هایی عمل� در سطÂ وسیع پیاده سازی گردد. پیشنهاد م� 
شود جهت برگزاری و نتیجه گیری هر چه بهتر و بیشتر این جلسات از ابزارهای 

هره نبرند. این انگیزه زا و مشوق� استفاده گردد و حت� االم0ان از ابزارهای تنبیه� ب
ابزارهای تشویق� هم م� تواند پول� مانند پاداش باشد و هم م� تواند بصورت غیر 
پول� مانند انتخاب کارمند نمونه و یا انتخاب بهترین نظرات و درج آن در مجالت 
سازمانها و غیره باشد. بدین ترتیب با ایجاد ی� سازمان یادگیرنده موجبات یادگیری 
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 داریپا یبستر رشد اقتصاد �مال ثبات
 ۴٧٩‑۴۵٣ صفحات

در نظام  �هشدار زودهنگام ورشMستگ یستمس �طراح
�بانک 

�مهسا پناه *یمهاباد یسمانه افتخار† 
 ‡یمحمد طالب

و در  ثبات�یب یافتخاص خود همواره مستعد در هاییژگ�به علت و یبانکدار یذات حرفه
 هایی�نالزود هنگام و به موق� س یافترو در ینها است. از ادرجات باالتر بحران

 یار) بس٢٠٠٧(در سال  �جهان �از زمان آغاز بحران مال �،بخش بانک یهاشوک یدهندههشدار
 یلرا تبد �و بانک �سالمت مال یهاو شاخص �نظارت یهاابزار یالعهشده و مط یتاهم یزحا
سالمت  یهاشاخص �بخشاثر �پژوهش حاضر، بررس هدف نموده است. یات�ح یازن ی�به 
و  یون�رگرس یهابا استفاده از مدل �،بانک یهابحران یهاکننده بین�یشبه عنوان پ �مال

 یدبه تول �و هوش مصنوع یآمار هایی�است که با استفاده از تکن یکاوداده یهاروش
هدف، از  ینبه ا یابیدست منظورپردازد. به  �مختلف م هایینهدر زم بین�یشپ یهامدل

 تا ١٣٩٠ یسالها �ط یران�ا یاعتبار �مال یبانک و موسسه ٢٢ یاطالعات مندرج در ترازنامه
 یبالقوه یکننده ها یش�وبه عنوان پ �،شاخص مرتبط با سالمت مال ١٢شده و استفاده  ١٣٩۴

سالمت هر بانک  یتوضع یینبه منظور تع یناند. همچناستخراج شده �سالمت مال یتوضع
را نشان  �معکوس احتمال ورش0ستگ یبیکه به طور تقر Z یبه نام نمره �شاخص در هر سال،

 یشوابسته مد نظر است، محاسبه شده است. هدف مقاله حاضر، پ یرو به عنوان متغ دهد�م
منتخب با  �مال یهابر اساس شاخص �و احتمال ورش0ستگ �سالمت مال یتوضع ین�ب

 k ی،عصب یشب0ه یم،درخت تصم یلاز قب یکاومختلف داده یتمال�ور ۴استفاده از 
است.  ی�لوژست یونرگرس یربه همراه مدل آما یبانبردار پشت ینو ماش یههمسا ترینی�نزد

قرار خواهند گرفت و  یسهمورد مقا یش�وییپ گفته شده از نظر دقت و صحت یهادر آخر روش
 شد. دارائه خواهن ینهبه یق�تلف یهامدل
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 مقدمه ١
و شواهد  بودهیر بیش از هر زمان های اخسال های مال� در جهان درمیزان وقوع بحران

(هاردی،  هستند های مال� رخدادهها، منشأ اصل� بحراند که بانکندهتاریخ� نشان م�
های مال� در ی� کشور شاخص اقتصادی مهم� است که توجه عموم را ). وجود بحران١٩٩٨

توانایی  ،باشدیار زیاد م�بس گ�های اقتصادی ورش0ستهزینه و از انجا که کندبه خود جلب م�
 بین� بحران مال� و جلوگیری از وقوع آن از اهمیت اساس� برخوردار است.پیش

های ها در ایران نیز مانند سایر کشورهای در حال توسعه، به علت محدودیت فعالیتبانک
تری در خصوص تأمین مال� برخوردار هستند. بنابراین سایر مؤسسات مال� از نقش حساس

 تواند ثبات مال� را به مخاطره اندازد.ع بحران در این بخش، م�وقو
ها که سالمت سیستم مال� ای از شاخصمجموعه به) FSIs( ١های سالمت مال�شاخص

ها، باید آسیب این شاخص . در اصلشودگفته م�، نمایدگیری م�کشور را اندازهی� 
 نقاط ضعف احتمال� اشاره کندی بخش مال� را نشان دهد و به های بالقوهپذیری

 در بررس� FSIsاولین مطالعه در مورد استفاده از ). ٢٠٠٢و هم0اران  ٢(سانداراراجان
 ٥همچنین اوکازی. شد انجام) ٧٢٠٠( ٤و اس0اک ٣سیاکهای بخش بانک� توسط بحران

و  نمودها را در کشور نیجریه بررس� ی بین نسبت سرمایه و ورش0ستگ� بانکرابطه) ٢٠١١(
بین� ورش0ستگ� مناسبی برای پیش �وهایهای کفایت سرمایه پیشدریافت که شاخص

تحقیقاتشان دریافتند که نسبت مطالبات  ط� )٢٠١٣و هم0اران ( ٦بتز ها هستند.بانک
 هایالوصول به تسهیالت اعطایی، نسبت دارایی ریس�0 به دارایی کل و نسبت هزینهمش0وک

 متغیرهای مهمترین از نیز تورم متغیر وهای مال� ترین نسبتهماز م هاعملیات� به کل هزینه
 .هستند رش0ستگ�و بر مؤثر کالن اقتصاد

 پیش بین� برای زمان به مخاطره وابسته ال�وی و پروبیت ال�و دو از )٢٠١٣( ٧وو و کول
 آنها بررس� اند. نتایجکرده استفاده ١٩٩٢‑١٩٨۵ دوره در آمری0ا کشور بانکهای ورش0ستگ�

                                                                                                                                  
1 Financial Soundness indicator 
2 Sundararajan 
3 Cihák 
4 Schaeck 
5 Okezie 
6 Betz 
7 Cole, R., and Wu, Q. 
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 اقتصاد متغیرهای مهمترین از اقتصادی رشد شوک و بهره نرخ شوک که است داده نشان
 بر مؤثر مال� نسبتهای مهمترین از جاری مطالبات به غیرجاری مطالبات نسبت و کالن

 .باشندم� هابانک ورشستگ�
وضعیت  �نیبشیپ با ارتباط در گذشته یهاپژوهش نهیشیپ و �موضوع اتیادب به توجه با

 مشهود �مال یهانسبت بر �مبتن �نیبشیپ یهامدل از �لک طبقه دو ،هاسالمت مال� بانک
 نندکم� بین� پیش به اقدام هانسبت کت کت یمجزا �بررس با هک �مطالعات: ی�0 است

 هاآن به دادن وزن و نسبت چندین از استفاده با هک مطالعات�) و دی�ری متغیره کت تحلیل(
 چند هایتحلیل( نندکم� تالش وضعیت سالمت مال� بین�پیش تابع به رسیدن برای

 است تقسیم قابل دارد زیرشاخه چندین �ی هرکه  دسته دو به خود مطالعات این ه).متغیر
 احتماالت و تمایزی تحلیل هایمدل .است ناپارامتری هایمدل و پارامتری هایمدل شامل و

 هایشاخه زیر اویکداده هایمدل و پارامتری مدل هایشاخه زیر )لوجیت و پروبیت( شرط�
 .شوند�م محسوب ناپارامتری مدل

بین� بحران های اخیر در کشور ما نیز تحقیقات انجام شده بر روی پیشگرچه در سال
، با این حال بیشتر )١٣٩۴، احمدیان ١٣٩٢(مشیری و نادعل�  بانک� رو به افزایش است

های سنت� آماری معطوف شده که قدرت این استفاده از روشهای صورت گرفته به تالش
 بودنمستقل بودن، نرمال بودن، خط� مانند نندهکفرضیات محدود برخ� ها بهروش

های ها از روشو تنها در تعداد کم� از پژوهش بستگ� دارد ... و دی�ر0ی از گوپیش متغیرهای
 مانند اویکداده هایروش آماری، سنت� هایروش خالف برپارامتری استفاده شده است. نا

 با ... و عصبی هایه0شب پشتیبان، بردار هایماشین ،ههمسای ترین0نزدی k درخت تصمیم،
را های سنت� های روشدارند، محدودیت هک ناپارامتری و خط�غیر هایویژگ� به توجه

در بسیاری  است کهنتایج تحقیقات انجام شده حاک� از آن ). ٩٩٩١ ١ژانگ(نخواهند داشت 
 .رندهای سنت� آماری داروش ای باقابل مقایسههای یادگیری ماشین عمل0رد روش ها،زمینه

داده کاوی، فرایند کشف اطالعات نامعلوم، ناشناخته و پنهان از ی� پای�اه داده است و 
 های موجود که بهروش� است منحصر به فرد برای یافتن حقایق جدید و روابط بین داده

داده کاوی همزمان با ایجاد و استفاده از پای�اه داده  وسیله صاحب نظران کشف نشده است.
) ٣٩٨١( ٢بتوان لوول یدشا برای جستجوی دانش در داده ها ش0ل گرفت. ٠٨ها در اوایل دهه 

ارائـه نمـود. همزمـان بـا او  یدر مورد داده کاو یااولین شخص� دانست کـه مقالـهرا 

                                                                                                                                  
1 Zhang 
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ماشـین و ... نیـز بـه  یمتخصصان علوم رایانه، آمار، هوش مصنوع�، یـادگیر پژوهش�ران و
 .مرتبط با آن پرداخته اند یپژوهش در این زمینه و زمینه ها

های آماری و هوش مصنوع� به کاوی راه0اری است که با استفاده از تکنی�دادهدر واق� 
در این پژوهش، داده کاوی به  .دپردازهای مختلف م�بین� در زمینههای پیشتولید مدل

ای که این ویژگ� بانک� به کار گرفته شده است. وضعیت سالمتعنوان ابزاری برای تشخیص 
جهت  Zی کند استفاده از معیار نمرهتحقیق را از سایر تحقیقات مرتبط با موضوع متمایز م�

های استفاده از مدلایران� با  مجاز های خصوص�بین� وضعیت سالمت بانک� برای بانکپیش
کاوی است. این در حال� است که تحقیقات پیشین یا تنها با کم� رگرسیون رگرسیون� و داده

بین� کاوی و یادگیری ماشین به پیشهای دادهبه این موضوع پرداخته و یا با استفاده از ابزار
 اند.ها) پرداختهها (و نه بانکورش0ستگ� شرکت

ایران� ط�  مجاز ی مال� اعتباریو موسسهخصوص� بانک  ٢٢جامعه آماری این پژوهش 
شاخص  ١٢ها، ی این بانکاز روی اطالعات مربوط به ترازنامه که باشدم� ٩۴تا  ٩٠های سال

ها بانک. ه استبه منظور ایجاد مدل استفاده شد هاو از آن مرتبط با سالمت مال� استخراج
قتصاد نوین، انصار، ایران زمین، آینده، پارسیان، از: بانک ا و موسسات بررس� شده عبارتند

پاسارگاد، تجارت، ح0مت، خاورمیانه، دی، سامان، سرمایه، سینا، شهر، صادرات، قوامین، 
 ی عس0ریه، موسسه کوثر.آفرین، گردش�ری، ملت، مهر اقتصاد، موسسهکار

و  سبهمحاکه معکوس احتمال ورش0ستگ� است را  Zی همچنین شاخص� به نام نمره
ی هاشاخص با کم� ها راکه سالم بودن یا نبودن بانک ایمسع� در بدست آوردن مدل� کرده

ی� بار برای ی� سال و بار دی�ر برای دو سال قبل از وقوع  Zی و شاخص نمره سالمت مال�
 بحران مال� نشان دهد.

در بخش دوم به معرف� مفاهیم اولیه و در بخش سوم به آمار توصیف� پرداخته و ط� آن 
آن معرف� شده است و پس از آن نتایج آزمون من ویتن�  ی برشو آستانه Zی شاخص نمره

گزارش شده و در انتهای همان بخش به ی عوامل موثر در بحران بانک� برای بررس� اولیه
ها انجام ی مدل پرداخته شده است. در بخش چهارم، ال�و سازی دادههای ارزیابمعرف� معیار

 کاوی است.های دادهستی� و روشلوژهای رگرسیون مدلشده که خود شامل دو دسته روش 
ستی� به تعریف و کاربرد آن پرداخته و نتایج حاصل از آن گزارش در زیر بخش رگرسیون لوژ

 ی عصبی،درخت تصمیم، شب0ه خود نیز شاملکاوی اعمال شده های دادهشده است. روش
k بودند که در انتها با توجه به اطالعات و ترین همسایه و ماشین بردار پشتیبان 0نزدی

 ٩۵در سال  های مورد مطالعهبین� وضعیت سالمت بانکبه پیش ٩۴های سال شاخص
 و نتایج آن نیز انتهای همان زیر بخش آورده شده است.ایم پرداخته
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 هیم اولیهمفا ٢
شور قادر به ک �یها در کاز بان یادیه تعداد زکگردد �اطالق م �تیبه وضع �کبحران بان

خاص  یها�ژگیبه علت و یدارکی بانخود نباشند. ذات حرفه یها�ون و بدهیپرداخت دباز
دست باشد. از �ها مها و در درجات باالتر بحران�سیو ر �ثباتیافت بیخود همواره مستعد در
ثر کاران دو جزء مهم� است که در ا0طلب �ستگ0و ورش �مال یهارفتن اعتماد به نهاد

اران 0بده ییجاد بحران و عدم توانایل ایمشاهده شده است. به دل �کبزرگ بان یهابحران
اهش کها رو به ر آنیجه ذخایافت مطالبات خود مواجه شده و در نتیها با عدم درک، بان�کبان

جه یگذاران باشند. نتتوانند پاسخ�وی تعهدات خود در قبال سپردهدنبال آن نم� نهاده و به
ها کگذاران به بانها و هجوم سپردهکاز بان �جاد بحران موجب سلب اعتماد عمومیه اکن یا

 �وچک یهاکبان �ستگ0ت ورشین وضعیگردد. در ا�خود م یهاسپرده یریگبرای باز پس
ها را شورکر یالن ساکاقتصاد  یو فضا �کت نموده و در نتیجه نظام بانیها سراکر بانیبه سا

 د.ینمان رایشور را وک یت اقتصادیتواند وضعم� �کد، به عبارت� بحران بانینما�ر میز درگین
عدم وجود سالمت مهم اقتصاد هر کشور است و  یهابخش مال� و بانک� ی�0 از بخش

اقتصاد دارد. امروزه در  یهاسایر بخش یمخربی رودر این بخش و تشدید آن اثرات  مال�
کنترل و نظارت بر عمل0رد سیستم مال� و بانک� به  یهایی براغربی م0انیزم یهااکثر کشور

و  یمرتبط با پایدار یهابا استفاده از شاخص یگذاران اقتصادوجود آمده است و سیاست
به صورت مستمر و در برخ� موارد  سالمت سیستم بانک�، وضعیت بخش مال� و بانک� خود را

 یپذیردهند تا از این طریق میزان آسیببه صورت روزانه مورد نظارت و بازبین� قرار م�
 سیستم بانک� خود را به حداقل برسانند.

سرمایه مناسب و کاف� ی�0 از شرایط الزم برای حفظ سالمت بانک� است و ثبات و پایداری 
منتظره حمایت های غیرند و همچنین از بانک در برابر زیانکم� های بانک� را تضمینفعالیت

ها برای افزایش این نسبت، سرمایه اولیه را از طریق توزیع نکردن سود یا برخ� بانک .کندم�
کنند. معموال تر را انتخاب م�دهند و برخ� ریس� کمبده� افزایش م�انتشار سهام و یا اوراق

تقاضا، سرمایه را افزایش و در دوران رکود اقتصادی، به کاهش اندازه ها در دوران افزایش بانک
 عناصر ترازنامه گرایش دارند.

الوصول است. رسید گذشته، معوق و مش0وکجاری مجموع مطالبات سرمطالبات غیر
ی سایر مشتریان از این مطالبات منابع درگیر در بخش اعتباری را راکد و فرصت استفاده

جاد یدهند. از جمله عوامل اآوری بانک را کاهش م�فته و درنتیجه سودمنابع بانک گر
 �المللنیب یهامیاقتصاد و تحر �ود در بخش واقعکتوان به وجود ر�م یجارریمطالبات غ

الت یپرداخت تسهاز باز یدیبخش تول �اقتصاد باعث ناتوان �ود در بخش واقعکاشاره نمود. ر
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شود. همچنین وجود مطالبات معوق باال �م یجارریالبات غش مطیجه افزایو درنت �افتیدر
ت یان داشته و در نهایالت و جذب مشتریتسه یهیدر ارا کتوام بان یبر سودآور �اثر منف

، یجارریاهش مطالبات غکجهت  یخواهد شد. از موارد ضرور کبان �ستگ0باعث ورش
 باشد.�م �افتیالت دریپرداخت تسهها در بازو توان آن کان بانیمشتر ییشناسا

اند شود که در جهت کسب سود و کارمزد ایجاد شدههایی گفته م�زا به داراییدارایی درآمد
ها، مطالبات از بانک مرکزی و ها و مشارکتگذاریو عمدتا شامل تسهیالت اعطایی، سرمایه

دهد دارایی نشان م�زا به کل های درآمدباشد. نسبت داراییها و اوراق مشارکت م�سایر بانک
 آور اختصاص داده است.های سودکه بانک چند درصد از منابع خود را به فعالیت

زا های درآمددهد که چه بخش از دارایینسبت تسهیالت اعطایی به کل دارایی نشان م�
به تسهیالت اختصاص یافته است و بانک تا چه اندازه در معرض ریس� اعتباری قرار دارد. 

های گذاری به کل دارایی نشان م� دهد که چه بخش� از دارایینسبت سرمایههمچنین 
ها اختصاص یافته است و بانک تا چه حد در معرض ها و مشارکتگذاریزا به سرمایهدرآمد

 ریس� اعتباری قرار دارد.
وری (کارکنان و شعب) های بهرهکنیم: نسبتکیفیت مدیریت را به دو بخش تقسیم م�

های کارایی که دهد و نسبتیی مدیریت در کنترل هزینه و کسب سود را نشان م�که توانا
 ی شعب، نسبت تسهیالت شعب و نسبت تسهیالت به سپرده هستند.شامل نسبت سپرده

آوری شاخص� است که نحوه مدیریت و جای�اه رقابت� بانک را در بانکداری نشان سود
ا سطح� از نمای ریس� را تحمل کند و بانک دهد تدهد. این شاخص به بانک اجازه م�م�

ها و بازده سرمایه را در برابر مسایل و مش0الت کوتاه مدت پشتیبان� نماید. بازده دارایی
که از  (ROA)ها نسبت بازده� دارایی آوری هستند.های مربوط به سودترین نسبتپرکاربرد

آوری و کارایی مده، معیاری از سودها به دست آتقسیم سود پس از کسر مالیات بر کل دارایی
بانک است که در مورد نحوه استفاده از منابع در جهت کسب درآمد و به کارگیری ظرفیت 

های بانک چند واحد دهد که هر واحد خالص داراییدهد و نشان م�بانک به ما اطالعات م�
 یارمع  (ROE) دهد. نسبت بازده� سرمایهسود خالص (پس از کسر مالیات) به دست م�

بانک است  یداران است. این نسبت کامال تحت تاثیر ساختار سرمایهمستقیم� از بازده سهام
دهد به ازای هر واحد سرمایه، چند واحد سود خالص کسب شده است. این نسبت و نشان م�

آوری بانک و همچنین توان بانک در جذب سرمایه جدید و تامین مال� معیاری از توان سود
 اشد.بم�

هایی هستند که یا نقد هستند و یا سریع و بدون های نقدینه، داراییمنظور از دارایی
های نقد در اینجا شامل نقد موجود در صندوق، تحمل زیان، قابل نقد شدن هستند. دارایی
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های نقد به کل سپرده مطالبات از شب0ه بانک� و اوراق مشارکت است. نسبت دارایی
هایی با های بانک، داراییت که در مقابل خروج چه میزان� از سپردهآن اس یدهندهنشان

شوندگ� باال وجود دارد. باال بودن این نسبت حاک� از توان بانک برای جای�زین� درجه نقد
ها در شرایط بحران� است و کاهش این نسبت وجوه نقد قابل دسترس در زمان خروج سپرده

ی آن از دست دادن بازار بین بین بانک� بوده که نتیجه گیری از بازارناش� از کاهش سپرده
 گذارد.بانک� و افزایش ریس� نقدینگ� است که اثر منف� بر سالمت بانک� م�

نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی های عمل0رد مال� یعن� در این تحقیق از شاخص
)CAR( سود به دارایی ،(ROA) جاری، مطالبات غیر، حقوق صاحبان سهام به مطالبات

دولت�، مطالبات جاری به دارایی، تسهیالت کل به سپرده، جاری به تسهیالت غیرغیر
های تسهیالت کل به دارایی، سود به حقوق صاحبان سهام، مطالبات جاری به سپرده

به عنوان  ها به درآمد و نقد و بانک به داراییها، هزینهها به سپردهگذاری، هزینهسرمایه
 های مستقل استفاده شده است و عدم وجود یا وجود سالمت بانک� نیز متغیر وابستهیرمتغ

 گذاری شده است.) ارزش١و  ٠باشد که به صورت دو وجه� (مورد بررس� م�

٣ � آمار توصیف
های آنها در های مال� مورد استفاده در تحقیق حاضر معرف� و ویژگ�در این بخش شاخص

به صورت توصیف آماری شامل رسم نمودارهای مناسب آماری در کنار های مورد بررس� داده
گردد. بدین منظور های فرض آماری برای بررس� ارتباط میان آنها بیان م�ها و آزمونخالصه

ی وقوع عدم سالمت مال� برای ی� بانک به عنوان تعیین کننده Zی ابتدا شاخص نمره
ن� مطالعه توسط نمودار پروفایل میانگین بررس� ی زمامعرف� و روند تغییرات آن در دوره

 گردد.م�
های مال� مورد استفاده در بخش مدلسازی، معرف� و ارتباط و اثرگذاری آنها در ادامه نسبت

ویتن� که نیازی به فرض توزیع نرمال نیز ندارد، ‑بر بحران مال� توسط آزمون ناپارامتری من
 مورد بررس� قرار خواهند گرفت.

 Zی خص نمرهشا ٣-١
مال�  یمختلف به تعریف پایدار یهاکشور یمرکز یهامال�، بانک یبا توجه به اهمیت پایدار

اند. با استفاده از شاخص بررس� آن معرف� کرده یرا برا یهایها و ابزاراند و شاخصپرداخته
. شاخص توان مورد بررس� قرار دادمال�، وضعیت مال� کل سیستم بانک� را م� یهای پایدار

و سالمت مال� از آن استفاده  یهای مهم� است که در بحث پایداری�0 از شاخص Z ینمره
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معرف� شد. ورش0ستگ� حالت� است که ارزش  ٨٢٠٠در سال  ١لیون و لوین شود و توسطم�
هایش بیشتر شود و این شاخص از این رو حایز اهمیت است بانک از ارزش دارایی یهابده�

فاصله  Z یکه به صورت معکوس با احتمال ورش0ستگ� بانک مرتبط است. به عبارت� نمره
این منظور باید در هر سال، میانگین شاخص  یدهد. برااز ورش0ستگ� را به ما نشان م�

میزان  یمورد بررس� محاسبه و از آن به عنوان شاخص� برا یاهی بانکهمه یرا برا Z ینمره
 .سالمت مال� کل بخش بانک� استفاده کنیم

ش نمای π و سود را با A های بانک را بامجموع دارایی، E را با حقوق صاحبان سهاماگر 
های توان با فرمولرا م� Z یاز آن، شاخص نمره و پس CAR و ROA هایدهیم، شاخص

 ).ها استی داراییانحراف معیار بازده (ROA) کرد (توجه شود که منظور از زیر حساب

)١(  

)٢(  

ها و موسسات مورد مطالعه برای بانک Zی ، پروفایل میانگین شاخص نمره١در ش0ل 
های در سال شودکه مشاهده م� طورهمانرسم شده است.  ١٣٩۴تا  ١٣٩٠ی زمان� در دوره

های دی�ر برخوردار ها به طور میانگین از پایداری بیشتری نسبت به سالبانک ٩٢و  ٩٠
یی تر شده تا جاهای بعد به طور میانگین کم و کماند، ول� متاسفانه این شاخص در سالبوده

به طور  ٩۴در سال  ها. به عبارت� بانکاست به کمترین میزان خود رسیده ٩۴که در سال 
ها و مرکزی و بانک کاند که این خود هشداری برای بانتر بوده0میانگین به ورش0ستگ� نزدی

 .موسسات اعتباری است

                                                                                                                                  
1 Laeven و Levine 
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 ٩۴تا  ٩٠های سالدر ط�  Z یشاخص نمرهپروفایل میانگین  نمودار .١ش�ل 

 ١جدول 
 هاهای مال$ بانکبه شاخص مربوطهای معرف$ نماد

 نام فارس� گذارینماد
CD کل سپرده صاحبان سهام به حقوق 

CNPL جاریمطالبات غیر صاحبان سهام به حقوق 

NPL  تسهیالتجاری به غیر مطالبات 

ROE  به حقوق صاحبان سهامخالص سود 

NOI درآمد غیر عملیات� به کل درآمد 

LD کل تسهیالت کل به سپرده 

LA کلبه دارایی  دارایی نقد 

ID هابه کل سپرده گذاریسرمایه هایسپرده 
PCD هابه سپرده ی اداری و عموم�هاهزینه 

NII درآمد کارمزد به کل درآمد 
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و  در محور افق�) ٠(عدد  های سالمبرای بانک ٩٢سال مال� های نسبتای جعبه نمودار .٢ش�ل 
 .٩۴در محور افق�) در سال  ١(عدد  ناسالم
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و  در محور افق�) ٠(عدد  های سالمبرای بانک ٩٣سال مال� های نسبتای جعبه نمودار .٣ش�ل 
 .٩۴در محور افق�) در سال  ١(عدد  ناسالم
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های برای نسبت )١من ویتن�(ای آزمون ویلMاکسون دو نمونهآمار توصیف� و  ٢-٣
 هامال� بانک

اختصاری و  یهانمادبا بیان  ١ در جدولهای مال� مورد نظر در این پژوهش، لیست نسبت
ای مربوط به هر ی� از این اند. همچنین نمودارهای جعبهشدهمعرف�  توضیح مختصر

، ٣و  ٢، به ترتیب در ش0ل ٩۴به تفکی� وضعیت سالمت در سال  ٩٣و  ٩٢ها در سال نسبت
 نمایش داده شده است.

رای بسالم، ها در دو گروه سالم و نای پراکنش دادهدر واق� وجود اختالف معنادار در نحوه
یت و وضع ٩٢تواند به نحوی گویای ارتباط معنادار بالقوه میان آن نسبت در سال هر نسبت م�

ی تقریبا هایی که میانهشاخص ،٢بر اساس ش0ل  به طور مثالباشد.  ٩۴سالمت در سال 
 ند،ها از دو سال قبل دارگذاری کمتری در تشخیص سالمت مال� بانکبرابری دارند معموال اثر

 شوندم�تشخیص داده به صورت توصیف� گذار در نتیجه شاخص هایی که به عنوان عوامل اثر
، ROE ،NOI ،LA ،٣. همچنین بر اساس ش0ل ROAو  NOI ،ID ،NIIاز:  ندعبارت

ROA، CAR  های متفاوت� در دو گروه سالم و ناسالم رسد میانهبه نظر م� ٩٣بر ای سال
قوی تر از  ٩٣های سال رسد این ارتباط برای نسبتظر م�دارند. همچنین به ن ٩۴در سال 

 باشد. ٩٢سال 
ی توصیف� فرض آماری که بسیار قابل استنادتر از نمودارها اکنون با استفاده از ابزار آزمون

تفاوت  ٠٫١داری در سطÂ معن�متوسط آنها که  ایهای مال�به تنهایی است، به تعیین نسبت
به  .پردازیم) دارد، م�Zهای سالم و ناسالم (بر اساس شاخص ی بانکمعناداری در مقایسه

ی نهها با سالمت مال� و قابیلت پیش�ویی آنها، برابری میامنظور ارزیابی ارتباط این نسبت
ی0بار برای ی�  ١٣٩۴های مال� را در دو گروه موسسات سالم و ناسالم در سال این نسبت

) مورد ١٣٩٢های دو سال قبل () و بار دی�ر بر اساس نسبت١٣٩٣های قبل (نسبتسال 
 دهیم.بررس� قرار م�

 ، گویای عدم تقارن و٣و  ٢های مال� در ش0ل ای این نسبتاز آنجا که نمودارهای جعبه
کسون آزمون ناپارامتری ویل0ا برای این متغیرهاست، ازفرض نرمال  به دنبال آن عدم برقراری

م در دو گروه سال های مال�ی نسبتبرای بررس� برابری میانه ای یا همان من ویتن�نمونه ٢
  و ٢در جدول  ها است.نماییم. در این آزمون، فرض صفر، برابری میانهو ناسالم استفاده م�

 

                                                                                                                                  
1 Mann-Whitney 
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 ٢جدول 
با وضعیت  ٩٣سال  مال$ هاینسبت یرابطهویتن$ برای بررس$ ‑آمار توصیف$ و آزمون من

 ٩۴سال مال$ مت سال
 آزمون من ویت� های ناسالمبانک های سالمبانک هانسبت

 معناداری انحراف معیار میانگین میانه انحراف معیار میانگین میانه 
CD ٠٫٢ ٠٫٢٢ ٠٫١٧ ٠٫١٩ ٠٫١١ ٠٫١١ ٠٫٠٨۴ 

CNPL ٢٫۴٣٫٢ ٣۵ ٢٫ ٣٫٨٧۵۶ ٢٫٠ ٣٫١٣۵ ٠٫۵٨ 
NPL ٠٫٠۶ ٠٫٠ ٠٫١١ ٠٫١٠۶ ٠٫٠ ٠٫٠٨۶ ١ 
ROE ٠٫١ ٠٫١٧۶ ٠٫٠ ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫١٩۶ * 
NOI ٠٫١ ٠٫١٠۶ ٠٫١ ٠٫١١ ٠٫٢٨۶ ٠٫٧٣ ٠٫٢٣ 

LD ٠٫ ٠٫٧٠ ٠٫٧١۶٠٫٧ ٧۶ ٠٫ ٠٫٨٨۵۶ ١ 
LA ٠٫٠۶ ٠٫٠ ٠٫٠٨۵ ٠٫٠٣ ٠٫٠٩ ٠٫٠٧ ٠٫٠١ * 
ID ٠٫١ ٠٫٨٨ ٠٫٩٢۵ ٠٫ ٠٫٠٩ ٠٫٨٩ ٠٫٨٨۵٣ 

PCD ٠٫٨٩ ٠٫٠١ ٠٫٠٢ ٠٫٠٢ ٠٫٠٣ ٠٫٠٢ ٠٫٠٢ 
NII ٠٫٠ ٠٫٠٩ ٠٫١٠ ٠٫٠٩۶ ٠٫٠ ٠٫٠٧۶ ٠٫٠٣ * 

ROA ٠٫٠٨ ٠٫٠٢ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٢ ٠٫٠١ * 
CAR ٠٫٠۶ ٠٫٠ ٠٫٠٩۵ ٠٫٠۵ ٠٫٠ ٠٫٠٩ ٠٫١٠۴ * 

 ٣جدول 
با وضعیت  ٩٢سال  مال$ رابطه نسبت هایویتن$ برای بررس$ ‑منآمار توصیف$ و آزمون 

 ٩۴سال  مال$ سالمت
 آزمون من ویت� های ناسالمبانک های سالمبانک هانسبت

 معناداری انحراف معیار میانگین میانه انحراف معیار میانگین میانه 
CD ٠٫١ ٠٫٠٨۴ ٠٫١۴ ٠٫١۵ ٠٫٧٨ ٠٫٢٠ ٠٫٢٢ 

CNPL ١٫۶٧ ۵٩٫ ٫٣٨۵۶ ١٫٨۶ ٢٫۶٠٫ ١٫٧٩ ٢۶۴ 
NPL ٠٫ ٠٫٠٩ ٠٫١٢ ٠٫١٠ ٠٫٠٨ ٠٫١١ ٠٫٠٩۶٩ 
ROE ٠٫١ ٠٫١١ ٠٫١٣ ٠٫٢٨ ٠٫٢٠ ٠٫٢٠۴ ٠٫٢۴ 
NOI ٠٫٠۶ ٠٫١ ٠٫٠٩ ٠٫٣٠ ٠٫٢٠۴ ٠٫٣٣ ٠٫١٧ 

LD ٠٫ ٠٫٧٠۶٠٫ ٨۶۵ ٠٫٩ ٠٫٧٧۴ ٠٫۶٠٫٨ ٣۴ 
LA ٠٫ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠١۴١ 
ID ٠٫٨ ٠٫٨٨۴ ٠٫٨ ٠٫٩٣ ٠٫١٧۵ ٠٫١٢ ٠٫١٢ 

PCD ٠٫٠ ٠٫٠٢ ٠٫٠٢ ٠٫٠٣ ٠٫٠٢۴ ٠٫٠۵ ٠٫٨٩ 
NII ٠٫٠ ٠٫٠٩ ٠٫١٠ ٠٫٠٧۵ ٠٫٠۴ ٠٫٠۵ ٠٫١۴ 

ROA ٠٫ ٠٫٠٢ ٠٫٠٢ ٠٫٠١ ٠٫٠٢ ٠٫٠٣ ٠٫٠٢۴۴ 
CAR ٠٫٠۶ ٠٫٠ ٠٫١٠۶ ٠٫ ٠٫٠٩ ٠٫١٣ ٠٫١٠۶٣ 
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های مال� سال های آماری شامل میانگین و انحراف معیار نسبتبه ترتیب نتایج خالصه ٣
‑P ارائه شده است. همچنین در این جداول، ٩۴به تفکی� وضعیت سالمت سال  ٩٢و  ٩٣

 عالمت با ٠٫١ معنادار در سطÂ یهانسبت و ویتن� گزارش شده‑مقدار مربوط به آزمون من
ی این نسبت برای شود، یعن� میانهها فرض صفر رد م�که برای آن .اند* مشخص شده

ها عوامل موثری در وضعیت سالمت های سالم و ناسالم برابر نیست، پس این نسبتبانک
 بانک هستند.

برای ی�  CARو  ROE ،LA ،NII ،ROA شودمشاهده م� ٢ طور که در جدولهمان
دار در میان گروه سالم و با تفاوت معنای یهاسالم مال� شاخصضعیت ناوقوع وسال قبل از 

ی بحران مال� ی� سال پیش از توان از آنها به عنوان پیش�وهای بالقوهناسالم هستند و م�
 برد. وقوع آن نام

، ٠٫١ها در سطÂ خطای نوع اول ، هیچ0دام از نسبت٣جدول همچنین بر اساس نتایج 
تواند به دلیل عدم ام0ان پیش�ویی بحران با سطÂ اطمینان تند که این موضوع م�معنادار نیس

قابل توجیه باشد. در واق� اگر از سطÂ اطمینان  درصد یا باالتر، دو سال پیش از وقوع آن ٩٠
برای دو سال  ٠٫١۴و  ٠٫١٢، ٠٫٢۴ خطای هایبه ترتیب در سطNII Âو  ROE ،ID ب0اهیم،

گذار در تشخیص این رداری و عوامل تاثیهای معناسالم مال� شاخصقبل از وقوع وضعیت نا
 وضعیت هستند.

 هاسازی دادهالpو ۴
ی چارچوبی های مورد بررس� در راستای ارائهدر داده موجودبه منظور استخراج ال�وهای 

دو روی0رد  های مال� مناسب ازسبتبرای پیش�ویی بحران مال� پیش از وقوع آن بر اساس ن
های متداول و مورد توجه در موضوع دسته بندی شامل رگرسیون لوژستی� و ال�وریتم

ترین همسایه و ماشین 0نزدی k ی عصبی،درخت تصمیم، شب0هکاوی باناظر (شامل داده
ز این ی عمل0رد هر ی� او نحوه نماییم. بدین منظور مفاهیم) استفاده م�بردار پشتیبان

 گیرد.ها به طور جداگانه در ادامه مورد بررس� قرار م�چارچوب

 بندیستی1 برای دستهوژرگرسیون ل ۴-١
آماری برای تخمین روابط بین متغیر وابسته  یفرایند �های آماری، تحلیل رگرسیوندر مدل

هدف  بااز متغیرهای مستقل  �تابع به عنوان �تابع رگرسیوناست. و ی� یا چند متغیر مستقل 
 .گیردمتوسط متغیر وابسته مورد استفاده قرار م� تخمین
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های پارامتری شامل های زیادی برای انجام تحلیل رگرسیون وجود دارد. رگرسیونتکنی�
هایی همچون رگرسیون خط� و حداقل مربعات هستند که در آن تابع رگرسیون با روش

شود و رگرسیون ها، تخمین زده م�امتر ناشناخته از دادهاستفاده از تعداد محدودی پار
ی دهد تا در مجموعههایی است که به توابع رگرسیون اجازه م�پارامتری شامل روشرغی

 .پارامترهای نامحدود قرار گیرند مشخص� از توابع با
در  .باشد وجه� دو است ن0مم و نبوده وستهیپ ،وابسته ریمتغ ها،شهپژو از یاریبس در

تواند م� را �ی و صفر ارزش دو از �0ی فقط ستهابوپژوهش نیز چنین است یعن� متغیر این 
 سالمت مال� بانک یمعنا به صفر ارزش و عدم سالمت مال� یمعنا به �ی ارزش هک ردیبپذ
 ونیرگرسهای خط� تعمیم یافته که با عنوان ی مدلخانواده از یموارد نیچن در باشد.م�

 ونیرگرس هیشب �یستوژل ونیرگرس یم.ینما�م استفادهنیز مشهور هستند،  �یستوژل
ای و تابع رگرسیون� غیر خط� و توزیع متغیر پاس� دوجمله هک تفاوت نیا با است �معمول
 حداقل یجا به �یستوژل ونیرگرس در .ماکسیمم درستنمایی است بیضرا نیتخم روش

 اواقع �ی هک رد) احتمال آن رایگم� صورت �معمول ونیرگرس در هک( خطاها مجذور ردنک
بردار  βی آن در زیر آورده شده است و در آن منظور از معادلهد که ینما�م ثرکحدا دهد،رخ 

1×P  ضرایب رگرسیون� وix ی بردارP×1  باشندم�های پیش�و متغیراز: 

 ix iβ+… =  2x 2+ β 1x 1β+  0β) = i| x 1=iLogit P (y 

نتایج برآورد پارامترهای مدل رگرسیون لوژستی� برای متغیر پاس� وضعیت  ۴دول ج
به صورت استاندارد شده به  ١های مال� معرف� شده در جدول و نسبت ١٣٩۴سالمت سال 

دهد (استاندارد سازی پیش�وها به منظور قایل قیاس عنوان متغیرهای پیش�و را نشان م�
البته در این جدول، مدل نهایی با پیش�وهایی که  شدن برآورد ضرایب انجام گرفته است).

پس از انجام ال�وریتم گام به گام برای انتخاب مدل بهینه بر اساس مح� اطالع آکائی� در 
. در این جدول اند به همراه ضرایب و انحراف معیار آنها گزارش شده استمدل باق� مانده

، هم بر اساس متغیرهای ٩۴ ها در سالی مدلسازی احتمال عدم سالمت بانکنتیجه
(ستون دو سال قبل) گزارش شده  ٩٢(ستون ی� سال قبل) و هم سال  ٩٣پیش�وی سال 

 است.
های مال� موثر ی� سال پیش از نسبت ROAو  LA، NII، ۴بر اساس نتایج جدول 

، ROEها هستند. همچنین وقوع بحران با اثرگذاری کاهش� در احتمال ورش0ستگ� بانک
ID  وROA های معنادار دو سال پیش از وقوع بحران هستند که سبتنID  اثر افزایش� در

 دهند.اثر کاهش� بر این احتمال نشان م� ROAو  ROEاحتمال ورش0ستگ� و 
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سه  ٨و  ٧، ۶تری از نتایج مدل رگرسیون لوژستی�، ش0ل ی تفسیر واضÂبه منظور ارئه
در سال  LA، NII ،ROA هایشاخصی اثرگذاری توام برای بررس� نحوهنمودار حبابی 

دهد. اند را نشان م�، که سه پیش�وی معنادار در مدل رگرسیون لوژستی� متناظر بوده٩٣
ها به هر ی� از دو نسبت مال� مورد نظر اختصاص محورهای افق� و عمودی در این ش0ل

ها مشخص ی آنبا ذکر شماره های خصوص� رابانک هادر این ش0ل اند. همچنینداده شده
عدم سالمت  ها برابر احتمالاند که مساحت این دایرههایی رسم شدهها دایرهول آنح نموده و

ها وجود های کوچ0تری حول آنهایی که دایرهبه عبارت� بانک بانک متناظر آن است.مال� 
ها به قدری سالمت دارند که به صورت نقطه دارد از سالمت بیشتری برخوردارند (بعض� بانک

 اند).در آمده
 ،NIIهای ها حاک� از آن است که هرچه شاخصروند شعاع دایره بر اساس این سه ش0ل

LA  وROA  گیرد.قرار م� یتروضعیت ناسالمکمتر باشند بانک در 

 ۴جدول 
 بهینه پس از انجام روش گام به گام ستی�وژل رگرسیون نتایج برآورد پارامترهای مدل

 دو سال قبل سال قبل0ی های پیش�ومتغیر
- عرض از مبدا ١۵۴٫٢ ( ۴۶١٫١ ) - ٣۴٩٫٠ ( ٧١۶٫٠ ) 

CD - ‑ 
CNPL - - 

NPL - - 
ROE - - ۴۶٠٫١ ( ۵٠٨٫٠ ) 
NOI - - 

LD - - 
LA - ٩٩۵٫١ ( ٨۵٩٫٠ ) - 
ID - ٧٠۵٫١ ( ٢٢٧٫٠ ) 

PCD - - 
NII - ١۵٠٫٢ ( ٣١۵٫١ ) - 

ROA - ٨٣١٫١ ( ٨١١٫١ ) - ٠٣٢٫١ ( ۴۵٨٫٠ ) 
CAR - - 
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 .NII در مقابل شاخص LA شاخص حبابی. نمودار ۴ش�ل 

 
 .ROA شاخص مقابلدر  LA . نمودار حبابی شاخص۵ش�ل 

 برای دسته بندی کاویداده هایالpوریتم ۴-٢
» کاویدن معادن داده«به معنای است که » Data Mining«ی عبارت ترجمه» کاویداده«

بهایی ی آن کاویدن و استخراج از منابع عظیم داده است تا اطالعات گرانو وظیفه باشدم�
کاوی منحصر که در حجم انبوه� از اطالعات سطح� پنهان شده است را استخراج کند. داده

بین� را شامل پیش نیز ها نبوده و تجزیه و تحلیل اطالعات وگردآوری و مدیریت داده به
با ، آینده بسیار به گذشته شبیه است چون که کاوی این استی دادهشود، در اصل فلسفهم�

 وان پیش بین� کرد.تدرست از گذشته، آینده را م� شناخت
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 .NII در مقابل شاخص ROA . نمودار حبابی شاخص۶ش�ل 

ذیرد، که عملیات کاوش را بر اساس تجزیه پداده کاوی توسط تجهیزات خاص� صورت م�
ست؛ های متداول آماری نیز متفاوت اتحلیلکاوی با دهد. دادهها انجام م�و تحلیل م0رر داده

های ابزارنیست. همچنین احتیاج�  های توزیع� آماری به فرضیه تحلیلبر خالف  در آنزیرا 
تایج نند. اما در مقابل، کهای عددی استفاده م�کاوی از انواع مختلف داده، نه فقط دادهداده
ها آن تفسیرباشد و به متخصصان� جهت آماری م� هایتحلیلتر از کاوی نسبتا پیچیدهداده

 نیاز دارد.
، ١بندیهای دستهی کل� تقسیم کرد: ال�وریتمدسته ۶توان به کاوی را م�های دادهروش

های و روش ٥، رگرسیون٤های متوال�کشف ال�و ،٣کشف قوانین انجمن�، ٢بندیخوشه
بندی است که در این مقاله بندی و خوشههای دستهها روشرین آنت. مهم٦تشخیص انحراف

 ها پرداخته شده است.به آن
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3 Association Rule Discovery 
4 Sequential Pattern Discovery 
5 Regression 
6 Deviation 
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ها های موجود در دادهفرایندی با هدف پیدا کردن مدل� که رده بندیبندی یا طبقهدسته
 یبین� ردهکند، است به طوری که بتوان از این مدل برای پیشرا تعریف و متمایز م�

روش دسته بندی ی�  باشد، استفاده نمود.رکوردهایی که برچسب رده آنها ناشناخته م�
بندی گروهبه ، به عنوان ی� روش بدون ناظر بندیخوشهال�وریتم باناظر است، در مقابل 

ای از اعضاء، رکوردها یا اشیاء به نحوی که اعضای موجود در ی� خوشه بیشترین مجموعه
 .پردازد، م�های دی�ر داشته باشندشباهت را به ی0دی�ر و کمترین شباهت را به اعضای خوشه

 ١درخت تصمیم ١-٢-۴
یا های تصمیم روش� برای نمایش ی� سری از قوانین هستند که منته� به ی� رده درخت

از طریق  هادرختاین  محسوب م� شوند. ٢بندیو جزو روش های دسته شوندمقدار م�
هدف در این فرآیند افزایش فاصله  .شوندهای مجزا ساخته م�ها به گروهجداسازی متوال� داده

های ساخت درخت تصمیم این روشها بین ی�0 از تفاوت ها در هر جداسازی است.بین گروه
ی اقلیدس� ول� اغلب منظور از فاصله همان فاصله شودگیری له چ�ونه اندازهاست که این فاص

ی درخت وجود در هر گرهبراساس ال�وریتم، مم0ن است دو یا تعداد بیشتری شاخه  است.
درختان� با تنها دو شاخه در نوع� درخت تصمیم است که  CARTداشته باشد. برای مثال، 

یا و دی�ر  تصمیم یگرههر شاخه منجر به تصمیم معموال در درخت کند. ایجاد م� گرههر 
مورد ی� رده  هربا پیمایش ی� درخت تصمیم از ریشه به پایین به  ؛ بنابراینشودی� برگ م�

 دهیم.یا مقدار نسبت م�
یت هایی از قبیل فهم ساده، قابلدارای مزیت ، درخت تصمیمداده کاویدر میان ابزارهای 

های ورودی ی مجدد آسان، مقاومت در برابر نویز دادههای دی�ر و استفادهترکیب با روش
یم های پیچیده به راحت� کار کند و از روی آنها تصمتواند با دادهدر عین سادگ� م�است و 

 های تصمیمدرختارد؛ به عنوان مثال، . اما این روش مانند هر روش دی�ر معایبی نیز دبسازد
هایی که برای تقسیم ال�وریتمو نیز  شوندشدن مسئله به صورت نمایی بزرگ م� با بزرگ

 تنها از ی� ویژگ� های تصمیماکثر درختیعن�  متغیری هستندشوند، معموال تک استفاده م�
ها دارای توزیع ست ویژگ�کنند در صورت� که مم0ن اها استفاده م�برای شاخه زدن در گره

 .توأم باشند

                                                                                                                                  
1 Decision Tree 
2 classification 
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٢-٢-۴ k‑نزدیM١ترین همسایه 
K یا به اختصار  هیهمسا نیتر�ینزدk-NN است که توسط  یاوکداده در برتر روش ١٠ جزو

 شود.محسوب م� بندیدستههای ارائه شد و از روش ٢٠٠٩ارانش در سال 0هم و و نیموچر
 و نمونه آن انیفواصل م تمام ،�آموزش یمجموعه �ی و نامشخص ینمونه �ی داشتن با
به  فاصله نیتر0وچک kاست. به این طریق  محاسبه قابل �آموزشی مجموعه در هانمونه �رید

ی توان نمونهها م�های آنگیری بین برچسبدهد که با رایرا م� همسایهترین 0نزدی kما 
 .کرد یبنددسته ناشناس را

 مهم عامل ند.ک�م یباز یبنددسته تیموفق در را �مهم نقش فاصله در این روش تابع
های پرت در خیل� کوچ� باشد، تاثیر داده kاگر  باشد.م� k مقدار انتخاب �ر،ید

 kیابد و مم0ن است برچسب اشتباه به نمونه زده شود. از طرف� اگر گیری افزایش م�تصمیم
ی نقش دارند که مم0ن است برخ� گیرخیل� بزرگ باشد شعاع همسای�� زیادی در تصمیم

ز اهای دی�ری تعلق داشته باشند و بودنشان نتیجه را به انحراف ب0شاند. ها به کالساز آن
 باید به درست� انتخاب شود. kاین رو مقدار 

 روش نیا قتیحق در رایز است، تنبل نندهک یبنددسته �یروش این  هک شود�م گفته
 ه0بل ند،ک�نم استفاده نندهک یبنددسته �ی جادیا یبرا داده مجموعه در موجود یهاازداده
 نیا .ندک�م استفاده باشد، یبنددسته به ازین هک زمان هر ،�آموزش یهاداده از آن یبه جا

 ینهیهز عوض در �ول باشد، ترآسان هاروش ریسا به نسبت روش نیا تا شود�سبب م امر
 بود. خواهد شتریب محاسبات

 ٢ماشین بردار پشتیبان ٣-٢-۴
های یادگیری ماشین است که بر ی�0 از روش SVMماشین بردار پشتیبان یا به اختصار، 

 ١٩٩۵و هم0ارانش ارائه گردید و در سال  ٣توسط وپنی� ٣٩۶١مبنای یادگیری آماری در سال 
 برای حالت غیرخط� تعمیم داده شد. ٤توسط ویپنی� و کورتز

ی دووجه� است که سع� دارد تا بندی کنندهاق� ی� طبقهماشین بردار پشتیبان در و
ی هر طبقه تا ابرصفحه حداکثر ای ایجاد نماید به طوری که فاصلهمیان دو طبقه، ابرصفحه
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که به ابرصفحه نزدی0ترند  ،ایهای نقطهباشد. چون برای اندازه گیری این فاصله، از داده
 گویند.های پشتیبان م�ها بردارشود، از این رو، به آناستفاده م�

ی ورش0سته و غیر ورش0سته، در هابرچسب با همجموعه دادی� بندی خط� برای طبقه
چیزی توان در نظر گرفت. های زیادی برای جدا کردن این دو مجموعه م�صفحهنگاه اول ابر

باشد و کمترین ی بهینه م�که کدام ی� از صفحات فوق جداکننده است ینا که مهم است
ای است که بیشترین حاشیه ترین انتخاب، صفحهخطا را برای تقسیم بندی داراست. مناسب

 نندهمجموع فاصله نزدی0ترین نقطه از هر دو طبقه تا صفحه جداک(را بین دو طبقه ایجاد کند 
 .گویند)را حاشیه م�

ند که این کدار پشتیبان برای انجام عمل پردازش از توابع کرنل استفاده م�ماشین بر
باشند. برای انتخاب اینکه ای، حلقوی و خط� م�تابع آر بی اف، چند جمله ۴توابع شامل 

نوبت  کدام تابع با ی� مجموعه داده بهترین عمل0رد را خواهد داشت، باید توابع مختلف را به
ال از قضیه ابعاد خیل� بابا ئل امس حلبرای این ال�وریتم  هم مقایسه کرد. انتخاب و نتایج را با

سازی مورد نظر به فرم دوگان� آن استفاده مینیمم یبرای تبدیل مسئلهژ دوگان� الگران
 .کندم�

های یادگیری ماشین مزایا و معایبی دارد که از مزایای آن این روش مانند سایر روش
ه های محل�، وابستبندی با حداکثر تعمیم، گیر نیفتادن در ماکزیممتوان به طراح� طبقهم�

توان به سازگار نبودن با ها آموزش نسبتا ساده، و از معایب آن م�ی دادهنبودن به همه
 بر، مصرف زیاد حافظه اشاره کرد.های گسسته و غیر عددی، محاسبات پیچیده و زمانداده

 ١ی عصبیشبMه ۴-٢-۴
انگیز های ش�فت انگیز مغز انسان در ی� سیستم مصنوع� از دیرباز وسوسهویژگ� سازیپیاده

زمان اما جداگانه، از سویی بطور هم ١٩۴٠ سال و مورد توجه بود است. از حدود
کردند سیستم یادگیری و تجزیه و تحلیل مغز را کشف کنند و ها سع� م�نوروفیزیولوژیست

 ه ویو تجز یریفراگ تا مدل ریاض� بسازند که قابلیت کردندم� تالش دانانریاض�  از سویی
 یهاافتهیدانان �اضین اتفاق افتاد که ریمسائل را دارا باشد. از آن زمان، بارها ا �ل عمومیتحل

هده عمل مشاو در  ل آن را بدانندین که دلیکردند، بدون ا یسازادهیها را پستیولوژیزینوروف
 را دارد. �عیستم طبیز سیش�فت انگ ییکارااده شده یستم پیکردند که س
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ها مدل یاد گرفته بند هستند که در آنهای ساخت دستهی�0 از روش های عصبیشب0ه
 دار آنها نشان دادههای به هم متصل به همراه ارتباطات وزنای از گرهشده به صورت مجموعه

 شود.م�
شود. جعبه سیاه استفاده م�بندهای های عصبی به وفور برای طراح� دستهاز شب0ه
های بندهای مبتن� بر شب0هکارگیری عبارت جعبه سیاه این است که در دستهمنظور از به

توان عصبی ام0ان تفسیر دانش خروج� به هیج وجه وجود ندارد. به عبارت بهتر هرگز نم�
بر های عصبی را به صورت شفاف مشاهده نمود. دقیقا دانش مستتر کشف شده در شب0ه

 هایی کامالî قابل تفسیر هستند.های مبتن� بر درخت و قانون که روشبندعکس دسته
 ،هال دادهیه و تحلیستم تجزیس مفهوم هستند:سه  یدارا �مصنوع یعصب یهاشب0ه

در ی� تعریف کالسی�،  ها.نورون �ا قانون کار گروهیشب0ه  و یا سلول عصبینورون 
اند. عناصر ه به هم متصلکهستند گر ساده صر پردازشعنا ای ازهای عصبی مجموعهه0شب

ن تفاوت یترند با اار سادهیبس های معمول�،گرهای عصبی نسبت به پردازشه0پردازش در شب
�ر اتصال ید یهااز نرون یها با تعداددام از نرونکهر و اد است یار زیها بستعداد آن که

ند و اطالعات ک�ن مییها را تعزان ارتباط آنین اتصاالت میم و مستقل دارد و وزن ایمستق
 رند.یگ�ها قرار من وزنیدر ا

 شدن رهیذخ، ادیز یتواز ،پردازش واحد از قبیل ییها�ژگیو یدارا یعصب یهاشب0ه
از و  یاز شب0ه باعث خراب �ن رفتن بخشیاز بباشند و �ها ممجموعه از وزن �یاطالعات در 

 افزار مقاوم است.سخت یز و خرابینسبت به نو. همچنین شود�شب0ه نمکل کار افتادن 

 هاهای ارزیابی آننتایج الpوریتم های داده کاوی و معیار ۴-٢-۵
 شاخص سه از ها از نظر سالمت مال�،بندی بانکدسته در هامدل ییاراک و قدرت یابیارز یبرا

در این پژوهش فرض صفر، . ردک استفاده توان�م خطای نوع اول و دوم و همچنین دقت کل�
دانیم که خطای نوع اول احتمال رد فرض صفر به و م� سالم بودن بانک در نظر گرفته شده

شرط درست بودن آن و خطای نوع دوم احتمال قبول فرض صفر به شرط غلط بودن آن 
 است. در زیر توضیحات و روابط این سه معیار آورده شده است:

 زمره در سالمنا بانک �ی هک افتد�م اتفاق �هنگام: آلفا) ی(خطا اول نوع یخطا 
 آید:به دست م� زیری که از رابطه شود یبنددسته سالم یهابانک
 یبنددسته سالم یهابانک زمره در هک ناسالم یهابانک تعداد =اول نوع یخطا
 اند.شده یبنددسته سالم به عنوان هک ییهابانک تعداد /نداشده

 یهابانک زمره در سالم بانک �ی هک افتد�م اتفاق �هنگام): بتا یخطا( دوم نوع یخطا 
 آید:به دست م� زیری که از رابطه شود یبنددسته سالمنا
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 یبنددسته ناسالم یهابانک زمره در هک سالم یهابانک تعداد =دوم نوع یخطا
 .اندشده یبنددسته ناسالم عنوان به هک ییهابانک تعداد /اندشده

 آید:به دست م� زیری که از رابطه �لک دقت 
 .هابانک لک تعداد /اندشده یبنددسته �درست به هک هاییبانک تعداد =�لک دقت

 یخطا شود، یبنددسته سالم صورت به بحران مستعدبانک  �ی اگر ،١اعتبار لیتحل در
ی همان روند اشتباه از سوی آن بانک و ادامه عدم هشدار به آن بانک �معن به اول نوع

های مستعد بانک زمره در سالم بانک �ی یبنددسته جهینت هک دوم نوع یخطا اما باشد،�م
 نیهم بهد، شو�م های مال� آن بانکها و نسبتتوجه بیشتر به صورت به منجر است بحران

دارد و از این رو از اهمیت نسبت به خطای نوع دوم  یشتریب نهیهز اول نوع یخطا لیدل
 بیشتری برخوردار است.

 هک است، هشد استفاده مدل یابیارز یبرا شده �معرف اریمع از هر سه پژوهش، نیا در
 یهارتبه در دوم نوع یخطا و اول نوع یخطاپس از آن  و بوده �لک دقت زانیم با اول تیاولو
 .دارند قرار تیاهم نظر از یبعد

 Kی دقت، خطای نوع اول و دوم برای چهار ال�وریتم درخت تصمیم، نتایج مقایسه
زمان� که برای پیش�ویی سالمت  ی عصبیترین همسایه، ماشین بردار پشتیبان و شب0ه0نزدی

های مال� هم ی� سال پیش از وقوع بحران بر اساس نسبت ٩۴یا عدم سالمت بانک در سال 
ز ااین جدول منظور در  ، ارائه شده است.۵اده شوند در جدول و هم دو سال پیش از آن استف

سالم مال� است. همان طور ، ی� سال و دو سال قبل از وقوع وضعیت نا‑٢و  ‑١های عدد
بحران، روش درخت تصمیم ارجحیت بیشتری شود برای ی� سال قبل از وقوع که دیده م�

های بعدی به ش دی�ر دارد و جای�اهنسبت به سه رودرصد)  ٩١به دلیل دقت باالتر (حدود 
همسایه تعلق  ی0تریننزد kی عصبی و در انتها به ترتیب به ماشین بردار پشتیبان، شب0ه

ار ها به ترتیب ماشین بردسالم مال� بهترین روشدارد. برای دو سال قبل از وقوع شرایط نا
 .صبی ماستی عهمسایه و در انتها شب0ه ی0تریننزد k پشتیبان، درخت تصمیم،

های رود دقت تمام� ال�وریتم ها در پیش�ویی بر اساس نسبتهمان طور که انتظار م�
های مال� د وسال قبل را مال� ی� سال قبل تفاوت چشم�یری با پیش�ویی بر اساس نسبت

 دهد. این موضوع موید نکات� است که در بخش آمار توصیف� نیز به آن اشاره شد.نشان م�

                                                                                                                                  
1 Credit Analysis 
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 ۵ جدول
 کاویهای دادهاز طریق روش مدلسازینتایج حاصل از 

 ی عصبیشب0ه ماشین بردار پشتیبان ترین همسایه0نزدی K درخت تصمیم 
 -٢- ١- ٢- ١- ٢- ١- ٢- ١ 

میزان 
دقت 
 مدل

٩٠٫٩١٪ ۶٨٫۴٧٢٫٧٣ ٪٢% ۶٨ %٨٫١٨۶٫٣۶
% 

٧٣٫۶٨١٫٨٢ ٪٨
% 

۵٩٫١٠
% 

خطا
ی نوع 

 اول

۶٫۶٠٫٠٧ ٪٠٫٠٠ ٪٠٫٠٠ %١٣٫٣٣ %١٣٫٣٣ ٪٢٣٫٠٨ ٪٧
% 

٣٣٫٣٣
% 

خطا
ی نوع 

 دوم

١۴٫٢٨٪ ۵٠٫٠٠٪ ۵٧٫١۴% ٧١٫۴٣% ۴٢٫٨۶
% 

١۶٫۶٧٪ ۴٢٫٨۶
% 

۵٧٫١۴
% 

 

همچنین نتایج ال�وریتم درخت تصمیم برای ی� سال و دو سال پیش از وقوع عدم 
 ROE، ۴بر اساس ش0ل نمایش داده شده است.  ۵و  ۴های سالمت مال� به ترتیب در ش0ل

 IDو  NIIدر کنار  ROE، ۵عامل بسیار موثری در پیش�ویی دو سال قبل و بر اساس ش0ل 
 های مناسبی برای ی� سال پیش از بحران هستند.پیش�و کننده

 
تر نمایانگر سالم مال� رنگ تیرهی مدل درخت تصمیم برای دو سال قبل از وضعیت نا. نتیجه۴ش�ل 

 مال� بانک است نمایانگر سالمتتر عدم سالمت مال� و رنگ روشن
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تر نمایانگر سالم مال�. رنگ تیرهی� سال قبل از وضعیت نا برایی مدل درخت تصمیم . نتیجه۵ ش�ل

 است.تر نمایانگر سالمت مال� بانک عدم سالمت مال� و رنگ روشن

 ١٣٩۵ها در سال نتایج پیش بین� وضعیت سالمت بانک ۶-٢-۴
، به همراه پیش�ویی وضعیت سالمت ٩۴ها در سال بانک وضعیت سالمت ۶در جدول 

که  SVM، از دو روش درخت تصمیم و ٩۴ال� سال مهای بر اساس شاخص ٩۵آنها در سال 
 ۵دو ال�وریتم برگزیده برای پیش�ویی ی� سال پیش از وقوع بحران، بر اساس نتایج جدول 

ها در سال بین� وضعیت سالمت مال� بانکدر این جدول به پیش گزارش شده است.بودند، 
، توسط دو مدل درخت تصمیم و ماشین بردار پشتیبان ٩۴های سال با استفاده از شاخص ٩۵

ها بودند، پرداخته شده و در کنار آن وضعیت سالمت مال� مشاهده که دارای بهترین دقت
شود که از میان درخت تصمیم مشاهده م�نیز آورده شده است. با روش  ٩۴شده برای سال 

به وضعیت  ٩۵) در سال ٢١ها (بانک اند ی�0 از آنوجود داشته ٩۴بانک سالم� که در سال  ١۵
) ١۵ها (بانک ، وضعیت ی�0 از آن٩۴بانک ناسالم سال  ٧ناسالم در آمده و همچنین از میان 

اشین بردار پشتیبان مشاهده تغییر پیدا کرده است. با روش م ٩۵به سالمت مال� در سال 
نیز سالم باق� مانده و همچنین از  ٩۵، در سال ٩۴بانک سالم در سال  ١۵شود که هر م�

ادامه داده و سایرین  ٩۵بانک به وضعیت ناسالم خود در سال  ۴بانک ناسالم، تنها  ٧میان 
دل به وضعیت اند. توجه داریم که هر دو م) به سالمت مال� رسیده١۶و  ١۵، ١٠های (بانک

ها در سال اتفاق نظر دارند که تمام� آن ٩۵در سال  ١٨و  ١٢، ۴، ٣های ناسالم مال� بانک
 .اندهای ناسالم بودهنیز جزو بانک ٩۴
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 ۶جدول 
 ٩۵سال در ها بین$ وضعیت سالمت مال$ بانکپیش

 ٩۵بین� وضعیت سال پیش ٩۴وضعیت سال  شماره بانک
 ماشین بردار پشتیبانروش  روش درخت تصمیم  
 سالم سالم سالم ١
 سالم سالم سالم ٢
 ناسالم ناسالم ناسالم ٣
 ناسالم ناسالم ناسالم ۴
 سالم سالم سالم ۵
 سالم سالم سالم ۶
 سالم سالم سالم ٧
 سالم سالم سالم ٨
 سالم سالم سالم ٩

 سالم ناسالم ناسالم ١٠
 سالم سالم سالم ١١
 ناسالم ناسالم ناسالم ١٢
 سالم سالم سالم ١٣
 سالم سالم سالم ١۴
 سالم سالم ناسالم ١۵
 سالم ناسالم ناسالم ١۶
 سالم سالم سالم ١٧
 ناسالم ناسالم ناسالم ١٨
 سالم سالم سالم ١٩
 سالم سالم سالم ٢٠
 سالم ناسالم سالم ٢١
 سالم سالم سالم ٢٢

 

 نتیجه گیری ۴
بسیار حایز اهمیت  بخش بانک� هایشوکی دهندهشدارهای هسی�نال دریافت زود هنگام

�وهای های سالمت مال� به عنوان پیشبخش� شاخصهدف پژوهش حاضر، بررس� اثراست. 
ی درخت تصمیم، شب0ه شامل کاویمختلف دادهال�وریتم  ۴ های بانک�، با استفاده ازبحران

به همراه مدل آماری رگرسیون ترین همسایه و ماشین بردار پشتیبان نزدی� k عصبی،
بانک  ٢٢ی ترازنامهاطالعات مندرج در از  به منظور دستیابی به این هدف، .استلوژستی� 



 ۴٧٩ �در نظام بانک �هشدار زودهنگام ورش0ستگ یستمس �طراح 

 

نتایج  .هاستفاده شد ١٣٩۴تا  ١٣٩٠ایران� ط� سالهای مجاز ی مال� اعتباری و موسسه
صمیم و دهد که باالترین دقت مربوط به روش های درخت تها نشان م�ی این مدلمقایسه

درصد دقت است. همچنین بر اساس مدل  ٨۶و  ٩١ماشین بردار پشتیبان به ترتیب با 
)، درآمد کارمزد ROEرگرسیون لوژستی� و درخت تصمیم، بازده به حقوق صاحبان سهام (

مهمترین پیش�وهای سالمت مال�  )LDو کل تسهیالت به کل سپرده ( )NIIبه درآمد کل (
روند که اثر کاهش� در احتمال عدم قوع بحران به شمار م�پیش از وی� بانک، ی� سال 
 نمایند.سالمت مال� ایفا م�
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 داریپا یبستر رشد اقتصاد �مال ثبات
 ۵٠١‑۴٨٣ صفحات

 یشورهاکرابطه ساختار نظام ضمانت سپرده  �بررس
 آنها �منتخب با درجه ثبات مال

 †یائ�حسن ک *یمحمد طالب

 چMیده
باشد.  �م �ثبات مال یشور برقرارکجاد نظام ضمانت سپرده در هر یاز اهداف ا ی�0اساسا 

رده اند که کنظام ضمانت سپرده خود انتخاب  یرا برا �مختلف ساختار متفاوت یشورهاک
تحت پوشش،  یهاسپرده �،مال یننحوه تام �،استقالل حقوق یریت،آن نحوه مد ینمهمتر

 �مقاله بررس ین. هدف از نگارش اباشد�م �در زمان ورش0ستگ اهو نقش آن یفمحدوده وظا
منظور  ین. بدباشد�م �ساختار نظام ضمانت سپرده و درجه ثبات مال هاییژگ�و یانارتباط م

 �است و درجه ثبات مالکشور منتخب استخراج شده ٧٠نظام ضمانت سپرده در  هاییژگ�و
 – من یو آزمون ناپارامتر یف�از آمار توص استفادهها محاسبه شده است. سپس با آن یراب یزن
نظام ضمانت سپرده و درجه ثبات  یساختار هاییژگ�و یانشده است تا ارتباط م �سع یتن�و

نت که نظام ضما ییکشورها دهد�نشان م یقتحق یج. نتایردقرار گ یابیها مورد ارزدر آن �مال
ها را است، تنها نقش بازپرداخت سپرده قلمست �ست، از لحاظ حقوقین �ها دولتسپرده در آن
ت بحران هست و یریمد یبرا �نیشیر پیذخا یند، داراک�ن میرا تضم �دولت یهادارد، سپرده

ثبات  از یبر عهده دارد، به طور نسب کبان �ستگ0ها را در زمان ورشییردن داراکنقش نقد 
 برخوردار هستند. یباالتر �مال
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 مقدمه ١
 �ارکان نظام مال ترین�از اساس ی�0 یها و موسسات اعتباربانک ایجاد ثبات مال� در میان

هر کشور موظف  �در نظام مال �مختلف ییاست که نهادها یلدل ینو به هم شود�محسوب م
 یموسسات اعتبار ایجاد ثبات در میان یفهکه وظ ییاز نهادها ی�0هستند.  به برقراری ثبات

متحده  یالتا یهسپرده جهان متعلق  یمهنظام ب ینتر یم�. قداستسپرده  یمهرا دارد نهاد ب
 ینو تضم �ثبات مال یجادو با هدف ا ١٩٣٣سال  یباشد که بر اساس قانون بانکدار �م ی0اامر

. شود�شناخته م فدرال یسپرده یمهشد و با عنوان شرکت ب یجادسقف ا ی�سپرده افراد تا 
 یشتردر حال حاضر ب نهاد ضمانت سپرده رفتند و یجادسمت ا به یزکشورها ن یربعدها سا

 .کنند�افراد استفاده م یهاضمانت سپرده ینهاد برا ینجهان از ا یکشورها
ی� نظام ضمانت سپرده کارا هم با ایجاد اطمینان در میان سپرده گذاران خرد هراس 

دهد و هم با پایش به موق� ریس� ها کاهش م�ها را در میان آنورش0سته شدن بانک
کند. با توجه به اینکه تجربه ها ممانعت م�از رفتارهای پرخطر در آن موسسات اعتباری عضو

دهد این نظام در هر کشور دارای پیاده سازی نظام ضمانت سپرده در جهان نشان م�
های متفاوت� است سوال� که این مقاله در پی پاس� دادن به آن است این است که آیا ویژگ�

 درجه ثبات مال� در این کشورها ارتباط� وجود دارد؟های نظام ضمانت سپرده و میان ویژگ�
وجود  یاتدر ادب یادیمطالب ز �ثبات مال یجادضمانت سپرده در ا یمورد نقش نهادها در

 یمهو نظام ب �موجود در نظام بانک هاییس�نقش ر �) به بررس٢٠٠٩( �و اباس یسدارد. داو
کشور را مورد استفاده قرار  ۶۴بانک از  ٩١۴مربوط به  یهاها دادهاند. آنسپرده پرداخته

سپرده  یمهکه نظام ب اندیدهرس یجهنت ینبه ا GMM یونمدل رگرس ی�اند و با استفاده از داده
ها در بانک یس�ر یتموجب بهبود وضع یو سودآور هاییدارا یفیتک یشافزا یقاز طر

 .شود�م
 هایژگ�جهان را از لحاظ و مختلف یسپرده در کشورها یمه) نظام ب٢٠٠١( ینو ک کونت

مختلف را در  ینهاد در کشورها ینا یتموفق یزاناند و مقرار داده یسهو مشخصات مورد مقا
کونت و هم0اران  یناند. همچنقرار داده �شده مورد بررس یجادا �مال یهابحران یریتمد

ضمانت سپرده در جهان  ینهادها یعمل0ر یهاو شاخص هایژگ�و یسه) به مقا٢٠١۴(
 اند.قرار داده یابیرا مورد ارز �ثبات مال یجاداند و نقش هرکدام در اپرداخته

) با استفاده از روش رگرسیون� پانل به بررس� ارتباط میان نظام ضمانت ٢٠١۴یاگسیالر (
 ٢٠١٣تا  ٢٠٠٢ها و موسسات اعتباری ترکیه در دوره زمان� سپرده و درجه ریس� پذیری بانک

دهد موسسات� که پوشش بیشتری دارند دارای ریس� پردازد. این بررس� نشان م�م�
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) ٢٠١٠اعتباری و نرخ بهره باالتر و ریس� نقدینگ� پایین تر هستند. انگیناند و ویهلبرگ (
 اند.مطالعه مشابه� را در مورد کشورهای نوظهور انجام داده

ت موجود نقش نظام ضمانت سپرده در نکته حایز اهمیت این است که در همه ادبیا
ها و موسسات اعتباری مورد بررس� قرار گرفته است و تا کنون بررس� ارتباط عمل0رد بانک

نظام ضمانت سپرده با ثبات مال� به ش0ل کل� در ادبیات انجام نشده است. در واق� نوآوری 
مال� به محاسبه شاخص های سالمت اصل� این مقاله این است که ابتدا با استفاده از شاخص

های نظام ضمانت سپرده در کشورها ارتباط پردازد و سپس با استفاده از ویژگ�ثبات مال� م�
 کند.ها را بررس� م�ها و درجه ثبات مال� آنمیان این ویژگ�

های نظام ضمانت سپرده کشورهای مختلف استخراج شود. در این رابطه ابتدا باید ویژگ�
ها را که شامل نحوه مهمترین این ویژگ�نجمن بین الملل� بیمه گران سپرده ای اپای�اه داده

های تحت پوشش، محدوده وظایف و مدیریت، استقالل حقوق�، نحوه تامین مال�، سپرده
در مرحله بعد  .کندباشد را به صورت ساالنه منتشر م�ها در زمان ورش0ستگ� م�نقش آن

کشورها ی� شاخص محاسبه شود. در این حوزه  باید برای سنجش درجه ثبات مال� در
تواند مفید باشد. در نهایت برای م� IMFهای سالمت مال� منتشر شده توسط شاخص

های نظام ارتباط شاخص ثبات مال� با ویژگ� SPSSکشورهای منتخب با استفاده از نرم افزار 
 ضمانت سپرده مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

شود. در بخش سوم با ای نظام ضمانت سپرده در جهان بررس� م�هدر بخش دوم ویژگ�
های ثبات مال� استخراج خواهد شد و در بخش های سالمت مال� شاخصاستفاده از داده

های نظام ضمانت سپرده به ش0ل توصیف� و چهارم ارتباط میان شاخص ثبات مال� و ویژگ�
ن� بررس� خواهد شد. در نهایت در بخش ویت –همچنین با استفاده از آزمون ناپارامتری من 

 شود.پنجم به ارائه خالصه نتایج و دستاوردهای مقاله پرداخته م�

 نظام ضمانت سپرده یساختار یها�ژگیو ٢
مختلف جهان را ساالنه  ینظام ضمانت سپرده در کشورها یتکه وضع یاداده ی�اهپا مهمترین

انجمن  ینا باشد�) مIADI( گران سپرده یمهب �الملل ینانجمن ب دهد�قرار م �مورد بررس
 یآورعضو را جم� ینظام ضمات سپرده کشورها یتبه طور ساالنه وضع یدان�م �بررس ی�در 

سال  ین انجمن براین گزارش منتشر شده ای. آخرکند�عموم منتشر م رتو به صو کند�م
 ٢٠١۴ان در سال شور جهک ١١٧ه در بردارنده اطالعات نظام ضمانت سپرده کاست  ٢٠١۵

نظام  یها�ژگیان ویارتباط م �ن مقاله در نظر دارد به بررسیه اکنیباشد. با توجه به ا�م



 یو ارز �پول یهااستیس ساالنه شیهما نیوهفتمستیت بمجموعه مقاال ۴٨۶

ن ین قسمت مهمتریها بپردازد در اآن �مال تت ثبایشورها و وضعکضمانت سپرده در 
 رد.یگ�قرار م �مربوط به نظام ضمانت سپرده مورد بررس یها�ژگیو

مورد  یشورهاکدرصد  ۵۵در  IADIبر اساس گزارش  :�حقوقت و استقالل یریمد نحوه
بوده  �ر دولتیت نهاد غیریدرصد مد ۴۵بوده و در  �ت نهاد ضمانت سپرده دولتیریمطالعه مد

 �ه از لحاظ حقوقکهستند  ینهاد ضمانت سپرده ا یشورها داراکدرصد از  ٧٣ن یهمچناست. 
 کر نهادها مانند بانیرمجموعه ساینهاد ضمانت سپرده ز یدرصد دارا ٢٧مستقل است و 

 ١ل شماره 0در ش �ت و استقالل حقوقیریت مدیباشند. اطالعات مربوط به وضع�م یزکمر
 آمده است.

 

 
 ضمانت سپرده در جهان ینهادها �ت و استقالل حقوقیرینحوه مد .١ش�ل 
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درصد  ٩۴نشان داده شده است در  ٢ل شماره 0ه در شکهمانطور  ت:یبودن عضو �الزام
درصد  ۶است و در  �در نهاد ضمانت سپرده الزام یت نهادها و موسسات اعتباریشورها عضوک
 ند.یت نظام ضمانت سپرده درآی�ر موسسات مختار هستند تا به عضوید

 
 ت در نظام ضمانت سپردهیبودن عضو �الزام .٢ش�ل 

اد ضمانت مورد مطالعه نه یشورهاکشتر یدر ب ف نهاد ضمانت سپرده:یمحدوده وظا
عضو را  یموسسات اعتبار �ط ناتوانیمردم در شرا یهافه بازپرداخت سپردهیسپرده تنها وظ

مانند  ی�ریف دیشورها نهاد ضمانت سپرده وظاکدرصد از  ٣۶تنها در  ٣ل 0دارد. براساس ش
 باشد.�م یر را دارایا بر عهده گرفتن نقش گزیان و یز ی، حداقل ساز�سیر یحداقل ساز

 
 ف نهاد ضمانت سپردهیوظا .٣ش�ل 
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 ۴ل شماره 0ه در شکهمانطور  :یارز یهاسپرده یا �دولت یهاپوشش به سپرده ارائه
شورها تحت پوشش نظام ضمانت کدرصد از  ٢٣تنها در  �دولت یهاشده است، سپرده �بررس

 یهامشمول پوشش یارز یهاشورها سپردهکدرصد از  ۶٩ه در ک �سپرده هستند در حال
 شوند.�نظام ضمانت سپرده م

 

 
 ضمانت سپرده یدر نهادها یو ارز �دولت یهات پوشش سپردهیوضع .۴ش�ل  

درصد از  ٨٣دهد در �نشان م IADIگزارش  نظام ضمانت سپرده: �ن مالینحوه تام
 �ستگ0ا وقوع ورشیبحران و  ی�ش از بروز ینظام ضمانت سپرده پ �مورد بررس یشورهاک

 یهابازپرداخت سپرده یاز برایمنابع مورد ن یصندوق و جم� آور ی�جاد یاقدام با ا کبان ی�
ن منابع یتام �ستگ�0ر پس از بروز ورشیدرصد د ١٧ه در در ک �ند در حالک�تحت پوشش م

از  �افتیت دریدرصد موارد نرخ حق عضو ۵٢ن در یرد. همچنیگ�مربوط به آن صورت م
براساس  �افتیت دری�ر نرخ حق عضویدرصد د ۴٨ه در ک �موسسات عضو ثابت است در حال
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 ینهادها �ن مالیند. نحوه تامک�ر مییتغ یموسسه اعتبار �سیمانند درجه ر �طیشرا
 شده است. �بررس ۵ل شماره 0ضمانت سپرده جهان در ش

 

 
 ضمانت سپرده ینهادها �ن مالینحوه تام .۵ش�ل 

مورد  یشورهاکدرصد از  ٣٠در  ۶ل شماره 0بر اساس ش :�ستگMند ورشینقش در فرا
باشد. �را دارا م �ستگ0ورش ییا مسئول اجرایو  �نهاد ضمانت سپرده نقش متول �بررس

موسسه  یهاییردن داراکدرصد از موارد نهاد ضمانت سپرده مسئول نقد  ٣٢ن در یهمچن
 باشد.�سته را دارا م0ورش �مال
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 ضمانت سپرده ینهادها �ن مالینحوه تام .۶ش�ل 

درصد از  ۵٠انجام شده در  �براساس بررس :�ستگMند ورشیفرا �رساخت حقوقیز
باشد. �ز قابل اجرا مین �عموم �ستگ0ن انحالل و ورشیقوان یبرمبنا �ستگ0شورها ورشک

ن یها را در قوانکبان �ستگ0ورش یبرا �مشخص یهاشورها روشکدرصد از  ۵٣ن یهمچن
ل شماره 0در ش �ستگ0ند ورشیفرا �رساخت قانونیاطالعات مربوط زاند. ردهک �نیش بیخود پ

 نشان داده شده است. ٧
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 ضمانت سپرده ینهادها �ن مالینحوه تام .٧ش�ل 

 آن یریاندازه گ یهاو شاخص �درجه ثبات مال ٣
استفاده شده است.  �متنوع یاز روش ها یاتدر ادب �درجه ثبات مال یریمنظور اندازه گ به

 یهاشاخص یب) با استفاده از ترک٢٠١۵( ی�و کارانوو ی�مطالعات مانند کارانوو �در برخ
 یبرا ی0پارچهشاخص  ی�شده است تا  �سع شود�منتشر م IMFکه توسط  �سالمت مال

از مطالعات مانند هولو، کرمل و  �در برخ ی�رد یشود. از سو ارائه �ثبات مال یریاندازه گ
قرار گرفته  �در مقابل استرس مال �) مفهوم ثبات مال٢٠٠٧( یرنلسون و پ یا) ٢٠١٢لودکا (

 �مربوط به استرس مال یبیو ترک ییجز یهاشده است با محاسبه شاخص �است و سع
که  �اساس مشاهدات ینو برا یرندقرار گ اییبا استرس باال مورد شناس یکشورها یاموسسات 

 یمطالعه برا ینهند بود. در اخوا یشترب �ثبات مال یباشند دارا یاسترس کمتر یدارا
که در مرحله  یبترت یناز روش اول استفاده شده است. به ا �محاسبه شاخص درجه ثبات مال

در مرحله  انداردسازیانتخاب شده است و پس از است �سالمت بانک یهااز شاخص �اول برخ



 یو ارز �پول یهااستیس ساالنه شیهما نیوهفتمستیت بمجموعه مقاال ۴٩٢

ارائه شود که درجه ثبات  یبیشاخص ترک ی�شده است  �ها سعشاخص ینا یببعد با ترک
 منتخب را نشان دهد. یکشورها �مال

است که  ینها اکشور هستند که مالک انتخاب آن ٧٠مطالعه  ینمنتخب در ا کشورهای
 �سالمت بانک یهاو شاخص IADIمربوط به نظام ضمانت سپرده  یاداده ی�اههم در دو پا

IMF باشد. از  یلها تکما در همه شاخصهمربوط به آن یهاحضور داشته باشند و هم داده
 هستند. یافتهتوسعه  یزکشور ن ٢۶درحال توسعه هستند و  ورکش ۴۴منتخب  یکشورها یانم

استفاده شده است.  IMF �اطالعات ی�اهاز پا �سالمت بانک یهااستخراج شاخص برای
در طول  مختلف یکشورها ی�به تفک �مربوط به عمل0رد نظام بانک یهاداده ی�اهپا یندر ا

ها که ای از شاخص) از مجموعهFSIs( ١های سالمت مال�. شاخصباشد�زمان موجود م
کند، تش0یل شده است. در اصل تکامل این گیری م�سالمت سیستم مال� کشور را اندازه

ی بخش مال� را نشان دهد و به نقاط ضعف احتمال� های بالقوهها، باید آسیب پذیریشاخص
 یها �ثباتیب یهای بالقوهروی شاخص FSIsاشاره کند. اولین مطالعه در مورد استفاده از 

 ) ط�٢٠١٣. بتز و هم0ارانش (انجام شد) ٢٠٠٧( سیاک و اس0اکبخش بانک� توسط 
الوصول به تسهیالت اعطایی، نسبت دارایی تحقیقاتشان دریافتند که نسبت مطالبات مش0وک

 های مال� هستندترین نسبتریس�0 به دارایی کل و نسبت هزینه عملیات� به کل هزینه از مهم
 .نندک یابیرا ارز �انند ثبات مالتو�ه مک

 هایییدارا یهموجود چهار شاخص نسبت سرما یهاشاخص یناز بدر مطالعه حاضر، 
و  ییبه کل مطالبات، نسبت سود به دارا یرجاریغ الباتنسبت مط یس�،موزون شده به ر

ماره ها در جدول شآن یتانتخب شدند که خالصه وضع هایینقد به کل دارا هاییینسبت دارا
مربوط به نظام ضمانت سپرده کشورها  یهاشاخص ینکهنشان داده شده است. با توجه به ا ١

 ٢٠١۴ یهاسال یانگینم �بانک متسال یهادر مورد شاخص شود،�م ٢٠١۴مربوط به سال 
ر قرا �مورد بررس ٢٠١۴کشورها بعد از سال  �ثبات مال یتاستفاده شده است تا وضع ٢٠١۶تا 
 .یردگ

                                                                                                                                  
1 Financial Soundness indicator 



 ۴٩٣ آنها �منتخب با درجه ثبات مال یرابطه ساختار نظام ضمانت سپرده کشورها �بررس 

 

 ١ جدول
 ٢٠١۶ ‑ ٢٠١۴ یانگینمنتخب م یدر کشورها $سالمت مال یهاشاخص

 
های سرمایه دارایی

موزون شده به 
 ریس�

نسبت مطالبات 
غیرجاری به کل 

 مطالبات
 سود به دارایی

های نقد به دارایی
 هاکل دارایی

کشورهای درحال 
 توسعه

١٧٫۶۵ ۶١٫ ٫٧٢۴۴ ٢٨٫٣٢ 

کشورهای توسعه 
 یافته

١۶٫۴٧ ۶٠٫ ٫٨٩۵٢ ٩۶٫٨٨ 

 

روش استاندارد شوند.  ی�ها با شاخص ینا یدفوق ابتدا با یهاشاخص یباز ترک پیش
ها از دو روش استفاده شده است. در روش اول استاندارد شاخص ینا یاستانداردساز یبرا

از  ی�0 مشاهدات صورت گرفته است. اگر  یارو انحراف مع یانگینبا استفاده از م یساز
 :شود�استاندارد م یرشاخص به صورت ز ینا اشدب �السالمت م یهاشاخص

 ١ 

مطالعات مانند  �در برخ �محاسبه شاخص ثبات مال یبرا یروش استانداردساز این
شاخص مثبت  ین) مورد استفاده قرار گرفته است. اگر مقدار ا٢٠١٣و کوتان ( یبوگلود ی�،سو

 یتکل مشاهدات است و وضع یانگیناز م یشتراست که مشاهده ب ینباشد نشان دهنده ا
 یرشاخص نشان اس ضعف مشاهده نسبت به سا ودنب �که منف �دارد در حال یمطلوب

 مشاهدات دارد.

 یعشده از تابع توز �) معرف١٩٩۴که توسط استوارت و اورد ( یاستاندارد ساز یبرا دوم روش
مطالعات از جمله هولو،  �روش در برخ ین. اشود�مشاهدات استفاده م یبرا یتجرب �تجمع

روش  یناستفاده شده است. در ا �محاسبه شاخص ثبات مال یبرا یز) ن٢٠١٢کرمل و لودکا (
را به صورت  محاسبه شاخص استاندارد ابتدا مشاهدات  یبرا یم،دار همشاد Nکه  �زمان

 ین. به اکنیم�استخراج م را  یعن�و رتبه هر مشاهده  کنیم�بزرگ به کوچ� مرتب م
 عبارتست از:  یتجرب �تجمع یعتابع توز یبترت

 ١ ١ 



 یو ارز �پول یهااستیس ساالنه شیهما نیوهفتمستیت بمجموعه مقاال ۴٩۴

که  شود�هر شاخص محاسبه م یبرا ی�صفر و  ینشاخص استاندارد ب ی� یبترت ینبه ا
 آن مشاهده دارد. یتشاخص نشان از باالتر بودن رتبه و بهتر بودن وضع ینبودن ا یشترب

با استفاده از  یدمورد نظر با �سالمت مال یهااز استاندارد کردن هرکدام از شاخص پس
 �ثبات مال یشاخص واحد برا ی�شوند تا  یبها با هم ترکشاخص ینموزون ا یریگ یانگینم

درصد به شاخص نسبت  ۴٠ یعن�وزن  یشترینب یهسرما یتاستخراج شود. با توجه به اهم
 یدرصد ٣٠است. بعد از آن وزن  یافتهاختصاص  یس�شده به ر زونمو هایییبه دارا یهسرما

به شاخص  یدرصد ١٠و  ٢٠وزن  یببه کل مطالبات و به ترت یجار یربه شاخص مطالبات غ
که از  ٢شماره است. در جدول  یافتهاختصاص  یینقد به کل دارا هایییو دارا ییسود به دارا

محاسبه شده  �مربوط به شاخص ثبات مال یف�شده است، آمار توص استخراج SPSSنرم افزار 
است که با استفاده  �شاخص ثبات مال FSI 1ذکر است منظور از  یانشان داده شده است. شا

است که با  �منظور شاخص ثبات مال FSI 2محاسبه شده و منظور از  یانسو وار یانگیناز م
 محاسبه شده است. یتجرب �تجمع یعاستفاده از تابع توز

 ٢ جدول
 منتخب یدر کشورها $ثبات مال یهاشاخص یف$آمار توص

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 
Deviation 

Kurtosis 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 
Std. 

Error 
FSI1 ١٫ ‑٠٫٨١ ٧٠۶۵ ٠٫ ٠٫٠٠٠٠۴٩٢۶۵ ٠٫٨٧۵ ٠٫۵۶۶ 
FSI2 ٠٫ ٠٫٩١ ٠٫١٠ ٧٠۵٠٫١٢ ٠٫١٨٢٧٢ ٠٧١۵‑ ٠٫۵۶۶ 
Valid N 
(listwise) ٧٠       

 

�ارتباط ساختار ضمانت سپرده و درجه ثبات مال �بررس ۴ 
شود تا ارتباط میان ساختار ضمانت سپرده و درجه ثبات مال� در در این قسمت سع� م�

که در بخش  FSI 2و  FSI 1کشورهای منتخب مورد بررس� قرار گیرد. با توجه با دو شاخص 
قبل برای هر کشور محاسبه شد، اکنون این ام0ان وجود دارد تا وضعیت این شاخص در 

باشند ارزیابی شود. در کشورهایی که ساختار متفاوت� از نظام ضمانت سپرده را دارا م�
های مختلف میانگین شاخص ثبات مال� برای گروه ٩و ش0ل  ٨نمودارهای موجود در ش0ل 

های های نظام ضمانت سپرده در کشورها بررس� شده است. با وجود اینکه شاخصاز ساختار
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FSI 1  وFSI 2 های ساختاری متفاوت ارائه هر دو تحلیل مشابه� از ثبات مال� در گروه
با استفاده از تفاوت مشاهده از  FSI 1دهند اما از آنجا که استانداردسازی در شاخص م�

 دهد.شاخص به نحو بهتری تفاوت در ثبات مال� را نشان م� میانگین صورت گرفته است، این

 
 های متفاوت از ساختار نظام ضمانت سپردهدر گروه FSI 1میانگین شاخص ثبات مال�  .٨ل ش�

ن یانگی، م٨ل 0در ش FSI 1 �بر اساس نمودار ثبات مال مدیریت و استقالل حقوق�: نحوه
ل کن یانگیمتر از مکاست  �ضمانت سپرده دولتت نهاد یریه مدک ییشورهاکدر  �ثبات مال

 �ن ثبات مالیانگینهاد ضمانت سپرده م �ت خصوصیریبا مد یشورهاکه در ک �است در حال
ه نهاد ضمانت سپرده در ک ییشورهاکدر  �ن ثبات مالیل است. همچنکن یانگیباالتر از م

ه نهاد ک ییشورهاکه ک �ل است در حالکن یانگیشتر از میاست ب �استقالل حقوق یها داراآن
 دارند. یمترکست ثبات ین �استقالل حقوق یضمانت سپرده دارا

ها نهاد ه در آنک ییشورهاکبر اساس نمودار  محدوده وظایف نهاد ضمانت سپرده:
ها را بر عهده دارد فه بازپرداخت سپردهیتنها وظ �ستگ0ضمانت سپرده در صورت بروز ورش

ها نهاد ضمانت ه در آنک ییشورهاکهستند نسبت به  یشتریثبات ب ین دارایانگیبه طور م
 باشد.�م یشتریب یهانقش یسپرده دارا
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 های متفاوت از ساختار نظام ضمانت سپردهدر گروه FSI 2میانگین شاخص ثبات مال�  .٩ش�ل 

 یارز یهادر مورد پوشش سپرده :یارز یهاسپرده یا �دولت یهاپوشش به سپرده ارائه
را  یارز یهاه نظام ضمانت سپرده سپردهک ییشورهاکامال متفاوت است. کجه ینت �و دولت

 �دولت یهاه سپردهک ییشورهاکه ک �هستند در حال یمترکثبات  یدهد دارا�ز پوشش مین
 هستند. یشتریثبات ب ین دارایانگیها تحت پوشش نظام ضمانت سپرده است به طور مدر آن

 یدارا یشورهاک �ن مالیدر مورد نحوه تام سپرده: نحوه تامین مال� نظام ضمانت
ه در مورد ک �دارند در حال یشترین ثبات بیانگیبه طور م �ن مالیتام یبرا �نیشیصندوق پ

 رد.کشورها اظهار نظر کان یتوان نسبت به تفاوت م�ت براساس نمودار نمینرخ حق عضو
:�ند ینهاد ضمانت سپرده در فرا �تیریدر مورد اثر نقش مد نقش در فرایند ورشMستگ

شتر از ین نقش را ندارند ثبات بیه نهاد ضمانت سپرده اک ییشورهاکدر  �ستگ0ورش
 ییشورهاکن نقش بر عهده نهاد ضمانت سپرده قرار داده شده است اما یه اکاست  ییشورهاک
ر عهده ل دار را ب0موسسات مش ییردن داراکنقش نقد  یها داراه نهاد ضمانت سپرده در آنک

 هستند. یشتریب �ثبات مال ین دارایانگیدارد به طور م
:� �ند حقوقیه فراک ییشورهاکبراساس نمودار  زیرساخت حقوق� فرایند ورشMستگ

رد از ثبات یگ�صورت م �عموم �ستگ0بر اساس قانون ورش یموسسات اعتبار �ستگ0ورش
ر یمشخص گز یهاقانون روشه در ک ییشورهاکت یبرخوردار هستند و در نها یشتریب �مال
 اند.ردهکرا تجربه  یمترکن ثبات یانگیاند به طور مردهک �نیش بیرا پ
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پردازیم این است که با توجه به اختالف میانگین شاخص سوال� که در این قسمت بدان م�
توان از لحاظ آماری ثبات مال� در کشورهایی با وضعیت نظام ضمانت سپرده متفاوت، آیا م�

داری این اختالف را تایید کرد؟ به عبارت دی�ر آیا اختالف میانگین شاخص ثبات مال� معن� 
ای زیاد است که از لحاظ آماری معن� به اندازه ٩و  ٨های مختلف نمودارهای اش0ال در گروه

محاسبه شده دارای توزیع نرمال بودند برای پلس�  FSI 2و  FSI 1های دار باشد؟ اگر شاخص
کردیم برای بررس� استقالل میانگین دو نمونه مستقل استفاده م� tاز آزمون به این سوال 

ها نرمال نیستند باید از آزمون اما با توجه به اینکه در قسمت قبل نشان دادیم این شاخص
 ویتن� برای بررس� معن� داری تفاوت دو گروه از کشورها استفاده کنیم. ‑استقالل من

 و است مستقل گروه دو تیوضع سهیمقا یبرا یا سهیمقا آزمون ی� �تنیو–آزمون من
 ی� هک آزمون نیا از است بهتر باشند یبیترت �فکی صورت به مطالعه ی� یها داده �وقت

 یطرد. هرگاه شراکاست، استفاده  tمون دو نمونه مستقل آز معادل و یپارامتر ریغ آزمون
و نرمال  یوستهپ یرهامتغ یعن�موجود نباشد،  یرهادر متغ یپارامتر یهااستفاده از آزمون

 یعن�ندارد  �فرض یشپ یع،آزمون ش0ل توز ین. در اشود�آزمون استفاده م یننباشند از ا
 تواننم� دو نمونه مستقل tاز آزمون  چنین شرایط�در  نرمال باشد. یرغ یانرمال و  تواند�م

شده باشد، به علت  یریاندازه گ یبیاس ترتیه در مقک یرین متغیانگیرا میزکرد استفاده 
 ن را نخواهد داشت.یانگیم �و مفهوم واقع �سان نبودن فاصله واحدها، معنی0

سه یمقا ثبات مال� را در دو گروه از کشورها با همم یخواه �د مینکفرض براین اساس، 
 گروهبر اساس اطالعات به دو انتخاب و افراد نمونه را  �را به صورت تصادف کشور N. مینک

ه ک یدوم به طور گروهدر  کشورهای n2اول و  گروهدر  کشورهای n1م (یده �اختصاص م
n2+n1=N(. ها رتبه نوشته و به آنافزایش� ب یآن ها را به ترت شاخص ثبات مال� حال

 �م R1و  R2ب آن ها را یرده و به ترتکهر گروه را محاسبه  یهادهیم. سپس مجموع رتبهم�
 م.یده �ر قرار میز ایهم و در شاخصینام

  

را حجم  n2تر و  �وچکرا حجم گروه  n1د ینباشند با یاگر حجم دو گروه با هم مساو
است. چون با داشتن  �افکدر باال  Wاز دو  ی�0د. البته محاسبه یریگروه بزرگ تر در نظر ب�

 شود. �ر مشخص میاز رابطه ز ی�ریاز آن ها د ی�0



 یو ارز �پول یهااستیس ساالنه شیهما نیوهفتمستیت بمجموعه مقاال ۴٩٨

  

 tآزمون  یبرا یدین مفیو جانش یر پارامتریغ یآزمون ها نیتر یاز قو ی�0ن آزمون یا
ر یبه صورت ز ی�صفر و  ین آزمون فرض هایشود. در ا �مستقل، محسوب م یدو نمونه ا

 هستند:

  

رد فرض صفر استفاده  یبرا �تنیو –د از جدول من یباشد با ٢٠متر از کاگر حجم نمونه ها 
تر  �وچکرد. کسه یتر را در نظر گرفته و با مقدار جدول مقا �وچک Wد مقدار یرد. البته باک

از  R1ه مقدار کاست  �ن معنیشود و به ا �از مقدار جدول، باعث رد فرض صفر م Wبودن 
R2 شود. �اد و فرض صفر رد مین دو گروه زیجه اختالف بیتر شده و در نت �وچک 

ه کر یاز شاخص ز Wانس یوار ن ویانگیشتر باشد با توجه به میب ٢٠اگر حجم نمونه از 
 ١٫٩۶مقدار با  درصد ۵اده کرده و مقدار آن را در سطÂ ع نرمال استاندار است استفیتوز یدارا

 م.ینک �سه میول نرمال استاندارد مقااز جد

  

با توجه به  FSI 2و  FSI 1های نتیجه آزمون من ویتن� برای شاخص ٣در جدول شماره 
های نظام ضمانت سپرده نشان داده شده است. در جدول متغیرهای مربوط به ویژگ�

تفاوت قابل  ٠٫٢در سطÂ معن� داری  FSI 2یا  FSI 1های ها شاخصمتغیرهایی که در آن
اند. به این ترتیب با وجود اینکه در مورد همه قبول� داشتند با عالمت ستاره مشخص شده

متفاوت بود اما این تفاوت تنها در مورد پوشش  FSI 2و  FSI 1های ین شاخصمتغیرها میانگ
ها در زمان ورش0ستگ� و داشتن ی� نظام های دولت�، داشتن نقش نقدکردن داراییسپرده

 معن� دار است. ٠٫٢ها در سطÂ خطای گزیر مشخص برای ورش0سته کردن بانک
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 ٣ جدول
با توجه به متغیرهای نظام  FSI 2و  FSI 1های نتایج انجام آزمون من ویتن$ برای شاخص

 ضمانت سپرده
 FSI 1 FSI 2 
 P-Value Stat P-Value Stat 
GovAdm ۶٩٨٫٠  ٩۵٨  ۵٧٩٫٠  ۶٠۵ 
Independency ۶٣۴٫٠  ٨٩٣  ٩۶٣٫٠  ٨٩٣  
PayBox ٣۶٢٫٠  ٧٩۴  ٣٨۵٫٠  ۵٠٠ 
ForeignCurrency ۵٣٣٫٠  ٣٧٨٫٠ ٣٠٨  ۴٠۵ 
GovDeposit* ٠٣٢٫٠  ۴٩٢  ٠٠٨٫٠  ۵٫٢۵۶  
Exante ۴۴٠٫٠  ٢۴۵ ١٩۴٫٠  ۵٫٢۵٨  
FlatRate ٧۴۶٫٠  ۵٨٣ ۶٢۵٫٠  ۵٫۶۵٢  
Liquidator* ١٠٠٫٠  ٣٩١٫٠ ٢٠٢  ٢٢۴ 
Administrator ۵٣٠٫٠  ۴٣٧ ۵٢۶٫٠  ۴٣۶ 
Insolvencylaws ٧٠٣٫٠  ۵٩٨١٫٠ ٨٠  ۵٫٢٩۵  
ResolutionRegime* ٠٩٠٫٠  ۴۶١١٠٫٠ ٨  ۴٧٢ 

 

۵  Hیریگ یجهو نت یبندجم 
شود. بدون ش� نظام ضمانت سپرده ی�0 از ارکان مهم ثبات مال� در هر کشوری محسوب م�

ی� نظام ضمانت سپرده کارا هم با ایجاد اطمینان در میان سپرده گذاران خرد هراس 
دهد و هم با پایش به موق� ریس� ها کاهش م�ها را در میان آنورش0سته شدن بانک

کند. با توجه به اینکه تجربه ها ممانعت م�های پرخطر در آنتباری عضو از رفتارموسسات اع
دهد این نظام در هر کشور دارای پیاده سازی نظام ضمانت سپرده در جهان نشان م�

های متفاوت� است سوال� که این مقاله در پی پاس� دادن به آن است این است که آیا ویژگ�
سپرده و درجه ثبات مال� در این کشورها ارتباط� وجود دارد؟  های نظام ضمانتمیان ویژگ�

های ای انجمن بین الملل� بیمه گران سپرده ویژگ�برای پاس� به این سوال ابتدا از پای�اه داده
که مهمترین آن نحوه مدیریت، استقالل حقوق�، نحوه نظام ضمانت سپرده استخراج شد 

ها در زمان ورش0ستگ� وده وظایف و نقش آنهای تحت پوشش، محدتامین مال�، سپرده
شامل نسبت  IMFهای سالمت مال� منتشر شده توسط سپس با استفاده از شاخص .باشدم�

های موزون شده به ریس�، مطالبات غیرجاری به کل مطالبات، سود خالص سرمایه به دارایی
ی کشورها محاسبه شد. های نقد به کل دارایی ی� شاخص ثبات مال� برابه دارایی و دارایی
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کشور منتخبی که هم در هر دو پای�اه اطالعات� حضور داشتند و هم  ٧٠در نهایت برای 
های ارتباط شاخص ثبات مال� با ویژگ� SPSSها کامل بود با استفاده از نرم افزار اطالعات آن

 نظام ضمانت سپرده مورد ارزیابی قرار گرفت.
ه به اینکه نیاز به استانداردسازی متغیرها بود از دو در محاسبه شاخص ثبات مال� با توج

روش فاصله متغیرها از میانگین و تابع توزیع تجمع� تجربی بدین منظور استفاده شد. با 
استفاده از این دو روش استانداردسازی و بر اساس میانگین گیری موزون متغیرهای مورد 

 FSIو  FSI 1های امه رفتار شاخصمحاسبه شد. در اد FSI 2و  FSI 1استفاده دو شاخص 
در محدوده متغیرهای ضمانت سپرده مورد ارزیابی قرار گرفت و با توجه به اینکه این  2

ها در گروه کردند برای بررس� تفاوت این شاخصها از توزیع نرمال پیروی نم�شاخص
 متغیرهای ضمانت سپرده از آزمون من ویتن� استفاده شد.

دهد با وجود اینکه در مورد همه متغیرها میانگین ده نشان م�نتایج بررس� انجام ش
های متفاوت بود اما این تفاوت تنها در مورد پوشش سپرده FSI 2و  FSI 1های شاخص

ها در زمان ورش0ستگ� و داشتن ی� نظام گزیر مشخص دولت�، داشتن نقش نقدکردن دارایی
ن� دار است. به این ترتیب کشورهایی مع ٠٫٢ها، در سطÂ خطای برای ورش0سته کردن بانک

دهد، نرخ حق عضویت ثابت های ارزی را پوشش م�ها سپردهکه نظام ضمانت سپرده در آن
ها را دارد از ثبات بیشتری ها در زمان ورش0ستگ� بانککند و نقش نقدکردن داراییدریافت م�

های دولت� را ها سپردهر آناند. در مقابل کشورهایی که نظام ضمانت سپرده دبرخوردار بوده
کند ثبات کمتری را کند و از ی� رژیم خاص گزیر در زمان ورش0ستگ� تبعیت م�تضمین م�
 اند.تجربه کرده
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 داریپا یبستر رشد اقتصاد �مال ثبات
 ۵١٧‑۵٠٣ صفحات

 یگزارشpر یددرآمد در معرض خطر بانک و قالب جد
� یمطالعه مورد: الملل�ینب �مال یهاصورتMاز  ی

 کشور �خصوص یهابانک

 †نوربخش یمانا *یدریح یهاد

توسط  ١٣٩۴) در سال IFRSها (بانک �مال یهاصورت یگزارش�ر یدپس از ابالغ قالب جد
خود براساس  یحسابدار یگرگزارش یهپا ییرها موظف به تغبانک �،به شب0ه بانک یبانک مرکز

ر ددرآمد  یآنها و به نحو یبر درآمدها یامر باعث اثرگذار ینشدند. ا یددستورالعمل جد ینا
ر د �به شب0ه بانک یددستورالعمل جد ینابالغ ا �مقاله با بررس ینمعرض خطر آنها شد. در ا

کشور  �خصوص یهااز بانک ی�0بخشنامه را بر درآمد در معرض خطر  ینکه اثر ا یمصدد
 بخشنامه ینابالغ ا مورد استفاده شده است مطالعه اثر رخداد ینکه در ا ی0ردی. روینیمبب
مورد  ٩۵‑٩٣ یهاکه در دوره سال دهد�مطالعه نشان م ینا زبدست آمده ا یج. نتاباشد�م

 سازییادهو اقدام بانک به پ یریگگزارش یداعالم قالب جد )event study( اثر رخداد �بررس
مورد  یهسرما یندوره مورد نظر معنادار است. همچندرآمد در معرض خطر در  یا EARآن بر 

بول بانک قابل ق ٣توافقنامه بال  درموجود  هاییهبا توجه به توص EARمقدار  ینا یبرا یازن
 است.

  

                                                                                                                                  
 h.heydary@cbi.irج.ا.ا.،  یبانک مرکز �،و بانک �پژوهش0ده پول �،کارشناس پژوهش *
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 مقدمه ١
 پذیری و شفافیت؟ کدامی� از اثرات پذیرفتن قالبتغییر، سردرگم$، هرج و مرج؟ یا مقایسه«

IFRS  ریGاست؟ چالش تغییر و مدیریت تغییر ورای پذیرش قالب گزارشIFRS .است« 
 KPMGالملل$ مای� رک، رئیس هیئت مدیره شرکت بین

چالش تفسیر استانداردها و قضاوت در مورد ب0اربردن قالب استاندارد بزرگترین 
برای معامالت واقع� و حقیق� است. مطالعه تغییر  IFRS الملل�گزارش�ری مال� بین

استانداردهای حسابداری به عنوان ی� رخداد در بخش مال� قابل تحلیل و بررس� است. از 
ها پایش آن ل� که توسط کمیته بال برای بانکهای مای�0 از اقالم بسیار مهم صورتطرف� 

ا برونزا توسط مدیران ارشد بانک� مورد تاکید قرار گرفته است، بررس� اثر رخدادهای درونزا و ی
غ در میزان تاثیرپذیری سودآوری و درآمدهای خالص بانک م� باشد. با توجه به اینکه ابال

های بیشتر در افشای اقالم و سرفصل ش0ل نسبتا جدید قالب گزارش�ری مال� موجب شفافیت
های خود ها موظف به افشای درآمدها و هزینهمتفاوت صورت مال� شده است، بنابراین بانک

های مال� و غیر مال� مانند ذخیر مطالبات غیرجاری و تفکی� درآمدهای مشاع شامل هزینه
غییر تتعهدی و تاکید بیشتر بر اند. بنابراین این شفافیت در ابراز درآمدهای و غیرمشاع شده

جهت آنها به سمت درآمدهای نقدی باعث شده است میزان درآمد و سود خالص آنها کاهش 
های مال� به یابد. اما نکته که قابل توجه است این است که آیا این افشای اطالعات در صورت

د در معرض خطر ها بوده و یا باعث افزایش درآمعنوان ی� مان� برای افزایش درآمد بانک
شود؟ برای این مورد الزم است که بر این نکته تایید شود که درآمد در معرض ها م�بانک

های ریس� زای آن بانک در حوزه انواع خطر در ی� موسسه مال� بیشتر متاثر از سیاست
عبارت است از  های استراتژی و تجاری است. به طور ساده درآمد در معرض خطرریس�

در ، که در صورت تغییر ٪٩٩درآمدهای مورد انتظار با سطÂ اطمینان معین ش حداکثر کاه
 سود و یا نحوه شناسایی سود و هزینه در بانکنرخ قیمت ی� فعالیت کارمزدی، یا افزایش 

ای ای و غیربهرهو مدیریت ارشد را از میزان درآمد بهرهاین سنجه، هیات مدیره  .اتفاق م� افتد
به منظور محاسبه این  کند.آگاه م� ایهای مال� و بهرهین هزینهو همچندر معرض ریس� 

گیرد، در سنجه مال�، کلیه ارقام باال و زیر ترازنامه که تحت تاثیر نوسات نرخ سود قرار م�
 شود.محاسبات لحاظ م�

گذرد اما اگرچه هنوز زمان زیادی از ابالغ این دستورالعمل برای شب0ه بانک� کشور نم�
های مال� به خصوص ها در مورد وضعیت صورتن دستورالعمل برای برخ� از بانکاثرات ای
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به طور خالصه استانداردهای جدید اگرچه با  صورت سود و زیان قابل تحلیل و بررس� است.
هنوز فاصله بسیار زیادی را دارد اما با توجه به افشای  IFRSهای حسابداری دستوالعمل

ها و نحوه شناسایی درآمدهای های مال� بانکوضعیت صورت اطالعات با جزییات بیشتر از
ها و... قابلیت اثر گذاری در دو ش0ل مستقیم و غیر گذاریآنها در درآمدهای مشاع، سرمایه

مستقیم را داراست. در ش0ل مستقیم به عنوان مثال با توجه به تغییر نحوه تفکی� درآمدهای 
الوصول قابلیت اثرگذاری بر کاهش درآمدها مش0وکگذاری و یا نحوه حذف مطالبات سرمایه

تواند با ها م�و در نتیجه سود خالص بانک را دارند. در ش0ل غیر مستقیم این دستورالعمل
های مال� مدیران بانک� را به این سمت گیری در افشای اطالعات در صورتتوجه به سخت

ها ت� کم ریس� در انواع تامین مال�های متفاوت از جریانات درآمدی آسوق دهند که در الیه
 های خود کنج0اوی بیشتری به خرج دهند.و اقالم دارایی

 پیشینه تحقیق ٢
ها و ناظران مال� تمام تالش خود را برای توسعه و پایش براساس ادبیات موجود بانک

جمله اند. از افزاری برای پایش ریس� نرخ بهره ب0ار گرفتههای نرمها و زیرساختسیستم
برجسته شده است نحوه ارزیابی، پایش و  هاهای اخیر برای بانکمهمترین نکات� که در سال

های مال� اثرات کوتاه مدت و میان مدت آن محاسبه تغییرات نرخ بهره بر وضعیت صورت
است، به طور عمده در صورت� که بانک دارای محصوالت پیچیده در دارایی و بده� خود 

های مال� و حسابداری برای بانک تور این تغییرات با توجه به دستوالعملباشد پایش و مانی
های متفاوت� برای ارزیابی درآمد در معرض ) روش١٩٩٢ ١حیات� است. (آکال و گرین باوم

ها وجود دارد که مهمترین آنها در نظر گرفتن اثر تغییرات اسم� نرخ بهره و در خطر در بانک
ها است. های مختلف دارایی و بده� های بانکبا توجه به دیرشنظر گرفتن جریانات درآمدی 

 )١٩٩٣ ٢(بوید و گرتلر
ها استفاده هایی که عمدتا برای کیفیت درآمدهای شناسایی شده توسط شرکتی�0 از راه

های مال� به این شود این است که با توجه به نوع استانداردهای مال� حسابداری صورتم�
که آیا این درآمدها مدیریت شده است یا خیر. عمدتا شناسایی درآمدهای نکته پی برده شود 

دهد که تمایل� در میان سهامداران یا ذینفعان اصل� شرکت برای مدیریت شده هنگام� رخ م�
این رویداد وجود داشته باشد. مدیران عمدتا تمایل به مدیریت درآمدها در صورتهای مال� 
                                                                                                                                  
1 Akella, S and S Greenbaum 
2 Boyd, J and M Gertler 
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یا صریح دارند، این روابط مم0ن است تحت تاثیر شرایط  بدلیل وجود قراردادهای ضمن� و
 )٢٠٠١ ٢و واندر و باوود ١٩٩٩ ١موجود سهامداری در بازار سرمایه ش0ل ب�یرد. (هیل� و والن

در برخ� از تحقیقات به این نکته اشاره دارند که نوع قوانین حقوق� کشورها و اینکه آیا از 
 ٤و یا کشورهای با قوانین قضاوت� ٣ن مشخصنظر قوانین حقوق� جز کشورهای با قوانی

ها تاثیر گذار است. زیرا طبق این تحقیقات هستند، در کیفیت ابراز صورت سود و زیان شرکت
گزارش اطالعات صورتهای مال� عمدتا توسط عوامل اقتصادی و نهادی آن کشورها و 

تایج این تحقیقات ) ن٢٠٠٠ ٥گیرد. (بال و دی�رانمشوقات حسابداری تحت تاثیر قرار م�
دهد در کشورهای با قوانین معین بازار سرمایه نسبتا ضعیفتر بوده حمایت از سهامدار نشان م�
ها بوده ها بیشتر از طریق بانکگذار کمتر ش0ل گرفته و نحوه تامین مال� شرکتو سرمایه

 است.
های حسابداری ) نشان دادند که تغییر رویه٢٠١١( ٦در تحقیق� دی�ر نیز دلیس و کوریتاس

ای چ�ونه بر میزان ریس� بازاری بانک و درآمدهای آن تاثیر و نحوه شناسایی درآمدهای بهره
های بهره و نحوه شناسایی دهد که تغییرات افزایش نرخگذارد. نتایج بدست آمده نشان م�م�

 قرار دهد. ها را در معرض ریس� بازاری متفاوت با حاالت قبل�تواند بانکدرآمدها چ�ونه م�
) در مقاله خود نشان دادند که پذیرفتن داوطلبانه ٢٠٠۶( ٧تندلو و وانسترالن

های آلمان� چه تاثیر روی توسط شرکت IFRSاستانداردهای گزارش�ری مال� بین الملل� 
سال استفاده کرده که ‑شرکت ۶٣۶ها دارد. آنها برای مطالعه خود از درآمدهای این شرکت

بوده است. نتایج بدست آمده تایید کرده است  ٢٠٠١ ‑١٩٩٩این نمونه شرکتها برای سالهای 
) ٢٠٠٣( ٨که پذیرش این نوع گزارش�یری برخالف برخ� دی�ر از مقاالت ذکر شده مانند بال

 است.تاثیر چندان� روی درآمد آن شرکت ها و شناسایی و میزان ریس� آنها نداشته 
) نشان دادند ٢٠١۴( ٩همچنین در برخ� دی�ر از مطالعات مانند مقاله لپتیت و دی�ران

که تغییرات ساختاری در نوع محصوالت و سایر قوانین مال� در بانکهای کشورهای منطقه 
                                                                                                                                  
1 Healy and Wahlen 
2 Vander and Bauwhede 
3 Code - Law 
4 Common Law 
5 Ball etal 
6 Delis and Kouritas 
7 Van tendeloo and vanstraelen 
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9 Lepetit etal 
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باعث شده است که با تغییر نوع درآمدهای عملیات�  ٢٠٠٢‑١٩٩۶یورو در سالهای بین 
ن درآمدها و در نتیجه درآمد در معرض خطر آنها نیز به شدت کاهش ها مقدار ریس� ایبانک

ای ثبات بهرهها از درآمدهای بیاند که بانکها باعث شدهیابد. این تغییرات ساختاری بانک
ای جابجا شده و در نتیجه میزان درآمدهای در معرض به طرف درآمدهای باثبات غیربهره

 خطر آنها کاهش یابد.
اه با توجه به مقررات اعمال شده و مصوبه شورای پول و اعتبار دربهمن م در این مقاله

ها، نحوه های مال� بانکبدنبال بررس� اثر استفاده از قالب جدید گزارش�ری در صورت ٩۴
ر ای و غیربهره ای دشناسایی درآمدها و هزینه ها و در نهایت بررس� ارزش درآمدهای بهره

 های کشور هستیم.ررس� برای ی�0 از بانکدوره زمان� مورد ب معرض خطر

 هابه بانک IFRSری قالب گزارشpابالغ  ٣
ای بسیار مهم سرانجام پس از بیش از س� بانک مرکزی ط� بخشنامه ٩۴در بهمن ماه سال 

 های کشور را ابالغ نمود. ط� این بخشنامهسال به تغییر مبنای گزارش�یری مال� بانک
های مال� خود براساس استانداردهای تغییر چارچوب صورتهای کشور ملزم به بانک
جزیی  اگرچه نسخه اولیه این استانداردها با تغییرات� شدند. IFRSالملل� گزارش�ری مال� بین

های نیز همراه بود اما نسخه اصل� آن با افزایش شفافیت مال� موجب شد که صورت ٩۵در سال 
های با جزییات بیشتر در اختیار عموم و یاداشت ها پس از تغییرات� همراه بامال� بانک

ز ادر ادامه نحوه شناسایی درآمد  ١سهامداران خرد قرار ب�یرد. به عنوان نمونه در جدول 
ها و وجه التزام این نوع مطالبات به ش0ل زیر آمده است. مطالبات غیرجاری توسط بانک

ی قبل� حسابداری اعالم شده به اگرچه این نوع شناسایی درآمد در قیاس با استانداردها
شود اما در بلند مدت این کار ها م�ها در کوتاه مدت موجب کاهش سودآوری بانکبانک

باعث افزایش استح0ام و مقاومت بانک با جلوگیری از شناسایی سودهای تعهدی و موهوم� 
 خواهد شد.

گزارش�ری  های مال� تعیین شده برای ش0ل جدیدهمچنین در ی�0 دی�ر از یاداشت
 ها وضعیت وثایق تملی�0 و واگذاری شده در دوره مورد نظر به ش0ل شفاف� تعیین شدهبانک

 ای که بانک با تشریح نحوه شناسایی درآمدها و سود یا زیان وثایق تملی�0است. به گونه
مجبور به افزایش شفافیت مال� پیش بین� شده است. خالصه این یاداشت که باعث خواهد 

ول ه بر ازریابی و کارشناس� دقیق وثایق از تفکی� فرآیند واگذاری و تملی� در جدشد عالو
 ) آورده شده است.٢(
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 1جدول 
 شناسایی درآمدهای تعهدی و نقدی از مطالبات غیرجاری

 نحوه شناسایی التزام تسهیالت اعطایی، کارمزدسود و وجه
 سود تسهیالت اعطایی

 تعهدی/ نقدی جاری
 تعهدی/ نقدی سررسیدگذشته

 تعهدی/ نقدی معوق
 تعهدی/ نقدی الوصولمش0وک

 وجه التزام
 تعهدی/ نقدی جاری

 تعهدی/ نقدی سررسیدگذشته
 تعهدی/ نقدی معوق

 تعهدی/ نقدی الوصولمش0وک
 کارمزد

 نقدی صادره یهانامهکارمزد ضمانت
 نقدی �ر خدمات بانکیکارمزد سا

 تعهدی/ نقدی الحسنهکارمزد تسهیالت اعطایی قرض

 2جدول 
 شناسایی وثایق تملی�$ و واگذاری شده در صورت مال$ بانک

    �0یق تملیوثا 

   ترکیب مانده وثایق تملی�0 به شرح زیر است: 
 فروش / واگذاری ط� دوره تملی� شده ط� دوره ١٣٩٣ ماهیت 
 الیون ریلیم الیون ریلیم الیون ریلیم  
    منقول 
    تجهیزات 
    کاال 
    وسایط نقلیه 
    غیر منقول 
    مس0ون� 
    تجاری / اداری 
    زمین 
    کاهش ارزش انباشته  

    سود (زیان) ناش� از فروش 
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آورده شده است مقدار  IFRSهمچنین در یاداشت دی�ری که در این قالب گزارش�ری 
 شده روزآوری نقد ارزش به) ریذخا کسر به( التیتسه مانده نسبت اساس بر التیتسه مانده

ها مشخص گردد مشخصات این جدول در ادامه آمده است. طبق نیز باید توسط بانک قیوثا
 �،این جدول برای هر سه گروه مشتریان ی� بانک شامل تسهیالت اعطایی در بازار بین بانک

ها موظف هستند که پوشش وثایق خود را با توجه به نوع مشتریان حقوق� و حقیق� بانک
 ها آورده شده مشخص و افشا نماید.وثایق و ضرایب ارزش هر کدام خود باید در یاداشت

 3جدول 
 وثایق شده روزآوری نقد ارزش به) ذخایر کسر به( تسهیالت مانده نسبت

 ١٣٩٣ ١٣٩۴ شرح
 الیون ریلیم الیون ریلیم 

   الت اعطایی به بانک هایتسه

   درصد ۵٠کمتر از 

   ٧٠تا  ۵١

   ٩٠تا  ٧١

   ١٠٠تا  ٩١

   درصد ١٠٠باالتر از 

   ان حقیق�یالت اعطایی به مشتریتسه
   درصد ۵٠کمتر از 

   ٧٠تا  ۵١

   ٩٠تا  ٧١

   ١٠٠تا  ٩١

   درصد ١٠٠باالتر از 

   ان حقوق�یالت اعطایی به مشتریتسه
   درصد ۵٠کمتر از 

   ٧٠تا  ۵١

   ٩٠تا  ٧١

   ١٠٠تا  ٩١

   درصد ١٠٠باالتر از 
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ر از این جهت در این مقاله دارای اهمیت است که د ٣و  ٢ اطالعات اشاره شده در جدول
های بانک عالوه بر ریس� بازاری مورد نظر به مقدار هزینه EaRمدل نظری برای شناسایی 

 های مطالبات مش0وک الوصول نیز لحاظ شده است.مطالبات غیرجاری و یا هزینه

 شناس� درآمد در معرض خطرروش ۴
ا ی�0 از مولفه های مورد بررس� که توسط کمیته بال و بانک تسویه بین الملل برای بانکه

تاثیرپذیری سودآوری بانک ناش� از تغییرات نرخ بهره م� باشد.  توصیه شده است، میزان
درآمدهای مورد انتظار با سطÂ اطمینان عبارت است از حداکثر کاهش  درآمد در معرض خطر

و مدیریت این سنجه، هیات مدیره  .اتفاق م� افتد سود، که در صورت تغییر نرخ ٪٩٩معین 
به منظور محاسبه این سنجه مال�،  کند.اه م�در معرض ریس� آگ ارشد را از میزان درآمد

بات لحاظ کلیه ارقام باال و زیر ترازنامه که تحت تاثیر نوسات نرخ سود قرار م� گیرد، در محاس
ها از سه روش زیر م� شود. عمدتا برای محاسبه ارزش درآمدهای در معرض خطر بانک

 شود:استفاده م�
شود، در این نیز شناخته م� ٢ان ش0اف وجوه: این روش به عنو١گذاری مجددروش قیمت

روش بانک مقدار ش0اف بین داراییها و بده� های خود را در ی� سررسید معین و با توجه 
دهد. نکته مهم� که در ها و بده� های خود گزارش م�های هر کدام از داراییبه مقدار نرخ

ده شود این است که این گذاری مدنظر قرار دااین روش باید برای محاسبه ش0اف قیمت
هایی محاسبه گردد که حساس به نرخ بهره باشند، به ها و بده�تفاضل باید برای دارایی

عبارت دی�ر دارایی ها و بدهیی هایی که در قیمت بازاریشان در ی� بازه زمان� قطع� و معین 
م یا بده� تواند به دلیل غلتان بودن نوع واقیمت گذاری شده اند. قیمت گذاری مجدد م�

باشد بدین معن� که وام م� تواند قبل از سررسید معین خود بازپرداخت شده باشد و وجوه 
) آروده ١معادله (موجود برای ی� وام جدید به کار گرفته شوند. این روی0رد به طور ساده در 

آورده شده  ١ها در معادله ها و بده�ای ناش� از داراییهای بهرهشده است. درآمدها و هزینه
 است. در این معادله بخش اول برای دارایی ها و بخش دوم این معادله برای بده� ها است.

                                                                                                                                  
1 Re pricing Model 
2 Funding gap 
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)١(  

م� مدل استفاده از سررسید: در این مدل برای دارایی ها و بده� ها عالوه بر مبال� اس
 موزون به سررسیدهای هر کدام نیز م� شوند.

کامل ترین روشهای قابل استفاده برای مدل دیرش: این مدل که در صورت ام0ان جزء  �
جریانات وجوه و  ١محاسبه درآمد در معرض خطر بانک است، با استفاده از ارزش حال

پردازد. این روش به طور آنها م� ٢قیمت بازاری دارایی و بدهیها به محاسبه ارزش روز
یرش یا نشان دهنده د D آید. در این معادالت مقدار) بدست م�٢خالصه از معادله (

نشان دهنده مقدار  �Eمیانگین وزن� برگشت دارایی ها و بده� ها است و مقدار 
نیز به  Rو  Dو  Aو مقادیر  ٣تغییرات و ش0اف درآمد در معرض خطر برای بانک است.

ترتیب نشان دهنده مقدار دارایی ها و بده� های و نرخ بهره آنها در صورت های مال� 
 نک است.با

)٢(  

)٣(  

 ودر ترازنامه بانکهای ایران�، در سمت دارایی ها اوراق مشارکت، تسهیالت به اشخاص 
سایر بانکها و در سمت بده� ها سپرده اشخاص و سایر بانکها به تغییرات نرخ سود حساس 

� م� تلقم� باشد. از آنجاکه وجوه نقد و اوراق به عنوان ابزاری برای مدیریت ش0اف نقدینگ� 
شود و همچنین سپرده و تسهیالت بین بانک� تابع شرایط خاص بازار بین بانکهاست و کشش 

 وآنها نسبت به تغییرات نرخ سود کم است. لذا از سمت دارایی و بده� به ترتیب تسهیالت 
 سپرده اشخاص را بررس� م� نماییم.

                                                                                                                                  
1 Present value 
2 Mark to Market 

 مراجعه شود. کتاب دارل داف� ٩برای مطالعه بیشتر در این زمینه به فصل  ٣
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� شود. این روش استفاده م EaRبه منظور محاسبه درآمد در معرض خطر از تکنی� 
ی� روز یا (ابزاری برای سنجش حداکثر زیان در سطÂ اطمینان خاص در مدت زمان معین 

ی� هفته) که شامل روش های مختلف برآورد م� باشد. نظر به اینکه ط� سالهای اخیر 
تغییرات درآمدهای تعهدی و نقدی طبق دستورالعمل بانک مرکزی و در قالب نحوه 

این روش از جنبه آماری به لحاظ ثبات و جهش های  ارائه شده است IFRSگزارش�یری مال� 
0رد درآمد در معرض خطر از روی مقطع� مناسب نم� باشد. لذا به منظور اندازه گیری تغییرات

) CFبدین منظور با استفاده از جریان وجوه نقد در بانک ( تحلیل سناریو استفاده م� کنیم.
 ) روش محاسبه درآمد در معرض خطر را١نمودار ( � کند.بررس� اثر نوسانات پیشنهاد م به

ت� بیان م� کند، در این نمودار با استفاده از ی� روی0رد منعطف انتقال درآمدهای دوره آ
 ش0ل گرفته است. T0و... به دروه  T1 هایبانک با توجه به نوع درآمد آن از دوره

 
 نحوه محاسبه درآمد در معرض خطر .١ ش�ل
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و محاسبه ارزش  ١اساس� در این نمودار نحوه تشخیص درآمدهای دفاتر بانک�مسئله 
بازاری آنها است. در این مقاله استفاده از ارزش اسم� تسهیالت اعطایی و دارایی بانک و 

در  Tها به عنوان ارزش بازاری دارایی در دوره مورد نظر درآمدهای آت� ناش� از این دارایی
 نظر گرفته شده است.

 در بانک نمونه EaRحاسبه م ۵
 IFRSالملل� های استاندارد گزارش�ری بیناگرچه قالب جدید گزارش�ری ابالغ شده با نسخه

هنوز فاصله زیادی دارد اما در این قالب حداقل نسبت به استانداردهای حسابداری منتشر 
ه است. ها در خواست شدها افشای اطالعات بیشتری از بانکشده و ابالغ شده به بانک

بنابراین این قالب جدید نسبت به استانداردهای قبل� بیشتر باعث افشای تمام� درآمدهای 
ها و جلوگیری از شناسایی سودهای تعهدی موهوم� شده است. بنابراین با ای در بانکبهره

در نظر گرفتن درآمدهای نقدی و تعهدی ام0ان پذیر در ادامه به محاسبه مقدار درآمد در 
های آن و جریانات نقدی متش0ل از اصل ها و بده�ر بانک با توجه به سبد داراییمعرض خط

) به عنوان نمونه برای تغییرات درآمدهای ٢ها خواهیم پرداخت. جدول (و سودها و هزینه
کلیه تسهیالت با سررسید کمتر از تواند درآمدهای بانک را که مربوط به لیست ای که م�بهره

ود دریافت� از تسهیالت با نرخ اعطایی و نرخ سودهای باالتر و پایین تر و محاسبه س سه ماه
(درشرایط مثبت و منف�)  ٪۵و  ٪٢و  ٪١ شش حالتم� باشد. در واق� تغییرات نرخ سود در 

) از جم� بندی جدول اول بر اساس ٢بررس� م� شود. جدول ( هری� از تسهیالتبه ازای 
سود حاصل از تسهیالت در مقاط�  ٢بدست آمده. درواق� جدول  تاریخ سررسید تسهیالت

مختلف زمان� را برای هری� ار تغییرات نرخ سود نشان م� دهد. محاسبات جریانات درآمدی 
ش0ل  ١٣٩۵و  ١٣٩۴ای در سال برای دوره دو ساله و براساس اطالعات موجود پای�اه داده

 گرفته است.

                                                                                                                                  
1 Banking Book 
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 ۴جدول 
یالت اعطایی و در نهایت جریانات درآمدی ورودی در بانک در نحوه محاسبه درآمدهای تسه

 سناریوهای متفاوت
loan 
amo
unt 

mature 
date(<3
month) 

Ra
te 

Inco
me 

١LNR
P1 

٢LNR
M1 

LNRP
2 

LNR
M2 

LNRP
5 

LNR
M5 

مقدار    
 سود

:Rate
+٠٫٠١ 

:Rate-
٠٫٠١ 

:Rate
+٠٫٠٢ 

:Rate-
٠٫٠٢ 

:Rate
+٠٫٠۵ 

:Rate-
٠٫٠۵ 

مقدار    
 سود

مقدار 
 سود

مقدار 
 سود

مقدار 
 سود

...   

   
مقدار 

 سود
مقدار 

 سود
مقدار 

 سود
مقدار 

 سود
...   

 ۵جدول 
 های مرتبط بانکجریانات وجوه ناش$ از سپرده ها و هزینه

dep
osit 

amo
unt 

mature 
date(<3
month) 

Ra
te 

cost 
٣DNR

P1 
DNR

M1 
DNR

P2 
DNR

M2 
DNR

P5 
DNR

M5 

   
مقدار 
 هزینه

:Rate
+٠٫٠١ 

:Rate-
٠٫٠١ 

:Rate
+٠٫٠٢ 

:Rate-
٠٫٠٢ 

:Rate
+٠٫٠۵ 

:Rate-
٠٫٠۵ 

   
مقدار 
 هزینه

مقدار 
 هزینه

... ...    

   
مقدار 
 هزینه

مقدار 
 هزینه

... ...    

 

 ها و جریانات خروج� بانک نیز به ش0لهمچنین مشابه با جدول فوق برای محاسبه هزینه
شامل سپرده های مدت دار و دیداری با  های مهم بانکمربوط به لیست کلیه بده� ٣جدول 

 سررسید کمتر از سه ماه و محاسبه سود پرداخت� به مشتریان با نرخ سیستم م� باشد.
 

                                                                                                                                  
1LNRP1: Loan_New_Rate_Plus_1% 
2 LNRM1: Loan_New_Rate_Minus_1% 
3 DNRP1: Deposit_New_Rate_Plus_1% 
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نتایج بدست آمده از محاسبات درآمد در معرض خطر با توجه به محاسبه جریانات درآمدی 
که تغییرات قالب گزارش�ری مال� ابالغ شده  ٩۵و  ٩۴های ورودی و خروج� بانک در سال

موجب کاهش میزان دهد کاهش میزان سودآوری بانک در دو سال متوال� است نشان م�
های درآمد در معرض خطر بانک و واقع� شدن درآمدهای موهوم� شناسایی شده در دوره

در  EaRخطر  کند اگرچه درآمد در معرضقبل� است. همانطور که این جدول نیز تایید م�
دوره های فصل� ذکر شده به صورت تجمع� نشان داده شده است، اما تغییر چارچوب 

دهد که با تغییر سیاست بانک در اعطای تسهیالت به مشتریان واجد گزارش�ری نشان م�
ها مقدار درآمد در معرض خطر این بانک شرایط و جلوگیری از کاهش درآمد و یا افزایش هزینه

ای که مقدار کاهش کاهش یافته است، به گونه ٩۴نسبت به سال  ٩۵به سال در دوره مشا
 درصد است. ٢٠درآمد در معرض خطر بانک در دوره مورد نظر بیش از 

 ۶ جدول
 میلیون ریال ‑EaRدرآمد در معرض خطر تغییر جریانات ورودی و خروج$ و 

 زمان
١٣٩۴/

٠٣/٣١ 
١٣٩۴/

٠۶/٣١ 
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١٢/٢٩ 
١٣٩۵/

٣/٣١ 
١٣٩۵/

۶/٣١ 
١٣٩۵/

٩/٣٠ 
١٣٩۵/

١٢/٢٩ 
درآمد در 
 ۵٣٬٠١١ ۴٢٬٨٠۵معرض خطر

١۴٠٬٣١
٩ 

٢۶۶٬٧٨
۶ 

٢٩٬٨٣
۴ 

٣٩٬٠١
١ 

٩٨٬٣١
٣ 

٢٠٠٬۴۵
۴ 

 

 گیرینتیجه ۶
هنوز  IFRSالملل� های استاندارد گزارش�ری بینقالب جدید گزارش�ری ابالغ شده با نسخه

فاصله زیادی دارد اما در این قالب حداقل نسبت به استانداردهای حسابداری منتشر شده و 
ها در خواست شده است، بنابراین این ها افشای اطالعات بیشتری از بانکابالغ شده به بانک

ها ای در بانکقالب نسبت به استانداردهای قبل� بیشتر باعث افشای تمام� درآمدهای بهره
 لوگیری از شناسایی سودهای تعهدی موهوم� شده است.و ج

ساله نیازمند گذار از روش گزارش�ری سنت� و  ۵تا  ٣ها در ی� دوره کوتاه مدت بانک
شناسایی درآمدهای تعهدی موهوم� به درآمدهای تعهدی واقع� و نقدی هستند، اما در 

ها با تکیه بر ال� بانکهای مرسد افشای اطالعات صورتهمین دوره گذار نیز به نظر م�
اطالعات واقع� موجب شفافیت بیشتر و متقارن بودن اطالعات بنیادین بانک در بازار سهام 
تهران خواهد شد. از آنجا که تخمین درآمد در معرض خطر با توجه به تغییر برخ� از 

یرات گیری سرمایه دارد و برای پوشش تغیپارامترهای ریس� بازار در بانک نیاز به ذخیره
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ای در ادامه برای بانک به تخمین میزان سرمایه مورد نیاز برای پوشش ارزش درآمدهای بهره
پردازیم. حداکثر سرمایه مورد نیاز بانک با توجه به تخمین در معرض خطر درآمد بانک م�

میلیارد ریال بوده که با توجه  ۶٠٠برای بانک به ارزش اسم� تقریبا معادل  ٩۵ساالنه در سال 
درصد آن  ١٠میلیارد ریال است کمتر از  ٨۵٠٠به مقدار سرمایه پایه نوع اول بانک که بیش از 

 است.
ای در معرض خطر با استفاده از در نظر گرفتن جریانات ورودی و خروج� درآمدی و هزینه

 ٩۵و  ٩۴توال� سال بانک به تخمین میزان درآمدی در معرض خطر بانک برای دو سال م
دهد پرداختیم. نتایج بدست آمده از تخمین مدل ارزش در معرض خطر درآمد بانک نشان م�

، IFRSهای مال� بانک از روش سنت� به روش که با در نظر گرفتن تغییر پایه گزارش�ری صورت
ان درآمد این تغییر با عث تغییر نگاه مدیران بانک به نحوه درآمدزایی و در نهایت کاهش میز

 شده است. ٩۴درصد نسبت به سال  ٢٠به میزان بیش از  ٩۵در معرض خطر بانک در سال 
های حسابرسان مستقل در این ای که به عنوان نمونه اگرچه میزان سختگیریبه گونه

دوره با توجه به قالب جدید گزارش�ری بیشتر شده است اما میزان ذخیره گیری خاص بانک 
 درصد نسبت به دوره قبل کاهش داشته است. ٢۴در این دوره بیش از 
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بالقوه آن بر ثبات  یردر حال رشد است و تأث �توجهبا سرعت قابل  �اسالم یامروزه بانکدار
)، ارکان �و بانک ی(اقتصاد �جهان �مال گرفت. پس از بحران یدهناد توان�را نم �جهان �مال

. یدبرخوردار گرد اییژه) از توجه ویرگز یا(حل و فصل  �مال ینهادها �نظام خاص ورش0ستگ
 دیدهیبآس یهاحل و فصل بانک یبرا یاریبس الملل�ینب یاستانداردها ین،بر ا عالوه

 یمرژ یدیکل هاییژگ�ارائه و یبرا یجبه تدر �ثبات مال یأت(متوقف، ورش0سته) توسط ه
مقاله  ینموضوع، در ا یت. با توجه به اهمیافتتوسعه  �مال یدر مورد نهادها یر(نظام) گز

منحصربه فرد  یت�ساختار حاکم ییپس از شناسا یف�،توص‑یل�شده است با روش تحل �سع
و  �معرف یرمتعارف گز یابزارها هاییژگ�و و یاتو ترازنامه آنها، خصوص �اسالم یهابانک

 یلو تحل �مورد بررس یعتبه منظور انطباق با شر �اسالم یهاآنها در بانک یریب0ارگ یتقابل
 �اسالم یهابانک یبرا یردر مسأله گز یعتشر یأتو سپس به نقش مقام مسئول و ه یردقرار گ

 یربرنامه گز �طراح یبرا یشنهادات�بدست آمده، پ یجنتا یبر مبنا یزن یانپرداخته شود. در پا
 ارائه شده است. �اسالم یهادر بانک
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 مقدمه ١
کننده خدمات بانکداری منطبق بر شریعت میان امروزه، فعالیت نهادهای مال� تأمین

باشد که به طور فزاینده به ی� جزء و کشورهای مسلمان و غیرمسلمان به سرعت در حال م�
تبدیل شده است. این در حال� است که ش0ست و عدم  بخش مهم از نظام مال� جهان�

 شد.تواند داشته باهای بزرگ اسالم� تأثیر قابل توجه� بر ثبات مال� جهان� م�موفقیت بانک
مال� جهان� (اقتصادی و بانک�)، ارکان نظام خاص ورش0ستگ� نهادهای  پس از بحران

ردید. عالوه بر این، استانداردهای ای برخوردار گمال� (حل و فصل یا گزیر) از توجه ویژه
 دیده (متوقف یا ورش0سته) توسط هیأتهای آسیبالملل� بسیاری برای حل و فصل بانکبین

های کلیدی رژیم (نظام) گزیر در مورد نهادهای مال� به تدریج برای ارائه ویژگ� ١ثبات مال�
انکداری اسالم�، شناسایی های خاص نظام بتوسعه یافت. با این اوصاف، با توجه به ویژگ�

 یهابانکباشد. زیرا های اسالم� از اهمیت زیادی برخوردار م�چارچوب گزیر برای بانک
های و فصل بانک حل یبرا �قانون یهاو چارچوب یستندندر ایمن  ش0ست از ریس� �اسالم
 .است یازمورد ن دیدهآسیب

 ی0ردو رو مشارکت در ریس� � از جملهاسالم یهابانک خاص یهایژگ�وبه طور کل�، 
را  (ورش0ستگ�) ش0ست �کل هایریس�کاهش ی احتمال گذاریهبه سرما انهکارمحافظه

متعارف  یهابانک همانندبحران  در برابر � نیزاسالم یهابانکدهد. با این وجود، افزایش م�
دو دهه ، ط� هامختلف از جمله بانک �اسالم �مال . نهادها و موسساتهستند یرپذیبآس

قامات م تدابیر یازمندن . لذا نظام بانکداری اسالم� نیزاندتجربه کرده � رابحران مال ،گذشته
برای  �اسالم یهابانکوجود کشورها با  یناناطمحصول  ینبنابرا .باشد� و مسئولین م�مل

� و مقررات� در تسهیل منظم امور مربوط به نظام حل و فصل قانون یهاچارچوب داشتن
 اهمیت فراوان� دارد. ها(گزیر) بانک

استاندارد � همراه باشد. المللینب یهایوهش ینبهتربا  یدبانک با گزیر یهانظام �طراحلذا 
 �ثبات مال در جهان تحت عنوان هیأت بانک ی گزیرهانظام �طراح یبرا یجرا �المللینب
)FSB(و نهادهای موسسات یثر برامو گزیر یمرژ یدیکل و استانداردهای هایژگ�و است که ٢ 

 یناناطمدر راستای حصول  هااز استاندارد یامجموعهها، کند. این ویژگ�را معرف� م� �مال
حل  یبرا الزم قدرت و مسئولین گزیر مقامات است که بتواند به �مل گزیر یهایمرژاجرای از 
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یان با منظم و بدون قرار گرفتن در معرض ز یایوهش را به �موسسات مالو بازسازی و فصل 
 را بدهد. یاقتصاد یحفظ تداوم کارکردها

ز ا یریو جلوگ یانجذب زبه دهندگان نا امن مستلزم آن است که سهامداران و اعتبار ینا
از عناصر  یامجموعهبپردازند. هیأت مذکور  ها�پرداخت بده یبان� دولت� برایاتکاء به پشت

 ی� یینتع خدمات شامل ینا یجه مطلوب ارائه م� دهد.به نت یدنرسر را چارچوب گزی �اصل
دست را در مش0ل دارای نهاد  ی�کنترل خود، است که با قدرت برای نظام گزیر مقام خاص 

ادغام  آور،تغییر ساختار مال� الزاماز جمله  هااز ابزار یاگسترده یفو با استفاده از ط هگرفت
ها و فصل و بازسازی بانک حل � بهها و بده ییو انتقال دارا �ساختار بده یدتجد ی،اجبار

 پردازد.م�
توان گفت که های خاص نظام بانکداری اسالم� م�با توجه به موارد فوق و ویژگ�

های اسالم� کاربردی نیست. زیرا آنها در قالب برای بانک های کلیدی هیأت مذکورشاخص
های اسالم� در نظر ای را برای بانکشرایط و قیود ویژه اد و هیچنظام بانکداری متعارف ایج

رو، انجام اقدامات� در کاربردی نمودن و استفاده از رژیم گزیر متعارف برای گیرد. از ایننم�
در  ١)�IFSB (اسالم �خدمات مال یئتهباشد. در این راستا، نظام اسالم� ضروری م�

پرداخته  �بانک اسالم گزیر متعارف برای یمکاربرد رژت قابلی یابیارزمباحث اخیر خود به 
 است.

ن لذا با توجه به اهمیت موضوع، این تحقیق به دنبال پاس� به این سوال است که بهتری
های اسالم� چیست. برای این منظور شیوه عملیات� قابل کاربرد برای نظام گزیر در بانک

بانک نظام گزیر (حل و فصل) اند مرتبط با تو�که م �از مسائل حقوق یع�وس یفطالزم است 
 . با توجه به کمبودباشد، مورد شناساس� قرار گیرد �ثبات مال یکم� به ارتقا� و اسالم

ر دو کاربردی  �مقدمات مباحثمقاله به دنبال ارائه  ین، احوزه یندر ا شدهانجام مطالعات
 است. گزیر یدیمورد مسائل کل

 و نقش ینهاد یهااز جمله چارچوب مربوط به گزیرمسائل  �بررس در این تحقیق ابتدا به
نواع اکاربرد قرار گرفته است. در ادامه  یلو تحل یهتجزمورد  مقام مسئول گزیر و هیأت شریعت

گیرد. در � مورد بررس� و شناسایی قرار م�اسالم یدر بانکدار متعارف گزیر هایابزار مختلف
های های قانون� منطبق بر شریعت در بانکاح� چارچوببرای طر پیشنهادات� نیرمقاله یان پا

 شود.اسالم� ارائه م�
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٢ � نظری مبان
ی از کشورها یاریبانک در بس و فصل (نظام گزیر) حل یبرا یاس�و س قانون� هایچارچوب

انه متأسف .است نیافتهتوسعه  یبه خوب �،اصل کل ی�به عنوان  �،اسالم یبانکدارنظام  دارای
 گزیرچارچوب  � خوداسالم یامتعارف  یهابانک یبرا ،کشورها یناز ا �کم یارتعداد بس

 �در چارچوب ورش0ستگاند. اما در بیشتر کشورها، این موضوع در نظر گرفته �تخصص
 �تخصص هایبانکبرای  های گزیرچارچوب ای کهآورده شده است. به گونهبزرگ  یهاشرکت

 ینا . تنها استثنا قابل توجه بهیستن �عارف و اسالممت یهابانک ینب قابل تمایزشده  یجادا
 ی� ٢٠١٣ سال � اسالم�قانون خدمات مال با تصویبکه شود ی مشاهده م�مالز ی0رد دررو

 اند.در نظر گرفته �اسالم یهابانک برای خاص گزیرچارچوب 
موسسات  حل و فصلموضوع  �اسالم یبانکدار یستماز کشورها با س �کم یارعداد بست

از  یاریبس �مال اتموسس بحران، و در مواجهه با ش0ست اند.را تجربه نموده �اسالم �مال
 به خصوص روی0رد ینا کنند.م�انتخاب  �حفظ ثبات مال یرا برا دولت �مالحمایت کشورها 

های متعددی از جمله بانک اسالم� دبی، خانه مال� توسط بانک گذشته در دو دهه اخیر
وجود  عربستان، بانک اسالم� الهالل ابوظبی و بانک اسالم� نور دبیکویت، بانک الرجح� 

زده نجات نهادهای مال� بحرانء از جمله مورد مالزی برای چند استثناکه البته  داشته است
از طرح امداد و نجات  ی� ی، به اجرا١٩٩٧که در سال وجود دارد ١کم� منابع دولت�با 

است که  یهترک ٢گردید. مثال دی�ر فاینانس ایهالسچند بانک مجبور  یادغام اجبار طریق
آسیای بانک همچنین بزرگ حل و فصل شد و  یهاشرکت �ورش0ستگ عموم� تحت قانون

گزیر عموم� بانک نموده است. چارچوب  اقدام به بازسازی خود تحت ٢٠١۵ترکیه نیز از سال 
 )٢٠٠٧(سلمان، 

 یرساام0ان تفشریعت با توجه به صول خاص با ا گزیر هایانطباق ابزار یابیارز گونههر
 مسأله، ینالذا  شود.م� محدود، �مختلف اسالمفقه و مذاهب توسط  شریعتمختلف از 
ها ییداراگ� تعیین مثال، چ�ون یبرا .گذارد�م یرمقاله تاث ینامباحث از  �برخبر بدون ش� 

آنچه  ین،همچن و گوناگون مذاهبدر  های مال�)(حسابرس� صورت مختلف یها�و بده
در نظر گرفته به صورت خالف آن  ی�ردباشد و توسط فقیه مجاز توسط ی� فقیه مم0ن است 

 یعحل سر یبرا را یییامدهامم0ن است پ ینانعدم اطم ینچن ...شود، اهمیت زیادی دارد
شریعت، به همراه داشته باشد. با  منطبقمعامالت  از �کاف ینانبا اطم �بانک اسالم ی�
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از اهمیت قابل  هاریس� ینبه حداقل رساندن ا برای بانک گزیرچارچوب  �طراح ینبنابرا
 باشد.توجه� برخوردار م�

های خاص� با طراح� ی� چارچوب گزیر برای کشورهایی که دارای در این راستا، چالش
 �نونه چارچوب قاشود. لذا با توجه بهر دو نظام بانکداری متعارف و اسالم� هستند، ایجاد م�

به  پردازندم� �اسالم یبانکدار یهایتانجام فعال به مم0ن است نهادهایی که �،و نظارت
 متعارف فعالیتبانک  ی�در  �اسالم به عنوان ی� شعبه یا و �اسالم کامال بانک ی�صورت 

اد مجوز ایج یز) نیو مالز ی(مانند اندونز کشورهااز  یاریبس ین،عالوه بر اداشته باشند. 
به هر صورت،  اند.را صادر نموده متعارف یهااز بانک �اسالم یبعه بانکدارتا یهاشرکت

، تعامل وجود داردمتعارف  یهادر کنار بانک �اسالم یبانکدار یهایتفعال ینکه چن �زمان
 در نظر گزیردر چارچوب  بیشتری دقت اب یدبا �اسالم هایشعبه/هاو بانک متعارف یمرژ ینب

 گرفته شود.

 تعریف گزیر ٢-١
رف�، (مش0ل و غیره) به کار رفته است از جمله  resolutionتعاریف متعددی برای عبارت 

کردن عالج. در این میان، گزیر به عنوان بهترین پیشنهاد با مفهوم حل، برطرف سازی، عالج
شود که با هدف حل به فرآیندی اطالق م�برای آن تعریف شده است. درواق�،  نمودنو چاره

گیرد. بر فصل دائم� مش0الت بانک در معرض ناتوان� مال� یا توقف مورد استفاده قرار م� و
حل و فصل  یراساس استانداردهای بین الملل� تدوین شده توسط هیات ثبات مال� هدف از گز

ای است که ثبات نظام مال� و اقتصادی کشور به خطر نیافتد، مش0الت بانک به گونه
� نک از جمله خدمات پرداخت و تسویه تداوم یابد و نیازی به کم� مالهای کلیدی بافعالیت

 )FSB, 2014( ی دهندگان برای نجات بانک نباشد.دولت و استفاده از منابع را
زیر تفاوت وجود دارد. در واق� ورش0ستگ� و گهای ورش0ستگ� میان با توجه به انواع نظام

استفاده  ١ند از قوانین ورش0ستگ� عادیشوهنگام� که نهادهای غیر مال� دچار توقف م�
 گزیردر حال� که در مورد نهادهای مال� دارای اهمیت سیستم� از قوانین و مقررات  شود.م�

)Resolution( این دو شیوه در زمان آغاز و صدور ح0م دی�ر تفاوت مهم شود. استفاده م�
و ورش0ستگ� است. در حال� که صدور ح0م ورش0ستگ� منوط به توقف بنگاه  یریا فرمان گز

ر بدون نیاز به ح0م یآغاز گز .از پرداخت دیون، ش0ایت به دادگاه و صدور ح0م قضایی است
دادگاه و ش0ایت غرما و تنها با نظر مقام ناظر مال� یا مقام دی�ری که قانون مشخص کرده 

                                                                                                                                  
1 Bankruptcy 



 یو ارز �پول یهااستیس ساالنه شیهما نیوهفتمستیمجموعه مقاالت ب ۵٢۴

ت ثبات مال�، گزرد باید پیش از أر اساس استانداردهای هیه عالوه بشود. باست انجام م�
 )١٣٩۴زاده، (طالبی و شریف بین رفتن کل سرمایه آن آغاز شود.ناتوان� مال� بنگاه و از 

های اسالم�: مقام مسئول گزیر و هیأت مسایل نهادی در گزیر بانک ٣
 شریعت

هر  ی0ن است به طور گسترده برامم مقام مسئول گزیر ایجاد یبرا �المللینب یاستانداردها
های کلیدی این باشد. به طور کل�، ویژگ� مناسب �متعارف و اسالم یبانکدار یستمدو س

 ی� یو توانمندساز یینتعصالح برای و یا مراج� ذی ییقضا یهاحوزه مندیازناستانداردها 
و  یقو حاکمیت� و نظارت�ساختار  ی� یات�،، استقالل عمل�کاف اختیارات الزم وبا  گزیر مقام

 ی� یبرا گزیرمقام  ی� یینوجود ندارد که تع یل�رسد دل�. به نظر مباشدم� �منابع کاف
از مراج�  یناناطم حصول ین. همچنپیروی نکنداصول  یناز انیز  �اسالم یبانکدار نظام

ات اقدام یاجرا یبرا �انسان یتدانش و ظرف �،تخصص کاف در راستای داشتن قدرت� گزیر
 گزیر ضروری است.

دوگانه مطرح  یبانکدار یهایستمدر سبا توجه به اهمیت موضوع، همیشه این سوال 
 مسئول گزیرمقام  برای روش و مناسب ترین ینبهترکدامین ویژگ� به عنوان  است که

 کند.�عمل م �اسالم یهابانک
متعارف  یهاهر دو بانک یبرا مقام مسئول گزیر مشابه یینعتام0ان از ی� سو، در اصل، 

توان ی� نماینده جداگانه برای هر کدام در نظر گرفت. وجود دارد. از سوی دی�ر، م� �و اسالم
و  تعارفم یهامتش0ل از بانک �گروه بانک یراب �هماهنگهای با توجه به چالشدوم  حلراه

بهینه بستگ� به خاب انت روبرو شود. در این میان،مش0ل با  یسازیادهپ درتواند �م �اسالم
در دسترس بودن تخصص الزم  ینو همچن �متعارف و اسالم یبانکدار هاینظام یاندازه نسب

 خواهد داشت. بانک مسأله گزیردر  کارگیریبه یبرا
 �اسالم یاتعمل یاتبه خصوص یدگ�رس یجداگانه برا �اسالم گزیرمقام  ی�به طور کل�، 

 ی0ردرودرواق�،  ترجیح داده شود. �اسالم یبزرگ بانکدار نظامبا  ییمم0ن است در کشورها
 �مال یاتاز عمل وی درک کامل از یناناطم در ایجاد گیرمقام تصمیم ی�اتخاذ شده توسط 

مواقع�  ین،عالوه بر اباشد. و داشتن اختیارات الزم، از اهمیت زیادی برخوردار م� اسالم�
 �متعارف و اسالم یهابانک یجداگانه برا یرگز مقام اقدام به ایجاد ییحوزه قضاکه ی� 

و دو سازمان  ینب یو هم0ار �هماهنگ یموثر برا یهایسمم0ان در نتیجه قرار دادن ،کندم�
فصل (گزیر) را انجام دهند، روند حل و  هدایت مقام دو یناز ا ی�کدام  ینکها یینتعهمچنین 

 .مهم خواهد بودبسیار 



 ۵٢۵ �اسالم یهابانک یبرا ریگز �چارچوب قانون ییشناسا 

 

با شریعت بایست� از روند حل و فصل منظم توسط سازگار  گزیر یمرژ ی� �در طراح
ترتیبات نهادی اطمینان حاصل گردد. اهمیت مسأله زمان� است که الزم است روند حل و 

صدور  یبرا ینهاد یباتترت فصل و اقدامات گزیر منطبق با شریعت باشد. در این حالت،
� یا مانعکند و  یفرا تضع ان گزیرگیرتصمیمو استقالل  یاراتاخت یدبانانطباق  ینامهگواه
 به شمار آیند.و منظم و فصل سریع  حل برای

با  انطباق گزیر ین(در صورت وجود) در تضم ١های شریعتهیأتراستا، نقش  یندر ا
درواق�، اگرچه فرض وجود هیأت شریعت . شود به دقت در نظر گرفته ید، باشریعتاصول 

های اسالم� منطق� است اما درنظرگرفتن نقش هیأت شریعت بانک در گزیر برای بانک
قدرت ن مواردی همچون اینکه آیا میزان در نظر گرفت در هر صورتبایست� توجیه پذیر باشد. 

بانک  صل برایحل و ف ها دربانک یرهمد یئتحذف ه یاو  یقتعلبرای  گزیرمعمول مقامات 
رسد. در های شریعت مناسب و کاف� است، ضروری به نظر م�نیز به عنوان هیأت �اسالم

 ،گزیر هستنداقدامات  با شریعتانطباق  ینامهصدور گواههای شریعت درگیر مواردی که هیأت
هیأت  ینتواند ب�که م �با تعارضات احتمال� برای مقابله یزمم0ان یدبا نیز �چارچوب حقوق

به  هیأت شریعت ایجاد شود، فراهم نماید.چند  یادو  ینب یا مراج� قدرت گزیر وو  ریعتش
. یابد�خطر کاهش م ینا �،مل یامتمرکز  در کشورهای با وجود ی� هیأت شریعترسد �نظر م

برای  خودهای شریعت بایست� به مراج� قدرت گزیر اختیار ایجاد هیأت، غیر این صورتدر 
 )٢٠١۵گزیر داده شود. (کارتون� و دی�ران،  در مورد اقدامات یهتوص ارائه

 گزیر نیروهای ۴
گزیر قابل استفاده برای مقام از قدرت  یع�وس یفبانک ط گزیرهر چارچوب  یدیکل هایویژگ�

به صراحت بایست�  گزیرچارچوب تأثیرگذاری بیشتر در  یبراگیرد. مسئول گزیر را در برم�
 یاقدامات بازسازانجام کنترل موثر بانک و  مقام گزیر برای داشتن اختیار و قدرت کاف� به

                                                                                                                                  
 ،ی مختلفکشورها در فعال اسالم� مؤسسات و هابانک اکثر که است آن از حاک� شرع�، نظارت تجربه بررس� ١

، حسابرسان داخل�، شریعت کمیته شریعت، هیأت فقه�، شورای فقه�، تخصص� شورای مانند گوناگون� تعابیر به
اند و نقش حصول اطمینان از انطباق با موضوع پرداخته این به غیره، وحسابرسان شریعت یا حسابرسان خارج� 

ها برعهده دارند. در برخ� کشورها از جمله برونئ�، مراکش، نیجریه، سودان شریعت عملیات بانکداری را در بانک
شده است. در کشورهایی همچون مالزی و پاکستان، بانک مرکزی و اندازی و امارات هیأت شریعت متمرکز راه

 یجداگانه برا �نظارت یاعضا، یدر اندونزای دارند. های شریعت جداگانهبهادار، به ترتیب هیأتکمیته اوراق
است.  هابانک� از یهر یعت جداگانه برایأت شریه یدارانیز  یتو کو وجود دارد اوراق بهادار یهاو شرکت هابانک

 های اسالم� آنها هیأت شریعت ندارند.این در حال� است که برخ� از کشورها مانند کنیا و اندونزی بانک



 یو ارز �پول یهااستیس ساالنه شیهما نیوهفتمستیمجموعه مقاالت ب ۵٢۶

بازسازی  هایانواع قدرت یدبامقام مسئول گزیر ام0ان،  در صورت. در نظر گرفته شودمناسب 
 را داشته باشند. موسسه ی� یثبات و بازساز های مناسب برایو ابزار

های منحصر ویژگ� یدبا �،اسالم یهادر رابطه با بانک گزیر فعالقدرت  برای داشتن ی�
 و فصل (گزیر) حل یبرا مناسب �چارچوب قانون .شودمنعکس  در آنمدل کسب و کار بفرد 

. نمایدفراهم  معرض گزیردر  هایبانک یبرا را یف�ک یاو  �کمهای ها و محرکانگیزه یدبا
 ناش� از کارمنعکس کننده مدل کسب و  یادیتا حد ز �کم ابزارمتعارف،  یهابانک یبرا
 یهسرما یتکفا یفنسبت ضع ی از جملهیهابا شاخص است که »ده�گرفتن و وامقرض«

در  �در پرداخت بده �مداوم (به عنوان مثال، ناتوان ینگ�و مش0الت نقد ١)CAR( قانون�
ابزارهای گزیر  استفاده از �،اسالم یدر مورد بانک هاشود. نتیجه ورش0ستگ�) نشان داده م�

بر فروش،  �شدت متک هب( در مدل کسب و کار موجودتفاوت با توجه به مم0ن است  متعارف
در مدل سنت� شریعت نیز ورش0ستگ� زمان�  باشد. مش0ل سازو ترتیبات سود و زیان)  اجاره

ها) و ها از داراییشود که ی� بده0ار دچار مش0ل در ترازنامه (بیشتر بودن بده�ایجاد م�
های نقد کاف� برای پرداخت بده� در ی� زمان م وجود داراییجریان نقدی درآمد (عد

ها به های گزیر بایست� با مدل کسب و کار بانکرو، ابزارها و روشمشخص) گردد. از این
 منظور جلوگیری از مش0الت ناش� از ثبات مال�، متناسب باشد.

ترازنامه  ایهیچیدگ�از پ یجهنت ی�عنوان  نسبت کفایت سرمایه بهمحاسبه  هایچالش
 گیران گزیر،برای تصمیم �قانون هایریس�به حداقل رساندن  در گزیر و یتشفافبرای افزایش 

 مضاربه و قرارداد تحت یانسود و ز یباتترت ین،همچن باشد.م� یدگ�رس نیازمند شناسایی و
وق� به م یینتع یبرا و ابزارهای غیرمتعارف محرک نیازمند خرید و فروش و یامشارکت، اجاره 

 یهابانک گزیر یبرا �چارچوب قانون ین،عالوه بر ااست.  بانک ی�ایجاد مش0ل برای احتمال 
 فراهم نماید. گزیر یلبه منظور تسه ها رااز قدرت یاگسترده یفبه صراحت ط یدبا �اسالم

 های کلیدی هیأت ثبات مال� در ارتباط با قدرت و اقتدار شامل موارد ذیل است:ویژگ�
بانک تحت  ی� قراردادنو  (دولت�) �کنترل رسم گرفتنبرعهدهارشد؛  یریتمد زینجای�

 یبازسازدر نهایت و  ماندن در سمت �و در صورت لزوم باق یقتعل لتحم �؛رسم یریتمد
و موثر قدرت  توسعهاز  یتحما یبرا گزیردر شروع موارد مذکور  ،به طور معمول. بانک

 شود.گرفته م�ساختار به کار  یدتجد یهای�تکن
 �ثبات مالایجاد  یدبا قانون�چارچوب  �،بانک اسالم ینهدر زم گزیردر استفاده از قدرت 

مم0ن است به  گزیر یهااز قدرت �اعمال برخ .درنظر ب�یرد �هدف اصلرا به عنوان ی� 
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 ۵٢٧ �اسالم یهابانک یبرا ریگز �چارچوب قانون ییشناسا 

 

(مانند سهامداران و اعتبار  �بانک اسالم ی� یانمدع یفرد یتبه حقوق مال0 یعنوان تعد
 �ف ثبات مالاهداتحت موقعیت و شرایط  نمودن حال روشن ین. با امنظور گردددهندگان) 

شریعت رسد که اصول �به نظر م �،. به طور کلشود یحقوق فرد ینچنباعث لغو مم0ن است 
باشد.  ینهزم ینا به مربوط (الزامات) و ضرورت (مصلحت) �عموم یحفاظت از کاال از جمله

است که  یامسئله ،کندم� یهتوج گزیر راحقوق سهامداران در  پایمال�اصول  ینا یاکه آینالذا 
در به منظور  گزیر هایقدرت در تعیین شفافیت. در هر صورت، یردقرار گ �مورد بررس یدبا

 شریعت ضروری است. تحت قانوننظر گرفتن دو معیار مذکور 

 های اسالم�گزیر در بانک۴-١

 جایpزین� (تعویض) مدیریت
 الزم برای تعویض و جای�زین� قدرت یدبا مقام مسئول گزیر �،بانک اسالم ی�در حل و فصل 

 یدبا یندهبه طور فزا �به طور معمول، چارچوب قانونرا داشته باشند.  ارشد بانک یریتمد
 �مقامات نظارت یسازتوانمند لذا نماید. یازمورد ن یرانهمقامات را قادر به اتخاذ اقدامات سختگ

از اقدامات  یخوددار یابانک  ی� یتتقو واقدامات  یبانک به منظور اجرا یریتآموزش مد برای
بانک با  ی� یریتمد زمانی0ه. شود، ضروری استم� بانک �مال یتموقع یفتضع بکه سب

به  را یریتمد جای�زین�قدرت  یدبا �مقامات نظارت یست،منطبق ن هاو شاخص اقدامات ینا
گیران گزیر را تصمیمقدرت  های کلیدی هیأتشاخص، گزیر ینه. در زمداشته باشند سرعت

 یچه رسد�کند. به نظر م�فراهم م درگزیر یلبانک به منظور تسه یریتمد برای جای�زین�
حال،  ین. با انداشته باشدوجود  �اسالم یبانکدار حوزهدر  �قدرت ینچن ایجاددر � مش0ل

 و روشن باشد. یحصر �در چارچوب قانون یدباموضوع  ینا

� (مدیر رسم�) حMومت دولت
 در قراردادنمقامات قابلیت توانمدسازی  یدبا �بانک اسالم گزیرچارچوب  ی�به طور مشابه، 

را داشته مناسب  یطدر شرا )�رسم( مدیریت و ح0ومت دولت�تحت  یمارب �بانک اسالم ی�
 .باشد

 یریتمدو  کنترل برای »(دولت�) �رسم یرمد« ی� یینقدرت تع یدباگیران گزیر تصمیم
. داشته باشد ی�استراتژ دستورالعملتحت برای ادامه حیات  را بانک ش0ست خورده ی�
و  یرانمد ،بانک ش0ست خورده یرهمد یئته �قانون هایقدرت به عنوانمعموال  رسم� یرمد

برای  �رسم مدیر نفوذقدرت  رسد�. به نظر مباشدگیران م�ان تصمیمای�زینسهامداران و و ج
است. به عنوان مثال، قانون  یدبع �اسالم یبانکدار ینههر گونه مش0الت مطرح در زمحل 

مقام و به عنوان  یمالز یبانک مرکز ا بهصراحت، ٢٠١٣خدمات مال� اسالم� مالزی سال 



 یو ارز �پول یهااستیس ساالنه شیهما نیوهفتمستیمجموعه مقاالت ب ۵٢٨

امور از  �بخش یاکل  یریتو مد �بانک اسالم ی�کنترل  الزم برای قدرت گزیر، گیرتصمیم
 )٢٠١٣، IFSAکند. (هایی را فراهم م�بانک چنینکسب و کار و امور 

با آن درگیر است  �بانک اسالم )�رسم(دولت مدیر که در آن  یدمفی یازنیشاز پ یتعداد
 باشد.به شرح ذیل م�

را روشن کند. به طور خاص، نقش  �رسم یرمد یاراتمحدوده اخت یدبا �چارچوب قانون �
آن به  نوسازیبرنامه  یو اجرا �موسسه و طراح �مال یتوضع �در بررس �رسم یرمد

شفافیت مورد نیاز ، عالوه براینباشد. �م شریعتانطباق با اصول مند یازن یاداحتمال ز
 در چارچوب قانون� برای تفسیر اصول شفافیت توسط مدیر رسم� باید درنظر گرفته شود.

هیأت شریعت بانک تحت موضوع  در جابجایی � رادولتمدیر  باید نقش �چارچوب قانون �
مقام مسئول گزیر خود قادر به که و کشورهایی  ییقضا یها. در حوزهگزیر شفاف نماید

قانون� چارچوب گیری بر چ�ونگ� انطباق اقدامات گزیر با شریعت نیستند، تصمیم
و به عنوان مدیر دولت� کامال مشخص  شریعت بانک را یئته بایست� ماهیت و نقش

و  تعیین ساختار نظارت� شریعت (حسابرس�، بررس�، تحقیق و غیره) شفاف نماید. لذا
 و ضروری است.امر الزم  ینا انجام �چ�ونگبرای  �چارچوب قانون

و شرکت در  یابیارز یاز تخصص الزم برا یدبا �اسالم یهابانک �رسم یرانسوم، مد �
نیازمند  �بانک اسالم �رسم مدیر ی�. برخوردار باشد �اسالم یبانکدار یچیدهپ یاتعمل

 ینهبه گزیر یاستراتژ ی� یسازیادهو پ �طراح برای �اسالم �در حوزه مال �تخصص کاف
ها و مهارت یدبا وفصل (گزیر)حل یبرا ن�چارچوب قانو ین. بنابراباشدم� بانک یبرا

 یهاحوزه. در را درنظر داشته باشد �بانک اسالم �رسم یرانمد یمناسب برا یاتتجرب
 چالش ی�به عنوان تواند �م الزمتخصص و کردن افراد با دانش یداکه در آن پ ییقضا

مرسوم از دولت� را برای داشتن صالحیت  یرمد تواند�م قانوی، چارچوب تلق� گردد
و شریعت  �اسالم یتخصص بانکدار باحفظ مردم  یو قدرت و اقتدار برا گزیر یدگاهد

 .یاری رساند

 فتعلیق و توق
 الزم برای قدرت از یازدر صورت ن یدبا �اسالم یهابانک وفصلحل یبرا �چارچوب قانون

های کلیدی شرایط گزیر برخوردار باشد. ویژگ�بانک در  ی�در معامالت  �موقت توقفو  یقتعل
از موارد الزم به  �در برخهایی را قدرت یناستفاده از چنارائه شده توسط هیأت ثبات مال�، 

مهلت  ی� دادن. گیرددر نظر م� �بر ثبات مال یرثأبا حداقل ت در روند گزیر یلمنظور تسه
در  � رامش0الترسد �منبه نظر  اعتباردهندگان عملیات �موقت توقف یادر پرداخت و  �قانون
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از  یناناطم از اتالف ارزش و یریجلوگکار، این هدف از ایجاد نماید. سالم�ا یهامورد بانک
 است. انحالل � وورش0ستگ هنگام رفتار برابر با همه طلب0اران در

 های اسالم� در گزیرهای بانکبازسازی زیرساخت ۴-٢
 توزیع یبرا گزیر هایابزارو  هااز قدرت یامجموعهشامل  ثبات مال� هیأتاستانداردهای 

ادغام ز (الف) عبارتند ا اقدامات ینااست.  و سهامداران �خصوص اعتباردهندگانبه  یانز
از  ١)P & A( ایجاد تعهدو  یدخر معامله ی�(ب) انجام  تریقو ینهادهابا  یمارب یهابانک

(ج) ) ٢»انتقال�بانک «به اصطالح (موسسه سالم  ی�به  ها�ها و بدهییانتقال دارا طریق
 ی�رو د حقوق صاحبان سهام �،بده �الزام یبه بازساز ٣استفاده از ابزارهای نجات از درون

آن به حقوق  یلتبد یا وناامن خود  یها�بده ترسیم از طریق �موسسه مالی�  مطالبات
0ه نهاد مربوطه یسهامداران موجود، در حالمطالبات  بخش� از بردنین) از بد( صاحبان سهام

سهامداران  از تیبه کسب رضا یازبدون ن یدبا هاقدرت ینا ی�ر،د عوامل یانماند. در م�باز م
بدتر  یطلب0ار یچهوض� « مبتن� بر اصلمناسب موجود  یمن�ا یرتداب موجود و با طلب0اران یا

از انجام  یناناطم یبرا �در چارچوب قانون شفافیتتر از همه، شود. مهم اعمال »شودنم�
مقاله ذکر  ینهمانطور که قبال در ا. است یازمورد ن گیران گزیرسریع و قانون� اقدامات تصمیم

شرع�  یاز قراردادها یچیدهپ یبترک ی� کنندهمنعکس �اسالم هایبانک شد، ترازنامه
 هاساختکاربردی در حوزه بازسازی زیر هایابزاراز  یقدق یلو تحل یهبه تجز یازن هستند که

 است.

 بندی طلبMارانرتبه
و ان سهامدار وارده و مطالباتهای بندی افراد با توجه به زیانرتبه بندی اقدام بهنظام طبقه

های پردازد. در بانکگزیر م�بانک در  ی�ساختار  یدتجد نقدشوندگ� یادر  مختلفنفعان ذی
از  اجتناببه  یازو ن هابده�به فرد  منحصرتوجه به ساختار بندی با اسالم�، این نظام رتبه

 شود. �به دقت طراح یدبا �ثبات مالهای ریس�
های ایجادشده به روشن� زیان یصتخصچ�ونگ�  درآنها  ییننظور تعبه م یدبا مطالبات

گذاران اختالف� برای ترجیحات سپردهرسد �به نظر م است که �در حالاین  بندی شود.رتبه
به  گذاری در بانکداری اسالم� وجود دارد.های جاری و سرمایهمربوط به دارندگان حساب
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 متعارف نیست هایسپرده شبیه �به طور کل یگذاریهسرما یهاحسابساختار عنوان مثال، 
به  ی،گذاریهسرما یهاحساب دارندگاندر قبال  یت�مسئول یچمعموال ه �اسالم یهاو بانک

درکشورهایی حال  ین. با ایشان ندارندگذار یهاز سرما یانز یاسود  یصتخص یزانجز به م
 یمهاهداف ب ینامحدود برا یگذاریهسرما یهاحسابهمچون مالزی و ترکیه با دارندگان 

کنند. در بسیاری از رفتار م� »گذارانسپرده«عنوان  و ایجاد ثبات مال� بالقوه به سپرده
 آنها یهسرما که هاییبه عنوان دارندگان سهام در دارا یگذاریهدارندگان حساب سرما ،کشورها

. شودده است، تلق� م�شصندوق مشترک)  ی�به سهام در  یه(شب یگذاریهتوسط بانک سرما
گروه جداگانه  ی� وانبه عن گزیرو  �مقاصد نظارت یها براحساب ینا ی،به عنوان مثال در مالز

سهم  یقرارداد یباتمطابق با ترت �دارندگان حساب و بانک اسالم چه کهاز آن یگذاریهسرما
از  یح�ترج رفتار ) لذا٢٠١۴، FSBکنند، در نظر گرفته م� شود. (سود یا زیان را دریافت م�

نظر بیشتری دقت  اب یدبا �اسالم یهادر مورد بانک ی�راندمطالبات نسبت به از  نوع ی�
بندی طلب0اران های اسالم� برای انعکاس رتبهانجام گیرد زیرا در چارچوب قانون� گزیر بانک

ی حفظ گیران بایست� اصل برابری (عدالت) براهای و شفافیت تصمیمضمن تمایز میان بده�
 ثبات مال� برقرار باشد.

 بازسازی سرمایه و ادغام
 هایبانک گزیردر بازسازی الزام� سرمایه  هایدر استفاده از ابزار �رسد مش0ل�به نظر م

های اسالم� که مم0ن است سهام . تنها با توجه به ساختار سرمایه بانکداردنوجود  �اسالم
ای عمل نمود را نداشته باشند، در نتیجه باید به گونه مشابه یح�ترج یباتترت یرسا یاممتاز و 

که در شرایط خاص (درآمد ثابت و وابسته به حقوق صاحبان سهام) تناقض� با اصول شریعت 
 و ممنوعیت ربا (بهره) وجود نداشته باشد.

با  زدهبحران �بانک اسالم ی� یمش0ل در ادغام اجبار رسد�به نظر م نیز به طور مشابه
 یدگ�به رس یازاز مسائل ن �برخ وجود نداشته باشد. اگرچه در �سالم اسالم �سه مالموس ی�

های ای انجام گیرد که با ویژگ�شود. درواق�، ادغام باید به گونهبیشتر احساس م� و ارزیابی
های اسالم� هماهنگ باشد. برخ� از این مسائل کلیدی به شرح خاص شناخته شده بانک

 ذیل است:
بانک  ی�از  و یا شعبه (باجه) اسالم� با شریعت منطبقموسسه  ی�شده باید مادغانهاد 

برای ایجاد مجوز  کسببه  یازمم0ن است ن شدهارییدنهاد خر ینه،زم یندر امتعارف باشد. 
 �موارد، چارچوب قانونگونه  ینا در. داشته باشد �اسالم بانک کامال ی� یاو  �اسالمباجه 

 .گزیر الزم است نظامصدور مجوز در چارچوب  در یعروند تسر ی� یجادامناسب برای 
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ای باشد که هیأت شریعت بانک به گونهادغام  هایروشدر برخ� موارد مم0ن است 
شته عملیات انجام شده را منطبق بر شریعت ندانند و بر انحالل و یا فروش آن اتفاق نظر دا

رد متحمل ضرر و در موارا  خریداراست  مم0ن ادغام یاتعمل انجام، باشند. در چنین مواردی
 ین. در چنگردد �مال یستمثبات س یدتهد یجهدر نت و تواند منجر به ش0ست آن�متر یدشد
صندوق  ی�(به عنوان مثال،  �موقت �مال یهامم0ن است کم� گزیرچارچوب  یط�،شرا

موضوعات� که منطبق بر شریعت نیستند  به موق� های ارزیابی و شناساییو م0انیسم )گزیر
 )٢٠١۵(کارتون� و دی�ران،  را فراهم نماید.

 ١)P&A( (پذیرش) ایجاد تعهدو  خرید همعامل
ها و ییداراو انتقال تمام یا بخش� از  مقام مسئول گزیر اقدام به واگذاری، P & A روش در

 )انتقال�بانک  یاالم (و س تجاری واحد ی�به  دارمش0ل �اسالم �موسسه مال ی�از  ها�بده
 ٢.نمایدم�طلب0اران از بانک  یاسهامداران و  یتبدون رضا

مانع� نداشته باشد و تنها در  �بانک اسالم �یدر رسد انجام این عملیات لذا به نظر م�
ی همراه باشد که به شرح ذیل مورد بحث یهابا چالشسازی عمل� این ابزار مم0ن است پیاده

و  یدیکل یهاییاز دارا �برخ یچیدهپ یتاز ماه �ناش �چالش اصلگیرد. و بررس� قرار م�
لذا ساختار چنین معامالت� در . است �بانک اسالم ی�ترازنامه  موجود در ٣های�بده

یرد. به عنوان های متعارف انجام گهای اسالم� مم0ن است کامال متفاوت با بانکبانک
مم0ن  �به راحت جاریسپرده  یلاز قب �بانک اسالم ی� مطالبات �که برخ �در حالمثال: 
گذاری مشارکت در های سرمایهگ� در ساختار حسابیچیدپوجود  باشد اماانتقال قابل است 

 P تحت معامله عملیات انتقالمم0ن است ) PERs) و ذخیره برابری سود (PSIAsسود (
& A  بانک اسالم یهاییدارا یا �معموال به عنوان بده مطالبات ین. اروبرو سازدچالش را با� 
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توان گزیر م� ابزارهایبرای توضیح بیشتر، با توجه به بحران مال� امری0ا و تجربه این کشور در فرایند و استفاده از  ٢
 )FDIC( شرکت بیمه سپرده فدرال بانک انتقال� بانک� است که تمام یا بخش عمده سهام آن متعلق بهگفت که 

ت قانون� بانک انتقال� باید به بخش خصوص� واگذار ت. مدت فعالیت این بانک محدود است. پس از پایان مهلاس
رسد یا به های بانک که به فروش نم�شود و یا منحل گردد. الزم به ذکر است که در این دو روش بخش� از دارایی

شود تا بتدریج فروخته شود و از محل فروش آن منتقل م� FDIC گردد به بخش تصفیهبانک انتقال� منتقل نم�
 مای ضمانت نشده بانک بر اساس ضوابط قانون� تصفیه گردد.مطالبات غر

داری نگهمتعارف  یهابه طور معمول توسط بانک آنچه کهسپرده مانند  ها به صورت�بده یناز ا یاریبس ٣
و  شده شرع� (قرض و ودیعه)های (قراردادهای) تضمینتوان به سپردهم� مثال شود، نیست. به عنوانم�

ی با گذاریهسرما یها)، حسابوکالت(مضاربه و  یگذاریهسرما یبرا ینبدون تضمشرع�  یاقرارداده ینهمچن
 اشاره نمود. (محدود و نامحدود) و ص0وک مشارکت در سود
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 یگذاریهمتعلق به دارنده حساب سرماهایی هستند که یگذاریهو در درجه اول سرما نبوده
لحاظ  �بانک اسالم ییدارابه عنوان مم0ن است  PSIAمشارکت سود از  است. در این راستا

 گردد.
 یهاییآنها را به عنوان دارا کشورهااز  یاریبس ی،گذاریهسرما یهاحساب در مورد

رابطه  شدنشفاف در این کشورها ینبنابرا گیرند.) در نظر م�هابانک یها�بده (نه یانمشتر
در مواردی که دارنده حساب ارتباط با  ،الخصوص، عل�بانک و صاحب حساب ینب یقرارداد
به  یگذاریهسرما یهاحسابدر مواقع� که  باشد.دارد، ضروری م�های بانک در گزیر دارایی

 ،بنف� دارندگان حسابا در نظرگرفتن  یدبا �قانون یم، رژشودتلق� م� یمشتر ییعنوان دارا
ند. فراهم ک ی�ری تمهیدات الزم راانتقال آنها به سازمان د در گزیر مقام مسأله قدرت یبرا

 ی�توسط  شدهنگهداری یانمشتر یهاییدارا ن است کههای کلیدی موجود ایتوصیه ویژگ�
 �گسترش دسترسبرای  ی�ردمال� واسطه  ی�به سرعت به  بایدمانند بانک  مال�واسطه 

شخص  ی�توسط  � کهیانمشتر یهاییدر مورد داراها منتقل شود. ییبه آن دارا یانمشتر
 یانو تعهدات م یانتقال حقوق قرارداد یقدرت برا یدبا مقام گزیر، شودنگهداری م� ثالث

 )٢٠١۴، FSBداشته باشد. ( خود یانو مشتر گزیردر  بنگاه، متولیان
 یاناز طرف مشتر ییرذخا یننامشخص است. چن P & Aمعامله  ی�در  PSIAروابط 

 شود کهنگهداری م� خود یگذاریهسرما ه�پرداخت بازد یبرا(سپر)  ١بافر ی�به منظور ارائه 
که تمام دارندگان  یمخلوط است. م�ر در موارد �بانک اسالم یها�بده ی�ردبا معموال 
 در زمان انتقال مم0ن است هرچند ه باشند.یدتوافق رسبه  یربر سهم خود از ذخا قبالحساب 

 �چارچوب قانونحل، الزم است ی شوند. لذا به عنوان راهیرذخا ینچندادن باعث از دست
 گ�چ�ون و همچنین یانبا مشتر یقرارداد یباتشدن ترتروشن در جهت م�بانک اسال برای

 گزیر مشخص گردد.(در صورت وجود) در  یرذخا یعتوز
با تواند �منیز  �از بانک اسالم ییانتقال دارا ،ها مطرح شد�مانطور که در مورد بدهه

تحت شده منتقل �اصل هایییمتعارف، دارا یهابانک درباشد.  ها همراهیچیدگ�پ �برخ
 �،اسالم یهابانک در. شوندبه عنوان مطالبات جاری تلق� م�عموال م P & Aمعامله 

و  زیانو  سود تسهیم یباتشامل مطالبات فروش، حقوق مشارکت در ترت یدیکل یهاییدارا
 و یستمعلوم ن P & Aتحت معامله  است که ساختار انتقال آنها اجاره )(دریافتن� مطالبات

 و شفاف باشند. روشن �چارچوب قانون ارای ی�د یدبا
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با  �بانک اسالم ی�در رابطه با  با اصول شریعت P & Aمعامله در این راستا، انطباق 
، ممنوعیت شرع� فروش بده� در برابر به طور خاص اندک� تردید و نااطمینان� همراه است.

چالش مواجه سازد. لذا برای حل های اسالم� با تواند این معامله را برای بانکسود (ربا) م�
 ی�کشورها آن را به عنوان از  �در برخفقهای شیعه  ،این چالش و سازگاری آن با شریعت

 �انتقال بده یابزار برا ی�. حواله گیرندم�در نظر  �انتقال خالص (حواله) بدون فروش واقع
ذیرش انتقال انجام است اما همچنان برای پ �پرداخت بده برایبده0ار به شخص ثالث  ی�از 

و کمتر از ارزش اسم�  بده0ار) ی�و نه  اعتباردهنده ی�(به عنوان  �بانک اسالم شده در ی�
 با ابهامات� روبرو است.

باشد. عالوه بر این موقعیت و شرایط شرع� نهادهای خریداری شده نیز دارای اهمیت م�
الزم است از واجد شرایط بودن  ،ودشم�م زده مجبور به ادغاواردی0ه نهادهای مال� بحراندر م
 ،�اسالم یهایاتبه انجام عمل بودنمجاز دار وبانک مش0ل ی� های�ها و بدهییدارا یدارخر

 ال�موسسه م در مواردی که خریدار خود ی� یژهمسئله به و ین. ااطمینان کاف� حاصل شود
از اهمیت بیشتری برخوردار  یستن �اسالم گیشهبا  متعارف �موسسه مال ی� یاو  �اسالم

 گردد.م�
 یاز منظر بانکدار �رسد نگران�مقام وضوح به نظر نم ی�توسط  واسطبانک  ی� یجادا

. نیز واق� شود یدمف �بانک اسالم ی�مم0ن است در مورد داشته باشد و حت� در بر �اسالم
 سازگاریرغهای �دهفرض ببا و  ارییدخر را هاییتواند دارا�م واسط انکب ی�به طور خاص، 

 ان موجودیدارخربه  ی�ربار د ی�را ، آنها یرندهبانک انتقال گ شریعت یئتتوسط ه با شریعت
 برای فروش عرضه نماید.

 )Bail-in ‑درونزده از تجدید ساختار بده� (کم1 به نهاد مال� بحران
در  �بانک هایابزار یرو سا سرمایه �،بده یلتبد آور برایفعالیت� الزامشامل از درون  نجات
سهامداران و اعتبار دهندگان  یانم زیان یصثبات در بانک و تخص یجادکم� به ا یبرا گزیر

کوشد با تجدید ساختار سمت م� گزیرل ئودر این روش مقام مسباشد. م� (بیمه نشده) ناامن
ناتوان� های ضمانت نشده بانک به سهام، بانک را از چپ ترازنامه و تبدیل بخش� از بده�

های بیشتری ها و دشواریلیتئومس یرل گزئودهد. البته در این روش مقام مس مال� نجات
رغم همه مش0الت ابزار نجات از درون از هر جهت را باید متحمل شود. در عین حال عل�

در این های نجات (از بیرون) است. تر از تزریق منابع مال� دولت� از طریق برنامهقابل قبول
با شریعت (تسهیم ریس�  یانزیان میان مدع یصتخص فهومم رسد�به نظر نماگر چه میان 

 از درون چه حد قدرت نجاتجزء مهم تأمین مال� اسالم� است) بی�انه باشد، اما اینکه تا 
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جای تردید و بررس� دارد. ، کاربرد داشته باشد �بانک اسالم ی� وفصلتواند در حل�م
 )١٣٩٣زاده، (طالبی و شریف

 �بدهتبدیل الزام� مفهوم  یصبه تشخ شریعتقانون  در رسد�منبه نظر به عنوان مثال 
) طلب0اراعتباردهنگان (مم0ن است به طور داوطلبانه توسط  �بده پرداخته شده باشد و تنها
که به طور ینم�ر ا پوش� نیستقابل چشم �بده یجه،نت ی�به عنوان  مورد بخشش قرار گیرد.

را  �بده ینچنداشتن که به طور داوطلبانه فرض  ی�ریشخص ثالث د یاکامل توسط بده0ار 
 یاجبار بخششنوع�  به، Bail-in تحت �بدهتبدیل مفهوم در واق�،  شود.پرداخت دارد، 
لذا  ممنوع است. قانون شریعتتحت  دهد کهموجود را مفروض قرار م� �از بده سهم�

به عنوان  از طریق تبدیل بده� بتواند زده از دروننهاد مال� بحرانکم� به مشخص نیست 
 های منطبق بر شریعت کاربرد داشته باشد.ی�0 از شیوه

رمایه انجام گیرد نیز مم0ن است س یلتبد یقطر از Bail-inمواردی که در به طور مشابه، 
 سرمایه به یلتبددر صورتی0ه  مرتبط شود. »نیستبخشش  بده� قابل« با اصل شریعت

شریعت  تحت قانون �مش0ل ل، مم0ن است در اصبده� صورت گیرد �ارزش اسمدر  �بده
نظام مم0ن است تحت  در نظر گرفته شود �ارزش اسم کمتر از �بدهاما اگر . نداشته باشد

انطباق  یزمم0انهای ذکر شده، الزم است روبرو شود. با توجه به محدودیتمش0ل شریعت با 
و به  یردقرار گ �مورد بررسدر نظام بانکداری اسالم�  Bail-inکاربرد مؤثر  یبرابا شریعت 

 .گزیر شفاف شودچارچوب  �از طراح �عنوان بخش
و به صورت  �اسالم یبانکدار یقراردادها را بتوان برای Bail-in ینکهبه عنوان مثال، ا

 ورددر مدر نظر گرفت بسیار ارزشمند است. طلب0اران ناامن توسط  �بخشش داوطلبانه بده
آن که تحت  هستند Bail-in یقرارداد ی0ردرودارای  کشورهااز  �متعارف، برخ یهابانک

قرار استفاده  موردها مشروط) توسط بانک یل(از جمله اوراق قرضه قابل تبد �مال یقراردادها
ها مقامات گزیر یا خود بانک مطالبات توسط یلکه اجازه تبد� است یطشامل شرا گیرد کهم�
 دیدگاه قانون�. بر خالف شود، داده م�دهد�شده رخ م یفتعر یشپ اتفاق از ی�0ه یزمان در

به طور داوطلبانه است که  یقرارداد یباتترت مربوط به ی0ردرو ینا ،Bail-inاز درون نجات 
داده  Bail-inاجازه  شده کاهش یابد،سطÂ مشخص ی�کمتر از به بانک  یهسرما ی0ههنگام

به تواند �م ی0ردیرو ینچن یجهنت یاآ که یست، معلوم ن�اسالم یبانکدار ینه. در زمشودم�
اعتباردهنگان (طلب0اران) با رضایت آنها تحت توسط  �بخشش داوطلبانه بدهواسطه 

 هردروش به طور گست ینکه ا است �حال این در باشد. قراردادهای مربوطه، سازگار با شریعت
برای انطباق با شریعت نجات از درون از  tier 2 و tier 1و ساختار  IFSB یاستانداردها با
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) مرتبط است و واضÂ است که نیازمند طراح� چارچوب قانون� است Bail-inطریق سرمایه (
 )٢٠١٣ ،IFSBشود. ( الزم االجرا فینطر یاز بخشش) برا یش(پ یقراردادکه در آن رضایت 

مم0ن است موان�  یزن �اسالم یهابانک یها�و منحصر به فرد بده یچیدهپ یساختارها
، الزم است )Bail-inاز درون ( ابزار نجات بودنموثر برای ایجاد نماید. Bail-in یبرا �عمل

قانون� باید مشخص . از نقطه نظر خود را داشته باشدنجات  برای �کاف �بده ورش0سته،بانک 
 �بده ی�به عنوان  یاو  یمشتر ییدارا ی�به عنوان ور خاص ی� معامله به ط یاآ شود که

خواهد  Bail-inشود و در صورت بده� بودن، به چه میزان قابل استفاده برای تلق� م� بانک
ای از تولیدات بانکداری اسالم� و رفتار احتمال� در گزیر را نشان خالصه ٢ بود. جدول

 دهد.م�

۵ Hبندیجم 
های تالش گردید با استفاده از مفاهیم گزیر بانکمقاله  یندر ابا توجه به اهمیت موضوع 

 برای مم0ن استکه بانک  گزیرچارچوب  �طراح یبرا �المللینب یهایوهش ینبهترمتعارف، 
مقاله نشان  ینا �،به طور کل گیرد.قرار  �مورد بررسباشد، قابل اجرا  �اسالم یهابانک

قابلیت انطباق با اصول  �المللینب یهایوهش شده درمعرف� یهایژگ�و زبرخ� ادهد �م
 �طراح از سوی دی�ر در را دارند.) تسهیم زیانو  یریپذیس�(به عنوان مثال ر شریعت

از جمله ساختار نظارت�  �مسائل خاصباید  �اسالم یهابانک گزیر یبرا �قانون یهاچارچوب
را مدنظر قرار داد که  �اسالم یهابانک ایترازنامه یهایچیدگ�و حاکمیت� منحصربفرد و پ

دهد که ها نشان م�از سوی دی�ر، بررس�کند. �متعارف صدق نم یهابانکمعموال در مورد 
 �اسالم یهادر مورد بانکدارند که البته ها همه بانک یبرا یاکاربرد گستردهابزارهای گزیر 

شریعت ضروری است. عالوه بر این، بررس� تجربه  ایجاد ی� سری تعدیالت برای انطباق با
دهد که های اخیر نیز نشان م�سال در ایران ط� ناتوان� مال� برخ� از نهادهای مال�جهان� و 

عالوه بر بازنگری و بر همین اساس کشور ما نیز از قوانین و مقررات گزیر بی نیاز نیست. 
کلیه نهادهای دارای  ، الزم استام مال�اصالحات در قوانین و مقررات حاکم بر نظ اعمال

 دننمای ارائهل ئور خود را تهیه و به مقامات مسیاهمیت سیستم� به صورت ساالنه برنامه گز
ها، اصالحات سازمان� و حقوق� الزم را برای رف� موان� تا آنها پس از ارزیابی گزیرپذیری بانک

 .موجود ابالغ کنند
 ی موجود، پیشنهادات زیر مطرح است:هادر پایان با توجه به محدودیت
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برخ� از  یتبالقوه و عدم قطع یهایچیدگ�پکمبود تحقیقات انجام شده،  با توجه به �
 یهاتوسط سازمانای شود مطالعات گستردههای اسالم�، پیشنهاد م�موارد در بانک

 .گیردنجام ذی ربط با توجه به استانداردهای موجود ا �المللینب
 یاتعملدر موثر  گزیر قانون� یهانظام �طراح در �المللینب هایدستورالعملاستفاده از  �

 است. یازمورد ن �اسالم یبانکدار
 ساختار منطبق با شریعت و تعیین دقیق �ورش0ستگالزم است هماهنگ� در اصول  �

ها برای استفاده موثر از ابزارهای و بده� هاییداراانواع مختلف  یو حسابدار �حقوق
 های اسالم� صورت گیرد.گزیر در بانک

در نظام بانکداری اسالم�  Bail-inکاربرد مؤثر  یبراانطباق با شریعت  یزمم0انالزم است  �
 .گزیر شفاف شودچارچوب  �از طراح �و به عنوان بخش یردقرار گ �مورد بررس

مهم اصالحات  یهایتاز اولوهای اسالم� بایست� اندازی طرح برنامه گزیر بانکراه �
به طور کل�، برنامه مذکور به نهادهای مال� و مقامات مسئول  باشد. �الملل ینو ب �داخل

های اسالم� در معرض خطر و غیرقابل دوام با کمترین هزینه (از برای برخورد با بانک
 خواهد کرد.قابل توجه�  کم� دهندگان)،دید مالیات

 یمن�ا یهاشب0ه ی�رو د شریعت منطبق باسپرده  یمهب هایو صندوق هاطرح یتتقو �
قرار  نظام بانکداری اسالم� یتدر اولوبایست� � ثبات مال یکم� به ارتقابرای  �مال
 .یردگ
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 داریپا یبستر رشد اقتصاد �مال ثبات
 ۵۶٩‑۵٣٩ صفحات

 رانیدر ا ک�ها و اقتدار مقام ناظر بانکنظارت مؤثر بر بان

� †پرهیزکاریسید عباس  *سید عل� روحان

 یناز مهمتر ی�0 �،از ثبات نظام مال یانتبه منظور ص �نظارت بر بانکها و مؤسسات مال
مقررات  ینمنظور، تدو ینمستقل) است. بد �نهاد نظارت بانک یا( یمرکز یبانکها یکارکردها

 مقررات و شاخصها، و نها ینمرتبط، نظارت بر التزام بانکها به ا یو شاخصها

ً

مجازات  یتا
نشان  یرانها در اعمل0رد بانک یهاو شاخص �مال یهاصورت �. بررساست یمتخلفان ضرور

 یبل0ه در سالها شود،�نم یتها رعادر بانک �از مقررات نظارت یاریکه نه تنها بس دهد�م
حوزه،  ینا یاتدر ادب» خوب �نظارت بانک« یبرا یضرور هایمؤلفه .شود�م یزمختلف تکرار ن

 ینشده است. همچن �مقام ناظر معرف یبرا» به اقدام یلتما«و » اقدام ییتوانا«دو محور  یلذ
مجازاتها را به عنوان عناصر  یتمجازاتها، سه مؤلفه سرعت، شدت و حتم �بازدارندگ یاتادب

بر  �مبنا در مقاله حاضر مبتن ین. بر انماید�م �از اقتدار مقام ناظر معرف یانتص یبرا یضرور
مقام ناظر  یاردر اخت یابزارها �،نظارت ینهادها یابیو ارز یلضمن تحل �،و حقوق �مال اسناد
 �نظارت بانک« یهامؤلفه یتوضع یران،ا �نظارت و اعمال مجازات در نظام بانک یندهایو فرا

انجام شده نشان  شناس�آسیب .گردد�م �بررس یراندر ا» مجازاتها �بازدارندگ«و » خوب
ها ر ضعف اقتدار مقام مجازات �اصول بازدارندگ یتعدم رعا هاییشهمهمترین علل و ر دهد�م

پنجره « یتدانست: انباشت تخلفات بانکها و وضع یردر موارد ز توان�را م یراندر ا �ناظر بانک
 یأتتخلفات بانکها به ه جاعار یبرا یاربر مقام ناظر، فقدان مع نفعانیذ ی، فشارها»ش0سته
چندباره، وجود تعارض مناف�  یدنظربه تخلفات و ام0ان تجد یدگ�بر رسزمان یندفرا �،انتظام
اساس  ین. بر ا�در مقام ناظر بانک» به اقدام یلتما«بانکها، ضعف  �انتظام یأته یبدر ترک

 �مقام ناظر بانک تداراق یشو افزا �کنون یترفت از وضعگانه به منظور برونشش یشنهادهایپ
با اصالح  �است، برخ یبانک مرکز یاراتاخت یطهدر ح یشنهاداتپ یناز ا �ارائه شده است. برخ

 یندر سطÂ قوان �به اصالحات یازن ی�رد �پول و اعتبار قابل اصالح است، و برخ یمصوبات شورا
 دارد. �و بانک �پول
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 مقدمه ١
های صیانت از ثبات نظام مال�، ی�0 از مهمترین وظایف بانک منظورها به نظارت بر بانک

های مختلف� بدین منظور . قوانین و شاخصتر، مقام ناظر بانک�) استمرکزی (یا به طور کل�
تدوین شد تا با سامانده� رفتار مؤسسات مال� از برهم خوردن ثبات این نظام جلوگیری شود. 

ز به مانند سایر قوانین نیازمند نظارت بر اجرا و برخورد اجرای قوانین و مقررات نظام مال� نی
ه به دلیل حساسیت کبا متخلفین به منظور جلوگیری از شیوع تخلف است. با این تفاوت 

ها دقت بیشتری داشت و اصول بازدارندگ� را به کمسئله ثبات مال� باید در امر نظارت بر بان
 تر به اجرا درآورد.صورت دقیق

ز بر اصالح کر، عمدتاً متمریاخ �، از جمله بحران مالیاقتصاد یها� به بحرانمعموالß پاس
 یبرا یین چارچوبهای) و تدوکر بانیو ذخا �نگیه، نقدیر مقررات مربوط به سرمایمقررات (نظ

بحث » نظارت« و الزامات خودِ �متر در خصوص چ�ونگکو  ،ها است�سیاهش انواع رک
ارایی تالشهای انجام شده برای اصالح کتوان به اثربخش� و شود. اما در واق� تنها زمان� م��م

 ١ه ابعاد مختلف نظارت تقویت شود.کمقررات امیدوار بود، 
پس از تشریح روش پژوهش و سؤاالت  به صورت زیر سازمان یافته است:حاضر مقاله 

دارد. � اختصاص که بان0زی بر شبکرم کبه بررس� ادبیات نظارت بان دومبخش  تحقیق، در
اهمیت و ابعاد مختلف اقتدار مقام  و زیکمر کانواع نظارت باندر این بخش ضمن بررس� 

الملل� پول معرف� و اصول از منظر صندوق بین» خوبک� نظارت بان«های مؤلفه ،ناظر
گردد، بیان اهش تخلفات م�که منجر به افزایش اقتدار مقام ناظر و کها مجازاتبازدارندگ� 

های مختلف، شواهد متعددی از کهای مال� بانبا مراجعه به صورت سپسخواهد شد. 
دهنده گسترش تخلفات در ه نشانکگردد � ارائه م�کها از مقررات پول� و بانکتخلفات بان

 � است.ک� و سطÂ نازل اقتدار مقام ناظر بانکه بان0شب
ابزارهای  ،� در ایرانکمیت� مرتبط با امر نظارت بانکحا ، نهادهای صنف� وبخش سومدر 

 فرایند اعمال نظارت و اعمال مجازات ها وکبه منظور نظارت مؤثر بر بان مقام ناظردر اختیار 
های این بخش، در قسمت چهارم مهمترین بر اساس یافتهگیرد. مورد بررس� و تحلیل قرار م�

بندی گردد و در جم�بانک� در ایران استخراج م� دهنده اقتدار مقام ناظرعوامل تقلیل
� به کم بر امر نظارت بانکنون� حاکه ساختارها و مقررات کشود نشان داده م�انتهایی، 
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ها (شدت، قطعیت و سرعت مجازات) مجازاتاز اصول بازدارندگ�  �یه هیچکای است گونه
شود و بر همین م�این بخش  های عدم رعایت اصول فوق درشود. علل و ریشهرعایت نم�

در ایران بانک� ارایی نظارت و اقتدار مقام ناظر کاصالح� به منظور ارتقای  ات، پیشنهادمبنا
زی است، برخ� با اصالح کمر کگردد. برخ� از این پیشنهادات در حیطه اختیارات بانارائه م�

ه اصالحات قانون� در مصوبات شورای پول و اعتبار قابل اصالح است، و برخ� دی�ر نیاز ب
 � دارد.کسطÂ قوانین پول� و بان

 تحقیق سواالتروش پژوهش و  ٢
 ١یابیارز ینگاشته شده و در گروه پژوهشها �فکیمقاله حاضر با استفاده از روی0رد پژوهش 

مقام ناظر (بانک مرکزی) در  عوامل کاهش اقتدارشود. هدف مقاله، تبیین �م یبنددسته
 اتکا به اسناد مال�با  پس از مرور اجمال� بر ادبیات موضوع،ایران است. بدین منظور، 

 گستردگ� تخلفات و سطÂ نازل اقتدار شواهدی از)، صورتهای مال� حسابرس� شده بانکها(
ه قوانین و و با استناد ب توصیف�، –. سپس به روش تحلیل� شودارائه م�مقام ناظر بانک� 

مقررات حاکم بر نهادها، ابزارها و فرایندهای نظارت� در نظام بانک� ایران، مهمترین عوامل 
استخراج  ٢دهنده اقتدار مقام ناظر بانک�، در چارچوب نظریه بازدارندگ� مجازاتهاتقلیل

ررات� و شناس� انجام شده، پیشهادات� در سه الیه اجرایی، مقگردد. نهایتاً بر مبنای آسیبم�
مهمترین سؤاالت�  قانون� به منظور ارتقای اقتدار مقام ناظر بانک� در ایران ارائه خواهد شد.

 باشد:که پژوهش حاضر در صدد پاس� به آنها است، بدین شرح م�
اعمال  مهمترین نهادها و ابزارهای نظارت� در اختیار مقام ناظر بانک� در ایران به منظور 

 اقتدار کدامند؟
 است؟ اعمال اقتدار مقام ناظر بانک� در ایران و برخورد با بانکهای متخلف چ�ونه فرایند 
 دهنده اقتدار مقام ناظر بانک� در ایران، در چارچوب نظریه بازدارندگ�عوامل تقلیل 

 مجازاتها چیست؟
 اصالحات ضروری برای ارتقای اقتدار مقام ناظر بانک� در ایران، در سه سطÂ اجرایی، 

 وانین کدامند؟مقررات و ق
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�که بانMزی بر شبکمر کات نظارت بانیادب ٣ 
نظارت � است. کها، حفظ سالمت و ثبات نظام بانکترین دلیل نظارت بر باناولین و مهم

رد. کدسته بندی  �نظارت تطبیق� و نظارت مبتن� بر ریس نوعتوان به دو م�بانک مرکزی را 
� با ضوابط و کعبارت است از تطبیق عملیات بانل، کنظارت تطبیق�، یا بررس� خالصه دفتر 

یفیت ک، بر بررس� �. شیوه نظارت� مبتن� بر ریسک�مقررات تعیین شده برای فعالیت بان
ها ها و همچنین ارزیابی موقعیت مال� آنها، با استفاده از تجزیه و تحلیل نسبتکمدیریت بان

ها از منظر دی�ری کنظارت بر بان ١گردد.م�رد باال به پایین معرف� 0ید دارد و به عنوان رویکتأ
� مؤثر، نظارت کبندی است. طبق اصل شانزدهم از اصول محوری نظارت باننیز قابل دسته

(نظارت بر موقعیت مال�)  ٣و نظارت غیرحضوری ٢ل از نظارت حضوری0ها متشکبر بان
 باشد.م�

 و اقتدار مقام ناظر» نظارت خوب« ٣-١
بحران و  یهاانجام شده در خصوص آموزه یها�پول بر اساس بررس �المللنیصندوق ب
نظارت « یدیلک، عناصر �مال یمختلف بر استانداردها یشورهاکزان انطباق یمطالعه م

ید کتأ IMFر استخراج نموده است. البته ی) را به صورت ز�و مال ک�(در حوزه نظام بان» خوب
 ٤ها در ساختار مل� است.ی این مؤلفهسازه چالش اساس�، چ�ونگ� نهادینهکدارد 
: نظارت باید بر مبنای اطالعات مخف� و محرمانه اشخاص انجام ٥سرزده و فضوالنه بودن 

) offsiteز خود را بر نظارت بر موقعیت مال� (کشود. مقام ناظر نباید بخش عمده تمر
ضر احساس ه باید همواره حا0ناظر منفصل نگریسته شود، بل �قرار دهد و به عنوان ی

 شود.
و تردید به نهادهای تحت  �: مقام ناظر باید همواره با ش٦یرباورید و دیهمراه با ترد 

گیری مقام ناظر و وجود رونق در صنعت، سخت» زمانهای خوب«ه در 0نظارت بنگرد. بل

                                                                                                                                  
 ها و شیوه های اجرا، پژوهش0ده پول� و بانک�، نوشین اسدی پورنظارت بر بانک ١

2.On-site 
3 Off-site 
4 “The Making of Good Supervision: Learning to Say “No””, Jose Viñals and Jonathan 
Fiechte, Inernational Monetary Fund, May 18, 2010 
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ارزش ». داشته باشد ١ل�0نظارت باید رفتاری ضدسی«باید بیشتر باشد. به بیان دی�ر، 
 شود، بیش از همیشه است.گذاری برای آن م�مترین ارزشکه ک در زمان� نظارت دقیقاً

ه قطار از ریل کول به زمان� باشد ک: اقدام مقام ناظر نباید مو٢دستانه بودنشیفعاالنه و پ 
ل� بودن شدت 0ه بیان شد، ضدسیکدست� در نظارت و چنانه پیش0خارج شده است. بل

 است.اهش مخاطرات ضروری کنظارت، برای 
ه در محیط مقررات� کهایی : مقام ناظر باید همواره نسبت به پدیده٣یریت و فراگیجامع 

های جدید گردد، هوشیار باشد. بدین منظور 0تواند منجر به ایجاد ریسدهد و م�رخ م�
ه تحت نظارت نیستند و نیز توجه به ساختار و اجزای زیرخط کتوجه به نهادهای مال� 

 ها ضروری است.ال�، در بررس�ترازنامه نهادهای م
صنعت دائماً در حال تغییر و مملو از نوآوری  �: بخش مال� ی٤ق و انطباقیت تطبیبا قابل 

است. لذا مقام ناظر باید خود را با این روندها منطبق نماید و دائماً در حال یادگیری این 
ار کسب و کهای جدید) و تحوالت مدل 0تغییرات (محصوالت، بازارها، خدمات و ریس

 نهادهای مال� باشد، تا بتواند مقررات نظارت� را با این تحوالت تطبیق دهد.
ه توسط مقام ناظر در نهادهای مال� تحت ک: مسائل� ٥قاطعانه و منته� به نتیجه بودن 

گیری تخلفات شود، باید تا انتهای فرایند نظارت� دنبال شوند. پینظارت شناسایی م�
اری دشوار، پرزحمت و غیرجذاب است، کمرحله جریمه نهایی،  شف شده در بازرس� تاک

 باشد.اما در بلندمدت بسیار حیات� م�
ه ک، ٦»اقدام یبرا ییتوانا«د ی، با»نظارت بانک� خوب«ی هابه مؤلفه یابیبه منظور دست

ر سازمانها یسازنده با سا یارکارات و ساختار مناسب همراه با روابط یمستلزم منابع، اخت
. ١ عبارتند از:» توانایی اقدام«های همراه باشد. مهمترین مؤلفه ٧»ل به اقدامیتما«با  است،

اف� برای کداشتن منابع . ٢؛ اختیارات و قدرت قانون� برای وض� مقررات و اعمال جرایم
ساختار سازمان� . ۴؛ داشتن استراتژی روشن در امر نظارت. ٣؛ offsiteو  onsiteنظارت 
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ایجاد و . الملل�اری مؤثر با سایر نهادهای مل� و بینکروابط . ۵؛ پاسخ�وداخل� پایدار و 
ه مستلزم موارد ذیل کاری به مراتب دشوارتر است کدر نهاد ناظر، » تمایل به اقدام«توسعه 

استقالل عملیات� از . ٢ داشتن اهداف، اختیارات و وظایف روشن؛. ١برای مقام ناظر است: 
پذیری و پاسخ�ویی به عموم مسئولیت. ٣بخش مال� تحت نظارت؛ نهادهای سیاس� و نیز از 

. داشتن کارکنان متخصص و باتجربه؛ ۴ مردم در مورد منابع، تصمیمات و اثربخش� نظارت؛
 ١»مصادره مقررات«ننده عدم وقوع که تضمینکنوع� از رابطه با صنعت تحت نظارت . ۵

یه مسئول در برابر تصمیمات نهادهای ئت مدیره به عنوان اولین الیاری با ه0هم. ۶شود؛ 
 .مال�

 �١٨٠ در کگذاری و نظارت بانمقررات«ای با عنوان در مقاله نیز )٢٠١٣اران (0بارت و هم
ده رکجهان� جم� آوری  که برای بانک، با استفاده از اطالعات� »٢٠١١تا  ١٩٩٩شور از سال ک

شور مختلف پرداخته ک ١٨٠ها در کبودند به بررس� مسئله مقررات گذاری و نظارت بر بان
برخ� از  باشد.� م�ک� از مسائل مطرح شده در این مقاله قدرت و اقتدار مقام ناظر بان0اند. ی

 ست:ابه شرح زیر  نندک� را تعیین م�که در این مقاله، شاخص اقتدار مقام ناظر بانکسواالت� 
های حسابرس وتاه�ک های قانون� علیهس العملکتوانند عآیا مقامات نظارت� م� �

 داشته باشند؟ کبیرون� بان
 نند؟کرا ملزم به تغییر ساختار درون� خود  کتوانند بانآیا مقامات نظارت� م� �
 ار است؟0آیا اقالم زیرخط ترازنامه برای مقامات نظارت� آش �
ت را ملزم به ایجاد مقررا کتوانند هیئت مدیره یا مدیر بانآیا مقامات نظارت� م� �

 نند؟کبالقوه  پوشش ضرر
ام هیئت مدیره در زمینه تقسیم سود سهام، 0توانند احآیا مقامات نظارت� م� �

 نند؟کرا تعلیق  و...پرداخت پاداش 
 نند؟کرا اعالم  کبان �ستگ� ی0توانند ورشآیا مقامات نظارت� م� �
 ند؟کان را تعلیق 0توانده همه یا برخ� از حقوق مالآیا مقام نظارت� م� �
تواند جانشین حقوق سهامداران بشود، هیئت مدیره و مدیر نظارت� م�آیا مقام  �

 ند؟کنار یا جای�زین کعامل را بر
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 هاارندگ� مجازاتبازد نظریه ٣-٢
جرم  یزهاهش انگک یآن برا یاجـرا یـابـه مجازات  ، تهدید�بـازدارندگ یدگاهد �اصل یاستس

 شده مجرم یرار جرم از سوکه مان� تک یاارندهبازد عنوان اسـتفاده از مـجازات به یعن� است،
ه کمـعنا  . بـدین١اهش دهدکاب هـمان جرم کارت یرا برا ی�راند یزهانگ �لک ل0شـ بـه یزو ن

 یناست و در هم ینهایی معارزش یتهنجار مـحور خـواستار تقو ردی0یدر رو �بازدارندگ
بـه  یددست به دامان تهد یـ�ربخش به مجازات متوسل شده و در بـخش د �یراستا در 

 ه ترس از دستگیری و اعمالکمحوری ارعاب این است  ایده لذا .٢مـجازات مـتخلف است
 .٣نمایداب جـرم منصرف م�0یفری، مجرمان را از ارتـک اجرای ضمانت

شـده به مجرمان احتمال� دسـتگیر  مجرمان ردنک جامعه با مجازات در مسیر بازدارندگ�،
انتظار  در سـرنوشت ـه هـمینکچرا  نند،کاب جرم را از سر بدر کر ارتکه فکدهد هشدار م�

ه محصول طالیی پیش�یری ک عموم� است، آنان نیز خواهد بود و این همان معنای بازدارندگ�
خواهد شـد  متوجه مجازات تحمل بابه عالوه خود مجرم نیز  دارد، همراهاز جـرم را با خود به 

و حت� شدیدتر از آن در انتظار  سرنوشت همین ب جرم شود،که هرگاه در آینده بـاز هـم مرتک
دی�ر  ه به وقوع پیوسته،کند تا جرم� ک �ـمکه مجازات بـاید کآن خواهد بود  نتیجه .٤اوست

 .شودرار نکت بار چه توسط خود مجرم و چه توسط سایر شهروندان،
 یدکتأها مجازاتقطعیت و سرعت اجرای  صفات شدت، ، برنظریه بازدارندگ� مجازات

ارعابی  ننده تصویرکاسباب ترسیم ،جرمـه این عوامل در پی زیانبار ساختن کچـرا  دارد،
 :در پیـش�یری از جـرایم دارد بـرجسته ه جای�اه�ک هستند هامجازات

و  ٥شن مفهوم سودمندی در قالب نهضت اصالت فایدهرو طرح بنتام با: شدت مجازات 
مرتکبان  اقتصاد مآبانه روحـیه از جوییبـهره خواستار در چارچوب م0تب فایده اجـتماع�،

فزون� رنâ حاصله در قـیاس بـا سود برآمده از جرم  به متمایل دلیل همین جرم است و به

                                                                                                                                  
 ). بازدارندگ� و نقش آن در پیش�یری از جرم. مجله حقوق٩١٣٨دادبان، حسن. ( ١
آستان  انتشارات پور بناب،طالبی آران� و عس�ر قهرمان ال
	ه ). بازدارندگ�. مشهد: روح١٣٨۶الرنس فریدمن. ( ٢

 قدس رضوی
 فقه و حقوق مجلّه و محسن برهان�، باطن� ). فلسفه مجازات. ابراهیم١٣٨۴جان کاتینگهام. ( ٣

 دانش. سوم. تهران: انتشارات گنâ چاپ دو مجلد)،( �عموم). دورهء حقوق جزای ١٣٨٢م. ( ،محسن� ٤
5 Utilitarian (Movement) 



 یو ارز �پول یهااستیس ساالنه شیهما نیوهفتمستیمجموعه مقاالت ب ۵۴۶

موجبات زیان بیشتر مـجرم و در نـهایت  جزایی،تا با توسل به اصل حساب�ری  باشد،م�
 .١دفراهم آور کـاهش نرخ جرم را

چه ضامن نقش آن رد بازدارندگ� مجازات،0از دید روی: حتمیت و قطعیت مجازات 
 اجرای از همانا حتمیت و قطعیت یا به عبارت� اطمینان جامعه ست،ا ـیفرهاک پیش�یرانه

 ند،که از جرم پیش�یری م�کیفر نیست کاین شدت « :تمعتقد اساریا 0ب. هاستمجازات
 ٢»ندکآینده جلوگیری  هایجرم از توانده م�که حتم� و قطع� بودن مجازات است 0بل
بودن  حتم� نیز پیش�یری از جـرایم را در گـروی افزایش درجه بنتام راستا همین در

 .داندها مـ�مجازات
یفر به کاربرد که خواهان کدر صورت�  ،بازدارندگ� یهنظر طبق: سرعت اجرای مجازات 

یفری باید بـا وقـوع جـرم کاعمال این نهاد  جرم باشیم، آماج برابر عـنوان مانع� مؤثر در
غیراین صورت تصور الزم میان جرم  در زیرا باشد، ای از نظر زمان� نداشتهچندان فاصله

و لمس  کو پیـوند و ارتباط میان آن دو قابل در ٣گـرائیده سست� یفر در اذهان بهکو 
ه موجبات وقفه مـیان جـرم و مـجازات را فراهم کدادرس�  فرآیند لذا اطاله نخواهد بود،

 اری0بزه مشوق ه خود،0بل برد،یفرها را از میان م�کارعابی  نقش نه تنها آورد،م�
 .٤است

 ک�ه بانMر شبب یزکمر کنظارت مؤثر بان ضعفاز  یشواهد ٣-٣
 های مال�دهد، صورتارائه م� کساله بان0رد ی0ه تصویری از عملکمهمترین سند مال� 

این اسناد و تمرکز بر نسبت ها است. در این بخش با مراجعه به کساالنه بان حسابرس� شده
به بررس� شواهدی از  ،یادداشتهای توضیح� حسابرس و بازرس قانون� کفایت سرمایه و

 پردازیم.زی م�کمر کها از مقررات بانکتخلفات بان
های موزون شده به فایت سرمایه حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع داراییکنسبت 

فایت سرمایه مصوب کنامه نییباشد. طبق آبر حسب در صد م� �ضرایب ریس
ها و مؤسسات اعتباری (اعم کلیه بانکفایت سرمایه برای ک، حداقل نسبت ١١/١٣٨٢/٢۵

 درصد ٨ه نسبت کدرصد تعیین شده است. البته باید توجه داشت  ٨از دولت� و غیردولت�)، 

                                                                                                                                  
 ). بازدارندگ� و نقش آن در پیش�یری از جرم. مجله حقوق٩١٣٨دادبان، حسن. ( ١
 بیرکبر مهتدی. انـتشارات امـیر کالقوانین، عل� ا ). روح١٣٧٠یو. (0بارن منتس ٢
 .، نشر میزانعل� اردبیل� محمد ها،جرایم و مجازات رساله ،سزار ب0اریا، .٣
 ). بازدارندگ� و نقش آن در پیش�یری از جرم. مجله حقوق٩١٣٨دادبان، حسن. ( .٤



 ۵۴٧ رانیدر ا �ها و اقتدار مقام ناظر بانکنظارت مؤثر بر بانک 

 

در برخ� بانکهای دولت� و  وضعیت این شاخص. ١اعالم شده است ١ با استناد به مقررات بال
ه بانکها ارائه شده که حاک� از تخلفات عدید ٢و  ١سال) در نمودارهای  ۵خصوص� (ط� 

ه در ادامه گزارش کشیوه برخورد مقام ناظر با این تخلفات مسئله بسیار مهم� است  .است
 به آن پرداخته خواهد شد.

 
 خصوص� یهاکه در برخ� از بانیت سرمایفاکت نسبت ی. وضع١ ش0ل

 ترازنامه حسابرس� شده بانکها مأخذ:

                                                                                                                                  
ها کسال اخیر، تغییرات مهم� در مقررات سرمایه بان ١٠فایت سرمایه ط� کمیته بال در بازنگری مقررات ک ١

 .فایت سرمایه استکه از آن جمله، افزایش حداقل نسبت کاعمال نموده 



 یو ارز �پول یهااستیس ساالنه شیهما نیوهفتمستیمجموعه مقاالت ب ۵۴٨

 
 دولت� یهاکه در برخ� از بانیت سرمایفاکت نسبت یوضع .٢ش�ل 

 همانمأخذ: 

در کنار نسبتهای مال� مهم نظیر کفایت سرمایه، شاخصها و مقررات دی�ری نیز وجود 
و در بخش  �مال یهادر ابتدای صورتتواند نماگری از میزان تخلف بانکها باشد. دارد که م�

 کمیزان رعایت قوانین و مقررات مرتبط به بان ،»�گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانون«
زی، قوانین کمر کهای بانها و دستورالعمل�، بخشنامهکمانند قانون تجارت، قانون پول� و بان

د و موارد عدم رعایت گیرمورد بررس� قرار م� ...و مقررات مربوط به بورس اوراق بهادار و
دهنده عدم رعایت قوانین و تعدد نشاند. نظرات حسابرسان در موارد مشور م�کذ مقررات

 ١باشد.ها م�کمقررات در بان

                                                                                                                                  
 کهای خصوص�)، موارد تخلف بانکها (به طور ویژه، بانکمتأسفانه در نظرات حسابرس در مورد بسیاری از بان ١

های مقرر نشده است. در گزارش حاضر از نسبت کمیزان انحراف بانای به ل� درج شده و اشارهکامالî کبه صورت 
حات حسابرس درباره تخلفات یه توضکن از آنجا ینیز، ناگزیر از نظرات حسابرس نقل قول شده است. همچن

ها کبان ١٣٩٢ �مال ین بخش بر صورتهایها حذف شده، لذا در اکه بانیلک �مال یاز صورتها ٩٣ها، از سال کبان
 ده است.ز شکتمر



 ۵۴٩ رانیدر ا �ها و اقتدار مقام ناظر بانکنظارت مؤثر بر بانک 

 

 های خصوص�کبان �مصادیق� از تخلفات برخ ٣-٣-١
 مورد تخلف در رابطه با: ۴ ‑ ١پاسارگاد کالف) بان

 هیسرما درصد ١٠از  �قیدرصد سهام اشخاص حق �فزون 
 و تعهدات اشخاص مرتبط التینامه تسهنییآ 
 �افتیشده از بابت مبال� در دیسررس التیاصل و فرع وجه التزام تسه هینحوه تسو 
 یشده جداگانه شعب مناطق آزاد تجار �حسابرس �مال یهاارائه صورت 

 مورد تخلف در رابطه با: ۵ ‑ ٢پارسیان کب) بان
 یباز ارز تیحد مجاز وضع تیرعا 
 یمطالبات مؤسسات اعتبار رهیدستور العمل نحوه محاسبه ذخ 
 یمؤسسات اعتبار یگذارهیدستورالعمل سرما 
 کواسطه بانیباواسطه و ب یهایگذارهیسرما یحد نصابها 
 نف� واحد یسهام توسط ذ �سقف مجاز تمل 
 به اشخاص مرتبط التیتسه یفرد حد 

 مورد تخلف در رابطه با: ۴ ‑ ٣انصار کج) بان
 به حقوق صاحبان �لیمکت قیثابت به عالوه وثا یهایدارائ صخالنسبت 
 مندرج در اساسنامه هیدرصد سرما ٢٠ثر تا کسب سود، حداکبه منظور  یگذارهیسرماسقف 

 و تعهدات به اشخاص مرتبط التیتسه
 مرتبطو تعهدات به هر شخص  التیثر خالص تسهکحدا

 مورد تخلف در رابطه با: ٢ ‑ ٤سامان کد) بان
ه سر سود انباشتکبه حقوق سهام پس از  �0یتمل قیها ثابت به عالوه وثانسبت خالص دارایی

 نشده �و سود قطع
 ی.و اعتبار �سهام مؤسسات مال تی0م بر مالکحا یحد نصابها
 مورد تخلف در رابطه با: ٣ ‑ ٥سینا کهـ) بان

 النکتسهیالت و تعهدات 

                                                                                                                                  
 بانک پاسارگاد ٢٩١٣گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانون�، سال مال�  ١
 بانک پارسیان ٢٩١٣حسابرس مستقل و بازرس قانون�، سال مال�  گزارش ٢
 بانک انصار ٢٩١٣گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانون�، سال مال�  ٣
 بانک سامان ٢٩١٣گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانون�، سال مال�  .٤
 بانک سینا ٢٩١٣گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانون�، سال مال�  .٥



 یو ارز �پول یهااستیس ساالنه شیهما نیوهفتمستیمجموعه مقاالت ب ۵۵٠

 اداریون� و اخذ مجوز جهت خرید ساختمان 0مس �ممنوعیت خرید هر گونه مل
 هاق ضمانت سپردهوودن حق عضویت در صندپرداخت و منظور نم

 مورد تخلف در رابطه با: ٨ ‑ ١قوامین کو) بان
 درصد ٨ هیسرما تیفاک نسبتحداقل 
 �اتیبه اداره امور مال التیتسه �از متقاض �افتیدر �مال یهانسخه از صورت �یارسال 

 میمستقریو غ میسهام به طور مستق �سقف مجاز تمل
 و تعهدات اشخاص مرتبط التیتسه

 یمؤسسات اعتبار رهینحوه محاسبه ذخ
 �ت مدنکقرارداد مشار �کبان التیفرم عقود تسه یساز نواخت0ی

 النکو تعهدات  التیتسه
 سال ٢ظرف مدت  �0یتمل قیجهت فروش وثا یریزبرنامه

 های خصوص� شدهکبان برخ� مصادیق� از تخلفات ٣-٣-٢
 مورد تخلف در رابطه با: ١١ ‑ ٢تجارت کالف) بان

مجوز از بانک  یموارد دارا یبه استثنا یها و مؤسسات اعتباربانک یهاشرکت یواگذار
 ماه ۶ظرف مدت  یمرکز

 تجارت و انجام معامالت غیرمنقول یو فروش کاال برا دیخر تیممنوع
 به حقوق صاحبان �0یعالوه وثاق تملهای ثابت بهیینسبت مانده خالص دارار

 هیپا هیدرصد سرما ٢٠سقف بر الت کالن مبن�تسهی
 وصول از دفاتر بانک رقابلیحذف مطالبات غ

 مقرر یواسطه بانک از حد نصابها یهای باواسطه و ب یگذارتجاوز سرمایهعدم 
 طبو تعهدات مربوط به هر شخص و اشخاص مرت التیعدم تجاوز حداکثر خالص تسه

های فاقد ارزش �و اموال غیرمنقول مازاد و خارج نمودن دارائ �0یاموال تمل هیفروش کل
 از دفاتر یماد

 یزکمر کانگار به باننان سهلکارکفهرست  ارسال
 نگیو هلد یگذارسرمایه یهابه شرکت التیتسه یاعطا تیممنوع

                                                                                                                                  
 بانک قوامین ٢٩١٣گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانون�، سال مال�  ١
 بانک تجارت ٢٩١٣گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانون�، سال مال�  ٢



 ۵۵١ رانیدر ا �ها و اقتدار مقام ناظر بانکنظارت مؤثر بر بانک 

 

 زانیحداقل به م �الیالحسنه رقرض یهاالحسنه از محل منابع سپردهقرض التیتسه یاعطا
 .منابع درصد ٩۵

 مورد تخلف در رابطه با: ١٠ ‑ ١رفاه کب) بان
 یهااز محل سپرده کنان بانکارکالحسنه به الت قرضیت پرداخت تسهیممنوع
 .٢الحسنهقرض
 زکمتمر یدارکامل نظام بانک یراه انداز �
سر سود انباشته کثابت به حقوق صاحبان سهام پس از  یهایمانده خالص دارائ«نسبت  �

 »نشده �و سود قطع
 و تعهدات به اشخاص مرتبط التیتسه �حد جمع

 وصول مطالبات
درصد سهام  �یاز  شیب �به سهامداران مال �اعطائ التیشده در خصوص تسه نییسقف تع

 کبان
 الوصولکو0جهت مطالبات مش یسود تعهد ییعدم شناسا

 در اوراق بهادار کواسطه بان یبا واسطه و ب التیسقف مجموع تسه
 در هر دوره سه ساله التیتسه قیدد وثامج یابیارز

 یشده جداگانه شعب مناطق آزاد تجار �حسابرس �مال یهاارائه صورت
 مورد تخلف در رابطه با: ۶ ‑ ٣صادرات کج) بان

ه سر سود انباشتکبه حقوق سهام پس از  �0یتمل قیها ثابت به عالوه وثانسبت خالص دارایی
 نشده �و سود قطع

 درصد سرمایه مندرج در اساسنامه ٢٠ثر کسب سود، حداکگذاری به منظور سرمایه
 �اتیبه اداره امور مال التیتسه �از متقاض �افتیدر �مال یهانسخه از صورت �یارسال 

 رعایت سقف تسهیالت سرمایه در گردش اعطایی
 حد فردی اشخاص مرتبط

 مرتبطحد جمع� نسبت مجموع خالص تسهیالت و تعهدات اشخاص 

                                                                                                                                  
 فاهبانک ر ٢٩١٣گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانون�، سال مال�  ١
الحسنه قرض التیل مانده تسهکاز  درصد ۶١و معادل  الیر اردیلیم ٩۴٨٫۵مبل�  ،یزکمر کبرخالف بخشنامه بان ٢

 است دهیگرد نیالحسنه تأمقرض یها، از محل سپردهکبان رهیمد ئتینان و هکارکبه  �پرداخت
 بانک صادرات ٢٩١٣گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانون�، سال مال�  ٣



 یو ارز �پول یهااستیس ساالنه شیهما نیوهفتمستیمجموعه مقاالت ب ۵۵٢

 های دولت�کمصادیق� از تخلفات بان ٣-٣-٣
 مورد تخلف در رابطه با: ۶ ‑١کالف) پست بان

 درصد ٨ زانیبه م کبان هیسرما تیفاکنسبت 
 کبان دیهای جدجهت تأسیس شعبه یزکمر کمجوز از بان اخذ

 های غیرمنقول مازاددارایی یواگذار
 هیپا هیبرابر سرما ٨ یالن اعتبارکو تعهدات  التیثر مجموع تسهکسقف حدا

 ارت مرابحهکسقف اعتبار 
 �طیتقس �تکاستفاده از عقود مشار تیممنوع

 مورد تخلف در رابطه با: ۶ ‑ ٢سپه کب) بان
 ثابت به حقوق صاحبان سهام یهاینسبت مانده خالص دارائ

 واحد نف�یو تعهدات به هر ذ التیع تسهنسبت مجمو
 کواسطه بان یبا واسطه و ب التیسقف مجموع تسه

 و تعهدات اشخاص مرتبط التیتسه �حد جمع
 �رعاملیپست مد یجهت تصد یزکمر کمجوز باندریافت 
 �اتیبه اداره امور مال التیتسه �از متقاض �افتیدر �مال یهانسخه از صورت �یارسال 

 مورد تخلف در رابطه با: ۵ ‑ ٣ن0مس کج) بان
نان کارکالت به یتسه یالحسنه و عدم اعطاقرض یهاالحسنه به سپردهالت قرضینسبت تسه

 ٤ن محلیاز ا کبان
 به حقوق سهام �0یتمل قیها ثابت به عالوه وثانسبت خالص دارایی
 خارج از بورس �در سهام اشخاص حقوق یگذارفروش مازاد سرمایه

 .درصد ٨ هیسرما تیفاک نسبتحداقل 
 �ت حوقکجهت انجام مشار هیدییاخذ تأ

                                                                                                                                  
 پست بانک ٢٩١٣گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانون�، سال مال�  ١
 بانک سپه ٢٩١٣گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانون�، سال مال�  ٢
 بانک مس0ن ٢٩١٣گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانون�، سال مال�  ٣
برخالف بخش  .بوده است الیر اردیلیم ٣۴٣٫١٠ن معادل 0مس کنزد بان �الیالحسنه رهای قرضسپرده مجموع ٤

 ٨٫۴۴ترازنامه مبل�  خیرداخت شده تا تارپالحسنه قرض التیطبق اطالعات موجود، مانده تسه یزکمر کنامه بان
 التیسهیدرصد ت ۵۴٫٣معادل  الیر اردیلیم ۵٫۶٢١ور شامل کباشد. منابع مذدرصد م� ٨١٫۶معادل  الیر اردیلیم

 باشد.اشخاص م� ریبه سا �رداختپ التیتسه الیر اردیلیم ٢٫٨٢٣نان و کارکبه  ییاعطا
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زی با بی کمر کبسیاری از مقررات بان ،ه از نظرات حسابرسان روشن استکهمانگونه 
ها کقاعده و هنجار در رفتار بان �� رو به روست و تخلف تبدیل به یکاعتنایی سیستم بان

رار کهای مختلف تحسابرس در سالر در توضیحات کالذشده است. بسیاری از تخلفات فوق
ه این خود دلیل� بر هنجار شدن تخلفات و از بین رفتن شأن مقررات در نظام کشده است 

 � است.کبان
ها، ذیل کها و در مورد برخ� بانه در برخ� سالکار مهم دی�ر این است یته بسکن

 شده است: تصریحزی، کمر کاز مقررات بان کتوضیحات حسابرس در خصوص تخلفات بان
بدون ربا و مفاد  ک$ات بانیو عمل ک$و بان $ن پولیبا قوان کات بانیموارد عدم انطباق عمل«

مربوط به  ک$ستم بانیاالجرا در سو مصوبات الزم ک$ات بانیناظر بر عمل یزکمر کبان یهابخشنامه
اعالم شده است /  کبه آن بان یانامه جداگانه $، طیزکمر کطبق دستور بانسال مورد گزارش، 

ها، در واق� تشویق متخلف است کتمان تخلفات به بانک ه اجازهکبدیه� است  ».خواهد شد
زی به عنوان مقام ناظر، تخلفات در کمر کو نباید انتظار داشت با چنین تعامل� از سوی بان

 زی محترم شمرده شود.کمر کاهش یابد و مقررات بانک� که بان0شب
های مختلف متفاوت بوده است. به عنوان که این رویه در بانکاست ته جالب توجه آن کن

از  کرده است و حسابرس این بانکاین رویه را شروع  ١٣٨۵اقتصاد نوین از سال  کمثال بان
های مال� معاف شده است. برخ� زی در متن صورتکمر کارائه موارد تخلف از مقررات بان

این  ١٣٩٣ین رویه سابقه زیادی دارند. در سال مال� های خصوص� نیز در اتخاذ اکدی�ر از بان
ه موارد تخلف از کها به اجرای درآمده است و حسابرسان مدع� شده اند کثر بانکرویه برای ا

زی کمر کبه صورت جداگانه برای بان کزی طبق درخواست این بانکمر کهای باندستورالعمل
 ارسال شده است.

 رانیدر ا نظارت بانک� یو فرایندها ابزارها ،انهاده ۴

 رانیا ک�در نظام بان �نهادهای نظارت ۴-١
در سه سطÂ نظارت  کها، امر نظارت بر بانکهای بانبه دلیل پیچیدگ� و گستردگ� فعالیت

میت� ک� و نظارت حاکهای بانل0ت�، نظارت صنف� توسط تشکمیت شرکداخل� و در قالب حا
گیرد. ابعاد مختلف ربط انجام م�میت� ذیکهای حازی یا سایر دستگاهکمر کتوسط بان

در ادامه به بررس� نیازمند بررس� مجزاست. ها، کت� در بانکمیت شرکنظارت داخل� و حا
 پردازیم.� م�کو نظارت صنف� در نظام بان �میتکوضعیت نظارت حا
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های ک�، دو نهاد صنف� وجود دارد: شورای هماهنگ� بانکدر حال حضار در نظام بان
دهد �های خصوص�. مراجعه به اساسنامه این دو نهاد صنف� نشان مکانون بانکدولت� و 

رد و نحوه 0وظیفه نظارت� در قالب نظارت صنف� برای این نهادها طراح� نشده است، و عمل
) ۴بنابر ماده ( باشد.فعالیت این نهادها نیز از شفافیت الزم جهت این امر برخوردار نم�

ها و کحمایت از حقوق، مصالÂ و مناف� بان«ها، کداخل� شورای هماهنگ� باننامه نییآ
�، پول�، مال� و اقتصادی و تهیه و تنظیم و ارائه پیشنهادات کبررس� و اظهار نظر در مسائل بان

 کجزو وظایف شورای هماهنگ� بان »ها و سایر مراج� ذی ربطکالزم به شورای عال� بان
 ١٣٨٣در سال  که ها و مؤسسات اعتباری خصوص�کانون بانکهمچنین اساسنامه  هاست.

ها و کبان کدفاع از حقوق و مناف� عموم� و صنف� مشتر«دهد که تأسیس گردید نشان م�
از وظایف » شورکانون و تقبل نمایندگ� آنها در برابر سایر مراج� کمؤسسات اعتباری عضو 

 نظرگرفته نشده است.کانون دانسته شده و شأن نظارت صنف� برای آن در 
شود نظارت حاکمیت� بر شب0ه بانک� عمدتاً توسط معاونت نظارت بانک مرکزی انجام م�

و به منظور تقویت نظارت بر نهادهای پول� کشور، با ارتقاء اداره کل نظارت  ١٣٩٠که در سال 
عالوه بر معاونت نظارت بانک مرکزی، نهاد بسیار مهم دی�ری نیز به موجب  ١تأسیس گردید.

� کقانون پول� و بان ها ازمرج� رسیدگ� به تخلفات بانکقانون پول� و بانک� تأسیس شده که 
ل، کاز نماینده دادستان »هیأت انتظام� بانکها«های انتظام� است. مجازاتم به 0و صدور ح

نفر از اعضای شورای پول و اعتبار به انتخاب شورا  �هاو یکل باننفر از مدیران عام �ی
ئت انتظام� ظرف یام ه0ئت را دارد. احیسمت دادستان ه کل بانکیل شده است و دبیر 0تش

ده روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر در شورای پول و اعتبار خواهد بود و رأی شورا قطع� 
 ٢است.

ام ئت انتظام� در پیش�یری و مقابله با وقوع تخلف در نظیعلیرغم اهمیت بسیار باالی ه
مربوط الت 0ای در خصوص این نهاد وجود دارد. مهمترین این مشالت عدیده�0، مشکبان
 هاکفرآیند رسیدگ� به تخلفات بان، و شفافیت عمل0رد این هیئت، ترکیب هیئت انتظام�به 

 .در هیأت است
نفر  �ه علیرغم عضویت یکته جالب توجه آن است کئت انتظام�، نییب هکدر خصوص تر

ها)، معاونت نظارت کئت انتظام� (به عنوان حافظ مناف� بانیها در هکاز مدیران عامل بان
ها را در اختیار دارد) در این که دقیقترین اطالعات در خصوص تخلفات بانکزی (کمر کبان

                                                                                                                                  
ل مقررات و مجوزها و ادارات تحت کو اداره  یها و مؤسسات اعتبارکل نظارت بر بانکتا قبل از این، اداره  ١

 شدنداداره م� یزکمر کمقام بانر نظر قائمینظرشان ز
 ١٣۵١قانون پول� و بانک� مصوب  ٢



 ۵۵۵ رانیدر ا �ها و اقتدار مقام ناظر بانکنظارت مؤثر بر بانک 

 

رسان� نسبت به ئت و اطالعیرد این ه0. همچنین شفافیت علمصاحب حق رأی نیستئت یه
اهش ک� از عوامل 0ه یکئت انتظام� بسیار ضعیف است، یاقدامات انجام شده توسط ه

توب 0ای (یا حت� موردی) مها است. در حال حاضر هیچ�ونه گزارش دورهمجازاتبازدارندگ� 
 شود. در واق�زی منتشر نم�کمر کها، توسط بانکئت انتظام� بانیرد ه0در خصوص عمل

سب اطالعات کان 0زی، امکمر کنده مقامات بانکهای پراتنها با مراجعه به خبرها و مصاحبه
 ئت وجود دارد.یل� و غیردقیق درباره فعالیت این هکبسیار 

، تنها دو پرونده تخلف ١٣٩٠های قبل از سال ، ط� تمام سالیزکمر کطبق گزارش بان
ئت انتظام� مورد بررس� قرار گرفته در هی» مؤسسه اعتباری توسعه«و » پارسیان کبان«

مال که با کنامه اجرایی چ�ونگ� فعالیت هیئت انتظام�، نییبا تصویب آ ١٣٩٠است. از سال 
سال، تنها پرونده تخلفات ارجاع�  ۴تعجب تا آن زمان مغفول مانده بوده است، در مدت زمان 

 و مؤسسه اعتباری مورد بررس� قرار گرفته است. کبان ۶

 هاکنظارت مؤثر بر بان یابزارها ۴-٢
بایست ابزارهای � م�کمیته بال، ناظرین بانکودوم از اصول محوری نظارت ستیطبق اصل ب

نظارت� مناسب در اختیار داشته باشند تا در صورت عدم بر آوردن الزامات احتیاط� و یا تخط� 
ض خطر قرار گیرند، نسبت گذاران در معره سپردهکها از مقررات و یا به هر طریق دی�ر کبان

ه به منظور اعمال نظارت و ک ییبه انجام به موق� اقدامات اصالح� اقدام نمایند. ابزارها
توان قرار گیرد، در چهار گروه م� یزکمر کبان تواند مورد استفادهن، م�یبرخورد با متخلف

 یدی، ابزارهار ابزارهای انگیزش� اقتصای�، ساکبان �زشیانگ یبندی نمود: ابزارهادسته
 .یفرکیو  �انتظام ی، ابزارها�حقوق

 ک�انگیزش� بان یابزارها ۴-٢-١
ردن آنها از خدمات� است کمتخلف، محروم  یهاکزی با بانکمر کبرخورد بان ابزارهای� از 0ی
ز کند (خصوصاً خدمات مربوط به نظام پرداخت). در واق� پس از تمرکزی ارائه م�کمر که بانک

ه کان برای مقام ناظر بوجود آمده 0زی، این امکمر ک� در بانکمختلف نظام بانهای سامانه
ها را تنظیم نموده و در مواردی، های مختلف به این قبیل سامانهکسطÂ دسترس� بان

توان به های متخلف را قط� نماید. از جمله این ابزارهای نظارت� م�کرسان� به بانخدمت
، محرومیت از صدور ضمانت کاو0یت استفاده از سامانه چموارد ذیل اشاره نمود: محروم

 متخلف و... کبان یبا سامانه ساتنا برا ک، قط� ارتباط بانLCنامه و گشایش 
� که بان0به شب ک�، اتصال بانکه الزمه قطع� انجام بسیاری از عملیات بانکبا توجه به آن

ه هم قابلیت اجرای بسیار سریع کاست، قط� این ارتباطات توسط مقام ناظر، مجازات� است 
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گردد. به همین دلیل اثرگذار م� کرد، اعتبار و سودآوری بان0را دارد، و هم به سرعت بر عمل
ترین، سریعترین و مؤثرترین ابزارهای هزینهمکاین قبیل ابزارهای نظارت�، از مهمترین، 

 نظارت� هستند.
 های اخیر گسترش یافته وپرداخت در سالهای نظام خوشبختانه این نوع نگاه به سامانه

ها از حدود مقرر برای ذخیره قانون�، کزی در صورت تخلف بانکمر کدر حال حاضر، بان
اهش کنماید. این امر موجب یا ساتنا را قط� م� کاو0های متخلف با سامانه چکارتباط بان

 ها شده است.کنسبی اضافه برداشت بان
 ک� متعدد دی�ری نیز در اختیار بانکپرداخت، ابزارهای بانهای نظام عالوه بر سامانه

، ... ، و�ره قانونیس شعب، نرخ ذخیزی، اجازه تأسکمر کالت بانیزی قرار دارد. نرخ تسهکمر
های کهای متعهد یا تنبیه بانکتوانند به عنوان ابزارهای نظارت� برای تشویق بانهم�� م�

ن تواند به منظور استفاده صحیح از ایم� یزکمر کنار گرفته شوند. در واق� باکمتخلف به 
بزارهای ، اکرد سالم بان0و عمل یبندی نماید و متناسب با رتبه اعتبارها را رتبهکابزارها، بان

ای ار گیرد. البته این امر نیازمند تعیین ضوابط شفاف بر0فوق را برای تشویق یا تنبیه ب
ه کگیری در مورد اختیارات� است دن فرآیند تصمیممند شها و همچنین نظامکبندی بانرتبه

 زی واگذار شده است.کمر ک� به بانک) قانون پول� و بان١۴طبق ماده (

 یسایر ابزارهای انگیزش� اقتصاد ۴-٢-٢
تواند بر انگیزه ه م�ک�، ابزارهای اقتصادی دی�ری نیز وجود دارد کعالوه بر ابزارهای بان

تأثیرگذار باشد. وض� مالیات مشروط، جریمه نقدی، مشروط نمودن ها برای تخلف کبان
های توزیع سود یا پاداش و... از جمله این ابزارهای اقتصادی است. استفاده از انگیزه

های اخیر مورد توجه بیشتری اقتصادی به عنوان ابزاری سهل الوصول و تأثیرگذار، در سال
ها مطرح کاز ابزار مالیات� برای سامان ده� رفتار بان قرار گرفته است. به عنوان مثال استفاده

قانون برنامه  ١۴در ماده  ١باشد.� از این موارد م�0) قانون رف� موان� تولید ی١٧شده در ماده (

                                                                                                                                  
 سهام نگهداری و بنگاهداری شامل غیربانک� های فعالیت آن منشأ که اعتباری مؤسسات و ها بانک سود ـ ب ١

 واحد سه سال هر آن، از پس. شود م� مالیات مشمول) ٪٢٨( درصد هشت و بیست نرخ با ١٣٩۵ سال در باشد
 .برسد) ٪۵۵( درصد پنâ و پنجاه به تا شود م� افزوده مذکور نرخ درصد به
 مشابه اموال و سرقفل� مستغالت، زمین، شامل اعتباری مؤسسات و ها بانک مازاد غیرمنقول امالک عایدی ـ پ
 واحد سه سال هر آن، از پس. شود م� مالیات مشمول) ٪٢٨( درصد هشت و بیست نرخ با ١٣٩۵ سال در آن

 ماده این در امالک عایدی از منظور. برسد) ٪۵۵( درصد پنâ و پنجاه به تا شود م� اضافه مذکور نرخ به درصد
 غیرمنقول دارایی که اعتباری مؤسسه یا بانک و است مال� سال انتهای و ابتدا، در مل� بازاری قیمت التفاوت مابه
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اعمال محدودیت، ممنوعیت توزیع سود و « ریششم توسعه نیز ابزارهای اقتصادی نظ
ل محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و اعما«ز یو ن» ها بین سهامداران مؤثراندوخته

 مورد استفاده قرار گرفته است.» مزایای مدیران
 حرفه صالحیت سلب اختیار«ز، یتوسعه ن یهابرنامه �ام دائم0قانون اح ٢١مطابق ماده 

 یزکمر کبه بان» جریمه پرداخت به پول� حوزه در فعال متخلفان مح0ومیت و مجوز لغو و ای
 دپانص به کشور بانک� و پول� قانون) ۴۴( ماده) ٢( بند در مندرج مبل�ن یاعطا شده. همچن

 رشد براساس بار ی� سال سه هر ن مبل�یو مقرر شده است ا افتهی افزایش ریال میلیون
 توسط مرکزی بانک پیشنهاد به رسم� صورت به اعالم� مصرف� خدمات و کاال بهای شاخص

 شود. تعدیل وزیران هیأت

 اداری یابزارها ۴-٢-٣
ه (مادشور کتوسعه  یهابرنامه �ام دائم0، قانون اح)١۴(ماده  در قانون برنامه توسعه ششم

دی و ، عالوه بر ابزارهای اقتصا)١٧(ماده  ریپذد رقابتین قانون رف� موان� تولیو همچن) ٢١
ه بتواند به وسیله آن ه م�کزی تعریف شده است کمر ک�، ابزارهای دی�ری نیز برای بانکبان

 سامان ده� رفتار مؤسسات مال� بپردازد. از جمله:
 .١ئت مدیرهیسلب صالحیت حرفه ای مدیران عامل و اعضای ه �
ها و مؤسسات کئت مدیره بانیممنوعیت تصدی سمت مدیر عامل� و اعضای ه �

ئت مدیره و نیز مدیران عامل یمال� و یا اعتباری به مدت پنâ سال برای اعضای ه
 ٢عتباری متخلفها و مؤسسات اکبان

داران به طور موقت؛ سلب حق تقدم خرید سلب حق رای تمام یا برخ� از سهام �
 ٣سهام تمام یا برخ� از سهامداران

 ٤تعلیق موقت مجوز بخش� از فعالیت برای مدت معین و یا لغو مجوز فعالیت �

                                                                                                                                  
 مالیات ساله همه ماده، این در مقرر های نرخ براساس بعد، به ١٣٩۵ سال از است موظف کند م� نگهداری مازاد

 .بپردازد را خود تمل� تحت مازاد غیرمنقول دارایی عایدی بر
های توسعه کشور. قانون اح0ام دائم� برنامه ٢١قانون برنامه ششم توسعه و بند پ ماده  ١۴بند الف ماده  ۴جزء  ١

 عامل مدیران و مدیره هیأت اعضای ای، حرفه صالحیت سلب صورت در«قانون اح0ام دائم�،  ٢١به موجب ماده 
. شوند م� منفصل مربوطه مسؤولیت از ایران اسالم� جمهوری مرکزی بانک توسط اعتباری مؤسسات و بانکها
 ».شود م� محسوب عموم� اموال در غیرقانون� تصرف ح0م در مربوطه مدیران تصدی ادامه

 پذیرتولید رقابتقانون رف� موان�  ١٧بند ت ماده  ٢
 قانون برنامه ششم توسعه ١۴بند الف ماده  ١جزء  ٣
 قانون برنامه ششم توسعه ١۴بند الف ماده  ٢جزء  ٤
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 یفرکیو  �انتظام یابزارها ۴-٢-۴
ها مورد استفاده قرار مجازاتردن کتر یفری به منظور هرچه بازدارندهکابزارهای انتظام� و 

زیرا باشد تر م�های مطرح شده سختمجازاتها از سایر مجازاتگیرد. اما اعمال این نوع م�
گیری در مورد اعمال یا عدم اعمال ابزارهای بانک�، اقتصادی یا ادارای، در غالب موارد تصمیم

یفری نیازمند ک هایمجازاتتشخیص بانک مرکزی انجام شود، لی0ن اعمال  تواند صرفا بام�
یفری با که استفاده از ابزارهای انتظام� و کشود ساختارهای قضایی است. این امر موجب م�

ها مجازاتاهش بازدارندگ� که موجب کتأخیر نسبتاً زیاد پس از وقوع تخلف انجام شود 
 گردد.م�

استفاده از این ابزار در سایر حوزه ها، جای خال� ابزارهای انتظام� با توجه به گستردگ� 
قانون برنامه ششم توسعه  ١۴یفری در قوانین گذشته مشهود است. با این حال در ماده کو

 یواسپارانجام هرگونه عملیات بانک�، «نمونه ای از این ابزارها مورد استفاده قرارگرفته است: 
ص حقیق� و حقوق� و مشارکت بانکها و مؤسسات اعتباری و لیزینگ)، صراف� توسط اشخا(

) سهام آنها را دارند و یا در تعیین ٪۵٠درصد (اشخاص حقوق� تابع� که بانکها بیش از پنجاه 
گذاری و شرکتهای تأمین سرمایه های سرمایههیأت مدیره آنها مؤثرند در تأسیس صندوق

تکب حسب مورد به ی� یا چند مورد از بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است و مر
جز به ١٣٩٢/٢/١) قانون مجازات اسالم� مصوب ١٩های تعزیری درجه شش ماده (مجازات

 ».شودحبس و شالق مح0وم م�
شنهاد یشور، پکتوسعه  یهابرنامه �ام دائم0حه احیال ٢٣ه در ماده کر است کالزم به ذ

زی در جهت مناف� سهامداران و یا مدیران بنگاه کمر کاگر نقض مقررات بان«ه کشده بود 
گردد، م�ر به باشد، موجب حبس درجه پنâ یا شش برای آمران، مباشران و معاونان جرم م�

شور شود، در این صورت که جرم مصداق اخالل در نظام اقتصادی کحدی گسترده باشد 
ه با کمورد در صورت� ) قانون مجازات اسالم� خواهد بود. در این ٢٨۶م ماده (0مشمول ح
 کمباالت� در نظارت بر زیرمجموعه) رئیس شعبه یا مدیر عامل باناحتیاط� یا بیتقصیر (بی

نان اتفاق افتاده باشد، مقصر به جزای نقدی به میزان خسارت وارده، کارکجرم فوق توسط 
س به ن ماده در مجلیمتأسفانه ا» شود.وم م�0مح کانفصال دائم از خدمات دولت� و بان

 د.یب نرسیتصو

 زی و اعمال مجازاتکمر کفرآیند نظارت بان ۴-٣
ها و اثرات کستگ� بان0ورش �سیاهش رکاولین مرحله فرآیند برخورد با متخلفین به منظور 

زی از دو کمر کن مرحله توسط بانیباشد. اها م�کشف تخلف بانکسوء آن، اقدام جهت 
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ها با استفاده از کها بانمیزان رعایت اصول و شاخص یابی(ارز یرحضوریق نظارت غیطر
های بازرس�). در نظارت (ارسال گروه یاز آنها) و حضور �افتیای دراطالعات دوره

 کها بر سرعت اطالع بانک، طول دوره و تأخیر در ارسال اطالعات توسط بانیرحضوریغ
ها کبه گسترش فعالیت بانز با توجه یزی از تخلفات مؤثر خواهد بود. از سوی دی�ر نکمر

ها)، نظارت حضوری به منظور ارزیابی صحت کای بانهزار شعبه ٢٣(گستره فعالیت 
ن است در برخ� 0ه ممکباشد، به نحوی الت زیادی رو به رو م�0اطالعات ارسال شده با مش

باشد. ها را نداشته کان بازرس� از برخ� بان0زی حت� به صورت ساالنه نیز امکمر کموارد بان
� کپارچه نظارت بان0های یسنت� نظارت و استفاده از سامانه یاین امر، نیاز به تغییر روشها

 سازد.را ضروری م�
شف تخلف ک، پس از ک�و بان �قانون پول ۴۴ماده  ٢تبصره  یینامه اجرانییبر اساس آ

متخلف،  کزی، گزارش این تخلفات و درخواست برخورد با بانکمر کتوسط معاونت نظارت بان
گردد. پس از احراز صحت گزارش در معاونت حقوق� زی ارسال م�کمر کبه معاونت حقوق� بان

شود. هیئت انتظام� ها ارجاع م�کل، پرونده به هیئت انتظام� بانکس یص رئیو به تشخ
ند. رأی هیئت کام الزم را صادر م�0ها پس از بررس� مسئله، طبق اختیارات قانون�، احکبان

متخلف، در شورای پول  کدر صورت مطرح شدن درخواست تجدید نظر توسط بان انتظام�
و اعتبار بررس� مجدد خواهد شد. البته رأی شورای پول و اعتبار نیز نهایی نبوده و در دیوان 

ها کئت انتظام� بانیاز نقض یا تعدیل رأی ه یعدالت اداری قابل استیناف خواهد بود. موارد
زی در این زمینه از اقتدار قانون� کمر کدهد بانه نشان م�کوجود دارد  در دیوان عدالت اداری
 الزم برخوردار نیست.

 عوامل تقلیل دهنده اقتدار مقام ناظر در ایران ۵
در بخشهای پیشین نشان داده شد که علیرغم وجود نهادها، ابزارها و روشهای نظارت� متنوع، 

ن ییاز درجه پا ک�ه حاکرا  �نظارت یارآمدکن نایاشه یتأثیر است. رلی0ن نظارت مقام ناظر کم
ت ابعاد و اصول بازدارندگ� یتوان در عدم رعا�ران است، میدر ا ک�اقتدار مقام ناظر بان

 ها (شدت، قطعیت و سرعت مجازات) دانست.مجازات
ت اصل شدت یاز عدم رعا ک�ران، حایا ک�ر در نظام بانینه و باورپذیپرهز یفقدان مجازاتها

فزون� زیان حاصله در قـیاس بـا سود برآمده از «جازاتها است. در واق� عدم رعایت اصل م
ها در ایران نهادینه شده و به که باعث شده است تا تخلف بانک� از عوامل� است 0، ی»جرم

 �ام دائم0اح«و » برنامه ششم توسعه«ن یجای استثناء، تبدیل به قاعده شود. البته قوان
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رده است و ابزارهای در کها را برطرف مجازاتل شدت 0تا حدودی مش» توسعه یهابرنامه
 ل مناسبی توسعه پیدا کرده است.0زی به شکمر کاختیار بان

 

 
 ک�ن در نظام بانیو برخورد با متخلف یزکمر کند نظارت بانیفرآ .٣ش�ل 

 اجرای از د گفت حتمیت و قطعیت یا به عبارت� اطمینان جامعهیدر خصوص محور دوم با
ـیفرها است. اما با توجه به شواهد موجود از فراگیر بودن ک ها، ضامن نقش پیش�یرانهمجازات

رد نهاد ناظر 0ز عدم شفافیت عملیهای مترتب بر فرایند نظارت و نتخلفات، و همچنین آسیب
در واق� گردد. ها مشاهده نم�مجازاتدر برخورد با متخلفان، حتمیت و قطعیت� در اعمال 

های متخلف کئت انتظام�، بانیبه دلیل فقدان حدنصاب مشخص برای ارجاع تخلفات به ه
ئت ارجاع خواهد شد و در قبال یه تنها تخلفات بسیار فاحش به این هکپیشاپیش یقین دارند 

ئت نیز، به دلیل یدر صورت ارجاع تخلفات به این ه .شوندتر عمالî مؤاخذه نم�0وچکتخلفات 
م 0به پرونده و صدور ح �دگین مراحل متعدد رسیها در آن، و همچنکنماینده بانحضور 

های کئت انتظام�، شورای پول و اعتبار، دیوان عدالت اداری)، بانیقطع� برای تخلفات (ه
 تبرئه در هر مرحله امیدوار هستند. �ا حتیها مجازاتمتخلف نسبت به تخفیف 

تشخیص تخلف بانک و درخواست معاونت•
معاونت نظارتنظارت برای برخورد با متخلف

لف بررس� پرونده در معاونت حقوق� و احراز تخ•
معاونت حقوق�بانک

هیئت انتظام�0مبررس� مسئله در هیئت انتظام� و صدور ح•

بررس� مجدد رأی هیئت انتظام� در شورای•
پول اعتبار در صورت مطرح شدن درخواست 

تجدید نظر
شورای پول و اعتبار

ام0ان استیناف رأی شورای پول و اعتبار در•
دیوان عدالت ادارای دیوان عدالت اداری
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 کند بررس� تخلفات و مجازات متخلفین در بانز در حال حاضر فرآیی�ر نید یاز سو
ه در حال کهایی انجامد. به عنوان مثال، برخ� پروندهزی، مدت زمان زیادی به طول م�کمر

 ١٣٩١و  ١٣٩٠ یهاحاضر در هیئت انتظام� در حال بررس� و رسیدگ� است، مربوط به سال
ه زمان کدر صورت� . تم ننموده اس0است، و هنوز هیئت انتظام� در خصوص آنها صدور ح

ئت انتظام� در شورای پول و اعتبار، و همچنین استیناف رأی یم ه0مربوط به تجدید نظر ح
 ۵ز امتخلف، بیش  کنیم، مجازات بانکشورای پول و اعتبار در دیوان عدالت اداری را نیز اضافه 

های مجازاته حت� در صورت وجود کشود سال به طول خواهد انجامید. این امر موجب م�
ها به مجازاتو بازدارندگ�  گـرائیده سست� یفر در اذهان بهکوند میان جرم و یتصور پشدید، 
 اهش یابد.کشدت 

شود، به نحوی که در پرونده اکثر ها م�موارد فوق، منجر به فراگیر شدن تخلفات بانک
 شود. همانطور که در نظریهیز تکرار م�ها تخلفات متعددی درج شده که همه ساله نبانک

از قانون،  �وچکهای شود، تسامÂ در برابر تخلفید م�کتأ ١»سته0پنجره ش«جرم شناسانه 
دهد. �ران م�یبه باز مباالت� نسبت به قانون،عالمت بسیار مهم و بزرگ� برای اپیدم� بی

ر یتوان در موارد ز�ها را متمجازاهای عدم رعایت اصول بازدارندگ� ن علل و ریشهیمهمتر
 دانست:

D هاانباشت تخلفات بانک 
پیشینه نظارت ضعیف و عدم برخورد قاطعانه با متخلفین بانک� موجب فراگیری تخلف در 

مقام ناظر در شرایط فعل� مجبور  نظام بانک� ایران شده است. این عامل موحب شده است که
باشد تنها تخلفات بزرگ را مورد بررس� قرار دهد و به هیئت انتظام� ارجاع دهد. بررس� تنها 

کننده این مطلب و نشان دهند این پرونده از زمان تش0یل هیئت انتظام� تاکنون نیز تأیید ٨
 .٢بررس� شده استها در هیئت انتظام� است که درصد بسیاری کم� از تخلفات بانک

D فقدان معیار برای ارجاع تخلفات 
متأسفانه در حال حاضر، معیار و شاخص� برای ارجاع یا عدم ارجاع پرونده تخلفات به هیئت 

معاونت نظارت و » تشخیص«های تخلف، صرفاً به انتظام� وجود ندارد، و اهمیت پرونده

                                                                                                                                  
1 Broken windows theory 

 هاکبان �به نامه مرکز پژوهش های مجلس در خصوص عمل0رد هیئت انتظام یزکمر کپاس� بان ٢
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فافیت عمل0رد هیئت انتظام�، این امر در کنار عدم ش ١رییس کل بانک مرکزی محول شده.
 دهد.احتمال ارجاع تخلفات به هیئت انتظام� را کاهش م�

D نفعانفشارهای ذی 
 ی�0 دی�ر از عوامل عدم موفقیت مقام ناظر در نظارت بر شب0ه بانک�، فشارهای ذی نفعان

ی اخارج� است، از جمله فشارهای دولت برای جلوگیری از برخورد با بانکهای دولت� و فشاره
تواند مان� نهادهای عموم� غیر دولت� پرقدرت� که سهامدار بانکها هستند. این فشارها م�

 اقدام صحیح و به موق� توسط مقام ناظر شود.

D ان تجدیدنظرفرایند زمانMبر و ام 
د ها، فاصله بین وقوع جرم و برخورد با متخلف بایمجازاتبه منظور تحقق هدف بازدارندگ� 

 سست� غیر این صورت تصور الزم میان تخلف و مجازات در اذهان به در زیرابه حداقل برسد 
شف ک، �پارچه نظارت0ند فعل� طراح� شده، به علت عدم استفاده از سامانه ییگراید. در فرام�

م 0به تخلفات تا صدور ح �دگیتخلفات با تأخیر همراه است. از سوی دی�ر انجام مراحل رس
)، یداروان عدالت ایتاً دیپول و اعتبار و نها ی، شورا�أت انتظامیرت، هنهایی (در معاونت نظا

 م شده است.0باعث طوالن� شدن فاصله وقوع تخلف تا صدور ح

D ارات مقام ناظریمحدودیت در اخت 
 که جهت اعمال نظارت بانک� مجموع اختیارات� ک) قانون پول� و بان١۴) و (۴۴طبق مواد (

 رد:کتوان به صورت زیر دسته بندی زی در نظر گرفته شده بود را م�کمر
 متخلف کر به مدیران یا متصدیان بانکتذ �
 ثر دویست میلیون ریال برای ایام تخلف).کجریمه نقدی (روزانه تا حدا �
 � به طورک� از انجام بعض� امور بانکیا مؤسسه اعتباری غیربان کممنوع ساختن بان �

 موقت یا دائم
 ٢کجازه تأسیس بانلغو ا �

                                                                                                                                  
 ک�و بان �قانون پول ۴۴ماده  ٢تبصره  یینامه اجرانییآ ١
زی ایران و تأیید شورای کمر کبان لک، در مرحله نهایی بنا به پیشنهاد رئیس ک�و بان �قانون پول ۴۴مطابق ماده  ٢

قضائیه، اداره امور جمهور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس قوهب از رئیسکئت� مریپول و اعتبار و تصویب ه
اجازه تأسیس داده شود یا  کزی ایران واگذار شود یا ترتیب دی�ری برای اداره بانکمر بانکتواند به عهده م� کبان
 لغو شود. کبان
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ه ک، جای بسیاری از ابزارهای ١رین اخیب قوانیش از تصویه تا پکدهد موارد فوق نشان م�
� قرار گیرد، در قوانین خال� بود. کتواند برای اعمال نظارت مؤثر در اختیار مقام ناظر بانم�

 کح رفتار بانتواند برای اعمال نظارت و اصالزی م�کمر که بانکدر واق� بسیاری از مراحل� 
ند، در قوانین دیده نشده بود. از کط�  کمتخلف، پیش از انحالل یا ممنوعیت فعالیت بان

های نظام پرداخت، � (محدودیت در استفاده از سامانهکجمله آنها، ابزارهای انگیزش� بان
های مشروط، مجوز توسعه شعب و...) و سایر ابزارهای انگیزش� اقتصادی (انواع مالیات

 ز توزیع سود یا پرداخت پاداش و...)مجو

D بانکها � تعارض منافH در هیأت انتظام
نکها هیأت انتظام� بانکها متش0ل از سه عضو دارای حق رأی است که ی�0 از آنها، نماینده با

جاع های تخلف مربوط به آنها به هیأت انتظام� ارباشد. حضور نماینده بانکها (که پروندهم�
) تعارض مناف� در نهاد ناظر است و اصل استقالل قاض� (یا هیأت منصفهشده)، مصداق بارز 
نماید. این در حال� است که معاونت نظارت بانک مرکزی در این هیأت را صراحتاً نقض م�
 فاقد حق رأی است.

D کمبود تمایل به اقدام 
نه و قاطعا تمایل به اقدام ی�0 از مهمترین عوامل تأثیر گذار بر اعمال مجازات های متناسب،

های دی�ر (همچون به موق� است. در صورت عدم وجود این عامل توسعه هر ی� از زیرساخت
 افزایش اختیارات، برطرف کردن فشارهای خارج�، کاهش زمان فرایند رسیدگ� به تخلفات

جود نظارت� مو یعدم استفاده کارآمد از ابزارها تواند به نتیجه مطلوب منجر شود.و...) نم�
ه باند ناش� از کمرنگ بودن تمایل به اقدام در مقام ناظر باشد. به صورت کل� تمایل توم�

 تواند متأثر از دو عامل زیر باشد:اقدام در مقام ناظر م�
تحت نظارت  یهاکبه بان �تحت نظارت: احساس تعلق مقامات نظارت یهاکبه بان �وابستگ

(پس از  �نده شغلیبه خطر افتادن آ آنها از �ا نگرانی) و �خصوص یهاک(به طور خاص، بان
 اهش دهد.کبه شدت  �ل به اقدام را در نهاد نظارتیتواند تما�)، م�بازنشستگ

مقام ناظر: اگر مقام ناظر مجبور به پاسخ�ویی نسبت  ییو پاسخ�و یریپذتیعدم مسئول
شده های مناسبی برای ارزیابی عمل0رد مقام ناظر طراح� نبه عمل0رد خود نباشد و شاخص

                                                                                                                                  
 ریپذد رقابتیشور و قانون رف� موان� تولکتوسعه  یهابرنامه �ام دائم0ششم، قانون اح توسعهقانون برنامه  ١
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باشد، بالتبع این نهاد تمایل� به برخورد قاطعانه با متخلفین نخواهد داشت و این عامل باعث 
 خواهد شد در بلند مدت ثبات مال� کشور در معرض خطر قرار گیرد.

۶ Hبندی و توصیهجم� های سیاست
شناس� انجام شده، شش پیشنهاد اصالح� به منظور ارتقای به آسیب توجهدر این بخش با 

گردد. برخ� از این پیشنهادات در حیطه ارایی نظارت و اقتدار مقام ناظر در ایران ارائه م�ک
زی است، برخ� با اصالح مصوبات شورای پول و اعتبار قابل اصالح است، کمر کاختیارات بان

 � دارد.کانون� در سطÂ قوانین پول� و بانو برخ� دی�ر نیاز به اصالحات ق
پیش از بیان پیشنهادات اصالح�، ذکر این نکته ضروری است که پیشنیاز اساس� برای 

بندی بانکها است که باید بر اساس عمل0رد مال� و اعتباری اثربخش� این پیشنهادها، رتبه
ک به اصول و مقررات های مقام ناظر در خصوص میزان تعهد بانبانکها و همچنین ارزیابی

ای باید صورت گیرد. توسعه ابزارهای نظارت�، الزام بانکها به افشای تخلفات، افزایش حرفه
اختیارات مقام ناظر در مجازات، ایجاد بستر قانون� ورش0ستگ� بانکها و اصالح فرایند رسیدگ� 

بر اساس عمل0رد توانند به طور کامل اثربخش باشند که بانکها به تخلفات، هم�� زمان� م�
 بندی شوند و تعامل مقام ناظر با بانکها، متناسب با رتبه آنها باشد.رتبه

� و اقتصادیکاستفاده مقام ناظر از ابزارهای انگیزش� بان ۶-١ 
، انتظام� و اداریهای متخلف صرفاً منحصر در ابزارهای که بیان شد، برخورد با بانکچنان

تواند به منظور زی م�کمر که بانکزش� مختلف� وجود دارد ه ابزارهای انگی0یفری نیست. بلک
های مشروط به تخلف، محدود ند. وض� انواع مالیاتکها از آنها استفاده کاصالح رفتار بان

نمودن مجوزهای مربوط به توسعه شعب، محدودیت در سقفهای مربوط به تسهیالت 
ها که انگیزه بانکرهایی هستند الن و...، هم�� ابزاکاشخاص مرتبط و تسهیالت و تعهدات 
 نند.کده� م�برای تخلف یا رعایت مقررات را جهت

های نظام پرداخت (شتاب، ساتنا، پایا، همچنین با توجه به توسعه قابل مالحظه سامانه
تواند از های حیات� م�ها به این سامانهکهای اخیر، سطÂ دسترس� بان، ...) در سالکاو0چ

ها تنظیم گردد. خوشبختانه کرل شده و متناسب با میزان تخلفات باننتکسوی مقام ناظر 
 زی توسعه یافته است.کمر کهای اخیر در بانرد در سال0این روی
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 زی در اعمال مجازات هاکمر کافزایش اختیار معاونت نظارت بان ۶-٢
باشد. سپرده ها نیازمند اختیارات نظارت� م�کنظارت بر بان متول�معاونت نظارت به عنوان 

شدن اختیارات نظارت� به هیئـت انتظام� و عدم عضویت قانون� معاونت نظارت در این 
 کاهش توان نظارت� شده است. در واق� ضروری است معاونت نظارت بانکهیئت، باعث 

 باشد. های متخلفکزی، دارای اختیارات مستقل� برای برخورد و مجازات بانکمر
ه در بخش چهارم، تحت عنوان ابزارهای کبه بیان دقیقتر، استفاده از ابزارهای نظارت� 

تواند �، سایر ابزارهای انگیزش� اقتصادی، و ابزارهای اداری نام برده شد، م�کانگیزش� بان
به  یفری منوطکزی قرار گیرد؛ و تنها استفاده از ابزارهای انتظام� و کمر کصرفاً در اختیار بان

های تعیین مجازاتام صادره و 0ئت انتظام� یا شورای پول و اعتبار گردد. همچنین احیرأی ه
ان استیناف در دیوان عدالت اداری 0ئت انتظام� یا شورای پول و اعتبار، نباید امیشده در ه

قوه  ها را بهتوان پروندهیفری م�کهای انتظام� و مجازاترا داشته باشند. صرفاً برای اجرای 
 ن آرا را در نظر گرفت.یا یناف برایان است0قضائیه ارجاع نمود و ام

ر در کالذالت فوق0اهش مراحل نظارت و مجازات شده و مشکاین اصالحات منجر به 
 دهد.اهش م�کها را تا حدی مجازاتخصوص قطعیت و سرعت اجرای 

�کالزام شفافیت و پاسخpویی مقام ناظر بان ۶-٣ 
ننده نظام پول� و اعتباری کزی به عنوان تنظیمکمر ک� بانکقانون پول� و بان )١١طبق ماده (

اری کباشد. اما در این قانون سازوم� ها و مؤسسات اعتباریکنظارت بر بانشور موظف به ک
ها طراح� نشده است. ایجاد کرد نظارت بر بان0نسبت به عمل کبرای پاسخ�ویی این بان

 کرد نظارت� بان0منجر به استفاده بهینه از اختیارات، و بهبود عملتواند زمینه پاسخ�ویی، م�
 زی گردد.کمر

ردن معیارهای کها و شفاف کبندی بانشفافیت فعالیت نهادهای نظارت� همچنین رتبه
تواند به عنوان ابزار مناسبی جهت ایجاد پاسخ�ویی و ها م�مجازاتاعمال یا عدم اعمال 

زی مورد استفاده قرار گیرد. با شفاف شدن فرایند فعالیت کمر کارایی نظارت بانکافزایش 
زی نسبت کمر که بتوان به سمت پاسخ�ویی بانکتوان انتظار داشت زی م�کمر کنظارت� بان

ه فرایند و نحوه اعمال و استفاده از کرد. زیرا تا وقت� کت کبه خروج� و نتایج نظارت نیز حر
وتاه� یا کنم� توان تنها با بررس� نتایج در مورد ابزارهای نظارت� مشخص و روشن نباشند 

 زی قضاوت نمود.کمر کوتاه� بانکعدم 
ئت انتظام� به صورت مستمر و یرد ه0حداقل اقدام در این زمینه، ارسال گزارش عمل

 است. �ای و با قید محرمانگ�، برای رؤسای قوا و سایر نهادهای صاحب صالحیت الزامدوره
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 ئت انتظام�ییب هکاصالح تر ۴-۶
ه کها، این است لیه حوزهکنترل تعارض مناف� در کاصل بدیه� پذیرفته شده به منظور  �ی

امالî مستقل باشد کمتهم یا نماینده متهم نباید در جای�اه قاض� قرار گیرد. در واق� قاض� باید 
ل ک(دبیر نفر  ۴ب از که مرکئت انتظام�، ییب فعل� هکان برقراری عدالت ایجاد شود. تر0تا ام

ها) کشور، نماینده شورای پول و اعتبار، نماینده بانکل کزی، نماینده دادستان کمر کبان
ئت، یها در این هکنماید. در واق� عضویت نماینده باناست، در عمل این اصل را نقض م�

ها گیریتواند منتâ به نقض انصاف در تصمیمه م�کمصداق� از پدیده تعارض مناف� است 
 شود.
ئت، یزی در این هکمر کای از معاونت نظارت بانز سوی دی�ر نیز، عدم عضویت نمایندها

های متخلف است، کها و دارای اطالعات دقیق نسبت به بانکننده تخلفات بانکشفکه ک
 سازد.ه نیاز به اصالح قانون در این خصوص را ضروری م�کخأل دی�ری است 

 کستگ� بانMایجاد بستر قانون� برای ورش ۵-۶
زی قرار کمر که طبق قانون در اختیار بانک� از ابزارهای نظارت� مهم 0در حال حاضر، ظاهراً ی

متخلف است. استفاده از این ابزار نیازمند تعریف و تدقیق فرایندهای  کدارد، انحالل بان
ه نون، هیچ�ونک) تا �١٣۵١ (کقانون� مربوطه است. اما از زمان تصویب قانون پول� و بان

به تصویب نرسیده است. این  کستگ� بان0قانون یا مقررات� در خصوص فرایند انحالل و ورش
نند و مقام کهای متخلف، تهدید به انحالل را هرگز جدی تلق� نکه بانکامر موجب شده است 

 � ننموده است.کناظر نیز هرگز اقدام به انحالل هیچ بان
ها است کخلف شده، ادغام در سایر بانمت که در عمل جای�زین انحالل بانکراهبردی 

های جانبی انحالل یا فقدان قانون برای ه به علت هزینهکه هنگام� کاما باید توجه داشت 
شویم، این مجازات � دی�ر م�کمتخلف، مجبور به ادغام آن در بان کآن، به جای انحالل بان

متخلف خواهد  کیزه دادن به بانه این اقدام نوع� جاکدهد، چرا بازدارندگ� خود را از دست م�
 بود.

زی برای مؤسسات مال� متخلف در نظر کمر که بانکهایی مجازات� از 0ه یکتوضیح آن
تر است. در ادغام ها و مؤسسات اعتباری بزرگکگرفته است، ادغام این مؤسسات در بان

نقش تجهیز و  یفایاعتبارات و ا یه در اعطاک �ز آن نهادمالیگرران، به سهامدار قانونیمدل ا
تعلق  یامهیتنها جرو مقررات مقام ناظر متعهد نبوده، نه �تخصیص منابع، به اصول علم مال

ل شده است. یتبد �ل0مشبدون که پاداش هم داده شده است، او به سهامدار بان0نگرفته، بل
 تر شده، اما�وچکرده و سهمش کافت ید دریجد کدر بان یمترکت 0یسهم مال یاگرچه و
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ه افزوده ثروت او از محل کسهمش باالتر هم رفته است. البته روشن نشده  �الیخالص ارزش ر
ن باشد، یچننیا �بوده است؟ اگر رفتار با خاط �چه خدمت صالح یدر ازا کسب مجوز بانک
بنگاه  �حفظ سالمت مال یو ممارست برا �اطیت مقررات احتیرعا یبرا یازهی�ر چه انگید

 ؟١ماند�م �باق
ر � مد نظکه باید در اصالح قانون پول� و بانک� از مهمترین موضوعات� 0بر این اساس ی

البته  ها و شرایط ورود به این فرایند است.کقرار گیرد، تعریف فرایند انحالل و ورشستگ� بان
د زی و نیز طرح ارائه شده از سوی مجلس مکمر کته در الیحه ارائه شده از سوی بانکاین ن

 گرفته است.نظر قرار 

�، در صورتکها به افشای تخلفات از مقررات پول� و بانکالزام بان ۶-۶� های مال
لف به 0ها)، حسابرس� مکها (از جمله بانتکلیه شرک مال�های در مرحله حسابرس� صورت
ه بیان شد، در کت از قوانین و مقررات تحت شمول است. چنانکگزارش نمودن تخلفات شر

زی کمر کهای خصوص�) از سوی بانکها (به طور خاص، بانکسیاری از بانهای اخیر بسال
به  ١٣٩٣شدند. این وضعیت در سال مجاز به پنهان نمودن و عدم افشای تخلفات خود م�

ها، حسابرس و کلیه بانکهای مال� حسابرس� شده ه تقریباً در صورتکای فراگیر شد گونه
قدام اف نموده و این اکزی استنکمر کاز مقررات بان کانده� تخلفات ببازرس قانون� از گزارش
 زی اعالم نمود.کمر کرا مستظهر به مجوز بان

دهد، اهش م�که چنین مجوزهایی، هزینه انجام تخلفات را برای متخلفین کطبیع� است 
گردد. مجوزهایی ها، اقتدار مقام ناظر نیز دچار افول م�کو ضمن افزایش تدریج� تخلفات بان

ه با چه منطق اقتصادی کاز این دست در واق� جایزه دادن به متخلفین است و مشخص نیست 
� 0ها اعطا شده است. قطعاً یکهای متمادی چنین مجوزهایی به برخ� بانو حقوق�، در سال

ظر، الزام زی و افزایش اقتدار مقام ناکمر کرت بانارایی نظاکاز اقدامات الزم به منظور افزایش 
 های مال� حسابرس� شده) است.های متخلف به افشای تخلفات (در صورتکبان
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فقدان  �ابعاد حقوق �: بررسیرو گز �نظام ورشMستگ
 ییاقدامات قضا

 *دطه خراطهامحم

قابل اصالح را  یهابخش ینمهم تر از �،مال یکردن بحران ها یپس از سپر �جامعه جهان
 یفایها از اکه توقف آن یافتمش0ل دار  ینحوه برخورد با بانک ها و موسسات اعتبار

تنها راه برخورد  �ورش0ستگ ینمود. در وهله نخست، نظام عاد �بحران م یدتعهداتشان تشد
متوقف  یهانظام در مواجهه با بانک ینا یناکارآمد یجاًبود و تدر فمتوق یبا موسسات اعتبار
گذاران، سالمت حفظ حقوق سپرده ینکه در ع یسازوکار یینجهت تع ینآش0ار شد. به هم

شود محمل  یدور �ورش0ستگ یدنبال کند و از مخاطرات نظام عاد یترعا یزرا ن �نظام مال
 یازاتو امت یااگرچه مزا �،ورش0ستگ یدر برابر نظام عاد یرنظام گز معرف� مطالعات واق� شد.

مطمÂ نظر  یدایشاز بدو پ �قابل توجه حقوق یهاتقابل یلبه همراه داشت، به دل �فراوان
که در  باشد�از مفهوم توقف م یقدق یین�تب یرگز یازاتبوده است. از جمله امت �خبرگان حقوق

 تواند�م ییابهام به تنها ینرو است که اهمچنان با ابهام روبه هوممف ینا یران،حقوق ا یفضا
از  یریجلوگ یر،گز یهارا به دنبال داشته باشد. از جمله چالش �اختالل در سالمت نظام مال

الزم است. از  یفاقد ضمانت اجرا �،مربوطه است که به ظن برخ یندها در فرآمداخله دادگاه
 یژگ�و ینا �،ورشس0تگ یبا نظام عاد یرگز �مشابهت عمل یلبه دل الظاهر�عل ی�رد یسو

 یل�تحل‑یف�مقاله با روش توص یندر ا نویسنده .باشد�م �بودن امر ورش0ستگ یمخالف حسب
کرده و در  ییننهاد را تب ینمفهوم توقف در ا یده،کشور را سنج �حقوق یبا فضا یرنسبت گز

 برآمده است. یرگز یندها در فرآخله دادگاهبه چالش مطروحه نسبت به عدم مدا ییمقام پاسخ�و

                                                                                                                                  
صندوق ضمانت  �دانش�اه امام صادق (ع) و کارشناس حقوق �ارشد حقوق خصوص �کارشناس یدانشجو *

 mtkharratha@gmail.com ؛هاسپرده
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 مقدمه ١
 ترتیب به که است مراحل� دارای شرکت ی� ورش0ستگ� حسابداری، و مال� مفاهیم لحاظ به

 قدرت عدم تجاری، یا مال� دیون پرداخت قدرت عدم نقد، وجه کسری نهفتگ�،از:  عبارتند
ی ورش0ستگ� فارغ از مساله). ۶٧ : ص١٣٨۴ ها،�حاج( تگ�ورش0س کامل، دیون پرداخت

شود و شامل بر شخصیت حقیق� یا حقوق� افراد دخیل در آن، امری تجارت� محسوب م�
گردد، اشتمال شود. نخستین موضوع� که از این مفهوم به ذهن متبادر م�ی تجار م�کلیه

های تجارت� ی ورش0ستگ� شرکتهای تجارت� است. حوزهاین موضوع بر ورش0ستگ� شرکت
ی شرکت مزبور را به دنبال ندارد، بل0ه در ط� عملیات رسیدگ� به امر ها انحالل و تصفیهتن

ی بازپرداخت ورش0ستگ� موضوعات دی�ری همچون رعایت حقوق اشخاص ثالث، نحوه
دیون، اثر ح0م ورش0ستگ� بر قراردادهای منعقده، قرارداد ارفاق� و سایر موارد از این دست 

واهند گرفت که در مواق� ارزش و اهمیت� بیش از انحالل شرکت تجارت� نیز مورد بررس� قرار خ
های ی ورش0ستگ� شرکتیابد. با این توصیف مشخص گردید که در حوزهورش0سته م�
 : ص١٣٩٢ای برخوردار است (عزیزیان گیالن، العادهی شرکت� از اهمیت فوقتجارت�، جنبه

ن بخش به نظام مال� و اقتصادی و ایجاد اختالل شود از اثرات مال� انحالل آ) که سبب م�۴۵
های تجارت� منطبق بر مقررات قانون و ثبات مال� چشم پوش� شود. شرکت در سیستم گردش

تجارت، همچون اشخاص حقیق� تاجر، به عنوان شخص� حقوق� مشمول مقررات فصل 
 که: دارد) قانون تجارت چنین مقرر م�۴١٢ی (شوند. مادهورش0ستگ� محسوب م�

ی او ی وجودی که بر عهدهی توقف از تادیهورش0ستگ� تاجر یا شرکت تجارت� در نتیجه«
همانگونه که در صدر ماده ذکر شده است، امر ورش0ستگ� شامل » شود.است حاصل م�

) ٢۶٢ : ص١٣٩٠باشد و این مهم از اطالق لفظ (قاف�؛ شریعت�، های تجارت� م�تمام� شرکت
) ٢٠ق لفظ شرکت تجارت�، شامل بر تمام� عناوین نام برده ذیل ماده (اطالآید. به دست م�

ها وارد نشده است. آن بر ١٣١١باشد و هیچ استثنائ� از سوی مقنن در سال قانون تجارت م�
نمود چرا ) قانون تجارت نیز مش0ل� ایجاد نم�۴١٢( های تجارت� در مادهنام نبردن از شرکت

آیند، لذا ) قانون مزبور تاجر به حساب م�٣) ماده (۴نا بر بند (های تجارت� نیز بکه شرکت
زداید. از سوی از باب تاکید بوده است و هرگونه تردید و ابهام� را م�» تجارت� شرکت«ذکر 

عمل » هر قسم عملیات صراف� و بانک�«) قانون تجارت، ٢ی () ماده٧دی�ر مستند بر بند (
های کل� اصل ) قانون اجرای سیاست۵ی (بر ماده تجارت� محسوب گشته است که منطبق

بانکهای غیر دولت� و مؤسسات مال� و اعتباری « ١٣٨٧چهل و چهارم قانون اساس� مصوب 
شوند و های واسطه پول� که قبل و بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا م�و سایر بنگاه



 ۵٧٣ ییفقدان اقدامات قضا �ابعاد حقوق �: بررسریو گز �نظام ورش0ستگ 

 

 عام و تعاون�سهام� های قالب شرکتشود صرفاً در بانکهای دولت� که سهام آنها واگذار م�
های لذا هر قسم عملیات بانک� صرفا در قالب شرکت» .عام مجاز به فعالیت هستند سهام�

 ١های ش0الî شود و از قسم شرکتسهام� عام و تعاون� سهام� عام مجاز و تجارت� قلمداد م�
) ٣١ی (بند (الف) ماده تجارت� پیروی خواهند نمود. البته شایان ذکر است که به موجب

تش0یل بانک فقط به صورت شرکت سهام� عام با سهام «، ١٣۵١قانون پول� و بانک� مصوب 
 بایست در قالببا این اوصاف واضÂ گردید که عملیات بانک� م�» .با نام مم0ن خواهد بود

ها آنتجارت� صورت گیرد که همین مساله شمول مقررات باب یازدهم قانون تجارت بر شرکت
گردد و از حیث قواعد ورش0ستگ� تابع قانون بانک نیز تاجر محسوب م�گر است. پس را نشان

 تصفیه امور ورش0ستگ� خواهد بود. تجارت و قانون
ها و ی مغفول، اهمیت مال� و اقتصادی بانکدر کنار تمام� این توضیحات مساله

های شد، ورش0ستگ� شرکت موسسات اعتباری است. همانگونه که در سطور ابتدایی ذکر
دهد ها مسائل اقتصادی و مال� را پوشش نم�تجارت� به دلیل برجسته بودن وجه شرکت� آن

ها و موسسات اعتباری به دلیل اهمیت اقتصادی که در نظام مال� کشور دارا اما بانک
 ختالل وتواند اهای تجارت� در مواجهه با ورش0ستگ�، م�باشند انجام رفتار مشابه شرکتم�

ر های اجتماع� را به دنبال داشته باشد. از سوی دی�از هم گسیختگ� نظام اقتصادی و آسیب
وجود اختالفات مبنایی در شروع و زمان ورش0ستگ� و همچنین مفهوم توقف در میان 

دانان و قضات خود به عنوان عامل� دی�ر جهت اعمال تفکی� میان عملیات مزبور حقوق
های تجارت� معمول است. اما توجه به مقررات و موسسات اعتباری و شرکتها به بانک نسبت

ها و موسسات اعتباری نیز های سهام� عام که بانکذکر شده در خصوص ورش0ستگ� شرکت
آید ما را در راستای شرح و بسط مقررات اختصاص� ورش0ستگ� ها به حساب م�مصداق� از آن

س� ن� خواهد نمود. ابتدائا مفهوم امر توقف مورد بررها و موسسات اعتباری کم�0 شایابانک
های سهام� به اجمال مطالعه خواهد قرار خواهد گرفت و سپس ماهیت ورش0ستگ� شرکت

 شد.

 توقف ٢
ی�0 از چالش برانگیز ترین مفاهیم در در بررس� ورش0ستگ� از دیرباز، مفهوم و قلمرو 

اصل� برای اقامه دعوای ورش0ستگ� ذکر ) قانون تجارت دو رکن ۴١٢ی (است. ماده» توقف«

                                                                                                                                  
سهام� شرکت بازرگان� شرکت «، ١٣۴٧) الیحه قانون� اصالح قسمت� از قانون تجارت مصوب ٢به موجب ماده ( ١

 ».محسوب میشود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگان� نباشد
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نماید؛ تاجر بودن شخص و توقف وی از تادیه وجوه� که بر عهده اوست (ستوده تهران�، م�
). رکن نخست به لحاظ مفهوم� روشن بوده و محل مناقشه نیست، و در ١٠٩ : ص١٣٩٠

وده تهران�، صورت عدم احراز آن تنها مقررات مربوط به اعسار بر آن حاکم خواهد بود (ست
باشد که نیازمند بررس� و ) اما مفهوم و ماهیت توقف محل تنازع آراء م�١١٠ : ص١٣٩٠

 مداقه است.

٢-١ � معنای تجارت
م� باشد و در » بازایستادن، درنگ کردن، ثابت ماندن در امری«توقف در لغت به معنای 

 : ص١٣۶١اصطالح بازرگان�، آن حالت بازرگان� است که نتواند وام خود را بپردازد (عمید، 
شود که در روشن شدن حدود و ثغور ). در کنار این مفهوم، موارد مشابه� نیز یافت م�٣۵٣

اند، ی افالس و اعسار همانگونه که اهل لغت نظر دادهواهند داد. در مقولهآن ما را یاری خ
بده0ار مفلس یا معسر، مال� ندارد تا به پرداخت دیون اختصاص دهد چرا که او در حال 

: ١٣٩٠؛ ستوده تهران�، ١۴٣ و ١٣۶: صص ١٣۶١برد (عمید، تنگدست� و نیازمندی به سر م�
دست� بده0ار را به ی دیون الزاماً نیازمندی و تنگتادیه) و ورش0ستگ� و توقف از ١١٧ ص

 سازد.ذهن متبادر نم�
ها محل تضارب آراء گشته است که های مستدل از آنتشابهات میان مفاهیم و برداشت

پردازیم و سپس این مفهوم را به نحو دانان و رویه قضایی م�در ادامه به بررس� اقوال حقوق
ها و موسسات اعتباری جستجو خواهیم الملل� بانک� نسبت به بانکاختصاص� در اسناد بین

 نمود و به ارزیابی کیف� آن خواهیم پرداخت.

 دانانآراء حقوق ٢-١-١
ی توان در دو دستهنظریات و دکترین حقوقدانان در خصوص مفهوم و ماهیت توقف را م�

بت به مفهوم توقف اتخاذ ی نخست کسان� هستند که موضع� صریح نسعمده قرار داد؛ دسته
به تجمیع  اند و به طور مشتت در آثار خود هر دو دیدگاه عمده را پرورانده و گویی تنهانکرده

الزم نیست تاجر فاقد دارایی باشد «اند. این اشخاص چنین قائل هستند که آراء مبادرت نموده
های خود اجر نتوانست بده�هایش را ننماید، بل0ه زمان� که تیا اینکه دارایی وی کفایت بده�

تاجر واقعاً باید از .. .«افزاید ل0ن در جایی دی�ر م�» را بپردازد ورش0سته خواهد شد...
). ایشان با استفاده از قیودی ٢٨٨ : ص١٣۵٠(عبادی، » پرداخت بده� خود ناتوان باشد

کند هایش را نم�این معنا را اتخاذ کرده است که دارایی او کفایت بده�» واقعاً «همچون لفظ 
و در کنار این ) ٣۶‑٣٧: صص ١٣٩٠که این مطلب خالف قول نخست اوست (اس0ین�، 

 اند.ف و شروع آن را بیان داشته، عده دی�ر صراحتاً موض� خود در برابر توقدسته
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 توقف ظاهریالف. 
ه خود ی دیون بر عهددانان در تبیین چیست� و ماهیت امر توقف تاجر از تادیهبرخ� از حقوق

اند که مقصود صرف عدم پرداخت بده� از سوی تاجر است نه میزان واقع� چنین اظهار داشته
آورند هایش. آنان چنین استدالل م�های او نسبت به دیون و بده�و رسم� اموال و دارایی

او کمتر از مجموع  برای اینکه تاجر ورش0سته باشد الزم نیست که مجموع دارایی« که:
» های خود را ب0ند.اشد، بل0ه کاف� است که نتواند به طور عادی پرداخت بده�اش ببده�

توقف «اند که ). در جایی دی�ر نیز، سایر نویسندگان افزوده٣٢٢ : ص١٣۴٠(اعظم� زنگنه، 
ی بده� در حقوق تجارت مم0ن است ارتباط� به وض� مال� و دارایی و توانایی پرداخت از تادیه

پردازد، گرچه دارایی او کفاف پرداخت باشد. تاجری که دین خود را نم� احتمال� تاجر نداشته
 : ص١٣٩٠(ستوده تهران�، » گردد.دیونش را هم بدهد، مشمول مقررات ورش0ستگ� م�

تواند ورش0ستگ� او را به همراه داشته های خود م�). پس توقف تاجر از ایفا ی�0 از بده�١١٧
 مزبور، دین� مسلم، قطع� و حال باشد. باشد، اما باید توجه گردد که دین

 ب. توقف واقع$
دانان صرف عدم پرداخت بده� از سوی تاجر را الذکر، برخ� دی�ر از حقوقدر برابر موارد فوق

های تاجر باید دارند که نسبت اموال و داراییآورند و اذعان م�دلیل بر توقف به حساب نم�
ه حساب آید. پس عدم پرداخت ی� یا چند دست از های او ببه واق� کمتر از دیون و بده�

توقف برای اینکه اعالم ورش0ستگ� «تواند توقف را به همراه داشته باشد، بل0ه های نم�بده�
بایست حتما مقارن و همراه با وضعیت مال� پریشان و حت� العالج تاجر را موجب شود، م�

ین دیدگاه دادگاه را زمان� محق به ). در پرورش و حمایت از ا٣٩ : ص١٣۵۵(آذری، » باشد.
با توجه به توقف از تادیخ وجوه� که بر عهده بده0ار بوده «دانند که رسیدگ� ورش0ستگ� م�

و اظهارات شهود و مطلعین و در صورت لزوم جلب نظر کارشناس� قن� در مورد حسابرس� و 
ال� و اعتبار دوین و رسیدگ� به دفاتر بده0ار، ح0م صادر نماید و قبل از صدور ح0م وض� م

 )۶۵ : ص١٣۶۶(عرفان�، » سایر اوضاع و احوال قضیه را مورد بررس� قرار دهد.

 ی قضاییرویه ٢-١-٢
ها نیز، ها نیز سرایت یافته و در میان آندانان در دکترین توقف به آراء دادگاهاختالفات حقوق
توان پیدا کرد. در این میان، برخ� آراء دیوان عال� کشور قابل مالحظه است. توافق نظر نم�

قرار دارد. این رای از این قرار  ١١/۴/١٣١٧مورخ  ۴شعبه  ٩١٠ها رای شماره در صدر آن
مراد از وقفه در امور تجارت� عجز تاجر یا شرکت تجارت� است از تادیه دیون و «ست که ا

ی تعهدات خود؛ و بالفرض اگر تاجری سرمایه او کمتر از دیون او باشد ول� بتواند به وسیله
اعتباری که دارد تعهدات خود را ایفا نماید چنین تاجر یا شرکت تجارت� متوقف شناخته 



 یو ارز �پول یهااستیس ساالنه شیهما نیوهفتمستیمجموعه مقاالت ب ۵٧۶

حاکم بر این رای حاک� از آن است که صرف عدم پرداخت مادی ی�0 از دیون روح » شود.نم�
ی او تواند توقف و در نهایت ورش0ستگ� وی را به دنبال داشته باشد حت� اگر سرمایهتاجر م�

بیش از دیونش به حساب آید اگرچه آن دین مربوط به امور تجارت� وی نیز نباشد. نهایت امر 
، مورخ ٢۵٧۶عال� کشور به اتفاق آرا در رای اصراری شماره آنکه هیات عموم� دیوان 

) قانون تجارت، ورش0ستگ� تاجر یا شرکت ۴١٢بر طبق ماده (« اعالم داشت: ١٢/١٣۴٢/٢۶
گردد و استدالل دادگاه بر تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوه� که بر عهده دارد حاصل م�

) ۴١٢اً دلیل ورش0ستگ� نیست مخالف ماده (ها صرفاینکه مزایده و عدم پرداخت وجه سفته
 »باشد.قانون تجارت م�

 قول مختار ٢-١-٣
توقف از تادیه وجوه�  ..«.) قانون تجارت، آنچه از عبارت ۴١٢( گرایانه به مادهبا نگاه واق�

شود مفهوم توقف ظاهری است که مویÿد به قول به ذهن متبادر م�» که بر عهده اوست...
دانان و آرا دیوان عال� کشور است. تمس� به توقف واقع� امری دشوار، پیچیده ای حقوقعده

تجاری است و تسریع در حل و فصل و انجام امور ‑بر است که مستلزم تحقیقات مال�و زمان
شود. در های این دست امور است مورد خدشه واق� م�تجارت� که ی�0 از مهمترین ویژگ�

الوصول تاجر های سهلکه گوشزد نماید وقت� که پرداخت بده� واق� این ماده در پی آن است
بایست به شود م�آورد، تادیه نم�ی او به وجود نم�ی سرمایهکه کاهش چشم�یری در اندازه

ی او نیز تش0ی� نمود و این مهم تنها از مجرای ی وجوه و دیون عمدهقیاس اولویت در تادیه
، ١)٢٣٧این مطلب مستلزم به انجام رساندن مفاد مواد (گردد. البته ورش0ستگ� او حاصل م�

قانون مدن� پیش از اقدام بر تقاضای ح0م ورش0ستگ� بده0ار از سوی  ٣)٢٣٩و ( ٢)٢٣٨(
 طلب0ار است.

٢-٢ � معنای بانک
ها و موسسات اعتباری در امر همانگونه که در توضیحات ابتدایی بیان شد، وضعیت بانک

های ها تجارت� معمول به مراتب دارای پیچیدگ� و حساسیتورش0ستگ� نسبت به شرکت

                                                                                                                                  
هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً کس� که ملتزم به انجام شرط شده باشد باید آن را بجا  ١

 به وفاء شرط بنماید. تواند به حاکم رجوع نموده و تقاضای اجبارآورد و در صورت تخلف طرف معامله م�
ی شخص دی�ر هرگاه فعل� در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیرمقدور ول� انجام آن به وسیله ٢

 تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.مقدور باشد، حاکم م�
مشروط هم از ج0له اعمال� نباشد که  هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط مم0ن نباشد و فعل ٣

 دی�ری بتواند از جانب او واق� سازد، طرف مقابل حق فس� معامله را خواهد داشت.
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تواند تبعات اجتماع� نیز به دنبال داشته باشد. ورش0سته باالی مال� و اقتصادی است که م�
âها نفر را درگیر نماید، اما تواند دهترین وضعیت م�اعالم کردن ی� شرکت تجارت� در بغرن

م� از اشخاص، اعم از حقیق� و حقوق�، مواجه ها و موسسات اعتباری با خیل عظیبانک
 ها را به همراه دارد.هستند و همین موضوع ریس� باالی ورش0ستگ� آن

ی تواند پیش پاتشتط آرا در مفهوم توقف تاجر عیان است که چه مش0الت و موانع� را م�
) ٢() ماده ٧ها و موسسات اعتباری قرار دهد. از آنجایی که عملیات بانک� بنا بر بند (بانک

های سهام� بایست در قالب شرکتعمل تجارت� بوده و این اعمال صرفاً م� ،قانون تجارت
های تجارت� قرار گرفته و مشمول ی شرکتعام صورت گیرد، بانک و موسسه اعتباری در زمره

ه ) قانون تجارت نیز خواهد بود. با این توصیف، چنانچه بانک یا موسس۴١٢ح0م صدر ماده (
انون ) ق٣٩باری از تادیه دیون سهل الوصول خود بازبماند، و یا به تعبیر بند (ه) ماده (اعت

، قدرت پرداخت بانک به خطر افتد یا سلب شود، به موجب بند ١٣۵١پول� و بانک� مصوب 
مدع�  ) قانون تجارت، با تقاضای ی� یا چند نفر از طلب0ارها یا تقاضای۴١۵(ب) و (ج) ماده (

، ورش0ستگ� تاجر (بانک یا موسسه اعتباری) به ح0م مح0مه بدایت اعالم العموم بدایت
ی ی� شود. این درحال� است که به این معنا، سطÂ فعالیت و اعمال بانکداری به اندازهم�

شرکت تجارت� یا ی� شخص تاجر حقیق� تنزل یافته است و حت� نوع عدم توانایی پرداخت 
الوصول تاجر حقیق� نیز کاهش داده حد ی� بده� سهلبانک یا موسسه اعتباری را نیز در 

 شده است که این مساله ناش� از عدم تعریف دقیق و مشخص از مفهوم توقف در قانون تجارت
 ها و موسسات اعتباری از سایر تجار است.و همچنین عدم تفکی� وضعیت ورش0ستگ� بانک

ها و موسسات ختصاص� بانکالملل� حاک� از برقراری نظام ویژه و ابررس� اسناد بین
ی ورش0ستگ� است. از مهمترین اسنادی که در این زمینه تهیه شده است، اعتباری در مساله

 ٢٠١۴مصوب پارلمان و شورای اروپاست که در سال  DIRECTIVE 2014/59/EUسند 
انتشار یافته است. این دستورالعمل حاوی مقررات ویژه در جهت رسیدگ� به ورش0ستگ� و 

ها و موسسات اعتباری است که به طور کل� و اساس� دارای سازوکاری مجزا و توقف بانک
) این دستورالعمل شرایط الزم ٣٢ی (متفاوت از روش برخورد با تجار ورش0سته است. ماده

دارد که ها و موسسات اعتباری را بیان م�م در راستای ورش0ستگ� بانکجهت انجام امور الز
نخستین آن شروط آن است که بانک یا موسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف شناسایی 

 سازد:) همان ماده، مفهوم توقف یا در معرض توقف را روشن م�۴و در بند ( ١شود

                                                                                                                                  
1 the determination that the institution is failing or is likely to fail has been made by 
the competent authority 
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 �بر تخط �نیع یشواهد ایکرده  �طخود تخ �قانون یهاتیاز صالح یموسسه اعتبار )١
در حدی که منجر به لغو مجوز موسسه اعتباری شود  وجود داشته باشد �ینزد ندهیآ در

 شود. جادیا حقوق صاحبان سهامدر  �قابل توجه لیها تقلآن یکه به واسطه از جمله
ین امر در ها بوده یا شواهدی عین� بر ایجاد اهای موسسه اعتباری کمتر از بده�دارایی )٢

 آینده نزدی� احراز شود.
موسسه اعتباری توان پرداخت دیون خود را نداشته باشد یا شواهدی عین� برعدم توانایی  )٣

 در آینده نزدی� احراز شود.
صراحت این دستورالعمل در تبیین مفهوم توقف قابل ستایش است؛ امری که در قانون 

را به دنبال داشته است. از سوی دی�ر تجارت مغفول مانده است و تضارب و اختالف آراء 
هایی جدی بر ها و موسسات اعتباری آسیبتعمیم مفهوم توقف در قانون تجارت بر بانک

ی چنین مصادیق� از توقف، ی مال� و اقتصادی کشور را به دنبال خواهد داشت که با ارائهبدنه
اری واضÂ و روشن ها و موسسات اعتبی ورش0ستگ� بانکی این مفهوم در زمینهحوزه

از قانون تجارت و قانون پول� و بانک� حاک� از  ی محصلهگردد این درحال� است که ادلهم�
 ی دعوای مزبور علیه ارکان اصل� نظام مال� ح0ایت دارند.گیری و اقامهسهولت تصمیم

٣ � صالحیت رسیدگ� به امر ورشMستگ
فرآیند ورش0ستگ� در سطور باال به طور تفصیل� معنا و مفهوم توقف به عنوان مقدمه و آغازگر 

ای مورد بررس� و مطالعه قرار گرفت و اهمیت اعمال تفکی� در خصوص این مفهوم و مقایسه
های تجارت� معمول مورد اشاره قرار گرفت. پس از ها و موسسات اعتباری و شرکتبین بانک

به تعیین مرج� صالÂ جهت  ی دعوای ورش0ستگ�، نوبتاحراز شرایط الزم به جهت اقامه
شود و متون ی قضاییه تصور م�ای که بدواً در اختیار قوهرسد. مسالهرسیدگ� به این امر م�

قانون� نیز ح0ایت از این امر دارند. به طور کل� رسیدگ� به امر ورش0ستگ� از وظایف قوه 
. (فخاری،...: قضاییه است. در همین راستا به طورکل� دو نظام در کشور ما وجود دارد

گیرند؛ دادگاه و اداره تصفیه. در ص...) این دو نظام در حقوق ایران تحت دو دستگاه قرار م�
ادامه به تفکی� هر ی� مورد بررس� قرار خواهند گرفت و در نهایت خواهیم دید که مرج� 

ت ها و موسسات اعتباری کدام ی� از این موارد اسصالÂ برای رسیدگ� به ورش0ستگ� بانک
 ها و موسسات اعتباری در نظر گرفت؟توان مرج� ثالث� را برای بانکو آیا م�
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 دادگاه ٣-١
دگ� های حقوق� قابل طرح و رسیامور حقوق� و تجارت� در نظام قضایی ایران، هردو در دادگاه

زا هستند ول� در برخ� از کشورها همچون فرانسه برای رسیدگ� به امور تجارت�، دادگاه� مج
 ها هستند که صالحیت الزم جهت رسیدگ� به امر ورش0ستگ� را دارادارد و آن دادگاهوجود 

مان� باشند. اساسا در حقوق ایران، ورش0ستگ� باید به موجب ح0م دادگاه اعالم شود و تا زم�
که دادگاه ح0م ورش0ستگ� را صادر نکرده است، ورش0ستگ� تاجر مسلم نیست و جریان امور 

). ١٢١ : ص١٣٩٠نوط به صدور ح0م ورش0ستگ� است (ستوده تهران�، تصفیه ورش0ستگ� م
ی�  با این اوصاف باید دید که از بین محاکم موجود صالحیت ذات� و محل� به ترتیب به کدام

 کند.از محاکم تعلق پیدا م�

٣-١-١ � صالحیت ذات
ر و ) قانون تجارت، رسیدگ� به امر ورش0ستگ� و توقف تاج۴١۵به موجب نص ماده (

» مح0مه بدایت«)، ۴١۵های تجارت� در صالحیت دادگاه شهرستان است. صدر ماده (شرکت
را صالÂ به رسیدگ� دانسته و اعالم ح0م ورش0ستگ� را منوط به صدور ح0م از آن مرج� 
نموده است. با توجه به اعمال تغییرات در نظام قضایی ایران، معادل فعل� مح0مه بدایت، 

دانان در لزوم ذکر نام آید. فارغ از اختالفات میان برخ� حقوقحساب م�دادگاه شهرستان به 
های عموم�، به موجب قانون تش0یل ، با تاسیس دادگاه١از این دادگاه در ماده مزبور

های عموم� همچون گذشته طبق مقررات دادگاه پسهای عموم� و انقالب، از این دادگاه
اخیر، به امر ورش0ستگ� رسیدگ� کرده، ح0م صادر  هایآیین دادرس� مدن� راج� به دادگاه

 ).۴۵ : ص١٣٩٠کنند (اس0ین�، م�

٣-١-٢ � صالحیت محل
کننده به امر ورش0ستگ�، نوبت به تعیین با روشن شدن صالحیت ذات� دادگاه رسیدگ�

) قانون تجارت، تاجر را م0لف دانسته ۴١٣رسد. ماده (صالحیت محل� دادگاه شهرستان م�
 ١٣٧٩و در سال  ٢توقف خود را به دفتر مح0مه بدایت محل اقامت خود اظهار نمایداست که 

                                                                                                                                  
و اس0ین�، ربیعا؛ حقوق تجارت: ورش0ستگ�  ٢۴٣رجوع شود به اعظم� زنگنه، عبدالحمید؛ حقوق بازرگان�؛ ص  ١

 .۴۴و تصفیه امور ورش0سته؛ ص 
شود که متوقف یا ورش0سته در حوزه آن برای انجام چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد، در دادگاه� اقامه م� ٢

 معامالت خود شعبه یا نمایندگ� داشته یا دارد.
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نیز مورد تایید و تاکید واق� گردیده است.  ١) قانون آیین دادرس� مدن�٢١این مطلب در ماده (
 ) قانون آیین دادرس� مدن� مقرر داشته است که:٢٢های تجارت� نیز ماده (در خصوص شرکت

ها در ایران است... در ای که مرکز اصل� آنهای بازرگان�ش0ستگ� شرکتدعاوی راج� به ور«
تعبیر صورت گرفته در این ماده جام� نیست و نسبت به ». شودمرکز اصل� شرکت اقامه م�

ها در ایران نیست موض� س0وت اتخاذ شده است. در این های تجارت� که مرکز اصل� آنشرکت
) قانون تجارت و قابلیت تعمیم ۴١٣اطالق لفظ تاجر در ماده (رسد با توجه به مقام به نظر م�

) قانون ٢١) قانون نام برده و همچنین مفاد ماده (٣های تجارت� منطبق بر ماده (آن به شرکت
آیین دادرس� مدن�، هرگاه شرکت� تجارت� که مرکز اصل� آن خارج از ایران است ورش0سته 

امه شود که شرکت، شعبه یا نماینده برای معامالت شود، رسیدگ� به آن باید در دادگاه� اق
 در حوزه آن دارد.

 اداره تصفیه ٣-٢
گیرد: در حقوق ایران رسیدگ� به ورش0ستگ� و امر تصفیه مستند به دو قانون صورت م�

ی اجرای مفاد این دو قانون تجارت و قانون اداره تصفیه امور ورش0ستگ�. تفکی� و نحوه
) قانون اداره تصفیه امور ورش0ستگ� ذکر شده است. این ١ی (در ماده قانون نسبت به تجار،
در هر حوزه دادگاه شهرستان که وزارت دادگستری مقتض� « دارد که:ماده چنین مقرر م�

بداند، اداره تصفیه برای رسیدگ� به امور ورش0ستگ� تاسیس مینماید و در این موارد عضو 
ه از مفاد این ماده روشن است، مقنن در خصوص همانگونه ک» ناظر تعیین نخواهد شد.

رسیدگ� به امر ورش0ستگ� قائل به تفصیل شده است بدین ش0ل که چنانچه در هر حوزه 
ای موصوف به اداره تصفیه به منظور رسیدگ� به امور ورش0ستگ� تاسیس شهرستان، اداره

ی ی امور بر عهدهشده باشد، دادگاه صالÂ شهرستان به آن دعوی رسیدگ� ننموده و کلیه
ی تصفیه امور ورش0ستگ� سازمان� دولت� گیرد. به لحاظ ماهیت�، ادارهاداره مزبور قرار م�

است که تحت نظارت قوه قضائیه قرار دارد و دارای کارمندان تصفیه و ابزارهایی است که امر 
ن مزبور، ) قانو٢ی () و ماده١٣٢ : ص١٣٩٠کنند (اس0ین�، تصفیه را تنظیم و تسهیل م�

رئیس و کارمندان اداره تصفیه مم0ن است از بین خدمتگزاران « ای بر این مدعاست:صحه
البته در خصوص رئیس، انتخاب » قضائ� یا اداری یا از غیرخدمتگذاران دولت انتخاب شود.

گردد و به رتبه وزارت دادگستری و از طرف وزیر دادگستری تعیین م�وی از بین قضات عال�

                                                                                                                                  
دعوای راج� به توقف و رش0ستگ� باید در دادگاه� اقامه شود که شخص متوقف یا ورش0سته در حوزه آن « ١

 ».اقامت داشته است..
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) لذا تفصیل ٢۴٢ : ص١٣٩٠زیر دادگستری قابل تغییر است (ستوده تهران�، تشخیص و
باشد. انتخاب کارکنان دولت� یا غیردولت� شامل بر رئیس این اداره نخواهد بود و معقول م�

باشند ام0ان در همین راستا که دو نهاد صالحیت رسیدگ� به امر ورش0ستگ� تجار را دارا م�
راء و نظرات و از هم گسیختگ� روابط فراهم است؛ از این رو تداخل وظایف و تشتط در آ

معاون اجرائ� قوه قضائیه به روسای کل  ٢٩/٢/١٣٧٨‑٣٠٣۴/٧٨/١ی بخشنامه
ی مراج� به منظور جلوگیری از تداخل وظایف، به کلیه. ..« گوید:ها م�دادگستری استان

گردد که شده است ابالغ م� ها اداره تصفیه امور ورش0ستگ� تاسیسقضائ� که در حوزه آن
پس از صدور ح0م ورش0ستگ�، مراتب را جهت اقدامات قانون� بعدی، فوراً به اداره مزبور 

 ٣)۶۶و ( ٢)۶۵، (١)۶۴مواد (» اعالم تا اداره مذکور بتواند به وظایف قانون� خود عمل نماید.
شانگر خروج تخصص� ی اداره تصفیه امور ورش0ستگ� نیز موید این مطلب بوده و نآیین نامه

ی مزبور تاسیس شده ها ادارههایی که در آنها در حوزهامور ورش0ستگ� از صالحیت دادگاه
ها و موسسات اعتباری در شهر تهران قرار دارد باشد. از آن رو که مرکز اصل� بانکاست، م�

دگ� به امر و اداره تصفیه امور ورش0ستگ� در تهران نیز موجود، بنابراین عل� القاعده رسی
گیرد. چرا که به موجب ماده ها تحت نظر اداره تصفیه صورت م�ورش0ستگ� و تصفیه آن

های بازرگان�... در مرکز دعاوی راج� به ورش0ستگ� شرکت« ) قانون آیین دادرس� مدن�:٢٢(
های صورت گرفته، قانونگذار در از سوی دی�ر و فارغ از استدالل». شوداصل� شرکت اقامه م�

تصریح نموده که رسیدگ� به امر تصفیه  ١٣۵١ول� و بانک� مصوب پ) قانون ۴١د (ب) ماده (بن
 بانک ورش0سته با اداره تصفیه است.

۴ � صالحیت صدور حMم ورشMستگ
ی امور تاجر ورش0سته بود و ی تصفیهتمام آنچه که تا بدین جا بیان گشت در خصوص نحوه

دون اختالف نظر مواجه به لزوم صدور ح0م از اال در خصوص صدور ح0م ورش0ستگ� تجار ب
ا آنچه که بسیار مهم است که به آن پاس� دهیم آن است که آیا  سوی دادگاه صالÂ هستیم. ام	

ها و محاکم صالÂ قضایی باید ورود به ها و موسسات اعتباری نیز دادگاهدر خصوص بانک

                                                                                                                                  
اداره تصفیه اعالم شود، امور ورش0ستگ� که تا آن تاریخ خاتمه نیافته تحویل اداره تصفیه  تش0یلدر هر حوزه که  ١

 گردیده و مدیران تصفیه و کارمندان ناظر باید از هرگونه اقدام خودداری نمایند.
نیافته طبق مقررات قانون  عملیات ورش0ستگ� اموری که تصفیه آن در موق� اعالم تش0یل اداره تصفیه خاتمه ٢

 اداره تصفیه و این آیین نامه ادامه خواهد یافت.
هرگاه اعمال ورش0ستگ� که قبل از اعالم تش0یل اداره تصفیه انجام شده ناقض تشخیص شود با رعایت مقررات  ٣

 این آیین نامه تکمیل خواهد گردید.



 یو ارز �پول یهااستیس ساالنه شیهما نیوهفتمستیمجموعه مقاالت ب ۵٨٢

ری را مسئول رسیدگ� به این توان مرج� صالÂ دی�صدور ح0م ورش0ستگ� نمایند یا آیا م�
امر از ابتدا تا به انتها قلمداد نمود؟ پاس� به این سوال در گرو این امر است که آیا، رسیدگ� 

آید؟ پس از دعاوی به حساب م� به دعوای ورش0ستگ� امری حسبی است یا از جمله
پرداخت تا ها و موسسات اعتباری خواهیم به طور خاص به بانک پاسخ�ویی به این مساله

حدود و ثغور صالحیت الزم جهت رسیدگ� به ورش0ستگ� این نهادهای مال� نیز مشخص و 
 مبرهن گردد.

١-۴ � ترافع� بودن ورشMستگ
دعوا یعن� اختالف بین دو شخص و رسیدگ� به دعوا یعن� تالش برای فصل خصومت با ارجاع 

شهرت دارد. در این قالب، قاض� در نیز » تراف�«ی ابرازی طرفین که این فرآیند به بع ادله
ی طرفین باید نهایت تالش را برای فهم و حل و فصل ماجرا بنماید. البته تعریف حدود ادله

ارائه شده از دعوا در سطور فوق، در نصوص قانون مفقود است ول� به طور کل� دعوا امری 
 .ترافع� و هدف از اقامه و رسیدگ� به آن فصل نزاع و رف� خصومت است

ی ورش0ستگ� برخ� را بر این باور است که ورش0ستگ� از امور ترافع� در خصوص مقوله
به عنوان مثال، مرحوم ستوده تهران� رسیدگ� به ورش0ستگ� را به تقدیم دادخواست است. 

گرچه قانون تجرات تصریح نکرده است که اظهار تاجر باید ضمن « :تمنوط کرده اس
شود، به صورت دادخواست ی تقاضاهایی که از دادگاه م�دادخواست باشد، ول� چون کلیه

باشد، بدیه� است که اظهار تاجر به صورت دادخواست برای صدور ح0م ورش0ستگ� به م�
شود آن ) اما در اینجا آنچه به عنوان ایراد به ذهن متبادر م�١٢۴ : ص١٣٩٠( »آیدعمل م�
ی ) قانون تجارت از تادیه۴٢٣ماده ( )٢از آنجایی که تاجر متوقف به موجب بند (است که 

) ۵١٢( ای من� شده است و همچنین مستند به مادهقروض حال و موجل خود به هر وسیله
چ�ونه قانون آیین دادرس� مدن� که حاک� از من� تاجر از تقدیم دادخواست اعسار است، وی 

برای العموم ر مدع�و در صورت اخی خواهد بودتقدیم دادخواست  هایینهزه قادر بر پرداخت
مبادرت ورزد؟ هزینه دادرس� بایست به تأمین از چه محل� م�تقدیم دادخواست ورش0ستگ� 

 آید.با این اوصاف تش0ی� در ترافع� بودن امر ورش0ستگ� به جا به نظر م�

٢-۴ � حسبی بودن ورشMستگ
راحتاً در برخالف دعوا که در نصوص قانون� تعریف� مدون و مشخص نداشت، امر حسبی ص

امور حسبی اموری «) قانون امور حسبی، ١نصوص تقنین� دارای تعریف است. مطابق ماده (
ها م0لفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیم� اتخاذ نمایند بدون اینکه اتس که دادگاه
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ها ها متوقف بر وقوع اختالف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنرسیدگ� به آن
به قوه قضائیه  ١) قانون اساس�١۵۶) اصل (١رسیدگ� به امور حسبیه نیز مطابق بند (» اشد.ب

ای که در زیر مورد اشاره قرار خواهند گرفت، ما را بر این باور سپرده شده است. بنا بر ادله
ی امور حسبی است و نباید نگاه ترافع� به آن داشت. به دنبال است که ورش0ستگ� از جمله

انستن رسیدگ� به ورش0ستگ�، سرعت در رسیدگ�، کاهش تشریفات و رف� ابهامات حسبی د
ی الزم جهت حسبی دانستن رسیدگ� به امر ناش� از ترافع� دانستن حاصل خواهند شد. ادله

 ورش0ستگ� از قرار زیر است:
ام0ان تقاضای ورش0ستگ� توسط تاجر متوقف و مدع� العموم بدایت مستند به بندهای  )١

 ) قانون تجارت.۴١۵(ج) ماده ( (الف) و
ها، به اثر مطلق ح0م ورش0ستگ�، تعیین تاریخ توقف و اعاده اعتبار و لزوم آگه� آن )٢

قانون  )٢۴(و  )٢٣(، )٢٢(قانون تجارت و مواد  )۵٧٢(و  )۵٣٧(، )۵٣۶(موجب مواد 
 .اداره تصفیه امور ورش0ستگ�

کننده به حدود تقاضای متقاض� رسیدگ� به امر عدم محدودیت دادگاه رسیدگ� )٣
 .قانون تجارت )۴۴٠(و  )۴٣۵(، )۴٣٣(، )۴٢٧(ورش0ستگ�، به موجب مواد 

های مربوط به ورش0ستگ�، به موجب مواد عدم اجراء قاعده فراغ دادرس در رسیدگ� )۴
 .قانون تجارت )۵٣٧(و  )۵٣۶(

، )۴۴٩به موجب مواد (های مربوط به ورش0ستگ�، گ�ام0ان تحصیل دلیل در رسید )۵
 )۴ : ص١٣٩٢پناه، . (عال�قانون تجارت )۴۵٣) و (۴۵٠(

نماییم که همانطور با این اوصاف ما رسیدگ� به امر ورش0ستگ� را از امور حسبیه تلق� م�
ام گردد. اما مازاد بر اح0ی قضائیه محسوب م�ی شئونات قوهکه قبالî بیان شد از جمله

) قانون امور حسبی دارای مفادی جالب توجه است. این ماده بیان ٢توضیح داده شده، ماده (
باشد، م�ر آنکه خالف آن مقرر رسیدگ� به امور حسبی تابع مقررات این باب م�« دارد که:م�

این سخن بدان معناست که آنچه در قوانین به عنوان تشریفات رسیدگ� به امور » شده باشد.
ای برخوردار گردد. به بیان تواند از ترتیبات جداگانهشود از سوی مقنن م�حسبی تلق� م�

ی قضائیه است را مستند به ب رسیدگ� به امور حسبی که در اختیار قوهتوان ترتیتر، م�ساده
ها و ی دی�ری سپرد. از سوی دی�ر، از آنجایی که گزیر بانکی مزبور به نهاد حاکمهماده

                                                                                                                                  
صدور ح0م در مورد تظملمات، تعدیات، ش0ایات،  رسیدگ� و ‑١دار وظایف زیر است: ... عهده قضائیه قوه« ١

 »کند.حل و فصل دعاوی و رف� خصومات و اخذ تصمیم اقدام الزم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون بیان م�
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ی در مصلحت دارد، انجام چنین تخصیص� اشتباه برشمرده موسسات اعتباری ریشه
 شود.نم�

 باریها و موسسات اعتورشMستگ� بانک ۵
کند همانطور که بیان شد و صرف نظر از این مساله که دادگاه به امر ورش0ستگ� رسیدگ� م�

و یا اداره تصفیه، به طور کل� رسیدگ� به امر ورش0ستگ� در جمهوری اسالم� ایران تحت 
ها و موسسات اعتباری از این گیرد و مطابق قوانین، بانکنظارت عالیه قوه قضاییه صورت م�

شود و آن اند؛ امری که در برخ� کشورها به نحو دی�ری با آن برخورد م�ستثناء نشدهشمول ا
اند. به عنوان مثال در قانون بانکداری افغانستان که بسیار را از وظایف بانک مرکزی برشمرده

باشد، اساسا در خصوص ورش0ستگ� و انحالل بانک، ) م�FDICمتاثر از سیستم آمری0ایی (
کنند و این بانک مرکزی افغانستان است که دستور ورش0ستگ� و رود نم�محاکم قضایی و

) قانون بانکداری افغانستان بدین مطلب ١۴٣) ماده (٣نماید. بند (انحالل بانک را صادر م�
 تصریح دارد:

دوره متولیت بعد از انقضای مدت تعیین شده در اطالعیه مبن� بر انتصاب متول� یا بعد  )١
 این قانون خاتمه م� یابد. ١٣۵آن، طبق ح0م مندرج ماده  از ختم دوره تمدید

هرگاه بانک مرکزی افغانستان از تحقق حاالت ذیل اطمینان حاصل نماید، دوره متولیت  )٢
 ) این ماده خاتمه م� یابد:١قبل از مدت مندرج فقره (

 الف. رف� دالیل ضرورت انتصاب متول� )٣
 ب. عدم ام0ان احیای بانک )۴
) این ماده دستور ٢) فقره (٢ان م0لف است در حالت مندرج جزء (بانک مرکزی افغانست )۵

مبن� بر فس� جواز بانکداری را اصدار نموده و پروسه انحالل بانک را با اح0ام مندرج 
 نماید.فصل سیزدهم این قانون آغاز 

ها فارغ از آنچه که در باال به عنوان نمونه ذکر گردید، به ترتیب انحالل و ورش0ستگ� بانک
های پیشین پردازیم. همانگونه که در بخشموسسات اعتباری در نظام حقوق� ایران م� و

ها و موسسات اعتباری مستند به مفاد قانون تجارت، شرکت تجارت� به اشاره گشت، بانک
) قانون نام برده شامل قواعد عام ورش0ستگ� تجار ۴١٢حساب آمده و منطبق بر نص ماده (

ی ات اعتباری نیز به جهت موضوع فعالیت خود تحت نظارت عالیهها و موسسشود. بانکم�
بانک مرکزی نیز قرار دارند و در این رمینه نباید از قواعد و مطالبات خاص مدنظر این ناظر 
عال� چشم پوش� نمود. اما در ط� سالیان گذشته، مقررات و قواعد خاص هرچند محدودی 

های تجارت� مورد نظر ستگ� و توقف این شرکتی مقابله و رسیدگ� به ورش0در خصوص نحوه
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مقنن قرار گرفته است. وجود این تعداد محدود و انگشت شمار از مقررات اختصاص 
دست  ها و موسسات اعتباری حاک� از عدم کفایت قواعد عام نسبت به اینورش0ستگ� بانک

ترتیبات خاص نسبت های تجارت� است. تبلور این مساله و اذعان مقنن بر لزوم رعایت شرکت
است که  ١٣۵١ها و موسسات اعتباری در قانون پول� و بانک� مصوب به ورش0ستگ� بانک

ها تا به امروز دارای حیات ترتیب انحالل و ورش0ستگ� بانکفصل سوم آن قانون تحت عنوان 
 قانون� بوده است.

جه شود که باید تو ١٣۵١پیش از ورود به تفصیل� به نص قانون پول� و بانک� مصوب 
ها و موسسات اعتباری سه دیدگاه عمده ی مواجهه با ورش0ستگ� و توقف بانکنسبت به نحوه

ها را همانند وجود دارد. قالب نخست آن است که با توجه به ماهیت شرکت� و تجارت�، آن
های تجارت� مشمول قواعد عام ورش0ستگ� و به بیان دی�ر باب یازدهم قانون سایر شرکت

ها و انست. دومین قالب پیشنهاد شمول قواعد ورش0ستگ� قانون تجارت بر بانکتجارت د
موسسات اعتباری است با این خصوصیت که تا حد ام0ان آن قواعد به نظام بانک� تسری و 

ی ی� نظام خاص و انحصاری رسیدگ� به ورش0ستگ� جریان پیدا کند و سومین قالب ارائه
ها تخصصاً از شمول باب در این صورت این شرکت ها و موسسات اعتباری است کهبانک

گیرد. یازدهم قانون تجارت خارج شده و تحت قانون و مقررات مستقل در این حوزه قرار م�
امری که همانطور که به عنوان نمونه در سطور پیشین مشاهده گردید، در قوانین سایر 

ای مجزا این  تحت عنوان مادهای که صراحتاًکشورها تبلوری جدی و اساس� یافته به اندازه
سازند. آنچه که ها را از شمول قواعد ورش0ستگ� قانون تجارت خودشان مستثن� م�شرکت

گیری از قالب دوم بوده است؛ در پی آن بوده است، استفاده و بهره ١٣۵١مقنن ایران� در سال 
توجه خاص در های سهام� در امر ورش0ستگ� و یعن� حفظ چارچوب کل� برخورد با شرکت

 ها و موسسات اعتباری.ش0ل موادی محدود به بانک
 دارد که:) اینچنین مقرر م�٣٩ی (در ماده ١٣۵١قانون پول� و بانک� مصوب 

تأیید شورای  و در موارد زیر مم0ن است بنا به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایران«
وزیر و  اقتصاد وزیرو  داراییوزیر ر و وزی تصویب هیأت� مرکب از نخست و اعتبار و پول

ترتیب دی�ری برای  واگذار شود یا اداره امور بانک به عهده بانک مرکزی ایران ،دادگستری
 . شود اجازه تأسیس بانک لغو اداره بانک داده شود یا

 .در صورت� که مقامات صالحیتدار بانک تقاضا نمایند )١
اجازه تأسیس عملیات خود در صورت� که بانک در مدت ی� سال از تاریخ ابالغ  )٢

 .راشروع نکند
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 بدون عذر موجه فعالیت خود را برای مدت� متجاوز از ی� هفته بانک� در صورت� که )٣
 د.قط� کن

 بانک دستورات و های متک� بر آننامهآیین و قانون برخالف این بانک� در صورت� که )۴
یا  و شودصادر م� متک� بر آنهاینامهیا آیین قانون مرکزی ایران که به موجب این

 د.خالف اساسنامه مصوب خود عمل نمایبر
 د.یا سلب شوبه خطر افتد  بانک� در صورت� که قدرت پرداخت )۵

 دستور شود از تاریخ الغاء اجازه تأسیس طبقم� که اجازه تأسیس آن لغو بانک� ‑تبصره
 »د.بانک مرکزی ایران عمل خواهد کر

ر دشده در این ماده، عل� رغم عنوان فوقان� آن شود، مفاد ذکر همانگونه که مشاهده م�
ی ورش0ستگ� بانک و موسسه اعتباری ندارد و مفاد متن قانون، ارتباط مستقیم� با مساله

فت. های وارد شده بر آن یاای در متن قانون تجارت و اصالحیهتوان به نحو پراکندهآن را م�
باری توقف و ورش0ستگ� بانک یا موسسه اعتحقوقدانان با مراجعه به این ماده آن را ناظر به 

ها این شرکت ی آن را در ورش0ستگ�اند و تنها مصداق اجرایی بندهای پنج�انهقلمداد کرده
اری ها و موسسات اعتباند. برخ� دی�ر اذعان بر عدم شمول این ماده بر ورش0ستگ� بانکیافته

رتبط سازی قواعد مکه مقنن در پی پیاده انداند ل0ن در مقام قیاس برآمده و بیان کردهداشته
ها و موسسات اعتباری بوده است و سخن خود های سهام� نسبت به بانکبا انحالل شرکت

� ) قانون اصالح قسمت٢٠١) و (١٩٩های لفظ� و معنایی مذکور در مواد (را مستند به شباهت
) ۴یر بند (ون پول� و بانک� را نظ) قان٣٩نمایند. این افراد بند (الف) ماده (از قانون تجارت م�

) ۴٧ : ص١٣٩٢دانند (عزیزیان گیالن، ) قانون اصالح قسمت� از قانون تجارت م�١٩٩ماده (
) ١د () و بن١٩٩) ماده (٢) قانون پول� و بانک� را نظیر بند (٣٩توان بند (ب) ماده (فلذا م�
همچنین شباهت معنایی ) قانون اصالح قسمت� از قانون تجارت نیز دانست و ٢٠١ماده (

ده ) ما٣) و بند (١٩٩) ماده (١) قانون پول� و بانک� با بند (٣٩بندهای (ج) و (د) ماده (
نوان ) را به ع٣٩) غیر قابل انکار است و گویی با این اوصاف تنها مقنن بند (ه) ماده (٢٠١(

 ها و موسسات اعتباری مورد توجه قرار داده است.بندی جدید و خاص بانک
انگونه که بیان شد، حقوقدانان در پی توجیه عمل0رد مقنن در قانون پول� و بانک� هم
اند. ، سع� در توجیه و ایجاد رابطه میان قانون تجارت و متن قانون پول� و بانک� نموده١٣۵١

ها و موسسات اقتصادی بانک‑) ذکر شده است در لسان حقوق�٣٩درحال� که آنچه در ماده (
ای است که مقنن با نظر به سخت ترین برخوردها در آن زمان، آن را ویهاعتباری مطلب ثان
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شناخته  ١»های زودهنگامدخالت«) تحت عنوان ٣٩برگزیده است. راه0ار ارائه شده در ماده (
ی طرز اداره بانک و نامهآیین«ای است که تحت عنوان شود. موید این سخن آیین نامهم�

 کشور بانک� و پول� قانون )٣٩( ماده در مذکور موارد در بانک تأسیسی الغاء اجازه نحوه
قانون  ٢)۴٠به تصویب کمیسیون دارایی مجلسین در اجرای ماده (» ١/١١/١٣۵١ مصوب

 رسیده است. ١٨/۴/١٣۵١کشور مصوب پول� و بانک� 
 همانطور که مشاهده میشود قانونگذار اینگونه پیش بین� نموده که در موارد مصرح در

ایست مذکور اداره امور بانک در اختیار بانک مرکزی باشد. بنابراین به چه دلیل� م� بماده 
 گردد؟ اداره امور بانک در حالت ورش0ستگ� از این امر مستثنا گشته و به اداره تصفیه واگذار

با تمس� به دو دلیل عمده ذیل میتوان صدور ح0م ورش0ستگ� و اداره امور بانک 
 رکزی سپرد.ورش0سته را به بانک م

 های فراوان� است و رسیدگ� به آنیچیدگ�پدانیم عملیات بانک� دارای همانطور که م�  )١
متضمن تخصص باالیی است. امری که قضات به طور طبیع� فاقد آن هستند. بنابراین 

ه برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم و رسیدگ� دقیق به تصفیه بانکها که با رسیدگ� ب
0سته تفاوت فراوان� دارد، بهتر است تصفیه امور بانک ورش0سته به امر ی� تاجر ورش

 نظران و کارشناسان اموربانک� واگذار گردد.متخصصین و صاحب
باشد، که عدم وجود تخصص کاف� دلیل دوم که نشأت گرفته از مطلب اول است این م� )٢

گردد. م�در قضات برای رسیدگ� به امر ورش0ستگ� سبب اطاله دادرس� در امر قضا 
ن رهیز از این امر نیز بهتر است تصفیه بانک ورش0سته به متخصیین ایپبنابراین برای 

 حوزه محول گردد.

 ایرادات ۶

 و صالحیت انحصاری محاکم برای رسیدگ� به امر ورشMستگ� تفکی1 قوا ۶-١
شاید این ایراد به نظر برسد که رسیدگ� به امر ورش0ستگ� اساسا امری قضایی و در صالحیت 
محاکم قضایی است. اما همانطور که خاطر نشان شدیم، رسیدگ� به امر ورش0ستگ� طبق 
نظارت بانک مرکزی امری است که در دنیای امروز نیز سابقه داشته و طرفداران خود را دارد. 

ز اگرچه به طور کل� رسیدگ� به امر ورش0ستگ� باید در محاکم قضایی و یا در قوانین ما نی

                                                                                                                                  
1. Early Intervention 

باشد که به ای م�نامهموجب آیین نحوه الغاء اجازه تأسیس به و ٩٣طرز اداره بانک در موارد مذکور در ماده « ٢
 ».مجلسین خواهد رسیدهای داراییتصویب کمیسیون
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اداره تصفیه امور ورش0سته بی�یری شود، لی0ن مقنن میتواند بانکها را به دلیل حساسیت 
ارد. ه بانک مرکزی بسپموجود در کارشان از این مساله مستثننا نموده و رسیدگ� به آن را ب

نیست که به طور ذات� مربوط به قوه قضاییه باشد. قانونگذار حسب بنابراین این امر مساله ای 
مصالÂ موجود میتواند رسیدگ� به امر ورش0ستگ� بانکها را در صالحیت بانک مرکزی قرار 

 دهد.
قانون اساس� تمس� جست و این طور بیان نمود  ۵امر بتوان اصل این شاید برای ایراد به 

د، سایر قوانین عادی را در موضوع مورد بحث نس� نماید که مقنن میتواند با وض� قانون جدی
ح0م به مجازات و « ٣۶انون عادی با قانون اساس� اساسا پذیرفته نیست. اصل ول� تعارض ق

همانطور که الفاظ این » اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالÂ و به موچب قانون باشد
زات است و اساسا برای اصل قانون� بودن اصل ظهور دارند، این ماده مربوط به جرم و مجا

به این اصل تمس� میشود. دراصل بحث ورش0ستگ�، مجازات� مطرح » جرم و مجازات«
تصاص به جرایم و نیست. در آرای اندیشمندان حقوق� نیز که بررس� میشود، این ماده اخ

تعقیب قرار مطابق این اصل، هنگام� میتوان فردی را به عنوان متهم تحت مجازاتها دارد. 
داد و به عنوان مجرم او را مح0وم و مجازات نمود که عمل ارتکابی او طبق قانون جرم شناخته 

رسد شخص� ). به نظر نم�٧٧ : ص١٣٩٠ جازات تعیین شده باشد. (مهرپور،شده و برای آن م
با تمس� به این اصل بتواند مدع� شود که رسیدگ� به امر ورش0ستگ� باید در صالحیت 

باشد. از سوی دی�ر اساسا اداره تصفیه نیز مح0مه قضایی محسوب نمیشود. به  محاکم
رئیس وکارمندان اداره تصفیه مم0ن است از بین «) قانون اداره تصفیه ٢موجب ماده (

بنابراین همانطور که » خدمتگزاران قضایی یا اداری از غیر خدمتگزان دولت انتخاب شوند.
ته سازوکاری را طراح� نموده که رسیدگ� به امر شود خود مقنن در گذشمشاهده م�

 ورش0ستگ� در دادگاه صورت نگیرد.
) حاک� از آن ٣۴باشد. اصل () قانون اساس� م�١۵۶) و اصل (٣۴موضوع دی�ر اصل (

تواند به منظور دادخواه� به دادگاه است که داخواه� حق مسلم هر فرد است و هرکس م�
ها رادر دسترس داشته ملت حق دارند این گونه دادگاه های صالÂ رجوع نماید. همه افراد

توان از دادگاه� که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد من� باشند و هیچ کس را نم�
) قانون اساس� ٣۴در فرآیند گزیر را با اصل (» عدم ورود محاکم«ای از منتقدین اصل کرد. عده

مطلب باید افزود که شاید در نگاه نخست این  دانند. در تبیین و توضیح اینمتعارض م�
یابیم که حوزه عمل هر مطلب در برابر هم قرار گرفته باشند، اما به اعمال مداقه بیشتر در م�

به فرآیند گزیر، » عدم ورود محاکم«باشد. مراد از اصل ی� از این دو مطلب از ی0دی�ر جدا م�
ک یا موسسه اعتباری در جریان است نباید آن است که زمان� که این عملیات نسبت به بان
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این عملیات با مداخله محاکم قضایی مواجه شود و این مواجه اختالل، تعلیق یا توقف عملیات 
) قانون اساس� در مقام بیان حق دادخواه� افراد است. ٣۴را به دنبال داشته باشد. اصل (

قوق�، خسارت، زیان و ضرری بدین معنا که اگر به سبب اعمال شخص�، اعم از حقیق� یا ح
به فرد وارد شد، وی حق دارد آزادانه و با دسترس� کامل به محاکم قضایی مراجعه نموده و 
احقاق حق نماید. اگر بخواهیم این مساله را در فرآیند گزیر بررس� نماییم باید اینگونه تصویر 

عدم ورود «بنا بر اصل کنیم که فرضاً عملیات گزیر ی� موسسه اعتباری در حال جریان است، 
) قانون ٣۴ای حق ورود به اجرای عملیات گزیر را ندارد و بنا بر اصل (هیچ مح0مه» محاکم

باشند. در این بین، فرد به دادگاه مراجعه اساس�، افراد دارای حق مسلم دادخواه� م�
گزیر در حال دارد که در ط� عملیات گزیر که از سوی بانک مرکزی و مقام نماید و اعالم م�م�

ی جبران و دریافت آن خسارات را جریان است، خسارات� به وی وارد آمده است و وی مطالبه
شود این دو اصل در عمل هیچ گونه منافات� با ی0دی�ر ندارند دارد. همانگونه که مشاهده م�

که اصل نخست به منظور حفظ و اعتباری عملیات در حال انجام برای نجات بازار پول� و 
فظ ثبات مال� است و اصل دوم، به دنبال حفظ حقوق اشخاص در دادخواه� و جبران ح

بایست ارکان خسارات است که لزوماً خواهان این دعوا بنا بر اصول مسلم مسئولیت مدن� م�
گانه مسئولیت را ثابت نماید تا بتواند ح0م� مبن� بر جبران خسارت علیه بانک مرکزی و سه

) ١پردازیم. صدر و بند () قانون اساس� م�١۵۶. نهایتاً به موضوع اصل (مقام گزیر اخذ نماید
گوید که قوه قضائیه قوه ای است متثل که پشتیبان حقوق فردی و اصل مزبور چنین م�

رسیدگ� و  ‑١دار وظایف زیر است: اجتماع� و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده
ش0ایات، حل و فصل دعاوی و رف� خصومات و اخذ صدور ح0م در مورد تظلمات، تعدیات، 

تصمیم و اقدام الزم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین کرده است. همانگونه که در 
بخش سوم گذشت، روشن شد که رسیدگ� به امر ورش0ستگ� از امور حسبی است و بنا بر 

باشد که البته م�ضائیه ) قانون اساس� این موضوع کامال در صالحیت قوه ق١۵۶صدر اصل (
) قانون امور حسبی، ٢ام0ان خارج کردن امور حسبی جهت رسیدگ� قوه قضائیه در ماده (

رویم که م� با این گزاره پیش هکه سابقا اشاره به آن رفت، ذکر شده است. اما ما در این مقال
ها 0ستگ� بانکاگر مقنن از اختیارات ملحوظه استفاده ننماید و امر حسبی رسیدگ� به ورش

و موسسات اعتباری را از صالحیت قوه قضائیه خارج ننماید، جم� میان عملیات گزیر و 
رسیدگ� عادی ورش0ستگ� به چه نحو خواهد بود. در سطور فوق ذکر شد که بر اساس اصل 

) قانون اساس�، رسیدگ� به ورش0ستگ� به عنوان ی� امر حسبی در اختیار قوه قضائیه ١۵۶(
) قانون اساس�، هر شخص� حق دادخواه� در محاکم را داراست ٣۴اساس اصل (است و بر 

) قانون تجارت، ورش0ستگ� به موجب تقاضای ی� یا چند نفر از ۴١۵و بر اساس ماده ماده (
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ها و شود. بر این اساس هر ی� از طلب0اران بانکطلب0ارها به ح0م مح0مه بدایت اعالم م�
) قانون تجارت، درخواست ۴١۵اصول قانون اساس� و ماده ( توانند طبقموسسات اعتباری م�

یا موسسه اعتباری را داشته باشند. آنچه تا به اینجا ترسیم شد،  اعالم ورش0ستگ� آن بانک
حاک� از آن بود که در صورت فقدان سازوکار گزیر، درخواست ورش0ستگ� به چه صورت� شروع 

ذف محاکم این فرآیند به چه صورت متصور بین� عملیات گزیر و بدون حشود. با پیشم�
است؟ در این حالت، خواهان درخواست ورش0ستگ� بانک یا موسسه اعتباری را به مح0مه 

نماید و دادگاه شروع رسیدگ� خواهد نمود. با اعالم ورش0ستگ� بانک یا بدایت اعالم م�
ه موظف است قبل از ) قانون پول� و بانک�، دادگا۴١موسسه اعتباری متناسب با ح0م ماده (

هرگونه تصمیم نظر بانک مرکزی جمهوری اسالم� ایران را جلب نماید و در نهایت تصمیم 
نهایی را دادگاه پس از اعالم نظر بانک مرکزی اتخاذ خواهد کرد. این سخن بدین معناست که 

 در قالب سازوکار گزیر، بدون حذف محاکم، فرآیند در دو قالب متصور است:
یا مقام گزیر خود مستقال عملیات گزیر بانک یا موسسه اعتباری را با اعمال  بانک مرکزی 

نماید. در این حالت همانگونه که ها را اجرایی م�ابزارهای گزیر در برنامه قرار داده و آن
را خواهیم داشت. در این حالت هر شخص� » عدم ورود مح0مه«در باال ذکر شد، اصل 

گرفته، یا اقامه دعوا جهت جبران خسارات حل مراجعه  در صورت اعتراض به عمل صورت
به مح0مه را خواهد داشت و این حق به هیچ عنوان قابل سلب نیست. پرونده مطروحه 
در دادگاه به طور همزمان قابل رسیدگ� است. اما نکته حائز اهمیت در این میان، برقراری 

ی� امر حاکمیت� در حال حالت اناطه است، از این جهت که عملیات گزیر به عنوان 
جریان است و بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر در حال رسیدگ� به دیون و تعهدات بانک 

باشد، در نتیجه موضوع ح0م دادگاه که خواهان در یا موسسه اعتباری ورش0سته م�
مقام جبران خسارات خویش برآمده است اصوال و اساسا وابستگ� جدی به عملیات 

واهد داشت. مضافاً اگر مح0مه بدایت اناطه احراز ننماید و ح0م� به اجرایی گزیر خ
جبران خسارت له خواهان صادر کند، اجرای ح0م لزوما متوقف به پایان و نهایی سازی 
عملیات گزیر است. چراکه نف� عموم� و تثبیت بازار پول� و برقراری ثبات مال� ارجÂ و 

چه این اشخاص متعدد باشند ول� نف� و باشد، اگراول� به جبران خسارات شخص� م�
اولویت آن را » تسلیط«بر قاعده » الضرر«مصلحت عموم� جامعه به دلیل ورود قاعده 

بر جبران خسارات حاک� است، اگرچه حق م0تسبه این اشخاص محترم بوده و غیرقابل 
 باشد.خدشه و سقوط م�

شخص� از طلب0اران با مراجعه نماید بل0هبانک مرکزی عملیات گزیر را مستقال آغاز نم�
باشد. در این به مح0مه بدایت خواهان اعالم ورش0ستگ� بانک یا موسسه اعتباری م�
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بین� قانون پول� و وضعیت به ح0م قانون، مح0مه موظف به رسیدگ� است، اما با پیش
باشد و پس از ) پس از اعالم موظف به جلب نظر بانک مرکزی م�۴١بانک� در ماده (

م نظر بانک مرکزی اخذ تصمیم خواهد نمود. بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بینا اعال
ها و عمل0رد و بیدار و بر اساس اصل حسن نیت موظف به کنترل و نظارت بر فعالیت

ها و موسسات اعتباری است. لذا این مقام به عنوان معتبرترین مقام پول� و بانک� بانک
و صحیح برای دفاع از بانک یا موسسه اعتباری داراست. دسترس� به ادله الزم، قانون� 

نتیجتاً بانک مرکزی این ام0ان را دارد تا با ارائه ادله کاف� ش0ایت خواهان بر ورش0ستگ� 
بانک یا موسسه اعتباری را رد نماید و از مداخله دادگاه در رسیدگ� و صدور ح0م 

 ورش0ستگ� جلوگیری نماید.

 قوه قضاییه رقدرت اجرای احMام د ۶-٢
که دادگاه  در این میان تفاوت� نیستاساسا اشخاص به دنبال اجرای اح0ام صادره هستند و 

در برخ� دانیم مقنن دستور اجرای ح0م را صادر کند و یا دوایر اجرای ثبت. همان طور که م�
به موجب موارد برخ� اسناد عادی را در ح0م اسناد الزم االجرا قرار داده است. به عنوان مثال 

، کلیه قانون عملیات بانک� بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن )١۵(قانون اصالح ماده 
 قراردادهای منعقده بین بانک و مشتریان در ح0م اسناد رسم� بوده و الزم االجرا است.

 گردد به موجبمبادله م� قانون کلیه قراردادهایی که در اجرای این ‑اصالح�  ١۵ماده «
 و در صورت� که در مفادشود در ح0م اسناد رسم� بودهکه بین طرفین منعقد م�قراردادی 

اسناد رسم�  نامه اجراییاالجرا بوده و تابع مفاد آیینآن طرفین اختالف� نداشته باشند الزم
 آن دسته از معامالت مربوط به اموال غیر منقول و اموال منقول که طبق قوانین و .باشدم�

انجام  تشریفات مربوطباید در دفاتر اسناد رسم� انجام شوند کماکان طبقمقررات موضوعه 
 ».خواهد شد

یا به موجب قانون تمل� آپارتمانها، اظهارنامه صادره از سوی مدیر ساختمان حسب 
 شرایط مندرج در ماده در ح0م اسناد الزم االجرا خواهد بود.

های مشترک م خود از هزینهدر صورت امتناع مال� از پرداخت سه ‑م0رر  ١٠ماده «
 صورت ریز آن وسیلهمدیر یا هیأت مدیران در این مورد با ذکر مبل� قابل پرداخت و نظر

هرگاه مال� ظرف ده روز از تاریخ ابالغ اظهارنامه سهم خود را  .شوداظهارنامه ابالغ م�
مدیران یا هیأتاین ماده را نیز به مدیر  ٢تقدیم دادخواست موضوع تبصره  نپردازد و گواه�

 ننماید پس از انقضای مدت مذکور اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا تسلیم
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عملیات اجرایی وفق مقررات اجرای  .کردهیأت مدیران برای وصول آن اجراییه صادر خواهد
 ».صورت خواهد گرفت اسناد رسم�

و مقام  صادره از سوی بانک مرکزیتواند مقرر دارد که دستورات بنابراین قانونگذار م�
در ح0م اسناد الزم االجراست. و عملیات گزیر در خصوص ورش0ستگ� و انحالل بانکها گزیر 

اساسا اجرای دستورات و اح0ام از طریق دوایر اجرای ثبت نیز با دردسرهای کمتری نسبت 
ی بانک مرکزی به محاکم قضایی مواجه است بدین ترتیب قدرت اجرای دستورات صادره از سو

ی این سخن بدین معناست که گویی در ط� عملیات گزیر و کلیه بدین نحو حل خواهد شد.
دستورات صادره از مقام مربوطه، ی� ح0م قطع� صادره از قاض� به آن الصاق شده است و 

بین� هم قدرت اجرای دستورات همواره این دستورات قابلیت اجرای قطع� دارند. چنین پیش
نماید و هم مساله عدم ورود محاکم را به لحاظ فن� حل امات ذیربط را تضمین م�صادره مق

 نماید.و فصل م�

 نتایج ٧
چنانچه مستحضرید، لزوم و اهمیت جای�زین� عملیات گزیر در عوض رسیدگ� عادی 

ها و موسسات اعتباری ورش0سته به های اساس� مواجهه با بانکورش0ستگ� ی� از پایه
اتخاذ روش موصوفه عل� رغم تمام مزایای عمل� و فن� که برای نظام پول� و آید. حساب م�

های منحصر به فرد و خاص� است که در نگاه نخست در مال� کشور دارد، برخوردار از ویژگ�
عدم ورود «آید. از مهمترین این تعارضات اصل تعارض با اصول قانون اساس� به نظر م�

تواند در تعارض که با نگاه اجمال� وجود چنین اصل� م�در ط� عملیات گزیر است » محاکم
و تقابل با قانون اساس� جمهوری اسالم� ایران باشد. چنانچه بیان شد به لحاظ قواعد فن� 

گیری از نص آن اصول ) قانون اساس� و بهره١۵۶) و (٣۴حقوق� و همچنین با حفظ اصول (
عدم «ده و اصل اساس� عملیات گزیر، و همچنین سایر قوانین مربوطه این تعارض مرتف� ش

گردد. ماحصل این مقاله در خصوص رسیدگ� به ورش0ستگ� و توقف ، حفظ م�»ورود محاکم
 های زیر از سوی مقنن متصور است:ها و موسسات اعتباری با رعایت ویژگ�بانک
های اساس� و ملموس از مفهوم آن در قانون تبیین صحیح مفهوم توقف و ایجاد تفاوت 

 جارت؛ت
ها و موسسات اعتباری از مقررات بین� خروج موضوع� رسیدگ� به ورش0ستگ� بانکپیش 

 قانون تجارت؛
شروع مستقل عملیات گزیر از سوی بانک مرکزی و مقام گزیر بدون دخالت محاکم در  

رسیدگ�؛
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رجوع طلب0اران بانک یا موسسه اعتباری به مح0مه جهت امر ورش0ستگ� و ام0ان اناطه  
 مرکزی اعالم ورش0ستگ� به اعالم نظر بانکح0م 

 االجرا دانستن دستورات صادره از سوی بانک مرکزی و مقام گزیر؛در ح0م سند الزم 
در ط� عملیات گزیر بدون ورود خدشه به اصول قانون » عدم ورود محاکم«توجه به اصل  

 اساس�؛
 ور دادخواه�؛عدم خدشه به حق مسلم و قانون� اشخاص در رجوع به مح0مه به منظ 
نسبت به بانک مرکزی و مقام گزیر در ط� اجرای عملیات » حسن نیت«بین� اصل پیش 

 گزیر؛
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 داریپا یبستر رشد اقتصاد �مال ثبات
 ۶۵۴‑۵٩۵ صفحات

و نظارت  گرییمتنظ یتحوالت و تجارب معمار یواکاو
 در جهان �بخش مال

 †زاده یفمحمدجواد شر *یمحمد طالب
 ‡یزدیزاده ینحس یدس یدسع

کارکرد آن حفظ ثبات و سالمت  ینمحسوب شده و مهمتر �ارکان نظام مال ترین�از اساس ی�0نظارت 
ساختار  �،و مقررات نظارت ینمتأثر از چهار رکن: قوان �است. عمل0رد حوزه نظارت مال �در نظام مال

 رخدادهایاز  �ناظر است. بروز برخ ینهادها �نظارت و استقالل و وابستگ یعمل0رد اجرا �،نظارت
کشور  �صاحبنظران حوزه مال یدگاهرا در د �اجماع یتا حدود یران،ا �کننده در نظام مال ثباتیب

کشور  �در حوزه ساختار نظارت بر نظام مال بایست�رخداد را م ینا هاییشهاز ر �بوجود آورده که برخ
و تحوالت پس از  تلفمخ �مال یو نظارت در نظام ها گرییمتحوالت حوزه تنظ �جستجو کرد. بررس

مجدد نظام  یمختلف مبادرت به معمار یآن است که کشورها یدمؤ الملل�ینب �وقوع بحران مال
ه ثبات شب0 �موجود در بعد نظارت یهااز ش0اف �برخ یانموده و  �و نظارت در حوزه مال یگر یمتنظ

 �مقاله بررس ینا �اصل دفه ینحوزه برطرف ساخته اند. بنابرا ینبا تحول ساختار در ا �را به نوع
به منظور ارتقاء  ییجهان و ارائه راه0ارها یدر کشورها یگر یمنظارت و تنظ یتحوالت وتجارب معمار

در سه محور  یگر یمو تنظ �ساختار نظارت یداست. تحوالت مرتبط با تجد یرانا �ثبات در نظام مال
 یاط�احت گذارییاستس«، »و نظارت گرییمعدم تمرکز در تنظ یاتمرکز «مورد توجه بوده است:  �اصل

پاس� به  یدر راستا». و نظارت یگر یمدر حوزه تنظ یبانک مرکز ی�اهجا«و » کالن و کسب وکار
 یمشتمل بر تجارب کشورها �تحوالت جهان �و چ�ونگ ییمقاله، مطالعه چرا �اصل یاهداف و محورها

و نظارت در  گرییمتنظ یتو نحوه هدا یرانا �نظام مال �ساختار کنون یلو تحل یهتجز یزمنتخب و ن
 ‑یل�مقاله با روش تحل ینمنظور در ا یناست. بد یضرور یرانا �مختلف مال یهاخصوص بخش

آش0ار  یقحقا �،تجارب جهانو  �از مستندات علم یریو با بهره گ یکتابخانه ا ‑ یو اسناد یف�توص
و سپس با مدنظر قرار دادن  یردگ �قرار م همورد توج یگر یمنظارت و تنظ یساختارها ینهشده در زم

و  �نظام مال یژهو یطو مدنظر قرار دادن شرا یرانا �نظارت در نظام مال �کنون یهامختصات و چالش
در  یو و نقش بانک مرکز یرانا �بر نظام مال یگر یمنظارت و تنظ یشنهادیپ یکشور، ال�و یاقتصاد

 یدو تجد یمدر دو قالب ترم یشنهادیپ یمقاله ال�و یهافتهیاگردد. با توجه به  �ارائه م ینهزم ینا
                                                                                                                                    .گردد�ارائه م یدوقله ا یساختار موجود بر محور ال�و

 صندوق ضمانت سپرده ها یرعاملع) و مدصادق (دانش�اه امام  �علم یاتعضو ه *
؛ صندوق ضمانت سپرده ها یرعاملو مشاور مددانش�اه امام صادق (ع)  �علم یاتعضو ه †

mj.shrifzadeh@gmail.com 
 gmail.com8saeed8@؛ و کارشناس صندوق ضمانت سپرده ها یعلوم اقتصاد یدکتر یدانشجو ‡
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 مقدمه ١
ای دارد. هدف از وجود این بخش، جای�اه و اهمیت ویژهدر هر سازمان یا نهادی بخش نظارت� 

اصالح و بهبود در عمل0ردها و مسیر حرکت نهاد مربوطه متناسب با اهداف پیش بین� شده 
آن، م� باشد. اهمیت وجود بخش نظارت� در ی� نظام تا بدانجاست که در صورت نبود آن، 

و انجام وظایف در نظر گرفته شده کارایی به حداقل سطÂ خود رسیده و دستیابی به اهداف 
کارکرد نظارت، حفظ ثبات و سالمت نظام مال� است،  ینمهمتر ].١بود [بسیار دشوار خواهد 
گذاری و نظارت مناسب و کارآ، موجب کاهش ریس� ضرر و زیان زیرا وجود مقررات

مش0الت و نفعان نظام مال� است، همچنین از سرایت آثار زیانبار گذاران و سایر ذیسپرده
های دی�ر جامعه جلوگیری ای به بخشها، مؤسسات اعتباری و بیمههای بانکنارسائ�

 کند.م�
در حال حاضر تثبیت و تداوم وضعیت ثبات در نظام مال� ایران بویژه در حوزه بانک� به 

 استقرار ثباترود. های مهم در حوزه مال� و نیز اقتصاد مل� به شمار م�ی�0 از چالش عنوان
ترین ابعاد آن عمل0رد تنظیم گری درنظام مال� مال� دارای ابعاد مختلف� است که ی�0 از مهم

. ساختار ٢. قوانین و مقررات نظارت�، ١است. عمل0رد حوزه نظارت مال� متأثر از چهار رکن: 
. استقالل و وابستگ� نهادهای ناظر ۴. عمل0رد اجرای نظارت و تنظیم گری و ٣نظارت�، 

های مال�، ضمن آنکه های شدید اقتصادی از جمله تحریمبه چندین سال تحریمتجراست. 
های مرتبط را فراهم نساخت، باعث گردید تا به دلیل فرصت الزم برای اصالح برخ� از چالش

قط� روابط مال� رسم� با بسیاری از کشورها در مجموع ش0اف موجود در رعایت 
روند جاری جهان� تعمیق گردد که این امر در  ر بااستانداردهای متداول در نظام مال� کشو

شود. بروز برخ� حال حاضر به عنوان مانع� در توسعه روابط مستح0م مال� با جهان تلق� م�
های اخیر که هرچند رخدادی ثبات کننده در نظام مال� ایران در سالاز رخدادهای بی

در دیدگاه صاحبنظران حوزه مال�  تا حدودی اجماع� را ،شودنامتداول در دنیا محسوب نم�
نظارت بر ساختار بایست در حوزه های این رخداد را م�کشور بوجود آورده که برخ� از ریشه

 نظام مال� کشور جستجو کرد.
گذاری مال� مل� های قانونگری و نظارت در حوزهبررس� نحوه تکامل حوزه تنظیم

الملل� موید آن است که متنوع شدن محصوالت های مال� بینکشورهای مختلف و نیز نظام
های تکنولوژی� در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات، تعمیق جهان� شدن مال�، پیشرفت

بازارهای مال� و توسعه مقررات مبارزه با پولشویی در مجموع باعث ایجاد تحوالت� در ساختار 
ر آن وقوع بحران مال� گری مال� در کشورهای مختلف شده است. عالوه بنظام تنظیم
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الملل� باعث گردید تا کشورهایی که از این ناحیه آسیب جدی را متحمل شدند و حت� بین
 ،سایر کشورهایی که نظام مال� آنها به دالیل مختلف کمتر در معرض این بحران قرار گرفت

رخ� از و نظارت در حوزه مال� نموده و یا آنکه ب تنظیم گریمبادرت به معماری مجدد نظام 
را به نوع� با تحول ساختار در این حوزه برطرف  ثباتهای موجود در بعد نظارت� شب0ه ش0اف
 سازند.

که ناظر بر نظارت احتیاط�  تنظیم گریبررس� تحوالت مرتبط با تجدید ساختار نظارت� و 
و نظارت در قلمروهای قانونگذاری مختلف  تنظیم گریو کسب و کار است گویای آن است که 

های مال� در ی� طیف قابل تحلیل است که در ی� سوی ه اقتضای شرایط و مقتضیات نظامب
گانه در سه حوزه بانک�، بیمه و بازار کامالî مستقل و جدا و نظارت تنظیم گری ساختارطیف 

مجزا در سه حوزه  گرختار فعال بودن نهادهای تنظیمسرمایه وجود دارد؛ ویژگ� اصل� این سا
مسئولیت نظارت بر بصورت ی0پارچه  تنها ی� مقام ناظرنیز  طیف دی�رسوی در  مال� است.
. با این حال کشورهایی که گرایش به مال� را برعهده داردمرتبط با سه حوزه  هایکلیه بخش

بر  تنظیم گریاند، ال�ویی میان� و بین این دو طیف را برای نظارت و دو طرف طیف نداشته
گذاری به سیاست تنظیم گریهای توجه حوزهاز سویی دی�ر  اند.بخش مال� تش0یل داده

که قبل از بحران اخیر  و نیز نظارت احتیاط� کسب و کار و حمایت از مشتریان احتیاط� کالن
مال� جهان� به نوع� مغفول مانده بود در ایجاد تحوالت مالحظه شده پیرامون اقدامات مرتبط 

مؤثر بوده اس. تحول  گری و نظارت مال�ه تنظیمبا ایجاد تجدید ساختاری و نهادی در حوز
تر شدن نقش و جای�اه بانک مرکزی در ایجاد ثبات دی�ر در حوزه نظارت مربوط به پررنگ

 مال� و نظارت است.
محور اصل� این مقاله بررس� تحوالت وتجارب معماری نظارت در کشورها جهان و ارائه 

های موجود پیرامون نظام چالشراه0ارهایی به منظور ارتقاء ثبات در نظام مال� ایران است. 
های پرسش ان� معاصر پیرامون تحوالت نظارت�،مال� بویژه حوزه بانک� کشور و روندهای جه

 سازد:رامون این مساله در خصوص ایران مطرح م�کلیدی زیر را پی
 های اصل� نظام تنظیم گری و نظارت در بخش مال� ایران چیست؟چالش �
چه داللتهایی در جهت  تحوالت و تجارب کشورهای جهان و نیز ادبیات نظری مربوطه �

 ترمیم و یا تجدید ساختار معماری نظارت در نظام مال� ایران دارد؟
 ؟ی در تجدید ساختار معماری نظارت بر بخش مال� ایران چ�ونه استجای�اه بانک مرکز �

ها لزوم مطالعه چرایی و چ�ونگ� تحوالت جهان� مشتمل در راستای پاس� به این پرسش
بر تجارب کشورهای منتخب و نیز تجزیه و تحلیل ساختار کنون� نظام مال� ایران و نحوه 

ختلف مال� ایران ضروری است. بدین های مگری و نظارت در خصوص بخشهدایت تنظیم
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در این مقاله با روش تحلیل اسنادی و تحلیل محتوا و با بهره گیری از مستندات علم� منظور 
و سپس ی نظارت و تنظیم گری استخراج شده و تجارب جهان�، حقایق آش0ار شده در زمینه

یران و مدنظر قرار با مدنظر قرار دادن مختصات و چالشهای کنون� نظارت در نظام مال� ا
شرایط ویژه نظام مال� و اقتصادی کشور، ال�وی پیشنهادی نظارت و تنظیم گری بر  دادن

ساختار مقاله و روند آن بمنظور پاس� به پرسش های  ١ش0ل  نظام مال� ایران ارائه م� گردد.
 کلیدی را نشان م� دهد:

 
 و چارچوب مقاله ساختار .١ش�ل 

پرسش: چ�ونگ� تجدید ساختار نهادی نظام 
 مال� ایران

 مستندات علم� و تجارب جهان�
گری مبتن� معرف� ال�وهای نظارت� و تنظیم

 بر اهداف و ساختار

 مزایا و معایب ال�وهای نظارت�

 های نظارت� در جهانروند تحوالت نظام

بررس� تحوالت و تجارب کشوهای منتخب 
 گری مال�در زمینه نظارت و تنظیم

 نقش بانک مرکزی در تنظیم گری و نظارت

 

 مختصات کنون� نظارت مال� در ایران

 مشکالت مبتال به ساختار نظارت مالی در ايران

شرایط مدنظر قرار دادن 
ویژه نظام مال� و اقتصادی 

 کشور

ال�وی 
 پیشنهادی

حقایق آش0ار شده پیرامون 
-ساختار نظارت و تنظیم

 گری



 ۵٩٩ در جهان �و نظارت بخش مال یگرمیتنظ یتحوالت و تجارب معمار یواکاو 

 

 گری در نظام مال�تنظیماهمیت نظارت و  ٢
 گیرند وم� قرار ی0دی�ر کنار در که بازارها و ابزارها نهادها، ای است ازنظام مال� مجموعه

 روابط بررس� به نظارت و گذاریشود. مقررات آنها ایجاد بین هاییتنظار و مقررات بایست�
 خود کارکردهای و اهدافطبق  تا دارد سع� و پردازدم� مزبور حقوق� هایموجودیت بین

گذاری، وض� و تصویب قوانین مربوط به چارچوب گذاری به پروسه قانونمقررات .کنند حرکت
های رفتار بنگاه ١بان�شود، این در حال� است که نظارت به ارزیابی و دیدهنظارت� گفته م�

ای است که حلهنظارت فرایندی سه مر. ]٢شود [منفرد برای اعمال و اجرای مقررات گفته م�
شامل نظارت بر چ�ونگ� تأسیس بانک یا ی� مؤسسه مال�، نحوه فعالیت و باالخره انجام 

باشد. هر چند اقدامات اصالح� برای بهبود وضعیت، حمایت یا مجازات نهاد مال� متخلف م�
تری را در هزینه نظارت سنگین است، اما در مقابل ضعف در نظارت، هزینه به مراتب سنگین

 ].٣خواهد داشت [ بر
بر  ‑باشد و نظارت در این بخش م� گریتنظیمکه همان  ‑دخالت دولت در بخش مال�

گیرد، این بدین معناست که زمان� که بخش خصوص� به خودی صورت م� ٢پایه ش0ست بازار
خود و بدون دخالت دولت دستاورد غیر بهینه ای نظیر اطالعات نامتقارن، اثرات خارج� 

 ].۴شود [قدرت انحصاری داشته باشد، مجال دخالت دولت در بخش مال� فراهم م�منف� و 
ر بررس� اهمیت مقررات گذاری و نظارت بر بخش مال� را م� توان در قالب چند گزاره زی

 تبیین نمود:
های بیمه، بازار سرمایه و اعتباری، شرکت ها، مؤسساتبانک بر و نظارت گریتنظیم �

 بروز زیرا شود،م� محسوب مال� نظام ارکان تریناساس� از ی�0 های بازنشستگ�صندوق
 نیز را زیادی اجتماع� پیامدهای اقتصادی، منف� آثار بر عالوه مؤسسات این در ثبات�بی
 اعمال موظف به کشور هر مال� نظام در مختلف� نهادهای منظور بدین دارد، همراه به

حفظ ثبات و سالمت نظام  کارکرد نظارت،هستند. مهمترین  نهادهای مال� بر نظارت
 ستمیدر آن س که شود�م اطالق �طیشرا به �مال ثبات ،یبند� جم�ی درمال� است. 

 تیریمد و یاقتصاد منابع صیتخص فهیوظ یفایبه ا قادر ،یینارسا و مش0ل بدون �مال
از  حال نیع در و بودهها پرداخت ستمیس مؤثر عمل0رد نیهمچن ها وس�یر

 برخوردار )�و خارج �داخل از (اعم وارده یهاتکانه با مواجهه یبرا الزم یریپذانعطاف
گذاری و نظارت مناسب و کارآ، موجب کاهش ریس� ضرر و زیان وجود مقررات .باشد

                                                                                                                                  
1 monitoring 
2 market failures 
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نفعان نظام مال� است، همچنین از سرایت آثار زیانبار مش0الت گذاران و سایر ذیسپرده
های دی�ر جامعه جلوگیری ای به بخشمؤسسات اعتباری و بیمهها، های بانکو نارسائ�

 شود.کند و ی�0 از ارکان ایجاد ثبات مال� محسوب م�م�
های مال� جهان� و به تبع آن، و نظارت بر مؤسسات مال� پس از وقوع بحران گریتنظیم �

 اهمیت مضاعف یافت، زیرا نهادهای مال� به ویژههای ثبات مال� گیری شب0هش0ل
ها بخش عمده منابع خود را از طریق آحاد مردم نهادهای سپرده پذیر از جمله بانک

کنند؛ از این رو کمبود نقدینگ�، ناتوان� مال� و احیاناَ ورش0ستگ� آنها جمعیت تامین م�
حفظ سالمت و ثبات این نهادها، به منظور جلوگیری زیادی را متاثر خواهد کرد، بنابراین 

 ]. طبیع�۵وافری دارد [ی مال� و حمایت از مشتریان نظام مال� اهمیت هااز وقوع بحران
ها نیاز دارد ای از مقررات، نهادها و سازمانسالمت نهادهای مال� به شب0ه است حفظ

مند دستیابی به که بتوانند به صورت هماهنگ و منسجم فعالیت کنند و به صورت نظام
های آغازین قرن بیستم اندیشه ایجاد ههاین هدف را مم0ن سازند. از همین رو از د

 –ها در کشورهای گوناگون های سالمت و ثبات مال� ایجاد شد و این گونه شب0هشب0ه
بتدریج ایجاد شدند. منطق حاکم بر  –متناسب با اقتضائات و شرایط خاص هر کشور 

 ١د نقدینگ�های ثبات مال� آن است که اوالß تا حد ام0ان از بروز مش0ل کمبوطراح� شب0ه
در مؤسسات مال� جلوگیری شود، ثانیاً در صورت� که نهاد مال� به هر  ٢و ناتوان� مال�

دلیل با مش0ل روبرو شد در اولین زمان مم0ن اقدامات اصالح� الزم برای جلوگیری از 
گیری از بروز مش0ل در مؤسسات مال� از تشدید مش0الت آن انجام پذیرد. گام پیش

 احتیاط� و هدایت� و نظارت بر اجرای آن صورت می�یرد.طریق وض� مقررات 
کم فروغ  و آنها ییو هم�را �مال یو گسترش رقابت در بازارها �و مال �فن یهاینوآور �

 یرا برا �مال نظام نیناظر و کنندگان مقرراتمیتنظ ،های مال�شدن مرز میان فعالیت
 �همراه و العملعکس ��ونگچ �اساس چالش با خود یهاتیمسئول و فیوظا مؤثر انجام

د یجد یهارو روش، از اینرو نموده است روبه )شدن روزآمد(رات ییتغ نیا با
مه) یه و بیپول، سرما ی(بازارها �توجه همزمان به کل نظام مال ی ناظر بهگذارمقررات

گذاری بر بخش بانک�، ای که مقرراتاست؛ به گونه �٣مختلط مال یهاژه شرکتیو به و
گذاری به صورت هم�را و بعضاً توسط ی� سازمان های سرمایههای بیمه و شرکتشرکت
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 ۶٠١ در جهان �و نظارت بخش مال یگرمیتنظ یتحوالت و تجارب معمار یواکاو 

 

پس از بحران مال� اخیر تاکید زیادی بر مقررات . گیردگذار واحد انجام م�مقررات
و مدیریت ریس� های سیستم� انجام گرفت. هدف این مقررات حفظ  ١احتیاط� کالن

زم به ذکر است تحوالت ال .]۶است [کالن ثبات در کل نظام مال� و به تبع آن اقتصاد 
 �شود بل0ه در تعداد قابل توجه �محدود نم یر تنها به محتوا و روش مقررات گذاریاخ

ز به یاحتیاط� و هدایت کسب و کار ن یمقررات گذار �جهان ساختار سازمان یاز کشورها
ساختار تنظیم گری ها و . بنابراین بازنگری در شیوهت شده استیتقو یاوه کم سابقهیش

 و نظارت متناسب با شرایط روز کشور ضرورت� انکارناپذیر است.

٣ � گری و نظارتانواع الpوهای تنظیم معرف
ر در این قسمت در ابتدا ال�وهای نظارت� مبتن� بر اهداف و سپس ال�وهای نظارت� مبتن� ب

 شوند.ساختار معرف� م�

 اهداف معرف� انواع الpوهای نظارت� بر اساس ٣-١
 سه نوع نظارت به شرح زیر قابل تفکی� است:

. تنظیم گری احتیاط� خرد در جستجوی ارتقاء سالمت و الف. نظارت احتیاط� خرد
بدون توجه  خرد �اطیاحت محدود کردن آشفتگ� در نهادهای مال� منفرد است. گرچه مقررات

 نهاد كی گری معطوف بهبه ایجاد ثبات در مجموعه نظام مال� نیست لی0ن این شیوه تنظیم
 در آنها ش رفتاریپا و �مال ینهادها یبرا �اطیاحت مقررات اعمال با شود وم� مال� خاص

گری اطمینان از آن است است. هدف عموم� از چنین روی0رد تنظیم مقررات نیا با انطباق
 .]٧هستند [ها مقاوم که ترازنامه مؤسسات مال� منفرد در مقابل شوک

پذیری نظام مال� به در این روی0رد سالمت، صحت و آسیب. یاط� کالنب. نظارت احت
های های احتیاط� کالن مدیریت ریس�سیاستصورت ی� کل مورد توجه است. اهداف 

هایی است که باشد، هدف از نظارت احتیاط� در سطÂ کالن، کنترل تنشسیستم� م�
مخاطره افکند و ثبات مال� را مخدوش تواند کل پی0ره اقتصاد وخصوصاً بخش مال� آن را به م�

هایی تهدید کننده مجموعه نظام مال� های سیستم� عالوه بر ریس�سازد. در ارزیابی ریس�
های سیستم� به صورت درونزا در مجموعه نظام از طریق اقتصاد کالن کشور، بروز ریس�

گیرد. توجه قرار م� مال� به عنوان بخش� از اقتصاد کالن مرتبط با آن نظام مال� نیز مورد
های دارای اهمیت سیستم� بر مبنای مولفه �مال ینهادها تیفعال بر نهیزم نیا در تأكید
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سیستم مال� مقاوم در برابر  ابزارهای احتیاط� کالن به ساختتاثیرگذار مختلف است. 
نایی این بسیاری از این ابزارها توا ؛ عالوه برویژه دارند ها در چرخه اعتباری تکیهریس�

بنابراین هدف اصل� از تنظیم گری  .را نیز دارا هستندمستقیم� در تعدیل چرخه اعتباری 
 .]٩[و  ]٨[ های کالن بی ثبات� مال� استاحتیاط� کالن، کاهش ریس� و هزینه

نظارت هدایت� کسب و کار بر این موضوع متمرکز است . ج. نظارت و هدایت کسب و کار
کنند و چ�ونه در بازارها کار خود با مشتریان را هدایت م�وکه مؤسسات مال� چ�ونه کسب

 نمایند. این نظارت با تجویز قواعدی در مورد رفتار مناسب و همچنین نظارت بررفتار م�
اف رفتاری که مم0ن است برای مشتریان و عمل0رد بازارها مضر باشد، نظارت م� کند. از اهد

بازارهای عادالنه و صحیح مبتن� بر شفافیت در گری هدایت� کسب و کار ایجاد مهم تنظیم
همچنین ارتقای افشای  معامالت، جلوگیری از تجارت ناعادالنه و دستکاری در بازار و

 ینهادها نیب آن در كه است ییهانهیزم بر نوع نظارت نیا باشد. تمركز ویژهاطالعات م�
 ینا بر زمینه در این نظارت ایهپ و د. مبنایآ�م به وجود مناف� تضاد آنها انیو مشتر �مال

ور ط به که داشت انتظار گذاران سرمایه و گذاران از سپرده تواننم� که است شده بنا واقعیت
 آنها به را پولشان که نهادهای مال� را و مؤسسات هایییدارا ریس�0 بودن میزان کارامد
 این لزاماز ا جدا اوالß است الزم اساس، این کنند. بر ارزیابی پایش و مدوام طور به اند،سپرده

 خسارت� جبران برای ای قاعده های غیرمعقول، ریس� از پرهیز اصول رعایت به مؤسسات
 نظارت� مقام توسط ایشان شود، متوجه نهادها این ورش0ستگ� صورت در مم0ن است که

 قوقح شود تا دیده تهیه رقابت� رفتار و فضا از حمایت برای ثانیاً قواعدی شود؛ دیده تدارک
 .]١٠گردد [ تضمین مصرف کنندگان

 معرف� انواع الpوهای نظارت� مبتن� بر ساختار ٣-٢
در  نظارت در قالب چهار ال�وی زیر قابل تفکی� است که ساختارال�وهای نظارت� با توجه به 

خالصه مزایا و معایب هری�  ١ در پیوست و معرف� در این قسمت به صورت خالصهادامه 
 خواهد شد.تشریح 

 ٢یا بخش� ١الف. الpوی نهادی
هویت «شود، ترین ال�وی نظارت� نیز محسوب م�در این ال�وی نظارت� که باسابقه

بانک، شرکت بیمه و یا نهادی فعال در بازار سرمایه  نوع موسسه مال� (یعن� اینکه ٣»حقوق�
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چنین وضعیت نماید که نهاد ناظر مربوط به آن موسسه کدام است. همباشد) مشخص م�
نماید. این ال�و بر های مجاز کسب و کار نهادهای مختلف را تعیین م�حقوق� هر نهاد، حوزه

گذار در هر بخش، نظارت پایه تقسیم وظایف میان نهادهای ناظر بنا شده است و وظیفه تنظیم
 ٢و سالمت ١ها و بازارهای مرتبط در راستای تامین استقرار ثباتهای بنگاهاحتیاط� بر فعالیت

). در چارچوب چنین ال�وی ٢ ش0ل( ]١١[ باشدو همچنین هدایت کسب و کار آن م�
های مجاز و توسعه آن گر غالبا تمایل به تفسیر حوزه فعالیتگری، نهادهای تنظیمتنظیم

این تمایل مم0ن است به دلیل درخواست و مطالبه نهادهایی باشد که اقدام  هستند. هرچند
 ].١٢[ باشندهای خود م�گر را نموده و به دنبال توسعه فعالیتآن نهاد تنظیمبه اخذ مجوز از 

 
 ]١٣[ �بخشساختار ال�وی نظارت  .٢ش�ل 

 ٤و ترکیبی ٣ب. الpوی کارکردی
ال�وی کارکردی در نظارت، به معنای نظارت و بازرس� بدون توجه به نوع هویت قانون� 

گذار کارکردی خاص خودش و کار مال�، تنظیم مربوطه است، به عبارت� دی�ر هر نوع از کسب
تنظیم گری تکیه ندارد، بل0ه بر نوع مبادالت ای بر نوع نهاد قانون� بر ال�وی کارکردیرا دارد. 

بنابراین هر بنگاه� که درگیر مبادالت متنوع� شود،  باشد،مورد نظارت م� و یا محصوالت
هاد مال� که در سه حوزه بانک، بیمه و به عنوان مثال نشود. مشمول تنظیم گری متنوع م�

گیرد. در این شیوه بازار سرمایه فعالیت دارد در هر حوزه تحت نظارت نهاد ناظر مجزا قرار م�
موسسه مال� مسئولیت دارد و هم در خصوص  سالمت ناظر کارکردی هم در خصوص

های از مسئولیتگری و نظارت کسب و کار نیز های آن بر ثبات مال�. همچنین تنظیمداللت
گری کارکردی دشوار است در عمل پیاده سازی روی0رد تنظیم. ]١۴است [مقام ناظر کارکردی 

و لذا تالش شده است که غالبا ال�وهای ساختاری تا حد ام0ان به مختصات ال�وی کارکردی 
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یز های ال�وی بخش� را ننزدی� شود. به عبارت� ال�وی ترکیبی غالبا همچنان برخ� از ویژگ�
قرابت دارد  کارکردی» ال�وی معیار«دارا است. این امر که ال�وهای ترکیبی به چه میزان به 

 اند متفاوت است.سازی نمودهدر کشورهایی که این ال�و را پیاده
 ١ج. الpوی یMپارچه

ری گر منفرد هم بر سالمت و ثبات مال� بنگاه از منظر تنظیم گدر ال�وی ی0پارچه تنظیم
و گری هدایت کسب و کار را برای تمام کسب و کالن نظارت دارد و هم تنظیم احتیاط� خرد

یا  وتواند بانک مرکزی ی� کشور باشد دار است. مقام ناظر در این ال�و م�کارهای مال� عهده
ش0ل ( ]١۵[ یردگنهاد مخصوص و مستقل� خارج از بانک مرکزی این مسئولیت را برعهده 

٣.( 

 
 ]١۶[ ٢ساختار ال�وی نظارت ی0پارچه .٣ ش�ل

 ٣اید. الpوی دو قله
ش0یل در ال�وی دوقله ای، دو بدنه ی0پارچه مجزا به منظور نظارت با توجه به هدف آنها ت

شود گر به نوع� تقسیم م�گری، وظایف بین دو تنظیمشده و با توجه به هدف نظارت و تنظیم
 ام مال� (بانک،احتیاط� برای سه بخش اصل� نظ گریکه ی�0 از آنها مسئول نظارت و تنظیم

 (ش0ل ]١٨[و  ]١٧است [نظارت هدایت� کسب و کار  بخش دی�ر مسئول بیمه و بورس) و
ارج خاین ش0ل را م� توان بدین گونه ترسیم نمود که بانک مرکزی و یا نهاد مال� مستقل  ).۴

 د. در ش0ل زیر بانک مرکزیاز بانک مرکزی وظیفه تنظیم گری احتیاط� خرد را برعهده دار
 مسئولیت تنظیم گری احتیاط� خرد را برعهده دارد.
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فرض در ای، نظارت احتیاط� کالن به عنوان پیش، در تعریف دو ال�وی ی0پارچه و دو قله٧ش0ل در این ش0ل و  ٢
 اختیار بانک مرکزی بوده است.
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 ]١٩[ یاساختار ال�وی نظارت دوقله .۴ ش�ل

توان بین دو طیف اصل� درنظر گرفت. در ی� طرف ساختار کامالî ال�وهای مذکور را م�
دی�ر تنها ی� مستقل و جدا، با تعداد زیادی نهادهای متخصص در حوزه نظارت و در طرف 

های مال� را برعهده دارد. اما کشورهایی که تمایل مقام ناظر مسئولیت نظارت بر کلیه بخش
به گرایش به دو طرف طیف ندارند، ال�ویی میان� و بین این دو طیف برای نظارت و مقررات 

 ال�وهای نظارت� را نشان م� دهد. یفط ۵ ش0ل ].٢٠اند [گذاری بر بخش مال� تش0یل داده 
 

 نظارت بخش� نظارت کارکردی نظارت ترکیبی نظارت دوقله ای نظارت ی0پارچه

 
 طیف ال�وهای نظارت� .۵ ش�ل

۴  � و معایب الpوهای نظارت� مزایابررس
پس از بررس� اسناد علم� معتبر و نیز گزارشهای کارشناس� نهادهایی همچون صندوق بین 
الملل� پول، بانک جهان� و... م� توان مزایا و معایب هر ی� از ال�وهای نظارت� را به شرح 

 م� توان خالصه نمود: ٨تا  ١کادرهای 
 ].٢١[ $بخش. مزایای الGوی ١ کادر
تواند بر نوع از نهادهای مال� این ال�وی نظارت� م�به دلیل تمرکز بر صرفا ی�  �

 تنظیم گری و نظارت بر نظام بانک� بیفزاید. انسجام و ی0پارچ�� در زمینه
گذار تنها به دلیل تفکی� واضÂ میان بخش های اصل� نظام مال�، نهادهای تنظیم�

امر  شوند و این امر موجب باال بردن کارآیی دردر ی� حوزه نظارت� متخصص م�
 شود.نظارت در حوزه مورد نظر م�

 به سمت نظارت ی0پارچه به سمت نظارت مستقل و جداگانه
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گذار مال� منفرد برای مسئولیت قانون� کمتر نهاد ناظر مال� و وجود تنظیم �
شود، احتمال اتخاذ تصمیمات غیر تصمیمات بزرگ در نظام مال� باعث م�

 اقتصادی که غالبا اثرات نامطلوبی بر کل نظام مال� دارد کاهش یابد.
 

 ].٢٣و [ ]٢٢[ $بخش. معایب الGوی ٢ کادر
و  �م مالیعظ یهاشرکتبرای نظارت بر  قدرت ناکاف�تکه تکه کردن نظارت و  �

گذاری و بانک�، سرمایه گذاری هولدینگ که بعضا هر سه فعالیتهای سرمایهشرکت
 دهند.را انجام م� ایبیمه

گران متفاوت به صورت متفاوت فعالیت کسب و کار مشابه مم0ن است توسط تنظیم �
در کاربرد قوانین و مقررات توسط  نظیم شود. در این خصوص ناسازگاری بالقوهت

 گران مختلف و چالش در ایجاد هماهنگ� بین سازمان� قابل مالحظه است.تنظیم
اقدام به توسعه زمینه فعالیت برای  گذارچنانچه برای تداوم ال�وی بخش� تنظیم �

ند در این شرایط همپوشان� نماینهادهایی نماید که با مجوز وی فعالیت م�
شود و در صورت عددم توسعه کسب و کار آنها گری نهادهای ناظر ایجاد م�تنظیم

 سازد.را با مش0ل در توسعه فعالیت مواجه م�
نبود مقام ناظر مال� که بتواند دیدی کل� بر گستره نظام مال� داشته باشد و از وقوع  �

 های سیستم� جلوگیری کند،ریس�
موجب  بالقوه در کاربرد قواعد و مقررات مال� در امر نظارت در این ال�و ناسازگاری �

های نظارت�، افزایش تضاد و ایجاد تداخل میان حوزه لیقببروز مش0الت� از 
بروکراس� اداری غیرضروری میان نهادهای ناظر به دلیل ارتباطات و ناهماهنگ� 

 شود.های ناکاف� میان نهادهای ناظر، م�
های مختلف نظام مال� های متضاد بخشها و فعالیتتواند از سیاستم�این ال�و ن �

ای که به عنوان مثال سیاست نرخ بهره بانک مرکزی و جلوگیری نماید؛ ب�ونه
ای در نرخ بیمه به عنوان خنث� کننده ی0دی�ر و همچنین های شرکت بیمهسیاست

 .عامل تخریبی در نظام مال� عمل نکنند
 

 ]٢۴[ یکارکردالGوی  . مزایای٣ کادر
های مشابه در خصوص نهادهای تحت ناظر متخصص و منفرد سازگار برای فعالیت �

 کند.نظارت م�



 ۶٠٧ در جهان �و نظارت بخش مال یگرمیتنظ یتحوالت و تجارب معمار یواکاو 

 

قرار گرفتن در زیرمجموعه ناظرین مختلف  ام0ان ایجاد شرایط آربیتراژ ناش� از �
 آید.بوجود نم�

شد، تواند مؤثر و کارآ بااین ال�و، برای تنظیم گری و نظارت بر بازارهای مال� م� �
مال�  بر بازارهای گذارتعامالت و ارتباطات میان نهادهای تنظیمزیرا درجه باالیی از 

 نماید.را فراهم م�
 

 ]٢۵[ یکارکرد. معایب الGوی ۴ کادر
در زمان ایجاد محصوالت جدید مال� کشم0ش بین نهادهای ناظر برای شناسایی  �

است مم0ن است به مساله حقوق� تبدیل شود.اینکه این محصول تحت چه نظارت� 
نم� باشند؛ ١»مرکبمحصوالت مال� «بر  قادر به تنظیم گری و نظارت تنظیم گران �
 های مختلف غالبا هزینه آن نهادها راقرار گرفتن نهادهای مال� مجزا تحت نظارت �

 های انجامگریدهد از سوی دی�ر هم پوشان� به دلیل برخ� از تنظیمافزایش م�
شود نهاد مال� در وضعیت شده در خصوص ی� نهاد مال� در مواردی باعث م�

 دفاع� قرار گیرد و محل نزاع ناظرین قرار گیرد.بی
های گر در خصوص ایجاد هماهنگ�وقت و زمان زیادی توسط نهادهای تنظیم �

 گران صرف خواهد شد.مابین تنظیمف�
های ی� نهاد مال� لیه فعالیتگری اطالعات الزم در خصوص کهیچ نهادی تنظیم �

و مجموعه نهادهای مال� برای انجام پایش الزم در راستای کنترل ریس� سیستم� 
 را در اختیار نخواهد داشت.

 شوندهایی که تنظیم گری م�فعالیت، فعالیت تنظیم گر منظور تعیین محدودهه ب �
اینکه کدام باشند. تشخیص وضوح کاف�  شده و دارایتعریف  باید به طور مشخص

 یت تحت نظارت کدام ناظر باشد دشوار است.فعال
 

 ]٢۶[ ی�پارچه. مزایای الGوی ۵ کادر
 نماید.تر و موثر م�غالبا نظارت را آسانتر، غالبا کم هزینه �
 افزایش بازده� نسبت به مقیاس و بازده� ناش� از هم افزایی قابل توجه است. �
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 یو ارز �پول یهااستیسساالنه  شیهما نیوهفتمستیمجموعه مقاالت ب ۶٠٨

در حال حرکت است  ١سمت بانکداری جام�نیاز به نظارت بهتر بر نظام مال� که به  �
 تر قابل پیاده سازی است.با این نوع نظارت به نحو مناسب

فراهم شدن زمینه برای حل مش0الت� که در نتیجه کمبود و یا فقدان ارتباطات و  �
ها موجود آید و کاهش ش0افگر بوجود م�های کاف� میان نهادهای تنظیمهم0اری

 بر مؤسسات مال�.گری و نظارت برای تنظیم
های نظارت� حوزهکشم0ش بین  ایجادبدون  ،گری و نظارتتمرکز ی0پارچه بر تنظیم �

 آربیتراژکارکردی مختلف (بانک�، بیمه و بازار سرمایه) و نیز کاهش ام0ان بروز 
ظر های مشابه مال� ناش� از قرار گرفتن در زیرمجموعه نهادهای نادرپی�یری فعالیت
های ناش� از تواند ش0افبدین دلیل است که مقام ناظر واحد م� متفاوت. این امر

های ناکاف� را پر کرده و همچنین اقدامات موازی در حوزه تنظیم گری هم0اری
 میان نهادهای ناظر را حذف نماید.

وجود ی� نهاد ناظر غالبا مش0الت ناش� از رقابت برای توسعه حوزه تحت نظارت،  �
های موجود در ال�وهای بر کاری ها و ش0افری ها، موازیکاها، دوبارهناسازگاری

 سازد.پایه چندین مقام ناظر را مرتف� م�
گردد. این نوع انداز وسیع� از کسب و کارها و نهادهای تحت نظارت ایجاد م�چشم �

دهد، لی0ن به دلیل اطالعات� که در توسعه م� نظارت گرچه حوزه تحت نظارت را
 تواند توسعه دهد.گیرد عمق نظارت را نیز م�ر م�اختیار مقام ناظر قرا

ها را افزایش پاس� به موق� به شوک نگر به نظام مال� ام0اناشراف کامل و کل� �
 دهد.م�

 

 .]٢٧[ ی�پارچه. معایب الGوی ۶ کادر
د گر مم0ن است مدیریت آن را دشوار سازد. ام0ان این رویدابزرگ بودن نهاد تنظیم �

. های مختلف تفکی� نمایدنهاد ناظر وظایف نظارت� را به حوزه بسیار باال است که
در خصوص نظام های مال� بزرگ، غالبا نظارت در  بر اساس تجارب موجود

ایجاد  شود وهای مختلف نظارت� به واحدهای مجزای سازمان تفکی� م�حوزه
ار تواند به میزان هماهنگ� بین چند سازمان دشوهماهنگ� بین این واحدهای م�

 گردد.
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 ۶٠٩ در جهان �و نظارت بخش مال یگرمیتنظ یتحوالت و تجارب معمار یواکاو 

 

 عث شود به دلیل عدم وجود رقیب باعثتواند باایجاد ی� نهاد انحصاری نظارت� م� �
 کاهش کیفیت در امور نظارت� گردد.

تواند از کاست� کاهش تخصص ناش� از آن را م� عدم تقسیم مسئولیت و در نتیجه �
 باشد. های این ال�و

بیشتر و انعطاف پذیری احتماالß نسبت به ناظران بخش� کوچ�، بروکراس� اداری  �
 کمتری نسبت به تغییرات و تحوالت دارند.

گر ی0پارچه خارج از بانک مرکزی باشد، بروز عدم هماهنگ� در صورت� که نهاد تنظیم �
کننده سیاست پول� (بانک مرکزی) و نهاد و تبادل اطالعات میان نهاد هدایت

گذاری ای که سیاستب�ونهگر و نظارت از دی�ر مش0الت آن است، ی0پارچه تنظیم
شود موفقیت در سیاست گذاری ی0پارچه با در این دو حوزه گاها متناقض باعث م�

 چالش مواجه گردد.
گری هدایت� کسب و کار مقدم قرار گری و نظارت احتیاط� بر تنظیمغالبا تنظیم �

 گیرد و دستیابی به اهداف نظارت اخیر غالبا در اولویت اصل� نخواهد بود.م�
 

 .]٢٨[ یا. مزایای الGوی دوقله٧ کادر
 و گیرداهداف صورت م� بر مبنای تنظیم گریای، قلهگری به شیوه دو تنظیمدر  �

بازار وجود  کسب و کار در و هدایت در نظام مال�ثبات حفظ برای  ی�0 گردو تنظیم
 دارد.

های این ال�و مند است و برخ� کاست�ای از مزایای ال�وی ی0پارچه بهرهال�وی دوقله �
را برطرف نموده است. وجود دو نهاد مستقل بدین معناست که اهداف واضÂ و 

باشند و پاسخ�ویی و شفاف� وجود دارند که هر کدام به تحقق آنها پایبند م�
 مسئولیت پذیری نیز در این زمینه بصورت واضÂ تعریف شده است.

ه ی� نوع از تنظیم گری و دی�ر مزیت این ال�و آن است که این خطر وجود ندارد ک �
 نظارت بر دی�ری غلبه کند.

مقوله بسیار اجرایی و دردسرساز تعامل با مشتریان از مقام ناظر احتیاط� منفک  �
تواند با تمرکز بیشتری به مقوله استقرار ثبات و سالمت در نظام بانک� شده و وی م�

 بپردازد.
حوزه عمل0رد ی� مقام  زمان� که هر دو نوع نظارت احتیاط� و کسب و کار در �

 شود وگر است غالبا استقرار ثبات مال� از دیدگاه مقام ناظر مهمتر تلق� م�تنظیم



 یو ارز �پول یهااستیسساالنه  شیهما نیوهفتمستیمجموعه مقاالت ب ۶١٠

گیرد. در این خصوص نظارت دو حقوق مصرف کننده در درجه دوم اهمیت قرار م�
 .ای تا حدود زیادی مصون از این چالش استقله

و  ١مقوالت مهم� مانند شفافیتای فرصت الزم برای پرداختن به در رهیافت دو قله �
 شود.فراهم م� ٢»ی0پارچ�� بازار«

 

 ].٣٠[و  ]٢٩[ یا. معایب الGوی دو قله٨ کادر
کنند (یعن� وجود نظارت هر دو نهاد ناظر موضوعات مشابه� را نظارت و پایش م� �

مضاعف)، این در حال� است که بررس� هر ی� از این موضوعات با هدف نظارت 
 هدایت�، دارای الزامات اجرایی و قانون� متنوع� است.احتیاط� و 

های این ال�و بویژه زمان� که مقام مسئول نظارت احتیاط� ی�0 دی�ر از چالش �
گذار پول� و مستقل از بانک مرکزی باشد آن است که تعارض میان مقامات سیاست

 شود،مقامات تنظیم گر احتیاط� ایجاد م�
 دهد.� فعال در نظام مال� را افزایش م�هزینه نظارت� بر نهادهای مال �

۵  � جهان در �نظارت هاینظام تحوالت روندبررس
نگاه� به تاریخچه تحوالت ساختار نظارت� در کشورهای مختلف نشان م� دهد که پیشرفت 

ها و موجبات اصل� رانهسیاس�، پیش‑های مال� و تحوالت اقتصادیهای تکنولوژی�، بحران
دارد. کشورها را به بازنگری در ساختار تنظیم و نظارت در بخش مال�، وا م�هستند که گاه� 

 بررس� تاریخ� نشان م� دهد که در پی وقوع اختالل در بازارهای مال�، اصالحات در نظام
گری و نظارت نیز صورت پذیرفته است. در پی وقوع بحران مال� اخیر، تجارب زیادی تنظیم

وخته شد و نقایص موجود در ال�وهای نظارت و تنظیم گری برای اصالح نظام نظارت� اند
گیری تفکری دوباره پیرامون ال�وهای تحلیل� و مال� به سمت� پیش رفت که موجب ش0ل

ا توجه سیاست� در باب ثبات مال� گردید. ادبیات� که در این گزارش مرور گردید نشان داد که ب
اختارهای تئوری� قوی له و یا علیه هیچ از ی� س به مزایا و نقایص هر ی� از این ال�وها، نظریه

ظارت� سوی بازسازی ساختارهای ن نظارت مال� وجود ندارد. با این وجود موج تغییرات بازار به
 به سمت ال�وهای نظارت ی0پارچه بوده است.
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دهد که مشاهده تجارب کشورهای گوناگون در زمینه تنظیم گری و نظارت نشان م�
گری و نظارت بر نظام مال� در کشورهای مختلف ساختار مطلوب تنظیمعوامل مختلف� بر 

 برگزیدن ساختار نظارت مطلوب در کشورها مستلزم درنظر گرفتن این عوامل گذاردتأثیر م�
 ].٣١در کنار ی0دی�ر است [

گری بر بخش های کشورها در زمینه نظارت و تنظیمبرای تحلیل تجربی بر روی داده
رآمد کشور با درآمد باال و همچنین با د ٩۶های مربوط به تجارب رش از دادهمال� در این گزا

های این تحلیل استفاده شده است. داده ٢٠١۴تا سال  ١٩٩٩باالتر از متوسط در بین سالهای 
استفاده شده و برای بررس�  ٢٠١٠‑١٩٩٩تجربی بر پایه نظرسنج� بانک جهان� از سال 

های از اطالعات رسم� و آنالین موجود در سایت ٢٠١۴تا  ٢٠١٠های تحوالت موجود در سال
 ].٣٢است [های پراکنده در این زمینه استفاده شده کشورها و برخ� مطالعات و پژوهش

تحلیل تحوالت ساختار نظارت در کشورهای مختلف در بازه فوق نشان دهنده گرایش 
ی0پارچه در اروپای شمال� کشورها به برخ� روندها بوده است. انتخاب ال�وی مقام ناظر 

مخصوصاً در کشورهای اس0اندیناوی (نظیر نروژ، دانمارک و سوئد) مشاهده م� شود. با 
شود که انتخاب ال�وی ی0پارچه در نظارت بررس� تاریخچه تحوالت نظام مال� مشخص م�

ارچه به عنوان مقام ناظر ی0پ ١»مرکز خدمات مال�«با انتخاب  ١٩٩٧مال�، اولین بار در سال 
در بازارهای مال� در کشور انگلستان به عنوان ی�0 از بزرگترین مراکز مال� در دنیا، صورت 

، تعداد نهادهای ناظر ی0پارچه در دنیا به سرعت افزایش یافت و ١٩٩٨گرفت و بعد از سال 
ال�وی نظارت  ٢٠٠٢اروپا مرکز گرایش به سمت این روند قرار گرفت. اتریش و آلمان در سال 

، سوئیس ٢٠٠۴رچه در خارج از بانک مرکزی را معرف� کردند، همچنین بلژی� در سال ی0پا
، جمهوری چ� و اسلواک� نیز ٢٠٠٣، ایرلند در سال ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨و فنالند نیز بین سالهای 

به این روند پیوستند. تعداد دی�ری از کشورها که در خارج از اروپا شروع کننده  ٢٠٠۶در سال 
]. اما این ٣٣[ یجنوباین روند بودند عبارت اند از: کلمبیا، قزاقستان، رواندا، ژاپن و کره 

حقیقت که تعداد زیادی از کشورهای دی�ر مدل� بر خالف ال�وی ی0پارچه برگزیده اند نشان 
دل نظارت واحد نم� تواند بهترین معماری برای همه کشورها و همه م� دهد که ی� م

بازارهای مال� باشد. تحوالت موجود در ساختار نظارت مال� در کشورهای مختلف در جدول 
 قابل مشاهده است. ١
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 یو ارز �پول یهااستیسساالنه  شیهما نیوهفتمستیمجموعه مقاالت ب ۶١٢

 ١جدول 
 ٢٠١۴تا  ١٩٩٩مال$ در دوره  بخشمعماری نظارت بر 

 سال کشورها

 ٠ ٠٣ ٠٢ ٠٠٠١ ٩٩۴٠۵٠۶١ ١٢١٣ ٠٧٠٠٨٠٩١٠١١۴ 

 دوقله ای استرالیا
 ی0پارچه خارج از بانک مرکزیترکیبی خارج از بانک  اتریش
 دوقله ای ی0پارچه خارج از بانک مرکزی ترکیبی خارج از بانک مرکزی بلژی�
 ترکیبی خارج از بانک مرکزی کانادا

 ترکیبی داخل بانک مرکزی بخش� کرواس�
 بخش� قبرس

 ی0پارچه داخل بانک مرکزی بخش�جمهوری 
 ی0پارچه خارج از بانک مرکزی دانمارک
 ی0پارچه خارج از بانک مرکزی بخش� استون�
 ی0پارچه خارج از بانک مرکزی ترکیبی داخل بانک مرکزی فنالند
 ی0پارچه داخل بانک مرکزی بخش� فرانسه
 ی0پارچه خارج از بانک مرکزی بخش� آلمان
ی0پارچه داخل بانک  بخش� یونان
 بخش�هنگ 

ی0پار ی0پارچه خارج از بانک مرکزیبخمجارستا
 ی0پارچه خارج از بانک مرکزی ایسلند
 ی0پارچه داخل بانک مرکزی ی0پارچه خارج از بانک مرکزیترکیبی داخل بانک  ایرلند
 ترکیبی داخل بانک مرکزی ایتالیا
 بخش�رژیم 
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 ٢جدول 
 تعداد الGوهای نظارت$ در کشورهای مختلف

 تعداد شاخص

 ٩٨ تعداد کل نمونه
 ۴١ تعداد کشورهای دارای ساختار نظارت احتیاط� بخش� در حوزه مال�

 ٢٨ کشورهای دارای ساختار نظارت احتیاط� ی0پارچه در حوزه مال�تعداد 
 ٢۵ تعداد کشورهای دارای ساختار نظارت احتیاط� ترکیبی در حوزه مال�

 ۴ تعداد کشورهای دارای ساختار نظارت دوقله ای در حوزه مال�
 ]٣٧و [ ]٣۶[ ماخذ: استخراج شده از اطالعات،

نیز تعداد ال�وهای مورد استفاده در زمینه ی نظارت در کشورهای مختلف  ٢در جدول 
درصد کشورهای مشاهده  ۴۵ارایه شده است. بر پایه اطالعات موجود در این جدول در حدود 

اند. بیشترین تغییر در تغییر داده ٢٠١۴تا  ١٩٩٩ی شده، ساختار نظارت� خودشان را در بازه
(مقام ناظر  درصد کشورها از ساختار بخش� به ترکیبی ٣٠ساختار این زمینه مربوط به تغییر 

درصد  ٢٧در داخل بانک مرکزی) بوده است و سپس تغییر ساختار از بخش� به ی0پارچه با 
تغییرات، جزء بیشترین تغییرات در ساختار نظارت� کشورها بوده است. همچنین رشد مالیم� 

شود. در ال�وهای ی0پارچه و ترکیبی در برگزیدن بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر مشاهده م�
دهد درصد کشورهایی که از ساختار نظارت� سنت� های این مطالعه نشان م�همچنین یافته

کاهش پیدا کرده است. همچنین  ٪٢٨به  ٪۵۶از  ۴ مذکور کنند، در دورهاستفاده م� (بخش�)
 ٪٣٣به  ٪١۶جویند از در همین دوره تعداد کشورهایی که از ساختار نظارت� ی0پارچه بهره م�

 افزایش یافته است.
 ) نیز همین روند را٢٠١٣( یراپادپ) و مرکل� و ٢٠٠٩( ینتاینکوهای مس0یندارو و یافته
گیری را به خود اختصاص های ترکیبی نیز درصد چشم]. عالوه بر این مدل٣٨دهد [نشان م�

از ساختار نظارت کشورها را  ٪٣٢و تقریباً  ١٩٩٩در سال  ٪٢۴٫۶داده اند. این ال�وها مقدار 
 بخود اختصاص داده اند. ٢٠١۴در سال 
ترسیم  ٢٠١۴تا  ١٩٩٩ه روند تحول در ساختارهای نظارت� در دور ١٠تا  ٨های ش0ل در 

قابل مشاهده است، در گذشته استفاده از ال�وهای بخش�  ٨در ش0ل شده است. همانطور که 
بر دی�ر ال�وها غلبه داشته است و سه ال�وی دی�ر (یعن� دوقله ای، ی0پارچه و ترکیبی) 

اولین سال� است که استفاده از ال�وهای  ٢٠١١بصورت تقریباً معادل� متداول بوده اند. سال 
نظارت� ترکیبی و ی0پارچه، بر ال�وی نظارت بخش� غلبه کرده است. دالیل گرایش ال�وها از 

 ال�وی نظارت� بخش� به سمت ی0پارچه را شاید بتوان بصورت زیر تبیین نمود:
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ی سیستم� هاهای مال� جهان باعث شد تمرکز بیشتری بر روی ریس�وقوع بحران اوالÁ؛
شود، ایجاد شود های مال� و در نتیجه سطÂ کالن اقتصاد م�که باعث ایجاد اختالل در بخش

گری و نظارت از ال�وی نظارت احتیاط� خرد به ال�وی نظارت و در نتیجه ال�وهای تنظیم
احتیاط� کالن، تغییر پیدا کرد. بدیه� است که ال�وهای ترکیبی و ی0پارچه از ظرفیت بیشتری 

 بت به ال�وی بخش� برای نظارت احتیاط� سطÂ کالن، برخوردار هستند.نس
های مرکزی در امر نظارت مشارکت بیشتری پیدا کردند، ، در تعدادی از کشورها بانکثانیاً

زیرا عمل0ردهای سیاست گذاری پول� کامالî تحت کنترل آنها نبود. این امر در کشورهای 
ده است. کشورهای بلژی�، آلمان، ایرلند، هلند، اروپایی حوزه یورو بیشتر قابل مشاه

 ].٣٩هستند [های این مسئله جمهوری چ� و اسلواک� از جمله نمونه

 
 ]۴١و [ ]۴٠[. مأخذ: ٢٠١۴تا  ١٩٩٩تحول در ساختارهای نظارت� در دوره  .۶ ش0ل
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در دوره  در خارج از بانک مرکزی ترکیبی یبر ال�و ترکیبی در داخل بانک مرکزی یغلبه ال�و .٧ ش�ل

٢٠١-١٩٩٩۴ 

ترکیبی در «شود که ال�وی نظارت نظارت ترکیبی آش0ار م�با نگاه� نزدی� تر به مدل 
چه در ابتدای  ٢»نظارت ترکیبی در خارج از بانک مرکزی«بر ال�وی  ١»داخل بانک مرکزی

 ند را نشان م� دهد.این رو ٧ ش0لو چه اخیراً غلبه بیشتری پیدا کرده است.  ١٩٩٩سال 
 ٣»مقام ناظر واحد خارج از بانک مرکزی«از ال�وی ی0پارچه صورت  توجه به کشورهایی که

استفاده کرده اند، حاک� از این امر است که در  و یا بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر ی0پارچه
است و کشورهایی که ال�وی نظارت� آنها بصورت نظارت بخش� در داخل بانک مرکزی بوده 

بوده  یا ال�وی نظارت ترکیبی خارج از بانک مرکزی داشته اند، معموالß گرایش به این سمت
ی حفظ کنند. بر ناظر واحد خارج از بانک مرکزاست که نظام نظارت� خود را به صورت مقام 

اساس مطالعه دی�ری اینگونه استدالل شده است که در میان اقتصادهایی که ساختار نظارت� 
احتمال بیشتری گرایش  با حضور بانک مرکزی بعنوان مقام ناظر بانک� داشته اند، بابخش� 

به سمت انتخاب بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر ی0پارچه بوده تا انتخاب مقام ناظر واحد 
 ].۴٢خارج از بانک مرکزی [
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ع بحران دهد بعد از وقوارایه شده نشان م� ٧ش0ل های تجربی که در عالوه بر این یافته
گرایش عمده کشورها به سمت معرف� بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر واحد  ٢٠٠٨مال� سال 

اند، به سمت این روند گرایش پیدا کرده بوده است. کشورهایی که متأثر از بحران مال� بوده
 اند.

گذاری پول� در پیرامون انجام عمل0ردهای نظارت� و سیاست ترین دیدگاهعموماً، قوی
نگران� پیرامون ثبات در نظام مال� و همچنین پشتیبان� از نظام  خل بانک مرکزی، به دلیلدا

اند، این نظریه را برای پرداخت است. عموماً کشورهایی که از بحران مال� متأثر شده
های مرتبط با جدایی آن، به اندازه کاف� قوی گیری خود برای مقابله با ریس�تصمیم
ای هستند که پیش از وقوع بحران ) معتقد به نظریه٢٠١٣( ین�پسینداور و اند. اما مس0دانسته

اند که نقش نظارت� بانک مرکزی مال� عموماً پذیرفته شده بود. آنها به این نتیجه دست یافته
گیری ندارد. از سویی دی�ر نقش بانک مرکزی در امر نظارت ها، اثر چشمدر تاب آوری بانک

یا تعارض مناف�) ( یتشفافلف� از جمله ریس� خطر اخالق�، ریس� مم0ن است به دالیل مخت
 های بروکراتی� داخل بانک مرکزی به خوبی ایفا نگردد.و ریس� قدرت

 

 
مأخذ:  کشورهای دارای ساختار نظارت� ی0پارچه از هر دو نوع داخل و خارج از بانک مرکزی: .٨ش�ل 

 ]۴۴و [] ۴٣[

که از بحران بانک�  ١) کشورهایی موجود در جدول ٢٠١٢( ی0اوالنبر طبق مطالعه لوین و 
اند از: اتریش، بلژی�، اند عبارتتحت تأثیر قرار گرفته ٢٠١١تا  ٢٠٠٧سیستم� بین سالهای 
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دانمارک، آلمان، یونان، ایسلند، ایرلند، قزاقستان، لیتوان�، لوکزامبورگ، هلند، اسپانیا، 
هایی که بحران سیستم� فراتر خطوط مرزی را انگلستان و ایاالت متحده آمری0ا. و کشور

اند عبارت اند از: فرانسه، ایتالیا، پرتغال، روسیه، اسلون�، سوئد و سوئیس. دی�ر تجربه کرده
کشور) در نمونه مورد بررس� ما به عنوان کشورهایی که بحران مال� را  ۴٧کشورها (حدوداً 

اند در حدود که بحران مال� را تجربه کرده شوند. کشورهاییاند، درنظر گرفته م�تجربه نکرده
کشورهایی که دارای ساختار نظارت ی0پارچه در داخل  از ٪۴۴از کل کشورهای نمونه و  ٪٣٢

شوند. نکته جالب توجه دی�ر آن است که در میان همه بانک مرکزی هستند را شامل م�
آن به  ٪٨٠اند، برگزیده ٢٠١۴تا سال  ٢٠١٠کشورهایی که ساختار نظارت� ی0پارچه را از سال 

 ].۴۵دارد [کشورهایی که از بحران مال� متأثر شده اند، تعلق 

 گری مال�بررس� تجارب کشوهای منتخب در زمینه نظارت و تنظیم ۶
کشور انتخاب شدند و نظام  ٩های نظارت� در کشورهای جهان، به منظور بررس� تجارب نظام

نها ت نظارت� و نقاط قوت و ضعف نظام نظارت� کنون� آنظارت� کنون� و پیشین، دالیل تحوال
ارایه شده  ٣دالیل انتخاب این کشورها به صورت خالصه در جدول اند. مورد بررس� قرار گرفته

 است.
های رسم� نهادهای ناظر کشورها، جدیدترین بر اساس اطالعات حاصل از بررس� سایت

جهان� و صندوق بین الملل� پول و بانک  الملل� نظیر بانکگزارشات نهادهای معتبر بین
مورد بررس� نکات مرتبط  تسویه بین الملل� و مقاالت و گزارشات تحلیل� منتشر شده در زمینه

و نظارت� هری� از کشورهای مذکور به صورت خالصه استخراج شده گری های تنظیمبا نظام
 گردد.م�است که در ادامه ارائه 
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 ٣جدول 
 الGوهای نظارت$ کشورهای منتخب مورد بررس$ویژگ$ بارز 

 ساختار نظارت کنون� و دالیل انتخاب کشور

 بخش� ترکیه
یجاد شباهت ساختار اقتصاد و نظام مال� آن با نظام مال� ایران و نیز تجربه موفق ا

 ثبات و اصالحات در نظام مال� پس از بحران.

 �بخش چین
د درآمدی مانند ایران جزو کشورهای با درآمبندی اقتصادی بسیار بزرگ که در طبقه

 متوسط است و همچنان ساختار نظارت حاکم بر آن بخش� است.

 �بخش نیجریه
ام که منجر به اصالح ساختار در نظ و متاثر از بحران مال� جهان� اخیر کشور نفت�

 مال� در راستای ارتقا کارایی آن شد.
کره 

 جنوبی
 ی0پارچه

بحران مال� و شیفت ساختار نظارت� از بخش� به سمت کشور موفق در گذر از 
 ی0پارچه.

 ی0پارچه ژاپن
ال� مبرخوردار نظام مال� پیشرفته و مؤثر و کارآ و انجام اصالحات اساس� در نظارت 

 پس از بحران. همچنین نظام نظارت� ی0پارچه خارج از بانک مرکزی است.

 دو قله ای استرالیا
 برخوردار .است یافته موفق در گذر از بحران مال� جهان�توسعه یاز معدود کشورها

 از نظام نظارت� کارآ در مقابله با بحران و موفقیت در استقرار و تثبیت وضعیت
 سالمت و ثبات در نظام مال� کشور.

 یدو قله ا انگلستان
 نظام ی0پارچه به دو که با تحول از در جهان �مال هاینظام ترینیشرفتهپی�0 از 

 آن تقویت شده است. ای کارایی نظام نظارت�قله

 ترکیبی مالزی
 �ماسال ینظام بانکدار یریو ب0ارگ یرانا �آن با نظام مال �شباهت ساختار نظام مال

 کارآ �و نظام نظارت بانک

 ترکیبی کانادا
 قابل قبول بوده است. �ها و اختالالت مالکشور در مقابله با بحران ینعمل0رد ا

رکیبی در خصوص نظام مال� این کشور نیز معیار مورد توجه دی�ر حفظ ساختار ت
 در این خصوص بوده است.

 

 چین ۶-١
گذار بر بخش مال� خویش ی نهاد ناظر و مقرراتکشور چین تحوالت مختلف� را در زمینه

ریزی به دلیل ساختار کمونیست� و شیوه برنامه ١٩٧٨سر گذاشته است. تا پیش از سال پشت
و ع� کلمه در این کشور وجود نداشت گذاری مال� بمعنای واقنهاد مقررات شوروری،مرکزی 

بازارهای  کرد وفعالیت م� بانک تجاری موجود در چینبه عنوان تنها  ١بانک مرکزی چین
اصالحات اقتصادی اساس�  ١٩٧٨بورس و بیمه نیز از فعالیت به حالت تعلیق درآمدند. در سال 

به اقتصاد بازار محور تبدل یافت مال� چین صورت گرفت و اقتصاد چین برای توسعه بازارهای 
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در نتیجه این اصالحات و به تدریج بانکهای تجاری، بازار اوراق بهادار و بیمه تأسیس شدند. 
عالوه بر انجام وظایف اصل� بانک مرکزی، نظارت و مقررات  )PBC( بانک مرکزی چین

، بازار بورس و اوراق بهادار و مؤسسات بیمه را برعهده هاگذاری بر کل نظام مال� شامل بانک
 گذار مال� منفرد شناخته شد.نهاد مقررات گرفت. بنابراین بانک مرکزی چین به عنوان

و تقلیل در کنترل  ١٩٩٠‑١٩٨٠از اوایل دهه با ایجاد تحوالت سریع در بازارهای مال� 
کشور چین به آرام� به سمت مدل  ،بانک ها از سوی بانک مرکزی و آزادسازی نظام بانک�

مقررات گذاری بخش محور و یا نهادی حرکت کرد و برای بانک، بورس و بیمه نهاد 
گذاری بر بازار بورس و گذار جداگانه ای در نظر گرفته شد. ابتدا مسئولیت مقرراتمقررات

 )CSRC( ١گذاری اوراق بهادار چینمرکزی چین به کمیسیون مقرراتاوراق بهادار از بانک
و نظارت بر بازارهای اوراق بهادار و آتیه  گذاریواگذار گردید و این نهاد مسئولیت مقررات

و هچنین برقراری مجازات برای مؤسسات متخلف را برعهده گرفت. همچنین با توسعه  ٢مال�
، برای نظارت بر این نهاد تأسیس (CIRC) گذاری بیمه چینبازار بیمه، کمیسیون مقررات

مسئولیت مستقیم  ٤)CBRC( گذاری بانک� چیندر نهایت کمیسیون مقررات ٣گردید.
ها را از بانک مرکزی چین دریافت نمود. این نهاد وظیفه گذاری و نظارت بر بانکمقررات
گذاری و دی�ر مؤسسات و شرکتهای سرمایه گذاری بر بانکها، مؤسسات مدیریت داراییمقررات

شامل تصویب پروانه و یا مجوز  هده گرفت. مسئولیت های این نهادمال� سپرده پذیر را برع
ها برای اجرای مقررات است. فعالیت بانکهای جدید و وض� مقررات احتیاط� و هدایت بنگاه

گذاری، در مجموع بانک مرکزی چین در محور این سه کمیسیون تخصص� و مستقل مقررات
م� دهند. بانک مرکزی چین عالوه بر گذاری مال� در چین را تش0یل چارچوب مقررات

های مال� و حفظ ی اجرای سیاستهای پول�، اقدامات� را برای جلوگیری از وقوع ریس�وظیفه
 دهد.ثبات مال� تحت رهبری و هدایت شورای ایالت� انجام م�

های مختلف� را برای نظام مال� چین نقاط ضعف و کاست� ساختار نظارت بخش� در چین،
 محور اولم� توان این نقاط ضعف را در دو محور مورد بررس� قرار داد: است که  در برداشته

چالشهای کارکردی است که حاصل ناکاف� بودن روشها و روندهای نظارت� ناش� از تحوالت 
از قبیل جهان� سازی بازار مال�، نوآوریهای مال� و ادغام محصوالت مال�  اخیر بازارهای مال�

های ساختاری است که سه مسئله اصل� را شامل م� شود: چالش محور دوم مختلف است.
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مسئله اول بدلیل عدم وجود عدم وجود تعادل ساختاری مال0یت و دخالت دولت در بخش 
این امر بدین  سرمایه اقتصاد در بخش بانک� قرار دارد، ٪٧۵مال� است. در اقتصاد چین 

باالیی به بخش بانک� دارد و معناست که اقتصاد چین برای تخصیص سرمایه وابستگ� 
توسعه (نظیر سهام و اوراق قرضه) نیز در سطÂ  ابزارهای تأمین مال� در بازارهای اوراق بهادار

قرار دارند. از سویی دی�ر دولت چین مال0یت قابل توجه� بر سیستم مال� این  یافتگ� پایین�
درصد از مجموع دارایی های  ۵٢کشور از جمله بانک ها و مؤسسات بیمه ای دارد و حدوداً 

ای ام مؤسسات بیمهسه ٪٧٠بانک بزرگ تجاری این کشور و حدوداً  چهاربانک� و مال0یت 
 ختیار دارد. این عوامل موجب شده که روند توقف و ورش0ستگ� اکثراً برایاین کشور را در ا

� نداشته بانک ها و مؤسسات مال� خصوص� ایجاد شود و در مؤسسات مال� دولت� اثرچندان
(بانک،  های ناظر بر بازارهای مال�ین است که با توجه به جدایی مقاماست. مسئله دوم ا

بیمه و بورس) در چین، خأل وجود مقام ناظری که بتواند هماهنگ� و تعدیل فعالیت بین 
بازارهای مختلف را به انجام برساند و از وقوع سیاستهای متضاد مال� و پول� جلوگیری کند 

را در نظام مال� چین برقرار نماید، مشاهده م� شود. مسئله سوم در نظام نظارت آیی و کار
نظارت مال� کشور چین، عدم استقالل مقام ناظر بانک�، بیمه و بورس است که همه مقامات 

هستند، که این امر  �ناظر در این کشور ب�ونه ای وابسته به دولت و وزارتخانه های دولت
در قبال این نقاط  .]۴۶کند [نظارت و کاهش کارآیی آن را ایجاب م� دخالت دولت در امر 

ضعف پیشنهادهایی بمنظور اصالح ساختار نظارت در چین و مدلهای جای�زین� از قبیل مدل 
 ترکیبی آمری0ا و مدل دوقله ای انگلستان معرف� شده است.

 ترکیه ۶-٢
اقتصاد جهان�، با بحران اقتصادی  ، همراه با بی ثبات� در١٩٩٠ ‑٢٠٠٠کشور ترکیه در دوره 

عمیق� مواجه شد که موجب افزایش بده� دولت، بی ثبات� در متغیرهای کالن از جمله نرخ 
 ٢٠٠١ گردید. در سال تورم و نرخ ارز در بخش واقع� و نیز کاهش ارزش سهام در بازار بورس

ها و اختالالت در بخش ت�را با اهداف� نظیر از بین بردن بی ثبا ١ترکیه برنامه اصالحات مال�
مال�، پیاده سازی مقررات و نظارت مؤثر بمنظور ایجاد نظام بانکداری کارآ، رقابت� و سالم، 
انجام داد. انجام این اصالحات موجب بهبود وضعیت بانکها وشاخصهای مختلف سالمت 

موجب  نظام بانک� از جمله نرخ سودآوری و مانده مطالبات جاری بانکها گردید و همچنین
تر بر نظام بانک� و همچنین ایجاد نظم بازاری و شفافیت بیشتر در ایجاد نظارت� کارآ و مؤثر
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بخش� و  ال�ویمقررات گذاری و نظارت در کشور ترکیه با ]. ۴٧[ نظام مال� این کشور گردید
تقسیم وظایف میان نهادهای متول� مقررات گذاری و نظارت در و گیرد یا نهادی صورت م�

 کشور به شرح زیر م� باشد: این
های پول� و رژیم سازی سیاستپیاده مسئول )CBRT(١ ترکیهبانک مرکزی جمهوری 

مناسب در بازار ارز برای دستیابی به ثبات پول� و مال� و همچنین مدیریت و نظارت بر 
 باشد. همچنین مرکز نظارت و مقررات گذاری بانک�های پرداخت و پایاپای م�سیستم

٢)BRSA( های لیزینگ، های هلدینگ مال�، شرکتها، شرکتسئولیت نظارت بر بانک
شرکتهای تنزیل و شرکتهای تأمین مال� مشتریان و مقررات گذاری مرتبط با فعالیتهای آنان 

نیز مسئولیت تأمین مال� عموم�، اجرای  )UT(٣ را بر عهده دارد. معاونت وزارت دارایی
های بیمه را بر عهده دارد. همچنین گذاری بر شرکتراتهای مال� و نظارت و مقرسیاست

مسئول  و و در کشور ترکیه تأسیس شده است ١٩٨١در سال  )CMB(٤ هیأت بازارهای سرمایه
از سویی دی�ر صندوق پس  .باشدم� بازار بورس و اوراق بهادارگذاری بر نظارت و مقررات
� صاحبان سپرده و اجرای گزیر فمسئول پشتیبان� از حقوق و منا )SDIF(٥ انداز بیمه سپرده
 ].۴٨باشد [برای بانکها م� 

بین مؤسسات مذکور منعقد شده است تا  )MoU(٦ چندین یادداشت تفاهمعالوه بر این 
های الزم را برای حفظ ثبات مال� و پایش و مدیریت هم0اری هماهنگ�، اشتراک اطالعات و

انجام رسانند. همچنین اضافه بر نهادهای مذکور چندین ساختار  های سیستم� بهریس�
های احتیاط� کالن وجود دارد. دو مورد نهادی دی�ر برای کنترل ریس� سیستم� و سیاست

 ترکیه است. ٨و کمیسیون بخش مال� ٧از مهمترین مؤسسات مذکور شامل کمیته ثبات مال�
ی از وقوع ریس0های سیستم� و اطمینان پایش و جلوگیر کمیته ثبات مال�ه فمهمترین وظی

 کمیسیون. مهمترین وظایف ]۴٩است [از هماهنگ� مرتبط با مدیریت ریس0های سیستم� 
عبارت است از: اطمینان از تبادل اطالعات، هم0اری و هماهنگ� میان  بخش مال� نیز

                                                                                                                                  
1 Central Bank of the Republic of Turkey 
2 Banking Regulation and Supervision Agency 
3 Undersecretariat of Treasury 
4 Capital Markets Board 
5 Savings Deposit Insurance Fund 
6 memoranda of understanding 
7 Financial Stability Committee 
8 Financial Sector Commission 



 ۶٢٣ در جهان �و نظارت بخش مال یگرمیتنظ یتحوالت و تجارب معمار یواکاو 

 

خش مؤسسات مال�، پیشنهاد سیاستهای مشترک و اظهارنظر در مسائل مرتبط با آینده ب
مدیریت این  .مال�، تأسیس و نگهداری اطمینان و ثبات عالوه بر توسعه در بازارهای مال�

 ].۵٠[ یردگصورت م�  BRSA کمیسیون به وسیله
منتشر کرده است، وضعیت مقررات  ٢٠١٧در گزارش� که در سال صندوق بین الملل� پول 

 گذاری و نظارت در بخش بانک� در کشور ترکیه را با اصول کلیدی نظارت مؤثر تطبیق داده
است و ضمن بررس� چالش ها و نقاط ضعف نظارت مال� در کشور ترکیه، پیشنهادات� را به 

 شطبق این گزارل� در کشور ترکیه ارائه کرده است. منظور ارتقاء ساختار نظارت بر بخش ما
مهمترین چالش های موجود در نظام نظارت بانک� در ترکیه عبارت است از: عدم هماهنگ� 
و تناقض میان سیاستهای ثبات مال� و سیاست های توسعه بازارهای مال�، عدم استقالل 
کاف� مقام ناظر بانک� و تأثیرپذیری از تصمیمات دولت، کمبود هماهنگ� میان نهادهای 

ار م تقویت استفاده از ابزارهای نظارت مال� نظیر آزمون استرس و سیستمهای هشدناظر، لزو
زودهنگام، کمبود در مقررات حاکمیت شرکت� و کنترل داخل�. در این راستا در محورهای 

بمنظور  فوق پیشنهادات� با هدف اصالح موارد فوق ارائه شده و مقام ناظر بانک� ترکیه نیز این
 ].۵١است [برنامه ریزی های کاف� را انجام داده انجام این اصالحات 

 نیجریه ۶-٣
این بحران  .مانند سایر کشورهای جهان با بحران مال� مواجه شد ٢٠٠٨کشور نیجریه در سال 

باعث شد حدوداً ی� سوم داراییهای نظام بانک� یا دچار ورش0ستگ� شود و یا دچار کاهش 
بانک جهان� به کم� این کشور  IDA١ر بخش به دنبال وقوع این ام ارزش سرمایه گردد.

ای را برای بهبود وض� اقتصادی آن طراح� نمود که شامل سه بخش ثبات شتافت و برنامه
کم�  اجرای از پسم� شد.  ٢٠٠٩نظام مال�، تقویت نظام بانک� و حمایت از بودجه سال 

طوری0ه نرخ رشد بانک جهان�، نیجریه به سرعت توانست وض� اقتصاد خود را اصالح کند ب
GDP  ۵٢[ یدرس ٪٨٫٢به  ٢٠١٠این کشور بدون محاسبه درآمدهای نفت� در سال.[ 

زیر نظر ریاست جمهوری بصورت بخش� و ساختار نظارت بر نظام مال� در کشور نیجریه 
 گیرد. تقسیم وظایف نهادهای مذکور به صورت زیر است:و مجلس شورای مل� صورت م�

ر صنعت بیمه و بورس نظارت بکه نیجریه، نهادی دولت� است  )MOF(٢ وزارت دارائ�
و همچنین اداره شرکت بیمه سپرده توسط نهادهایی زیر نظر این وزارت صورت  اوراق بهادار
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سازمان� سهام� است که ) SEC(١ گیرد. بدین صورت که کمیته مل� بورس اوراق بهادارم�
ر به منظور حمایت از پشتیبان� و صحت و مسئولیت نظارت بر معامالت بورس و اوراق بهادا

وظیفه مدیریت، نظارت و مقررات  )NAICOM(٢ سالمت آن برعهده دارد و کمیته مل� بیمه
همچنین ]. ۵٣گذاری و کنترل کسب و کارهای بیمه ای را در نیجریه برعهده دارد. [

ز توسط های بازنشستگ� نیگذاری، نظارت و اطمینان از مدیریت کارآی صندوقمقررات
گذاری و نظارت احتیاط� مقررات گیرد.صورت م� )PENCOM(٣ کمیته مل� بازنشستگ�

و شرکت ) ٤CBN( خرد بر صنعت بانکداری در نیجریه مشترکاً توسط بانک مرکزی نیجریه
گیرد و بانک مرکزی نیجریه نقش مدیریت و هدایت صورت م� ٥)NDIC( بیمه سپرده نیجریه

دارد، عالوه بر اینکه کمیته ای جهت هماهنگ� فعالیت نظارت� بر بانکها امور نظارت را برعهده 
همچنین  و بازارهای مال� و جلوگیری از موازی کاری و تضاد در فعالیتها تش0یل شده است.

) نقش اصل� در مدیریت بحرانها و ٦CBN( در میان مقامات ناظر، بانک مرکزی نیجریه
 برعهده دارد.کشور نیجریه  ظارت احتیاط� کالن را درهمچنین ایجاد ثبات مال� و در واق� ن

) قرار م� گیرد و عالوه MOF(٨ ذیل وزارت دارائ� ٧)NDIC( یجریهنشرکت بیمه سپرده 
ی، گربه دلیل مشارکت در فرایندهای گزیر و نیز تصفیهمسئولیت طرحهای ضمانت سپرده،  بر

 ].۵۴است [دارای قدرت نظارت� باالیی 
ایجاد هماهنگ� بین فعالیتها در  مسائل مربوط به نظارت بر بخش مال�،ی�0 از مهمترین 

بازارهای مال� مختلف نظیر بانک، بیمه و بورس و جلوگیری از اجرای تصمیمات خنث� کننده 
و متضاد با ی0دی�ر در بازارهای مال� است. در این راستا کمیته ای بین نهادی با عنوان کمیته 

، مسئول هماهنگ� بین نهادهای ناظر )FSRCC(٩ ات مال�هماهنگ� مقررات گذاری خدم
بر مؤسسات مال� برای تسهیل چارچوب رسم� هماهنگ� فعالیتهای نظارت� و مقررات گذاری 

در حوزه وظایف نظارت هدایت� بر رفتار کسب و کار ل� کشور نیجریه را برعهده. در بخش ما
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و مقام ناظر احتیاط� وظایف� نظیر نیجریه وجود ندارد  نیز، مقام ناظر مجزایی در کشور
 .حمایت از مشتریان و نیز جلوگیری و مقابله با جرایم مال� را نیز به انجام م� رساند

 ژاپن ۴-۶
گردید  زدایی از بازارهای مال� انجاماقدامات� به منظور آزادسازی و مقررات ١٩٧٠ در طول دهه

ن ساز ایجاد بحرار حوزه مس0ن، زمینهو ریس�0 د و این اقدامات و اعطاء وامهای بی قاعده
گردید و نظام مال� این  ١٩٩٠مال� در ژاپن و سقوط سهام و ترکیدن حباب مس0ن در دهه 

های جدی ای را بیش از ی� دهه تجربه کرد. در این وضعیت وامهای غیرجاری کشور تالطم
داد و 0یل م�د ناخالص داخل� ژاپن را تشتولی ٪٢٠مربوط به زیان مؤسسات سپرده پذیر 

توقف ی�0 از  ١٩٩٧وضعیت بانکها، بازار بورس و شرکتهای بیمه مناسب نبود. در سال 
شرکتهای سرمایه گذاری موجب ایجاد هراس عموم� و به تبع آن ورش0ستگ� سه مؤسسه 

ید. دولت و تزریق منابع عموم� برای نجات آن گرد دخالت مال� دی�ر در همان ماه شد و باعث
 های بانک�،یجاد برنامه ضمانت از تمام سپردها یلقبشدن اوضاع اصالحات� از پس از عادی 

و اصالحات در ساختار نظارت بر نظام مال� انجام تش0یل کمیته مدیریت بحرانهای مال� 
 .]۵۵[ گردید

گذاری بر بازارهای مال� در مسئولیت نظارت و مقررات ١٩٩٠تا پیش از نیمه پایان� دهه 
این کشور قرار داشت. وقوع بحران مال� در دهه  ١)MOF(کشور ژاپن برعهده وزارت مالیه 

 و گیریپیشضعف وزارت مالیه را در سیاست گذاری، نظارت و اقدام به موق� برای  ١٩٩٠
ی دوستانه. با افزایش انتقادات بدلیل ارتباطات نزدی� و مدیریت بحرانهای مال� نشان داد

وزارت مالیه با صنعت مال� و نیز بمنظور تفکی� سیاست مال� از مدیریت بازارهای مال�، 
 ٢مرکز خدمات مال�مسئولیت از این نهاد به نهادی ی0پارچه خارج از بانک مرکزی یعن� 

)FSA(  منتقل گردید. از سویی دی�ر مسئولیت مقابله و پیش گیری از بحرانهای مال� به
ی وابسته به مرکز خدمات مال� واگذار گردید و به دلیل جای�اه بانک مرکزی این کمیسیونهای

نهاد مسئولیت حفظ ثبات مال� و سیاست گذاری احتیاط� کالن و همچنین نظارت حضوری 
رد بانکها را برعهده گرفت.  در سطÂ خُ
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 ٢اپنبه عنوان نهادی زیرمجموعه وزارت مالیه ژ ١٩٩٨در سال  )FSA( ١مرکز خدمات مال�
احتیاط� سطÂ  گذاری و نظارتمقرراتی0پارچه مسئول  ینهاد و به عنوان تأسیس گردید

ی خدمات کنندههای ارائهکار برای تمام بخشوگذاری هدایت کسبمقرراتخرد و همچنین 
بازار و  بیمه شرکتهایها، های بازنشستگ�) است، بنابراین بر بانکمال� (بغیر از صندوق

 ].۵۶کند [گذاری م�بهادار نظارت و مقررات بورس و اوراق
به عنوان بازوی اجرایی مرکز  ٣، بانک مرکزی ژاپن١٩٩٧بر طبق قانون بانکداری سال 

را برای حفظ  ٥و کالن ٤و زیرنظر آن وظیفه نظارت احتیاط� خردکند خدمات مال� عمل م�
سطÂ خرد را با نظارت و این نهاد نظارت احتیاط� مال� در کشور ژاپن برعهده دارد.  ثبات

همچنین در حوزه مقررات دهد. مؤسسات مال� انجام م� ٧و غیرحضوری ٦بررس� حضوری
گذاری احتیاط� کالن، بانک مرکزی ژاپن ریس� سیستم مال� را بصورت کل� در نظر گرفته 

 ثبات و گزارش هایی با عنوان گزارش نمایدهای سیستم� نظام مال� را ارزیابی م�و ریس�
ل� منتشر م� کند که در آن ارزیابی و تحلیل ریس0های سیستم مال� بصورت کل� و ما

 ].۵٧[ دتصمیمات سیاست گذاری پول� منتشر م� شو
ی نظارت با مرکز خدمات مال� هم0اری م� نماید، شرکت بیمه نهاد دی�ری که در زمینه

مربوط به بحث بازرس� دو دپارتمان از شرکت بیمه سپرده ژاپن  است. ٨)DCIJژاپن (سپرده 
های شرکت بیمه سپرده ژاپن از نوع حضوری هستند و نظارت غیر است. تمام� نظارت

نیز به عنوان نهادی  ٩)MHLW( وزارت سالمت، کار و رفاه اجتماع� از سویی دی�ر .حضوری
 های بازنشستگ� را برعهده دارد.دولت�، وظیفه نظارت بر صندوق

 کره جنوبی ۵-۶
و  ١٩٩٧مال� کشورهای آسیایی در سال های های سیستم� و بحرانریس� در پی ایجاد

نیاز برای اصالح  های مال�،های ساختار نظارت� برای مدیریت بحرانآش0ار شدن ضعف
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گذاری افزون گردید؛ بنابراین دولت کره جنوبی و مقررات های نظارتساختارها و چارچوب
گذاری و  برای اصالح و استح0ام مقررات ای تحت عنوان کمیته ریاست جمهوریکمیته

نظارت مال� در کره توسط چهار  ازاین اصالحات،پیش ].۵٨داد [نظارت در کشور کره تش0یل 
گیری داشت. گرفت و وزیر مالیه نقش و قدرت چشممقام مسئول برای هر بخش صورت م�

کره، مسائل مربوط ارت بانکداری تحت نظر بانک مرکزی برای نظارت بر بخش بانک�، دفتر نظ
داد، بررس� قرار م� های خارج� را موردهای بانکهای تجاری و همچنین شعبهبه بانک
های دولت� و گذاری بانککه وزارت مالیه مسئولیت اولیه برای نظارت بر سیاستدرحال�

ارت بر بخش اوراق بهادار مؤسسات اعتباری غیر بانک� را برعهده داشت. همچنین نظ
وسیله وسیله مجم� نظارت بر اوراق بهادار و وزارت مالیه و همچنین نظارت بر بخش بیمه بهبه

گرفت. همچنین نظارت بر صورت م� ١هیئت نظارت بر بیمه و وزارت اقتصاد و مالیه
ه تقسیم بانک� میان وزارت مالیه و دفتر نظارت بانک� بانک مرکزی کر های مال� غیرشرکت

 ].۵٩بود [وظایف شده 
برای نظارت برنهادهای مال� تأسیس  ٢)FSC( �مال، کمیسیون نظارت ١٩٩٨ در سال

و بانک مرکزی کره را  دهای وزارت اقتصاد و مالیهکارکرعنوان مقام واحد نظارت�، شد و به
قانون . اندازی شدراه )FSS( ٣-مال� نظارتسرویس  ١٩٩٩در سال  ].۶٠داد [انجام م�

معرف� کرد  FSC بازوی اجرایی نظارتو  دولت�شبه نهادعنوان ی� سرویس نظارت مال� را به
]۶١.[ FSC  وFSS مال� بازار ثبات کره، مال� صنعت پیشرفت جهت مشترک� اهداف دو هر 

 سرمایه گذاران، سپرده از حفاظت و مال� معامالت در عادالنه یها شیوه ارائه منظور به
 کل نهاد ی� عنوان به FSC رو این دارند، از عهده به مال� کنندگان مصرف سایر و گذاران

در  .نماید م� فعالیت مال� نظارت به مربوط امور تمام یبرا ها یگذار سیاست تثبیت یبرا
 را م� توان در قالب موارد زیر برشمرد: FSCو  FSS دو نهاد اصل� تفاوتکنار اهداف مشترک 

� FSC حال� در است، مال� مؤسسات بر نظارت و تنظیم و مال� یگذارسیاست مسئول 
 مؤسسات بر نظارت مدیریت ،FSC به عنوان بازوی عملیات� FSS مسئولیت اصل� که

 است. مال�
 که حال� در است، خود مدیریت تحت آن ابالغ و قوانین پیشنهاد شامل FSCوظایف  �

 ابتدا که است مسائل� مورد در نظارت شامل است و تر محدود FSS نظارت� عملیات
 باشند. گرفته قرار صالحیت مورد FSC توسط
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 یو ارز �پول یهااستیسساالنه  شیهما نیوهفتمستیمجموعه مقاالت ب ۶٢٨

� FSS حال� که در دارد، عهده بر را مجوز صدور به مربوط امور اولیه جهت بررس� FSC 
 است. مجوز صدور مسئول نهایی

ها و حفظ این کشور نیز برای تضمین امنیت سپرده ١)KDIC(شرکت ضمانت سپرده 
داشتن بخش� در جهت ارزیابی و نظارت بر مؤسسات مال� است، تا از ثبات مال�، ناگزیر از 

ثبات� های بیها را سنجیده و کنترل کند و از ایجاد زمینهپذیری آناین طریق بتواند ریس�
مدیریت شرکت ضمانت سپرده کره کامالî مستقل از سرویس  ].۶٢[ یدنمامال� جلوگیری 

 )FSC( �مالزیرمجموعه کمیسیون خدمات  FSSعرض باشد و همم� )FSS( �مالنظارت 
و شرکت ضمانت سپرده برای پیشبرد اهداف نظارت� خود، دست به انجام  FSSاست. 
اند، اما حوزه عمل0رد های مشترک تحت نظارتشان زدهدر حوزه و مستقل های مشترکنظارت

FSS ه جنوبی سپرده کر باشد، چراکه شرکت ضمانتتر از شرکت ضمانت سپرده م�وسیع
 ].۶٣[ وشش خود استدار نظارت بر مؤسسات مال� تحت پصرفاً عهده

 استرالیا ۶-۶
ال استرالیا از معدود کشورهای توسعه یافته است که از رکود حاصل از بحران مال� جهان� س

، خویش مال� قدرتمند و نیز سیستم نظارت زیرساختهای اقتصادیسالم مانده و با  ٢٠٠٨
هنگام  هر چند بانکهای استرالیا در .گرددم�در این زمینه محسوب درجه ی� جزء کشورهای 

ری بحران دچار فشار مال� شدند، اما این عامل موجب توقف بانک� نگردید و تنها مقدا وقوع
م از سویی دی�ر شاخصهای اصل� سالمت نظا افزوده گردید.بانکها به درصد وامهای غیرجاری 

ثر بحران اسودآوری بانکها نیز که بر پیدا کرد و نرخ کفایت سرمایه و نیز به سرعت بهبود  بانک�
 . مدیریت اقتصادی مناسب و تجربه و روی0ردکاهش یافته بود، بهبود چشم گیری یافتمال� 

ده شهماهنگ� برای مقابله با بحران، باعث حفظ سالمت و ثبات در نظام مال�  و نظارت� کارآ
 ].۶۴[ است

اساس ساختار دو  ی و نظارت بر نهادهای مال� در کشور استرالیا برساختار مقررات گذار
بنا شده است. ساختار مقررات گذاری و نظارت در این کشور پیش و پس از وقوع  ٢ایقله

بحرانهای مال� به دلیل انسجام و کارآیی آن در حفظ ثبات در نظام مال� استرالیا، حفظ شده 
 است.
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گذاری طبق قانون مقام مقرراتبر  )1APRA( ط�گذار احتیامقام مسئول مقررات
رد مسئول نظارت احتیاط� و تأسیس شده است ١٩٩٨ ٢در سال احتیاط� استرالیا بر  خُ

این نهاد بر بانکها، . مؤسسات مال� برای ارتقای وضعیت ثبات مال� در استرالیا م� باشد
عموم� و بیمه ، شرکتهای بیمه building societiesمؤسسات اعتباری، مؤسسات 

و بیشتر صندوق  friendly societies، بیمه عمر، بیمه سالمت شخص�، مؤسسات ٣اتکایی
 ].۶۵کند [)، نظارت م� ٤های خودمدیریت شدهغیر از صندوق( �بازنشستگهای 

نظارت و هدایت بر  مسئول )ASIC( ٥گذاری استرالیاکمیسیون اوراق بهادار و سرمایه
 ASIC ٢٠٠١موسوم به قانون  ٢٠٠١طبق قانون سال است و بر رفتار و فضای کسب و کار 

م� گذار شرکتها، بازارها و خدمات مال� در استرالیا نماید و بصورت خالصه مقرراتفعالیت م�
ارتقای اطمینان و : ]۶٧از [است  عبارت ASIC وظایف و اولویتهای استراتژی� ].۶۶باشد [

، اطمینان از بازارهای شفاف، منصفانه و ٦کنندگان مال�اعتماد در سرمایه گذاران و مصرف 
 .٨، فراهم سازی فرآیند ثبت کسب و کار کارآ و قابل وصول٧نظام مند

تأمین ثبات مال� در این کشور را مقامات مسئول شورای مقررات گذاری  از سویی دی�ر
ار در استرالیا گذبرعهده دارند که بخش هماهنگ کننده نهادهای اصل� مقررات ٩)CFR( مال�

گذار مقام مسئول مقررات ،(RBA) باشد و متش0ل از بانک مرکزی استرالیام�
و  )ASIC( ١١گذاری استرالیااوراق بهادار و سرمایه یسیونکم ،)APRA(١٠احتیاط�

گذاری و ثبات در باشند که مسئول حفظ کارآیی مقرراتم� ١٢همچنین وزارت دارایی استرالیا
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دار حفظ ثبات مال� در استرالیا و عمل0رد قوی وظیفه این شورا ].۶٨هستند [سیستم مال� 
آوری خود را در مقابل های استرالیا بتوانند تابمال� در سیستم بانکداری داخل� است تا بانک

در آینده افزایش دهند. جلسات این شورا با ریاست بانک مرکزی های مال� و اقتصادی شوک
 .]۶٩استرالیا انجام م� شود [

 انگلستان ۶-٧
 مسئولیت ،(FSMA) انگلستان ٢٠٠٠ مصوب سال قانون بازارها و خدمات مال� براساس

 یگذارسرمایه به هیأت ١انگلستان بانک مرکزی پذیر، ازسپرده مؤسسات مورد در مقررات وض�
انتقال یافت. تا قبل از سال  )FSA( ٣به مقام مسئول خدمات مال� سپس و ٢بهادار اوراق و

ی نظارت و تنظیم به عنوان نهادی ی0پارچه، وظیفه )FSA(مقام مسئول خدمات مال�  ٢٠١٢
، بانک مرکزی انگلستان ٢٠٠٨ بازارهای مال� را بر عهده داشت. پس از وقوع بحران مال� سال

تش0یل  ٤)FPC( گذاری مال�ای تحت عنوان کمیته سیاستخود کمیتهدر بدنه حاکمیت� 
) را به دو بخش مقام مسئول هدایت FSA( داد و مسئولیتهای مقام مسئول خدمات مال�

) واگذار نمود تا دستیابی به PRAگذاری احتیاط� () و مقام مسئول مقرراتFCAمال� (
اهداف تعیین شده برای این سازمان بین دو نهاد تازه تأسیس تقسیم شود و دستیابی به 

 تر گردد.اهداف مورد نظر ساده
گانه نظارت تغییر ساختار نظارت بخش مال� انگلستان از آن رو پیشنهاد شد که سامانه سه

داری و خزانه (FSA) خدمات مال� مقام مسئولمال� پیشین شامل بانک مرکزی انگلستان، 
 ال�وی. در واق� ول ثبات مال� آن کشور بودند ناکارآمد شناخته شدئطور جمع� مسکه به

نام داشت، اما  ٥ی0پارچه ال�وی، ٢٠١٢نهادهای مال� در انگلستان تا قبل از سال  نظارت بر
دو عامل  تغییر پیدا کرد. ٦دو قله ای ال�ویبه  ال�وبه دالیل ناکارآمدی این  ٢٠١٢پس از سال 

های در جریان بحران (FSA) عنوان دالیل ناکارآمدیگذاران بهمهم� که توسط سیاست
بر پایه فرضیه خوداصالح�  (FSA) تاریخ� ال�وی اینکه: اوالß ند ازاعبارتاخیر، شناخته شدند 

عنوان سسه به سالمت سیستم بهؤبه این مفهوم که به جای اینکه آن م ،ها قرار داشتبازار
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صورت جزء متمرکز شده بود ونظارت آن سسه بهؤبرسالمت هر م ،ی� کل توجه داشته باشد
های تجاری و تا اینکه مدل ،ها بودها و رویهکفایت سیستمها، بیشتر از جهت بر بنگاه

پس از این است که  FSA. عامل دوم ناکارآمدی ها را مورد توجه قرار دهدهای آناستراتژی
سازی بخش نظارت از بانک مرکزی انگلستان، تعامل وتبادل اطالعات بین دو مرج� جدا

 شدنم�گونه که ضرورت داشت انجام آنمرکزی) گذاری پول� (بانکو سیاست FSA نظارت�
 .بود بحران کنترل در هاآن ش0ست مهم علل از ی�0 خود، موضوع این و

گونه است که: کمیته ، تقسیم وظایف میان سه نهاد مذکور بدینFSA پس از حذف نهاد
گذاری احتیاط� در بانک مرکزی انگلستان، مسئول مقررات ١)FPC( گذاری مال�سیاست

است،  ‑آوری نظام مال� در کلیت خودی توانایی و تابگذاری در حیطهمقررات ‑ ٢کالن
ای مستقل از بانک که زیرمجموعه ‑) PRAگذاری احتیاط� (همچنین مقام مسئول مقررات

در مؤسسات مال� و مدیریت  ٣گذاری احتیاط� خردمسئول مقررات ‑مرکزی انگلستان است
)، FCAباشد، عالوه بر این مقام مسئول هدایت مال� (ا م�هگیر در ترازنامههای چشمریس�

مقام مسئول  ی�اهجا ].٧٠دارد [گذاری کسب و کار و بازار را برعهده مسئولیت هدایت مقررات
) در ذیل کمیته PRAگذاری احتیاط� (و مقام مسئول مقررات FCA هدایت مال�

 ود.شدر بانک مرکزی انگلستان تعریف م� ٤گذاری مال�سیاست
به عنوان نهادی مستقل در  ٢٠١٣ در اول آوریل سال) FPC( گذاری مال�کمیته سیاست

نظام مال� انگلستان و  در حفظ ثبات وظیفه این کمیته بانک مرکزی انگلستان تأسیس شد.
همچنین هدف  باشد؛های مال� در آینده م�های سیستم� و بحرانجلوگیری از وقوع ریس�

های انجام نظارت ].٧١های اقتصادی دولت است [پشتیبان� از سیاستدرجه دوم این کمیته 
گذاری احتیاط� ها و پیشنهادات� که در حوزه مقرراتشده در این کمیته عالوه بر دستورالعمل
های سیستم� در نظام مال� انگلستان، به مقامات کالن و برای جلوگیری از وقوع ریس�

های دارای اهمیت سیستم� در رت بر زیرساختدهد، نظاارائه م� FCA و PRA مسئول
]. ٧٢[ یردگهای پایاپای) صورت م�های تسویه پرداخت و اتاق(نظیر سیستم ٥بازار مال�

صادر نماید  PRAو  FCAی برا هایی توصیه و ها دستورالعمل تواندم�همچنین این کمیته 
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ت� برای کاهش ریس� سیستم� هایی به سایر نهادها نماید، همچنین اقداماو م� تواند توصیه
 از این دو نهاد و نهادهای تابعه این دو درخواست نماید.

 مالزی ۶-٨
است. به این صورت که بانک  )Hybid( ساختار نظارت در کشور مالزی به صورت ترکیبی

مسئولیت وض� مقررات بر بانکها و مؤسسات مال� غیربانک� و نیز  ١نگارا) بانک( یمالزمرکزی 
نیز وظیفه نظارت بر  ٢بیمه را برعهده دارد، همچنین کمیسیون اوراق بهادار مالزیصنعت 

 بازار بورس و اوراق بهادار را برعهده دارد.
 و هم شده است آغاز ١٩۵٩ ژانویه ٢۶ از آن فعالیت که است نهاد دولت� ی� بانک نگارا

لحاظ سازمان� دولت� شود. این بانک به  م� اداره ٢٠٠٩سال  مصوب قانون براساس اکنون
عملیات�  استقالل یدارا نگارا بانک .دهد م� یمالز دارایی وزیر به را خود گزارشات است و

 این هدف عمده ].٧٣باشد [ م� خود مقررات تنظیم و نظارت� یها مسئولیت انجام یبرا
 در یاقتصاد پایدار رشد ایجاد یبرا مال� یبازارها تقویت و مال� و پول� ثبات ارتقاء بانک،

است، از این جهت وظیفه این بانک توسعه، ارتقاء و اجرای چارچوب نظارت ریس�  یمالز
محور پایدار و مستح0م برای نظارت بر مؤسسات مال� تحت نظر برای اطمینان از ثبات و 
سالمت این مؤسسات برای اجرای بهترین عمل0رد، ح0مران� خوب و مدیریت ریس� صحیح 

، ٣های آن شامل نظارت بر مؤسسات مختلط مال�شد. بنابراین مسئولیتاین مؤسسات م� با
های مال� غیربانک� نظیر شرکتهای لیزینگ و های تجاری و شرکتبانک( �بانکنظارت 

های سرمایه گذاری مستقل و همه بانکهای های خارج�، بانکشرکتهای توسعه مس0ن، بانک
 داخل�) و همچنین نظارت بر نظام بیمه وهای اسالم� شامل شعب بانکداری اسالم� بانک

های بیمه اتکایی، ارائه کنندگان خدمات های بیمه، شرکتشامل نظارت بر شرکتتکافل (
 بانک موارد، این بر عالوه .]٧۴باشد [تکافل و همچنین ارائه کنندگان بین الملل� تکافل) م� 

 امنیت یزیرساختها برا این بر نظارت نظام مال�، ساخت زیر توسعه در توجه� نگارا نقش قابل
 اقتصاد و جامعه یها بخش همه دسترس� از اطمینان حصول مال� و بیشتر سیستم کارایی و

 نظارت جهت کاف� اختیارات از نگارا بانک کل�، طور به ].٧۵دارد [ عهده بر مال�، خدمات به
 ].٧۶است [ برخوردار یادار از طریق قواعد یاجرا و صدور قدرت جمله از بیمه صنعت بر
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 ١نظارت بر بازار بورس و اوراق بهادار در کشور مالزی بر عهده کمیسیون اوراق بهادار مالزی

تأسیس شد.  ،٢تحت قانون کمیسیون اوراق بهادار ١٩٩٣است. این کمیسیون در اول مارس 
دهد و کمیسیون نهادی مستقل با قدرت نظارت� و اجرایی است و به وزارت مالیه گزارش م�

 ].٧٧دهد [های سالیانه به مجلس ارائه م�های مال� خویش را در گزارشصورت
ست ای میان بانک نگارا و کمیسیون اوراق بهادار منعقد شده اتفاهم نامه از سویی دی�ر

 که بر اساس آن ارتقاء و گسترش نظارت و اشتراک اطالعات در مواردی که مدیریت تهدیدات
اء ثبات مال� و ریس0های سیستم� مورد نیاز است، صورت م� گیرد. مهم و اصل� برای ارتق

ات که شامل نظارت بر گروه های مال�، مدیریت بحرانهای مال�، نظارت بر بازار پول و مشتق
و مقابله با تهدیدهای مربوط به پول شویی و حمایت از تروریسم و نظارت بر حسابرسان 

 ].٧٨باشد [مؤسسات مال� م� 

 اناداک ۶-٩
کشور کانادا بر اساس اصول اساس� نظارت بانک� مؤثر بازل، جزء کشورهای با سطÂ نظارت 

ل� قابل و کارآیی باال محسوب م� شود و عمل0رد این کشور در مقابله با بحرانها و اختالالت ما
ایی نهاد اصل� متمرکز شده است و محدودیته ۶قبول بوده است. نظام نظارت� در این کشور در 

ر کشور ای حضور سرمایه گذاران خارج� در بازار مال� کانادا وجود دارد. مقامات ناظر دنیز بر
 ].٧٩اند [کانادا راهبرد نظارت از نزدی� را در دستور کار خود قرار داده 

و  ٣گذاری و نظارت در کشور کانادا بصورت ترکیبی خارج از بانک مرکزیروی0رد مقررات
گیرد. بدین صورت که در سطÂ فدرال، دفتر نظارت بر م� در دو سطÂ فدرال و ایالت� صورت

رد بر بانک ٤)OSFIمؤسسات مال� ( های ها، بیمه ها و صندوقوظیفه نظارت احتیاط� خُ
بازنشستگ�، بانک مرکزی کانادا وظیفه نظارت احتیاط� کالن و حفظ ثبات در بازارهای مال� 

راق بهادار کانادا، زیرنظر مدیریت بازار اوراق کانادا و در سطÂ ایالت� مقامات ناظر بر بازار او
، وظیفه نظارت و مقررات گذاری احتیاط� در بازار بورس و اوراق بهادار )CSA( بهادار کانادا

وظیفه حمایت از  ٥را برعهده دارند. همچنین مؤسسه مصرف کنندگان خدمات مال� در کانادا
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های هر بصورت تفصیل� با وظایف و ویژگ� مشتریان در بازارهای مال� کانادا را داراست. حال
کدام از نهادهای مذکور بعالوه وزارت دارایی که مسئولیت هماهنگ� و نظارت بر فعالیتهای 

 نهادهای مذکور را برعهده دارد، آشنا خواهیم شد:
مسئولیت تمام مسائل مال� در کشور کانادا از جمله حفظ ثبات کل� در  ١وزارت دارایی

گذاری کشور را برعهده دارد. وزارت دارایی مسئولیت مهم� در زمینه مقررات نظام مال� این
در بخش مال� فدرال برعهده دارد که شامل: مقررات گذاری تأسیس، تعریف مأموریت، اهداف 

عالوه  ٢بانک مرکزی کانادا ].٨٠باشد [و مسئولیتهای نهادهای ناظر بر بخش مال� کانادا م�
ی وجوه ی سیاست گذاری پول�، چاپ اس0ناس و عرضهخود در زمینههای اصل� بر مسئولیت

در نظام مال�، وظیفه ارتقاء ثبات و کارآیی نظام مال� کانادا را با فراهم آوردن نقدینگ�، نظارت 
بر پرداختهای داخل� کلیدی، سیستمهای تسویه و پایاپای، پیش بین� توسعه سیاستهای 

های مربوط به ثبات کل� نظام طÂ جهان و ارزیابی ریس�نظام مال� در کشور کانادا و در س
و در نتیجه  ١٩٨٧) در سال OSFI( �مالدفتر نظارت بر مؤسسات  ].٨١دارد [مال� را برعهده 

 یگذار مقررات و نظارت ، تأسیس گردید و وظیفهمال� در کانادا مؤسسات برخ� ورش0ستگ�
 دولت توسط شده ایجاد یا شده ثبت دهدهن و وام یاعتبار یهاشرکت ها، بانک بر احتیاط�

بازنشستگ� عموم� و  یها طرح و اعتبار تعاون� یها اتحادیه بیمه، یها شرکت فدرال،
فدرال و فعالیتهای تجاری شرکتهای وام های رهن�  دولت نظارت و مدیریت تحت خصوص�
 یا ومشتریان نظام مال�  به موضوعات مربوط OSFIنظارت  گرفت. عهده بر را ٣و مس0ن

 و است کانادا دولت از مستقل OSFI ].٨٢شود [نم� شامل را بهادار اوراق حوزه بر نظارت
همچنین  گزارش بدهددارایی  موظف است در رابطه با مسائل و موضوعات کلیدی به وزیر

مؤسسه مصرف کنندگان  ]٨٣[ شودم� گزارش مجلس به دارایی وزیر طریق از آن عمل0رد
، نهاد مستقل� است که بصورت فدرال اداره م� شود و وظیفه حمایت و ٤خدمات مال� کانادا

 ٢٠٠١. این نهاد در سال ]٨۴دارد [اگاه سازی مشتریان محصوالت و خدمات مال� را برعهده 
توسط دولت فدرال بمنظور تح0یم نظارت بر مسائل مصرف کننده و گسترش آموزش 

ری و نظارت بر صنعت اوراق بهادار گذامقررات. مشتریان در بخش مال�، تأسیس گردید
ها و مناطق مقام گیرد و هر کدام از ایالتو سه منطقه در کانادا صورت م� توسط ده ایالت
گذار اوراق بهادار، همچنین قوانین و مقررات اوراق بهادار مخصوص به خود مسئول مقررات
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ها هماهنگ و ی� دست شده باشند، گرچه بیشتر مقررات و قوانین در میان ایالترا دارا م�
است. عموماً اهداف مقامات مسئول اوراق بهادار در هر ی� از ایالتها و نواح�، ارتقاء حمایت 

مقامات مسئول  .]٨۵باشد [از سرمایه گذاران و تقویت بازارهای سرمایه کارآ و منصفانه م�
 CSA عیین م� شود.، ت(CSA)هر ی� از ایاالت و نواح� توسط مدیریت اوراق بهادار کانادا 

مسئول وض� و توسعه قوانین هماهنگ در بازار اوراق بهادار در کانادا را برعهده دارد. در 
گذار اوراق بهادار نظام� را توسعه داده است که در آن ی� مقام مقررات CSAهای اخیر سال

و اسناد  بعنوان نهاد لیدر مطرح م� شود که وظیفه بازنگری در عمل0ردها و افشای اطالعات
شرکتها را برعهده دارد و به بیش از ی� ناحیه گزارش م� دهد. هدف از ایجاد این نظام، 
افزایش کارآیی با کاهش تعداد نهادهای مقررات گذاری که شرکتها باید با آنها تعامل داشته 

 .]٨۶باشد [باشند، م� 

 گری و نظارت بر حوزه مال�جایpاه بانک مرکزی در تحوالت تنظیم ٧
های مرکزی گذاری در بانکپس از گذشت نزدی� به نیم قرن مباحثات علم� و تجربه سیاست

گذاری تورم� با لحاظ تثبیت ی� نرخ رشد اقتصادی گذاری پول� مبتن� بر هدفدنیا، سیاست
شد. های مرکزی در زمان ورود به قرن جاری شناسایی م�ترین ماموریت بانکبلندمدت اصل�

ها و نیز اعمال نظارت بر سایر گری و نظارت پیرامون بانکنین انجام تنظیمدر این دوره همچ
نهادهای مال� فعال توسط بانک مرکزی و یا سایر نهادهای مرتبط در مجموع ساختارهای 

های مال� کشورهای مختلف ایجاد نموده بود. گرچه وجود نظارت� متنوع� را در هدایت نظام
گری احتیاط� (عمدتا احتیاط� خرد) بدون ری پول� و تنظیمگذاارتباط بین دو حوزه سیاست

یابی علل وقوع بحران اخیر مال� وجود گردید، اما در ریشهارتباط با ی0دی�ر متصور نم�
تر گردید و در مجموع توجه به مقوله ثبات گری مال� نمایانهایی بویژه در حوزه تنظیمچالش

گذاری تورم� مورد توجه اکید قرار گرفت. چنانچه مال� به عنوان ی� هدف مهم عالوه بر هدف
بیان گردید همراه با تجدید ساختارهای نهادی که شروع تحوالت مرتبط با آن اندک� قبل از 
وقوع بحران مال� اخیر بوده است و همراه با گسترش نهادها، محصوالت و خدمات جدید 

ن ی�0 از روندهای غالب در تجدید مال� و توسعه بازارهای مال� ی0پارچ�� در نظارت به عنوا
بوده است. اما پرسش اصل� که  گری کشورهای مختلف در طول دو دهه اخیرساختار تنظیم

بایست نظران را به خود معطوف نموده آن است که آیا نهاد نظارت� م�همواره توجه صاحب
ا اجماع باالیی های مطرح شده غالبدر داخل یا خارج از بانک مرکزی باشد؟ بر اساس دیدگاه

برای تمرکز سیاست احتیاط� کالن در بانک مرکزی وجود دارد و غالبا عمده بحث موجود 
کسب و کار در داخل یا بیرون از حوزه  هدایت گر احتیاط� خرد وپیرامون موقعیت نهاد تنظیم



 یو ارز �پول یهااستیسساالنه  شیهما نیوهفتمستیمجموعه مقاالت ب ۶٣۶

 مال� غالبا تمرکز اخیرنفوذ بانک مرکزی است. هرچند بر اساس شواهد موجود پس از بحران 
نظارت در بانک مرکزی در تجدید ساختارهای نظارت� بیشتر مورد توجه بوده است. در ادامه 

 به ترتیب با رجوع به مستندات موجود مهمترین دالیل له و علیه استقرار ٢و  ١ در کادرهای
 .]٨٩] و [٨٨] و [٨٧[ بندی شده استگر مربوطه در داخل بانک مرکزی جم�نهاد تنظیم

 ]٩١و [ ]٩٠[ یمرکز بانک در $نظارت نهاد استقرار مناف¨. ١ کادر
مرز رقابت� «موقعیت  در مقام مقایسه با سایرین، بانک مرکزی از تخصص باالتر و در �

اجرای سیاست پول� غالبا از اطالعات قرار دارد. بانک مرکزی در راستای  ١»دانش�
متغیرهای کالن نظیر کند تا تخمین مناسبی از بهبود نظارت� محرمانه استفاده م�
 تورم و بی0اری داشته باشد.

با فرض آنکه نظارت احتیاط� کالن در اختیار بانک مرکزی باشد، بانک مرکزی به  �
های اطالعات نظارت� احتیاط� خرد نیاز دارد به عنوان مثال اطالعات مربوط به نهاد

 دارای اهمیت سیستم� بسیار ضروری است.
بحران توسط بانک مرکزی دسترس� و تفسیر سریع ها در مدیریت ی�0 از نگران� �

گر خرد در بانک مرکزی مستقر باشد اطالعات است که در صورت� که نهاد تنظیم
 شود.تری تامین م�این هدف به نحو مطلوب

تقریباً غیرمم0ن است که بانک مرکزی وظیفه آخرین قرض دهندگ� را بدون ام0ان  �
 ت� عملیات� نماید. این اطالعات مشتمل بردسترس� سریع و کامل به اطالعات نظار

تمام اطالعات مال� حوزه کسب و کار و اطالعات نظارت خرد است که معموال در 
ت توان انتظار داشاختیار مقام ناظر احتیاط� است. بدیه� است از بانک مرکزی نم�

 در مواق� ضروری اطالعات مؤثری را در مورد شرایط نقدینگ� نهادهای مال� فراهم
 آورد، بدون اینکه اطالعات� روزآمد در مورد شرایط بانک داشته باشد.

های مرکزی به دلیل عمل0ردهای بازاری خود حوزه کسب و کار موسسات مال� بانک �
های مرکزی این ام0ان را دارا هستند که محیط شناسد. بانکرا به خوبی م�

های مال� مفید واق� انرا به نحوی ش0ل دهند که تا در زمان وقوع بحرگری تنظیم
شود. بواسطه اعمال نقش نظارت� بر نهادهای مال� بانک مرکزی به صورت مستقیم 

تواند آنها را ملزم به انجام اقدامات مشخص در خصوص کاهش ریس� سیستم� م�
 نماید.
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 ۶٣٧ در جهان �و نظارت بخش مال یگرمیتنظ یتحوالت و تجارب معمار یواکاو 

 

گری مال� تخصص باالیی را در تجزیه و تحلیل های مرکزی در تنظیمنقش بانک �
 که در طراح� ابزار احتیاط� بسیار سودمند است. سازدمال� فراهم م�

های مال� عنصری مهم و انحصاری را تخصص و خبرگ� بانک مرکزی در زیرساخت �
بزار دهد. این جای�اه باعث توسعه ادر مدیریت بحران در اختیار بانک مرکزی قرار م�

به  دهدشود که کاربرد آنها آثار سیستم� بحران را کاهش م�احتیاط� خرد م�
آفرین� در طراح� چنین ابزار گردد. نفشعبارت� باعث کاهش ریس� سیستم� م�

های تسویه احتیاط� خرد در نهایت باعث تکمیل ابزار مورد نیاز برای نظارت بر نظام
 گردد.و پرداخت دارای اهمیت سیستم� م�

در برخ� کشورها مؤسسات ناظر بصورت جزئ� و یا کل� با بودجه دولت و وزارت  �
ن امر شوند، لذا اگر مقام ناظر از بودجه دولت� اداره شود، ایدارایی تامین مال� م�

سائل مباید توجیه و اثبات شود که مقامات ناظر باید به اهداف مربوط به بازار نظیر 
کننده و تولیدکننده پایبند باشند. همچنین اگر مقام رقابت و حفظ مناف� مصرف

تأمین مال� شود (یعن� تامین مال� صنف� باشد)  های اعضاء،ناظر از حق عضویت
های صنعت تحت نظارت افزایش های سیاس� دولت� کاهش یافته، اما دخالتدخالت

گری احتیاط�، چنین یابد. در صورت استقالل بانک مرکزی و استقرار تنظیمم�
 چالش� ضعیف خواهد بود.

 

 ].٩٣] و [٩٢[ یمرکز بانک در $نظارت نهاد استقرار بیمعا. ٢ کادر
نوع� مغایرت ذات� بین نقش بانک مرکزی به عنوان ناظر احتیاط� (یا مقام ثبات  �

گذار پول� وجود دارد. عدم جداسازی این دو وظیفه باعث مقام سیاست مال�) و
های مربوط به نگران�«و » ثبات قیمت�«شود که تضاد مناف� پیرامون مسائل م�

منجر به دستیابی به اهداف مورد انتظار از سیاست در مجموع » نظام مال�ثبات در 
گری احتیاط� نشود. به عنوان مثال غالبا در دوران رکود مقام پول�، پول� و تنظیم

های موافق گر احتیاط� به سیاستلی0ن مقام تنظیم ١ایهای ضدچرخهبه سیاست
تواند خطر گرایش دارند. به عنوان مثال اعمال سیاست انقباظ� پول� م�  ٢ایچرخه

 توقف نقدینگ� را در برخ� موسسات مال� به دنبال داشته باشد.

                                                                                                                                  
1 -anti-cyclical 
2 -procyclical 



 یو ارز �پول یهااستیسساالنه  شیهما نیوهفتمستیمجموعه مقاالت ب ۶٣٨

گری و نظارت احتیاط� خرد به بانک مرکزی محول شود شب0ه ایمن� چنانچه تنظیم �
. بانک مرکزی که مشتمل بر حمایت از نهادهای های انفرادی است باید افزایش یابد

ز دهنده در ارتباط با آنها و نیبه عنوان مثال نقش آفرین� به عنوان آخرین قرض 
حمایت از مشتریان نهادهای های مال� غیر بانک� در این خصوص قابل اشاره 

 هستند.
در بانک مرکزی  ١»نجات از بیرون«زمان� که نظارت احتیاط� خرد با فراند گریز  �

ادغام شود، فشارهای سیاس� م� تواند باعث پی�یری عدم رویه واحد و 
 به موسسات مال� مختلف تحت گردد. آمیز نسبتغیرتبعیض

گذاری گری حوزه کسب و کار بعالوه سیاستبر اساس تجارب موجود چنانچه تنظیم �
گری حوزه کارکردهای مورد انتظار از تنظیم پول� در اختیار بانک مرکزی باشد غالبا

 کسب و کار به عنوان مقوله ثانویه مورد توجه بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
گر احتیاط� خرد غالبا م� تواند شهرت بانک انک مرکزی به عنوان تنظیمحضور ب �

مواجه سازد. گذاری موثر پول� است با چالش مرکزی را که الزمه انجام سیاست
گری و نظارت� عمل0رد مطلوب مورد انتظار را چنانچه بانک مرکزی در حوزه تنظیم

 اعتبار و شهرت بانک مرکزیدست رفتن  نداشته باشد، این امر باعث بروز ریس� از
 شود که در پیرامون موضوع ورش0ستگ� بانک� بسیار خطرناک خواهد بود.م�

 

 یرانا �و نظارت در نظام مال یگر یمتنظ یتوضع ٨
 بخش�ی تنظیم گری و نظارت بر نهادهای مال� در ایران وجود دارد، ال�و ال�ویی که در زمینه

ای سرمایه، پول و بیمه نهادهای تنظیم گر و ناظر صورت که هر ی� از بازارهاست، بدین
مستقل� دارند. مقام ناظر بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار است که سازمان� دولت� 

شود، نهاد ناظر بازار پول، بانک مرکزی و نهاد ناظر بازار بیمه، سازمان بیمه محسوب م�
گذاری و ستقل و مجزا وظیفه سیاستو هر ی� از نهادهای مذکور بصورت م مرکزی است

تالش شده است تا ساختار  ١١در ش0ل نظارت بر هر ی� از بازارها را به عهده دارند. 
های اصل� مالک گری و نظارت در نظام مال� ایران ترسیم شود. در این خصوص نظارتتنظیم

ار مال� ایران، در ادامه با توجه به اطالعات موجود در خصوص ساختعمل قرار گرفته است. 
گردد تا ضمن ترسیم بخش مال� ایران اطالعات آماری و مطالعات صورت گرفته تالش م�
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 ۶٣٩ در جهان �و نظارت بخش مال یگرمیتنظ یتحوالت و تجارب معمار یواکاو 

 

های مرتبط را که به نوع� با ساختار نظام مال� در ارتباط است استخراج مهمترین چالش
 شوند:

 
 گری در نظام مال� ایرانساختارهای نظارت و تنظیم .١١ ش�ل

 :حاوی نکات زیر است ١٣٩۴مال� ایران در سال  نظام اطالعاتبررس� 
 برابر ارزش بازار بورس و فرابورس است. ۴حدود  شب0ه بانک� در هایحجم دارایی �
 ها است.درصد از ارزش بازار بورس و فرا بورس مربوط به بانک ١٢٫۵ �
های سرمایه ها تودیع شده نزد شب0ه بانک� از طریق صندوقدرصد از سپرده ۵در حدود  �

 بوده است. گذاری
ها و موسسات اعتباری در بورس، نسبت به ارزش حساب سرمایه ارزش سهام بانک �

 درصد است. ٧۴بیش از  هابانک
 ارزش بازار بیمه ایران در قیاس با بازار پول و سرمایه کوچ� است �
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های تامین سرمایه های سرمایه گذاری توسط شرکتدرصد از صندوق ۴٧در حدود  �
 ].٩۴[ شوندمدیریت م�

 از سویی دی�ر وضعیت نظام مال� ایران بصورت کل� در قالب نکات زیر ارزیابی م� گردد:
 بازار مال� ایران از نظر تنوع ابزار و عمق بازار در حال توسعه است، �
 نماید،دهندگ� را در نظام مال� ایران ایفا م�بانک مرکزی نقش آخرین قرض �
در بازار سرمایه ایران از طریق شب0ه بانک� است که استقرار  هامنشا بخش عمده تضمین �

 وضعیت ثبات در شب0ه پول� از این ناحیه بر عهده بانک مرکزی است،
حجم باالیی از تعهدات در بازار اوراق (مشارکت و اسناد خزانه) که به سرعت در حال  �

ضامین مرتبط رشد است بر عهده دولت است که به دلیل عدم استقالل بانک مرکزی، ت
گردد. لذا در مجموع منابع مال� الزم برای جلوگیری از به نوع� به بانک مرکزی باز م�

 شود،های نقدینگ� غالبا از طریق بانک مرکزی تامین م�ها بویژه توقفتوقف
شود بازار پول بزگترین بازار مال� ایران با توجه به اطالعات موجود چنانچه مالحظه م�

یی از فعالیت در بازار سرمایه و بخش غیردولت� صنعت بیمه غالبا از طریق است و حجم باال
ها بخش� از منابع مورد نظر شود. همچنین بانکنهادهای در تمل� شب0ه بانک� انجام م�

بازار  ١٣٩۵نمایند. بر اساس آمارهای تکمیل� سال خود را از طریق بازار سرمایه تجهیز م�
 رشد باالیی دارد.بانکداری سایه در ایران رسد که سرمایه، به نظر م�

گری و نظارت در حوزه مال� که دارای های مبتال به تنظیمچالش با توجه به نکات فوق
 خالصه نمود:را م� توان به شرح زیر های مهم� در ارتباط با ساختار نظارت هستند جنبه
به صورت بخش� است که ساختار کنون� نظام مال� ایران که  ترین چالش آن استاصل� �

هم�ام با تحوالت مال� کشور به روز نشده است، هرچند بخش� از این چالش به دلیل 
ضعف در عمل0ردهای نظارت� است، لی0ن در مواردی ایجاد تحول در ساختارهای نظارت� 

گری کامال ضروری بوده لی0ن مجموعه مدیریت نظام مال� در این خصوص و تنظیم
 ه است.کامال منفعل عمل نمود

های نظام مال� ایران در حوزه نظام بانک� کشور قرار دارد، حجم بسیار باالیی از دارایی �
این در حال� است که درحوزه بازار پول نهادهای مال� بعضا بزرگ فاقد مجوز رسم� نهاد 

گر (از جمله نهادهای تحت تمل� بخش عموم� غیردولت�) فعال هستند. عدم تنظیم
های مهم قابل اشاره های نظارت� مشخص از چالشظر از مسئولیتبرخورداری نهاد نا

 در این خصوص است.
های ایران نیز از وضعیت نهادی به عنوان همراه با تحوالت نظام بانکداری در جهان بانک �

تغییر هویت » موسسات بزرگ مال�«گری وجوه به با کارکرد ساده واسطه» بانک«



 ۶۴١ در جهان �و نظارت بخش مال یگرمیتنظ یتحوالت و تجارب معمار یواکاو 

 

دهای دارای مجوز از بانک مرکزی غالبا فعالیت خود را از . در حوزه بازار پول نهااندداده
 اند وها در دو بازار سرمایه و بیمه گسترش دادهگری وجوه به سایر فعالیتواسطه
 های خارج از بازار پول آنها تحت نظارت قوی بانک مرکزی نیست.فعالیت

موجود قابلیت بروز  های نظارت�برداری از ش0افتوسعه بانکداری سایه در ایران با بهره �
 ریس� سیستم� را در نظام مال� افزایش داده است.

عمده نهادهای مال� فعال در بازار سرمایه دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار  �
هستند و لی0ن به دلیل وابستگ� بسیاری از این نهادها به سایر اجزای نام مال� (بویژه 

های سیستم� تحت نظارت این طر بروز ریس�های بازنشستگ�) خها و صندوقبانک
 نهاد قرار ندارد.

های بازنشستگ� نهادهای مال� مهم هستند که ضمن آنکه در بازارهای مختلف صندوق �
ای مال� دارای حضور فعال بوده، بخش مهم� از جمعیت کشور را تحت پوشش بیمه

های بیمه، سهام تسهام شرکهای مال� (خود داشته و همچنین سهم باالیی از دارایی
) های مختلف تولیدی و خدمات�های فعال تولیدی در حوزهها و نیز سهام شرکتبانک

کشور را در اختیار دارند اما تحت نظارت مستقیم هیچ نهاد ناظری قرار ندارند؛ این در 
های سیستم� قوی را حال� است که این نهاد به صورت بالقوه ظرفیت ایجاد ریس�

 داراست.
تضمین مال� در ایران خطر بروز ریس� سیستم� را بسیار ارتقا بخشیده است. به نظام  �

عنوان مثال بخش مهم� از ابزارها و محصوالت در بازار سرمایه دارای ضمانت بانک� 
ار پول را هستند که این امر به صورت بالقوه خطر سرایت ریس� از بازار سرمایه به باز

 .بسیار تقویت نموده است
 سه گانهمال�  دن ابزارها، روشها و ال�وهای نظارت� مورد استفاده در بازارهایکاف� نبو �

 های مهم قابل اشاره دی�ر است.از چالش
های ناظر رغم اینکه جریان ضعیف تبادل اطالعات و هم0اری و عدم هماهنگ� مقامعل� �

نظارت های ساختار از مهمترین ضعف بیمه، بورس و پول)( �مالهای مختلف نظام حوزه
گران در بازارهای سه گانه مال� وجود نهاد هماهنگ کننده تنظیمبخش� کنون� است، اما 

 ندارد.
برخ� سیاستها و رویه های اتخاذ شده توسط زیرمجموعه های مال� در نظام مال� ایران،  �

خنث� کننده و متضاد با ی0دی�ر عمل م� کنند و این سیاستها نه تنها موجب هم افزایی 
گردد، بل0ه عامل مخرب و خنث� کننده فعالیتهای ی0دی�ر هستند. نم� تهای آناندر فعالی
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بنابراین خأل وجود مقام ناظر جهت ایجاد هماهنگ� مؤثر در میان تعامالت نهادهای 
 ناظر در نظام مال� ایران، به چشم م� خورد

گری و نظارت احتیاط� کالن و خال نبود نهاد مسئول مشخص در خصوص تنظیم �
 پی�یری ثبات مال� بسیار مشهود است.

در کشور وجود دارد  گری و نظارت هدایت کسب و کارهرچند مقررات� با ماهیت تنظیم �
های مال� وجود های بزرگ� در خصوص اعمال این نظارت در کلیه حوزهلی0ن ش0اف

دارد؛ همچنین به دلیل عدم وجود نهاد ناظر مشخص برای پی�یری اهداف� از قبیل 
ایجاد شفایت در نظام مال�، مقابله با جرایم مال�، حمایت از مشتریان و اجرای مقررات 

تواند ایجادکننده حاکمیت شرکت� در عمل حوزه نظارت کسب و کار مغفول مانده که م�
 های مهم� در ارتباط با نظام مال� ایران باشد.ریس�

٩ Hبندی و ارائه پیشنهادجم 
ه در این گزارش پیش از پرداختن به پیشنهادات مربوط به اصالح با توجه به مطالب بیان شد

 و یا تجدید ساختار نظارت مال� در ایران، توجه به دو نکته زیر ضروری است:
ادبیات� که در این گزارش مرور گردید نشان داد که با توجه به مزایا و معایب هر ی� از  �

له و یا علیه هیچ از آنها وجود روی0ردهای ساختاری نظارت مال�، نظریه تئوری� قوی 
تر بوده است، حرکت به سمت ساختار نظارت� ی0پارچه ندارد و روند جهان� نشان دهنده

اما این حقیقت که تعداد زیادی از کشورهای دی�ر ساختار نظارت� بر خالف ال�وی 
ه بهین تواند معماریدهد که ی� مدل نظارت واحد نم�اند، نشان م�ی0پارچه برگزیده

برای همه کشورها و همه بازارهای مال� باشد و ساختارهای نظارت� باید متناسب با 
 مقتضیات بوم� نظام مال� هر کشور بنا شوند.

دهد عوامل گری و نظارت نشان م�تنظیم مشاهده تجارب کشورهای گوناگون در زمینه �
ورهای مختلف گری و نظارت بر نظام مال� در کشیمتنظمختلف� بر روی ساختار مطلوب 

تأثیر گذار است و برگزیدن ساختار نظارت مطلوب در کشورها مستلزم درنظر گرفتن همه 
های مال� نسبت این عوامل (از قبیل ساختار و ترکیب حجم بازارهای مال�، حجم فعالیت

های فرهنگ� و اجتماع� و سیاس� کشورها) در کنار به بخش حقیق� اقتصاد و ویژگ�
 ی0دی�ر است.

های کنون� نظام نظارت مال� در ایران حاک� از ع صاحبنظران در خصوص چالشاجما �
گیرد که معماری نظارت مال� ی�0 به را در برم�آن است که طیف وسیع� از مسائل مبتال

 از ابعاد مهم آن است.



 ۶۴٣ در جهان �و نظارت بخش مال یگرمیتنظ یتحوالت و تجارب معمار یواکاو 

 

های گزارش حاضر، ی�0 از تجارب مشترک کشورهای جهان در زمینه با توجه به یافته �
ارت، گذر از ال�وی نهادی و بخش� و حرکت به سمت نظارت ی0پارچه، گری و نظتنظیم

ای بر هر سه بازار مال� پول، سرمایه و بیمه است. در برخ� کشورها ترکیبی و دوقله
گیرد و در نظارت توسط ی� نهاد اصل� و با هم0اری نهادهای فرع� دی�ر صورت م�

ای و بر اساس هدف نظارت احتیاط� خرد یا کالن برخ� کشورها نظارت بصورت دو قله
 گیرد.کار صورت م�و و هدایت کسب 

گذاری پول� و استقرار ثبات مال� به علت جای�اه ممتاز بانک مرکزی کشورها در سیاست �
ای دو بحران اخیر مال� گرایش به سمت ال�وهای ی0پارچه، ترکیبی و دوقله پس از وقوع

گری مال� ارتقا یت جای�اه بانک مرکزی در حوزه نظارت و تنظیمای بوده که در نهاب�ونه
 یافته است.

شود که از سویی دی�ر با بررس� مزایا و معایب ال�وهای نظارت� مختلف، مشخص م� �
ال�وی دوقله ای مزایای ال�وهای ی0پارچه را داراست و برخ� معایب آن را مرتف� نموده 

ارت احتیاط� و هدایت کسب و کار میان دو است. در این ال�و ضمن تقسیم وظایف نظ
نهاد ناظر مستقل و در نتیجه افزایش کارآیی و پاسخ�ویی این دو نهاد، سازوکاری برای 

(که عموماٌ وظیفه حفظ  هم0اری و هماهنگ� میان دو نهاد مزبور با کمیته ثبات مال�
 ثبات مال� را برعهده دارد) برقرار شده است.

 ام مال� کشور که بطور خالصه شامل موارد زیر استاز سویی دی�ر وضعیت نظ �
با توجه به بررس� تجارب کشورهای مختلف و روند تحوالت ساختارهای نظارت مال� در 

های نظارت بر کشورهای مختلف و حقایق آش0ار شده حاصل از آن و همچنین بررس� چالش
ساختار نظارت در نظام در خصوص اصالح و یا ترمیم  Bو  Aنظام مال� ایران، پیشنهادهای 

با حفظ ساختار بخش� موجود و ترمیم و اصالح آن،  Aگردد. پیشنهاد مال� ایران ارائه م�
تر و به الوصولنماید و به لحاظ اجرایی و قانون� سهلرا فراهم م� Bاجرای پیشنهاد  زمینه

حول در بعنوان روی0رد مطلوب برای ت Aتر است. پیشنهاد بندی در دسترسلحاظ زمان
بندی بایست در چارچوب برنامه زمانگردد که م�ساختار نظارت بر نظام مال� ایران مطرح م�

های قانون� و اجرایی مشخص، به سمت آن حرکت نمود. حال به مناسب و پی�یری رویه
 ارائه م� شوند.تفکی� این پیشنهادها 

 : ترمیم ساختارAپیشنهاد 
ها و ال�وهای نظارت� مورد استفاده در بازارهای روشبا توجه به کاف� نبودن ابزارها،  �

گردد نهادهای نظارت� با حفظ ساختار (بیمه، بورس و پول)، پیشنهاد م� مال� سه گانه
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بخش� موجود در موارد فوق به ترمیم و اصالح رویه های نظارت� خود بپردازند و 
 های نظارت� را تا حد ام0ان پوشش دهند.ش0اف

گذاری و نظارت احتیاط� کالن، هیأت� تحت ل� و انجام مقرراتجهت حفظ ثبات ما �
، تش0یل گردد و ابزارها و اختیارات کاف� در این زمینه برای »هیأت ثبات مال�«عنوان 

این هیأت فراهم شود. الزمه این امر آن است که کلیه نهادهای مال� دارای اهمیت 
های تامین سرمایه، شرکتهای های بیمه، شرکتها، شرکتسیستم� اعم از بانک

های پرداخت و تسویهتحت اشراف گذاری مرکزی و نظامهای سپردهکارگزاری، شرکت
گری و نظارت احتیاط� کالن این هیأت قرار گیرند. وظیفه این نهاد در درجه اول، تنظیم

های های نهادهای ناظر احتیاط� خرد در تمام بخشرسان� فعالیتهماهنگ� و اطالع
ال�، جهت حفظ ثبات مال� اقتصاد در سطÂ کالن و جلوگیری از اقدامات خدمات م

هایی با ثبات و هماهنگ متناقض و موازی با ی0دی�ر است و در درجه دوم اتخاذ سیاست
های مال� و انجام اقدامات اصالح� برای اداره بازارهای مال� و جلوگیری از وقوع بحران

هاست. این هیأت بر تصمیمات نهادهای ناظر انگیری و مقابله با این بحردر جهت پیش
ها و پیشنهادات� برای جلوگیری از وقوع ریس� سیستم� کند و دستورالعملنظارت م�

به این نهادهای مسئول ابالغ م� نماید و دارای حق وتو در برابر تصمیمات این نهادهای 
 مرکزی است. مسئول است. دبیرخانه این هیأت به لحاظ سازمان� زیرمجموعه بانک

های بازنشستگ�، گری و نظارت احتیاط� بر صندوقالزم است نهادی به منظور تنظیم �
 تأسیس گردد.

 : تجدید ساختارBپیشنهاد 
های گزارش و شرایط و مقتضیات زمان� نظام مال� با توجه به موارد فوق الذکر، یافته �

 »ایدو قله ال�وی« رانیامعماری نظارت در نظام مال� مطلوب پیشنهادی  ال�ویایران، 
بازار پول و سرمایه  در � خرداطیاست. بر این مبنا پیشنهاد م� شود وظایف نظارت� احت

نظارت احتیاط� خرد در حوزه بیمه کماکان بر عهده بیمه  و به بانک مرکزی محول شود
 باشد.مرکزی م�

ت حاکمیت بمنظور حمایت از مشتریان، حفظ فضای رقابت� در بازار و اجرای ملزوما �
وظیفه مقررات گذاری و  سازمان هدایت کسب و کار ایجاد وشود شرکت�، پیشنهاد م�

نظارت هدایت کسب و کار بر هر سه بازار بانک، بیمه و سرمایه را برعهده داشته باشد. 
تواند (البته با تغییر ساختار و ارتقاء جای�اه و سازمان بورس اوراق بهادار این سازمان م�

 را انجام دهد)این نقش 
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 : ساختار نظارت پیشنهادی برای نظام مال� ایران١۵ش0ل 
گذاری و نظارت احتیاط� کالن، الزم است هیأت� جهت حفظ ثبات مال� و انجام مقررات �

، تش0یل گردد و ابزارها و اختیارات کاف� در این زمینه »هیأت ثبات مال�«تحت عنوان 
امر آن است که کلیه نهادهای مال� دارای اهمیت برای این هیأت فراهم شود. الزمه این 

های های تامین سرمایه، شرکتهای بیمه، شرکتها، شرکتاعم از بانک ‑سیستم�
در حوزه سیاست  – های تسویهگذاری مرکزی و سیستمهای سپردهکارگزاری و شرکت

نهاد در درجه احتیاط� کالن در حوزه اشراف و نظارت این هیأت قرار گیرند. وظیفه این 
های ناظر احتیاط� خرد و مقام مسئول های کمیتهرسان� فعالیتاول، هماهنگ� و اطالع

های خدمات مال�، جهت حفظ ثبات مال� اقتصاد در هدایت کسب و کار در تمام بخش
سطÂ کالن و جلوگیری از اقدامات متناقض و موازی با ی0دی�ر است و در درجه دوم 

ثبات و هماهنگ برای اداره بازارهای مال� و جلوگیری از وقوع هایی با اتخاذ سیاست
گیری و مقابله با این بحرانهای مال� و انجام اقدامات اصالح� در جهت پیش

هاست. این هیأت بر تصمیمات بانک مرکزی و همچنین سازمان هدایت کسب و بحران
از وقوع ریس� کند و دستورالعملها و پیشنهادات� برای جلوگیری کار، نظارت م�

سیستم� به این نهادهای مسئول ابالغ م� نماید و دارای حق وتو در برابر تصمیمات 
این هیأت به لحاظ سازمان� زیرمجموعه بانک  رخانهیدب این نهادهای مسئول است.

 مرکزی است.



 یو ارز �پول یهااستیسساالنه  شیهما نیوهفتمستیمجموعه مقاالت ب ۶۴۶

 پیشنهادی برای نظام مال� ایران ارایه شده است. ساختار نظارت ١۵در ش0ل 
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liquidity. This behavior shows that liquidity growth rate and 
inflation rate are not in sync especially in recent years. 
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� Huge amounts of fictitious and frozen assets in balance sheet of 
banking system has prevented available assets from making 
adequate cash flows in banking system leading to growth in 
liquidity demands and banks are inevitably trapped in a hard fight 
for saving deposits at any cost. This price war itself caused an 
increase in banking interest rate. 

� High interest paid to deposits due to accumulation of fictitious 
assets and unbalanced balance sheet lead to unusual growth of 
time deposits and this is the sequel of paying high interest to time 
deposits and redeposit of the interests. These all caused a 
simultaneous high rate of liquidity growth (which large portion of 
it, is unsound) and high banking interest rates. 

� Persistent reduction in quality of banking system assets and the 
slope of unbalancing in banking system balance sheet through 
reduction of liquidity quality lead to credit crunch for firms despite 
high rate of liquidity growth alongside with inflation rate cut 
comparing to growth rate of liquidity. One of the components that 
changes the quality of liquidity is changing the quasi-money ratio 
to money in combination of liquidity which has clear impacts on 
the velocity of liquidity and its inflation outcomes. In this study, 
long run �������� �� quantity theory of money was adjusted by 
adding the variable of quasi-money ratio to money as one of the 
components of liquidity quality. Estimation of this relationship in 
accordance with VECM indicated that every 1 percent increase in 
quasi-money ratio to money in combination of liquidity and 
consequently reduction of liquidity quality causes 0.24% reduction 
of general prices level in long term. Hence, considering these 
results, upward trend of quasi-money multiplier and consequently 
increase in quasi-money ratio to money are all affected by 
unbalanced balance sheet of banking system and also by unsound 
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from paying high interest to bank deposits. An analysis of banking 
system balance sheet helps us on finding a convincible reason for 
paradoxes like increase in interest rate together with liquidity 
expansion, increase in interest rate despite sever reduction of inflation 
rate and reduction in inflation rate despite liquidity expansion. 

5 Conclusion�

This study explains a triangular puzzle disturbing Iran’s economy in 
which the situation is: increase in liquidity growth, significant 
reduction of inflation rate and increase in bank interest rate. In 
suggested model of this study, we are connecting the micro economy 
of banks to macro economy in order to show that from the macro 
economy point of view, the main reason that caused such puzzle is 
rooted in balance sheet of banking system. Most important findings of 
this study are as follows: 

� Decompositional analysis of assets and debts in balance sheet of 
banking system indicates that regarding the considerable 
accumulation of fictitious assets, balance sheet of banks are 
economically unbalanced and its formal balancing is due to using 
false accounting methods. This economical unbalancing in balance 
sheet of banking system is the key of explaining triangular puzzle 
of Iran’s economy current situation. 

� The quality of banking system assets affects the quality of debts 
and consequently this affects the quality of liquidity. In fact, 
accumulation of fictitious and frozen assets on the right side of 
balance sheet of banking system caused an unsound liquidity flow 
creation in which some part of liquidity is impacted by fictitious 
assets in banking system that is called unsound liquidity in this 
study. 
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quantity theory of money�for different shocks is justified with a low 
speed (around 10 years). 

 
 

 
Figure 8. Unbalanced balance sheet of banking system is the key for explaining 
the puzzle of liquidity reflation, interest rate increase and inflation reduction 

Despite high growth of liquidity, reduction in liquidity quality 
impacted by decreasing quality of banking system assets has caused to 
increase in bank interest rates leading to credit crunch and reducing 
inflation rate is seen against liquidity growth. Moreover, high interest 
rate of banks is considered as the increase in liquidity growth resulted 
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(4) ��� � ���	

� �  ��

�����
��� ���� � ������� � ����� � ����� 

In this equation, ��� indicates the growth rate of endogenous 
variables. ����� indicates growth rate of currency, ��� indicates bank 
interest rate change an these two are considered as exogenous 
variables both are I(0). 

For short run relationship of inflation we have: 

(5) ���� �  !�"�# � $�%����
& ' � $� !�"���# � $( !�)*���#�

�$+ �,))
��� � $- !�����# � $. !����# � $/! ��# � �� 

Seasonal data related to time series of December, 1996-2016 were 
used in above mentioned VECM. According to co-integrated test and 
results from this model, ����adjusted�������������������� quantity theory 
of money is accepted. 

Results by estimated adjusted����������� quantity theory of money, 
indicates that every 1 percent increase in quasi-money ration to money 
in combination of liquidity cause to a 0.24% cut in general level of 
prices in long run: 

(6) �"� � 
0112�)*� 	 0*33�,))
� 	 
0455��� � 
3063 � ��
& 

Short run realtionship of inflation shows that quasi-money ratio to 
money in combination of liquidity hass short run impacts and with 
minus multiplier of 0.1, it shows strong reverse impacts on inflation 
rate. 

(7) ���� �  !�"�# � 	0
178%��
&' �0 518 !�"���#�

�0113 !�)*���#	0148 �,))
��� 	 01
4 !�����# �0 128 !����#
	 01114!���# � 101149 	 01** � �� 

Adjustment coefficient of 0.105 units shows a deviation of long run 
relationship indicating any deviation in adjusted� ����� �������������� 
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As explained above, upward trend of quasi-money multiplier and 
consequently quasi-money ratio to money is rooted in increasing trend 
of unbalancing balance sheet of banking system and also in paying 
high interest to time deposits and redepositing these interests. Hence, 
reducing liquidity velocity back to reduction of liquidity quality and 
increase in quasi-money ratio to money rooted in unbalanced balance 
sheet of banking system due to fictitious cumulative assets and 
creation of unsound liquidity. 

Considering quasi-money ration to money as a key component of 
liquidity quality we have some adjusted in quantity theory of money 
in below equation: 

(3) �"� � :��)*� � ;<=>??@A � :(��� � :+ � ��
& 

In this equation, �"� is the logarithm of price index, �)*� is the 
logarithm of liquidity, �,))
� is the logarithm, of quasi-money ratio 
to money and ��� is the logarithm of production in period t. Tests of 
Augmented Dickey Fuller (ADF) confirms that all four endogenous 
variables (including production, price indexes, ear money ration to 
money and liquidity) have unit root and integrated (I (1)). 

In this study, an econometric vector error correction model (VECM) 
was used to estimate the intended empirical relationship. This model 
consists of a set of long run relationships and a set of short run 
relationships. The former indicates the long run equilibrium, and the 
latter shows the dynamic transition processes of variables to long run 
values. The adjusted equation of quantity theory of money (Equation 
3) forms the long run relationships of this model. Regarding short run 
relationships, there is the following equation: 
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are clear conventional borders between deposits regarding due date 
but in current situation of Iran banking system, there is not such legal 
border between time and demand deposits and if there is any border, 
it is very narrow and time deposits can be converted to demand 
deposits by paying minimum penalty. In this frame, interest rate of 
deposits is the only factor that can save the border between time and 
demand deposits and in other word; it can save the border between 
money and quasi-money through impacting the behavior of economy 
participants for holding liquidity. 

Quasi-money ratio to money, liquidity quality and liquidity 
velocity: experimental evidence 
Study of historical trend of liquidity velocity and quasi-money ratio to 
money indicates that quasi-money ratio to money is a key variable for 
defining liquidity quality and also liquidity circulation velocity. 
Increase in quasi-money ratio to money that indicates decreasing 
fluidity of liquidity causes to decrease of the velocity of liquidity 
circulation and vice versa (Figure4). 

Figure 4. Quasi-money ratio to money and Velocity of liquidity circulation in 
Iran economy 
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has negative and significant impact on liquidity velocity and it has no 
significant impact on money velocity. Besides, expect inflation rate 
have no significant impact on money velocity and liquidity velocity. 
Tayebnia and Taghimolaiee (2010) used also VAR and argued that 
money and inflation in Iran don't have a one by one relationship. 

In general, although different factors like interest rate, production, 
exchange rate and technology in the banking system impact on the 
velocity of money. However, according to this study, changes in 
banking system balance sheet are considered as the key factor of 
downward trend of money velocity in Iran economy. Upward trend of 
fictitious and frozen cumulative assets and consequently downward 
trend of decreasing quality of the assets on the right side of banking 
balance sheet lead to increasing unsound liquidity (time deposits 
type2) and this causes downward trend of liquidity quality. 

In this framework, liquidity quality in quantity theory of money is 
a key factor for measuring liquidity velocity. So, we have an adjusted 
value in below equation: 

(2)  

Liquidity quality is important in different components like unsound 
liquidity and quasi-money ratio to money in combination of liquidity. 
Considering the absence of real data on fictitious assets and unsound 
deposits, this study is mainly focused on quasi-money ratio to money 
as one of the components of liquidity quality1. 

Changing quasi-money ratio to money in combination of liquidity 
leads to changing fluidity degree of liquidity and also causes changes 
in liquidity quality. One point is that in standard banking system, there 

                                                                                                                                  
1 In case of having data on time-series of fictitious assets growth in banking system, 
more significant statistical relationship is introduced. 
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capital market and banking system development. Owoye (1997) using 
Granger causality test studied the impact of factors on money velocity 
in 30 developing countries in 1961-1990 showed that for 21 countries; 
inflation and for 18 countries; GNP were key factors affecting money 
velocity. Bogdan and Altar (2002) studied factors impact on money 
velocity in Romania using vector error correction model and results 
showed that money velocity increases by increasing currency 
valuation. They also found out that money velocity is indifferent to 
production sector and it is highly sensitive to currency rate and to 
interest rate. According to a study by Faig and Jerez (2005), money 
velocity has been increased by upgrading IT, creation of credit cards 
and using telephone and electronic banking. Results of a study by Kim 
and Subramanian (2009) showed that monetary and fiscal shocks, 
interest rate and productivity of products impact on the fluctuations of 
money velocity. 

Regarding experimental studies about Iran economy, Komeijani 
and Nazarian (2004) studied income velocity of money using error 
correction model and they argued that money velocity has been 
impacted (U form) by deposit interest rates, inflation rate, banking 
system development, currency rate and devaluation of currency. 
Moeini (1995) using Auto Regressive Distributed Lag (ARDL) argued 
that both GDP and inflation rate have positive and significant impact 
on money velocity. Najibi Ashkezari (2007) used also ARDL and 
argued that national income and inflation rate have significant impacts 
on money velocity; whereas, currency rate in free market and stock 
market volatility don't have significant impact on money velocity. 
Zeranezhad, Zare and Akaberi (2011) also used ARDL and they argued 
that real national income, interest rate, income distribution and 
banking system development are in a positive and significant 
relationship with money velocity and liquidity; whereas, currency rate 
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(1) ) 8 B � " 8 ����� C ����� "D � )D � BD 	 ���D  

In fact, if velocity of money is stable in long run, then inflation rates 
equals with the rate of liquidity growth minus economic growth. 
Historical study of Iran economy shows that money velocity has been 
decreasing and not stable in recent 20 years falling from range of 3.5 in 
1996 to range of below 1.5 in 2016 (Figuer4). Regarding downward 
trend of money velocity in more than two decades, a one-to-one 
relationship between liquidity growth and inflation rate is not 
expected in Iran economy even in long run. 

Now, important question is about the reason of downward trend of 
money velocity in Iran economy. Money velocity is one of the key 
concepts of monetary economics that is theoretically and 
experimentally noticed by different economic approaches. In classical 
economics, money velocity is a function of real variables like financial 
system efficiency, social norms and salary payment method and it is 
not impacted by economic policies. In neoclassical economics, money 
velocity is stable in long run but it is variable and impacted by 
unexpected economic policies in short run. According to Friedman's 
approach, even if money velocity can be variable in short run but it 
remains stable in long run. However, in Keynesian economics and in 
new Keynesian economics, money velocity is highly variable and 
impacted by economic policies, especially by demand policies. 

There are several experimental studies about money velocity. 
Jonung (1983) and Bordo, Jonung and Siklos (1997) studied 
fluctuations of money velocity in USA, England, Canada, Sweden and 
Norway and their hypothesis on stability of money velocity was 
rejected. They believed that long run behavior of money velocity was 
impacted by monetary and real variables like deposit interests, margin 
of interest rate of deposit and loans, structural evolutions in money and 
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Figure 3. The ratio of quasi-money to money in Iran economy 

Upward trend of quasi-money multiplier and accordingly the ratio 
of quasi-money to money, mainly rooted in increasing trend of 
unbalancing in balance sheet of banking system resulting in paying 
high interest to time deposits; these interests are automatically 
deposited again. This process intensifies the unusual growth of time 
deposits or in other words, it promotes quasi-money. Regarding the 
unbalancing of banking system balance sheet due to accumulation of 
fictitious assets, such deposits are unsound ones. 

4 A new interpretation of quantity theory of money: 
puzzel of liquidity expansion, increase in interest rate and 
inflation decrease 
Quantity theory of money is used in different approaches of macro 
economy for analyzing inflation and it states that general price level of 
goods and services is directly proportional to the amount of money 
supply in long run: 
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system. Increase in interest rate motivates people to shift their deposits 
from demand to time deposits for more interest. In macro economy 
level, this matter causes monetary contraction and quasi-money 
expansion. 

3.3 Changes in banking system debts and divergence of 
monetary variables in Iran macro economy: experimental 
evidence 
A study of quasi-money and money multiplier in Iran economy 
indicates a divergence between these two monetary variables in such a 
way that quasi-money multiplier rose from 2 in 1996 to 6 in 2016; at the 
same period money multiplier was fluctuating above 1 and it fell into 
below 1 in 2016 (Figure2). This divergence is obviously visible in the 
ratio of quasi-money to money. In this case, the ratio of quasi-money 
to money rose from 1.5 in 1996 to 7 in 2016 (Figure3). 

 
Figure 2. Quasi-money and money multiplier in Iran economy 
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Thus, even when an increase of bank interest on loans through loans 
income growth is expected to cause an expansion in banking system 
assets, we will see that on the contrary it actually leads to more defaults 
.In case of sufficient allowance in banking system, such situation 
causes identification of the loss of bad loans and finally it results in 
contraction of banking system assets. On the contrary, in case of 
insufficient allowance in banking system, defaulted loans and 
identified profits of which in banking system balance sheet are 
converted into fictitious assets leading to reducing the quality of 
banking system assets.  
A-2) increase in interest rate, depression of asset markets and fictitious and 
frozen assets growth 
Interest rate as revenue paid on bank deposits compete with other asset 
like housing, stocks, foreign exchange and gold market. Therefore, 
regarding the substitution effect of bank deposits in asset portfolio of 
investors, increase in interest rate decreases the revenues from other 
assets. So, raising interest rate to an abnormal level can lead to 
depression in asset markets. Depression in asset markets causes 
reduction of fluidity degree of banking system assets resulting in 
increase of frozen assets in bank balance sheets and also reducing the 
quality of banking system assets. Moreover, depression in asset 
markets increases default risk of bank loans causing expansion of 
fictitious assets of banking system. 
B) Increase in interest rate, debts expansion in banking balance sheet and 
liquidity combination 
Regarding banking system debts and its function, increase in 
interest rate through increase of interest on time deposits causes to 

debts expansion in banking system . 
Meanwhile, interest rate is one of the key variables in explanation 

of the behavior of people considering liquidity holding in banking 
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A) Increase in bank interest rate and assets behavior in bank balance sheets 
In assets' side of banking system balance sheet, it is expected that 
increase in the interest rate of bank loans through increase in incomes 
by loans allocation causes to assets expansions of banking system. 
However, regarding outcomes by changing interest rate in macro 
economy, increase in interest rate to a level higher than natural rate can 
causes real deflation of banking system assets or causing increase in 
fictitious assets and frozen assets resulting in reduction of the quality 
of banking system assets. 
A-1) increase in interest rate, recession and raising nonperforming loans 

Basic models of transmission mechanism of monetary policy imply 
that an increase in interest rate to a level higher than natural rate causes 
increase in financial costs of firms and it results in decrease of supply 
by producers. On the other hand, increase in interest rate lead to delay 
consumption by consumers resulting in demand reduction. Finally, 
increase in interest rate through supply and demand reduction in 
macro economy, causes production fall. Furthermore, increase in 
interest rate through reduction of production efficiency causes 
investment fall which have stagnation impacts in short run leading to 
cut tangible investments and production capacities in long run. As a 
result, raising interest rate to a level higher than natural rate through 
increase in financial costs of institutions and making recession 
outcomes in macro economy strengthens the risk of debt defaults of 
loans in banking system. 
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deposits, and under potential pressure of cash outflow and also in 
absence of appropriate contrast structure for saving time deposits1 they 
focus on higher interest rate. 

Although, interest rate is impacted by several factors but 
undoubtedly changes in bank balance sheets and their competitions to 
absorb deposits are among the most important factors for increase in 
interest rate, especially increase in real interest rates. A review of the 
trend of real interest rates shows that real interest rates have 
experienced highest levels in recent years. 

Bank interest rate have a mutual relationship with banking system 
balance sheet in such a way that beside the impact of banking system 
balance sheet on interest rate, bank interest rate is one of the most 
important variables in assets and debts behavior in two sides of 
balance sheet. If bank interest rate increases to more than natural rate2 
it causes a process of reduction of the quality of banking system assets 
on one hand and it leads to debts expansion plus changes in 
composition of banking system debts on the other hand. By increase in 
interest rate to higher than normal interest rate and through different 
mechanisms the process of accumulating fictitious assets lead to 
damaging banking system balance sheet and thus, the creation of 
unsound liquidity flow is intensified. The mechanism of this process 
will be explained afterward. 

                                                                                                                                  
1 In standard banking system, there are clear conventional borders between deposits 
regarding due date but in current situation of Iran banking system there is not such 
legal border between time and demand deposits and if there is any border it is very 
narrow. In Iran banking system, time deposits act indeed like demand deposits and 
this rarely recorded in standard global banking system. 
2 In standard approach of economy, normal interest rate is the one that in addition to 
fixing inflation rate, it saves the stability of production potential. 
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In fact, a wrong accounting method (lack of adequate allowance and 
ignoring fictitious profit (condition B)) caused to expansion of banking 
system balance sheet and reflation. Therefore, accounting methods in 
banking system impact on nominal variable of macro economy and 
consequently on real variables of macro economy. 

3.2 Vicious cycle of the accumulation of fictitious assets and 
intensification of unsound liquidity creation flow in banking 
system 
By accumulation of fictitious assets on the right side of balance sheet 
and creation of unsound deposits on the left side of balance sheet 
causing liquidity creation and also under potential pressure of outflow 
cash, banks tries to control liquidity risk on one hand and to represent 
a perfect balance sheet on the other hand. 

3.2.1 Identifying profits by fictitious transactions, accumulation of 
fictitious assets and intensification of unsound liquidity creation 
flow in banking system 
By rising trend of the accumulation of fictitious assets and 
consequently with creation of unsound deposits and potential pressure 
by cash outflow, to arrange financial statements banks identify 
fictitious profits by fictitious transactions of real properties. As a result, 
trend of the accumulation of fictitious assets, damaging banking 
system balance sheet and consequently, unsound liquidity flow 
creation all are intensified. 

3.2.2 Increase in bank interest rate and its impact on assets and debts 
behavior in banking system balance sheet 
By accumulation of fictitious assets on the right side of balance sheet 
and then by creation of unsound deposits on the left side of balance 
sheet meaning liquidity creation, banks competitively try to save 
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point of view. This unbalance is rooted in fictitious assets in 
banking system balance sheet which have been accumulated due 
to using wrong accounting methods. If such assets are written off, 
then unbalancing of balance sheet will be clear which shows 15124 
units (equals 32% of balance sheet) in the mentioned example. 

Balanced accounting balance sheet of banking system at the end of tenth term 
(T10) 
Assets Debts 
Cash generating assets 23330 4082 Demand deposits 
Fictitious assets 7562 26748 Time deposits (type1) 
Frozen assets 15124 9989 Time deposits (type2) 
Cash 939 6135 Shareholders' equity 
Total 46954 46954 Total 
 
Unbalanced economic-financial balance sheet of banking system at the end of 
tenth term (T10) 
Assets Debts 
Cash generating assets 23330 4082 Demand deposits 
Fictitious assets - 26748 Time deposits (type1) 
Frozen assets 7562 9989 Time deposits (type2) 
Cash 939 6135 Shareholders' equity 
Total 31830 46954 Total 
 
Unbalancig value: equals with fictitious assets (15124 units and as much as 32% 
of balanace sheet) 

Figure 4. Unbalancing in real banking balance sheet in condition of lack of 
allowance for nonperforming loans 

In general, lack of allowance for nonperforming loans causes the 
creation and injection of more liquidity in economy ending in liquidity 
creation flow in which some part of liquidity is impacted by fictitious 
assets of banking system, i.e. unsound money. 
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� As its shows, total of banking system balance sheet in condition A 
and at the end of tenth term equals with 46954 units lead to creation 
and adding 31810 units of new liquidity to economy raising 
liquidity from 9000 to 40810 (showing 16.3% annual liquidity 
growth)1. This case caused to accumulation of 15124 units of 
fictitious assets (equals with 32.2% of banking system assets) at the 
end of tenth term on the right side of banking system balance sheet 
showing the sever reduction of the quality of banking system 
assets. On the other hand, parallel with fictitious assets on the right 
side of banking system balance sheet, there is also a type of deposit 
on the left side of balance sheet which is called unsound deposit 
(type2) in this study. Besides, cumulative profits in shareholders' 
equity gained by the accumulation of fictitious assets would be 
fictitious too. In other words, equal with 15124 units of fictitious 
assets, 5144 units of fictitious cumulative dividend has been 
created and also 9979 units of unsound liquidity has been created 
and injected to economy. 

� As it shows, the difference between totals of banking system 
balance sheets in condition A and condition B at the end of tenth 
term is 13852 units. In other words, the accumulation of fictitious 
assets is prevented in condition B by 100% allowance regarding 
default loans or soon bad loans (means write off in balance sheet). 
Hence, liquidity growth has been decreased to 248% in condition B 
at the end of tenth term (13.3% annual growth) preventing the 
creation of unsound liquidity. 

� Banking system balance sheet in condition A shows that it is 
economically unbalanced despite the fact that banking system 
balance sheet at the end of tenth term is balanced from accounting 

                                                                                                                                  
1 Invariant monetary base is considered in this study 
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Banking sytem balance sheet in the beginning term (T0) 
Assets Debts 
Cash generating 
assets 

9800 900 Demand deposits 

Frozen assets 0 8100 
Time deposits (type 
1) 

Fictitious assets 0 0 
Time deposits (type 
2) 

Cash 200 1000 Shareholders' equity 
Total 10000 10000 Total 
Banking sytem balance sheet at the end of first term (T1) 
Cash generating 
assets 

10844 1027 Demand deposits 

Frozen assets 231 9240 
Time deposits 
(type1) 

Fictitious assets 0 0 
Time deposits 
(type2) 

Cash 226 1035 Shareholders' equity 
Total 11301 11301 Total 
Banking sytem balance sheet at the end of tenth term (T10) 
Cash generating 
assets 

24777 3137 Demand deposits 

Frozen assets 7663 28236 
Time deposits 
(type1) 

Fictitious assets 0 0 
Time deposits 
(type2) 

Cash 662 1729 Shareholders' equity 
Total 33102 33102 Total 

Figure 3. Liquidity creation in condition B: sound liquidity flow creation in 
banking system when there is 100% allowance for nonperforming loans 

The comparison of three above mentioned balance sheets in 
banking system indicates that: 
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Banking sytem balance sheet in the beginning term (T0) 
Assets Debts 
Cash generating 
assets 

9800 900 Demand deposits 

Frozen assets 0 8100 
Time deposits (type 
1) 

Fictitious assets 0 0 
Time deposits (type 
2) 

Cash 200 1000 Shareholders' equity 
Total 10000 10000 Total 
Banking sytem balance sheet at the end of first term (T1) 
Cash generating 
assets 

10835 1054 Demand deposits 

Frozen assets 231 9247 
Time deposits (type 
1) 

Fictitious assets 463 243 
Time deposits (type 
2) 

Cash 235 1220 Shareholders' equity 
Total 11764 11764 Total 
Banking sytem balance sheet at the end of tenth term (T10) 
Cash generating 
assets 

23330 4082 Demand deposits 

Frozen assets 7562 26748 
Time deposits (type 
1) 

Fictitious assets 15124 9989 
Time deposits (type 
2) 

Cash 939 6135 Shareholders' equity 
Total 46954 46954 Total 

Figure 2. Liquidity creation in condition A: unsound liquidity flow creation in 
banking system when there is no allowance for nonperforming loans 



699 The 27th Annual Conference on Monetary and Exchange Rate Policies 

 

sector, but unusual growth of nonperforming loans in Iran (rarely 
recorded in the world) is also resulted from using wrong accounting 
methods causing to fictitious cumulative assets in bank balance sheets. 
As a result and amid this time, increase in fictitious cumulative assets 
in the right side of banking system balance sheet equals with the 
increase in unsound deposits in the left side of banking system balance 
sheet. This makes an unbalanced balance sheet and consequently it 
causes to increase in unsound liquidity in macro economy. 

Furthermore, it is not necessary to assume no default and bad loans 
for having a sound liquidity flow in banking system. In fact, if banking 
system is working soundly, its liquidity flow can bear defaults and 
write-offs caused by real sector function and continue its normal cycle. 
This can be achieved using right accounting methods to write-off bad 
assets instead of hiding them in balance sheet. 

Sound and unsound liquidity flows in banking system are 
respectively shown in figures 2 & 3. In this analysis, using the common 
theorizing method, hypotheses are as follows1: 
�� Bank plays no role except funds intermediary 
�� Incomes by providing financial services cover bank operating costs 

and the remainder of interest rate of loans and deposits make the 
profit margin of bank. 

�� Interest rate for deposits is 15% and for loans it is 18% 
�� 10% of deposits are considered as demand deposits 
�� Default rate of productive assets is 4% 
�� Freezing rate of productive assets is 2% 
�� 60% of dividends is distributed among bank shareholders 
�� Other assets, debts, incomes and costs are ignored 

                                                                                                                                  
1 Hypotheses were brought into line with current real situation of banking system of 
Iran. 
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currency and coins that are physically held in the banking system's 
vault). 

At macro level, banking system assets and its changes are reflective 
of evolutions in real sector of economy and banking system debts and 
its changes are reflective of evolutions in monetary sector of economy. 
Changes of assets and debts in two sides of bank balance sheet actually 
reflect the reciprocal impacts of nominal and real sectors of economy. 

3 Bank balance sheet behavior and liquidity creation 

3.1 Sound and unsound flow of liquidity creation in banking 
system 
Sound flow of liquidity creation denotes a flow in which growth of 
debt on the left side of banking system balance sheet are supported by 
expansion of sound assets (including assets producing cash flow, fixed 
assets and cash) on the right side of banking balance sheet. On the 
contrary, if some part of liquidity creation flow in left side of banking 
system balance sheet is synced with the creation and accumulation of 
unsound assets (especially fictitious ones) on the right side of banking 
system balance sheet, so this part of liquidity creation flow indicates an 
unsound flow which is creating unsound liquidity. 

Different conditions for offering loans lead to unusual accumulation 
of fictitious assets in Iran banking system. On the one hand, interest 
rates of loans are not in accordance with credit ranking of borrowers 
due to lack of credit ranking system and the focus is mainly on 
collateral and its value. On the other hand, unlike universal banking 
systems, in Iran banking system nonperforming loans are not only 
write-off in balance sheet by gradual allowance, but also long term 
profits are counted on those debts without appropriated provision. 
Even if the existence of nonperforming loans is due to defaults by real 



697 The 27th Annual Conference on Monetary and Exchange Rate Policies 

 

Additionally, demand deposits in banking system plus notes and 
coins held by people act like money in macro economy. Finally, quasi-
money and money together form liquidity (M2) in macro economy. 
Time deposits and demand deposits, as parts of liquidity, have some 
fluidity grades of liquidity and moving the banking system debts from 
time deposits to demand deposits raise the fluidity degree of liquidity 
in macro economy and vice versa. 

Meanwhile, one must notice that banking system debts which form 
liquidity in economy are basically relied on the assets on the right side 
of banking system balance sheet. Assets of Iran banking system1 are 
classified to: fixed assets (for banking operations), cash generating 
assets (including current loans2 and productive investments), frozen 
assets3 (including non-performing loans from government and non-
cashable assets), fictitious assets4 (including bad loans and identified 
cumulative profits which are basically fictitious like profits on 
fraudulent transactions of assets and also identified profits and 
compensations on doubtful loans), bank reserves and vault cash 
(including banking system demand deposits in central bank plus 
                                                                                                                                  
1 This classification is according to current financial situation of Iran banks and for this 
reason the classification may not be common in global banking system. For instance, 
fictitious asset amounts in many banking systems of the world are too different to 
compare with current situation of Iran banks due to professional management, careful 
supervisions of professional audits plus total, strict and consistent controls by 
regulators of banks in those countries. 
2 In Islamic banking for common term "Loans" there is an alternative word which is 
"financial (bank) facilities". 
3 Frozen assets are those that cannot be converted into cash in short time or forever. 
4 In many economic texts, a class of toxic assets is mentioned in bank balance sheets. 
This class is a total of frozen assets and fictitious assets. Though these two groups of 
assets have the same impacts on bank cash flows, but they are very different in essence 
and regarding some other features. Nevertheless, the groups must be differentiated 
for aims of this study. 
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Figure 1. Triangular puzzle of Iran economy: liquidity growth, inflation and 
bank interest rate 

2 Reciprocal relationship of banking system balance sheet 
with nominal and real sectors of economy 
Left side of banking system balance sheet contains the rights of 
shareholders (capital, cumulative dividend, etc.), debt to central bank, 
time deposits and demand deposits1. Time deposits in banking system 
act like quasi-money in macro economy. In this study and for analysis 
purposes, such deposits are divided into sound deposits (type1) and 
unsound deposits (type2). 

                                                                                                                                  
1 Time deposits which are cashable with the least or non penalty and they are 
decreasing or increasing by interest rate changes. Such deposits - currently common 
and almost exclusive to Iran banking system - play important role in this study. 
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1 Triangular Puzzle of Iran economy: liquidity growth, 
inflation and bank interest rate  
The analysis of current macroeconomic variables of Iran indicates that 
there is a triangular puzzle and increase in liquidity growth rate, 
significant decrease of inflation rate and interest rate rigidity are three 
sides of this puzzle (Figure 1). On the one hand, there is a divergence 
between liquidity growth rate and inflation rate in such a way that 
despite high liquidity growth, inflation rate has significantly been 
reduced. On the other hand, there is a divergence between nominal 
rate of interest and inflation rate in a way that despite significantly 
reduction of inflation rate in recent years, bank interest rates have not 
been purely reduced, on the contrary, they have been raised and 
consequently real bank interest rates are historically at the highest 
level. Real sector is also faced with credit crunch and stagnation 
pressures. Furthermore, liquidity growth rate and interest rate have 
been simultaneously increased while it is expected that higher 
liquidity growth rate reduces bank interest rates. 

All mentioned cases implies that there is a puzzle which must be 
definitely resolved in order that Central Bank of Iran (CBI) can make a 
right approach for monetary policy and banking supervision paving 
the way for coping with current situation. 
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over medium horizon, is the appropriate policy measure that enhances 
the ability of the central bank to conduct counter-cyclical monetary 
policy through policy rates and floating exchange rates. Note that a 
structural balanced rule can be augmented to directly or indirectly 
stipulate a cap on borrowings from the public and the banking system. 
During above-trend periods, excess oil revenues will be deposited in a 
stabilization fund and during below-trend periods, money will be 
withdrawn from the fund to enhance government revenues to finance 
its planned expenditures. Effective management of the fund helps to 
reduce fluctuations of the stream of fiscal revenues at the source. Once 
this measure is combined with smoothing of quasi-fiscal operations, 
the policy package creates more conducive conditions for the central 
bank to pursue its domestic stabilization objectives. Note that, as 
argued by (McGettigan et al 2013), more countercyclical policy is 
accompanied with less volatile output. Moreover, not only fluctuations 
of aggregate demand is controlled in this manner but it also contributes 
to real exchange rate and currency-risk stability by limiting the volume 
of currency injection during high oil-revenue periods and maintain the 
flow of currency during low-oil revenue periods—through 
withdrawals from the fund. Under this conditions, the balance sheet 
effect is not a policy risk. Under the conditions mentioned in the above, 
counter-cyclical (accommodating) monetary policy during an oil-
induced recession has limited downside risks. 

Note that, if fiscal spending is profligate and non-Ricardian, public 
funds are inefficiently allocated to competing ends due to rent-seeking 
with little control on project cost, monetary policy at best will be 
ineffective, and with fiscal dominance both the targets and instruments 
of monetary authority will not be under the control of the monetary 
authority. 
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potential counter-cyclical monetary policy efforts to stabilize the 
economy.� 

Without a balanced fiscal rule and under the presence of fiscal 
dominance, monetary policy becomes highly state-dependent and 
ineffective when the fiscal path is non-Ricardian. While, the general 
prescription is to conduct countercyclical monetary policy during a 
commodity-bust, in practice such a stance may not deliver the intended 
outcome and the result is dependent on how the deficit is financed. 
During low-oil revenue periods, fiscal deficits in Iran is mainly 
financed through managed currency depreciations and/or quasi-fiscal 
operations—more recently, issuance of sukuk. In the case of large 
managed depreciation, often followed by speculative activities and a 
higher risk premium in the currency market, the downfall is the 
emergence of balance sheet effect that can result in a contractionary 
devaluation. This outcome tend to exacerbate the recessionary 
conditions along with inflationary pressures. In case the deficit is 
financed through quasi-fiscal operations and issuance of sukuks, the 
result could be higher borrowing rates and crowding-out of the private 
sector. If quasi-fiscal operations force the hand of the central bank into 
expansion of the monetary base, it can result in frustrating its 
inflationary objectives. 

As argued in Desormeaux (2010), Jalali-Naini and Naderian (2016), 
creation of a structural balanced fiscal rule where pro-forma 
government expenditures are set based on government revenue stream 

                                                                                                                                  
1 Since the focus in this paper is on the effect of fiscal dominance on monetary policy, 
we abstract from the shortcomings within the monetary authority to formulate and 
implement policy. So our discussions abstracts from insufficient (instrument) 
independence to conduct policy, deficiency of a clear policy framework and effective 
policy instruments, and absence of deep financial markets that undermines the ability 
of the central bank to pursue its objectives. 
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government expenditures.1 If under these conditions, the government 
does not resort to managed depreciation of the domestic currency and 
tax revenues are not elastic, borrowing, as have been resorted to during 
the last few years, will be an option. However, selling large volumes of 
government debt can result in crowding-out effect and higher 
domestic interest rates, thus over-shadowing countercyclical monetary 
measures to boost the economy via lower rates. 

The above are instances where running an unbalanced fiscal policy 
has swarming effect on monetary policy instruments and target. The 
exchange rate, the monetary base, and the policy rates may become 
subject to the requirements of fiscal policy, hence monetary policy will 
be a side-show, and monetary policy would become a side-show. 

8 Concluding Remarks 
Fiscal and monetary policies in Iran are state-dependent, i.e. 
dependent on an externally and exogenously determined oil revenue 
stream. They are pro-cyclical during economic upturns and higher 
than trend oil revenues time-periods and continue to be expansionary 
during lean times. Thus, those policies do not behave symmetrically 
during economic cycles and propagation mechanism of exogenous oil 
shocks is also asymmetric. Moreover, monetary policy has not been 
counter-cyclical because of fiscal dominance in boom periods. 
Insufficient fiscal discipline and its spill-over effect tend to undermine 

                                                                                                                                  
1 Although due to the fundamental imbalance between real resources and the nominal 
scale of the economy, higher inflation thwarts achieving higher real government 
expenditures. 
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need not frequently react to misalignment in the real exchange rate as 
by-product of unbalanced fiscal policy. 

7.2 Negative Terms-of-Trade Shocks 
Stabilization policy is much more complicated in an economy with 
unintegrated financial markets, LCP, sticky nominal government 
expenditures, fiscal dominance, and beset by a negative terms trade 
shock. Under these conditions the central bank cannot manage 
simultaneous internal and external stabilization of the economy with 
interest rates and intervention in the currency market due to the 
swarming (crowding) effect of fiscal policy requirements on monetary 
policy instruments. If the fiscal deficit is financed through a managed 
depreciation of the domestic currency via higher nominal oil revenues 
in units of the domestic currency, as opposed to higher taxes, the 
consequences could be depreciation of the exchange rate, higher 
currency risk premium, possible currency mismatch and balance sheet 
effects, and higher inflation. In this case, revenue requirement swarms 
the exchange rate, and undermines utilization of the exchange rate as 
a monetary policy instrument, thus its ability to conduct stabilization 
policy. Choosing the exchange rate instrument to balance the budget 
is similar to use of tax policy for the same purpose to avoid running 
high deficits and piling up debt.1 In this case, lowering of the policy 
rate is consistent with measures to devalue the exchange rate to achieve 
internal and external balance. 

What are the consequences if the government is on a non-Ricardian 
fiscal path? As supported by findings of Table (1), even during below 
trend oil revenues, the government is on a path of higher nominal 

                                                                                                                                  
1 We are assuming away distortions that are associated with these policies. 
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sells them to the central bank to obtain local currency to finance its 
expenditures. To limit expansion of the monetary base, the central 
bank increases the amount of foreign exchange it sells to the public, 
thus keeping a lid on the nominal exchange rate. At the same, pro-
cyclical fiscal and credit policy expands aggregate demand, pushing 
the domestic inflation rates. As explained by (Jalali-Naini and 
Naderian, 2017), to manage the real exchange rate, the central bank 
needs assistance from the fiscal side so as to limit, at the origin, 
variation of the quantity of foreign exchange injection into the system. 
Establishing an oil stabilization fund along with a balanced fiscal rule, 
along the lines instituted in ����������� !"#�#$, is a mechanism to 
absorb foreign exchange flow variations brought about by oil price 
variations. Iran had an Oil Stabilization Fund and currently has a 
Sovereign Wealth Fund but it has not been able to implement a 
structural fiscal rule. With such a rule, government expenditures will 
be based on intertemporal (long term) forecasts of revenue. During 
periods of high oil revenues, excess receipts go into the fund and 
during low-oil-price periods money is withdrawn from the fund to 
finance government expenditures. In this fashion, pro-cyclicality of 
government expenditures is controlled at the origin, variation of the 
quantity of foreign exchange flows through the central bank is 
reduced, and countervailing policies to offset fiscal pressure on 
aggregate demand by the central bank becomes unnecessary. As 
shown by Jalali-Naini and Naderian (2016), implementation of this 
policy results in lower aggregate economic fluctuations and real 
exchange rate variations. In this more stable environment, brought 
about by limiting fiscal pro-cyclicality, the central bank can commit 
itself to a policy framework such as inflation targeting, utilize the 
policy rate for internal and external stabilization and allow the 
exchange rate to float. With the structural fiscal rule, the central bank 
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canonical form does not yield the optimal policy. Under these 
conditions, the monetary authority should also consider reacting to 
exchange rate misalignments (Engel 2011, 2014). 

As argued by McGettigan et al (2013), only those emerging market 
economies with deep financial markets and flexible exchange rates 
have been able to run countercyclical monetary policies. Monetary 
Policy in a developing economy exposed to terms of trade shocks is 
somewhat more complicated. In an economy with incompletely 
integrated financial markets, a balanced fiscal policy, and beset by a 
negative terms of trade shock (e.g. fall in oil prices), achieving optimal 
internal and external stabilization by setting the policy rate or the 
money supply is not possible. In this case, the above dual stabilization 
also requires adjusting the exchange rate, that is, simultaneous 
stabilization of two distinct targets requires two instruments (Jalali-
Naini and Naderian 2016, Ostry et al 2012). In the following sections, 
we discuss the appropriate monetary policy under different external 
conditions. 

7.1 Positive Terms of Trade Shocks. 
What is the appropriate policy reaction in economy with incompletely 
integrated markets (incomplete risk sharing) and LCP pricing and also 
subject to fiscal dominance, such as Iran? Starting from an initial 
equilibrium position, we discuss the question of appropriate policy 
responses under two different set of exogenous shocks; a positive and 
a negative-terms-of trade shock. In the case of the former, the 
appropriate policy response is a counter-cyclical policy that limits 
expansion of aggregate demand, checks inflation rate on domestically 
produced goods, and does not allow for significant depreciation of the 
real exchange rate. A positive terms of trade shock increases the 
volume of oil revenues in foreign currency units which the government 
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Figure 6. Macroeconomic variable Performance during Economic Cycles. 

7 The role of Monetary Policy: Some Policy Perspectives 
Greater independence has been given to central banks and their role in 
stabilization policy has been enhanced over the last quarter of century. 
Popularity of flexible inflation targeting and shift from quantity to 
price (interest) based instruments and the compatibility of this policy 
framework with New Keynesian models led into formulation of a 
handful of widely held policy rules that describe under what 
conditions the monetary authority can achieve simultaneous internal 
and external stabilization. Assuming that fiscal policy is in balance and 
the stock of public debt stable, the canonical form argues that in small 
open economies with price stickiness in the goods market, under the 
presence of purchasing power parity (producer country pricing=PCP), 
and existence of deep and internationally integrated financial markets, 
optimal monetary policy stabilization is done via interest rates. Correct 
policy interest rates and floating exchange rates provide internal and 
external stabilization (Corsetti et al 2011). When the domestic financial 
markets are not integrated, Local Currency Pricing (LCP) is the norm 
for price setting by the firms, and home consumption bias exists, the 
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market to control the exchange risk-premium. If the central bank has 
huge currency reserves and is willing to spend it to defend the 
exchange rate or limit its depreciation and is willing to raise domestic 
interest rates, the extent of depreciation can be reduced. However, 
raising interest rates in a recessionary environment implies 
withdrawing accommodation for demand and output in exchange for 
a lower nominal exchange rate. 

Economic expansions stimulated by positive terms of trade 
movements and pro-cyclical macroeconomic policies have short-to-
medium life span if not accompanied by positive productivity shocks. 
They tend to fizzle out due to the emergence of the Dutch Disease and 
expiration of the commodity boom. Occurrence of terms of trade 
shocks and imposition of an economic/international payment sanction 
(that in certain respects works similar to a sudden stop) in Iran, as 
shown in figure 5, have resulted in simultaneous large depreciation of 
the domestic currency, large jumps in the rate of inflation, and 
contraction of economic activity—as corroborated by the results in 
table (1). The evidence indicates that pro-cyclical policies during boom 
tend to result in economic volatility and instability during bust 
periods. 
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government expenditures. However, this channel has a downside 
effect too. Since the balance of payment constraints are tighter, and 
access by domestic firms to foreign capital is more limited. Domestic 
banks are also less willing to expand lending under such conditions 
even if monetary policy becomes more accommodative. If adjustments 
in the exchange rate are large and are followed by speculative attacks 
on the domestic currency, risk-premiums in the currency markets get 
larger and the economy is exposed to "the balance sheet effect" which 
under certain conditions overwhelm the Marshall-Lerner effect and 
generate a case of "contractionary devaluation". This situation can 
further deteriorate if the access to global capital markets are reduced 
due to higher currency risks.1 Financing the deficit through 
devaluation, when oil revenues are below trend, thus can be 
potentially hazardous. 

This latter, depends on the magnitude of price change in the 
currency market and the ratio of the value of foreign liabilities to the 
sum of the value of foreign and domestic assets in the household and 
corporate sector, and the size of foreign liabilities in the banking 
system's balance sheet. Worldwide experience reveals that pace of 
economic recovery after a financial crisis have been more timid than 
recovery from other recessions (Reinhart and Rogoff 2010). The slow 
pace of economic recovery in Iran after the recession of 2012, also is 
partly due to the presence of balance-sheet effects and constriction in 
credit flows and international payments. 

Once the speculative attacks begins to strengthen and access to 
global markets becomes limited, the central bank has limited ability to 
maneuver in the currency market and to limit price movements in this 

                                                                                                                                  
1 Basically, those countries that are disposed to the "original sin" are prone to reduced 
access to global credit markets during lean times. 
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Figure 5. Terms of Trade and Real Exchange Rate Trends. 

There is an asymmetry in the propagation mechanism during low-
oil-price periods. Three different channels propagate the effects of an 
adverse terms of trade shock. The impact of a commodity-bust is 
channeled through a decline of the real aggregate demand. During a 
commodity price bust, the fiscal authority besets with a large revenue 
fall and given the domestic tax/financing constrains, fiscal authorities 
cannot effectively expand or maintain the level of real government 
expenditures in the downturn phase of the economic cycle to offset 
aggregate demand fall. Attempts to offset declines in nominal 
government revenues with higher exchange rates and borrowings 
often does not translate into higher real government expenditures due 
to higher inflation rates—reflecting shrinkage of the aggregate supply. 

The second (exchange rate) channel has two distinct effects; an 
expansionary and a contractionary effect. An increase in the nominal 
exchange rate, due to deterioration of the currency reserve (balance of 
payments) can through Marshall-Lerner effect boost net exports and 
ameliorate the decline in aggregate demand due to decline of real 
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government expenditures that shifts IS to the right also shifts LM to the 
right, making it a potent combination. 

6 Consequences of not adopting counter-cyclical policies 
What are the complications associated with pro-cyclical fiscal and 
monetary policies? Pro-cyclical fiscal policy combined with 
accommodating monetary operations tend to strengthen an initial 
commodity boom on the up-cycle. Expansion of aggregate demand, 
higher inflation rate for non-traded goods combined with relative 
stability of the nominal exchange rate—due to greater availability of 
foreign currency during oil booms—lowers the level of real exchange 
rate. Figure (5) shows a positive relationship between the terms of 
trade (import-to-export prices) and the real exchange rate during 
boom periods1. Persistent decline in the real exchange rate propels the 
economy onto an unsustainable expansion path—particularly, if the 
boom is not accompanied by rising productivity and/or is tainted with 
rent-seeking behavior and corruption. In the absence of internal 
dynamism in the economy—e.g. a productivity pickup or benefits 
from economies of scale—the windfall upcycles tend to fizzle out with 
maturing of the commodity boom, and increased severity of the Dutch 
disease, and also as a consequence of deleterious effects of budgetary 
rent seeking. 

                                                                                                                                  
1 Following our result from Table (1), monetary and fiscal policies are 
disproportionately pro-cyclical in expansionary phases resulting in strong positive 
correlation between real exchange rate and terms of trade. However, since fiscal and 
monetary policies are frequently counter-cyclical during contractionary periods, the 
above-mentioned positive correlation weakens very significantly. 
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Figure 4. Nominal and Real Policy rates. Source BMI, Annual Reports and 
Trends. 

b) Asymmetry of access to global financial markets. Developing 
economies (and a small number of developed economies) do not have 
the capacity to issue debt in their own currencies the global capital 
markets (Eichengreen et al 2007). During resource booms, resource 
(oil) exporting countries have strong balance of payment positions and 
have a better access to world capital markets. During these periods, 
country-risk evaluation and the real exchange rate tend to be on the 
low side, hence borrowing by firms to finance imports of intermediate 
and capital goods is less costly. In an oil-exporting country like Iran, 
the impact oil-financed expansion in fiscal expenditures often filters 
through the central bank balance sheet.1 In particular selling of foreign 
currency receipts from oil exports to the central bank expands its net 
foreign assets which can further expand the lending capacity of the 
banking system and hence the money supply. In a sense, higher 
                                                                                                                                  
1 In fact a significant contributor to changes in the monetary base issues from such 
fiscal operations and the consequent variations in the monetary base. For more details 
see Jalali-Naini et al (2015). 
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that as far as policy rates are concerned, lower real rates during 
recessions is not a policy outcome but the result of inflationary 
conditions which tend to be stronger during economic slacks. 

5 Factors that tend to Generate Pro-cyclical Fiscal and 
Monetary Policies 
The main factors that contribute to creating pro-cyclicality in boom 
periods are two broad categories: political economy motivations and 
structural factors. 

a) Political-economy of pro-cyclical budgetary operations and the 
"veracity effect". Availability of more resources induces pressure by 
the public at large for higher welfare spending and subsidies. 
Moreover, lobbying by influential groups to be the beneficiary of more 
public projects granted by the government and the political benefits of 
larger spending by the government are the main drivers for oil-
induced fiscal expansions. Measures to control this correlation through 
creation of Stabilization Funds (SF) or sovereign wealth funds (SWF), 
have been introduced by governments of resource exporting countries 
including Iran to counter above tendencies. However, the experience 
has been mixed. 



677 The 27th Annual Conference on Monetary and Exchange Rate Policies  

 
 

Banking “profit rates” have been another policy instrument of 
central bank of Iran. Figure (4) shows the trend of inflation-adjusted 
policy (loan and deposit) rates in Iran during the period. Aside from 
the period after 2015, real policy rates for both deposits and bank 
facilities have been negative most of the time, indicating that policy 
rates did not follow an anti-cycle pattern and did not react to higher 
inflation rates. The standard deviation for the rate of inflation is three 
times that for the policy rates, indicating limited reaction of policy rates 
to fluctuations of the rate of inflation. During above HP trend period 
annual non-oil-GDP, the average policy-facility rate is -1.87 per cent 
while during below trend (recession) periods it is -5.12. On the face of 
it, this indicates strong pro-cyclical behavior of the policy loan rates. 
However, the important point to note is that, inflation rates on the 
average are significantly higher during recessionary periods (22.5 
percent) compared to boom periods (18.05). Since nominal policy rates 
changes are limited and do not react sufficiently to movements in the 
inflation rate—see figure 4-inflation rate variations dominate real 
policy rates. 

Additionally, Jalali-Naini and Hematy (2013) and Hematy-Jalali-
Naini (2015) estimated several version of the Taylor and McCullum 
rules1 to test for reaction of the central bank to output gap, inflation 
gap, and exchange rate misalignment. The findings showed no 
systematic reaction of monetary authority to the above macroeconomic 
variables. Overall, the empirical observations cited here indicate that 
monetary policy is predominantly pro-cyclical during boom periods 
but that cannot be clearly extended to recessionary periods. It is weakly 
counter-cyclical during recessionary periods. It should be emphasized 

                                                                                                                                  
1 Estimation methods included OLS, GMM, and time varying parameter (TVP) 
methods. 
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(due to a negative aggregate supply shock) but fiscal and monetary 
policies remained expansionary (22.4 percent). Interestingly, during 
the same observation category, currency devaluation is most frequent 
and accounts for 83 percent of currency devaluation during the 1990-
2014 period. Likewise, the bulk of currency�devaluations took place 
during the 2nd quarter of 1992 and the 3rd quarter of 2013. Currency 
devaluation in these bust phases were a source of fiscal revenue to fill 
the gap in the budget. This can be perceived as an indication for 
utilizing currency devaluation to finance budget deficit.1 The empirical 
observations support that policy makers follow expansionary fiscal 
and monetary policies irrespective of boom-bust cycles in a fiscally 
dominated environment. 

The average quarterly growth rate of nominal fiscal expenditures 
during boom periods is 7.54 percent and slightly larger than the 
average growth rate of 7.09 percent during recessionary periods. Note 
that as discussed in sections (2) and (3), the method of financing during 
busts is different from the boom periods and the government resorts to 
managed currency depreciation, quasi-fiscal operations, and 
borrowings to finance its expenditures. Inflationary pressures and 
managed currency depreciations are the by-products of this 
macroeconomic environment. Our observations also indicate that 
accumulated fiscal expansion, misalignment of the real exchange rate 
and inflationary pressure resolve themselves in a jump of the rate of 
inflation and large policy managed depreciations when the negative 
strong terms of trade shock (and international payment disruptions) 
hit the domestic economy. 

                                                                                                                                  
1 Currency devaluation in connection with the implementation of exchange rate 
unification policy occurred during the boom period of the 2nd quarter 2002. 
Expansionary fiscal policy coincided in this period with contractionary monetary 
policy. 
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can be a proxy for monetary policy for periods where the exchange rate 
is fairly stable, partly due to the influence of fiscal operations, and 
when the rates are allowed to fluctuate more widely. Note that, since 
interest rate movements within the formal banking system is 
constrained, policy rates are at best a gross proxy.1 The central bank 
also observes growth rate of the base money and for many years it had 
targets on the growth of monetary aggregates. The behavior of the 
variable representing monetary policy is similar to fiscal policy. It is 
procyclical during boom periods and countercyclical over recessions. 

When fiscal policy is expansionary during the boom periods, 
monetary base is also expansionary 62.5 per cent of the time (15 out of 
24 quarters), reflecting a fairly strong co-movement during boom 
cycles. This pattern can also be observed during the recessionary 
periods. When fiscal policy is expansionary, monetary policy co-
moves in more than 75 percent of the observation points (24 out of 32 
quarter). This behavior can not only be understood as simultaneous 
shift of both the IS and LM curves that tend to amplify the impact of 
external shocks, but it can also be an evidence for the existence of fiscal 
dominance2. 

We also tried to find out in which categories the share of inflation 
and currency devaluation in their total variation is higher. The results 
are shown in the last two columns of the table (1). Nearly 43 percent of 
the total change in the CPI index over the 1990-2014 periods is 
associated with periods during which we observe expansionary 
monetary and fiscal policies. The greater part of variation in the CPI 
index occurred in those periods when the economy was in recession 

                                                                                                                                  
1 We do not have sufficiently long time series on the interbank overnight rates to use it 
as proxy for policy. 
2 Concurrence of countercyclical monetary policy with expansionary fiscal policy in 
boom periods is the least frequent observation (5 out of 22 quarters). 
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Table 1 
Test of fiscal and monetary pro-cyclicality and co-movement: 1990-2014. 
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FE/FC: Expansionary/Contractionary fiscal policy, ME/MC: 
Expansionary/Contractionary monetary policy, Source: Author Calculations. 

The results show that fiscal policy, represented by the ratio of 
nominal government expenditures to real non-oil GDP, is asymmetric 
during the economic cycles; it is predominantly pro-cyclical during the 
boom phase (52 percent) and predominantly countercyclical 
(expansionary in a downturn) during a recessionary period (60 
percent). 

Application of the same method for gauging the stance of monetary 
policy is more difficult because monetary policy instrument is 
dependent on the existing exchange rate regime and there could be a 
mix of policy variables. Clean float has never been practiced as a 
policy, however, managed float has been the general policy approach 
except when the central bank could not limit currency movements. 
Since rial is not a perfect substitute for major currencies, policy rates 
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Stabilization Fund and the National Development Fund of Iran 
(NDFI). However, their effectiveness has been limited. Due to its 
ineffectiveness, the Oil Stabilization Fund that was introduced with the 
Third Five-Year Development Act, was revoked and replaced with 
NDFI in the Fifth Development Plan in 2011. 

One way to account for and evaluate the degree of pro-cyclicality of 
policies (or lack thereof) is to examine their co-movement during 
economic booms and recessions. To this end, the first step is to identify 
boom-bust cycles of economic activities for the Iranian economy with 
the HP filter and the business-cycle dating algorithm developed by 
Harding and Pagan (2002, 2006)1. Based on this method, expansionary 
(boom) and contractionary (bust) phases of the economic activity are 
determined by cyclical turning points, peaks and troughs, in the time 
series data. An expansionary phase is defined as trough-to-peak, while 
a contractionary phase is defined and measured from peak-to-trough. 
However, the weakness of this approach is that it does not measure 
peaks and troughs relative to a trend (potential) output. We utilized 
the HP method to identify the boom and bust cycle for quarterly real 
non-oil GDP and the ratio of nominal government expenditure to non-
oil GDP, and the ratio of nominal money base to nominal non-oil GDP.2 
Then by specifying a series of “if” statements we check for the cyclical 
relationship between fiscal and monetary policies over the economic 
cycles. Final results for eight categories are shown in Table (1). 

                                                                                                                                  
1 For more details on the Harding and Pagan business cycle dating method see (Male, 
2010). The R-package called “BCDating” developed by Einian (2013) is used for dating 
business cycles on quarterly non-oil real GDP growth during 1990-2014. The results 
obtained by using this method is highly similar to the results reported in table (1). 
2 Given a tax rate structure, tax revenues are largely a function of the level of economic 
activity (i.e. it is endogenous) hence we focus on the pro-cyclicality of the growth rate 
of nominal government expenditures as the proxy for fiscal policy. 
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4 Procyclicality of Fiscal and Monetary Policies: Some 
Evidence 
As discussed by� McGettigan (2013), generally, advanced market 
economies run countercyclical policy and the majority of emerging 
economies' monetary stance is pro-cyclical. However, largely through 
adoption of inflation targeting, a large number of emerging market 
economies have over the years moved on to countercyclical monetary 
policy� While the same general observation can be extend to fiscal 
policy, Guerguil et al (2016) argue that different fiscal rules have not 
been equally effective and have had different outcomes and that the 
design of counter-cyclical fiscal rule is an important issue in this 
regard. 

Pro-cyclicality of policies is more manifest in oil (resource) 
exporting countries where income from the oil sector is significantly 
large and tend to exert significant influence on the business cycle. The 
terms of trade shocks are the main impulses of the business cycles and 
expenditure of windfalls through fiscal and monetary channels are the 
propagation mechanism. Note that, while the terms of trade shocks are 
external and exogenous, conduct of fiscal and monetary policies 
(operations)-channels that propagates the original shock into the 
economy—are internal decisions. Moreover, the nature of the 
propagation mechanism is a function of the particular forms that the 
fiscal and monetary package assumes. A type of propagation 
mechanism often observed in the commodity exporting countries 
results in pro-cyclical fiscal and monetary policies (Frankel 2011) and 
strong positive correlation between the terms of trade (ratio of import 
to export price) and the real exchange rate during expansionary cycles. 

Pro-cyclicality of policy has been an issue of economic planners in 
Iran. There has been two different formats through which the 
government has tried to control pro-cyclicality of fiscal policy: Oil 
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Figure 3. Sources of change in the Monetary Base. Source, CBI. 

In the more recent years, the government has opted to limit 
depreciation of rial and to maintain the rising trend of nominal 
government expenditures through borrowing (figure 1). While higher 
tax revenues has enhanced government revenue stream, borrowing 
from the public has expanded rapidly since 2014. The general 
observation is that, fiscal operations either in the form of government 
borrowing from the banking system (quasi-fiscal operations), debt 
monetization or foreign-exchange monetization (accumulation of net 
foreign assets) has been a major factor behind monetary growth, 
undermining the central bank ability to control its main policy 
instrument. In the recent years, the central bank claim on the banking 
system has increased, partly reflecting banking system claims on the 
government. 

                                                                                                                                  
be an increase in central bank claim on government and simultaneous expansion of 
monetary base (Da Costa et al, 2008). 
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monetary policy targets set by the monetary authority. Alternatively, 
the government can resort to exchange rate devaluation or borrowing 
from the commercial banks. Their effects will be reflected on the 
composition and expansion of monetary base through (8.1) and via 
composition of the assets of the commercial banks (12) with indirect 
ramifications on the exchange rate or on interest rates (crowding-out 
effect), respectively. To the extent that the above financing methods 
impinge on the central bank targets and instruments, we have the 
presence of fiscal dominance. 

Figure (3) shows the trend of domestic and foreign asset 
components of the monetary base. Prior to the Third Five-Year 
Development Plan, net claims on the government was the main 
component of the monetary base since overall fiscal deficit was simply 
monetized by the central bank-reflecting the influence of debt 
dominance on monetary expansion. To control monetary expansion in 
this period, the central bank imposed credit limits on the banking 
system. The Third Plan law did not allow for automatic financing of 
fiscal deficit through monetary base expansion. The Third Plan 
allowed the government to finance fiscal deficits by selling more 
foreign exchange to the central bank hence growth of its net foreign 
assets, and/or devaluation of the domestic currency, particularly 
during low oil-price periods, to get more rial per dollar of oil revenues. 
Hence, the form of fiscal dominance changed to oil dominance, as net 
foreign assets became the largest components of the central bank’s 
asset-side of the balance-sheet1. 

                                                                                                                                  
1 In an oil exporting economy, where oil receipts in foreign currency are deposited in 
central bank, the reduction in central bank claim on government will be compensated 
with net foreign asset growth. Hence, monetary base do not change. However, when 
government uses the oil-related receipts to finance domestic expenditures, there will 
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central banks on the commercial banks, net loans to the private sector, 
and changes in the required reserves placed with the central bank. 

(9) 
 

From the income perspective, (9) can be written as 

(10) 
 

For the sake of simplification, we set commercial banks net interest 
payment equal zero: 

(11) 
 

And the following identity can be derived for commercial banks: 

(12) 
 

Given identities (5), (8.1), and (12), it is possible to trace through the 
impact of a fiscal deficit on the monetary accounts. As indicated by 
identity (5), the government can resort to different means to finance its 
overall fiscal deficit. Selling non-financial oil or non-oil assets, 
devaluation of exchange rate, borrowing from central bank, borrowing 
from commercial banks, borrowing from non-financial private sector, 
and external borrowing from foreign countries or international 
institutions. These alternatives are trade-offs facing the fiscal 
authorities. For instance, if increased net borrowing from the central 
bank [  is the method of financing the over-all deficit, 
its impact would be reflected on the central bank balance sheet in (8.1) 
with consequences on the inflation rate. However, this can frustrate 
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 minus changes in the monetary base (central bank 
liabilities)1. The first segment on the right hand side of (6) is equal to 
net interest income from central bank’s net assets. 

(6) 
 

From the income perspective, change in central bank net worth can 
be written as 

(7) 
 

Viewed from sources and uses (6), (7) can be re-written as: 

(8) 
 

For the sake of simplicity, we assume that net interest payment 
accrued to the central bank is negligible, 

 therefore, from the sources side, 
monetary base change can be written in terms of changes in net foreign 
and domestic assets: 

(8.1) 

 

3.3 Commercial Banks: 
Changes in the net worth of commercial banks is equal to the sum of: 
net foreign deposits, net lending to government, net claims of the 

                                                                                                                                  
1 For simplicity, it is assumed that the change in non-financial asset of the central bank 
is null. 
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Changes in government net worth from income statement is given 
by: 

(2)�OP�
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(3) Operational fiscal balance:Q� 	 R�
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Substituting for �OP�
I in (1) from (2) and definition of overall fiscal 

balance= Operational fiscal balance+ Government net interest 
payment = (2)+(3), then the overall fiscal deficit UV9, is obtained: 

(5)UV9� � 	�$WTH�
IHMK 	 �$WTH�

IHK � ���E�TH�
I 	 $TH�
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Financing of UV9 can be done through the items on the right hand 
side of (5). Specifically, selling of non-financial non-oil assets 
($WTH�

IHMK#H�selling of non-financial oil assets ($WTH�
IHK #H�currency devaluation 

or managed depreciation (��#H increasing net borrowing from abroad 
E�TH�

I 	 $TH�
I JH increasing net borrowing from the central bank E�FGH�

I 	
9"FGH�

I JH�increasing net borrowing from the commercial banks 
E�FKLGH�

I 	 9"FKLGH�
I JH�increasing net borrowing from non-financial 

private sector ENM&H�
I 	 $M&H�

I J0 

3.2 The central Bank 
Changes in the net worth for Central Bank is due to increased net claim 
on foreign sources or net foreign assets=NFA, E$TH�FG 	 �TH�

FG JH currency 
devaluation or managed depreciation, or net claims on the government 
sector E�FGH�

I 	 9"FGH�
I JH net claims on commercial banks E�FGH�FKLG 	

9"FGH�
FKLGJH minus changes in the monetary base (central bank 



Fiscal Dominance and Countercyclical Monetary Policy in Iran 666 

Figure (2) shows the upward trend in nominal government 
expenditures and the composition of government expenditures. 
Current expenditures on the average involves 74.9 percent of total 
government expenditures. Current government spending always 
grew during the 1989-2016 period. Total government expenditures 
experienced only two contractions in 2009 and 2012 as a result of sharp 
declines in development expenditures. On the average, current 
expenditures grew faster than development expenditures, implying 
growing need for revenue to keep the government running. Current 
expenditures were generally downward-sticky in this period due to 
contractual obligations, e.g. wage and salaries payments to public 
employees and commitments for direct cash transfer payments. 

3 Interconnection between Fiscal, Monetary and Banking 
System Accounts 
Financing of the overall fiscal deficit in an oil exporting economy such 
as Iran is executed mainly in three distinct ways: 1)-higher oil revenues 
(in dollars) and/or higher exchange rates; 2) higher taxes; 3) higher 
borrowings (from the domestic residents, foreign borrowings, and 
borrowing from the central bank). With the help of the following 
balance-sheet identities we describe the relationship between sectoral 
financial accounts and the effect of changes in each account on 
monetary base growth (the policy instrument of the central bank. In 
the followings, changes in the balance-sheet of the main players, the 
government, the central bank, and the commercial banking system will 
be presented. 

3.1 The government sector 
Factors determining changes in government sector net worth: 

(1) 
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Figure 1. The composition of government revenues in Iran. Source, Central 
Bank of Iran, (CBI), Economic Time Series Database, http://tsd.cbi.ir/, and 
Economic Trends. 

Figure 2. Trend of total government expenditures and expenditure shares. 
Source: CBI. 
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relationship between fiscal variables and business cycles in Iran and 
shows that government oil revenues lead real GDP positively within 
two quarters. Tax income on the average comprises 42 percent of total 
revenues during 1989-2016. Zaeri and Najafi (2014) show that tax 
revenues are largely pro-cyclical in Iran and only in 31 percent of the 
boom and 25 percent of bust years were concurrent with 
countercyclical tax policies. 

The overall budget (OB) balance was always in deficit except four 
years1 during the 1989-2016 period. The OB deficit in Iran first peaked 
in 2008 owing to an oil price plunge. Following the recent oil price 
collapse during 2014, the level of deficits again rose to a new peak in 
2016.� Note that the increase in the OB deficit since 2014 has been 
financed primarily through the accumulation of debt (figure 1). It must 
be noted that the share of oil revenues in terms of the domestic 
currency is a function of oil prices and the rate at which they are 
converted into the domestic currency (rials). Moreover, during the 
periods when oil revenue share declines significantly, accumulation of 
debt and selling of government owned assets increases. 

1 In 1995, 1996, 1997, and 2001 overall balance were in surplus. 
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government expenditures and its finance has presented different 
policy trade-offs to the monetary authority and at times has shaped the 
time path of monetary policy instruments and targets and in this 
process has undermined the ability of the central bank to conduct 
stabilization policy. 

In section (2) we discuss some fiscal characteristics of a commodity 
(oil) exporting country such as Iran. Section (3) provides a general 
accounting framework to show the connections between fiscal and 
monetary sector operations. In section (4) we provide evidence 
regarding the pro-cyclicality of fiscal and monetary policies. Section 
(5) discusses the basic reasons why fiscal and monetary policies tend 
to be pro-cyclical during a commodity boom. Section (6) we discuss 
the consequences of not adopting countercyclical policy. Section (7) 
discusses the role of monetary policy in the environment pictured in 
the previous sections. Section (8) presents the concluding remarks. 

2 Composition of Fiscal Revenue and Expenditures 
Figure (1) shows the composition of government revenue in Iran 
during the period 1989-2016. As in most commodity (oil) exporting 
economies, resource exports are a major part of government revenue 
and finance and portrays the same picture. As indicated by figure (1), 
the share of oil revenues (in current rials) in total government revenues 
(in current rials) has been larger than other components in most of the 
observation years. The share of oil revenues in total government 
revenues peaked in 1994 with 73.4 percent. Subsequently it followed a 
downward trend to a trough of 25.2 percent in 2009, followed by a 
partial increase during the subsequent years reaching 33 percent in 
2016. Note that the share is dependent on the volume and price of oil 
exports and the rate at which oil revenues are converted into rials.
Zarei and Najafi (2014), apply concordance measure on the 
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should serve to anchor inflation."1 However, in a number of 
developing countries the institutional setup is not suited to handle 
such complex situations. In some countries the underlying institutions 
does not allow for clear demarcation between fiscal and monetary 
policies. In others, potential cooperative schemes are undermined by 
fiscal dominance. Even in the presence of such schemes, the existing 
monetary policy frameworks are not sufficiently complex as to handle 
different fiscal institutions and policy characters.” In particular, for 
commodity-exporting countries fiscal policy has a pro-cyclical 
character that, in many instances, can induce co-movements in 
monetary operations or policies. This combination tend to exacerbates 
expansionary aggregate demand forces during booms and weakens 
them during an economic downturn (McGettigan et al 2013), and 
overwhelms the anti-cyclical nature of monetary policy. 

In this paper we take up the question why the Iranian central bank 
has not been successful in conducting systematic anti-cyclical and anti-
inflation policy. The paper focuses on the role of fiscal dominance as it 
relates to the question posed in the above. We argue that over the 1990-
2016 period fiscal policy has been a major contributing factor that 
impinged on monetary policy conduct. In particular, fiscal operations 
influenced the time path of monetary policy instruments like monetary 
base, policy rates, and the exchange rate—as instances of fiscal 
dominance. We will argue that the nature of fiscal dominance has for 
the last four decades undergone changes, mainly due to the behavior 
of an exogenous variables, namely, oil revenues. State-dependency of 

1 Benigno and Woodford (2007), P. the authors warn that even if a constrained-optimal 
monetary policy regime can be formulated and the fiscal authorities know about it, 
that should not be an incentive for fiscal policy to be "profligate" and rely on the 
monetary authority to assist with modifications of its policy to "accommodate any 
degree of spending". 
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and inflation control. In this setting, the monetarist explanation for 
price determination and control holds (Canzeroni, et al 2010). 

If fiscal policy has the upper hand and leads the policy process 
hence determines the path for fiscal policy (the trajectory of 
government revenues minus expenditures or more specifically the 
discounted sum of primary surpluses), the target rate of inflation will 
be set by fiscal policy. In this case, the central bank only has control 
over the inflation target handed to them by the fiscal authority. In a 
somewhat similar but distinct ways, the Fiscal Theory of Price Level 
(FTPL) argues that the conduct of fiscal policy is a constraint for 
determining the optimal inflation path decided by the monetary 
authority and by itself does not deliver the nominal anchor for the 
economy (Leeper 1991, Woodford 1995, Kocherlakota and Phelan 1999, 
Chochran 2005). FTPL discusses the requisite forms of coordination 
(pairings) between the monetary and the fiscal policies to determine 
an equilibrium price level path. Not all policy pairings can deliver 
stable prices. Other pairings may provide sunspot equilibria or 
explosive price paths (Canzeroni et al 2010). 

The type of fiscal policies pursued has crucial consequences for 
formulating the optimal monetary policy. The problem of monetary 
stabilization would be more complex when different fiscal institutions 
and regimes are taken into account, and standard inflation targeting 
may no longer yield the optimal plan. None the less, for a closed-
economy, "[O]ptimal monetary policy can be implemented through a 
commitment to use policy to guarantee fulfillment of a target criterion, 
which specifies the acceptable level of an output-gap-adjusted price 
level given the central bank’s current projections of the economy’s 
possible future evolution. A credible commitment to such a rule 
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limitations of fiscal policy, as has been observed in the post 2007 
financial-economic crisis, influences the stance of monetary policy. 

One distinct area where the ability of the central bank to control 
inflation through its monetary policy instrument has been subject to 
question and scrutiny is the influence of fiscal policy. The disposition 
of fiscal policy has significant implications for the conduct of monetary 
policy and vice versa. Given a path for fiscal policy, monetary policy 
via interest rates influences the intertemporal solvency of government 
debt. As a result, a change in monetary policy induces changes in fiscal 
policy. Moreover, fiscal policy changes can alter the trade-off between 
inflation and output. Sargent and Wallace (1984) show that while the 
central bank can control the targeted rate of inflation, in certain 
circumstances the target rate is dictated by fiscal policy. At the heart of 
the matter is the solvency condition for the government. Over the 
planning horizon, the real value of government debt is equal to (and 
must be financed by) the discounted sum of seigniorage and taxes 
collected by the central bank and the fiscal authority, respectively. 
However, this consolidated budget constraint is not viewed as binding 
by the monetary and fiscal authorities. Without a specific framework 
for cooperation it is not clear which department leads and which one 
follows in setting policy. If the central bank is able to lead and set the 
path for the targeted policy variable in its domain, (the trajectory for 
inflation and seigniorage), the central bank is able to choose and set its 
targeted inflation rate and determine the quantity of seigniorage 
through monetary policy. Given the transversality condition for the 
consolidated budget constraint, once the inflation target rate is 
determined, the central bank dictates it to the fiscal authority, and the 
fiscal authority would then determines the discounted value of the 
primary surplus. Thus, determination of the growth rate of the money 
supply by the monetary authority delivers both the nominal anchor 
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central bank.1 In this context the central bank sets the policy rate as a 
function of inflation and output gap in line with their anti-cyclical or 
stabilization policy.2 

The prevalent tradition in the New-Keynesian as well as the broader 
literature has been to model inflation and its trajectory over time by 
focusing on monetary policy and leave aside fiscal policy. The 
standard New-Keynesian inflation targeting models for monetary 
stabilization policy often do not contain the effect of government 
budget and the path of the public debt. In this setup, the consequence 
of monetary policy decisions on the fiscal side is omitted. This 
assumption might be harmless for an economy that can sufficiently 
raise non-distortive revenues to finance expenditures but it may not be 
suitable for those developing countries that have had to cope with high 
inflation mainly due to their protracted fiscal imbalances and wish to 
implement an inflation targeting framework. In the above mentioned 
dichotomized approach, monetary policy’s mission is inflation 
stabilization and the task of fiscal policy is management of the stock of 
government debt. This implies a clear and transparent form of 
delegating and assigning the conduct of policy to monetary and fiscal 
policy institutions. However, in the actual practice the posture and also 
                                                                                                                                  
1 The familiar quadratic loss function is based on Benigno and Woodford (2012) 
derivation of the loss function for the representative agent. For a closed economy, the 

usual loss function is �
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Several criticisms have been leveled against the K-percent rule. 
Obtsfeld and Rogoff (1983) argue that the desired amount of money a 
representative household keeps is subject to inflation expectations, in 
other words, the demand for money reacts to changes in expectations 
hence there are different equilibrium inflation trajectories. This line of 
argument questions whether control of the money supply is sufficient 
to determine the equilibrium inflation path. Blinder (1988) argues 
against a fixed rule by comparing it to fixing a rudder in a stormy sea. 
McCallum (1987) and Meltzer (1987) argue that the monetary policy 
rule should consider and adjust for financial disorders (and 
innovations), which allows for some flexibility while maintain a pre-
commitment to the announced policy rule. Mc Cullum rule (1987) is 
an example of a money quantity rule which is more flexible than the k 
percent rule but adheres to a policy stance. Mc Cullum’s rule can be 
differentiated with k percent rule in that it is also a feed-back rule like 
the Taylor rule (1999).1 These feedback rules endogenise the monetary 
policy instrument-usually via a short-term interest rate-with respect to 
the state variables in the economy-the targets of monetary policy. The 
canonical New Keynesian model provides a suitable framework for 
optimal feedback rules. More specifically, this model yields a targeting 
rule—in contrast to simple instrument rules—as an optimal reaction 
function to the target variables specified in the loss function of the 

                                                                                                                                  
In other words, engineering a deflation rate of at ) per cent. In the above two contexts, 
it is presumed that the monetary authority can control the rate of inflation through its 
control over the money supply. 
1 Taylor rule is a well-known example of an instrument rule which is a formula for 
setting the policy rate as a given function of observable variables. A simple instrument 
rule makes the instrument rate a simple function of a few observable variables which 
happen to be monetary policy targets. 
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1 Introduction 
The classic mission of monetary policy is to provide price stability and 
to operate as an anti-cyclical stabilizing force over the business cycles 
by choosing an appropriate nominal anchor to conduct policy. What is 
the suitable nominal anchor for the economy? That depends on the 
structure of the economy and development of the financial markets. 
The older literature recognized the central bank’s targeted growth rate 
of money supply as the nominal anchor and monetary policy as an 
exogenous process. In their joint work Friedman and Schwartz (1963) 
suggested that the cause of inflation is excessive growth of the money 
supply, and deceleration of nominal-GNP growth rate and the rate of 
inflation occurs subsequent to a prior money growth deceleration. 
Moreover, occurrence of a recession (depression) and deflation can be 
traced back to a prior contractionary monetary policy in a period of 
credit restriction (credit crunch). Empirical observations made by the 
above cited study led to a more general question of rules versus 
discretion as a way to conduct monetary policy. Friedman’s k percent 
rule stipulated a long-run policy induced growth rate of monetary 
base. If, projected (average) GDP growth is � percent and the (average) 
money supply is allowed to grow at k per cent, inflation rate on 
average will be k-� per cent-if the income elasticity of demand for 
money is unity.1. 

1 In a different setting, by assuming that the marginal social cost of creating money is 
zero so its opportunity cost should be equal to zero, Friedman (1969) attempts to 
answer the question: what is the optimum growth rate of the quantity of money? He 
argues that the optimum quantity of money should grow at a rate such that the 
nominal interest rate is set to zero.1 The monetary authority can reach this milestone 
by ensuring that the average (expected) rate of inflation is equal to the negative of the 
rate of return on riskless assets such a short-term government bond (say ) per cent). 
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