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بهجای ممیز استفاده نمود.
 -5فهرست منابعی که مورد استفاده قرار گرفته با رعایت الگوی ارجاع دهی  APAو ذکر
شماره و ترتیب حروف الفبا بهصورت زیر درج شود.
برای نمونه از سایت زیر استفاده شود:
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نحوهیارسالمقاله 

خواهممند است مقالههای خود را تنها در سایت مجله با آدرس  http://jte.ut.ac.irبارگذاری
نمایید .برای این امر الزم است تا پس از مراجعه به سایت مجله و کلیک بر روی بخش (ارسال
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سميراآزادهرنجبر *،حسينراغفر،2کبریسنگریمهذب
.1کارشناسارشداقتصاد،دانشگاهالزهرا

(س)

،تهران،ايرانsamiraazadeh@yahoo.com،

. 2استادگروهاقتصاد،دانشكدهعلوماجتماعیواقتصادی،دانشگاهالزهرا(س)،تهران،ايران
raghfar@alzahra.ac.ir

.3محققپس ادکتری،گروهاقتصاد،دانشكدهعلوماجتماعیواقتصادی،دانشگاهالزهرا(س)،تهران،
ايرانk.sangari@alzahra.ac.ir،

نوعمقاله:علمی پژوهشیتاريخدريافت  1400/12/17:تاريخپذيرش 1401/02/24:

چكيده 
در این پژوهش تالش شده است تا بررسی شود طی دو دهه  1380و  1390پندار
خانوارها و بنگاهها ،نسبت به وضعیت اقتصادی زمانیکه آنها خوشبین و یا بدبین هستند،
چگونه بر رفتار مالی آنها تأثیر گذاشته و این تغییر رفتار چه تأثیری بر متغیرهای اقتصاد کالن
گذاشته است.
برای این منظور ،شبیهسازی محدود با استفاده از یک مدل مبتنی بر عامل کامالً
غیرمتمرکز اقتصاد کالن با پایههای خرد مبتنی بر رویکرد سازگاری انباره _ روانه انجام شده
است .به این شبیهسازی ،مدل پندار که سبب ایجاد امواج درونزای خوشبینی و بدبینی
میشود ،اضافه شده است .پندار خوشبینی و بدبینی بازخوردی از وضعیت فردی ،رفتار
پسانداز احتیاطی در خانوار و نسبت بدهی بلندمدت به کل سرمایه بهکار رفته در بنگاه
میباشد.
نتایج نمان میدهد که در دهه  90شمسی نسبت به دهه  ،80افزایش سطح بدهی بنگاه و
کاهش سطح پسانداز خانوار برخی خانوارها و بنگاهها را تحت تنگناهای مالی قرار داده و آنها
را به عاملهای بدبین تبدیل کرده و رفتار گلهای سبب شیوع این بدبینی بین عاملها شده
است ،بهطوریکه نظرات بدبینانه اعتبار پیدا کرده و سبب شده بنگاهها با تغییر رفتار مالی خود،
اهرم مالی بنگاه را افزایش ،خودکفائی مالی بنگاه را کاهش دهند و سهم دستمزد ،روندی
کاهمی به خود بگیرد که نتیجه آن ایجاد نوسانات کوچک در اقتصاد بوده است .همچنین
بهدلیل تعامالتی که بین عاملها وجود دارد ،بهتدریج ،با سرایت بیمتر بدبینی ،این نوسانات
کوچک ،سبب کند شدن پویایی کل اقتصاد و تبدیل آن به رکود عمیق اقتصادی شده است.
طبقهبندی E20, E1, E32, C63 :JEL
واژههای کليدی :مدل مبتنی بر عامل ،رکود اقتصادی ،تنگناهای مالی بنگاه ،رویکرد

سازگاری انباره – روانه ،اهرم مالی بنگاه
* .نویسنده مسئول ،شماره تماس 
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-1مقدمه
توسعه اقتصادی و پویاییهای اقتصاد کالن از طریق الگوهای متناوب از دورههای
ثبات نسبی و نوسانات بزرگ در فعالیتهای اقتصادی ممخص میشود .به عبارتی یک
دوره ثبات نسبی کوتاهمدت و به دنبال آن نوسانات بزرگ بلندمدت ممکن است ایجاد
شود .مدلهای متعارف اقتصاد کالن با پایههای خرد ،این الگوها را از طریق شوکهای
برونزا و ماندگار توضیح میدهد ،درحالیکه شوکهای درونزا را نادیده میگیرد و
ممکن است مدل از درون به آن شوک وارد شود و سیستم خود این شوکها را ایجاد
کند و این نوسانات در سیستم نه بهصورت شوکهای برونزا ،بلکه بهصورت شوک
درونزا مماهده شود (سپیچر2015 ،م .افزایش سطح بدهی ،کاهش سطح پسانداز و
افزایش بیکاری برخی از خانوارها و بنگاهها را تحت تنگناهای مالی قرار میدهد و آنها
را به عاملهای بدبین تبدیل میکند ،که منجر به تغییر رفتار مالی آنها میشود.
خانوارها و بنگاهها بدون آنکه تصویر کلی از اقتصاد داشته باشند و بدون هماهنگی با
یکدیگر ،هر یک رفتار مالی خود را با توجه به احساساتی که نسبت به بازار دارند ،تطبیق
میدهند .این احساسات بازار تا حدودی ناشی از وضعیت فردی خود عاملها است که
سبب میشود آنها نسبت به وضعیت اقتصادی خوشبین و یا بدبین باشند (سپیچر،
2015م.
هنگامیکه پندار خوشبینی و یا بدبینی در بین عاملها نمأت پیدا میکند ،رفتار
گلهای 1باعث انتقال الگوی خوشبینی و بدبینی در بین آنها میشود .رفتار گلهای
نوسانات کوچکی را که ناشی از تغییر رفتار عاملها است تعدیل و تقویت میکند و
بهصورت زنجیرهای در بین خانوار و بنگاهها منتمر کرده و سبب ایجاد حلقههای
بازخوردی در خانوار و بنگاه میشود .درنتیجه دوباره اثراتی را در رفتار مالی آنها ایجاد
میکند .چنین تعامالتی ،ترکیبی پیچیده از ثبات نسبی و نوسان را در وضعیت اقتصادی
پدید میآورد (سپیچر2015 ،م .بهطورکلی ،رفتارهای مالی بهنوبه خود به فعالیتهای
کالن باز میگردد ،تحرکات جمعی بازار را سبب میشود و بر پویاییهای کل تأثیر
میگذارد .این پویاییهای کل تا حدودی احساسات عاملها را نیز تعیین میکند .در
نتیجه ،رفتار گلهای ،رفتار خرد و پویایی کل را در یک سیستم بهصورت زنجیرهای به هم
متصل میکند (سپیچر2015 ،م.
1. Animal spirit
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مدلهای مبتنی بر عامل ،پایههای خرد به مدلهای کالن را با تکیه بر دو عنصر
اصلی ناهمگنی روندی 1و عقالنیت محدود 2ارائه میکنند .در این مدلها ،یک مجموعه
از عاملهای ناهمگن (خانوار و بنگاهم بدون آنکه تصویر کلی از اقتصاد داشته باشند با
یکدیگر در تعامل هستند ،آنها با توجه به کل اطالعات مربوطه ،نمیتوانند برنامههای
بهینه را شناسایی کنند (سپیچر2015 ،م.
در این پژوهش ،تالش شده است تا به بررسی و تجزیه و تحلیل ظهور پندار
خوشبینی و بدبینی و تأثیر رفتار گلهای ،در بین خانوار و بنگاهها در دو دهه اخیر
 1380و  1390ایران با رویکرد سازگاری انباره-روانه پرداخته شود .رفتار مالی و
تصمیمات خانوار و بنگاه با توجه به عقالنیت محدود 3و احساسات مصرف که بهطور
مسری بین خانوار و بنگاه شیوع پیدا میکند و تأثیر آن بر بدهی و اهرم بنگاه ،ظرفیت
اشتغال ،تصمیمات احتکار نقدینگی خانوارها ،توزیع درآمد و رکود اقتصادی بررسی
خواهیم شد .در این چارچوب با شبیهسازی محدود ،یک مدل مبتنی بر عامل کامالً
غیرمتمرکز اقتصاد کالن با پایههای خرد توسعه داده میشود که مدل پندار 4به آن
اضافه شده است که امواج درونزای خوشبینی و بدبینی ایجاد میکند .این امواج
خوشبینی و بدبینی بازخوردی از احساساتی است که خانوار و بنگاهها نسبت به وضعیت
بازار دارند و منجر به تغییر رفتار مالی آنها در پسانداز احتیاطی خانوار و نسبت بدهی
بلندمدت ،به کل سرمایه بهکار رفته در بنگاه ،یا به عبارتی اهرم مالی بنگاه میشود.
این پژوهش در پنج بخش خالصه شده است .در بخش اول مقدمهای از پژوهش و
کلیت پژوهش بیان شده است .در بخش دوم ،پژوهشهای انجام شده در این زمینه مرور
شده است .در بخش سوم به معرفی مدل و تمریح کامل روابط متقابل بین عاملها و
همچنین روش جمعآوری داده پرداخته شده است در بخش چهارم شبیهسازی را برای
اقتصاد ایران انجام داده و نتایج بهدست آمده تحلیل شده است .در بخش پنجم نتیجه و
پیمنهادها بیان شده است.

1. Hetrogeneitly Procedural
2. Bounded Rationality
3. Bounded Rationality
4. Opinion Model
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-2پيشينهپژوهش 
گیوانی دوسی و همکاران (2020م ،یک مدل مبتنی بر عامل را گسترش دادهاند تا
تأثیر انتظارات ناهمگن و فرآیندهای یادگیری را بر عملکرد اقتصاد بررسی کنند .در این
مدل بنگاهها با تخمین آر ال اس 1و یا روش سرانگمتی( 2استراتژی است که بخمی از
اطالعات را نادیده میگیرد ،با هدف تصمیمگیری سریعتر ،صرفهجویی و یا دقیقتر از
روشهای پیچیدهترم تقاضای آینده خود را پیشبینی میکنند .نتایج نمان میدهد
روش سرانگمتی عملکرد اقتصاد کالن را ممکن است چندان تحت تأثیر قرار ندهد؛ اما
زمانیکه بنگاهها تقاضای آتی خود را از طریق تخمین آر ال اس پیشبینی کنند،
انتظارات مهم هستند .خطاهای پیشبینی در آن بهطور قابل توجهی افزایش مییابد و
عملکرد اقتصاد بدتر میشود ،زیرا وابستگیهای متقابل خطاها را تمدید میکند .در
مدلهایی که عاملها مجاز به انتخاب از میان روش سرانگمتی در مقابل آر ال اس
هستند ،آنها بهطور عقالیی روش سرانگمتی را انتخاب میکنند و تعداد کمتری از
عاملها آر ال اس را انتخاب میکنند ،زیرا پیشبینی عاملها در روش سرانگمتی
دقیقتر است و سیستم اقتصادی عملکرد بهتری دارد .آنها نتیجه گرفتهاند خطاهای
بزرگ پیشبینی که توسط آر ال اس ایجاد میشود ،از این واقعیت ناشی میشود که
نمیتوان جهان پیچیده و غیرخطی را به یک نمایش خطی تبدیل کرد.
آندرا گورگان و همکاران (2018م ،با استفاده از یک مدل مبتنی بر عامل ناهمگن
که هر دو بخش حقیقی و مالی در اقتصاد را شامل میشود ،یک بازار بین بانکی که
مکمل بازار اعتبار در تسهیل تأمین نقدینگی توسط بانکها برای اقتصاد حقیقی است
تعریف کردهاند .آنها نمان دادهاند که پویایی قیمت و دستمزد ناشی از رفتار بنگاهها و
اتحادیهها و نه از طریق هرگونه اختالل خارجی میباشد که منجر به چرخههای تجاری
درونزا میشود .در مرحله رونق ،بیکاری کم است ،تقاضا زیاد است ،بنگاهها تولید را
افزایش میدهند ،اتحادیهها دستمزدهای باالتری تعیین میکنند و بنگاهها همزمان
قیمتها را افزایش میدهند .در نقطهای بنگاهها بیش از حد تولید میکنند و شروع به
زیان میکنند که نقطه آغاز رکود در آینده است .در این مدل اثرات بسته شدن بنگاهها
در بخش حقیقی توسط بخش مالی اقتصاد از طریق یک شتابدهنده مالی تقویت
1. Recursive Least Squares
2. Heuristics
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میشود .رکود ،اثرات سرریزی را در بازارهای مالی ایجاد میکند ،مانند محدودیت در
اعتبار و افزایش نرخ بهره .مقررات احتیاطی بانکها را به سمت اهرمزدایی و همچنین
افزایش بافرهای نقدینگی احتیاطی خود هدایت میکنند که در هر دو مورد منجر به
احتکار نقدینگی میشود .با شروع رکود ،محدودیتها بیمتر و به بحران اعتباری منجر
میشود که مجدد رکود را تمدید میکند .در نتیجه ورشکستگی بیمتر بنگاهها ،اختالل
بیمتر و دورههای طوالنی بیکاری پس از رکود ایجاد میشود.
-3مدلنظریپژوهش 
پاسکال سپپچر (2012م ،مدل اقتصاد کالن با نام "جمل" (آزمایمگاه اقتصاد کالن
پایهریزی شده در جاوام 1را توسعه داده است که با آن میتوان تعامل بین خانوادهها،
بنگاهها و بانکها را شبیهسازی کند .این مدل با چسبندگی در چارچوب کالن
پساکینزی و سازگاری انباره  -روانه ،این امکان را میدهد تا وابستگیهای متفاوتی را
بین اشخاص کوچک و غیرمستقیم مستقل مماهده کنند (اگنوکاورزاسی و آنتونی
گودین2013 ،م .این یک مدل اقتصاد بسته است و دولت و بانک مرکزی در آن وجود
ندارد .خانوارها صاحبان بنگاهها و نیروی کار هستند و از بانک سود سهام دریافت
میکنند .بنگاهها برنامه تولید خود را بر اساس تعداد استخدام ،میزان تولید ،تعیین
قیمت ،دستمزد پیمنهادی و میزان نیاز مالی تنظیم میکنند و از بانک برای پرداخت
صورتحساب دستمزد وام میگیرند .بازار کار باز است و تقاضای کار بنگاه و عرضه کار
خانوار هماهنگ است .خانوارها طرحهای مصرف و پسانداز خود را تعدیل میکنند .بازار
کاال باز است و میزان تقاضای خانوار با عرضه بنگاه هماهنگ است .بنگاهها موجودی و
سود خود را بهروزرسانی میکنند .بنگاهها وام خود را به بانک پرداخت کرده و سود خود
را در بانک سپردهگذاری میکنند .بنگاه تصمیم میگیرد که چقدر سود به صاحبانش
پرداخت کند.
با توجه به پیچیدگی مدل ،از زبان برنامهنویسی جاوا استفاده شده است؛ زیرا جاوا
یک زبان برنامهنویسی شیگرا سطح باالست و میتواند این پیچیدگیها را بهخوبی
نمایش دهد و این کد در نرمافزار اکلیپس 2و یا هر نرمافزاری که قادر به اجرای
پروژههای جاوا باشد اجرا میشود (سپیچر2015 ،م.
)1. JAMEL (Java Agent based Macroeconomic Laboratory
2. Eclipse
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-1-3چارچوبنظریوعملياتیمدل(پارامترها) 
عاملها در مدل نظری بیان شده از طریق پارامترها ،بهصورت روابط ریاضی تعریف
شده با یکدیگر در ارتباط هستند و این پارامترها بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند .تغییر در
پارامتر یک عامل تأثیرات متفاوتی بر پارامتر سایر عاملها دارد و موجب تغییر در آنها
میشود.
مصرف
کاالهایمصرفی

بازار کاال

دستمز

خانوارها

د

بازارکار

نیروی

کاالهای

کارسرمایهگذاریمجدد
سود

عمومی

گذاری
سرمایه سهام

هزینهکاالهایسرمایه

نیرویکار

سپرده

دستمزد

ای
کاالهایسرمایه

ای
ساختارعمومیمدلوتعامالتعاملهابایکدیگر 
جریانمالی 
جریانحقیقی 

سپردهگذاری
سود

سپرده
بنگاهها

گذاری

بانک

بهرهوبازپرداختاصلی



وامهاوتسهیالت


منبع :سپیچر2017 ،
شكل-1روابطوتعامالتعاملهابايكديگر 

-1-1-3خانوارها 
-1-1-1-3عرضهکارودستمزد
هر خانوار  iدارای نیروی کار واحد است که توسط  ∀i, t hi,t = 1ممخص
w
میشود .متغیر تصمیم خانوارها در بازار کار دستمزد احتیاطی است که توسط ̂ i,t
ممخص شده است .اگر یک خانوار  iشاغل باشد ،دستمزد احتیاطی وی برابر با دستمزد
 .wاگر یک خانوار  iبیکار باشد ،هیچ دستمزدی دریافت
وی است ،یعنی ̂ i,t = wi,t
نمیکند ،یعنی  .wi,t = 0بسته به مدت بیکاری ،دستمزد احتیاطی وی به سمت پایین
تعدیل میشود dui,t .تعداد دورههایی است که فرد بیکار بوده است .دستمزد احتیاطی
یک خانوار بیکار  iدر دوره  tبه شرح زیر است:
𝑤
𝑤 = 𝑡̂ 𝑖,
̂ 𝑖,𝑡−1 (1 − δw
( 1م
) i,t

سمیرا آزاده رنجبر و دیگران  /تأثیر تنگناهای مالی بنگاهها بر رکود اقتصادی ...

جایی که

δw
i,t ≥ 0
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و نزولی است که بهصورت زیر محاسبه میشود:
du
i,t
dw

( 2م

< βi,t . ηH if αi,t
δw
{ = i,t
0
else.

جاییکه پارامترهای  αi,tو  βi,tبین ) υ(0, 1و  ηH >0و  dw ≥ 1است .بر این اساس،
 wبا پایداری دوره بیکاری ،یعنی  dui,tافزایش مییابد.
احتمال کاهش دستمزد احتیاطی ̂ i,t
u
w
بعد از  dwدوره بیکار بودن ،یعنی وقتی  ،di,t ≥ dاولین شرط معادله  2همیمه ثابت
نگه داشته میشود .عالوه بر این ،تفاوتهای فردی  αi,tو  ،βi,tمنجر به تعدیل ناهمگن
میشوند ،حتی بین خانوارهایی که مدت زمان بیکاری یکسان دارند (سپیچر2015 ،م.

مصرفکننده

-2-1-1-3برنامهمصرفواحساسات
مدل دو فرض در مورد قاعده مصرف دارد .در مرحله اول ،خانوارها با ایجاد
پساندازهای احتیاطی (با نرخ سود صفرم از یک الگوی کلی تعدیل مصرف در مقابل

تغییر درآمد غیرقابل پیشبینی پیروی میکنند .دوم ،سطح هدفمندی پسانداز
احتیاطی آنها به احساسات مصرف آنها بستگی دارد .یعنی اینکه خانوار نسبت به
وضعیت اقتصادی بدبین یا خوشبین باشد .در دیدگاه بدبینانه نسبت به تحوالت
اقتصادی در آینده ،سعی میکنند از مصرف خودداری کنند و خانوارها به پسانداز
احتیاطی ترغیب میشوند( .کیمبال1990 ،م( 1کارول و همکاران1994 ،م( 2هانمید و
استالیکر2001 ،م 3.همچنین این رفتار بهطور ضمنی زیربنای رابطه مثبت بین مصرف
فعلی و مورد انتظار در رابطه اویلر معمولی است .مطابق با این دو فرض ،خانوارها از
T
 si,tمورد نظر خود
قانون بافر سهام 4استفاده میکنند و نمیتوانند وام بگیرند .هر خانوار
را بهصورت نقدی محاسبه میکند که بهعنوان کسری از  k s,i,tاست و میانگین درآمد
ماهانه خود در طی دوازده ماه گذشته که توسط  ỹi,tنمان داده میشود ،یعنی
T
T
 Ci,tرا محاسبه
 si,tاست .سپس هر خانوار مخارج مصرفی هدفمند خود
= k s,i,t . ỹi,t
میکند:
( 3م

T
if si,t ≤ si,t

else.

(1 − k s,i,t )ỹi,t
T
Ci,t
{ =
T
ỹi,t + μH (si,t − si,t
)
1. Kimball
2. Carroll et al.
3. Hauenschild
4. Buffer-stock
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 μH ≥ 0یک پارامتر است .خانوارها سطح هدفمندی از وجه نقد را برای خود در
نظر میگیرند .طبق معادله  3اگر وجه نقد وی در زمان I ،t؛ با عالمت  ،si,tپایینتر از
T
 si,tباشد ،خانوار iقصد دارد فقط کسری از  k s,i,tدرآمد متوسط او را خرج
سطح هدفمند
کند و بقیه را پسانداز میکند .کسری هدفمند از پول نقد  k s,i,tهر خانوار iبسته به
احساسات مصرف وی میتواند دو مقدار داشته باشد .اگر او خوشبین باشد ،خانوار ،i
کسری از پول نقد را بهعنوان پسانداز احتیاطی نگه میدارد ،یعنی  ،k s,i,t = ksاگر
بدبین باشد ،او بخش بزرگی از پول نقد ،یعنی  k s,i,t = k s > k sرا نگه میدارد هر خانوار
 iبسته به احساسات خود ،مصرفش بین این دو هدف تغییر میکند (سپیچر2015 ،م.

-3-1-1-3پويايیپندار 
احساسات مصرف هر خانوار ،یعنی چه او بدبین باشد یا خوشبین باشد ،از طریق
الگویی از پویایی پندار تکامل مییابد .مدل پویایی پندار به وضعیت فردی هر خانوار و
یک مؤلفه "رفتار گلهای" وابسته است که از طریق آن خانوار تحت تأثیر نظر برخی
دیگر از خانوارها قرار دارد .ما وضعیت شاغل یا بیکار را در نظر میگیریم که هر خانوار
دارای یک معیار ارزیابی از وضعیت فردی خود است .طراحی این مدل پویایی پندار ،از
مدلهای مسری رفتاری که در بازارهای مالی انجام میشود الگو گرفته شده است
(سپیچر2015 ،م .در هر دوره  ،tهر خانوار  iاحساسات مصرفی از خانوارهای دیگر را
مماهده میکند  h < nو احساسات مصرف خود را به روز میکند ،متناظر با هدف خود
کسری هدفمند از پول نقد را با توجه به رابطه زیر در نظر میگیرد که به شرح زیر است:
 با احتمال  ،1 − ρخانواده  iبه وضعیت فردی خود متکی است :اگر بیکار باشد،بدبین است و  k s,i,t = k sرا تعیین میکند ،اگر شاغل باشد ،او خوشبین است و
 k s,i,t = k sرا تعیین میکند.
 با احتمال  ،ρخانوار  iبه نظر بیمتر خانوارهای  hدیگر متکی است :اگر بیمترافراد بدبین باشند ،او بدبین است و  k s,i,t = k sو اگر اکثریت خوشبین باشند ،او
خوشبین است مجموعه  k s,i,t = k sبر این اساس ،احتمال  ρبهعنوان قدرت "رفتار
گلهای" در مدل تعریف میشود (سپیچر2015 ،م.

-4-1-1-3محدوديتبودجه
در هر دوره  ،tهرگونه محدودیت در بودجه خانوار  iبهصورت فرمول (4م تعریف
میشود:
ci,t ≤ wi,t + di,t + si,t−1 ≡ si,t
( 4م
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جاییکه  di,tسود سهام خانوار است که ممکن است اگر صاحب بانک یا بنگاه
اقتصادی باشد دریافت کند wi,t .درآمد کار خانوار است si,t−1 ،پول نقد خانوار که از
T
.ci,t = min(Ci,t
دوره قبل باقیمانده است و  ci,tمخارج مصرفی میباشد و داریم ) , si,t
(سپیچر2015 ،م.

بنگاهها 
 -2-1-3
-1-2-1-3عملكردتوليد 
هر بنگاه  jبا مقدار ثابت سرمایه به میزان  Kj = Kبرای هر واحد در نظر گرفته
میشود ∀j .هر واحد میتواند بهعنوان یک ماشین در نظر گرفته شود .هر دستگاه با
بهرهوری یکسان برابر با  prkاست .از اینرو ،هیچ پویایی انباشت سرمایه از طریق
سرمایهگذاری در مدل وجود ندارد .بنگاهها برای تولید ،کار را با ماشینآالت ترکیب
میکنند و فرض میشود نهادههای تولید مکمل هستند (دلی گتی ،گالگاتی ،گرین والت،
روسو و استیگلیتز2010 ،م .1حداکثر نیروی کاری که یک بنگاه میتواند استخدام کند
با تعداد ماشینآالت  Kداده میشود که ظرفیت تولید هر بنگاه  . prkدر هر دوره را K
تعیین میکند .تولید یک فرایند زمانبر است و در طی چندین دوره متوالی گسترش
مییابد (کینز1936 ،م :در هر دوره  ،tهر نیروی کار فقط میتواند بر روی یک دستگاه
واحد ک ار کند و روند تولید خود را یک مرحله افزایش دهد .هر دستگاه برای تکمیل
فرایند تولید به  dmمرحله نیاز دارد و در آخرین دوره  dmمحصول بهدست میآید .پس
از تکمیل دوره ،محصول تولید شده با واحد  prkکاال محاسبه میشود .هنگام استخدام
نیروی کار ،دستگاههایی که فرایند تولیدی آنها پیمرفتهتر است در اولویت قرار
میگیرند .هر بار که فرآیند تولید یک بنگاه  jبه پایان میرسد ،محصول تولید شده به
سطح موجودیهای بنگاه  jاضافه میشود که با  inj,tممخص میشود (سپیچر2015 ،م.

-2-2-1-3تصميمگيریدرنحوهتوليد
در هر دوره  ،tهر بنگاه  ،jبرنامه تولید خود را بهطور پیدرپی تعدیل میکند
(سپیچر2015 ،م.

1. Delli Gatti, Gallegati, Greenwald, Russo& Stiglitz

622

،شمارهی،4زمستان1400

تحقيقاتاقتصادی/دورهی56



-3-2-1-3تقاضایکار 

1

انبارها نقش دوگانه دارند کیت و مارچ (1963م .ابتدا فرض میشود هر بنگاه
تالش میکند سطح موجودی خود را به مقدار  inj,tعنوان یک بافر برای کنار آمدن با
تغییرات غیرمنتظره حف ظ کند .سطح هدفمند موجودی انبارها مربوط به دورههای تولید
با ظرفیت کامل است ،یعنی برابر با  inT = din . K. prkو در تمام بنگاهها یکسان است.
دوم ،بنگاهها تغییرات در مقدار موجودی خود را بهعنوان پروکسی برای تغییرات تقاضای
خود در نظر میگیرند .اگر سطح مؤثر موجودی انبارها پایینتر از مورد هدف شرط اول
معادله (6م باشد ،این ممکن است نمانه تقاضای بیش از حد باشد و بنگاهها احتماالً
تولید را افزایش داده و از اینرو تقاضای نیروی کار را افزایش میدهد .برعکس ،اگر
موجودی مؤثر باالتر از سطح هدفمند باشد ،احتماالً بنگاهها تولید را کاهش و نیروی کار
را اخراج میکند ،با این شرط که آخرین استخدامها ابتدا اخراج میشوند .از اینرو ،در
هر دوره  ،tتقاضای نیروی کار  hdj,tاز هر بنگاه  jدر حد پایین در محدوده صفر و در حد
باال در محدوده  Kقرار دارد و بهصورت زیر دنبال میشود:
d
h
hj,t = (1 + δj,t )hj,t−1
( 5م
که در آن hj,t−1بهرهوری نیروی کار است که توسط بنگاه  jدر دوره  t-1استخدام
شده و  δhj,tاندازه تعدیل است و بهصورت زیر محاسبه میشود:
inT −inj,t

(6م

inT
inj,t −inT
inT

< if 0 ≤ αj,t βj,t

αj,t . νF

< −αj,t . νF if 0 ≤ αj,t βj,t
{ 0
else.

= δhj,t

جاییکه  βj,tو υ(0, 1) ↩ αj,tو  νFثابت است .معادله (6م هم یک اصل واکنش
به فمار و هم یک اصل احتیاطی را نمان میدهد (کیت و مارچ1963 ،م .از یکسو،
بنگاه با مماهده افزایش عدم تعادل در سرمایهگذاری احتمال تعدیل تقاضای نیروی کار
⃒ ⃒inT −in

خود را افزایش دهد .هرچه شکاف موجودی بیمتر باشد ،یعنی باالتر از ، inT j,t
احتماالً شرط اول یا دوم معادله (6م اتفاق میافتد .از سوی دیگر αj,t βj,t ≤ 1 ،سبب
میشود که حتی در صورت شکاف موجودی غیرصفر ،تعدیل در سیستم غیرمنظم باشد.
افزون بر این ،هرچه میزان  αj,tباالتر باشد ،تعدیالت حاصل از آن باالتر میرود و احتمال
1. Cyert & March
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اتخاذ آن نیز کمتر خواهد بود و نماندهنده یک واکنش احتیاطی از بنگاهها میباشد.
اجزای تصادفی  βj,t، αj,tمنحصربهفرد است و منجر به واکنشهای ناهمگن میشوند،
حتی بین بنگاههایی که با شکاف یکسان موجودی مواجه هستند (سپیچر2015 ،م.

-4-2-1-3عرضهکاال 
هر بنگاه با توجه به تغییرات بازار موجودی خود را تعدیل میکند ،آنها همواره
کسری از  1 − μFاز موجودی انبار  inj,tبهعنوان یک بافر نگهداری میکنند .در این
مدل فرض میشود که هر بنگاه ماکزیمم ظرفیت بازار را دارد که میتواند برابر موجودی
هدف خود یعنی  inTباشد.
در هر دوره  tعرضه کاالی بنگاه  jمطابق زیر است (سپیچر2015 ،م:
) yI,t = min(μF . inj,t , inT
(7م

-5-2-1-3تعيينقيمت 
قیمت در واکنش به سطح موجودی کمتر از هدف ،افزایش مییابد و بالعکس.
همچنین فرض بر این است که هر بنگاه با لیست هزینهها 1روبرو است و تنها میتواند
قیمت خود را در هر دوره  dpتعدیل کند .این امر امکان کنترل چسبندگی قیمت در
مدل را از طریق یک فرآیند شبیه کالوو1983( 2م فراهم میکند .اگر بنگاه بتواند قیمت
خود را در یک دوره  tمعین تعدیل کند ،در صورت پایینتر بودن موجودی خود از سطح
هدف ،قیمت خود را افزایش میدهد و یعنی بنگاه تمام تولیدات خود را در دوره گذشته
بهفروش رسانده است  .در مقابل ،یک بنگاه اگر موجودی آن باالتر از هدف باشد ،قیمت
خود را کاهش میدهد و بعد از فرآیند تطبیق در بازار کاالها ،مقادیر فروخته نمده را از
بازار جمعآوری میکند .اگر تعدیلی انجام شود ،اندازه آن برابر  δhj,tاست t ،توسط معادله
 5داده شده است و قیمت حاصل توسط معادله (8م محاسبه میشود.
h
pj,t = (1 + δj,t )pj,t−1
( 8م
در غیر این صورت ،بنگاه قیمت خود را بدون تغییر میگذارد .این قوانین رفتاری
به این مفهوم است که چسبندگی در تعدیل قیمتها و کمیتها بر دو دلیل مبتنی
هستند .اول اینکه اجزای تصادفی در معادله (6م و (9م در صورت تغییر تقاضا تعدیل

1. Menu costs
2. Calvo
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انجام میشود و سیستماتیک نیست .دوم ،این موضوع ناشی از این است که بنگاهها مجاز
نیستند هر دوره قیمت خود را تعدیل کنند (سپیچر2015 ،م.

-6-2-1-3دستمزدپيشنهادی 

بنگاهها پیمنهاد دستمزد خود را با  ،wj,tهمانند با تعدیالتی که آنها در تقاضای
K−h
کار انجام میدهند تعدیل میکنند .نرخ ظرفیت هر بنگاه از رابطه  ρj,t ≡ K i,tبهدست
میآید .فرض میشود که سطح هدف ظرفیت بنگاه ،برای تمامی بنگاهها بهصورت
برونزا ،ثابت و برابر  ρTاست .اگر وضعیت  1معادله  9اتفاق بیافتد ،نماندهنده مازاد
عرضه کار است ،بنابراین منجر به کاهش دستمزد پیمنهادی میشود و برعکس و
بهصورت زیر محاسبه میشود:
if 0 ≤ αj,t βj,t < ρT − ρj,t

( 9م

αj,t . νF

δw
if 0 ≤ αj,t βj,t < ρj,t − ρT
j,t = {−αj,t . νF
0
else.

در نتیجه دستمزد پیمنهادی بنگاه  jدر دوره  tبرابر خواهد بود با:
𝑤j,t = (1
(10م
w
مدت قرارداد ارائه شده برای دورههای  d > 1تعیین شده است و دستمزد برای
این دوره ثابت است (سپیچر2015 ،م.
+ δw
j,t )wj,t−1

-7-2-1-3تصميماتمالیواحساساتتجاری

wj,t . hdj,t

 ،صورتحساب دستمزد
بنگاهها در صورت پر شدن همه ظرفیتها ،یعنی
مورد انتظار خود را تخمین میزنند .اگر صورتحساب باالتر از وجه نقد موجود در بنگاه
باشد (که با  mj,tنمان داده میشودم ،وی از بانک وام میگیرد .بهطور کلی ،تقاضای
اعتبار بنگاه  jدر هر دوره  tحداکثر برابر است با ) .(wj,t hj,t − mj,t , 0هر بنگاه ممکن
است سود سهام  dj,tرا توزیع کند .فرض میشود که هر بنگاه  jدارای یک هدف اهرم
بهصورت  (1 − k F,j,t ) ≥ 0است ،نسبت اهرم بدهی بنگاه و کل داراییها با  Aj,tنمان
داده میشود.
T
در مقابل ،سطح هدفمند مربوط به ثروت خالص برابر با  nwj,t = k F,j,t Aj,tخواهد
بود ،تنها درصورتیکه ثروت خالص حقیقی  nwj,tباالتر از سود سهام توزیع شده باشد،
در این حالت ،بنگاه مازاد ثروت خالص خود را در محدوده نقدینگی موجود بهصورت
معادله  11توزیع میکند:

سمیرا آزاده رنجبر و دیگران  /تأثیر تنگناهای مالی بنگاهها بر رکود اقتصادی ...
T
if 0 < nwj,t − nwj,t
≤ mj,t

(11م

T
if nwj,t − nwj,t
> mj,t > 0
else.
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T
nwj,t − nwj,t

dj,t = { mj,t
0

بنگاهها می توانند نسبت به وضعیت امور موجود در اقتصاد بدبین یا خوشبین
باشند .سطح هدفمند ثروت خالص  k F,j,tهر بنگاه  jمیتواند بسته به احساسات تجاری
خود ،دو مقدار را به خود اختصاص دهد .بنگاههای بدبین دارای ثروت خالص باالیی
هستند ،یا به عبارت دیگر ،هدف اهرمی کمتر از )  (1 − k̅ Fدارند و بنگاههای خوشبین
دارای یک هدف اهرمی باالتر از )  (1 − k Fمیباشند ،جایی که  k F < k̅ Fاحساسات
بنگاهها بین خوشبینی (و یک هدف اهرم باالم و بدبینی (یک هدف اهرمی پایینم
مطابق با همان مدل پویایی پندار ،همانند خانوارها تغییر میکنند.
بنگاههای بدبین دارای ثروت خالص باالیی هستند ،یا به عبارت دیگر ،هدف اهرمی
کمتر از )  (1 − k̅ Fدارند و بنگاههای خوشبین دارای یک هدف اهرمی باالتر از
)  (1 − k Fمیباشند ،جایی که  k F < k̅ Fاحساسات بنگاهها بین خوشبینی (و یک
هدف اهرم باالم و بدبینی (یک هدف اهرمی پایینم مطابق با همان مدل پویایی پندار،
همانند خانوارها تغییر میکنند .احتمال  pدر همسایگی  hیکسان است .تنها تفاوت
معیار ارزیابی ،وضعیت منحصربهفرد بنگاه میباشد .بهطورکلی ،با احتمال  ،1-pبنگاه
وضعیت اقتصادی خود را بررسی میکند .اگر سطح فروش دوره قبل بنگاه  sF٪از کل
ظرفیت بازار بنگاه فراتر رود ،خوشبین است ،در غیر این صورت بدبین میباشد .با
احتمال  ،pبنگاه نظر اکثریت را در بین  hبنگاه دیگر اتخاذ میکند (سپیچر2015 ،م.

-3-1-3بانک 
نقش اصلی این بانک تأمین وام به بنگاهها برای تأمین مالی دستمزد آنها است .از
آنجا که این نقش اساساً منفعل است ،بخش بانکی توسط یک بانک واحد خالصه
میشود .بانک تمامی مطالبات اعتباری بنگاهها را برآورده میکند .وامها برای یک دوره

 dlماه ،با نرخ بهره ثابت  rپرداختمیشود ،اما هنگامیکه یک بنگاه قادر به بازپرداخت
وام در موعد مقرر نباشد ،مدت زمان مقرر تا  d́lتمدید میشود ،نرخ بهره در سطح باالتر
́  rتعیین میشود و بدهی ،به بدهی ممکوک کاهش مییابد ،که نماندهنده افزایش
ریسک وام بنگاه است .هنگامیکه یک بنگاه نمیتواند بدهی ممکوک را پرداخت کند،
ورشکستهمیشود و بانک بدهی بنگاه ورشکسته را از طریق منابع خود مصادره میکند.
سپس بانک از آن منابع برای بازپرداخت دوباره در سطح هدفمند خود استفاده میکند.
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مانند بنگاهها ،این سطح هدفمند نسبت  k Bاز کل داراییهای بانک است و مازاد آن
بهعنوان سود سهام به صاحب آن توزیع میشود .در صورت ورشکستگی ،یک بنگاه
میشود (سپیچر2015 ،م.
جدید در دورههای بعدی ایجاد 

-4-1-3پويايیوبازار
بازارها غیرمتمرکز هستند و روابط متقابل دارند .انتخاب بر اساس روش مسابقات
صورت میگیرد (ریچتی و همکاران2012 ،م .1هر متقاضی کار در مورد مجموعهای از
پیمنهادها فکر میکند و پیمنهادی را قبول میکند که به هدف او نزدیک باشد .در بازار
کار هر شغلی با پیمنهاد  hdj,tو  wj,tدستمزد دارد .هر بیکار در خانوار به  gپیمنهاد
 wباالترین دستمزدی
فکر میکند و با توجه به آخرین دستمزد دریافتی خود یعنی ̂ i,t
که پرداخت میشود را انتخاب میکند .در غیر این صورت او بیکار میماند .در بازار کاال
بنگاه هر کاالیی را با  yi,tدرآمد و قیمت  pj,tعرضه میکند و هر خانوار با توجه به سطح
مطلوبیت و مخارج خود  ci,tوارد میشود .هر خانوار یک مجموعه از  gبنگاه را در نظر
میگیرد و از آنکه ارزانتر است خرید میکند .این مرحله تا جایی تکرار میشود که تمام
بودجه خانوار و یا تمام کاالها تمام شود (سپیچر2015 ،م.
-4اجرایمدلوجمعآوریدادهها 
در مدل مبتنی بر عامل جمل ،از مقداردهی (کالیبراسیونم استفاده میشود .تعداد
خانوارها در مدل  5000و تعداد بنگاهها  550تعریف شده است .در این پژوهش به دلیل
اینکه تمامی مقدارها بهطور ممخص در دادههای آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران
منتمر نمده از یافتههای سایر پژوهمگران و محاسبات پژوهمی که در زمینه اقتصاد
خرد ،کالن و حسابداری میباشد ،استفاده شده است .میزان نرخ پسانداز خصوصی در
ایران بهطور رسمی منتمر نمیشود برای محاسبه آن از روش دایال گوالتی و کریستین
تیمان1997(2م ،که بر پایه حسابهای ملی قرار دارد استفاده شده است (خسرو پیرایی
و همکاران1392 ،م .برای بررسی وضعیت دو دهه  1380و  ،1390پسانداز خصوصی و
سرمایهگذاری در سال  1383بهعنوان سالی که خانوارها و بنگاهها نسبت به وضعیت
اقتصادی خوشبین هستند و پسانداز خصوصی و سرمایهگذاری در سال  1397بهعنوان
سالی که خانوارها و بنگاهها نسبیت به وضعیت اقتصادی بدبین هستند در نظر گرفته
شده است .جدول  1این مقادیر را نمان میدهد.
1. Riccetti et al
2. Dayal Gulait, Anurdha And Thimann, Christian

سمیرا آزاده رنجبر و دیگران  /تأثیر تنگناهای مالی بنگاهها بر رکود اقتصادی ...

627

جدول-1پارامترهایمقداردهیشده(کاليبرهشده)
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مقدار 

توضيح 

منبع 

پارامترهای رفتار خانوار
تعداد خانوار
دوره دستمزد ثابت
پارامتر تعدیل دستمزد
نرخ پسانداز در زمان خوشبینی
نرخ پسانداز در زمان بدبینی
پسانداز احتیاطی

5000
( 12ماهم
0/32
0/53
0/82
0/15

انتخابی
انتخابی
فخر حسینی و همکاران (1391م
محاسبات تحقیق
محاسبات تحقیق
شاه حسینی و بهرامی (1395م

پارامترهای رفتار بنگاه
تعداد بنگاهها
تعداد ماشینآالت هر بنگاه
بهرهوری ماشینآالت
تعداد بازار عرضه کار
دوره تعدیل موجودی انبار
پارامتر تعدیل تقاضای کار
دوره چسبندگی قیمت
سطح هدف از ظرفیت بنگاهها
مدت قرارداد کار
ذخیره احتیاطی بنگاه
سطح سرمایهگذاری خوشبینی
سطح سرمایهگذاری بدبینی
گردش دارایی
زمان تولید مجدد

550
10
0/7
10
( 1ماهم
0/23
( 1ماهم
0/09
(12 ،6م ماه
0/1
0/18
0/41
0/82
(12 ،36م ماه

انتخابی
انتخابی
محمودزاده و همکاران (1395م
انتخابی
Isna.ir/news/8908-13197

سعدی و موسوی (1395م
همتی و بیات (1392م
iribnews.ir/fa/news/1731665

انتخابی

Scm-consultation.blogfa.com

محاسبات تحقیق
محاسبات تحقیق
ساریخانی و برزگر (1395م
انتخابی

پارامترهای رفتار بانک
نرخ بهره
نرخ بهره حق بیمه
دوره اعتبار
دوره اعتبار مجدد
نسبت سرمایه نظام بانکی به
سپردهها

0/18
0/06
( 12ماهم
( 12ماهم
0/11

بانک مرکزی
بانک مرکزی
انتخابی
انتخابی
درگاهی و هادیان (1395م

پارامتر پویایی پندار
رفتار گلهای احتمالی
تعداد همسایگی

0/7
3

فخر حسینی (1390م
انتخابی
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-1-4نتايجشبيهسازیمدلدرايران
در این بخش نتایج شبیهسازی از مدل جمل که برای اقتصاد ایران بهدست آمده
است مطرح شده است.

منبع :یافتههای تحقیق
شكل-2تغييررفتارعاملهاباتوجهبهپندارآنهانسبتبهوضعيتاقتصادی 

شکل  ،2نمان میدهد که چگونه هر موج بدبینی سبب کاهش خودکفائی مالی
بنگاهها شده است .کاهش خودکفائی مالی ،برخی از بنگاهها را تحت تنگناهای مالی
قرار داده و آنها را به عاملهای بدبین تبدیل کرده است .همچنین این شکل نمان
میدهد که در نتیجه کاهش خودکفائی مالی بنگاه ،اهرم بنگاهها در طی این دو دهه
افزایش داشته است و بنگاهها بسیار اهرمی شدهاند .این در حالی است که به دلیل باال
بودن هزینۀ تأمین مالی از محل استقراض در شرایط رکود اقتصادی و افزایش احتمال
ورشکستگی ،بنگاهها تأمین مالی به روش استقراض از نظام بانکی را مقرون بهصرفه
نمیدانند و از این روش استفاده نمیکنند .از سویی بنگاهها در برخی مواقع منابع
حاصل از استقراض را صرف برطرف کردن ممکالت مالی خود در شرایط رکود میکنند
و در بلندمدت با کاهش سودآوری روبهرو میشوند (دولو و همکاران1396 ،م .با این
اوصاف نتایج این تحقیق نمان میدهد اهرم مالی بنگاهها بسیار باالتر از میزان اهرم
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مالی هدف بنگاه در شرایط عادی میباشد و تالش بیمتر برای اهرمزدایی سبب افزایش
میزان بدهی حقیقی میشود .در شکل مماهده میشود درنتیجه کاهش خودکفائی
بنگاهها و افزایش اهرم ،در طی دو دهه اخیر ،بنگاهها تنها توانستهاند تقریباً از  15درصد
ظرفیت اشتغال خود استفاده کنند .با توجه به اینکه  5000خانوار در مدل تعریف شده
است و هر خانوار یک نیروی کار عرضه میکند تقریباً  3000نفر متقاضی کار 1و در
جستجوی شغلی دیگر هستند .این در حالی است که مدت زمان بیکاری روند افزایمی
به خود گرفته است و بهطور میانگین افراد بیکار حدود  7ماه بیکار بودهاند .در نتیجه آن
خانوارها دستمزد دریافتی خود را رو به پایین تعدیل کردهاند و میزان احتکار نقدینگی
خانوار بسیار باالتر از میزان هدف خانوار در شرایط عادی میباشد و از سال  1384روند
افزایمی به خود گرفته است .خانوارها با توجه به احساسات خود نسبت به وضعیت
اقتصادی در طی این دو دهه میزان احتکار پول و یا نگهداری پول نقد حال بهصورت
طال و یا ارز را در خانه افزایش دادهاند و این روند سیر صعودی به خود گرفته و بیش از
 500درصد از نقدینگی خانوار احتکار شده و در جریان تولید قرار نگرفته است .در شکل
مماهده میشود در دو دهه اخیر سهم دستمزدها کاهش و سهم سود افزایش داشته
است .توزیع درآمد بهصورت ناعادالنه شده و روند کاهمی سهم دستمزد ادامه خواهد
داشت و از سال  2020به بعد ،به کمتر از  25درصد خواهد رسید ،این در حالی است
که سهم سود روند افزایمی و بیش از  75درصد سهم تولید را به خود اختصاص داده
است .این روند یک موج بدبینی بین بنگاهها و خانوارها ایجاد کرده و این موج بدبینی با
توجه به رفتار گلهای ،بین عاملها سرایت پیدا کرده است و سبب نوسانات کوچک شده
است.
در نتیجه این شرایط ،در طی این سالها ،نوسانات کوچک بهتدریج سبب کند
شدن پویایی کل شده است ،زیرا در نتیجه تعامل پیچیده بین احساسات بازار و بنگاه و
خانوار و همچنین رفتار مالی آنها پویایی کل دچار تغییر شده و بیکاری و مدت زمان
بیکاری افزایش یافته و موج بدبینی تقویت شده است ،بهطوریکه عقاید بدبینانه اعتبار
پیدا کرده و این کندی پویایی کل ،بدبینی را افزایش داده است .این حلقه تقویت کننده
تعامالت بین عاملها ،اقتصاد را به سمت رکود عمیق سوق داده است .این روند تا زمانی
که ترازنامههای بخش خصوصی اصالح شود و یا بخش خصوصی برای پسانداز کردن
1. Job seekers
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بسیار فقیر شود و درآمدی برای پسانداز نداشته باشد ادامه خواهد یافت و بعد از آن
شبیهسازی متوقف میشود.
-5نتيجهوپيشنهادها 

-1-5نتيجه 
در این پژوهش تالش شده است تا به بررسی اثر شوک درونزای خوشبینی و
بدبینی که در خانوار و بنگاه ،نسبت به وضعیت اقتصادی به وجود میآید و تأثیر آن بر
رفتار مالی خانوار و بنگاه و متغیرهای اقتصاد کالن و چگونگی ایجاد رکود اقتصادی ،با
استفاده از مدل مبتنی بر عامل با نام جمل که مدل مبتنی بر عامل اقتصاد کالن با پایه-
های خرد مبتنی بر رویکرد سازگار انباره-روانه است ،برای اقتصاد ایران طی دو دهه
 1380و  1390پرداخته شود .این مدل محدودیتهایی دارد و در آن بانک مرکزی،
دولت و تجارت بینالملل طراحی نمده است .نتایج نمان میدهد که افزایش سطح
بدهی بنگاه و کاهش سطح پسانداز خانوار برخی خانوارها و بنگاهها را تحت تنگاهای
مالی قرار داده است .در این دو دهه مدت زمان بیکاری خانوارها افزایش داشته و
همچنین با توجه به مدت زمان بیکاری ،خانوارها دستمزد دریافتی خود را رو به پایین
تعدیل کردهاند و ارزش دستمزدهای دریافتی آنها کاهش یافته و همچنین احتکار
نقدینگی خانوار بهطور قابلتوجهی افزایش یافته است .خودکفائی مالی بنگاه ،کاهش و
به دنبال آن اهرم مالی بنگاه که نسبت بدهی بلندمدت به کل سرمایه بهکار رفته در
بنگاه میباشد افزایش یافته است .کاهش خودکفائی مالی بنگاه و افزایش اهرم بنگاه
بهروشنی نمان میدهند به هر میزانی که خودکفائی بنگاه کاهش داشته ،در جهت
خالف آن اهرم بنگاه افزایش داشته است؛ اما بهطور قطع نمیتوان اظهار نظر کرد که
این افزایش اعتبارات دریافتی و اهرم بنگاهها بهطور کامل در زمینه تولید و فعالیتهای
مولد سرمایهگذاری شده است .آیا این افزایش اعتبارات دریافتی بنگاهها ،ساختار
درآمدی را نمان میدهد و یا ساختار شبکه کالهبرداری و انگیزههای سوداگری و
سرمایهگذاری در فعالیتهای غیرمولد میباشد که دلیل افزایش اعتبارات دریافتی
بنگاهها شده است .در توزیع درآمد مماهده میشود که سهم سود روند افزایمی و سهم
دستمزد روندی کاهمی به خود گرفته است .نتایج نمان میدهد بنگاهها در ایران،
نقدینگی زیادی برای تأمین سرمایه وام گرفتهاند .آنها بسیار اهرمی هستند و بهره
زیادی را پرداخت میکنند و این در حالی است که توانایی استفاده از تمامی ظرفیتهای
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اشتغال را ندارند و همچنین در پرداخت هزینههای ثابت و متغیر خود را نیز ناتوان
هستند .مجموع این تعامالت خانوارها و بنگاهها را به عاملهای بدبین تبدیل کرده ،که
بهنوبه خود منجر به کند شدن پویایی کل و رکود ناشی از بدهی شده است ،بهگونهای
که نظرات بدبینانه اعتبار پیدا کرده و رفتار گلهای سبب سرایت بدبینی بین عاملها
شده است .این نوسانات کوچک بهتدریج در طول زمان منجر به نوسانات بزرگ شده و
روی متغیرهای اقتصاد کالن تأثیر گذاشته و بازخورد این تغییرات روی متغیرهای
اقتصاد کالن ،مجدداً بر روی احساسات خانوار و بنگاه تأثیر گذاشته و آنها دوباره رفتار
خود را با توجه به این تغییرات کالن ،تعدیل کردهاند .این حلقههای بازخوردی بهطور
متناوب ادامه پیدا کرده و نوسانات کوچک در نهایت سبب رکود اقتصادی و عمیقتر
شدن این رکود شده است ،که پیشبینی میشود این وضعیت تا سال  2024ادامه
داشته باشد.

-2-5پيشنهادها 
در شبیهسازی انجام شده ابزار سیاستی که سیاستگذار در اختیار دارد ،میزان بهره
پرداختی به سپردههای بانکی میباشد .دو فرض را در نظر گرفته شده است .اول اینکه
فرض شده است که اگر میزان بهره بانکی به  10درصد کاهش یابد و دوم فرض شده که
اگر به  24درصد افزایش یابد ،چه تغییری در رفتار مالی خانوار و بنگاه مماهده میشود .

-1-2-5ابزارسياستیسودپرداختی10درصد 
فرض شده است که سود پرداختی در دو دهه گذشته  10درصد باشد ،رفتار مالی
خانوار و بنگاه چگونه خواهد بود.

منبع :یافتههای تحقیق
شكل-3نتايجسودپرداختی10درصد 
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شکل  ،3از چپ باال به پایین نمان میدهد اگر نرخ سود در طی دو دهه  10درصد
پرداخت شود میزان احتکار نقدینگی خانوار در حدود  25درصد و منطبق با میزان هدف
آنها در شرایط عادی میباشد؛ اما این نکته قابل ذکر است که بهطور تجربی ثابت شده
استزمانیکه میزان سود پرداختی بانکها به سپردهها کاهش یافته ،نقدینگی خانوار به
بازار طال و ارز سرازیر شده است .بسیاری از خانوارها به دلیل حفظ ارزش پول خود وارد
بازارهای طال و ارز شدهاند .ارزش دستمزدهای دریافتی آنها روندی افزایمی به خود
گرفته و دورههای بیکاری به کمتر از  2ماه ،کاهش و اهرم بنگاه به کمتر از زمانی که
سود پرداختی حدود  18درصد است ،کاهش یافته است .با سود پرداختی  10درصد،
تعداد متقاضیان کار کاهش مییابد ،نرخ ظرفیت اشتغال بنگاهها همچنان  15درصد
همانند نرخ سود پرداختی  18درصد میباشد ،میزان خودکفائی بنگاه کاهش مییابد ،اما
کمتر از میزان آن در سود پرداختی  18درصد میباشد و ظرفیت اشتغال حدود 800
نفر با توجه به فرض  5000خانوار میباشد.

-2-2-5ابزارسياستیسودپرداختی24درصد 
در اینجا فرض میشود اگر طی دو دهه گذشته نرخ سود پرداختی  24درصد باشد،
رفتار مالی خانوار و بنگاه چگونه میشود.

منبع :یافتههای تحقیق
شكل-4نتايجسودپرداختی24درصد 
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شکل  ،4از چپ باال به پایین نمان میدهد که اگر در دو دهه گذشته سود
پرداختی به سپردهها  24درصد تعیین میشود ،ارزش دستمزدهای دریافتی تقریباً ثابت
و میزان احتکار نقدینگی خانوار در حدود  10درصد کاهش مییابد و مدت زمان بیکاری
حدود  2ماه و اهرم بنگاه افزایش داشته ،که بیش از سالهایی است که سود  10و یا
18درصد پرداخت شده است .با سود پرداختی  24درصد متقاضیان شغل حدود 800
نفر از  5000نفر خانوار فرض شده است ،نرخ ظرفیت حدود  15درصد است و
خودکفائی مالی بنگاه به بیش از  40درصد افزایش مییابد ،درحالیکه در سود پرداختی
 10و  18درصد خودکفائی مالی بنگاه روندی نزولی و منفی داشته است ،اگر نرخ سود
به  24درصد افزایش یابد ،خودکفائی مالی بنگاه نیز افزایش پیدا میکند.
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چكيده 
یکی از مهمترین اهداف کمورها دستیابی به رشد اقتصادی است .برای رسیدن به این
هدف ،شناخت عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی ضروری است .هدف از انجام این مطالعه
استفاده از مدل رگرسیون فازی با ضرایب متقارن و نامتقارن برای بررسی عوامل مؤثر بر رشد
اقتصادی ایران ،با تأکید بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی و بخش بانکی در ایران برای دوره
زمانی  1376 -1396است .نتایج مدل رگرسیون فازی با ضرایب متقارن بیانگر آن است که
افزایش توسعه مالی ،بیثباتی رشد اقتصادی را با توجه به بانک محور بودن بخش مالی در
اقتصاد ایران کاهش میدهد .نتایج مدل رگرسیون فازی با ضرایب نامتقارن نمان میدهند که
عوامل مورد بررسی ،تأثیر ثابتی بر رشد اقتصادی دارند ،که نمان میدهد ،سیاستگذاران قبل
از اقدام به هرگونه ارتباط با کموهای خارجی باید به تأمین زیرساختهای الزم و توسعه منابع
برای افزایش توان رقابتی کمور و جذب سرریزهای احتمالی سرمایهگذاری مستقیم خارجی
بپردازند .با توجه به اهمیت تأثیر شاخص توسعه مالی بر رشد اقتصادی ،میتوان بیان کرد که
گسترش سیستمهای مالی از پیششرطهای الزم جهت اثرگذاری مثبت جریانهای ورودی
سرمایه بر رشد اقتصادی میباشد.
طبقهبندی F23, O16, O40, E58: JEL
واژههایکليدی :سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،بخش بانکی ،رگرسیون فازی ،ضرایب
متقارن و نامتقارن
* .نویسنده مسئول ،شماره تماس09136788959 :
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-1مقدمه
با توجه به اهمیت رشد اقتصادی ،انجام سرمایهگذاری در زمینههای مختلف یکی از
چالشهای مهم در نظامهای اقتصادی بهشمار میرود .سرمایهگذاری ثابت از یکسو به
پسانداز بخش خصوصی و مخارج عمرانی دولت و از سوی دیگر به جذب سرمایه کافی
بهمنظور تأمین منابع مالی طرحهای اقتصادی وابسته است (مهدوی و همکاران1383 ،م.
همچنین بیمتر کمورهای در حال توسعه برای ایجاد رونق اقتصادی و اشتغال و دستیابی
به رشد و توسعه اقتصادی پایدار با ممکل کمبود منابع سرمایهگذاری مواجه میباشند.
کمبود درآمدهای ارزی ناشی از صادرات و نرخ ناعادالنه مبادله که بیمتر به زیان
صادرکنندگان کاالها و مواد اولیه خام در حال تغییر است و وجود انبوه جمعیت و مصرف
باال ،از عواملی است که منابع پساندازی قابل تبدیل به سرمایهگذاریهای مولد را در این
کمورها بهشدت محدود کرده است (مهدوی و همکاران1383 ،م .جبران عقبماندگی و
دستیابی به توسعه پایدار ،مستلزم سرمایهگذاری و بهرهگیری از مزیتهای نسبی و
ظرفیتهای اقتصادی کمورها است .در این میان نقش سرمایهگذاریهای خارجی بسیار
برجسته است .سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،رشد اقتصادی را رونق میبخمد و از
طریق رشد اقتصادی ،منافع سرمایهگذار خارجی گسترش مییابد .عالوه بر این
سرمایهگذاری مستقیم خارجی معموالً به همراه تکنولوژی پیمرفته و مدرن ،سازماندهی
و مدیریت برتر را وارد کمور میکند و میتواند بهعنوان موتور رشد در کمورهای کمتر
توسعه یافته عمل کند .ورود سرمایهگذاری مستقیم خارجی میتواند سرمایهگذاری
محلی را بهوسیله افزایش سرمایهگذاری داخلی از طریق ارتباطات در زنجیره تولید،
هنگامیکه شرکتهای خارجی ،نهادههای ساخته شده بهصورت محلی را خریداری
مینمایند و یا هنگامیکه بنگاههای خارجی ،نهادههای واسطه را برای بنگاههای محلی
عرضه و تأمین میکنند ،تحریک کند .بهعالوه ورود سرمایهگذاری مستقیم خارجی
میتواند ظرفیت صادرات کمور میزبان را افزایش دهد و سبب شود که کمور در حال
توسعه ،درآمد ارزی بیمتری را جذب کند .همچنین با ایجاد فرصتهای شغلی جدید و
افزایش انتقال تکنولوژی ،مرتبط است و سبب بهبود کلی رشد اقتصادی در کمورهای
میزبان میگردد (موتمنی و همکاران1392 ،م .پیش از دهه  ،1970براساس مدلهای
رشد نئوکالسیکی که رشد را نتیجه انباشت نهادههای تولید همراه با بازدهی کاهنده
معرفی میکند ،تفکر غالب اقتصادی بر آن بوده است که سرمایهگذاری مستقیم خارجی
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از طریق انتقال سرمایه و تحت تأثیر قرار دادن متغیرهای زیر سبب افزایش سطح تولید و
در نتیجه رشد اقتصادی میشود:
افزایش موجودی سرمایه داخلی کمور میزبان :ورود سرمایهگذاری مستقیم خارجی
از طریق ایجاد رونق اقتصادی ،سرمایهگذاری داخلی را تحریک میکند و منجر به انباشت
موجودی سرمایه داخلی میشود.
افزایش اشتغال :ورود سرمایههای خارجی در قالب سرمایهگذاری مستقیم خارجی
به کمور میزبان موجب افزایش تقاضا برای نیروی کار و در نتیجه افزایش سطح اشتغال
میشود.
افزایش پسانداز :سرمایهگذاری مستقیم خارجی مکمل پساندازهای داخلی بوده و
شکاف پسانداز  -سرمایهگذاری را در کمورهای درحال توسعه کاهش میدهد و سبب
افزایش سطح تولید میشود.
افزایش درآمدهای مالیاتی :حضور بنگاههای چند ملیتی در کمورهای درحال توسعه
سبب میشود که این کمورها به منابع مالیاتی جدیدی دست یابند و شکاف درآمدهای
مالیاتی پیشبینی شده و تحقق یافته را از این طریق جبران کنند (موتمنی و همکاران،
1392م.
در رابطه با عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی ،تحقیقات زیادی در ایران و جهان انجام
شده است .در ایران نیز در بیمتر تحقیقات انجام گرفته با استفاده از مباحث
اقتصادسنجی به بررسی عامل مؤثر بر رشد اقتصادی پرداخته شده است ،این در حالی
است که عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی در حال تغییر و نوسان بودهاند .در این تحقیق با
استفاده از نگرشی جدید تأثیر عدم قطعیت عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی مدلسازی
شدهاند؛ و تالش بر آن بوده است که با استفاده از رگرسیون فازی با ضرایب متقارن و
نامتقارن ،حداکثر دامنه تأثیرگذاری هر یک از متغیرها بررسی و محاسبه شوند ،لذا
مسأله اصلی مورد بررسی در این تحقیق ،تحلیل تأثیر عدم قطعیت عوامل مؤثر بر رشد
اقتصادی در ایران است .با توجه به اینکه مطالعات زیادی به بررسی عوامل مؤثر بر رشد
اقتصادی کمورهای گوناگون پرداختهاند .در تمامی مطالعات انجام شده برای بررسی
رابطه بین عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی از مدلهای اقتصادسنجی که برای تصریح به
اطالعات کامل و قطعی نیاز دارد ،استفاده شده و این در حالی است که عوامل مؤثر بر
رشد اقتصادی در حال تغییر و نوسان بوده و همچنین عوامل مؤثر بر این مؤلفهها نیز
حالت نوسانی دارند ،بنابراین با توجه به این نوسانات و عدم قطعیت ،نیازمند الگویی
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هستیم که این عدم قطعیت را مدلسازی کند .نوآوری این مطالعه ،بررسی تأثیر عدم
قطعیت متغیرهای سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،شاخص توسعه مالی ،تولید ناخالص
داخلی سرانه ،درجه باز بودن اقتصاد و شاخص متوسط سالهای تحصیل بر رشد
اقتصادی ایران است برای این منظور از رگرسیون فازی با ضرایب متقارن و نامتقارن
استفاده خواهد شد .سازماندهی این مقاله به این شرح است :ابتدا به تمریح مبانی نظری
مربوط به موضوع و مرور برخی از مطالعات و پژوهشهایی که در این حوزه انجام شده
است ،پرداخته خواهد شد .سپس الگوی مورد نظر طراحی و معرفی میشود و با استفاده
از دادههای موجود برآورد خواهد شد .در انتها نیز با توجه به بررسیهای آماری،
جمعبندی و نتیجهگیری بحث ارائه میشود.
-2مبانینظری
عوامل بسیاری بر رشد اقتصادی مؤثر هستند .در این تحقیق بر اساس تئوری
اقتصادی در ادبیات تجربی به بررسی متغیرهای مؤثر بر رشد اقتصادی پرداخته شده
است که در ادامه به اختصار تمریح میشوند .در کنفرانس تحقیقات و توسعه سازمان
ملل؛ سرمایهگذاری مستقیم خارجی متضمن مناسبات بلندمدت معرفی شده و آن را
منعکس کننده کنترل و نفع مستمر شخصیت حقیقی و حقوقی یک کمور در شرکتی
خارج از موطن سرمایهگذار دانستهاند .سرمایهگذاری مستقیم خارجی در دایرهالمعارف
پالگریو ،تملک داراییها توسط سرمایهگذار در خارج موطن خود تعریف شده است .از
دیدگاه کوین ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی نوعی از سرمایهگذاری است که بهمنظور
کسب منفعت دائمی و همیمگی در مؤسسهای مستقر در کموری غیر از کمور
سرمایهگذار صورت میگیرد و نتیجه آن کسب حق رأی مؤثر در مدیریت شرکت یا
مؤسسه میباشد (بهکیش1394 ،م .سرمایهگذاری مستقیم خارجی با فراهم کردن
سرمایهگذاری خارجی ،رشد اقتصادی را رونق میبخمد و از طریق رشد اقتصادی ،منافع
سرمایهگذار خارجی گسترش مییابد .عالوه بر این سرمایهگذاری مستقیم خارجی معموالً
به همراه تکنولوژی پیمرفته و مدرن ،سازماندهی و مدیریت برتر وارد کمور میشود .در
مطالعه برنزیتن ،گرگوریو و لی (1988م ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی بهعنوان موتور
رشد در کمورهای کمتر توسعهیافته شناخته شده است .آنها بر این عقیدهاند که اثرات
سودمند سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی تنها از طریق افزایش انباشت
سرمایه نیست ،بلکه از طریق کارایی باالتری که این نوع سرمایهگذاری به خاطر فناوری
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پیمرفته دارد ،حاصل میشود .همچنین رانا و دولینگ 1نیز معتقدند که اثر مثبت
سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی به دلیل افزایش کارایی سرمایه در اثر
انتقال تکنولوژی پیمرفته و ذخیره انرژی حاصل میشود .افزایش سرمایهگذاری مستقیم
خارجی از یکسو موجب افزایش سرمایهگذاری در کمور میزبان میشود و از سوی دیگر
بهواسطه نقش مکملی که در زنجیره تولید دارد ،ظرفیت صادرات کمور را افزایش
میدهد .این امر موجب میشود که کمور در حال توسعه ،درآمد ارزی بیمتری را جذب
کند .همچنین با ایجاد فرصتهای شغلی جدید و افزایش انتقال فناوری سبب بهبود رشد
اقتصادی در کمورهای میزبان میشود .لذا تجارت و جریانهای ورودی عاملی مهمی در
فرآیند رشد اقتصادی شناخته شدهاند (اصغری و رفسنجانیپور1392 ،م
در کمورهای توسعه نیافته نظریات مخالف و موافقی درباره این نوع سرمایهگذاری
وجود دارد .به نظر مخالفان ،این گونه سرمایهگذاریها نوعی استعمار اقتصادی و تالش
برای کنترل دوباره مستعمرات قبلی است و کمور میزبان را به کمورهای خارجی وابسته
میکند .همچنین ورود تکنولوژی نامرتبط با اقتصاد کمور میزبان و کوتاهی شرکتهای
خارجی در راهاندازی صنایع کمور میزبان یا آموزش صنعتگران آنها از جمله دالیل
مخالفان میباشد .از سوی دیگر موافقان معتقدند که چون این گونه سرمایهگذاریها در
کمورهای غربی نتیجه داده است ،پس در جاهای دیگر نیز نتیجه خواهد داد (نجارزاده و
ملکی1384 ،م .بهطور کلی سرمایهگذاری مستقیم خارجی به دالیل زیر میتواند بر رشد
اقتصادی اثرگذار باشد )اصغری و رفسنجانی پور1392،م :اوالً یک منبع تمکیل سرمایه
است که بهطور مستقیم بر رشد اقتصادی تأثیر دارد .از سویی این سرمایهگذاری به شکل
غیرمستقیم بر رشد اقتصادی تأثیر میگذارد ،بهطوریکه بر سایر متغیرهای کالن
اقتصادی نظیر اشتغال ،صادرات ،مصرف و پسانداز تأثیر گذاشته است ،که رشد این
متغیرها در حقیقت رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهد .همچنین سرمایهگذاری
مستقیم خارجی بر کیفیت سرمایهگذاری نیز مؤثر است .ثانیاً سرمایهگذاری مستقیم
خارجی بهصورت مجموعهای با مدیریت کارا و تکنولوژی پیمرفته در اختیار کمور میزبان
قرار میگیرد .ثالثاً سرمایهگذاری مستقیم خارجی سبب افزایش ذخایر ارزی میشود که
این بهنوبه خود موجب افزایش اعطای اعتبارات به بخش خصوصی شده و به این ترتیب،
افزایش تولید را به همراه خواهد داشت .رابعاً تولیدات ناشی از سرمایهگذاری مستقیم
1. Rana & Dowling
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خارجی در کمور میزبان میتواند بهعنوان داده تولید برای سرمایهگذاران داخلی مورد
استفاده قرار گرفته و سبب افزایش رشد شود (اصغری و رفسنجانی پور1392 ،م.
سرمایهگذاری مستقیم خارجی تحت تأثیر عواملی است که این عوامل بستر الزم
برای رشد اقتصادی را فراهم میکند اهم این عوامل را میتوان بهصورت ذیل تمریح کرد
(مهدوی1383 ،م:
 .1الگوی تخصیص  :FDIبرخی اقتصاددانان معتقدند که  FDIبا توجه به
بخشهایی که در اقتصاد جذب میشود ،اثر متفاوتی بر رشد اقتصادی خواهد گذاشت.
سینگر1950( 1م ،بیان میکند که سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کمورهای کمتر
توسعهیافته اثرات سودمندی را به همراه ندارد؛ زیرا  FDIبیمتر در بخشهای اولیه این
کمورها جذب میشود ،درحالیکه تقاضا برای این کاالها از نظر درآمدی بیکمش است و
منافع حاصل از تغییر تکنولوژیکی ایجاد شده توسط  FDIدر این بخشها ،در اثر کاهش
قیمتها به مصرفکننده منتقل میشود و از طریق افزایش درآمد به تولیدکننده منتقل
نمیشود؛ اما  FDIدر بخش صنایع مدرن ،منجر به رشد اقتصادی میشود ،نه تنها به
دلیل آنکه تولید سریعتر را موجب میشود؛ بلکه به این دلیل که سطح عمومی تحصیالت،
مهارتها ،ابداعات و ذخیره تکنولوژی و ایجاد تقاضای جدید را به همراه خود دارد.
 .2درجه توسعه یافتگی کمور :با توجه به مطالعه انجام شده توسط تیسی (1994م
اثر  FDIبر رشد اقتصادی در کمورهای کمتر توسعهیافته بیمتر است.
2
 .3استراتژی تجاری :بگواتی  :در فرضیه معروف خود به آزمون کارایی ناشی از FDI
بسته به توسعه صادرات یا جایگزینی واردات میپردازد .او چنین استدالل میکند که
استراتژی  ،EPمیانگین نرخ ارز مؤثر در صادرات را با میانگین نرخ ارز مؤثر در واردات برابر
میکند .در نتیجه این استراتژی از نظر تجارت ،خنثی است یا تورشی ندارد؛ اما استراتژی
 ،ISمنجر به افزایش نرخ ارز مؤثر وارداتی نسبت به نرخ ارز مؤثر صادراتی شده و بنابراین
به سمت حمایت از فعالیتهای جانمین واردات تورش دارد؛ بنابراین بگواتی معتقد است
که استراتژی توسعه صادرات در مقایسه با استراتژی جایگزینی واردات ،گرایش بیمتری
به جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی دارد .از سویی استراتژی توسعه صادرات از کانال
سرمایهگذاری مستقیم خارجی تأثیر زیادی درافزایش رشد اقتصادی دارد ،زیرا استراتژی
جایگزینی واردات وابستگی شدیدی به تعرفهها و سهمیههای تجاری دارند ،که منجر به
1. Singer
2. Buagatti
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اختالالت عظیمی در بازارهای محصول و عوامل تولید میشود .بدین ترتیب نه تنها
سرمایهگذاری مستقیم خارجی کمتری در کمور جذب میشود؛ بلکه موجب کاهش رشد
اقتصادی میشود .در طرف مقابل در استراتژی  ،EPتأکید بر خنثی بودن سیاست بین
بخشهای وارداتی و صادراتی است .در نتیجه این استراتژی میتواند منجر به بازار آزاد
عوامل و تخصیص منابع بر اساس مزیت نسبی شود و بدین ترتیب نه تنها  FDIبیمتری
به کمور وارد میشود؛ بلکه رشد اقتصادی بیمتری را نیز با جذب  FDIشاهد خواهیم
بود؛ زیرا رقابت به وجود آمده منجر به تمویق هزینههای تحقیق و توسعه و
سرمایهگذاری در سرمایه انسانی میشود ،که بر اساس مدلهای رشد درونزا منجر به
رشد اقتصادی بیمتر خواهد شد.
 .4توسعه سیستم مالی :توسعه سیستم مالی در کمور میزبان یکی از پیششرطهای
الزم برای اثرگذاری مثبت  FDIبر رشد اقتصادی است .سیستم مالی توسعهیافته منجر به
تخصیص کارای منابع و بهبود قدرت جذب یک کمور در رابطه با جریانهای ورودی
 FDIمیشود .بدین ترتیب اثرات سرریز تکنولوژیکی ناشی از  FDIبه بیمترین مقدار خود
خواهد رسید.
ايهگذاریمستقيمخارجیبررشداقتصادیکشورهایکمترتوسعهيافته 
تأثيرسرم 

کمورهای در حال توسعه برای رشد اقتصادی به انباشت سرمایه و تکنولوژی نیاز
دارند .از آنجا که منبع انباشت سرمایه ،سرمایهگذاری است؛ بنابراین ،برای انجام
سرمایهگذاری میباید یا پسانداز الزم در سیستم مالی وجود داشته باشد و یا دولت
بتواند با استفاده از هزینههای عمرانی سرمایهگذاری الزم را انجام دهد ،ولی ممکل
موجود در کمورهای در حال توسعه این است که در این کمورها با پایین بودن پسانداز
و پایین بودن کارایی سرمایهگذاری به دلیل عقبماندگی تکنولوژیکی منابع ،برای
سرمایهگذاری کافی نیست .یکی از منابعی که میتواند کمبود انباشت سرمایه را جبران
کند ،استفاده از سرمایهگذاری خارجی است .از بین انواع مختلف سرمایهگذاری خارجی،
سرمایهگذاری مستقیم خارجی به دلیل مزیتهای مانند انتقال تکنولوژی ،ارتباط با
بازارهای بینالمللی ،انتقال مهارتهای مدیریتی و غیره منبعی مناسبتر برای انباشت
سرمایه و به دنبال آن ارتقای رشد اقتصادی است .سرمایهگذاری مستقیم خارجی با
تأثیرگذاری برکارایی سرمایهگذاری داخلی تأثیرگذار میتواند بر رشد اقتصادی تأثیر
مثبتی داشته باشد ،البته این تأثیر به وضعیت توسعه بازار مالی کمور میزبان بستگی
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دارد این رابطه را میتوان بهعنوان تأثیر ترکیبی سرمایهگذاری مستقیم خارجی و توسعه
بازار مالی بر کارایی سرمایهگذاری یا بهرهوری کل عوامل تولید در نظر گرفت (احمدزاده
و ضرونی1396 ،م.
نظامهای مالی کارآمد با شناسایی و تأمین مالی فرصتهای مناسب کسب و کار،
تجهیز پساندازها ،پوشش و متنوعسازی ریسک و همچنین تسهیل مبادالت کاالها و
خدمات ،موجب گسترش فرصتهای سرمایهگذاری میشوند .از سوی دیگر ،افزایش
کارایی در سیستم مالی در نهایت با بهبود تخصیص منابع ،ارتقای سرمایهگذاری و
تسریع در انباشت سرمایه ،موجبات رشد باالتر اقتصادی را فراهم میآورد .همچنین،
سیستمهای مالی کارآمد موانع تأمین مالی خارجی را کاهش داده و با تسهیل شرایط
دسترسی واحدهای تولیدی و صنعتی به سرمایه خارجی ،زمینه گسترش سرمایههای
خارجی و رشد اقتصادی را فراهم میکنند .با گسترش بازارهای مالی ،امکان و زمینههای
مختلف سرمایهگذاری شکل میگیرد و بخش خصوصی قادر است انواع راهکارهای
مناسب با نیازهای خود برای پسانداز در شرایط با ریسک کمتر را انتخاب کند.
همچنین از طریق تجهیز منابع حاصل از وجوه پسانداز کنندگان و هدایت آنها به
فعالیتهای اقتصادی سودآور و دارای ارزشافزوده باال ،میتواند سبب افزایش رشد
اقتصادی شود .بخش مالی با کاهش هزینههای مبادله در اقتصاد در نهایت سبب ارتقای
سطح پسانداز ،انباشت سرمایه و رشد فناوری میشود .توسعه مالی زمانی اتفاق میافتد
که توانایی بازار مالی در انجام این وظایف توسعه یابد و تصمیمگیری برای پسانداز و
سرمایهگذاری را بهبود دهد و در نهایت موجب رشد اقتصادی شود .سرمایهگذاری
مستقیم خارجی و سیاستهای توسعه بازار مالی میتواند ناکارایی در تولید را کاهش
دهد .این واقعیت از آنجا نمأت میگیرد که کمورهایی که از جذب سرمایهگذاری
مستقیم خارجی بیمتر و همچنین از بازارهای مالی توسعه یافتهتری برخوردارند ،رشد
اقتصادی سریعتری را تجربه کردهاند .درحالیکه تأثیر ساختار مالی بر ساختار اقتصادی
آنچنان مهم است که بدون داشتن یک بخش مالی کارا نمیتوان منابع خارجی را
جذب کرد .توسعه سیستمهای مالی سبب افزایش کارایی در تخصیص منابع میشود و
ظرفیت کمور میزبان را در جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی افزایش میدهد .یکی
از مهمترین کانالهای انتقال آثار سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی
توسعه فناوری است ،که همراه با جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی قابل دسترس
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میباشد .مهمترین دلیل تأثیر مثبت یک سیستم مالی توسعه یافته بر فرآیند ترویج
فناوری از طریق سرمایهگذاری مستقیم خارجی عبارت است از:
الف -بیمتر شرکتهای داخلی برای به هنگام کردن ،تجهیز فناوری جدید و نیز ارتقای
مهارت کارکنان خود نیاز به سرمایهگذاری دارند .در تجزیه و تحلیل برنامههای
سرمایهگذاری ،توسعه سیستمهای مالی داخلی بانکها و بازارهای سرمایه و سهام ،میزان
توسعه شرکتهای داخلی را از طریق تأمین منابع خارجی روشن میکند .ب -از آنجا که
سرمایهگذاری در فنآوریهای جدید ،نسبت به دیگر پروژههای سرمایهگذاری ،از ریسک
باالتری برخوردار است ،سیستم مالی بهطور عام و مؤسسههای مالی ویژه بهطور خاص
در کاهش این ریسک مؤثرند .بدین طریق کارآفرینان با انگیزه داخلی ،عمالً به هنگام
کردن فنآوریهای موجود یا تجهیز فنآوریهای جدید ارائه شده توسط شرکت خارجی
را بر عهده گرفته و موجب افزایش سرعت ،خالقیت و فنآوری میشوند .ج -سیستمهای
مالی توسعه یافته میتوانند وامهای مورد نیاز شرکتهای خارجی را تأمین کنند ،تا آنها
فعالیتهای خود را در کمور میزبان توسعه دهند .این مسئله افق سرریز فنآوری جدید
به شرکت داخلی را افزایش خواهد داد .در حقیقت بخمی از سرمایهگذار مستقیم
خارجی ،دادههای مالی است که شرکتهای خارجی برای تأمین منابع خود از طریق
قرض یا سهام در بازارهای مالی کمور میزبان ،سرمایهگذاری میکنند؛ بنابراین کیفیت و
در دسترس بودن بازارهای مالی داخلی بر نفوذ سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،در
ترویج فناوری در کمور میزبان تأثیرگذار است (احمدزاده و ضرونی1396 ،م.

تأثيرنوساناتاقتصادیبررشداقتصادی 
در تئوریهای سنتی اقتصاد کالن ،عاملی که بتواند عدم قطعیت تولید و رشد
اقتصادی را در بلندمدت به یکدیگر پیوند دهد ،وجود نداشته است .بیمتر مدلهای رشد
در آن زمان ،مدلهای رشد نئوکالسیکی بودهاند که در آن بهره روی ،عامل برونزا در
رشد و منبع ایجاد عدم قطعیت در نظر گرفته شده است .از دهه  80میالدی به بعد و با
پیدایش مدلهای رشد درونزا که رشد اقتصادی را تابع رشد سرمایه انسانی و هزینههای
تحقیق و توسعه در نظر گرفته ،ارتباط بین این دو متغیر و امکان تأثیر عدم قطعیت بر
رشد اقتصادی مطرح شده است .براساس مبانی نظری ،به نظر میرسد که عدم قطعیت
بر بهرهوری ،سرمایهگذاری ،تحقیق و توسعه اثر میگذارند که این متغیرها همه از عوامل
مؤثر بر رشد بلندمدت اقتصادی هستند .چگونگی تأثیر نوسانات اقتصادی بر رشد
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اقتصادی ،یکی از موضوعاتی است که از دهه  1990تاکنون توجه بسیاری از اقتصاددانان
را به خود معطوف کرده است .نتایج گزارش بانک جهانی در سال  1991نمان داده است
که کمورهایی که ثبات اقتصادی بیمتری داشته و در آنها سیاستهای دولت بهصورت
مناسب اجرا شده است ،عملکرد بهتری نسبت به کمورهای بیثبات داشتهاند .فیمر
(1993م ،ثبات اقتصادی را وضعیتی میداند که در آن شرایط زیر برقرار باشند:
الف -نرخ تورم پایین و قابل پیشبینی باشد .ب -نرخ واقعی بهره ،برای سرمایهگذاری
مناسب باشد .ج -سیاست مالی عاری از نوسان و اختالل و پایدار باشد و بودجه دولت به
خوبی مدیریت شو د ،به عبارت دیگر نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی در
سطح قابل قبولی حفظ شود (فزاینده نباشدم و استفاده از اعتبارات سیستم بانکی برای
تأمین بدهیها در سطح حداقل قرار گیرد .د -نرخ ارز در سطحی نزدیک به مقدار
تعادلی آن تعیین شود.
1
در حقیقت مطالعهی رومر (1996م ،سرآغازی بر انبوه مطالعاتی که به بررسی اثر
نوسانات اقتصادی بر رشد اقتصادی پرداختهاند ،میباشد .براساس این مطالعات ،نوسانات
اقتصادی از سه منبع مهم ناشی میشود -1 ،نوسانات تولید داخلی -2 ،عدم ثبات در
اجرای سیاستهای داخلی  -3نوسانات خارجی .رمی و رمی نمان دادهاند که بیثباتی
اقتصادی از هر منبعی که ناشی شود ،در نهایت منجر به کاهش رشد اقتصادی خواهد
شد .بررسی وضعیت متغیر تولید ناخالص داخلی و سایر متغیرهای کالن اقتصادی
کمورها نمان میدهد که این متغیرها همواره حول مسیر رشد بلندمدت خود در نوسان
میباشند ،بهطوریکه رشد آنها ،گاهی بیمتر از رشد بلندمدت و گاهی کمتر و یا منفی
بوده است .تولید کاال ها و خدمات در هر کموری طی یک دوره زمانی ممخص از عوامل
گوناگونی هم چون جنگ ،انقالب ،شوکهای نفتی ،سیاستهای پولی و مالی ،افزایش
بهرهوری و ...تأثیر میپذیرد؛ بنابراین ،رشد اقتصادی نیز از این عوامل تأثیر پذیرفته و
دچار نوسان میشود و موجب شکلگیری ادوار تجاری در اقتصاد میشود (سرلک،
1395م .امروزه عدم قطعیت بهعنوان پدیدهای اجتنابناپذیر در علوم اقتصادی جایگاه
ویژهای را به خود اختصاص داده است و به همین علّت تحلیلهای عدم قطعیت بخمی
از حوزه دانش نظری اقتصاد و عرصه تصمیمگیری تجربی مالی و اقتصادی را تمکیل
میدهد .همچنین در تجزیه و تحلیل مسائل کالن و سیاستگذاریهای اقتصادی،
1. Romer
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بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی از اهمیت خاصی در شناخت الگوی اقتصاد کالن و
اثر بخمی و کارایی سیاستهای بازرگانی کمورها برخوردار است ،از اینرو هر تغییر و
تحولی که در عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی کمور رخ دهد در فرآیند رشد تأثیر به
سزایی خواهد داشت (موسوی1392،م.
-3پيشينة پژوهش 
نظرات بسیاری در رابطه با اثر مبهم سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی
وجود دارد )جرج و گرینوی2004،1م .برخی از مدلهای اقتصادی بیان میکند که رابطه
میان سرمایهگذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی به مداخله عوامل دیگر ممروط
است .بهعنوان مثال ،مدلی که توسط هرمس و لنسینک2003(2م ارائه شده است،
پیشبینی میکنند که اثر سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی ممروط به
توسعه بازارهای مالی کمورهای میزبان است (فرزین و همکاران1391 ،م .در مطالعات
گوناکون از جمله مطالعه ،عبدی و طاهری بازخانه (1400م ،با استفاده از روش تحلیل
در حوزه زمان فرکانس تأثیر تورم بر رشد اقتصادی بررسی شده است .برخی دیگر از
مطالعات نیز از نظر عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی در سالهای اخیر به ارزیابی رشد
اقتصادی پرداختهاند از جمله میتوان به مطالعه محمد زاده و همکاران (1400م که تأثیر
کارآفرینی بر رشد اقتصادی را بررسی کردهاند ،اشاره کرد .آدنیی و همکاران2012( 3م،
در مطالعهای به بررسی ارتباط علّی بین سرمایهگذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی با
وارد کردن توسعه مالی برای پنج کمور کوچک در حال توسعه ساحل عاج ،گامبیا ،غنا،
نیجریه و سیرالئون در دوره زمان  1970تا  2005پرداختهاند .نتایج نمان میدهد که
اندازه توسعه مالی در کمورهای غنا ،گامبیا و سیرالئون بهمنظور بهرهگیری از مزایای
سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی مهم است .آنها به روز رسانی ساختار
مالی را بهمنظور کسب رشد مطلوب اقتصادی بر اثر ارتقاء سرمایهگذاری مستقیم خارجی
پیمنهاد کردهاند .لی چی2010( 4م ،رابطه بین سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،توسعه
مالی و رشد اقتصادی را برای  44کمور طی دوره (1996-2005م بهطور تجربی از
طریق دادههای تابلویی مورد ارزیابی قرار دادهاند .شاخصهای توسعه مالی مورد استفاده
1. Gorg, & Greenaway
2. Hermes & Lensink
3. Adeniyi et al
4. Li Chee, Y.
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در این مطالعه بدهیهای نقد به تولید ناخالص داخلی و اعتبارات اعطایی به بخش
خصوصی توسط مؤسسات مالی به تولید ناخالص داخلی میباشد .از متغیرهای کنترل
تولید ناخالص داخلی سرانه اولیه ،تمکیل سرمایه ناخالص ،مخارج مصرفی دولت به
تولید ناخالص داخلی ،بازبودن تجاری ،نسبت ثبتنام دوره متوسطه ،رشد جمعیت و
شاخص اثربخمی دولت استفاده شده است .نتایج این مطالعه نمان میدهد که توسعه
بخش مالی نقش مهمی در افزایش تأثیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر رشد
اقتصادی دارد و تأثیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی و توسعه مالی مکمل میباشند.
توصیههای سیاستی بهمنظور افزایش تأثیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی و توسعه مالی
بر رشد اقتصادی کمورهای در حال توسعه و کمتر توسعهیافته نیز مورد بحث قرار
گرفته است .چیانگ لی و پینگ چانگ2011( 1م ،به بررسی تأثیرگذاری سرمایهگذاری
مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی با توجه به سطح توسعه مالی پرداختهاند .آنها برای این
منظور با استفاده از مدل تصحیح خطا و همانباشتگی از دادههای ساالنه برای دوره زمانی
 1970تا  2002برای  57کمور جهان استفاده کردهاند و آنها به این نتیجه رسیدهاند که
شاخصهای توسعه مالی اثر بزرگتری نسبت به سرمایهگذاری مستقیم خارجی در رشد
اقتصادی در بلندمدت میگذارند .عمران و بلبل2003( 2م ،به بررسی ارتباط
سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،توسعه مالی و رشد اقتصادی در چارچوب کمورهای
عربی که بهطور عمده سیستم مالی آنها مبتنی بر بانک است ،پرداختهاند .نتایج نمان
میدهد که سرمایهگذاری مستقیم خارجی اگر با سطح آستانهای از توسعه متغیرهای
مالی بهطور متقابل اثر کند ،اثر مطلوبی بر رشد اقتصادی خواهد داشت .خان2007( 3م،
ارتباط بین سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،بخش مالی داخلی و رشد اقتصادی برای
پاکستان را در طول دوره  1972تا  2002مورد بررسی قرار داده است .نتایج مطالعه که با
استفاده از رویکرد همانباشتگی آزمون باند انجام شده است نمان میدهد که در
کوتاهمدت و بلندمدت در صورتیکه سیستم مالی داخلی حداقل در سطح خاصی از
توسعهیافتگی قرار داشته باشد ،جریان  FDIتأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی خواهد داشت.
نتایج بیمتر نمان میدهد که شرایط مالی داخلی بهتر نه تنها به جذب شرکتهای
خارجی برای سرمایهگذاری در پاکستان کمک میکند ،بلکه مزایای سرمایهگذاری
1. Chiang Lee & Ping Chang
2. Omran & Bolbol
3. Khan
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خارجی را به حداکثر میرساند .جالئی و صباغ پورفرد (1388م ،در تحقیقی اثر
سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر رشد را از مسیر بازارهای مالی برای ایران بررسی
کردهاند .در این مطالعه ابتدا تأثیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در
ایران ممخص و سپس برای تعیین ثبات این نقش از متغیرهای کنترلی استفاده شده
است .با توجه به تصریح مدل و برآوردهای انجام شده ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی
عامل اثرگذاری بر رشد اقتصادی در ایران محسوب میشود .با وارد کردن متغیرهای
کنترلی ممخص شده است که تأثیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی
بیمعنا و مبهم است ،بنابراین متغیرهای مالی مورد توجه قرار گرفتهاند تا هم پایداری
تأثیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در ایران ممخص و هم تأثیر
بازارهای مالی بر اثر سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی آشکار شود .بر
اساس نتایج به دست آمده ،توسعه بازارهای مالی موجب افزایش اثر سرمایهگذاری
مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در ایران خواهد شد .مهدوی و مهدوی (1388م ،به
بررسی تأثیر بازار مالی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در ایران برای
سالهای  1990تا  2005با استفاده از روش  ARDLپرداختهاند .نتایج نمان میدهد که
توسعۀ بازار مالی ایران در حدی نیست تا موجب تأثیرگذاری معنادار سرمایهگذاری
مستقیم خارجی بر تولید ناخالص داخلی گردد .عالوه بر این ،شاخص بازار مالی بر تولید
ناخالص داخلی تأثیر منفی را نمان داده است .مهدوی ،رحمان و روح ا ...مهدوی
(1390م ،در مطالعهای با عنوان «تأثیرگذاری سرمایهگذاری مستقیم خارجی و توسعه
بازارهای مالی بر رشد اقتصادی ایران» ،به بحث پیرامون رابطه سرمایهگذاری مستقیم
خارجی ،توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی در ایران پرداخته است .نتایج برآورد
مطالعه آنها نمان میدهد که در ایران ضریب سرمایهگذاری مستقیم خارجی و شاخص
بازار مالی به تنهایی در کوتاهمدت و بلندمدت تأثیر معنادار بر تولید ناخالص داخلی
ندارند؛ ولی شاخص اثر ترکیبی سرمایهگذاری مستقیم خارجی و بازار مالی  -البته زمانی
که شاخص بازار مالی نسبت اعتبارات اعطایی بانکها به کل بخشها باشد ،در بلندمدت
و کوتاهمدت دارای تأثیر مثبت و معنادار بر تولید ناخالص داخلی است .مهدوی و دیگران
(1389م ،در مقالهای با عنوان «تأثیر توسعه بازار مالی در تأثیرگذاری سرمایهگذاری
مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کمورهای میزبان با استفاده از روش دادههای
تابلویی» ،به بررسی این موضوع پرداختهاند .نتایج این مطالعه نمان میدهد در
کمورهای کمتر توسعهیافته از لحاظ بازار مالی ،با مقایسه شاخص سرمایهگذاری مستقیم
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خارجی و اثر ترکیبی سرمایهگذاری مستقیم خارجی و شاخصهای بازار مالی ،ضریب
سرمایهگذاری مستقیم خارجی کمتر از ضریب اثر ترکیبی است؛ ولی معنیدار بودن این
تأثیر بستگی به این دارد که بازار مالی در حد کافی توسعه یافته باشد .تقی پور و
همکاران (1392م ،در پژوهش خود رابطه بین سیاست آزادسازی مالی ،نهادهای قانونی و
توسعۀ بخش مالی را با توجه به تجربۀ ده کمور در حال توسعه در دورة 1973-2009
بررسی کرده و بر اساس آن پیمنهادهایی در خصوص نحوه اجرای این سیاست برای
اقتصاد ایران داده است .یافتههای این پژوهش نمان میدهد که سیاست آزادسازی مالی
تأثیری مثبت بر توسعه مالی کمورها داشته است ،بنابراین ،سیاستهای مختلف
آزادسازی در بخش مالی داخلی مانند کاهش کنترل نرخ بهره و اعتبارات بانکی ،کاهش
موانع ورود به بخش مالی برای افزایش رقابت و افزایش سهم بخش خصوصی از مالکیت
بخش بانکی و همچنین آزادسازی در بخش مالی خارجی مانند کاهش میزان محدودیت
جریان ورود و خروج بینالمللی سرمایه و کاهش استفاده از چند نرخی بودن ارز برای
تبدیل مبادالت سرمایه میتواند اثر مثبتی بر توسعه بخش مالی داشته باشد؛ اما میزان
اثربخمی این سیاست در توسعه بخش مالی در کمورهایی که نهادهای قانونی و نظارتی
آنها از کیفیت باالیی برخوردارند ،بیمتر بوده است .سرمایهگذاری مستقیم خارجی تحت
تأثیر عواملی است که این عوامل بستر الزم برای رشد اقتصادی را فراهم نمیکند
)مهدوی1383 ،م .در مطالعات انجام شده از جمله :سلطانی و اچی2012( 1م ،ری و
مندال2012( 2م ،کرستوسکا و پتروسکا2012( 3م و آنتیوی و همکاران2013( 4م ،نتایج
مبهمی در رابطه با اثر سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی وجود دارد.
-4روشتحقيق
پس از معرفی نظریه مجموعههای فازی توسط پروفسور لطفی علی عسگر زاده،
دانممند ایرانی تبار ،در سال  ،1965موضوع مدلسازی و تحلیل رگرسیونی در محیط
فازی مورد توجه پژوهمگران علوم نظری و کاربردی قرار گرفته است .منظور از
مدلسازی و تحلیل رگرسیونی در محیط فازی عبارت است از همه وضعیتهایی که از
1. Soltani & Ochi
2. Roy & Mandal
3. Krstevska, & Petrovska
4. Antiwi et al.
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لحاظ متغیرهای مورد مطالعه ،پارامترهای مدل فازی باشند .انواع مدلهای رگرسیون
فازی عبارتند از:
 .1مدلهای رگرسیون امکانی فازی،
 .2مدلهای رگرسیون کمترین مربعات فازی،
 .3مدلهای رگرسیون مبتنی بر تحلیل بازهای.
مدلهای رگرسیون امکانی ،بهترین معادله رگرسیون را با مینیمم کردن میزان
فازی بودن بهدست میآورند ،درحالیکه مدلهای رگرسیون مجموع مربعات با مینیم
کردن مجموع مربعات خطاها یعنی اختالف بین خروجیهای مماهداتی و محاسباتی
این کار را انجام میدهند .مدلهای مبتنی بر تحلیل بازهای ،ضرایب و دادههای معادله
رگرسیون را بهصورت بازهای در نظر میگیرند.
رگرسیون امکانی :1رگرسیون امکانی نخستین بار توسط تاناکا و همکاران در سال
(1982م معرفی شده است .مدل آنها یک مدل با ضرایب فازی بوده که برای مدلسازی
دادههای ورودی-خروجی دقیق پیمنهاد شده است .برآورد پارامترهای فازی مدل (اعداد
فازی مثلثیم با حل یک مسئلۀ برنامهریزی خطی به دست میآید که در آن ،تابع هدف
که باید کمینه شود ،مجموع پهناهای ضرایب است و قیود مربوط طوری تنظیم میشوند
که مقدار مماهده شدة متغیر وابسته با یک درجۀ خاص ،عضو مجموعه فازیِ برآورد
شده باشد .چون تابع عضویت مجموعههای فازی اغلب بهعنوان توزیعهای امکانی
توصیف میشود ،لذا این رویکرد را رگرسیون امکانی مینامند .رویکرد اولیۀ تاناکا و
همکاران ،مورد بررسی و نقد بسیار قرار گرفته و البته ،همراه با اصالحات و گسترشهای
اساسی بسیاری ،بهعنوان رگرسیون فازی معرفی شده است .در یک ارزیابی کلی،
میتوان گفت که روشهای رگرسیون امکانی ،مناسب مدلسازی دادههای کم اندازة
هستند .توجیه منطقی مناسبی دارند و به مفروضات خاصی نیاز ندارند .از سوی دیگر،
این روش به دادههای پرت حساس هستند .روشهای رگرسیون امکانی ،این مزیت را نیز
دارند که در آنها ،اساساً و فقط از روشها و مفاهیم ریاضیات فازی استفاده میشود؛ به
عبارت دیگر ،این گونه نیست که ابتدا چند روش (یعنی معیار /مفهومم کالسیک در نظر
گرفته شوند و سپس این روشها (معیارها /مفاهیمم به محیط فازی تعمیم داده شوند؛
بلکه اساس و مبنای رگرسیون امکانی ،برگرفته از نظریه امکان و ریاضیات فازی است .از
1. Possibilistic Regression
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مطالعات داخلی در ارتباط با کاربرد رگرسیون امکانی میتوان به مطالعه میرزایی یگانه و
ارقامی (1386م ،طاهری و ماشین چی (1392م اشاره کرد.

-5مدلرگرسيون فازیباضرايبمتقارنونامتقارن 
صورت کلی مدل رگرسیونی با ضرایب فازی بهصورت رابطه (1م است.
̃0 + A
̃ 1 x1 + A
̃ 2 x2 + ⋯ + A
̃ n xn
̃
Y = f(x, A) = A
( 1م
که در آن  ̃Yمتغیر وابسته یا در اصطالح خروجی فازی استx = (x1 , x2 , … xn ) ،
̃ 0, A
̃1 , … . A
بردار متغیرهای مستقل یا اصطالحاً بردار ورودی و } ̃ n
 A = {Aیک مجموعه
از اعداد فازی است .مجموعهای از دادههای معمولی بهصورت
)  (y1 , x1 ), (y2 , x2 ) … . . , (ym , xmدر اختیار قرار دارد .میخواهیم پارامترهای فازی
̃1 , … . A
̃n
 ̃A0 , Aرا بهگونهای تعیین کنیم که مدل (1م بر اساس برخی از معیارهای
نیکویی برازش ،بهترین برازش را با دادههای مذکور داشته باشد .چون در ادامه از اعداد
مثلثی برای ضرایب مدل ،یعنی  ̃A0تا ̃ n
 Aاستفاده میشود ،لذا به یادآوری چند نکته
دربارهی این اعداد پرداخته میشود  .از آنجا که هر عدد فازی مثلثی را میتوان بهصورت
̃ = (a, s L , s R )T
 Aنمان داد که در آن  aمقدار نما  s Lو  s Rبه ترتیب پهنای چپ و
پهنای راست ̃
 Aهستند ،اگر  s R ≠ s Lآنگاه عدد فازی مثلثی  Aرا نامتقارن میگوییم.
L R
در این حالت تابع عضویت ̃ Aرا با توجه به سه ممخصه  a, s , sمیتوان بهصورت
رابطه (2م نوشت:
( 2م

a − sL ≤ x ≤ a

a < x ≤ a + sR

a−x

1 − sL
{ = )̃ (x
A
x−a
1 − sR

-1-5مراحلحلالگوريتممسئلهبرنامهخطیبرایحالتمتقارن 
بهمنظور برآورد مراکز و پهنای راست و چپ دهکهای درآمدی ،مدل رگرسیون
فازی با ضرایب فازی متقارن و نامتقارن در قالب الگوریتم مسئله برنامه خطی به شرح
زیر است (تاناکا 1و همکاران1982 ،م:
 -1ابتدا تابع هدف مطابق با رابطه (3م محاسبه میشود .تابع هدف2m ،
محدودیتهای تولید شده توسط  mمماهدهsi ،ها مقادیر پهنا n ،تعداد متغیرهاxji ،
نماندهنده مماهده  jام متغیر  iام است.
1. Tanaka
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Z = 2ms0 + 2 ∑ni=1(si ∑m
) j=1 xji

( 3م
 -2مطابق با رابطه (4م ،پهنای راست محاسبه میشود .در این رابطه  hنماندهنده
درجه عضویت 𝑠0 ،مقدار پهنا 𝑎0 ،مرکز xji ،نماندهنده مماهده  jام متغیر i
ام و  yiخروجی فازی است.
n
n
(1 − h)s0 + (1 − h) ∑i=1(s0 xji ) + a0 + ∑i=1(s0 xji ) ≥ + yi
( 4م
 -3مطابق با رابطه (5م ،پهنای چپ محاسبه میشود .در این رابطه  hنماندهنده
درجه عضویت 𝑠0 ،مقدار پهنا a0 ،مرکز xji ،نماندهنده مماهده  jام متغیر i
ام و 𝑖𝑦 خروجی فازی است.
(1 − h)s0 + (1 − h) ∑ni=1(s0 xji ) − a0 − ∑ni=1(s0 xji ) ≥ − yi
( 5م
 -4برای حل مسئله برنامهریزی خطی تابع هدف و محدودیتها به ترتیب مطابق
مرحله اول ،دوم و سوم انجام میشود.
L
مراکز  aiو پهنای راست  siRو چپ  siدر مسئله بهینهسازی برای درجههای
عضویت  h= 0/ 1تا  h= 0/ 9محاسبه و رسم میشوند.

-2-5مراحلحلالگوريتممسئلهبرنامهخطیبرایحالتنامتقارن
 -1ابتدا تابع هدف مطابق با رابطه (6م محاسبه میشود:
Z = m(s0L + s0R ) + ∑ni=1[(s0L + s0R ) ∑m
( 6م
]) j=1 xji
 -2مطابق با رابطه (7م پهنای راست محاسبه میشود .در این رابطه  k iبیانگر
ضریب کمیدگی است.
n
L
n
L
(1 − h)K 0 s0 + (1 − h) ∑i=1(K i si xji ) − a0 − ∑i=1(a0 xji ) ≥ + yi
( 7م
 -3مطابق با رابطه (8م پهنای چپ محاسبه میشود.
𝑖𝑦 (1 − h)K 0 s0L + (1 − h) ∑ni=1(K i siL xji ) − a0 − ∑ni=1(a0 xji ) ≥ −
( 8م
 -4برای حل مسئله برنامهریزی خطی تابع هدف و محدودیتها به ترتیب مطابق
مرحله اول ،دوم و سوم انجام میشود.
L
 -5مراکز  aiو پهنای راست  siRو چپ  siدر مسئله بهینهسازی برای درجههای
عضویت  h = 0/ 1تا  ،h = 0/ 9محاسبه و رسم میشوند.
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دادههاو تصريحمدل 
 -3-5
برای بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی در ایران برای سالهای 1376-1398
اطالعات مربوط به متغیرهای مذکور از سایت بانک مرکزی ایران دریافت شده است .در
این مطالعه برای بررسی عدم قطعیت عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی در ایران از مدل
رگرسیون فازی استفاده شده است کاربرد رگرسیون فازی در مطالعه حاضر آن را از
سایر مطالعات متمایز کرده است ،چرا که با استفاده از رگرسیون فازی میتوان از طریق
درجه عضویتهای مختلف میزان تأثیر عدم قطعیت متغیرهای مورد بررسی را بر رشد
اقتصادی ارزیابی کرد .در حقیقت به هر میزان که درجه عضویت از عدد یک به درجه
عضویت  0/1نزدیکتر شود ،میزان عدم قطعیت در متغیرها افزایش مییابد و میتوان
تأثیر آنها را بر رشد اقتصادی ارزیابی کرد .از سوی دیگر در این مطالعه با توجه به
ویژگی رگرسیون فازی میتوان برای هر یک از ضرایب مقدار متوسط و حداکثر
تأثیرگذاری را ممخص کرد.
آلفرو و همکارانش (2003م ،در تحقیقی به بررسی ارتباط بین سرمایهگذاری
مسدتقیم خارجی و توسدعه بازار مالی رشد اقتصادی پرداختهاند .آنها در این تحقیق
ابتدا به تمریح ساختار مفهدومی در دو قسدمت رفتار بنگاه و رفتار خانوارها در قالب
مباحث خرد پرداخته و سپس با استفاده از مبانی نظدری در ایدن زمینه مدلی مناسب را
تمکیل دادهاند .در مرحله بعد آلفدرو و همکارانش بدا اسدتفاده از دادههای  71کمور
مدل زیرا برآورد میکنند .در مطالعات رومر (1991م ،استرلی و کری (2004م و وینترز
(2000م ،نتیجه بازبودن درجه اقتصادی بر رشد اقتصادی بررسی شده است که بهصورت
رابطه (9م ممخص میشود.
)GDP = f(FDI, FIN, OPEN, F ∗ FDI
(9م
که در آن  GDPتولید ناخالص داخلی FDI ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی به
نسبت تولید ناخالص داخلی FIN ،شاخص توسعه مالی OPEN ،درجه باز بودن اقتصاد و
 Fاز ضرب دو متغیر مربوط به شاخصهای توسعه مالی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی
به دست آمده است .برخی از مدلهای اقتصادی بیان میکنند که رابطه بین
سرمایهگذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی به مداخله عوامل دیگر از جمله درجه
توسعهیافتگی بازارهای مالی ممروط است .با توجه به هدف این مقاله متغیرهای مورد
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بررسی بر اساس مطالعه لوین2000( 1م و عمران و بلبل2003( 2م انتخاب شدهاند که
بهصورت ذیل بیان میشوند ،که بر اساس ادبیات جهانی مدلهای رشد میتوان رشد
اقتصادی را تابعی عوامل زیر در نظر گرفت.
)GDP = f(FDI, FD, RYN, F, OPEN, IY, HC, L
(10م
که در آن  GDPتولید ناخالص داخلی FDI ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی به
نسبت تولید ناخالص داخلی FD،شاخص توسعه مالی بهصورت میانگین وزنی از چهار
شاخص :نسبت  M2به تولید ناخالص داخلی ،نسبت بدهی بخش خصوصی به سیستم
بانکی به تولید ناخالص داخلی ،نسبت داراییهای بانک مرکزی به تولید ناخالص داخلی و
نسبت داراییهای بانکهای سپرده پذیر به تولید ناخالص داخلی با روش تجزیه به
مؤلفههای اصلی بهعنوان شاخص ترکیبی محاسبه شده RYN ،تولید ناخالص داخلی
سرانه که از نسبت تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت بر تعداد جمعیت به دست آمده،
 Fاز ضرب دو متغیر مربوط به شاخصهای توسعه مالی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی
به دست آمده OPEN ،درجه باز بودن اقتصاد است ،که بهصورت حاصل جمع صادرات و
واردات کاال و خدمات به تولید ناخالص داخلی محاسبه شده IY ،نرخ سرمایهگذاری
است و از نسبت سرمایهگذاری به تولید ناخالص داخلی به دست آمده HC،شاخص
متوسط سالهای تحصیل از دادههای سرمایه انسانی بارو و لی (2010م استخراج شده و
 Lکل نیروی کار را نمان میدهد.
برآوردمدلرگرسيونفازی 
در این بخش رگرسیون فازی ،با فرض ابهام در ضرایب در خصوص تحلیل رشد
اقتصادی (با توجه به متغیرهای مستقل که  X1سرمایهگذاری مستقیم خارجیX2 ،
تولید ناخالص داخلی سرانه X3 ،شاخص  Fاز ضرب دو متغیر مربوط به شاخصهای
توسعه مالی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی X4 ،نرخ سرمایهگذاری X5 ،شاخص
توسعه مالی X6 ،کل نیروی کار X7 ،شاخص سرمایه انسانی X8 ،درجه بازبودن اقتصادم،
برآورد خواهد شد .تعداد مماهده بیست و دو سال است .قبل از انجام برآورد ضرایب
فازی تمام دادهها نرمالیز شدهاند اهمیت نرمالسازی دادهها آن است که بزرگی یا
کوچکی هر یک از متغیرها مبنا و مالک انتخاب یا نقش آن متغیر در مدلسازی
1. Levine
2. Omran and Bolbol
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تأثیرگذار نخواهد بود و همه متغیرها دارای اهمیتی برحسب وزنها یا ضرایبی که توسط
مدل ایجاد میشوند ،خواهند بود؛ و از اپراتور مینیمم برای مینیمم کردن تابع هدف با
توجه به قیدها که در مجموع  44قید میباشد ،استفاده شده است .پس از تمکیل قیدها
و حل معادلۀ خطی با توجه به  hهای گوناگون مقادیر  si, ai i=با استفاده از
نرم  ،GAMSمحاسبه شده است .با حل مسئله برنامهریزی خطی جوابهای آن
در جدول (1م نمان داده شده است .همچنین مقدار مینیمم شده تابع هدف نیز برای
 h = برابر با  z = 4.815میباشد که با استفاده از ضرایب فازی مدل بهصورت زیر به
دست میآید:
0)Tو A4=(0و0)Tو A3=(0و 0)Tو A2=(0و 0)Tو A1=(88.06و 0)TوA0=(0
0)Tو A8=(4.91و0)Tو A7=(0و 6323.7)Tو A6=(0و9.975)TوA5=(23.59
حال به ازای مقادیر متغیرهای مستقل و تغییر مقادیر  hمقدار خروجی فازی
پیشبینی میشود .نتیجه پیشبینی در جدول (1م نمان داده شده است .در این جدول
خروجی فازی یک عدد مثلثی متقارن همراه با نما و پهنای هر متغیر بیان شده است.
همانطور که مالحظه میشود؛ تغییر مقادیر  hمراکز ̃ i
Aها را تغییر نمیدهد؛ اما مقادیر
 S6و  S5و  Zرا تحت تأثیر قرار داده است و این یعنی ابهام خروجی  ̃Yبا افزایش h
بیمتر میشود.

تحقيقاتاقتصادی (نشريهعلمی)/دوره،56شمارة،4زمستان/1400ص761-780

جدول-1برآوردضرايبمتقارندررگرسيونخطیفازی
Z

a8

a7

a6

a5

a4

a3

a2

a1

2/67
3/00
3/43
4/01
4/81
6/01
8/02
1/20
2/40

4/91
4/91
4/91
4/91
4/91
4/91
4/91
4/91
4/91

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

23/59
23/59
23/59
23/59
23/59
23/59
23/59
23/59
23/59

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

88/06
88/06
88/06
88/06
88/06
88/06
88/06
88/06
88/06
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S7 S8 a0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

S6

S5

3/15
3/95
4/51
5/26
6/32
7/90
1/05
1/58
3/16

5/54
6/23
7/12
8//31
9/97
12/46
16/62
24/93
49/87

S0 S1 S2 S3 S4

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

h

0/1
0/2
0/3
0/4
0/5
0/6
0/7
0/8
0/9
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در ادامه محاسبه ضرایب متقارن رگرسیون فازی ،پهنای چپ و راست برای
درجههای عضویت  0/1تا  0/9در جدول (1م و نمودارهای  1تا  9در ضمیمه نمان داده
شده است؛ پهنای چپ و راست برای رشد اقتصادی در ایران مصداق دارد .نکته
قابلتوجه در نتایج آن است که در درجههای عضویت  0/1تا  0/9نمای رشد اقتصادی
ثابت مانده است و رفتار باثباتی دارد .در این مطالعه با استفاده از رگرسیون فازی که در
بخش چهارم به شرح آن پرداخته شده ،مراحل برآورد پهنای راست و چپ رشد اقتصاد
بیان شده است که در این بخش الزم است به کاربرد پهنای راست و چپ در تحلیل
رشد اقتصادی اشاره شود .از آنجا که در مطالعات اقتصادی بررسی تأثیر عدم قطعیت
متغیرها اهمیت زیادی دارد و این عدم قطعیتها بر روی سایر متغیرها تأثیرگذار
هستند ،از این رو میتوان با استفاده از رگرسیون فازی ،پهنا یا به عبارت دیگر دامنه
انحراف متغیرها را محاسبه کرد .منظور از پهنای راست آن است که زمانی عدم قطعیت
متغیرهای مستقل یا مؤثر بیمترین تأثیر را بر رشد اقتصاد دارند ،رشد اقتصادی تا چه
میزان افزایش مییابد .از سویی پهنای چپ بیانگر آن است که کمترین تأثیر عدم
قطعیت متغیرهای مستقل یا مؤثر تا چه میزان رشد اقتصادی را کاهش میدهد .با توجه
به مفهوم  hکه بیانکننده میزان ابهام در مدل است ،با کاهش مقدار  hمقدار فازی بودن
و ابهام در مدل افزایش مییابد و با افزایش در مقدار  hمقدار فازی بودن و ابهام در مدل
کاهش مییابد ،به عبارت دیگر هر چه مقدار  h =0/5به مقدار  h =1نزدیک میشود،
ابهام در مدل کاهش مییابد همچنین معموالً در مطالعات انجام شده برای مقادیر کمتر
از  h =0/5شرایط بیثبات و برای مقادیر بزرگتر از  ،h =0/5شرایط با ثبات اقتصادی در
نظر گرفته میشود .با توجه به نتایج مطالعه حاضر ،از آنجا که برای  h =0/1تا h =0/9
مقدار نما برای سرمایهگذاری مستقیم خارجی (a1م و شاخص توسعه مالی (a5م ثابت
مانده ،اما حداکثر تأثیر شاخص توسعه مالی (S5م نسبت به سرمایهگذاری مستقیم
خارجی (S1م افزایش یافته است .در حقیقت با توجه به این ویژگی در رشد اقتصادی
در ایران میتوان گفت که با افزایش توسعه مالی ،بیثباتی رشد اقتصادی ایران کاهش
مییابد و با بهبود توسعه مالی ،منابع و شرایط الزم برای رشد اقتصادی باثبات فراهم
میشود و موجب ایجاد یک رفتار باثبات رشد اقتصادی خواهد شد .از سویی افزایش هر
یک از متغیرها (با توجه به نقش درآمدهای نفتی و مخارج مصرفی دولت در اقتصادم و
تمکیل سرمایه ،موجب کاهش بیثباتی رشد اقتصادی ایران میشود .این امر به دلیل
افزایش هر کدام از این متغیرها میباشد که از منابع رشد اقتصادی در ایران محسوب
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میشوند و تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی داشتهاند و موجب میشوند که رشد اقتصادی در
درازمدت افزایش یابد و از بیثباتی آن کم شود .همچنین با توجه به نتایج رگرسیون
فازی با ضرایب نامتقارن؛ تغییر ضرایب کمیدگی ،هیچ تغییری در مقدار تابع هدف
ایجاد نمیکند؛ چرا که ابعاد مختلف توسعه مالی نتوانسته است ،علّت رشد اقتصادی در
ایران باشد .مداخله گسترده دولت در بازار مالی و بهویژه سهم باال و ناکارآمد دولت در
مالکیت بانکها ،موجب ناکارایی سیستم مالی شده است .به بیان دیگر ،مالکیت دولتی
بانکها آثار مثبت بالقوه مورد انتظار توسعه مالی بر بخش واقعی اقتصاد ایران را تخریب
کرده است.
جدول (2م ،نتایج ارزیابی شبیهسازی عدم قطعیت متغیرهای کالن بر ضریب جینی
دهکهای درآمدی به کمک رگرسیون فازی در درجههای عضویت  h =0/1تا  h =0/9را
نمان میدهد .با توجه به مفهوم  hکه بیانکننده میزان ابهام در مدل است ،با کاهش
مقدار  hمقدار فازی بودن و ابهام در مدل افزایش مییابد و با افزایش در مقدار  ،hمقدار
فازی بودن و ابهام در مدل کاهش مییابد به عبارت دیگر هر چه مقدار  h =0/5به
مقدار  h = 1نزدیک میشود ،ابهام در مدل کاهش مییابد .همچنین معموالً در مطالعات
انجام شده برای مقادیر کمتر از  ،h =0/5شرایط بیثبات و برای مقادیر بزرگتر از h =0/5
شرایط با ثبات اقتصادی در نظر گرفته میشود .در این مطالعه از تمامی معیارها از
جمله میانگین مربع خطا ،1مجذور میانگین مربع خطا ،2میانگین قدر مطلق خطا،3
میانگین قدر مطلق درصد خطا 4برای ارزیابی الگو و نیز ارزیابی قدرت پیشبینی استفاده
شده است .الگوی مورد استفاده در تمامی معیارهای ارزیابی نتایج مطلوبی داشته است.
متداولترينمعيارهایارزيابیمدلرگرسيونفازیباضرايبمتقارن 

جدول-2

درجه عضویت
درجه عضویت 0/1
درجه عضویت 0/2
درجه عضویت 0/3

MSE

RMSE

MAE

MAPE

3/012
2/122
2/653

1/460
2/925
2/029

0/014
0/015
0/016

0/284
0/515
0/006

1. Mean square error
2. Root Mean Square Error
3. Mean Absolute Present Error
4. Mean absolute error

660

،شمارهی،4زمستان 1400

تحقيقاتاقتصادی/دورهی56



درجه عضویت
درجه عضویت 0/4
درجه عضویت 0/5
درجه عضویت 0/6
درجه عضویت 0/7
درجه عضویت 0/8
درجه عضویت 0/9

MSE

RMSE

MAE

MAPE

3/809
3/485
2/573
1/918
0/235
1/517

4/721
1/641
1/592
0/043
0/035
0/014

0/018
0/019
0/007
1/043
1/075
1/440

1/008
0/214
0/622
0/181
0/170
0/208

منبع :یافتههای تحقیق

نتايجحلالگوريتممسئلهبرنامهخطیبرایرگرسيونفازیباضرايبنامتقارن 

در این بخش از مطالعه به توضیح چگونگی انجام مراحل الگوریتم مسئله برنامه
خطی برای حالت نامتقارن پرداخته میشود .یکی از دالیل استفاده از رگرسیون فازی با
ضرایب متقارن و نامتقارن در این مطالعه ،انعطافپذیری آن در تحلیل رشد اقتصادی
میباشد .بررسی نتایج حاصل از رگرسیون فازی با ضرایب نامتقارن از لحاظ تحلیلهای
اقتصادی و بررسی رفتار غیرخطی رشد اقتصادی و عوامل مؤثر بر آن اهمیت فراوانی
دارد و میتوان تحلیل دقیقی از رفتارهای غیرخطی رشد اقتصادی برآورد کرد؛ بنابراین
الزم است که ابتدا توضیح مختصری از رگرسیون فازی با ضرایب نامتقارن بیان شود این
آنالیز در دو مرحله (مطابق با مرحله  5-1تا  5-3الگوریتم مسئله برنامه خطی برای
حالت نامتقارنم انجام میشود در مرحله اول با استفاده از ضرایب کمیدگی دلخواه
) (k0, k1, …,k8و با توجه به جدول (3م برای ضرایب کمیدگی مقادیر  1و  2/5و 3/5
بهطور دلخواه انتخاب شده است .روش آنالیز انجام شده به این شکل است که مقادیر
ضریب کمیدگی ) (k1, …,k8در عدد یک ثابت نگه داشته میشود و ضریب کمیدگی
 k0با توجه به مقادیر دلخواه انتخاب شده ،تغییر میکند .با توجه به ماهیت مدلهای
رگرسیون فازی برای هریک از ضرایب متغیرهای مستقل یک مقدار متوسط و یک مقدار
حداکثر (گستره فازیم محاسبه میشود در جدول (3م نتایج بر پایه درجه عضویت 0/5
درج شدهاند .همانطور که از این جدول مماهده میشود ،با تغییر ضرایب کمیدگی
هیچ تغییری در مقادیر  s5, s6, a2, a5, a7, a8به وجود نیامده است و سایر مقادیر مراکز و
پهنای فازی صفر است .مراحل دوم آنالیز با افزایش  kبهطور هم زمان و تا اندازهای که
در جدول (4م لحاظ شده است برای چند مقدار  kانجام شده است و نتایج بر پایه درجه
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عضویت  0/5در جدول (4م درج شدهاند و تغییری قابل مالحظهای در مقادیر مراکز و
پهنای فازی به وجود نیامده است (مقادیری که صفر بودهاند برای کاهش حجم جدول
حذف شدهاندم به نظر میرسد ،با توجه به نتایج جدولهای  3و( 4به ضمیمه مراجعه
شودم که از آنالیزهای مختلف ضریب کمیدگی انجام شده است ،میتوان بیان کرد هیچ
تغییری در مقدار تابع هدف و ضرایب به وجود نیامده است ،از این رو میتوان مدل با
ضرایب متقارن را بهعنوان مدل نهایی پذیرفت.
بحث 
مطالعات داخلی و خارجی گوناگونی (که در ادبیات موضوع عنوان شدم به بررسی
عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی ایران پرداختهاند که با استفاده از روشهای اقتصادسنجی
از جمله رگرسیون کالسیک ،ارتباط و میزان تأثیرگذاری متغیرهای مستقل بر رشد
اقتصادی را بررسی کردهاند .از جمله مطالعه استادی (1395م ،عوامل مؤثر بر رشد
اقتصادی ایران و اثر افزایش قیمت حاملهای انرژی را تحلیل میکند که در این مطالعه
از سیستم معادالت همزمان به روش حداقل مربعات دو مرحلهای استفاده شده است.
مظفری و همکاران (1396م ،با استفاده از مدل رگرسیون خطی به بررسی عوامل مؤثر بر
رشد اقتصادی با تأکید بر مخارج بهداشتی و افزایش قیمت مواد غذایی پرداخته است.
در همین راستا فرج زاده (1396م با استفاده از الگوی رشد تعمیمیافته نئوکالسیک،
عوامل تعیینکننده رشد اقتصادی ایران را با هدف تحلیل نقش انواع سرمایه در رشد
اقتصادی مورد بررسی قرار داده است .قنبری و میرزاپور باباجان (1397م ،عوامل مؤثر بر
رشد اقتصادی با تأکید بر شاخص توسعه انسانی در کمورهای منتخب در حال توسعه را
به روش  GMMبررسی میکند .همانطورکه مالحظه میشود ،در بیمتر مطالعات برای
بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی از روشهای اقتصادسنجی استفاده شده است؛ اما
در این مطالعه از رگرسیون فازی که نای بیمتری در مدلسازی و تجزیه و تحلیل دارد،
استفاده شده است ،بهگونهای که مقادیری برای هر پارامتر و متغیر خروجی که بیانگر
رشد اقتصادی است ،برآورد شده است .در نتیجه ،رگرسیون فازی از رگرسیون معمولی
کاراتر عمل میکند ،چرا که در رگرسیون کالسیک تنها یک مقدار ممخص برای متغیر
مستقل (رشد اقتصادیم محاسبه میشود .از آنجا که مدلهای اقتصادسنجی بنا به دالیل
ساختاری برای تصریح به اطالعات کامل و قطعی نیاز دارند ،این در حالی است که
عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی حالت نوسانی دارند؛ بنابراین با توجه به این نوسانات و عدم
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قطعیت نیازمند یک مدلسازی دقیق هستیم .مدل رگرسیون فازی با توجه به
انعطافپذیری بسیار زیاد نسبت به رگرسیون کالسیک ،با برآورد پهنای راست ،چپ و
نمای رشد اقتصادی قدرت توزیعدهندگی فوقالعادهای دارد .از سوی دیگر در تحلیل
مربوط به رشد اقتصادی به کمک رگرسیون فازی از مفهوم درجه عضویت استفاده
میشود .با استفاده از مفهوم درجه عضویت (hم میتوان عدم قطعیت در متغیرهای
اقتصادی را لحاظ کرد .با توجه به مفهوم  hکه بیانکننده میزان ابهام در مدل است ،با
کاهش مقدار  ،hمقدار فازی بودن و ابهام در مدل افزایش مییابد و با افزایش در مقدار
 ،hمقدار فازی بودن و ابهام در مدل کاهش مییابد به عبارت دیگر هر چه مقدار h =0/5
به مقدار  h=1نزدیک میشود ،ابهام در مدل کاهش مییابد .از سوی دیگر مراکز فازی
بیانگر تأثیرگذاری مقدار ثابت و پهنای فازی نماندهنده نوسان هر یک از متغیرها است.
با توجه با این ویژگیها مدل رگرسیون فازی با ضرایب متقارن و نامتقارن انعطافپذیری
زیادی در مدلسازی و تجزیه و تحلیل دارد.
-6نتيجهگيری 
در این مطالعه با استفاده از رگرسیون فازی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی مورد
بررسی قرار گرفته و مقادیری برای هر پارامتر و متغیر خروجی که بیانگر رشد اقتصادی
است ،برآورد شده است .مطالعات بسیاری در زمینۀ عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی انجام
شده است؛ که در آنها با استفاده از روشهای اقتصادسنجی از جمله رگرسیون کالسیک،
ارتباط و میزان تأثیرگذاری متغیرهای مستقل بر رشد اقتصادی بررسی شده است.
مدلهای اقتصادسنجی بنا به دالیل ساختاری برای تصریح به اطالعات کامل و قطعی
نیاز دارند ،این در حالی است که عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی ،حالت نوسانی دارند از
این رو مدل رگرسیون فازی از طریق درجههای عضویت ،تأثیر عدم قطعیت متغیرهای
اقتصادی را در مدلسازی در نظر میگیرد .نتایج این مطالعه از ابعاد مختلف قابل بررسی
است از یک بعد ضرایب گستره فازی (که بیانگر بیمترین تأثیرگذاری متغیرها استم
نمان میدهد که در درجههای عضویت پایین که نماندهنده افزایش عدم قطعیت
متغیرهای اقتصادی مؤثر بر رشد اقتصادی است ،شاخص توسعه مالی کمترین تأثیر را بر
رشد اقتصادی دارد .با افزایش درجه عضویت که نماندهنده کاهش عدم قطعیت در
متغیرهای اقتصادی میباشد ،تأثیر شاخص توسعه مالی بر رشد اقتصادی افزایش
مییابد؛ که نماندهنده اهمیت شاخص توسعه مالی بر رشد اقتصادی است .شاخص
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توسعه مالی یکی از کلیدهای بالقوه در افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی است و در
صورتی میتواند منجر به رشد و سرمایهگذاری بیمتر اقتصادی شود که بتواند زمینه
مناسب جهت تخصیص بهینه منابع را فراهم کرده و سبب افزایش کارایی سرمایه شود.
رشد غیرتورمی بلندمدت اقتصادی ،افزایش تولید و اشتغال ،نیازمند تجهیز منابع مالی و
تخصیص بهینه آن در اقتصاد ملی است و این مهم با کمک بازارهای مالی سازمانی یافته
و کارآمد که در آن تنوع ابزارهای مالی ،ایجاد فضای رقابتی و شفافیت اطالعات وجود
دارد میسر خواهد بود ،زیرا کارآمدی بازار مالی مستلزم روانسازی معامالت و افزایش
نقدینگی و فراهم نبودن شرایط مدیریت ریسک است .از بعد دیگر در این مطالعه به
کمک رگرسیون فازی پهنای راست و چپ رشد اقتصادی برآورد شده است .بررسی
گستره ضرایب فازی برای کل نیرو نیز حاکی از آن است که تقریباً در بیمتر درجههای
عضویت تأثیر ثابتی بر رشد اقتصادی دارد ،که این موضوع میتواند یکی از ضعفهای
اساسی در افزایش رشد اقتصاد کمور تلقی شود ،که براساس یک برنامهریزی دقیق،
سنجیده و به موقع از طرف دولت آموزشهای الزم به نیروی کار داده شده و با طراحی
و اجرای سیاستهای مناسب به مدیریت منابع انسانی توجه بیمتری شود .نکته مهم
دیگر این است که کمیت و کیفیت نیروی کار هم زمان مورد توجه قرار گیرد تا نیروی
کار از نظر تخصص و تواناییها و مهارتهای خود در جایگاههای شغلی متناسبی قرار
گرفته و تأثیر این شاخص بسیار مهم بر جریان تولید و در نتیجه بر فرآیند رشد
اقتصادی اثر بخشتر باشد .همچنین نتایج نمان میدهند که با افزایش درجه عضویت
که بیانگر کاهش عدم قطعیت در تأثیرگذاری عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی است ،موجب
افزایش دامنه پهنای راست و رشد اقتصادی میشود ،که نماندهنده پتانسیلهای نهفته
در اقتصاد کمور است.
پيشنهادهایسياستی 
با توجه به نتایج این مطالعه که نماندهنده تأثیر قابل توجه شاخص توسعه مالی
بر رشد اقتصادی است ،پیمنهاد میشود برای تأثیرگذاری بیمتر اعتبارات تخصیص داده
شده بخش مالی کمور از طریق سوق دادن منابع و اعتبارات بانکی به سمت فعالیتهای
تولیدی و سرمایهگذاری بیمتر تصمیمات مناسبی اتخاذ شود .بخش غیرمولد کمور از
منابع بانکی بسیار زیادی بهره میگیرد و این میتواند تأثیر منفی بر سرمایهگذاری بخش
خصوصی داشته باشد ،بنابراین ،پیمنهاد میشود که بانکها در تخصیص اعتبارات خود
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بیمتر به بخشهای تولیدی و واقعی اقتصاد توجه کرده و با این اقدام موجب
سرمایهگذاری بیمتر بخش خصوصی شده و بازدهی بخش غیرمولد را با این کار کاهش
دهند .همچنین با توجه به تأثیر زیاد شاخصهای توسعه مالی بر رشد اقتصادی،
پیمنهاد میشود با تأمین منابع مالی مورد نیاز سرمایهگذاران از طریق گسترش بازارهای
مالی و سهام و نیز گسترش شرکتهای سرمایهگذاری به منابع مالی بانکها را کاهش
داده و به بانکها اجازه داد تا بر اساس تحلیل هزینه  -فایده واقعی به انتخاب پروژههای
سرمایهگذاری اقدام کنند و دولت نیز با کاهش اتکای خود به منابع بانکی و تأمین کسری
بودجه خود از طریق راههای دیگر به این امر کمک کند.
از دیگر توصیههای سیاستی که با توجه به برآورد پهنای رشد اقتصادی میتوان
داشت آن است که عدم قطعیت در متغیرهای اقتصادی رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار
خواهد داد .از این رو توصیه میشود که مسئوالن اقتصادی با اتخاذ سیاستهای
اقتصادی مناسب در کاهش عدم قطعیت در متغیرهای اقتصادی و بهدنبال آن رشد
اقتصادی توجه ویژه داشته باشند .در خصوص بهکارگیری کارآمد از نیروی کار ،توصیه
میشود که در طراحی سیاستهای مربوط به بازار نیروی کار به گسترش سرمایهگذاری
در بخش آموزش توجه ویژهای شود ،از جمله ایجاد مراکز آموزشی با امکانات و خدمات
مناسب بهویژه در مناطق محروم میتواند نقش مهمتری را ایفا کند.
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ادامهجدول-3ضرايب 𝐢 ̃
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جدول-5مرکزوپهنایاعدادفازیبهازایدرجهعضويت0/8،0/7،0/6،0/5،0/4،0/3،0/2،0/1و0/9
سال

مرکز
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1059395
1052559
1081855
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پهنا برای درجه پهنا برای درجه پهنا برای درجه پهنا برای درجه پهنا برای درجه پهنا برای درجه پهنا برای درجه پهنا برای درجه پهنا برای درجه
عضویت  0/4عضویت  0/5عضویت  0/6عضویت  0/7عضویت  0/8عضویت 0/9
عضویت 0/3
عضویت 0/2
عضویت 0/1
127050
130601
117933
105954
109810
113284
116533
119628
129193
130222
130750
126972
132303
132608
129993
130603
132628
132247
136894
142935
147357
151779
156201
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146842
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134479
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149819
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167418
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163240
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167124
167909
170511
170021
175996
183762
189447
195133
200818

190574
195901
176900
158931
164715
169926
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179442
193789
195333
196125
190458
198455
198911
194990
195905
198942
198370
205341
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227669
234302

228679
235072
212269
190706
197646
203899
209746
215318
232533
234385
235336
228535
238132
238679
233974
235072
238716
238029
246395
257267
265226
273186
281146

285700
293684
265175
238216
246884
254694
261999
268959
290462
292776
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538133
581157
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588164
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595151
596519
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615802
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662867
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702653

1143310
1175269
1061252
953436
988130
1019390
1048627
1076482
1162547
1171808
1176563
1142563
1190540
1193278
1169752
1175244
1193460
1190028
1231851
1286205
1325999
1365794
1405588
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رشد اقتصادی برای درجه عضویت  0/1تا  0/9را نمان میدهند.
منبع :یافتههای تحقیق

منابع 
 .1اشرف گنجویی ،رضا و اکبری فرد ،حسین (1398م کاربرد رگرسیون خطی با ضرایب
فازی متقارن و نامتقارن در بررسی رفتار نرخ ارز واقعی در ایران ،سیستمهای فازی و
کاربردها2(2 ،م.223-233 :
 .2اصغری ،مریم و ساالر نظر رفسانجانیپور ،سمیه (1392م .تأثیر جریان سرمایهگذاری
مستقیم خارجی بر کیفیت محیطزیست کمورهای منتخب حوزه منا ،فصلنامه
تحقیقات توسعه اقتصادی.9-30 :1 ،
 .3بهکیش ،محمد مهدی (1381م .اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن ،تهران ،نمر نی.
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 .4تقیپور ،انوشیروان ،موسوی ،آزاد و کسمایی ،افسانه (1392م .برآورد شاخص
آزادسازی مالی در ایران و مقایسۀ آن با کمورهای منتخب ،تحقیقات اقتصادی
1(48م.31-60 :
 .5جالئی ،عبدالمجید و صباغ پورفرد ،مینا (1388م .بررسی اثر سرمایهگذاری مستقیم
خارجی بر رشد اقتصادی ایران از مسیر بازارهای مالی ،پژوهمنامه اقتصادی2(9 ،م:
.171-188
 .6طاهری ،سید محمود ،ماشین چی ،ماشااهلل (1392م .مقدمهای بر احتمال و آمار
فازی ،چاپ دوم ،انتمارات دانمگاه شهید باهنر کرمان.
 .7فرزین ،محمدرضا ،اشرفی ،یکتا و فهیمیفر ،فاطمه (1391م .بررسی اثر
سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی :تلفیق روشهای سیستم دینامیک
و اقتصادسنجی ،فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی61(20 ،م.29-62 :
 .8مهدوی ،ابوالقاسم (1383م .تحلیلی بر نقش سرمایهگذاری خارجی در رشد
اقتصادی ،مجله تحقیقات اقتصادی.181-208 ،66 ،
 .9مهدوی ،رحمان و مهدوی ،روحاهلل (1390م .تأثیرگذاری سرمایهگذاری مستقیم
خارجی و توسعه بازار مالی بر رشد اقتصادی ایران ،فصلنامه اقتصاد و تجارت -
نوین.14-174 ،129 ،
 .10مهدوی ،روحاهلل ،جهانگرد ،اسفندیار و ختائی ،محمود (1388م .تأثیر توسعه بازار
مالی در تأثیرگذاری سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کمورهای
میزبان با استفاده از روش دادههای تابلویی ،فصلنامه تحقیقات مدلسازی،
اقتصادی .2-40 ،21
 .11محمدزاده ،پرویز ،خان گلدیزاده ،سمانه و کمانگر ،شهرام (1400م .تأثیر نوآوری و
کارآفرینی بر رشد اقتصادی :یک مطالعه بین کموری .فصلنامه پژوهشهای
اقتصادی ایران82(25 ،م.121-148 :
 .12میرزایی ،یگانه و ارقامی ،ناصر رضا (1386م .رگرسیون فازی :مروری بر چند
رویکرد ،اندیمۀ آماری.23-35 ،47 ،
 .13محمد عبدی سیّدکالیی ،طاهری بازخانه ،صالح (1400م .بازبینی رابطه میان رشد
اقتصادی و تورم در ایران با استفاده از تحلیل در حوزه زمان  -فرکانس ،فصلنامه
پژوهشهای اقتصادی ایران85(25 ،م.91-115 :

671

... کاربرد رگرسیون فازی برای بررسی عوامل موثر/ رضا اشرف گنجویی و دیگران

 تأثیر نااطمینانی تولید بر رشد.م1392(  آزاده، سید فواد و محرابیان، موسوی.14
، پژوهشهای رشد و توسعه پایدار (پژوهشهای اقتصادیم.اقتصادی در ایران
.209-230 :م3(16
 بیثباتی اقتصادی و رشد اقتصادی.م2017(  مهدی، احمد و جلولی، سرلک.15
-52 :م19( 6 ، اقتصاد کاربردی.استانهای کمور (رهیافت تحلیل مؤلفههای اصلیم
.39
 بررسی تأثیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی.م1384(  مهران، رضا و ملکی، نجازاده.16
 فصلنامه پژوهشهای،بر رشد اقتصادی با تأکید بر کمورهای صادرکننده نفت
.147-163 :م23(7 ،اقتصادی ایران

17. Adeniyi, O., Omisakin, O., Egwaikhide, F. O., & Oyinlola, A. (2012).
Foreign Direct Investment, Economic Growth and Financial Sector
Development in Small Open Developing Economies, Economic
Analysis & Policy, 42(1), 105-127.
18. Antiwi, S., Atta Mills, E.F.E. Atta Mills, G., & ZHAO, X. (2013).
Impact of foreign direct investment on economic growth: Empirical
evidence from Ghana, International Journal of Academic Research in
Accounting, Finance and Management Sciences, 3(1),18–25.
19. Borensztein, E., De Gregorio, J., & J. W. Lee (1998). "How Does
Foreign Direct Investment Affect Economic Growth?”, Journal of
International Economics, 45, 115-35.
20. Chien-Chiang Lee, Chun-Ping Chang (2011). FDI, financial
development, and economic growth: international evidence. Journal of
Applied Economics, 12(2), 249-271.
21. Görg, H., & Greenaway, D. (2004). Much ado about nothing? Do
domestic firms really benefit from foreign direct investment? The
World Bank Research Observer, 19(2), 171-197.
22. Ganjoei, R. A., Akbarifard, H., Mashinchi, M., & Esfandabadi, S. A. M.
J., (2021). A method for estimating width bands of variables in
economics under uncertainty conditions. MethodsX, 8, 101184.
23. Ganjoei, R. A. Akbarifard, H., Mashinchi, M., & Esfandabadi, S. A. M.
J., (2020). Estimation of upper and lower bounds of Gini coefficient by
fuzzy data. Data in brief, 29, 105288.
24. Hermes, N., & Lensink, R. (2003). Foreign Direct Investment, Financial
Development and Economic Growth, Journal Of Development
Studies,140, 142-163.
25. Khan, M. A. (2007). Foreign Direct Investment and Economic Growth:
The Role of Domestic Financial Sector, PIDE Working Papers, 18, 148.

 1400زمستان،4شمارهی،

56دورهی/تحقيقاتاقتصادی



672

26. Krstevska, A., & Petrovska, M. (2012). The economic impacts of the
foreign direct investments: panel estimation by sectors on the case of
Macedonian economy, journal of central banking theory and practice, 4,
55-73.
27. Li Chee, Y. (2010). "The Impact of Fdi and Financial Sector
Development on Economic Growth: Empirical Evidence from Asia and
Oceania", International Journal of Economics and Finance.
28. Levine, R., Loayza, N., & Beck, T. (2000). Financial intermediation and
growth causality and causes. Journal of Monetary Economics, 46(1),
31-77.
29. Omran, M., & Bolbol, A. (2003). Foreign direct investment, financial
development, and economic growth: evidence from the Arab countries,
Rev. middel east econ. Fin, 1(3), 231–249.
30. Roy, S., & Mandal, K. (2012). Foreign Direct Investment and Economic
Growth: An Analysis for Selected Asian Countries, Journal of Business
Studies Quarterly, 4(1), 15-24.
31. Romer, M. (1986). "Increasing Return and Long Run-Term Growth",
Journal of Political Economy, 94(5), 1002-1037
32. Soltani, H., & Ochi, A. (2012). Foreign Direct Investment (FDI) and
Economic Growth: an approach in terms of cointegration for the case of
Tunisia, Journal of Applied Finance & Banking, 2(4), 193-207.
33. Tanaka, H., Uejima, S., & Asai, K. (1982); Linear regression analysis
with fuzzy.
34. Zadeh, L. A. (1965). Fuzzy sets. Information and control, 8(3): 338-353

تحقيقاتاقتصادی (نشريهعلمی)/دوره،56شمارة،4زمستان/1400ص673-701

ارتباطکيفيتحكمرانیوثباتمالیبالحاظنقشميانجیگری
شمولمالی
DOI: 10.22059/jte.2022.332422.1008562
2

روزبهبالونژادنوری،*1اميرعلیفرهنگ

. 1استاديارگروهاقتصاد،پژوهشكدهاموراقتصادی،تهران،ايرانRoozbeh_noury@yahoo.com،

.2استاديارگروهاقتصاد،دانشگاهپيامنور،تهران،ايران s_farhang@pnu.ac.ir،
نوعمقاله:علمی-پژوهشیتاريخدريافت 1400/07/25:تاريخپذيرش 1400/12/21:

چكيده
در مطالعه حاضر رابطه میان ثبات مالی ،کیفیت حکمرانی و شمول مالی در دوره
 2020-2004برای کمورهای در حال توسعه با درآمد باالتر از متوسط ،بررسی و با روش
شاخصسازی چند بُعدی و  GMMدو مرحلهای برآورده شده است .همچنین نقش میانجیگری
شمول مالی در رابطه میان کیفیت حکمرانی و ثبات مالی از دو روش تخمین معادالت و آماره
سوبل ،آزمون شده است .نتایج پژوهش نمان میدهد که شمول مالی و کیفیت حکمرانی ،اثر
مثبت و معنیداری بر ثبات مالی داشته و اثر شمول مالی بهعنوان متغیر میانجی در اثرگذاری
حکمرانی بر ثبات مالی با آماره آزمون سوبل نیز تأیید شده است .بر اساس این نتایج ،بازنگری
قوانین توسط نهادهای نظارتی بهمنظور افزایش فعالیتهای مالی با هدف بهبود شمول مالی و
حفظ روند بهبود ثبات مالی در بلندمدت بهمنظور کاهش اثرات منفی مقررات گوناگون بر
شمول مالی پیمنهاد میگردد.
طبقهبندیO57 ،O16 ،C38: JEL

واژههایکليدی :شمول مالی ،کیفیت حکمرانی ،ثبات مالی .اقتصاد کالنGMM ،
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-1مقدمه 
یکی از بخش های کلیدی اقتصاد ،بخش مالی است که نقش زیادی در فراهمآوری
سرمایه در راستای تحقق اهداف اقتصاد کالن از جمله رشد اقتصادی دارد .در چارچوب
مبانی نظری ،بخش مالی امکان تخصیص کارآمد منابع مالی بین وامگیرندگان و
وامدهندگان را فراهم میکند .بحرانهای مالی جهانی از جمله بحران مالی آسیا
(1997-1998م و بحران مالی جهانی (2007-2008م ،نمان میدهد که ثبات مالی
یکی از تهدیدهای همیمگی در این بخش است که عوامل مختلفی میتواند بر آن
اثرگذار باشد و ابعاد مختلف آن در مطالعات تجربی مورد بررسی قرار گرفته است (وو و
همکاران2021 ،1م .یک سیستم مالی زمانی باثبات میباشد که توان و امکان تسهیل
عملکرد اقتصاد و برطرف کردن نوسانها و تکانههای مالی که بهصورت درونزا و یا در
نتیجه حوادث معنادار پیشبینی نمده به وجود آمدهاند ،داشته باشد (آسونگو و
همکاران2021 ،2م.
یکی از عوامل مؤثر بر ثبات مالی که در مطالعات مختلف نیز به آن پرداخته شده،
نقش کیفیت حکمرانی است .حکمرانی در ذات خود به همکاری و تعامل میان نظام
سیاسی (دولتم و جامعه مدنی (شهروندانم اطالق میشود .بانک جهانی ،حکمرانی را
شیوه استفاده از قدرت در مدیریت منابع اقتصادی و اجتماعی برای دستیابی به توسعه
پایدار تعریف کرده است (لطیف1991 ،3م.
یکی دیگر از عوامل مؤثر بر ثبات مالی که بر رشد اقتصادی (لیو و همکاران،4
2021م نیز مؤثر بوده و در مطالعات مختلف به آن اشاره شده ،موضوع شمول مالی است.
این عامل عالوه بر اثر مستقیم بر ثبات مالی ،میتواند بهعنوان میانجی 5اثرگذاری
کیفیت حکمرانی بر ثبات مالی نیز مؤثر باشد (وو و همکاران2021 ،م .شمول مالی به
این معنی است که هر فرد بالغی باید به خدمات مالی با هزینه مقرون به صرفه و مطابق
با نیازهایش دسترسی داشته باشد (لی و همکاران2019 ،6م .شمول مالی بر رشد
اقتصادی تأثیر مثبت داشته ،فقر را کاهش داده و زمینه دسترسی مردم به مؤسسات
مالی را فراهم کرده است تا از این طریق ،ضمن کسب درآمد ،پسانداز خود را در برابر
1. Vo et al.
2. Asongu et al
3. Lateef
4. Liu et al.
5. Mediator
6. Le et al
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ریسک محافظت کرده و در پروژههای مولد سرمایهگذاری کنند (نیامی و گیست،1
2017م.
در این راستا ،پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات کیفیت حکمرانی و شمول مالی
بر ثبات مالی و همچنین ارزیابی نقش شمول مالی بهعنوان میانجی ،2اثر کیفیت
حکمرانی و ثبات مالی با استفاده از دادههای بین کموری از  48کمور در حال توسعه
که درآمد متوسط رو به باال 3یا باالتر از متوسط داشتهاند و با استفاده از روش تخمین
گمتاورهای تعمیم یافته 4دو مرحلهای انجام شده است .در این راستا ،با هدف ایجاد
شاخصی مناسب از متغیرهای تحقیق ،روش شاخصسازی چند بُعدی بهکار گرفته شده
است.
با توجه به هدف اصلی پژوهش ،یافتههای حاصل از این تحقیق میتواند به درک
بهتری از سیاستگذاری و برنامهریزی در حوزههای مرتبط کمک کند .برای این منظور،
در بخش دوم مطالعه به مروری بر ادبیات تحقیق پرداخته شده و در بخش سوم مطالعه،
الگو و روش تحقیق و در بخش چهارم نتایج حاصل از برآوردهای الگو ارائه شده است .در
نهایت بخش پنجم نیز به نتیجهگیری و پیمنهادهای سیاستی اختصاص یافته است.
-2مروریبرادبياتتحقيق 

-1-2مبانینظری 
قبل از پرداختن به دیدگاههای موجود در ادبیات موضوع ،نیاز است که ابتدا تعاریف
مربوط به ثبات مالی ،شمول مالی و کیفیت حکمرانی ارائه شود .ثبات مالی به وضعیتی
اطالق میشود که در آن سیستم مالی متمکل از واسطهها ،بازارها و زیرساختهای
مالی ،توانایی تحمل تکانههای اقتصادی را داشته و احتمال اختالل در فرآیندهای
واسطهگری مالی که برای سیستم مالی آسیبپذیر است را کاهش میدهند (فام و
دوان2020،5م .همچنین شمول مالی عبارت است از دسترسی به خدمات مالی رسمی
برای همه افراد بهویژه اقمار فقیر و محروم جامعه (اوزیلی2020 ،6م .شمول مالی
میتواند بهعنوان ارائه خدمات بانکی با هزینه مقرون به صرفه برای بخشهای وسیعی از
1. Neamie and Gaysset
2. Mediator
(3.Upper Middle Income (UMI
)4Generalized Methods of Moments (GMM
5. Pham and Doan
6. Ozili
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گروههای محروم و کم درآمد تعریف شود (دو2006 ،1م .در نهایت حکمرانی خوب و
کیفیت حکمرانی ،اقدامات مختلفی است که دولتها با راهبردهای گوناگون سعی بر
تداوم رشد و توسعه اقتصادی اتخاذ میکنند (هوک و یونگروک2018 ،2م.

-1-1-2ارتباطشمولمالیو ثباتمالی 
در چارچوب مبانی نظری ،بهبود شمول مالی ،رفاه اقتصادی جامعه را افزایش و
برای رشد اقتصادی ضروری است (مورگان و پونتینز2018 ،3م .با این حال در قالب
مطالعات تجربی ،نظرات محققان در زمینه تأثیر شمول مالی بر ثبات مالی متفاوت
میباشد .صرف نتایج برخی پژوهشها نمان میدهد که بهبود دسترسی به خدمات
مالی ،فرصتها یی را برای خلق درآمد ایجاد کرده و اطمینان از در دسترس بودن
خدمات مالی ،به افراد در انجام فعالیتهای اقتصادی و مدیریت ریسک کمک میکند
(یانگدول و سرما2019 ،4م .همچنین وو و همکاران (2021م ،نمان دادهاند که شمول
مالی بیمتر ،می تواند ثبات مالی را از طریق افزایش اعتبار و احتمال نکول توسط
مؤسسات مالی حفظ کند .در مجموع ،نتایج مطالعات تجربی نمان داده که شمول مالی
بیمتر از سه کانال میتواند بر ثبات مالی تأثیر مثبت داشته باشد .نخست اینکه ،افزایش
مبلغ وامدهی به شرکتهای کوچک و متوسط میتواند داراییهای بانک را متنوع کرده و
اندازه نسبی وام هر وامگیرندهای در سبد کلی بانک را کاهش دهد؛ این امر بهطور
متناوب با کاهش مطالبات معوقه و احتمال نکول ،موجب ایجاد ثبات مالی خواهد شد
(چن و همکاران2018 ،5م .دوم اینکه ،شمول مالی بیمتر میتواند تعداد پساندازهای
خرد را افزایش دهد که این اتفاق سبب خواهد شد هم مجموع سپرده و هم ثبات
بانکها افزایش یابد (کال و همکاران 2012 ،6و هان و ملکی2013 ،7م .در نهایت اینکه،
شمول مالی بیمتر ،با انتقال بهتر اثر سیاستهای پولی ،میتواند منجر به ثبات مالی
بیمتر شود (یوشینو و مورگان2018 ،8م.
در مقابل ،نتیجه برخی مطالعات تجربی نمان داده که شمول مالی بیمتر ممکن
است بخش بانکی را آسیبپذیر کرده و خطرات بالقوهای درخصوص نقدشوندگی را ایجاد
1. Dev
2. Huque and Jongruck
3. Morgan and Pontines
4. Yangdol and Sarma
5. Chen et al.
6. Cull et al.
7. Han and Melecky
8. Yoshino and Morgan
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کند که برخی از محققان اعتقاد دارند بحرانهای مالی اقتصاد جهان در دهههای اخیر
نیز ناشی از همین مسأله بوده است .در این راستا ،خان2011( 1م ،سه کانال را پیمنهاد
کرده است که از طریق آنها شمول مالی میتواند بر ثبات مالی تأثیر منفی بگذارد.
نخست اینکه ،ممارکت گسترده افراد کم درآمد در سیستم مالی رسمی ،هزینه معامالت
و اطالعات را افزایش داده است که پیامد این موضوع میتواند افزایش ناکارآمدیها در
2
سیستم مالی باشد .این موضوع در مطالعات مختلف ،از جمله صحایی و همکاران
(2015م و خوزه و گارسیا2016( 3م نیز مورد اشاره قرار گرفته است .دوم اینکه در این
فرآیند ،بانک می تواند با برون سپاری عملکردهای مختلف مانند ارزیابی اعتبار بهمنظور
جذب وامگیرندگان کوچک و متوسط ،با خطر شهرت آنها روبرو شود .در نهایت اینکه
ممارکت بیمتر بانکها در تأمین مالی ،پایه اعتباری خرد را افزایش میدهد ،که این امر
می تواند در ارزیابی اعتبار ممکل ایجاد کرده و احتمال ریسک اعتباری را افزایش دهد؛
این امر در نهایت میتواند منجر به بحرانهای نقدینگی در بانک و تضعیف مقررات
سیستم مالی شود (احمد2018 ،م.

-2-1-2ارتباطکيفيتحكمرانیوشمولمالی 
کیفیت حکمرانی و نهادها یک عامل حیاتی در توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی
هستند و میتوانند استفاده از خدمات مالی را افزایش دهند (ال و آزمان -سائینی،4
 ،2012ستی و آچاریا 2018 ،و ساییلیر و همکاران2018 ،5م .در این چارچوب،
ذوالخبری و غزل (2017م بیان میکنند که حکمرانی خوب و آزادی اقتصادی ،نواقص
بازارهای مالی را از بین میبرد .پارک و مرکادو2018( 6م نیز در مطالعه خود نمان
دادهاند که حاکمیت قانون( 7یکی از شاخصهای حاکمیت جهانی8م اثر مثبت بر شمول
مالی دارد .همچنین آجید2017( 9م نیز عالوه بر کیفیت نظارتی و کنترل فساد ،به تأثیر
مثبت حاکمیت قانون ،بر شمول مالی اشاره میکند.
1. Khan
2. Sahay et al.
3. Jose and Garcia
4. Law and Azman-Saini
5. Sayılır et al
6. Park and Mercado
7. Rule of Law
)8. World Governance Indicator (WGI
9. Ajide

678

،شمارهی،4زمستان 1400

تحقيقاتاقتصادی/دورهی56



در این راستا نتایج تحقیق الحسن و همکاران2019( 1م نمان میدهد که بیثباتی
سیاسی بهعنوان یکی دیگر از ابعاد کیفیت حکمرانی ،تأثیر منفی بر رشد بخش مالی و
کاهش شمول مالی دارد .به بیان دیگر ،کاهش کارآیی حاکمیت ،میتواند شمول مالی را
مختل کند .در حقیقت کمورها از طریق حکمرانی خوب به نهادهایی با کیفیت باال نیاز
دارند که این امر میتواند با فراهم کردن زمینه دسترسی درصد بیمتری از مردم
بهواسطههای مالی ،شمول مالی را ارتقا دهد و توسعه بخمد (الدومیا و همکاران،2
2020م.
با این حال باید اشاره کرد که در خصوص اثر کیفیت حکمرانی بر شمول مالی نیز
به مانند اثر شمول مالی بر ثبات مالی ،میان محققان اتفاق نظر وجود ندارد .بهعنوان
مثال نتیجه مطالعه بوگاتف2017( 3م ،نماندهنده رابطه منفی میان اثر کیفیت
حاکمیت بر عملکرد مؤسسات مالی بوده است .همچنین ابوریمه2009( 4م ،با بررسی
تأثیر حکمرانی بد در نیجریه ،در یک نتیجه غیرعادی نمان داده است که افزایش فساد
تأثیر مثبت قابل توجهی بر بهبود عملکرد مؤسسات مالی داشته است.

-3-1-2ارتباطکيفيتحاکميتوثباتمالی
در خصوص رابطه میان کیفیت حاکمیت و ثبات مالی نیز موضوع توسط محققان از
ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته است .بهطور نمونه سیسلیک و گوچک2018( 5م،
بیان میکنند که در غیاب حکمرانی خوب ،فساد بر رشد یک کمور تأثیر منفی داشته و
به دلیل عدم کنترل فساد ،سرمایهگذاران سرمایههای خود را به کمورهایی با حکمرانی
خوب انتقال میدهند؛ این امر در نهایت میتواند موجب تضعیف ثبات مالی شود .سایلیر
و همکاران (2018م نیز نمان دادهاند که بهبود کیفیت حکمرانی ،اثر مثبت بر توسعه
مالی خواهد داشت .این امر موجب خواهد شد کارایی افزایش یابد و در نهایت موجب
اثربخمی در بازار مالی و فرآیندهای واسطهگری در دستیابی به ثبات مالی شود.
همچنین باید اشاره کرد که حکمرانی خوب میتواند توسعه صنعت بانکداری و استفاده
از خدمات آن شده که این امر سبب رشد اقتصادی و ثبات مالی بیمتر را درپی خواهد
داشت (ال و آزمان -سائینی 2012 ،6و ستی و آچاریا2018 ،7م.
1. Alhassan et al.
2. Eldomiaty et al.
3. Bougatef
4. Aburime
5. Cieslik and Goczek
6. Law and Azman-Saini
7. Sethi and Acharya
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الزم به یادآوری است که برخی مطالعات نیز نتایجی برخالف موارد فوق را بهدست
آوردهاند .در حقیقت نتایج این مطالعات نمان داده است که نبود حکمرانی خوب ،مانند
وجود فساد ،میتواند بر توسعه اقتصادی یک کمور اثر مثبت داشته باشد (هوینارو،1
2020م .بهطور مثال جیانگ و نی2014( 2م ،در مطالعه خود در چین نتیجه گرفتهاند که
با وجود شیوع فساد دولتی ،رشد تولید ناخالص داخلی در این کمور استمرار داشته و
سودآوری شرکتها افزایش یافته است .همچنین ویلیامز و کدیر2016( 3م نیز تأثیر
مثبت فساد را بر رشد شرکتها و بهرهوری در کمورهای آفریقایی نمان دادهاند.

-2-2پيشينهپژوهش 

صحایی2015( 4م ،با استفاده از دادههای  200کمور و با رویکرد رگرسیون پانل،
تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی و ثبات مالی را مورد مطالعه قرار داده است.
یافتههای تحقیق ،تأثیر منفی قابل توجه توسعه مالی بر ثبات مالی را نمان میدهد.
سیهک 5و همکاران (2016م ،در مطالعه خود ارتباط شمول مالی و ثبات مالی را
بررسی کردهاند .برای این منظور محققان شمول مالی را به عوامل اقتصادی (شرکتها
در مقابل افرادم ،خدمات مالی (حساب پسانداز ،اعتبار و بیمهم دستهبندی و همچنین
ثبات مالی را در سه گروه تابآوری ،بیثباتی و بحران بانکی طبقهبندی کردهاند .نتایج
تحقیق نمان میدهد که ارتباط قوی و پایدار بین متغیرهای مورد مطالعه وجود دارد.
آنتونی اورجی 6و همکاران (2019م ،تعامل بین شمول مالی ،ثبات مالی و کیفیت
نهادی را با استفاده از دادههای فصلی 1986تا  2013و مدل  ARDL-UECMدر
نیجریه بررسی کردهاند .نتایج نماندهنده تأثیر مثبت کوتاهمدت و بلندمدت کیفیت
نهادها بر شمول مالی بوده است.
الدومیاتی 7و همکاران (2020م ،تأثیر شاخصهای حاکمیت جهانی بر بهبود شمول
مالی در اقتصادهای جهان را بررسی کردهاند .نتایج مطالعه نمان میدهد که کنترل
فساد ،اثربخمی دولت ،ثبات سیاسی و پاسخگویی ،مهمترین شاخصهایی هستند که بر
شمول مالی تأثیر قابل توجهی دارند.
1. Hoinaru
2. Jiang and Nie
3. Williams and Kedir
4. Sahay
5. Cihak
6. Anthony-Orji
7. Eldomiaty
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شایان ذکر است مطالعه مستقیمی در زمینه کیفیت حکمرانی و ثبات و شمول
مالی در داخل ک مور صورت نگرفته و مفهوم شمول مالی چندان مورد توجه محققان
نبوده است .با این حال ،در این بخش تالش شده است که نزدیکترین مطالعات داخلی
به پژوهش حاضر گردآوری شوند.
میرباقری و همکاران (1395م ،در مطالعه خود با هدف بررسی وضعیت ثبات مالی
بانکهای منتخب ایرانی ،نتیجه گرفتهاند که میزان ثبات مالی در بانکهای مورد مطالعه
متفاوت بوده و ثبات مالی در بانکهای خصوصی و دولتی یکسان نیست.
آقایی و همکاران (1397م ،رابطه بین ثبات مالی و عملکرد اقتصادی را در
کمورهای عضو اوپک طی دوره زمانی  2000تا  2016با روش  GMMسیستمی بررسی
کردهاند .نتایج مطالعه نمان میدهد که ثبات مالی تأثیر مثبت و معنادار بر عملکرد
اقتصادی کمورهای عضو اوپک طی دوره مورد بررسی داشته است.
شاهآبادی و همکاران (1400م ،اثر متقاطع توسعه مالی و شاخصهای نهادی
حکمرانی خوب (حق اظهارنظر و پاسخگویی ،ثبات سیاسی و مقابله با خمونت ،کارایی و
اثربخمی دولت ،کیفیت قوانین ،حاکمیت قانون و کنترل فسادم را بر نوآوری در 21
کمور منتخب کارایی محور طی دوره زمانی  2007-2018با روش  GMMبررسی
کردهاند .نتایج نمان میدهد که اثر متقاطع توسعه مالی و تمامی شاخصهای حکمرانی
خوب بر نوآوری در کمورهای منتخب مثبت و معنادار است.
در یک جمعبندی در مورد ادبیات تحقیق حاضر میتوان گفت که مطالعات نظری
در مورد ارتباط بین متغیرهای شمول مالی ،ثبات مالی و کیفیت حکمرانی بیانگر
کانالهای مختلفی است که برخی از کانالها ارتباط مثبت بین متغیرهای مورد بحث را
نمان میدهند ،درحالیکه گروه دیگر از مطالعات بیانگر ارتباط منفی بین متغیرها
میباشند  .در مطالعات تجربی انجام شده خارجی نیز این ابهام و اختالف وجود دارد و
بسته به کمورها ،منطقه و روشهای بهکار رفته نیز متفاوت بوده است .در نهایت باید
اشاره کرد که با وجود اهمیت موضوع ،تاکنون ارتباط ثبات مالی ،کیفیت حکمرانی و
شمول مالی در مطالعات داخلی مورد بحث قرار نگرفته است.
-3روشانجامپژوهش 
در این مطالعه بهمنظور بررسی رابطه میان ثبات مالی ،کیفیت حکمرانی و شمول
مالی از دادههای بین کموری برای بازه زمانی  2004-2018و براساس حداکثر اطالعات
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موجود برای کمورهای در حال توسعه استفاده شده است .همچنین با هدف تطابق و
امکان تحلیل بهتر نتایج با وضعیت ایران ،که خود از کمورهای با درآمد باالتر از متوسط
محسوب میشود  ،از میان کمورهای در حال توسعه نیز آن دسته از کمورها که دارای
درآمد باالتر از متوسط و دادههای مورد نیاز آنها در دسترس بوده و مجموع آنها به 48
کمور رسیده ،در تخمین الگوی پژوهش استفاده شده است ،در تخمین الگوی پژوهش
که مجموع آنها  48کمور گردید (اسامی کمورها در پیوستم انتخاب شدند.
در پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میان متغیرهای مورد اشاره ،از دادههای بین
کموری استفاده شده است .این موضوع از دو منظر میتواند مفید باشد .نخست آنکه
تاکنون مطالعات به نسبت اندکی در زمینه کیفیت حکمرانی و شمول مالی بهعنوان یکی
از عوامل مؤثر بر ثبات مالی انجام شده است و استفاده از دادههای بین کموری میتواند
امکان تحلیل مناسبتری از این اثرات را فراهم کند .همچنین نتایج مطالعات تجربی نمان
میدهد که استفاده از دادههای پانل ،موجب حذف و یا کاهش اخالل 1دادهها خواهد شد
(بالتاجی2008 ،2م.

-1-3نحوهتصريحالگویتحقيق 
در چارچوب مبانی اقتصاد خرد ،مطلوبیت مصرفکننده تابعی از مصرف (Cم و
فراغت (Lم بوده ،که نسبت به قید پیش روی مصرفکننده حداکثر میشود (بهطور
نمونه لین2021 ،3م.
) … Ut = f(Ct , Lt ,
( 1م
) … s. t: f(Bt , Nt , Zt , Tt ,
(2م
در قید بودجه مصرفکننده  Bاوراق قرضه N ،ساعات کار کردن Z ،فعالیتهای
مالی و  Tمالیات پرداختی میباشد .بهمنظور یافتن شرایط حداکثر مطلوبیت ،رابطه فوق
نسبت به قید پیش روی مصرفکننده حداکثر خواهد شد.
طرف عرضه اقتصاد نیز از بنگاه تولیدی (بهطور نمونه بخش مالی اقتصادم تمکیل
شده است که بر اساس قضیه اول بنیادی اقتصاد رفاه 4مطابق معادله زیر شکل میگیرد:
∞∑ max{yt,kt,it,nt,… } Et
(3م
) … i=0 dt (Yt , I, Nt , Ft ,
1. Noise
2. Baltagi
3. Lin
4. First Fundamental Theorem of Welfare Economics
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تابع فوق نسب به قیود پیش روی آن از جمله تابع تولید ،سرمایه ،سرمایهگذاری،
نیروی کار ،فعالیتهای بخش مالی و  ...حداکثر میشود  .در این میان تولید تابعی از
سرمایه ،نیروی کار و پیمرفت فناوری بهصورت زیر است:
) Yt = f(At , Lt , K t
(4م
محدودیت بعدی پیش روی فرآیند بهینهسازی ،رشد پیمرفت فناوری (gم میباشد
که در مدلهای رشد درونزا عوامل مختلفی بر آن اثر میگذارند که از آن جمله میتوان
به عمق بخش مالی (Fم اشاره کرد (مانند اثر سرمایه انسانی ،لوکاس 1988 1و یا انباشت
دانش ،رومر1990 ،2م ،از این رو پیمرفت فناوری (gم تابعی از سرمایه بخش مالی و
بهصورت زیر میباشد (آرجانتیرو و همکاران2021 ،3م.
( 5م

) … − 1 = f(Ft ,

At
At−1

≡ gt

محدودیت سوم پیش روی رابطه  ،3تابع تولید سرمایه مالی 4است .در اقتصاد،
سرمایه مالی تابعی از فعالیتهای بخش مالی و انباشت سرمایه مالی دوره قبل میباشد
که بهصورت ضمنی به حالت زیر است .این رابطه میتواند خطی و یا درجه دو باشد که
در آنصورت نماندهنده رفتار غیرخطی این بخش است.
) Ft = f(Ft−1 , Zt
(6م
در نهایت قاعده حرکت سرمایه بهصورت رابطه  7خواهد بود .در این ساختار با
توجه به قضیه کوز ،5در صورت نبود هزینه تراکنش ،تفاوتی ندارد که مالک سرمایه
بخش خانوار باشد یا بنگاه.
K t − (1 − δ)K t−1 = It
( 7م
در این راستا تأمین مالی مخارج دولت (Gم نیز بهعنوان یکی از کارگزاران اقتصادی
با ابزارهای مختلفی از جمله مالیات و فروش اوراق قرضه انجام شده است و در مجموع
مخارج دولت تابعی از عوامل مختلف از جمله تولید (Yم و عوامل نهادی (INم (مانند
مؤلفههای کیفیت حکمرانیم میباشد .به بیان دیگر عوامل مختلفی بر کیفیت و کمیّت
1. Lucas
2. Romer
3. Argentiero et al.
4. Financial Capital
5. Coase Theorem
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مخارج دولت مؤثر هستند که از آن جمله میتوان به عوامل نهادی نظیر کیفت
حکمرانی اشاره کرد (لو و ساینی2012 ،1م
) … Gt = f(Y, INt ,
( 8م
در یک الگوی تعادل عموی ،شرط تسویه بازار بهصورت رابطه  9خواهد بود .در این
وضعیت تمامی بازارها از جمله بازار کاال ،بازار نیروی کار ،بازار سرمایه و بازار مالی در
تعادل خواهد بود .اگر فرض شود که بازار نیروی کار رقابتی است و مالک سرمایه نیز
بنگاهها هستند (با توجه به قضیه کوزم ،آنگاه هزینه سرمایهگذاری بر عهده بنگاه خواهد
بود .بر این اساس شرط تسویه بازار بهصورت زیر خواهد بود:
Yt = Ct + It + Gt + NX t
( 9م
در این میان شرط تسویه بازارهای مالی نیز بهصورت زیر خواهد بود.
Ft = (STt + BDt + CTt ) + Bt
(10م
در رابطه فوق همانطورکه پیشتر گفته شد F ،کل سرمایه مالی تولید شده توسط
بخش مالی و سمت راست رابطه نیز کل تأمین مالی مورد نیاز بنگاهها (شامل بازار
سرمایه  ،STاوراق قرضه  BDبخش خصوصی و اعتبارات بانکها CTم و همچنین اوراق
قرضه فروخته شده توسط دولت (Bم میباشد .در این میان ،نظریههای مختلف بازار
سرمایه از جمله نظریه توازن 2و نظریه سلسله مراتب 3بیان میکند که برقراری رابطه
فوق ،نتیجه یک بهینهسازی است که منجر به شکلگیری نسبتی از کل سرمایه
میگردد (تزوس و الر2021 ،4م .از این رو اگر یکی از عوامل برونزا از جمله عوامل
نهادی (مانند یکی از مؤلفههای کیفیت حکمرانیم ،موجب تغییر تعادل در اقتصاد شود،
رفتار بهینهسازی کارگزاران اقتصادی در جهت برقراری دوباره تعادل شکل خواهد گرفت
که میتواند موجب افزایش تقاضا برای تأمین مالی در بازارهای مالی و در نهایت بیثباتی
در این بازارها شود.

-2-3تبيينالگویپژوهشبرمبنایمدلميانجیگری 
رویکرد تجزیه و تحلیل میانجیگری ،یک رویکرد آماری بهمنظور آزمون پیوندها بر
مبنای نظریه ها ،مفاهیم و همزمانی میانی فرآیندهای مختلف است که در مطالعات
1. Law and Saini
2. Trade of Theory
3. Pecking Order Theory
4. Tejos and Larre
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مختلف از آن استفاده شده است (بهطور نمونه ژانگ و همکاران 2021 ،1و اقبال و
3
همکاران2021 ،2م.
بهمنظور تمریح کوتاه رویکرد مدلسازی بر مبنای میانجیگری ،میتوان از شکل 1
که در آن سه متغیر وجود دارد ،استفاده کرد .در این شکل متغیر مستقل (Xم با متغیر
میانجی (Mم در ارتباط بوده و آن هم با متغیر وابسته (Yم مرتبط است .در این مدل،
یک رابطه میانجیگری از متغیر  Xبه  Mو سپس به Yوجود دارد .باید توجه داشت که
تمام رابطه  Xبه  Yاز طریق  Mنیست و بلکه یک اثر مستقیم نیز از  Xبه  Yوجود دارد
(جهت فلشها جهت اثر را نمان میدهدم .در این مدل  aنماندهنده اثر  Xبر  Mو b
نمانگر اثر  Mبر  Yو در نهایت` cنماندهنده اثر  Xبر  Yاست .در این مدل ضریب e2
نماندهنده بخمی از  Yاست که توسط رابطه  Xو  Mتوضیح داده نمده است.
همچنین  e3نیز بیانگر بخمی از  Mمیباشد که توسط رابطه آن با  Xتوضیح داده نمده
است.
e3
متغیر میانجی
M

e2

a

b

متغیر وابسته
Y
’c

متغیر مستقل
X
X

منبع :هایس (2021م

شكل-1نمودارمسيرمدلميانجیگری 
بهمنظور توضیح رفتار میانجیگری یک متغیر میتوان از مجموعه معادالت رگرسیونی
بهصورت ذیل استفاده کرد:
1. Zhang et al.
2. Iqbal et al.

 .3در خصوص مدل میانجیگری کتابهای گوناگونی نوشته شده است .با این حال برای مطالعه بیمتر مراجعه
شود بهHayes (2021) :
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Y = i1 + cX + e1

(11م
Y = i2 + c ′ X + bM + e2
(12م
M = i3 + aX + e3
(13م
در معادالت فوق  Yمتغیر وابسته M ،متغیر میانجی c ،نماندهنده رابطه متغیر
مستقل و وابسته (رابطه اولم c ′ ،ضریب ارتباطدهنده میان متغیر مستقل به متغیر
وابسته تعدیل شده با اثر متغیر میانجی b ،ضریب متغیر میانجی و متغیر وابستهa ،
ضریب مربوط به متغیر مستقل و متغیر میانجی و در نهایت  eنیز بیانگر جزء خطا
میباشد.
باید توجه داشت که در مطالعات تجربی ،بهطور معمول هدف ،یافتن رابطه میان
متغیر مستقل و وابسته (cم میباشد که به آن اثر کل میگویند .همچنین a*b( abم
میزان اثر میانجیگری متغیر را نمان میدهد .از آنجایی که  Xاز طریق  Mبهطور
غیرمستقیم بر  Yاثر میگذارد ،از این رو به اثر میانجیگری ،اثر غیرمستقیم نیز گفته
میشود .در این شرایط c ′ ،اثر غیرمستقیم  Xبر  Yبعد از تعدیل اثر متغیر  Mمیباشد
که از این رو به آن اثر مستقیم گفته میشود.
′
′
در این رویکرد ،اثر میانجیگری برابر تفاضل میان  cو  cمیباشد ( c − cم .در
نتیجه اثر کل (cم را میتوان به دو اثر مستقیم (c ′م و اثر غیرمستقیم (ab = c − c ′م
تجزیه کرد .مقدار  abنمان میدهد که یک واحد تغییر در  Xبهطور غیرمستقیم از
طریق  Mبه چه میزان بر متغیر  Yاثر خواهد گذاشت .بهطور ممابه ،مقدار ( c ′مقدار c
بعد از تعدیل اثر متغیر میانجیم نماندهنده اندازه اثر میان متغیر  Xو  Yمیباشد ،که
بهوسیله متغیر میانجی توضیح داده میشود.
در مطالعات تجربی بهطور معمول با استفاده از روشهای اقتصادسنجی میتوان
ضرایب مجموع معادالت  13-11را محاسبه کرد .با این حال بهمنظور بررسی معنیداری
اثر متغیر میانجی ،هم میتوان بر اساس روش اقتصادسنجی پیش رفت و هم میتوان از
روش آماری از جمله آزمون سوبل1982( 1م بهصورت زیر استفاده کرد که در پژوهش
حاضر هر دو رویکرد بهکار رفته است.
ab
(14م
Sobel _ test 

 a2S2b  b2S2a  a2  b2 

1. Sobel Test
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در آماره سوبل a ،ضریب مربوط به رابطه  Xو  Mو  Saنیز انحراف معیار آن
میباشد .همچنین  bضریب مربوط به اثر  Mبر  Xو  Sbنیز انحراف استاندارد آن است.
با توجه به رویکرد میانجیگری که توضیحات آن ارائه شد ،در پژوهش حاضر بر اساس
مبانی و نظریههای اقتصادی که در بخش دو و سه پژوهش به آن اشاره شد ،اثر کیفیت
حکمرانی بر ثبات مالی با لحاظ میانجیگری متغیر شمول مالی مورد بررسی قرار گرفته
است .بر این اساس مدل نظری تحقیق بهصورت زیر خواهد بود.
e3
شمول مالی
FI

e2

b

ثبات مالی
FS

a

’c

کیفیت حکمرانی
GQ

منبع :هایس (2021م
شكل-2نمودارنظریالگویتحقيقبرمبنایمدلميانجیگری


در این چارچوب و برمبنای معادالت  ،13-11بهمنظور بررسی سئوال اصلی
پژوهش 5 ،معادله بهصورت زیر تخمین زده شده است .به اینصورت که برای تخمین
ضریب c ′معادله  ،15تخمین ضریب  aمعادله  ،16تخمین ضریب  bمعادله  17و برای
1
بررسی معناداری اثر متغیر میانجی معادله  18و در نهایت بهمنظور بررسی استوار بودن
ضرایب معادله  19تخمین زده خواهد شد.
FSI,t = β0 + β1 FSI,t−1 + β2 GQ I,t + ni + ω1 + εI,t
(15م
FIi,t = β0 + β1 FIi,t−1 + β2 GQ i,t + ni + ω1 + εi,t
(16م
FSi,t = β0 + β1 FSi,t−1 + β2 FIi,t + ni + ω1 + εi,t
(17م
FSi,t = β0 + β1 FSi,t−1 + β2 FIi,t + β3 GQ i,t + ni + ω1 + εi,t
(18م
(19م FSi,t = β0 + β1 FSi,t−1 + β2 FIi,t + β3 GQ i,t + β4 CVi,t + ni + ω1 + εi,t
1. Robust

روزبه بالونژادنوری و دیگران  /ارتباط کیفیت حکمرانی و ثبات مالی ...

687

در معادالت فوق  FSنماندهنده ثبات مالی FI ،شمول مالی GQ ،کیفیت
حکمرانی و  CVبردار متغیرهای کنترلی است که در این مطالعه از متغیرهای توسعه
مالی و نرخ رشد  GDPسرانه بهعنوان متغیر کنترلی استفاده شده است .1دلیل لحاظ
این متغیرهای همچنین  nنماندهنده ویژگی مختص هر مقطع و  𝜔1نیز ویژگی
مختص زمان میباشد.
در مطالعات تجربی بهمنظور اندازهگیری ثبات مالی از  z-scoreبهعنوان یک
شاخص جامع جهت اندازهگیری بدون ریسک بودن بانکها استفاده میشود (رشید،2
 2020و احمد و مالیک2019 ،3م .در یک وضعیت عمومی نیز این شاخص معیاری از
ظرفیت سیستم بانکی یک کمور جهت جذب تکانهها بوده است (وو و همکاران،4
2019م و بهصورت زیر محاسبه میشود:
(20م

ROA+EQA
)σ(ROA

= z − score

در رابطه فوق ( ROAبازده به داراییم نسبت میانگین ساالنه بازده به داراییEQA ،

نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی و ) σ(ROAانحراف استاندارد  ROAمیباشد .در
مطالعات تجربی ،عالوه بر  ،z-scoreنسبت اعتبارات به سپرده بانکی و نسبت نقدینگی
به سپرده نیز در دسته معیارهای اندازهگیری ثبات مالی قرار میگیرد که میتواند
موجب بهبود توضیح دهندگی وضعیت ثبات مالی سیستم بانکی شود (لی و همکاران،5
 2019و شن و چن2014 ،6م .از این رو در پژوهش حاضر نیز این سه متغیر بهعنوان
معیارهای سنجش ثبات مالی استفاده شده است.
کافمن و همکاران2011( 7م ،در مطالعات خود نمان دادهاند که شاخص مورد
استفاده در  WGIبه نحو مطلوبی میتواند توضیح دهنده وضعیت حکمرانی در کمورها
باشد .شش معیار مورد اشاره در مطالعه مذکور ،بر مبنای شش بُعد شفافیت و
 .1متغیر کنترلی متغیر یا عنصری است که در طول یک آزمایش یا تحقیق به منظور ارزیابی رابطه بین متغیرهای
متعدد ثابت نگه داشته میشود .از آنجایی که ثابت میماند ،یعنی در یک حالت بدون تغییر ،محققان را قادر
میسازد تا رابطه بین متغیرهای دیگر را آزمایش کرده و بهتر درک کنند .از این در پژوهش حاضر دو متغیر رشد
اقتصادی و توسعه مالی که میتواند بر ثبات مالی تأثیر گذار باشد بهعنوان متغیر کنترلی انتخاب شده است.
2. Rashid
3. Ahmad and Mallick
4. Vo et al.
5. Lee et al.
6. Shen and Chen
7. Kaufmann et al.
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پاسخگویی ،ثبات سیاسی ،میزان جرم ،اثربخمی دولت ،کیفیت تنظیمگری ،حاکمیت
قانون و کنترل فساد می باشد که در پژوهش حاضر نیز به پیروی از مطالعات مختلف
داخلی و خارجی از جمله اوسانگو و اودهیامبو2020( 1م و نجفی و همکاران (1398م از
این معیار بهمنظور اندازهگیری کیفیت حکمرانی استفاده شده است .همچنین در
مطالعات مختلف بهمنظور سنجش شمول مالی ،از متغیرهای مختلفی استفاده شده
است .در این پژوهش از تعداد حسابهای بانکی (بُعد نفوذم ،تعداد خودپردازها و تعداد
شعبههای بانک (بُعد دسترسیم و نسبت اعتبارات به تولید ناخالص داخلی (بُعد استفادهم
استفاده شده که از پایگاه داده FAS2و  ،Global FDD3استخراج و در محاسبه شاخص
شمول مالی بهکار گرفته شده است.

 -1-3شاخصسازیچندبُعدیوروشتخمين 
در پژوهش حاضر با توجه به تفاوت میان دادههای مربوط به کمورهای مختلف و
با هدف حصول یک معیار قابل مقایسه بین کموری ،از رویکرد شاخصسازی چند بُعدی
معرفی شده توسط سارما2015( 4م بهمنظور محاسبه شاخص ثبات مالی (FSم ،کیفیت
حکمرانی (GQم و شمول مالی (FIم ،استفاده شده است .این معیار با داشتن ویژگیهای
الزم ،امکان مقایسه شاخصهای بین منطقهای یا کموری را فراهم میکند .برای ساختن
شاخص مورد نظر که در بسیاری از مطالعات مرتبط از جمله انسیاه و همکاران2021( 5م
نیز از این روش استفاده شده ،الزم است در گام اول براساس رابطه  7میزان دستاورد هر
کمور در هر بُعد (diم از متغیرهای اصلی پژوهش (ثبات مالی ،کیفیت حکمرانی و شمول
مالیم ،محاسبه شود.
(21م

A i  mi
M i  mi
 Miکران باالی

di  w i

بُعد
در رابطه فوق میزان واقعی بُعد iام mi ،کران پایین بُعد iام و
iام است .همچنین  w iمیزان وزن هر بُعد و بین صفر و یک است که در این پژوهش از
رویکرد تحلیل مؤلفههای اصلیPCA( 6م محاسبه میشود .به اینصورت که در ابتدا وزن
1. Asongu and Odhiambo
2. Financial Access Survey
3. Global Financial Development Database
4. Sarma
5. Nsiah et al.
6. Principal Component Analysis
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هر بُعد مورد نیاز (بُعد نفوذ ،دسترسی و استفادهم برای رابطه  21از رابطه زیر محاسبه و
سپس در آن جایگذاری میشود تا امکان محاسبه شاخص شمول مالی از رابطه 25
فراهم گردد.
p
a
u
FIi = ω1 Yi + ω2 Yi +ω2 Yi + ei
(22م
باید توجه داشت که در رابطه فوق  FIخود یک شاخص ترکیبی میباشد .با این
حال مزیت شاخص چند بُعدی محاسبه شده از رابطه  25و روش سارما (2015م نسبت
به شاخص محاسبه شده از رابطه  22این میباشد که این شاخص بدون کمیّت بوده 1و
از ویژگیهای کراندار بودن ،2یکنواختی 3و همگنی 4نیز برخوردار است .همچنین باید
اشاره کرد که در این روش امکان محاسبه سطح تحقق و دستیابی هر کمور در هر بُعد
نیز فراهم است که این امکان در روشهای دیگر شاخصسازی مانند تحلیل مؤلفههای
اصلی که بسیار پرکاربرد نیز هستند فراهم نیست؛ زیرا روش  PCAیک روش آماری
است که بر اساس آن میتوان ترکیب خطی بعُدهای مختلف را بر مبنای گمتاور مرتبه
دوم (کوواریانسم محاسبه کرد .این در حالی است که هدف از محاسبه شاخص شمول
مالی در مطالعه حاضر ،بررسی میزان دستیابی هر بُعد در هر کمور میباشد (ارالندو و
همکاران2020 ،5م .بر اساس این رویکرد ،در تحقیق حاضر وزن بُعدها (نفوذ ،دسترسی
و استفادهم به ترتیب  0/48 ،0/99و  0/52بهدست آمد.
با در نظر گرفتن فضای اقلیدسی ،فاصله نقطه دستیابی وضع موجود هر کمور (Xم
از بدترین وضعیت (X1م و وضعیت ایدهآل (X2م ،از روابط زیر بهدست خواهد آمد که بر
اساس آنها نیز میتوان شاخص چند بُعدی (MDIم متغیر مورد نظر را محاسبه کرد.
(23م

(24م
(25م



d12  d22  ...  d2n
w12  w 22  ...  w 2n

 w1  d1 2   w2  d2 2  ...   w n  d n 2



 ...  w 2n

 w22

w12





X1 

X2  1 

1
 X1  X2 
2

MDI 

1. Unit Free Measure
2. Boundedness
3. Monotonicity
4. Homogeniety
5. Erlando et al
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در تخمین معادله  19از متغیر عمق مالی (M2GDPم و نرخ رشد  GDPسرانه
(Growthم بهعنوان متغیر کنترلی (CVم در تخمین الگو استفاده شده است .برای این
منظور از نسبت حجم نقدینگی به  GDPبهعنوان نمایندهای از عمق مالی و نرخ رشد
تولید سرانه استفاده شده که دادههای مورد نیاز از پایگاه داده بانک جهانیWDI( 1م
بهدست آمده است.
2
در این مطالعه از روش تخمین گمتاورهای تعمیم یافته دو مرحلهای آرالنو و بور
(1995م ،استفاده شده است .حل ممکل درونزایی متغیرها (از طریق افزودن مقدار
باوقفه متغیر وابسته بهعنوان یک متغیر توضیحیم ،در نظر گرفتن ناهمسانیهای
مقطعی ،رفع خودهمبستگی بین متغیرهای توضیحی و برطرف کردن یا کاهش
همخطی از مزایای این روش است (احمد و مالیک2019 ،م .این موضوع زمانی اهمیت
مییابد که در برخی از مطالعات که در آنها دادههای مربوط به کیفیت حکمرانی بر
مبنای شاخصهای  WGIاستفاده شده ،ممکل درونزایی گزارش شده است (آسونگو و
اودهیامبو2020 ،م.
در پژوهش حاضر یکی از اهداف تخمین معادالت اصلی (معادالت 19-15م ،تحلیل
نقش میانجیگری شمول مالی بر اثرگذاری کیفیت حکمرانی بر ثبات مالی است .باید
اشاره کرد که بهمنظور تأیید اثر مداخله  FIبر رابطه میان  GQو  ،STباید سه شرط
محقق شود .نخست آنکه در تخمین اثر کیفیت حکمرانی بر شمول مالی (معادله 16م،
ضریب متغیر  GQباید معنیدار باشد .دیگر اینکه  FIالزم است اثر معنیدار بر FS
داشته باشد و در نهایت پس از در نظر گرفتن متغیر  FIدر تخمین اثر  GQبر ST
(معادله 18م ،ضریب  GQیا باید معنیداری کمتری نسبت به معادله  15داشته و یا
بیمعنی شده باشد (لی و همکاران2020 ،م .در این پژوهش عالوه بر روش فوق ،به
پیروی از برخی از مطالعات از جمله وانگ و جیانگ2019( 3م ،از آزمون سوبل1982( 4م
برای بررسی معنیداری اثر غیرمستقیم  GQبر  FSاز طریق ( FIبهعنوان میانجیم نیز
استفاده شده است .بر این اساس در رابطه  14مقدار  aضریب مربوط به رابطه  GQو FI
و  Saنیز انحراف معیار آن میباشد .همچنین  bضریب مربوط به اثر  FIبر  FSو  Sbنیز
انحراف استاندارد آن است.
1. World Development Indicators
2. Arellano and Bour
3. Wang and Jiang
4. Sobel
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-4نتايجتخمينالگو 
یکی از ممکالت احتمالی در فرآیند تخمین الگوهای اقتصادسنجی ،امکان وجود
رگرسیون کاذب است .در این مطالعه با استفاده از آزمون ریمه واحد  ،IPS1ایستایی
متغیرها آزمون شده است .این آزمون نسبت به بسیاری از آزمونهای ممابه مزیتهایی
دارد که از آن جمله می توان به عملکرد بهتر توانایی آزمون باالتر در زمانی که تعداد
مماهدات اندک باشد و یا بررسی جداگانه مقاطع اشاره کرد .به این مفهوم که آمارههای
آزمون برای هر مقطع بهصورت جداگانه محاسبه شده و سپس بر مبنای آنها آماره t
آزمون حساب میشود (ایم و همکاران2003 ،2م .بر این اساس نتایج تأییدکننده ایستا
بودن متغیرهای تحقیق میباشد (جدول 1م.
جدول-1نتايجآزمونريشهواحدمتغيرهایالگو 
متغير 
FS
GQ
FI
Growth
M2GDP

معنیداری 

آماره  سطح
0/00
-3/1
0/00
-3/7
0/00
-9/1
0/00
-3/2
0/00
-3/8

وضعيت 
)I(0
)I(0
)I(0
)I(0
)I(0

منبع :یافتههای تحقیق

نتایج تخمین معادالت پژوهش در جدول  2آورده شده است .بر این اساس در تمام
تخمینها وقفه متغیر وابسته از لحاظ آماری معنیدار است .این موضوع نماندهنده قابل
اعتماد بودن نتایج حاصل از تخمین الگوهای پویا میباشد .3همچنین نتایج آماره
سارگان 4نماندهنده کفایت انتخاب وقفه اول متغیر وابسته در معادالت تخمین زده
5
شده بهعنوان ابزار است .این موضوع در برخی از مطالعات تجربی از جمله چینودا و وندا
(2019م نیز نمان داده شده است که بهخصوص برای متغیر  GQلحاظ وقفه اول در
تخمین  GMMکفایت میکند .همچنین نتایج آزمون خودهمبستگی آرالنو و باند
1. Im, Pesaran and Shin
2. Im et al.
 .3برای مطالعه بیمتر در این خصوص مراجعه شود بهlee et al. (2016) :
4. J-statistic
5. Chinoda and Kwenda
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تأییدکننده وجود خودهمبستگی در دادهها میباشد که این موضوع تأییدی بر استفاده
از روش تخمین  GMMدو مرحلهای بوده است.
ضرایب گزارش شده در جدول  2نمان میدهد که  GQاثر مثبت و معنیدار بر FS
دارد .این نتیجه نمان میدهد که در دامنه مکانی مورد بررسی ،حکمرانی خوب موجب
توسعه و پایداری مالی شده و توسعه مالی نیز سبب تقویت کارایی بازارهای مالی و
واسطهگری مالی خواهد شد که این اتفاق بهنوبه خود موجب تقویت ثبات مالی میشود
(سایلیر و همکاران2018 ،1م .چنانچه این رابطه منفی باشد ،میتوان گفت که حکمرانی
موجب کاهش بازده سرمایهگذاری شده است و به همین علت سرمایهگذاران یا
سرمایهگذاری نکرده و یا به طریقی در سایر کمورها سرمایهگذاری میکنند که این
فرآیند پرواز سرمایه 2نامیده میشود .در تخمین معادله  2اثر  GQبر  FIمورد بررسی
قرار گرفته و نتایج نمان داده شده است که  GQاثر منفی بر  FIدارد .این نتیجه در
برخی دیگر از مطالعات از جمله ذولخبری و غزل (2017م نیز دیده شده است .همچنین
مطالعهای که در سال  2017توسط آبرجی و همکاران 3انجام شده ،نمان میدهد که
افزایش نااطمینانیهای سیاسی در چین باعث شده است که پسانداز خانوارها افزایش
یابد .همچنین ادومیاتی و همکاران (2020م و آنورفو و آبور2020( 4م ،در مطالعه خود
نمان دادهاند که کنترل فساد و نظارت بیمتر بر قرض گرفتن از مؤسسات مالی رسمی و
اجرای مقررات سختگیرانهتر می تواند اثر منفی بر شمول مالی داشته باشد .باید توجه
داشت که از این نتیجه نمیتوان اینطور استنباط کرد که حکمرانی خوب برای شمول
مالی مناسب نیست .بلکه بهمنظور بهبود وضعیت شمول مالی ،قوانین و مقررات باید
بهگونهای طراحی و اجرا شوند که خدمات مالی رسمی ،فراگیرتر شده و افراد بیمتری از
آن بهرهمند شوند.
یکی دیگر از نتایج تحقیق که در جدول  2آورده شده نمان میدهد که  FIاثر
مثبت و معنیدار بر  FSدارد (معادله 3م .به نظر میرسد که منابع مالی اقتصاد از طریق
کانال شمول مالی موجب تقویت فعالیتهای اقتصادی و حفظ ثبات مالی میگردد
(احمد و مالیک2019 ،م .همچنین مطالعات انجام شده نمان میدهد که بهبود شمول
مالی موجب بهبود وضعیت بانکهای ممتری محور شده و در نهایت تنوع بیمتر در
1. Sayilir et al.
2. Capital Flight
3. Aaberge et al.
4. Anarfo and Abor
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فعالیتهای ترازنامهای آنها را سبب میشود که این خود موجب کاهش ریسک نقدینگی،
تنش اعتباری و احتمال نکول آنها خواهد شد (مورگان و پونتینس2018 ،1م.
جدول-2نتايجتخمينالگویپژوهش 
FS

متغیر
وقفه متغیر
وابسته
GQ

coefficent
*

sd

coefficent
*sd

FI

coefficent
*

Growth

(معادله 1م
0/57
0/002
0/017
0/002

sd

FI

FS

(معادله 2م (معادله 3م
0/37
0/011
0/007 0/003
-0/14
0/009
0/04
0/002

coefficent
*sd

FD

coefficent
*sd

 Jآماره

**

z

prob
***A.B Test
Order 1
***A.B Test
Order 2

**

z

Prob
**

z

Prob

*انحراف معیار** ،مقدار آماره،
منبع :یافتههای تحقیق

***

8/88
0/42
-5/1
0/000
-1/4
0/3

7/21
0/42
-8/8
0/000
- 3/ 6
0/76

47/9
0/43
-3/4
0/000
-1/22
0/29

FS

FS

(معادله 4م (معادله 5م
0/24
0/64
0/001
0/002
0/016
0/011
0/005
0/003
0/021
0/03
0/009
0/004
0/004
0/003
0/0003
0/006
1/48
49/1
0/41
0/39
-3/8
-4/4
0/000
0/000
-1/41
-2/4
0/22
0/24

آزمون خودهمبستگی سریالی آرالنو و باند

نتایج تخمین معادله  4بیانگر معنیدار بودن ضرایب متغیرهای مورد بررسی
میباشد ،که نمان میدهد  FIنقش میانجی در رابطه میان  GQو  FSرا دارد؛ زیرا
نتیجه تخمین نمان میدهد که پس از اضافه شدن متغیر  FIبه تخمین  FSبر ،GQ
ضریب متغیر  GQنسبت به وضعیت قبل خود از  0/017به  0/011کاهش یافته است
1. Morgan and Pontines
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که تأییدکننده نقش میانجیگری جزئی  FIمیباشد .در این راستا آزمون سوبل (1982م
نیز تأیید میکند که رابطه میان  GQو  FSبهطور معنیداری تحت تأثیر میانجیگری
 FIاست (آماره آزمون سوبل= 12.2و احتمال <0.001م .در نهایت نتایج تخمین معادله
 5نمان میدهد که  FIو  GQاثر مثبت و معنیدار بر  FSداشته ،که این اثر پس از
لحاظ دو متغیر کنترلی یعنی نسبت نقدینگی به  GDPو رشد اقتصادی در الگو ،پایدار
باقی می ماند .همچنین مطابق برخی از مطالعات انجام شده در این زمینه از جمله
تیاگاراژان2018( 1م ،نتایج تخمینهای انجام شده نماندهنده اثر مثبت رشد اقتصادی
بر  FSاست.
نتيجهگيریوپيشنهادهایسياستی 

-5
در این مطالعه ،رابطه میان ثبات مالی با کیفیت حکمرانی و شمول مالی با استفاده
از داده های مربوط به کمورهای در حال توسعه دارای درآمد سرانه باالتر از متوسط مورد
بررسی قرار گرفته است .همچنین نقش میانجیگری شمول مالی در رابطه میان کیفیت
حکمرانی و ثبات مالی نیز آزمون شده است .نتایج مطالعه نمان میدهد که رابطه
معنیداری میان کیفیت حکمرانی ،شمول مالی و ثبات مالی برقرار است .در کمورهای
در حال توسعه مورد بررسی ،کیفیت حکمرانی و شمول مالی رابطه مثبت و معنیداری
با ثبات مالی دارند .هرچند در بررسی انجام شده رابطه میان  GQو  FIمنفی بوده است.
در اینجا باید توجه داشت که بر اساس این رابطه منفی نمیتوان توصیهای بر عدم تداوم
و پیگیری در بهبود وضعیت حکمرانی داشت؛ زیرا این نتیجه میتواند به دلیل
محدودیت در انتخاب بازه زمانی دادههای تحقیق باشد .از این رو الزم است از
فعالیتهای غیرضروری که میتواند موجب کاهش ممارکت و بهرهمندی عموم افراد از
سیستم مالی گردد ،جلوگیری شود که البته این امر خود نیازمند بازنگری قوانین در
کمورهای در حال توسعه میباشد .در حقیقت نهادهای نظارتی الزم است تا قوانین را
بهگونهای بازنگری کنند که سبب افزایش فعالیتها و تسهیالت مالی با هدف بهبود
شمول مالی گردد .افزون بر این ،اگر روند بهبود ثبات مالی در بلندمدت حفظ شود،
آنگاه اثر منفی مقررات و آییننامههای گوناگون بر شمول مالی کاهش خواهد یافت؛ زیرا
از آنجا که در یک سیستم مالی پایدار ،تنظیمکنندگان قواعد و قوانین ،نگران ثبات
1. Tiagarajan
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سیستم مالی هستند ،لذا تمویق میشوند که مقررات را آسانتر کنند که این در نهایت
موجب افزایش شمول مالی خواهد شد (آنروف و آبور2020 ،م.
در نهایت باید توجه داشت که بر اساس نتایج تحقیق ،در کمورهای در حال
توسعه GQ ،اثر تعیینکنندهای بر  FSدارد .از این رو وجود یک رویکرد هماهنگ برای
ایجاد تعادل میان افزایش فعالیتهای مالی و نظارت بر آنها بهمنظور تقویت احتمال
تحقق اهداف اصلی اقتصاد ،از جمله رشد اقتصادی ضروری است .در این مسیر ،وجود
مقررات غیرضروری و سختگیرانه میتواند مانعی جدی برای کارایی مالی باشد .هرچند
باید اشاره کرد که نظارتهای ضعیف نیز خود منجر به بیثباتی مالی در یک کمور
خواهد شد .در نتیجه ،ضرورت حفظ ثبات مالی با بهبود کیفیت حکمرانی و بهبود
شمول مالی در کمورهای مورد بررسی وجود دارد.
یکی از موارد قابل توجه در مطالعه حاضر ،پرداختن به نقش دولت و اثر آن در
پیوند میان کسب و کارها ،جامعه و بخش حاکمیتی است .بهطور معمول همانطورکه
داهان و همکاران (2015م نیز اشاره کردهاند ،مطالعات محدودی به این موضوع
پرداخته اند .از این رو در مطالعه حاضر یک جنبه دیگر از این موضوع با هدف بررسی
نقش و مسئولیت دولت در بهبود وضعیت و ا حساس رضایت افراد و همچنین ثبات مالی
از طریق نهادهای عمومی مورد بررسی قرار گرفته است  .در این راستا ،افزایش و بهبود
شمول مالی (FIم ،میتواند دسترسی عموم مردم به خدمات مالی رسمی از جمله بیمه و
وامهای بانکی را بهصورت رقابتی فراهم آورد.
پيوست :اسامیکشورهایمورداستفادهدرپژوهش 
Jamaica
Jordan
Kazakhstan, Rep. of
Lebanon
Libya
Malaysia
Maldives
Mauritius
Mexico
Montenegro
Namibia

Albania
Algeria
Armenia, Rep. of
Azerbaijan, Rep. of
Belarus, Rep. of
Belize
Bosnia and Herzegovina
Botswana
Brazil
Bulgaria
China, P.R.
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North Macedonia, Republic of
Paraguay
Peru
Romania
Russian Federation
Samoa
Serbia, Rep. of
South Africa
Suriname
Thailand
Tonga
Turkey
Venezuela, Rep. Bolivariana de

Colombia
Costa Rica
Dominica
Dominican Rep.
Ecuador
Equatorial Guinea, Rep. of
Fiji, Rep. of
Gabon
Grenada
Guatemala
Guyana
Iran, Islamic Rep. of
Iraq
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چكيده
عملکرد مطلوب روشهای مختلف حملونقل شهری یک موضوع حیاتی برای جابهجایی
شهروندان است .هر یک از این روشها به دلیل ویژگیهای خاص از اولویتبندی متفاوتی
برخوردار است و الزم است بهکارگیری و توسعه آنها متناسب با خصوصیات این روشها و
شرایط شهر صورت گیرد .در مقالهی حاضر مسئله ،تخصیص مدهای مختلف حملونقل شهری
به تقاضاهای موجود از هر مبدأ به هر مقصد میباشد ،بهگونهای که کمترین هزینهی اجتماعی
به سیستم تحمیل شود .هدف از انجام این تحقیق ،تعیین ترکیب بهینهای از سیستم حملونقل
شهری با در نظر گرفتن سطح مناسبی از راحتی در شهر اصفهان است .نتایج حاکی از آن است
که در حالتهای مختلف ترکیب هزینه و راحتی ،مدل تخصیصهای متفاوتی را ارائه میدهد.
تمامی این ترکیبها که نقاط پارتو میباشند بهینه هستند که با توجه به نظر سیاستگذار،
هریک از این نقاط میتواند جهت اجرای سیاستهای حملونقل انتخاب شود .دادههای
استفاده شده در این پژوهش بر اساس دادههای مبدأ -مقصد اخذ شده از معاونت حمل و نقل و
ترافیک شهرداری اصفهان بین  189محدوده ترافیکی بوده و بهمنظور تسهیل در تخصیص
مدهای بهینه به دادههای مبدأ  -مقصد با تجمیع نواحی همگن بین نواحی تجمیعی  44گانه
تقلیل یافته است .مدل مورد استفاده در این پژوهش یک مدل برنامهریزی خطی دو هدفه
میباشد .در این پژوهش از نرمافزار گمز جهت مدلسازی ،از نرمافزار  ArcGISبهمنظور داده-
کاوی و از نرمافزارهای  Excelو  SPSSجهت تحلیل نتایج استفاده شده است.
طبقهبندیR42, P25,C61:JEL
واژههایکليدی :بهینهسازی ،اقتصاد شهری ،برنامهریزی حملونقل ،حمل و نقل شهری
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-1مقدمه
در جوامع امروزی ،بسیاری از کالنشهرها با معضل ترافیک باال در حملونقل
شهری مواجه هستند .رشد روزافزون جمعیت ،ممکل حملونقل را به یکی از اصلیترین
مسائل شهر تبدیل کرده است (اتو2010 ،1م .اگددر بپذیریم کالنشهرها نقش اساسی در
اقتصاد کمورها بازی میکنند ،آنگاه شبکه حملونقل است که این نقش را کارآمد نگه
میدارد .در مقابل ،ناکارآمدی سیستم حملونقل شهری عوارض جدی محیطی همانند
آلودگی هوا و پیامدهای منفی اجتماعی و اقتصادی را به دنبال خواهد داشددت و سبب
ناکارآمدی عملکرد شهر را سبب میشود (الدیرابی و ابدوالهال2005 ،2م .سیستم
حملونقل یکی از اجزای جداییناپذیر اقتصاد میباشد و سالمت اجتماعی و اقتصادی
یک منطقه شهری تا حد زیادی به عملکرد سیستم حملونقل آن وابسته است (اولنجین
و اونسل2010 ،3م .حملونقل نقش عمدهای در آالیندگی محیط زیست شهری دارد و
درصد قابل توجهای از آالیندگی هوا در شهرها بهدلیل سوختن بنزین در خودروها
میباشد (فلسن و فیرمن2012 ،4م .باتوجه به اینکه وسایل حملونقل مختلف داری
مزایا ،معایب و خصوصیات منحصر به فرد متفاوتی میباشند ،هر کدام برای نوعی از
حملونقل شهری مناسب و مقرون به صرفه هستند؛ بنابراین در شرایط مختلف ،باید
تالش شود بهترین گزینهی ممکن انتخاب گردد .در مناطق شهری انتخاب از میان
مدهای مترو ،اتوبوس تندرو (BRTم ،اتوبوس شهری ،تاکسی ،خودروی شخصی،
دوچرخه میباشد که میتوانند مکمل یکدیگر باشند .در این پژوهش مسئله ،تخصیص
مدهای مختلف حملونقل به تقاضاهای موجود ،از مبدأهای داخل شهر اصفهان به
مقاصد مختلف داخل شهر اصفهان میباشد ،بهگونهای که با در نظر گرفتن زمان سفر،
طول مسیر و هزینههای سیستمی مدهای مختلف ،وسیلهی نقلیهای به تقاضاهای
موجود تخصیص داده شود که هزینههای اجتماعی به حداقل میزان ممکن تقلیل یابد .با
توجه به اینکه میزان راحتی استفاده از مدهای مختلف حمل و نقل متفاوت میباشد،
چگونگی تخصیص هریک از مدها با افزایش سطح راحتی ،مورد بررسی قرار گرفته است
تا ترکیبهای مختلف از میزان حداقل هزینه با در نظر گرفتن سطوح مختلف راحتی
حاصل شود و جهت سیاستگذاری استفاده گردد.
1. Otto
2. El-Dirab & Pramod
3. Ülengin & Önsel
4. Fellesson & Friman
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-2مبانینظریوپيشينهپژوهش
مدلسازی مطالعات و برنامهریزی حملونقل در  4مرحله انجام میشود که این
مدلها ،مدلهای چهار مرحلهای نامیده میشوند .شکل زیر روند این مدلها در
برنامهریزی حملونقل را نمان میدهد .این مراحل عبارتند از -1 :تولید و جذب سفر
-2توزیع سفر  -3تفکیک سفر  -4تخصیص سفر (مونتیرو2014 ،1م.

روند مدلهای  4مرحلهای در برنامهریزی حمل و نقل (مونتیرو2014 ،م
 -1تولید سفر:برنامهریزان حملونقل در این مرحله مقادیر سفرهای تولید و جذب
شدهی هر ناحیه را محاسبه ،پیشبینی و مدلسازی میکنند .این مراحل غالباً به دو
روش ساخت مدلهای رگرسیون خطی و روش دستهبندی ضربدری 2در مطالعات
حملونقل صورت میگیرد .هر دو روش بر مبنای اطالعات کسب شده از آمارگیری
مبدأ-مقصد کار میکنند.
 -2توزیع سفر :پس از پیشبینی مقادیر سفرهای تولید و جذب شدهی هر ناحیه،
ماتریس سفرها پیشبینی میشود .در این مرحله برنامهریز با استفاده از روشهایی
تعیین میکند که از کل سفرهای ایجاد شده ،چه تعداد سفر از هر ناحیه مانند  iبه هر
ناحیه مانند  jصورت میگیرد.
1. Monteiro
2. Cross Classification

706

،شمارهی،4زمستان 1400

تحقيقاتاقتصادی/دورهی56



 -3تفکیک سفر :در سومین مرحله از فرآیند پیشبینی تقاضای سفر ،نحوهی
تصمیمگیری مردم در مورد انتخاب وسیلهی سفر (اتومبیل ،اتوبوس ،مترو و ...م بررسی
میشود .این مرحله ممکن است پیش از توزیع سفر صورت میگیرد؛ اما غالباً مدلهای
انتخاب وسیله ،در مرحلهی سوم تحلیل تقاضای سفر ساخته میشوند؛ زیرا داشتن
اطالعات دربارهی مقصد سفرها سبب میشود تا با معلوم بودن ویژگیهای سفر بین هر
مبدأ و مقصد (نظیر زمان سفر ،هزینه و ...م ،عوامل مؤثر بر انتخاب افراد ،در نظر گرفته
شده و مدهای مختلف سیستم حملونقل دقیقتر با یکدیگر مقایسه شوند.
 -4تخصیص مسیر :هدف نهایی برنامهریز حملونقل از تحلیل تقاضا ،پیشبینی
نحوهی استفادهی افراد از شبکهی حملونقل میباشد .در این صورت برنامهریز قادر
است چگونگی استفاده از شبکهی حملونقل را در حال ،محاسبه و در آینده پیشبینی
و در نهایت نتایج اجرای سیاستها را برای آینده تعیین و تفسیر نماید.

برنامهريزیحملونقلشهری

-1-2
حملونقل عبارت است از حرکت و جابهجایی مردم و کاالها بین نقاط مختلف
داخل شهر و بین شهرها (اتو2010 ،م .کلمهی حملونقل به حمل چیزی یا کسی از
جایی بهجای دیگر ،یا همان عمل حمل کردن ،یا به عملی که در آن مسافرین ،کاالها یا
مواد جابهجا میشوند ،گفته میشود (جیون و آمکودزی2013 ،1م .سیاستها ،پروژهها و
شیوههای حملونقل اثرات زیادی بر کاربری زمین ،کیفیت هوا ،درآمد و زمان سفر،
دسترسی به خدمات و کیفیت کلی شهرها دارد .افزون بر این ،آنها اثرات بلند مدتی بر
مسیر رشد شهرها در آینده دارند (ناصرالدین و اسکندری2017 ،2م .بر اساس
گزارشهای بانک جهانی ،حدود  ٪25تا  ٪50از آلودگیهای مؤثر بر گرمایش جهانی در
کمورهای توسعه یافته یا در حال توسعه ،از طریق بخش حملونقل ،منتمر میشود.
(الی و چن2011 ،3م .اثرات نامطلوب مربوط به شیوهی حملونقل تهدیدی مهم برای
اجتماع است کده بده شکلهایی همچدون مرگ و میر ،تصادفات ،آلودگی هوا ،آلودگی
صوتی و استرس مماهده میشود (جانسون2008 ،4م .برای کاهش هزینهی اجتماعی
سفر که شامل مجموع هزینههای پرداختی توسط استفادهکنندگان و ارائهدهندگان
1. Jeon & Amekudzi
2. Nassereddine & Eskandari
3. Lai & Chen
4. Jonsson
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میشود  ،الزم است به نحو مؤثری در اتخاذ تصمیمات و سیاستگذاری در مورد
سیستمهای حملونقل تالش شود .بهطورکلی برنامهریزی حملونقل شهری از تعیین
بهینه میزان استفاده از مدهای حمل و نقل بین نواحی مختلف شهری آغاز شده و به
توسعه زیرساختها و فرهنگسازی در جهت دستیابی به بهینههای انتخاب شده منتهی
میشود .پایش و استمرار در اخذ نتایج و کاربست آنها در تصمیمات بعدی یک الزام
ساختاری در این حوزه به شمار میرود.
برنامهریزی حملونقل شهری یک مسئلهی ضروری برای تمام کمورها ،از جمله
کمورهای توسعه یافته و کمورهای در حال توسعه بهشمار میرود .ازآنجاکه برنامهریزی
حملونقل برای بهبود سه عامل اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی از طریق کنترل
معیارهای هزینه ،زمان و آلودگی هوا میتواند به حملونقل پایدار شهر کمک کند ،بسیار
پراهمیت است .همچنین برنامهریزی حملونقل شهری در رضایت شهروندان نقش
بهسزایی را دارا میباشد .از اینرو دولت و شهرداری در تالش هستند تا از طریق
برنامهریزی مناسب ،رضایت شهروندان را کسب کنند( .ورما و رامایانا2014 ،1م .بسیاری
از شهرهای بزرگ و پرجمعیت از آلودگی هوا ،ازدحام و عدم زیرساخت مناسب و تأخیر
در سفرهای درون شهری ،بهویژه در ساعات اوج رنج میبرند .این ممکالت نهتنها به
دلیل عدم وجود امکانات کافی در شهرها ،بلکه بهدلیل عدم تمخیص درست منابع و
ضعف در برنامهریزی شهری بهشمار میرود .حملونقل شهری یک زیرساخت مهم
اساسی برای رشد شهر و پایداری آن میباشد (ورما و رامایانا2014 ،م .برنامهریزی
حملونقل شهری ،در این سالها در پاسخ به مسائل ،شرایط و ارزشها و درک بیمتر
پدیدههای حملونقل شهری تکامل یافته است .سالها طول کمید تا اصطالحات در
برنامهریزی شهری به تکامل برسند (ورما و رامایانا2014 ،م.

-2-2پيشينهپژوهش
پیمینه پژوهش حاضر در دو حوزه مطالعات داخلی و پژوهشهای خارجی در این
بخش مورد بررسی قرار میگیرد .شیرزادی بابکان و طالعی (1392م ،در مقالهای با
عنوان "انتخاب وسیلهی حملونقل عمومی در یک کریدور شهر" ،انتخاب بهترین وسیله
را با بهکارگیری روشهای تصمیمگیری چند معیاره و سامانهی اطالعات مکانی (GISم
مورد بررسی قرار دادهاند .در این پژوهش بیست شاخص تحت هفت دستهی کلی معیار
1. Verma & Ramanayya
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هزینه ،زمدان ،انعطافپذیری ،قابلیدت اعتمداد ،راحتدی و امنیت ،آلودگی و خصوصیات
وسیله و چهار گزینهی حملونقل عمومی اتوبوس ،اتوبدوس تنددرو ،تاکسدی و متدرو
انتخداب شددهاند و در نهایت از فرآیند تحلیل شبکهای (ANPم برای تعیین وزن نهایی
معیارها و از روش  TOPSISبرای اولویتبندی گزینههای پیمنهادی حملونقل عمومی
استفاده شده است .نتایج حاکی از آن است که بهطور کلی گزیندههدای اتوبدوس تنددرو،
متدرو ،اتوبدوس و تاکسی ،بهترتیب حائز بیمترین امتیاز جهت توسعه حملونقل عمومی
در کریدور مورد مطالعه میباشند .برادران و آذریخواه (1397م ،در مقالهای با عنوان
"ارائهی مدل چند هدفه مسیریابی در شبکه سیستمهای حملونقل عمومی درون
شهری" ،مدل برنامهریزی ریاضی چند هدفه با سه تابع هدف را ارائه کردهاند .اهداف
مدل ،حداقل کردن هزینه ،زمان سفر و تعداد تغییر وسایل نقلیه میباشد که از دو
الگوریتم دقیق و فراابتکاری (الگوریتم مورچگانم استفاده شده است .نتایج نمان می
دهد که حل مسائل با روش دقیق ،برای مسائل با بیش از  15گره غیرکارا است .ده
چممه و مهدوی (1398م ،در مقالهای با عنوان "برنامهریزی استراتژیک بهبود جایگاه
سیستم حملونقل شهری در شهرکرد" ،نقاط ضعف و قدرت سیستم حملونقل شهرکرد
را بررسی کرده و سپس با استفاده از ماتریس عوامل داخلی و خارجی جایگاه و موقعیت
سیستم حملونقل را ممخص کردهاند .در نهایت با استفاده از ماتریس کمّی برنامهریزی
راهبردی به اولویتبندی راهبردهای پیمنهادی پرداختهاند.
البرت 1و همکاران (2020م ،در مقالهای با عنوان "برنامهریزی و طراحی شبکه
تاکتیکی در حملونقل چندوجهی" ،وضعیت فعلی تحقیقات از سال  2008در مورد
دستهبندی خاص آن مدلها را با یک ادبیات سیستماتیک خالصه کردهاند .جریانهای
تحقیقاتی بر روی مدلهای قطعی و تصادفی (شامل تقاضای ناممخص ،زمانهای
حملونقل ،هزینهها و ظرفیتهام مقایسه میشوند .در نهایت گنجاندن بیشتر جنبههای
زیستمحیطی و کاربرد بیشتر شبیهسازی بهعنوان راه حل معرفی شدهاند.
یو 2و همکاران (2020م ،در مقالهای با عنوان "مسیریابی بهینه سیستمهای تحرک
چندوجهی با اشتراک سواری" ،ترکیبی از خدمات حملونقل عمومی و اشتراکگذاری را
در نظر گرفته و یک مدل برنامهریزی عدد صحیح مختلط را برای مسئلهی برنامهریزی
حملونقل چندوجهی فرموله کردهاند .در نهایت با یک رویکرد اکتمافی این نتیجه
1. Elbert
2. Yu
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حاصل شده است که الگوریتم مبتنی بر زاویه (ACم در هر دو تنظیمات کوچک و بزرگ
به خوبی کار میکند .همچنین نمان دادهاند که سیستم حملونقل چندوجهی با
اشتراک سواری میتواند مزایای قابل توجهی در مسافتهای سفر و زمان سفر داشته
1
باشد .گوپتا و مهالوات (2018م ،در مقالهای با عنوان "یک مدل بهینهسازی AHP-
 DEAچند منظوره برای حملونقل پایدار در صنعت معدن" یک مدل بهینهسازی چند
منظوره برای حل مسئلهی حملونقل پایدار گسترش یافته در صنعت استخراج ذغال
سنگ ،با استفاده از فرایند سلسله مراتب تحلیلی 2و تکنیکهای پوشش تحلیل داده 3با
هدف حداقل کردن هزینهی حملونقل ،میزان انتمار  GHGو حداکثر کردن وزن
وسایل نقلیهی پایدار ،ارائه دادهاند .در نتیجه تصمیمگیران میتوانند به کمک این مدل
بهینهسازی چند منظوره ،وسایل نقلیهای که اقتصادی و دوستدار محیط زیست هستند
را انتخاب کنند.
4
تسیتسوکاس و سعیدمنش (2018م ،در مقالهای با عنوان "توزیع مطلوب خطوط
اتوبوس ممخص شده در شبکههای شهری چند منظوره" ،به معرفی خطوط اختصاصی
اتوبوس جهت اجازه به وسایل نقلیهی سنگین برای عبور از مناطق با ترافیک باال بدون
تأخیر طوالنی پرداختهاند .هدف ،فرموله کردن این مسأله از طریق برنامهریزی خطی و
تالش برای بهینهسازی آن است .در این مقاله نتیجهی خاصی گرفته نمده و بررسی
ویژگی راه حلها با بهترین مقادیر تابع هدف هستند.
بهمنخواه و سئیلهو2017( 5م ،در مقالهای با عنوان "بهینهسازی چند هدفه برای
سفرهای کوتاه در یک شهر" ،یک مدل چند هدفه برای مسافران در شبکهی حملونقل
شهری برای سفرهای کوتاه را در شهر آویو در پرتغال توسعه میدهند .برای این منظور
از یک الگوریتم ژنتیک جهت بهینهسازی استفاده میکنند.
6
ناصرالدین و اسکندری (2017م ،در مقالهای با عنوان "یک روش MCDM
یکپارچه برای ارزیابی سیستم حملونقل عمومی در تهران" مبتنی بر روش دلفی برای
ارزیابی سیستم حملونقل عمومی GAHP ،جهت ارزیابی وزن معیارها و
1. Gupta & Mehlawat
2. AHP
3. DEA
4. Tsitsokas & Saeedmanesh
5. Bahmankhah & Coelho
6. Nassereddine & Eskandari
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 PROMETHEEبرای جمع آوری معیارها ،به بررسی سطح رضایت مسافران حملونقل
و ارزیابی سطح حملونقل عمومی پرداختهاند .بهعنوان یک نتیجه از تحقیق ،مهمترین
سیستمهای حملونقل در تهران عبارت است از :مترو ،تاکسی ،بیآر تی ،اتوبوس و ون.
هائو و یوئه2016( 1م ،در مقالهای با عنوان "بهینهسازی در ترکیب مسیرها و
مدهای حملونقل با برنامهریزی پویا برای یک سیستم حملونقل چند منظورهی
کانتینری" ،یک مدل بهینهسازی بر اساس برنامهریزی پویا محدودیتهای واقعی در این
مقاله ارائه دادهاند .سپس یک الگوریتم برنامهریزی پویا برای بهدست آوردن استراتژی
ترکیبی بهینه از مدهای حملونقل پیمنهاد میدهند .در نهایت یک مطالعهی تجربی
برای نمان دادن امکان و کارآیی مدل پیمنهادی ارائه شده است.
هنری و لیتمن2011( 2م ،در تحقیق خود به ارزیابی کارآیی برنامه جدید ترانزیت
و مقایسه اتوبوس با حملونقل ریلی در مناطق شهری آمریکا پرداختهاند .معیارهایی که
در این ارزیابی مدنظر قرار گرفتهاند عبارت است از :هزینه اجرا ،هزینه وسیله نقلیه،
تعداد مسافر به ازای هر مایل ،دامنهی پوشش خدمات ،راحتی و آسایش ،ظرفیت
جابجایی ،هزینه زیرساختها ،انعطافپذیری ،سرعت و قابلیت اعتماد ،تعداد ایستگاهها،
آلودگی صوتی و هوا ،فضا به ازای هر مسافر و تعداد شبکههای راه .این تجزیه و تحلیل
نمان میدهد شهرهایی که برای جابهجایی مسافر ،سیستم حملونقل ریلی را گسترش
دادهاند ،نسبت به شهرهایی که فقط سیستم اتوبوس را افزایش دادهاند عملکرد بهتری
داشتهاند.
اتو (2010م ،در تحقیق خود اثر عوامل روانی را با بهرهگیری از روش تصمیمگیری
چند معیاره (MADMم در انتخاب گزینههای حملونقل مورد بررسی قرار داده است.
معیارهایی که در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته عبارتند از :هنجارهای اجتماعی،
عوامل جمعیتی ،شرایط و میزان تحرک ،عوامل اقتصادی و استفادهکنندگان.
-3روشپژوهش

-1-3ناحيهبندیوفرضياتمسأله 
پیش از انجام مطالعات حملونقل میدانی ،میبایست ابتدا ناحیهی مورد مطالعه،
تعیین و مرز آن ممخص شود .پس از تعیین محدودهی برنامهریزی ،منطقهی مورد
1. Hao & Yue
2. Henry & Litman

نرجس خاتون پاکدامن و دیگران  /تعیین ترکیب بهینهی مدهای حملونقل شهری

711

مطالعه به واحدهای جزئیتری تقسیمبندی میشود .این عمل ،ناحیهبندی 1نامیده
میشود .وسعت ناحیهها با توجه به مسائلی نظیر تراکم یا نوع فعالیت آنها متفاوت
است .در این پژوهش انتخاب ناحیهها بهصورتی انجام گرفته است که در هر ناحیه
فعالیتهای تقریباً ممابهی انجام شود .یک پارامتر مهم در تعیین حوزهها ،سازگاری آنها
با شبکهی حملونقل شهری است .همواره تعیین تعداد نواحی یک مسئلهی مهم در
ناحیهبندی است ،چرا که تعداد زیاد نواحی سبب پیچیدگی تجزیهوتحلیل شده و تعداد
اندک نواحی از قابلیت اتکای نتایج میکاهد .پس از تعیین نواحی برای هر ناحیه یک
مرکز ناحیه 2تعریف شده است .مرکز ناحیه ،نمایندهی تمام آن ناحیه است و فرض
میشود تمام فعالیتهای ناحیه در مرکز آنها متمرکز شدهاند و تمام سفرهایی که از آن
نقطه تولید میشود از آن نقطه آغاز و تمام سفرهای جذب شده نیز به آن نقطه
میرسند؛ بنابراین مرکز ناحیه نمایندهی تمام ناحیه است (حقانی و شاهحسینی،
1391م .مدهای حملونقل مورد استفاده در شهر اصفهان عبارتند از پیاده ،دوچرخه،
موتورسیکلت ،سواری شخصی ،اتوبوس معمولی ،اتوبوس بیآرتی ،مینیبوس ،تاکسی،
مترو ،ون و تاکسیهای اینترنتی .از بین این مدها ،در پژوهش حاضر پنج مد حملونقل
دوچرخه ،سواری شخصی ،اتوبوس معمولی ،اتوبوس بیآرتی و مترو مورد بررسی قرار
گرفته است .این پژوهش ،با هدف حداقل کردن هزینهی اجتماعی به دنبال کاهش
مجموع هزینههای زمان سفر ،آلودگی هوا ،هزینهی زیرساخت و هزینهی پرداختی از
سوی مسافر جهت برآوردن تقاضای حمل و نقل موجود است.
در این بخش مدل قطعی برای تعیین ترکیب بهینهای از مدهای حملونقل با هدف
کاهش هزینههای ذکر شده ارائه خواهد شد .این مدل قطعی یک مدل بهینهسازی
ریاضی خطی است .در مدل پیمنهادی تالش شده است در حد امکان واقعیتها و
محدودیتهای حمل ونقل در شهر اصفهان در نظر گرفته شود .در این پژوهش فرض
شده است که میزان تقاضا ثابت و ممخص است و این تقاضا توسط یک مد حملونقل
پاسخ داده میشود ،اما در هنگام تخصیص ،امکان انتخاب هر یک از پنج مد حملونقل
مذکور وجود دارد و هیچ محدودیتی برای تعداد مدهای تخصیص داده شده وجود ندارد.
بعد از تخصیص مد حملونقل به تقاضای موجود برای سفر از یک ناحیه به ناحیهی
دیگر ،امکان تعویض مد تخصیص داده شده در بین این دو ناحیه ممکن نیست .این
1. Zoning
2. Centroid
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فرض چندان نیز محدودکننده نمیباشد ،زیرا میتوان یک سفر را بهصورت دو سفر
جداگانه در نظر گرفت .سوخت مصرفی برای خودروی شخصی ،بنزین و برای انواع
اتوبوسها ،گازوئیل (نفت گازم در نظر گرفته شده است .با افزایش فاصلهی دو ناحیه،
منطقی است که هزینهی سفر افزایش یابد و این افزایش هزینه در مدل لحاظ شده
است .زمان سفر با هریک از مدهای حملونقل بهصورت جداگانه و در دو سطح ترافیکی
سبک و سنگین در نظر گرفته شده و زمان سفر در این دو سطح ترافیکی نیز بر اساس
زمان سفر آزاد بهدست آمده است.

-2-3مدلبهينهسازی
در مدل این پژوهش ،دو هدف کاهش هزینهها و ایجاد حداکثر راحتی درنظر
گرفته میشود .برای کاهش هزینهها دو تابع هدف در نظر گرفته شده است .تابع هدف
اول هزینه را از دید ممتری حداقل میکند و تابع هدف دوم هزینه را از دید برنامهریز
اجتماعی حداقل میکند .سومین تابع هدف برای حداکثر کردن راحتی در نظر گرفته
شده است.

انديسها

 :iمبدأ
 :tبازه زمانی

پارامترها

DISTij

FUELf,k
CFf
PLk
CV(ij),k
COk
)STR k(ij
D(ij),t
CSTR k
CAPk

 :jمقصد
 :fنوع سوخت

 :kوسایل نقلیه
 :Pنوع گاز آالینده

فاصله بین گره مبدأ  iو گره مقصد j
میزان سوخت نوع  fبرای وسیلهی نقلیهی نوع  kدر هر کیلومتر
قیمت یک واحد سوخت نوع f
میزان آالیندگی وسیله نقلیه  kدر هر واحد زمان
هزینه استفاده از وسیله نقلیه  kدر مسیر ij
میزان راحتی وسیله نقلیه k
پارامتر باینری که برابر  1است ،اگر زیرساخت وسیله نقلیه  kدر
مسیر  ijوجود داشته باشد در غیر این صورت صفر است.
تقاضا بین گره  i , jدر دوره t
هزینهی احداث وسیله نقلیه k
ظرفیت وسیلهی نقلیهی k
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استهالک وسیلهی نقلیهی  kدر هر ساعت
زمان سفر در مسیر  ijبا وسیله k

TT(ij),k

متغیر تصمیم:

x(ij),t,k
حجمی از تقاضای مسیر
پوشش داده میشود
 number(ij),t,kتعداد وسایل نقلیه نوع  kدر مسیر  ijدر دوره زمانی t
travk
زمان سفر همهی وسایل نقلیهی نوع k
maxnum(ij),t,k
حداکثر وسیلهی مورد نیاز از نوع  kدر سطح ترافیکی t
number(ij),k
این متغیر بیانگر تعداد وسایل نقلیهی مورد استفاده از نوع 𝑘 در
مسیر  ijاست
Bstr(ij)k
متغیر باینری جهت ایجاد یا عدم ایجاد زیر ساخت وسیلهی
نقلیهی  kدر مسیر ij
براساس پارامترها و متغیرهای تصمیم که معرفی شد ،اکنون میتوان مدل
برنامهریزی خطی دو هدفه را بهصورت زیر طراحی کرد .تابع هدف اول از دو بخش
هزینهها از دید مردم و از دید دولت تقسیم میشود.
ij

شماره

)(1

که در دوره زمانی  tتوسط وسیله

رابطه

k

شرحمختصر 

min ccustomer
= cost traveltime + cost fuel + cost transportation

تابع هدف اول

)(2

 min cGoverment = cost polution + cost infrastractureتابع هدف اول

)(3

 max comf = ∑ ∑ ∑ cok ∗ x(ij)tk ∗ TRT(ij)tkتابع هدف دوم

)(4

هزینهی زمان
] cost traveltime = ∑ ∑ [∑ x(ij)tk ∗ TRT(ij)tk
سفر

t

k

)(5
)(6

ij

ij

k

t

) cost fuel = ∑ ∑(travk ∗ FUELf.k ∗ CFf
k

f

هزینهی
سوخت

 costهزینهی
transportation = ∑ ∑ ∑ CV(ij)tk ∗ x(ij)tk
k
حملونقل
t
ij
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شرحمختصر 

رابطه

) cost polution = ∑ ∑(travk ∗ PLk
k

f

هزینهی
آالیندگی

 costهزینهی
infrastracture = ∑ DETk *travk + ∑ ∑ Bstr(ij)k *CSTR k *DIST
(8) ij
k
k
زیرساخت
ij
)(9

زمان سفر در
زمان t

TRT(ij)kt =∑l TT(ij)kl

)(10

]  travk = ∑ ∑[number(ij)tk ] ∗ [TRT(ij)tkکل زمان سفر

(11م

x(ij)tk
تعداد وسایل
≥ number(ij)tk
CAPk
هر مسیر

(12م

وجود /عدم
Bstr(ij)k ≤ 1 − STR (ij)k
زیرساخت

(13م

محدودیت
∑ x(ij)tk = D(ij)t
تقاضا
k

(14م
(15م

t

ij

حداکثر وسیله
D(ij)t
= maxnum(ij)tk
نقلیه
CAPk
]  x(ij)tk ≤ D(ij)t ∗ [Bstr(ij)k + STR (ij)kپوشش تقاضا
رابطه  ،1بیانگر تابع هدف اول بهعنوان هزینهی ممتری است که با ccustomer

نمان داده میشود .این تابع هدف با مجموع هزینههای زمان سفر ،هزینه سوخت و
هزینه استفاده از وسیله نقلیه برابر است ،که این هزینهها بهترتیب با متغیرهای
 cfuel ،ctraveltimeو  ctransportationنمایش داده شدهاند .مقادیر این سه متغیر در
روابط  4تا  6محاسبه خواهد شد.
رابطه  ،2بیانگر تابع هدف دوم بهعنوان هزینهی دولت است که با  cGovermentنمان
داده میشود و با مجموع هزینههای آالیندگی و زیرساخت برابر میباشد .دو معیار با
نامهای  cpolutionو  cinfrastracturبرای محاسبهی هزینه از دید دولت در نظر گرفته
شده است که بهترتیب در روابط  7و  8محاسبه خواهند شد .هزینهی آالیندگی بیانگر
میزان آالیندگی تولید شده توسط تمام وسایل نقلیه با هر نوع سوخت مصرفی میباشد.
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رابطه  ،3تابع هدف سوم جهت حداکثر کردن راحتی میباشد .برای حداکثر کردن
راحتی ،الزم است مجموع راحتی وسایل نقلیهی مختلف در هر زمان ،حداکثر شود .تنها
معیار در نظر گرفته شده در این رابطه  COkمیباشد .این معیار با تخصیص ضریب
ممخصی از میزان راحتی به وسایل نقلیهی مورد نظر در مسیرهای ممخص ،میزان
راحتی هر وسیله در هر واحد زمان را بیان میکند.
هزینههای زمان سفر ،سوخت ،حملونقل ،آالیندگی و زیرساخت بهترتیب در
محدودیتهای  4تا  8محاسبه شدهاند .براساس رابطه  ،9زمان سفر هر وسیله در هر
مسیر محاسبه میشود و با ضرب شدن این مقدار در تعداد هر وسیله در هر مسیر ،کل
زمان سفر یک وسیله نقلیه طبق رابطه  10بهدست میآید.
در رابطه  ،12متغیر باینری  Bstrتصمیم میگیرد که زیرساخت وسیلهی نقلیهی نوع
 kدر مسیر  ijایجاد شود یا خیر .در صورتیکه زیرساخت مورد نظر وجود داشته باشد،
متغیر باینری  STRبرابر  1میشود و بنابراین  Bstr ≤ 0خواهد بود .در این صورت Bstr
کوچکتر یا مساوی صفر بیان میکند که زیرساخت وسیلهی نقلیهی مورد نظر وجود
دارد و احتیاجی به بررسی ایجاد یا عدم ایجاد آن ساختار وجود ندارد ،اما اگر زیرساخت
وسیلهی نقلیهی مورد بررسی وجود نداشته باشد پارامتر  STRمقدار صفر میگیرد و
بنابراین  Bstr ≤ 1میشود .در صورتیکه  Bstrکوچکتر یا مساوی یک شود مدل با
توجه به هزینههایی که به سیستم تحمیل میشود تصمیم میگیرد زیرساخت مورد نظر
ایجاد شود یا خیر.
براساس رابطه  ،13باید تقاضای هر مسیر بین دو گره  iو  jدر هر دوره زمانی
پوشش داده شود .رابطه  14نیز بیمترین تعداد مجاز از هر وسیله نقلیه در هر مسیر را
محاسبه میکند .طبق رابطه  ،15تنها در صورتی میتوان از یک وسیله نقلیه در یک
مسیر خاص استفاده کرد که یا زیرساخت آن از قبل وجود داشته باشد و یا اینکه احداث
شود.
در اینجا بهمنظور تبدیل مدل به یک مدل تکهدفه از روش اپسیلون-محدودیت
استفاده میشود  .به این صورت که حداکثر و حداقل مقدار تابع هدف دوم در نظر گرفته
میشود و سپس این بازه به تعداد نقاط پارتو که مدنظر است تقسیم شده و با در نظر
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گرفتن تابع هدف دوم بهعنوان محدودیت ،مدل برای بهینهسازی تابع هدف اول اجرا
میشود.

دادهها
-3-3استخراج 
داده های خام مورد استفاده در این مقاله از مطالعات جامع شهر اصفهان بهدست
آمده که این دادهها بهصورت فایل  GISاز شهرداری اصفهان دریافت شده است .سپس
جهت تهیهی دادههای الزم با استفاده از نرمافزارهای  ArcGISو  EXCELدادهکاوی
مورد نیاز انجام شده است .با استفاده از ویژگیهای نرمافزار  ،ArcGISکوتاهترین زمان
تردد بین نواحی مختلف از روی کمانهای نقمه بهدست آمده است .همچنین با استفاده
از نرمافزار اکسل نواحی مورد نظر تقلیل یافته و میزان جذب و تولید در نواحی جدید از
مجموع نواحی ادغام شده بهدست آمده است.

-1-3-3محاسبههزينهزمانسفر
اداره راه فدرال ایالت متحده امریکا در سال  1964مدلی به شکل زیر ارائه داده است
که با نام تابع  BPR1شناخته میشود و بیمتر توابعی که بعدها نیز ارائه شده است
دارای شکل و فرم این تابع هستند:

𝑉
] 𝑏) (𝑎 t = t 0 [1 +
𝑄

که در آن:
 = tمتوسط زمان سفر برای طی یک کیلومتر از طول راه (برحسب دقیقهم
 = t0متوسط زمان سفر آزاد برای طی یک کیلومتر از طول راه (برحسب دقیقهم
 = Vحجم جریان ترافیک (برحسب وسیله نقلیه سواری برای یک متر عرض عبور در
ساعتم
 = Qظرفیت عملی (برحسب وسیله نقلیه سواری برای یک متر عرض عبور در ساعتم
 aو  =bپارامترهای مدل است.
برای بهدست آوردن زمان سفر بین دو ناحیه الزم است تمامی این کمانها که
کوتاهترین زمان سفر را ارائه میدهد با هم جمع شوند .برای این هدف ،با استفاده از
1. Bureau of Public Roads
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ویژگی  network analysisدر نرمافزار  ArcGISمجموعهای از مسیرها که از کمانهای
با کمترین سرعت تمکیل شده است و دارای کمترین زمان سفر است ،ارائه میشود.
زمان بهدست آمده ،کوتاهترین زمان سفر آزاد بین دو ناحیه است که در دو حالت زمان
اوج و غیر اوج محاسبه شده است .این مسیرها در شکل زیر نمان داده شده است.

شكل-1مسيرهایدارایکوتاهترينزمانسفرآزاد 

-2-3-3محاسبهیهزينهیآلودگیهوا
میزان هزینه ای که در هر ثانیه هر وسیله نقلیه بر اثر آلودگی هوا به اجتماع وارد
میکند از طریق رابطه زیر محاسبه میشود:
cost polutionk = ∑ PLk ∗ cost PL ∗ travk

که در آن:
 =cost polutionkهزینه آلودگی هوا برای مسیر  kتوسط مد مورد نظر
 =travkزمان سفر مسیر  kبرای مد مورد نظر
 =∑ PLk ∗ cost PLجمع هزینه آالیندهها بهصورت ریال به ازای هر ثانیه
 =PLمیزان تولید آالینده برای هر مد بهصورت گرم بر ثانیه
 =cost PLهزینه اجتماعی آالینده بهصورت ریال به ازای هر گرم
جهت برآورد میزان نمر آالیندههای مختلف مدهای حملونقل از نتایج مطالعات
جامع تهران مطابق پیوست  2استفاده شده است.
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-3-3-3هزينهاستفادهازوسيلهنقليه
در این مطالعه هزینه استفاده از وسیله نقلیه ،هزینهای است که کاربر باید بپردازد
تا بتواند با مد مورد نظر از یک ناحیه به ناحیه دیگر برود .این هزینه برای وسیله نقلیه
عمومی مانند مترو ،اتوبوس و بیآرتی همان هزینه بلیط میباشد .هزینه استفاده از
وسیله نقلیه شخصی برای سفر بین دو ناحیه نیز همان هزینه سوخت ،روغن و ...
میباشد ،که به هزینه عملیاتی وسیله نقلیه معروف میباشد و به فرم زیر تعریف میشود
(حقانی و شاهحسینی1391 ،م:
Veh
Veh
Cown,
0 - Cdes,n

n Veh

Veh
Veh
Veh
Veh
Veh
Veh
Veh
Veh
Veh
Veh
CVeh
Fuel  U Fuel  UOil  n Oil  UTire  n Tire  UMain  n main  CInsure  CTax  CTech 
Veh
K ann

CVeh 

هزینه زیرساخت برای محاسبه هزینه زیرساخت تسهیالت حملونقل ،تقسیمبندی
به دو دسته "هزینهای" و "سرمایهای" است .با توجه به آنکه هزینههای سال شهرداری
برای پروژههایی که ممکن است در سالهای آتی مورد بهرهبرداری قرار گیرد ،میبایست
در محاسبات در نظر گرفته شود ،از روش هزینههای یکنواخت سالیانه مطابق با رابطه
زیر برای تبدیل هزینههای یاد شده و لحاظ کردن آنها در محاسبات استفاده شده است.
)i∗(1+i)(n+a

)AC = BC ∗ ((1+i)(n+a) −1

هزینهی زیرساخت برای هر مد بهصورت جداگانه در قالب هزینهی استهالک هر
وسیلهی نقلیه است که با احتساب مدت زمان استفاده از هر مد محاسبه شده و قسمت
دیگر سود از دست رفتهی هزینهی احداث زیرساخت برای هر مد میباشد.
 ∑ij ∑k Bstr(ij)k ∗ CSTR k ∗ DISTij:قسمت دوم هزینهی زیرساخت
برای محاسبهی هزینهی زیرساخت در قسمت اول الزم است استهالک هر وسیله
نقلیه ممخص باشد .برای محاسبهی هزینهی زیرساخت ،قیمت هر وسیلهی نقلیه به
مدت زمان عمر مفید هر وسیله تقسیم شده است.
در این پژوهش برای پیادهسازی مدل از نرمافزار گمز (GAMSم و جهت تهیهی
دادههای مورد نیاز از دادههای خام از نرمافزار  ArcGISاستفاده شده است .همچنین از
نرمافزارهای  SPSSو  EXCELبرای تحلیل نتایج بهدست آمده استفاده شده است.
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-4تحليلنتايج
اطالعات مورد استفاده برای این پژوهش شامل تعداد سفرهای تولید و جذب برای
 189ناحیه ترافیکی شهر اصفهان است که بهمنظور تجزیه و تحلیل مناسبتر به 44
ناحیه تجمیعی همگن از نظر حمل و نقلی و با لحاظ معیارهای مختلف تقلیل یافته
است .اطالعات اولیه پژوهش شامل دادههای مبدأ -مقصدی است که در طرح جامع
حمل و نقل شهر اصفهان توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان
برداشت شده و هر ساله بر اساس شاخصهای ممخصی تعدیل میشود.

منبع :یافتههای تحقیق

منبع :یافتههای تحقیق
شكل189-2ناحيهاوليهو44ناحيهمورداستفادهدراينپژوهش 
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منبع :یافتههای تحقیق
نمودار-1توليدوجذبتقاضایسفرنواحیموردمطالعه

بهمنظور ایجاد یک تصویر جغرافیایی از وضعیت سفرهای جذب شده و تولیدشده
شکل  3ارائه شده است .همانگونه که در این نقمه ممخص است ،نواحی جاذب سفر
بیمتر در منطقه مرکزی شهر قرار دارند و نواحی پیرامونی میزان کمتری از سفرهای
جذب شده را به خود اختصاص میدهند .در نقطه مقابل همین شکل نمان میدهد
چگونه عمده سفرهای تولیدشده مرتبط با نواحی پیرامونی هستند و این بار سهم نواحی
مرکزی از تولی د سفر شهری کمتر از نواحی پیرامونی است .این دادهها با مماهدات
معمول روزانه نیز منطبق است ،بهگونهای که بهطور عمده جمعیت مسافرین جهت امور
خرید و کار به سمت نواحی مرکزی در جریان است.

منبع :یافتههای پژوهش
شكل-3پراکنشجغرافيايیتعدادسفرهایجذبوتوليدشدهنواحیموردمطالعه
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از آنجا که مدل بهصورت چند معیاره طراحی شده است و میزان راحتی بهعنوان
یک شاخص کمی شده در مدل لحاظ میشود ،برای تعیین ترکیب بهینه مدهای
حملونقل با احتساب میزان مناسبی از راحتی ،مدل ده مرتبه اجرا شده است،
بدینصورت که در گام اول بدون در نظر گرفتن معیار راحتی با هدف دستیابی به
حداقل هزینهها مدل اجرا شده است .همانطورکه انتظار میرفت در راستای هدف گام
اول مدل ،یعنی کاهش هزینهها ،تمامی تقاضای سفر به سه مد دوچرخه ،مترو و خودرو
شخصی تخصیص داده میشود .در ادامه برای اجرای هر گام ضریب راحتی به میزان 10
درصد افزایش داده شده ،بهگونهای که گام دهم مدل با هدف حداکثر راحتی اجرا شده
است .همانطورکه انتظار میرفت در این مرحله تمامی تقاضا به دو مد مترو و خودرو که
بیشترین راحتی را برای مسافر دارد تخصیص یافته است.
نمودار  ،2نماندهندهی میزان استفاده از هر وسیلهی نقلیه در دوره اوج است ،که
در مراحل اول تا دهم به هر وسیلهی نقلیه تخصیص یافته است .بهطور روشن مماهده
میشود که در مراحل اول برای کاهش هزینه ،میزان استفاده از دوچرخه بیشتر از سایر
مدها بوده است و در مراحل آخر بهدلیل در نظر گرفتن کردن راحتی ،میزان استفاده از
دوچرخه به صفر رسیده است .در نقطه مقابل با افزایش سطح راحتی مورد نظر ،میزان
استفاده از خودروی شخصی افزایش یافته است ،تا جایی که در باالترین سطح راحتی
تنها دو مد خودرو شخصی و مترو مورد استفاده تقاضاکنندگان قرار میگیرد .روند
تغییرات تخصیص مد مترو نیز بسیار قابل توجه است .مترو به دلیل هزینههای قابل
رقابت با خودرو شخصی از همان ابتدا در سبد تخصیص بهینه قرار داشته و با افزایش
راحتی از سهم دوچرخه کاسته شده و به سهم مترو افزوده میشود اگرچه این افزایش از
گام چهارم متوقف شده و بیمتر اف زایش راحتی از این گام به بعد توسط خودرو شخصی
تأمین میشو د .میزان استفاده از اتوبوس و بی آر تی نیز با افزایش سطح راحتی تغییرات
قابل توجهی را تجربه میکند .این دو مد وسیله حمل و نقل عمومی بیمتر در دامنههای
میانی سهم باالیی دارند و در دامنههای حدی باال و پایین راحتی سهم کمتری به خود
اختصاص می دهند .الزم به ذکر است با توجه به هدف قرارگرفتن حالت شمم بهعنوان
حالت بهینه ،سهم قابل توجهی به استفاده از اتوبوس و بی آرتی اختصاص یافته است.
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منبع :یافتههای تحقیق
نمودار-2ميزاناستفادهازمدهایمختلفحملونقلدرسطوحراحتیمختلف 

بهمنظور مقایسه دقیقتر سطوح مختلف راحتی و میزان هزینه اجتماعی برای هر
گام از ارتقای شاخص راحتی ،افزایش هزینه محاسبه شده ،که نتایج آن در نمودار 3
آورده شده است .همانطورکه مماهده میشود تا گام شمم هزینههای مذکور با شیب
مالیمی افزایش یافته ،اما بعد از گام شمم شیب نمودار نسبت به قبل افزایش
چممگیری داشته است .این تحلیل میتواند مبنای مناسبی برای تصمیمگیری کالن
برای انتخاب سطح مطلوبی از راحتی قرار گیرد.







منبع :یافتههای تحقیق
نمودار-3نسبتتغييراتراحتیبههزينه 
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بنابراین در صورت محدودیت بودجه ،گام شمم که نتایج آن در نمودار  4نمایش
داده شده است ،میتواند مرحلهی مناسبی برای سیاستگذاری در نظر گرفته شود .در
این حالت در زمان اوج سفر مدهای مترو ،اتوبوس و دوچرخه بیمترین تقاضا را خواهند
داشت و مدهای خودرو شخصی و اتوبوس بی آر تی در جایگاههای بعدی قرار دارند .این
در حالی است که در زمان غیراوج ،استفاده از خودرو شخصی نسبت به استفاده از
دوچرخه پیمی میگیرد .موضوع مهم تخصیص قابل توجه مد دوچرخه به تقاضاهای
موجود میباشد که با دادههای موجود بسیار متفاوت است.

منبع :یافتههای تحقیق
نمودار-4تخصيصبهينهدرسطحمتعادلازراحتیوهزينهاجتماعی 

نتيجهگيری

-5
نتایج حاصل از برنامهریزی خطی حاکی از آن است که در حالتهای مختلف
ترکیب هزینه و راحتی ،مدل تخصیصهای متفاوتی را ارائه میدهد .پذیرفتن راحتی
فراوان برای استفادهکنندگان انواع مدهای حمل و نقل تخصیص بهینه را به سمت
استفاده از خودرو شخصی سوق میدهد ،درحالیکه حداقل سازی هزینههای اجتماعی
مستلزم استفاده از وسایل حمل و نقل پاک و کم هزینه مانند پیاده روی و دوچرخه
سواری میباشد که عمالً ممکن است با روحیات و سبک زندگی فعلی شهروندان منطبق
نباشد ،اما فرهنگسازی در جهت پذیرفتن سطح پایینتری از راحتی توسط شهروندان،
مدیران شهری را با هزینههای اجتماعی کمتری در تأمین نیازهای حمل و نقل مواجه
خواهد که بهطور حتم رفاه بیمتر را برای شهروندان در بلندمدت به ارمغان خواهد آورد.
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انتخاب سطح مناسبی از راحتی برای تأمین نیازهای حمل و نقل شهروندان و
برنامهریزی برای توسعه زیرساختهای مورد نیاز از نتایج مهم و کلیدی این پژوهش به
شمار میرود ،که در این سطح مناسب و تعادلی بین راحتی و هزینههای اجتماعی
میتوان ترکیب بهینه مدهای حمل و نقل شهری را برای تصمیمگیری و سیاستگذاری
بهدست آورد.
پيوست 
میزان انتمار آالینده برای هر وسیله نقلیه تابع سرعت وسیله نقلیه میباشد .در این
مطالعه برای محاسبه میزان انتمار آالینده سواری و اتوبوس در ساعت اوج ،میانگین
میزان انتمار هر آالینده در سرعتهای  20 ،10و  30کیلومتر بر ساعت مدنظر قرار
گرفته است .در ساعت غیر اوج نیز میانگین میزان انتمار برای سرعتهای  60 ،50و 70
کیلومتر بر ساعت در نظر گرفته شده؛ بنابراین برای دو مد اتوبوس و سواری میزان
انتمار آالیندهها برای ساعت اوج و غیر اوج بر حسب گرم بر ثانیه محاسبه شده است.

هایاجتماعیانتشارگازهایآاليندهوگلخانهایبراساسمطالعهبانکجهانیو

ميزانهزينه
سازمانحفاظتمحيطزيستبهقيمتسال1391براساس(هزارريالبرتن) 
مقدار انتمار آالینده بر حسب g/s

در حالت سکون (حرکت درجام

آالینده
NOx

CO
0.05

PM10

SO2

HC
0.0067

0.005

در حال حرکت
(کیلومتر بر ساعتم10

0.2040133

0.045192

0.0204833

0.0036303

0.0259999

(کیلومتر بر ساعتم20

0.1108389

0.0476833

0.0138333

0.0015111

0.0426778

(کیلومتر بر ساعتم30

0.08636

0.0899249

0.02375

0.0029145

0.0659871

(کیلومتر بر ساعتم40

0.1115

0.0507333

0.0259333

0.0026111

0.0612778

(کیلومتر بر ساعتم50

0.1683333

0.0894118

0.0327944

0.0033736

0.0914132

(کیلومتر بر ساعتم60

0.2374

0.03415

0.0398333

0.0040333

0.0820833

(کیلومتر بر ساعتم70

0.30124

0.0623994

0.04575

0.0046021

0.1040249

ميزانانتشارآاليندههابرایوسيلهنقليهسواری 
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ميزانانتشارآاليندههایمختلفبرایاتوبوس 

مقدار انتمار آالینده بر حسب g/s

در حالت سکون (حرکت درجام

آالینده
NOx

CO

PM10

SO2

0.0067

0.0008

0.06

HC

در حال حرکت
(کیلومتر بر ساعتم10

0.0010525 0.1617615 0.0060603

4.38E-05

0.0199762

(کیلومتر بر ساعتم20

0.0013889 0.2115444 0.0066389

6.11E-05

0.0218833

(کیلومتر بر ساعتم30

0.2415432 0.0170623

0.001759

7.57E-05

0.0234882

(کیلومتر بر ساعتم40

0.0021444 0.2579667 0.0180556

8.89E-05

0.0248556

(کیلومتر بر ساعتم50

0.0323647

0.2667326

0.00256

0.0001021

0.0260836

(کیلومتر بر ساعتم60

0.03375

0.2741167

0.00295

0.0001167

0.0272

(کیلومتر بر ساعتم70

0.03742

0.0033887 0.2859832

0.000134

0.0283623

منبع :مطالعات جامع تهران

منابع 
.1

.2

.3
.4

.5

احمدوند ،علی محمد ،محمدیانی ،زینب و خدادادی ابیازنی ،حدیثه (1394م.
مدلسازی پویای دستگاه حمل ونقل شهری پایدار بهمنظور اصالح و بهبود
ترافیک .مدرس علوم انسانی ،پژوهشهای مدیریت در ایران (2م .2-31
برادران ،وحید و آذریخواه ،ارمغان (1399م .ارائه مدل چندهدفه مسیریابی در
شبکه سیستمهای حمل و نقل عمومی چندوجهی درون شهری .مطالعات مدیریت
صنعتی57(18 ،م.345-375 :
حقانی میالد و شاهحسینی ،زهرا (1391م .کتاب برنامهریزی حملونقل و مهندسی
ترافیک ،تهران :نمر کتاب آوا.
محمدی ده چممه ،پژمان و مهدوی ،داود (1398م .برنامهریزی استراتژیک بهبود
جایگاه سیستم حمل و نقل شهری در شهرکرد با استفاده از تلفیق رویکردهای
 SWOTو  .QSPجغرافیا و برنامهریزی68(23 ،م.245-264 :
شیرزادی بابکان ،علی ،طالعی ،محمد و علیمحمدی ،عباس (1392م .انتخاب
وسیله حمل و نقل عمومی مناسب در یک کریدور شهری :کاربرد روشهای
تصمیمگیری چند معیاره ،مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقهای ).1-24(18
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چكيده 
هدف این مقاله بررسی آثار سیاستهای احتیاطی کالن بر میزان ریسکپذیری بانکها در
نظام بانکی ایران است .برای این منظور ،با استفاده از روش دادههای ترکیبی پویا و تخمینزن
گمتاورهای تعمیم یافته سیستمی (GMM-SYSم ،یک مدل تجربی برای تحلیل تأثیر
سیاستهای احتیاطی کالن بر ریسکپذیری بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران برای سالهای  1398-1390ارائه شده است .در این چارچوب ،ارزیابی و تحلیل اثرات
بالقوه ابزارهای احتیاطی کالن ،از جمله سپرهای سرمایه ضدچرخهای ،ذخیره قانونی و
محدودیتهای نسبت وام به ارزش بر رفتارهای ریسکپذیری بانکهای مورد مطالعه و ارزیابی
قرار گرفته است .نتایج مطالعه نمان میدهد ریسکپذیری بانکها با تقویت نظارتهای
احتیاطی کالن مورد اشاره کاهش مییابد .همچنین با توجه به اهمیت چرخههای رونق و رکود
اعتباری و تأکیدات کمیته بال بر آن ،در مدلسازی و برآوردها ،بهطور خاص نقش چرخههای
اعتبار در مکانیزم انتقال سیاستهای احتیاطی کالن نیز مورد توجه بوده است ،که البته طبق
نتایج بهدست آمده رابطه معناداری میان چرخههای اعتباری و ریسکپذیری بانکهای مورد
مطالعه یافت نمده است .بهطورکلی ،نتایج این مطالعه نمان میدهند که سیاست احتیاطی
کالن نقش مهمی در حفظ ثبات مالی سیستم بانکداری کمور دارد و میتواند نقش مؤثری در
کاهش آسیبپذیری سیستم مالی داشته باشد .از این رو ،الزم است مقام نظارتی بانکی کمور،
توجه ویژهای به این نوع سیاست داشته و توسعه و تکمیل مجموعه ابزارهای احتیاطی خود را
بیش از پیش مدنظر قرار دهند.
طبقهبندیG28, E58, C33 :JEL

واژههای کليدی :سیاست احتیاطی کالن ،چرخه اعتبار ،ریسکپذیری بانک،

 GMM-SYS
*

 .نویسنده مسئول ،شماره تماس09121090191 :
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-1مقدمه 
یکی از درسهای مهم بحران مالی  2008این بوده است که رویکرد صرفاً خرد در
نظارت 1و تنظیمگری 2مالی برای اطمینان از سالمت عملکرد نهادهای مالی کافی نیست
و رویکردی فراتر از آن باید مورد توجه قرار گیرد .در این چارچوب ،مقامات پولی و
سیاستگذاران به بازنگری رویکرد خرد در نظارت و تنظیمگری توجه کردهاند .پیش از
بحران مالی ،توانایی مقام پولی برای کاهش آسیبپذیریهای مالی 3محدود بوده است،
چرا که اهداف اصلی سیاستگذاریهای پولی ثبات قیمت و شرایط اقتصادی از منظر
اقتصاد کالن و کنترل ریسک غیرسیستمی (ریسک خاص شرکتی4م از منظر اقتصاد
خرد میباشد (صندوق بینالمللی پول2013 ،5م .بحران مالی اخیر ،مقامات پولی را
متقاعد کرده است که درکنار سیاستهای احتیاطی خرد ،توجه بیمتری به سیاستهای
احتیاطی کالن داشته باشند .هدف از این تغییر رویکرد ،تحقق اهدافی مانند کاهش
ریسک سیستمی ،افزایش ثبات مالی و ایجاد یک سیستم مالی امنتر بوده است که
بتواند احتمال بروز بحرانهای آتی را کاهش دهد .این واقعیت ،موجب توجه بیمتر به
سیاست احتیاطی کالن شده است که میتواند در کنار سیاستهای احتیاطی خرد
موجب تکمیل تنظیمگری و نظارتهای احتیاطی و دیگر سیاستهای مؤثر بر سیستم
مالی ،بهویژه سیاست پولی شود؛ بنابراین ،مقامات پولی در بسیاری از کمورها توجه و
اهتمام بیمتری به سیاستهای احتیاطی کالن ،نمودهاند.
در این چارچوب ،این مقاله به دنبال بررسی تأثیر سیاستهای احتیاطی کالن بر
ریسکپذیری بانکها در نظام بانکی ایران است .سیاست احتیاطی کالن میتواند
بهعنوان یک ابزار نظارتی و تنظیمگری قوی ،مانع ریسکپذیری بیش از حد بانکها شود
و از وقوع بحرانهای اقتصادی و نوسانات بخش واقعی اقتصاد ،جلوگیری کند
(مورنو2011،6؛ گاالنی و مسنر2013 ،7م .در حقیقت ،سیاستهای احتیاطی کالن
میتوانند به کاهش رفتار ریسکی بانکها کمک کنند ،بهطوریکه از گسترش بیش از
1. Supervision
2. Regulation
3. Financial Vulnerabilities
4. Idiosyncratic Risk
)5. International Monetary Fund(Imf
6. Moreno
7. Galati and Moessner
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حد وامهای بانکی در زمان رونق که سبب وخامت ترازنامههای بانکی میشود ،جلوگیری
کنند .بهعنوان مثال ،سپر سرمایه ضد چرخهای 1که بهعنوان مؤثرترین ابزار احتیاطی
کالن شناخته میشود ،میتواند به هموار کردن چرخه عرضه اعتبار کمک کند.
همچنین ،ذخیره قانونی 2بهعنوان ابزار دیگری از سیاست احتیاطی کالن ،برای شناسایی
زیان اعتبار در ترکیب وام بانکی بسیار مؤثر است .سقف وام به ارزش 3نیز بهعنوان ابزار
دیگر ،میتواند رشد تسهیالت و اهرم بانک 4را متوقف کند؛ بنابراین ،در این مقاله تالش
شده است با کاربرد ابزارهای احتیاطی کالن در مدل مورد بررسی ،در کنار متغیرهای
خاص بانکی و متغیرهای کالن اقتصادی ،به بررسی اثر سیاست احتیاطی کالن بر
ریسک بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداخته شود.
بر اساس مدل پیمنهادی التونباس و همکاران2014( 5م ،در این مقاله بر اثر
سیاست احتیاطی کالن هماهنگ با سیاست پولی ،بر ریسکپذیری بانک تمرکز شده
است و مکانیسم انتقال سیاست احتیاطی کالن بر رفتار ریسکپذیری بانکها با اضافه
کردن ابزارهای احتیاطی کالن مناسب مورد تحلیل قرار گرفته است .همچنین ،چگونگی
تأثیر سیاست احتیاطی کالن بر چرخه اعتبار بهمنظور شناسایی نقش این سیاستها در
طول دورههای رونق و رکود اعتباری در نظام اقتصادی کمور مورد توجه قرار گرفته
است .برآورد الگو به روش دادههای ترکیبی پویا و تخمینزن گمتاورهای تعمیم یافته
سیستمی (GMM-SYSم برای  19بانک در سالهای  1398-1390انجام شده است.
بخش دوم مقاله به مبانی نظری ،بخش سوم به پیمینه پژوهش و بخش چهارم به
معرفی دادهها و مدل اختصاص دارد .در بخش پنجم ،نتایج برآورد مدل ارائه میشود و
بخش آخر نتیجهگیری است.
-2مبانینظری 
با وقوع بحران مالی (2007-2008م ،ممخص شده است که ضعف بنیادین در فهم
ریسک کلی سیستمهای مالی وجود دارد .اعتماد بیش از حد به توانایی خود تنظیمی
یک سیستم مالی ،منجر به دست کم گرفتن عواقب تجمع رشد حجم بدهی و
1. Countercyclical Capital Buffer
2. Reserve Requirement
3. Caps On Loan-To-Value
4. Bank Leverage
5. Altunbas Et Al

732

،شمارهی،4زمستان 1400

تحقيقاتاقتصادی/دورهی56



نسبتهای اهرمی شده ،که ناشی از رونق اعتبار و قیمت دارایی بهویژه در بخش مسکن
بوده است .همچنین شناختی نامناسب از نقش نوآوریهای مالی 1و مقرراتزداییهای
مالی 2در گسترش عدم تعادل های مالی و عواقب آنها در بخش واقعی اقتصاد وجود
داشته بدین ترتیب ،این سئوال مطرح شده است که نقش سیاستگذاران در جلوگیری
از بروز چنین عواقبی چیست؟
در مواجهه با این موضوع ،طراحی و اجرای سیاستهای احتیاطی در نظامهای مالی
مورد توجه قرار گرفته است .احتیاطی 3بودن یک سیاست یا اقدام ،صفتی است که
براساس میزان اثرگذاری آن سیاست بر سالمت مالی 4ارزیابی میشود .اصطالح
سیاستهای احتیاطی کالن در معنای امروزی خود از سال  2010مطرح شده ،که ناظر
بر راهبرد قانونگذاری و نظارت بر سیستم بانکی است تا از بحرانی نظیر آنچه در سال
 2008رخ داده است ،جلوگیری شود .پیش از بحران مالی سال  ،2008اقتصاددانان روی
آثار بخش مالی بر اقتصاد کالن متمرکز نبودهاند ،از نگاه اقتصاددانان ،سیاستگذار پولی
میبایست به دو متغیر اصلی تورم و تولید برای سیاستگذاری ،توجه میکرده اینکه بازار
دارایی دچار بحران شود ،مهم نبوده است ،زیرا تا زمانی که این بحران در دو متغیر کالن
نمود نمییافت ،قابل چممپوشی بود؛ اما بحران مالی  2008نمان میدهد که یک
بحران در بازارهای مالی میتواند به سرعت به متغیرهای کالن سرایت یافته و از
همینرو سیاستگذار نمیتواند به راحتی از آن بگذرد .بر این اساس ،اقتصاددانان بر آن
شدند تا به نظریهپردازی در توضیح رابطه میان بازارهای مالی و متغیرهای اقتصاد کالن
بپردازند که تمرکز بر سیاست احتیاطی کالن محصول این توجه بوده است.
هیئت ریسک مالی ،صندوق بینالمللی پول ،بانک بینالمللی پرداخت و روسای
بانکهای مرکزی در  2011سیاست احتیاطی کالن را به شرح زیر تعریف میکنند:5
"سیاست احتیاطی کالن سیاستی است که بهطور عمده از ابزارهای احتیاطی برای
محدود کردن ریسک سیستمی یا ریسک کلی سیستم مالی استفاده میکند ،در نتیجه
با کاهش شکلگیری عدم تعادلهای مالی و با ایجاد دفاع از سرعت و تیزی سیر نزولی
بعدی و اثرات ریسک بر اقتصاد میکاهد و بروز اختالالت در ارائه خدمات اصلی مالی که
1. Financial innovation
2. Financial deregulation
3. Prudent
4. Financial soundness
5. FSB, IMF and BIS
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میتواند عواقب جدی برای اقتصاد واقعی داشته باشد ،محدود میکند؛ سیاست احتیاطی
کالن به شناسایی و پرداختن به مواجهههای معمول ،تمرکز ریسک ،پیوندها و
وابستگیهای متقابل که منابع ریسک سرایت و سرریز هستند و ممکن است عملکرد
سیستم را بهعنوان یک کل به خطر بیندازند ،میپردازد".
در این تعریف ،سه نکته برجسته است:
 ابزارهای سیاست احتیاطی کالن بهطور عمده ماهیت احتیاطی دارند. هدف سیاست احتیاطی کالن محدود کردن ریسک سیستمی (محدودیت ریسکمالی که بر کل سیستم تأثیر میگذاردم است.
 با به حداقل رساندن ریسکهای مالی ،هدف سیاست احتیاطی کالن جلوگیری ازتأثیرات منفی این ریسکها بر اقتصاد واقعی است.
بنابراین ،سیاست احتیاطی در این چارچوب به اقدامات و سیاستهایی گفته
میشود ،که نه تنها ریسک جدیدی را به سیستم القا نمیکنند ،بلکه آن را در قبال
خطرات احتمالی پیشرو مقاومتر و مستحکمتر میکنند .این سیاستها در دو شکل
سیاستهای احتیاطی کالن و سیاستهای خرد تقسیمبندی میشوند .سیاستهای
احتیاطی خرد ،مجموعهای از سیاستهای نظارتی و تنظیمگری برای مؤسسات انفرادی
است که حفظ سالمت و ایمنی عملکرد انفرادی هر یک از نهادهای مالی را مدنظر دارند
و ضوابط مربوط به ریسکهای خاص مؤسسه نظیر ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی یا
اصالح ساختار ،توسط مقام ناظر ابالغ میشود؛ بنابراین ،هر یک از بازارهای پول ،سرمایه
و بیمه اصول و مقررات داخلی جداگانهای را تنظیم میکند و هدف آن تضمین سالمت و
ایمنی عملکرد انفرادی هریک از مؤسسات از طریق نظارت است .در احتیاطی کالن،
برخالف احتیاطی خرد ،فقط به ریسکهای خاص توجه نمیشود ،بلکه به این واقعیت
توجه میشود که در طول زمان بازارهای مالی با یکدیگر و با اقتصاد حقیقی ارتباط دارند
و بر یکدیگر اثر میگذارند و درعینحال از یکدیگر اثر میپذیرند و عالوه بر این ،از
اقتصاد حقیقی نیز اثر گرفته و بر آن اثر میگذارند.
در چارچوب ادبیات پولی ،هدف اصلی یک سیاست احتیاطی کالن ،محدود کردن
2
ریسکهایی است که بر کل نظام اثر میگذارد (ریسک سیستمی1م ((لیم و همکاران

1. Systemic Risk
2. Lim et al
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(2011م ،کلیسنز و همکاران2013( 1م ،ایدینباس و همکاران2015( 2م ،کروتی و
همکاران2017b( 3مم .همانطورکه توسط کروتی و همکاران (2017bم بیان شده است،
سیاستهای احتیاطی کالن به دنبال افزایش قابلیت تابآوری 4سیستم مالی به
شوکها ،محدود کردن افزایش آسیبپذیریها 5در طول زمان ،کنترل آسیبپذیریهای
ساختاری است .سیاست احتیاطی کالن میتواند بهطور مستقیم و غیرمستقیم
ریسکپذیری بانکها را تحت تأثیر قرار دهد ،که در ادامه به بررسی مختصر آنها
پرداخته میشود.
تأثیرات مستقیم سیاستهای احتیاطی کالن :سیاست احتیاطی کالن میتواند
بهطور مستقیم ریسکپذیری بانکها را از دو طریق محدود کردن رونقهای مالی و
کاهش همبستگیهای مالی ،کاهش دهد .رونقهای مالی میتواند از سمت عرضه و
تقاضای عوامل و رفتار واسطهگری مالی 6باشد .بهعنوان مثال ،سازوکار "شتابدهنده
مالی "7یکی از ایجادکنندههای رونق مالی است که بهطور عمده مربوط به طرف تقاضا
است (کلنسنز و همکاران2013 ،8م .یک شوک اولیه مثبت که ارزش داراییهای بانک را
افزایش میدهد ،موجب یک افزایش آتی در بدهی میشود ،هرگاه بانک یک نسبت
اهرمی 9ممخص را هدف گرفته باشد .تصمیم بانکها در رابطه با اهرم و ترکیب داراییها
و/یا بدهیها سبب آسیبپذیری بیمتر در برابر شوکهای منفی در آینده از طریق
ناسازگاریهای ترازنامهای 10میشود (آدریان و شین2014 ،2010،11م.
از سوی دیگر ،کاهش همبستگیهای مالی ریسکپذیری بانکها را کاهش میدهد.
بهطور کلی ،همبستگی مالی مؤسسات میتواند بهصورت مستقیم و از طریق وام بین
1. Claessens et al.
2. Aydinbas et al.
3. Cerutti et al
4. Resilience
5. Vulnerabilities
6. Financial Intermediary
7. Financial Accelerator

( تئوری شتاب دهنده مالی بیانگر این مسئله است که اثر شوکهای بخش پولی و واقعی اقتصاد میتواند بهدلیل
وجود عدم تقارن اطالعاتی و ضعیف بودن ترازنامه بنگاهها ،دسترسی آنها به منابع مورد نیاز به منظور تأمین مالی
را محدود کرده و از این طریق منجر به تمدید اثر شوکها و نوسانات اقتصادی شود.م
8. Claessens et al
9. Leverage Ratio
10. Balance Sheet Mismatches
11. Adrian and Shin
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بانکی 1یا بهصورت همبستگی غیرمستقیم ،از طریق فروش فوری داراییها 2و سرایت
اطالعات 3باشد .این همبستگیها بین مؤسسات سبب میشود که زیان در یک یا چند
مؤسسه مالی از طریق سرایت به دیگر بخشهای سیستم مالی انتمار یابد و
ریسکپذیری آنها را افزایش دهد.
اکنون استفاده از یک ابزار مناسب احتیاطی کالن مانند ،ابزارهای مبتنی بر
سرمایه 4میتواند ریسکپذیری بانکها را در شرایط رونق مالی کاهش دهد .در حقیقت،
استفاده از ابزارهای مبتنی بر سرمایه از قبیل سپرهای حافظت سرمایه ،5به مؤسسات
اجازه میدهد که سرمایه را در دوره رونق جمعآوری کنند تا از آنها برای جذب زیان در
دورههای تنش استفاده شود .بهطور ممابه ،سپر سرمایه ضد چرخهای میتواند برای
دستیابی به هدف گسترده احتیاطی کالن بهمنظور حفاظت از بخش بانکی در دورههای
رشد بیش از حد اعتبار بکار گرفته شود (کمیته نظارت بر بانکداری بال2010،6م.
همچنین ،استفاده همزمان از الزامات مبتنی بر سرمایه ،میتواند موجب کاهش ریسک
بانکها از طریق الزام به سپرهای باالتر در دوره رشد میشود .افزون بر این ،استفاده از
ابزارهای احتیاطی دیگر مثل افزایش الزامات نقدینگی میتواند ریسک بانک را که از
بازپرداخت و شکاف نقدینگی و همچنین نوسانات نرخ ارز حاصل میشود ،به حداقل
برساند و سبب کاهش ریسک بانک در طول رونق شود.
تأثیرات غیرمستقیم سیاستهای احتیاطی کالن :همچنین سیاستهای احتیاطی
کالن میتوانند بهطور غیرمستقیم بر سیاست پولی اثر گذاشته و از این طریق
ریسکپذیری و ثبات مالی را تعدیل کنند (گمباکورتا2009 ،7؛ باریو و ژو2014 ،8؛
آلتونباس و همکاران2014 ،9؛ دالریما و همکاران2010 ،10م .در ابتدا الزم است
سازوکار تأثیر نحوه اثرگذاری یک سیاست پولی بر ریسکپذیری بانکها و ثبات مالی
توضیح داده شود.
1. Interbank Lending
2. Asset Fire Sales
3. Information Contagion
4. Capital-based instruments
5. Capital conservation buffer
)6. Basel Committee on Banking Supervision (BCBS
7. Gambacorta
8. Borio and Zhu
9. Altunbas et al
10. Del'Ariccia et al
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بهطور کلی یک سیاست پولی که موجب یک دوره طوالنیمدت نرخهای بهره پایین
شود میتواند ریسکپذیری بانک را از سه طریق تحت تأثیر قرار دهد .ابتدا از طریق
"جستجوی بازده "1است که به تعارض بین کاهش نرخ بهره و نرخهای بازده هدف
چسبنده ،2اشاره دارد (راجان2005 ،3م .بهعنوان مثال ،کاهش نرخهای بهره میتواند
نسبت به نرخهای بازده هدف تأثیرات متقابل چسبندهای ،بهویژه از نظر اسمی داشته
باشد ،بهطوریکه تحمل ریسک را افزایش میدهد (اثر جستجو برای سود بهطور محدود
تعریف میشودم .در این خصوص شایان ذکر است که نرخهای هدف چسبنده ممکن
است ماهیت قراردادها را منعکس کند ،مانند صندوقهای بازنمستگی یا شرکتهای
بیمه که دارای بدهیهای اسمی در نرخهای ثابت و از پیش تعیینشده هستند که گاهی
با مقرراتگذاری تقویت میشود .همچنین ،نرخهای هدف ممکن است ویژگیهای
رفتاری مهم مانند توهم پولی یا ممکالتی در تعدیل انتظارات بعد از دورههای رونق در
بازارها را منعکس کنند .همه اینها نمان میدهند که وقتی شکاف بین نرخ بازار و نرخ
هدف بهطور غیرمعمول بزرگ باشد ،ممکن است تأثیر این کانال قویتر باشد .عالوه بر
این ،در شرایطی که نرخ اسمی بسیار پایین ،مثالٌ نزدیک به صفر ،تأثیر منفی بر سود
دارد ،این تأثیرات ممکن است بسیار شدید باشد (البته حداقل در شرایطی که هزینههای
(شبهم ثابت وجود دارد ،این تأثیر ممکن است به این شدت نباشدم .در این شرایط به
سبب عدم امکان افزایش نرخ بهره ،بانکها برای سودآوری بیمتر تنها میتوانند میزان
وام را افزایش دهند .زمانی که همه بانکها این استراتژی را اتخاذ میکنند ،ناگزیر رقابت
در بازار تمدید خواهد شد و بانکها مجبور خواهند شد استانداردهای اعتباری خود را
کاهش و میزان ریسک خود را افزایش دهند (راجان2005 ،م؛ بنابراین ،نرخ بهره پایین
ممکن است انگیزهای برای مدیران دارایی برای افزایش ریسکهای بیمتر به دالیل
قراردادی ،رفتاری یا نهادی ایجاد کند .برای مثال ،در سالهای  ،2003-2004بسیاری
از سرمایهگذاران ،اوراق قرضه دولتی کم ریسک را به بازده باالتر و اوراق قرضه شرکتی و
 EME4ریسکیتر انتقال دادهاند (التونباس و همکاران2018 ،م.

1. Search for yield
2. Sticky return target
3. Rajan
)4. Emerging market economy (EME
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مسیر دومی که یک سیاست پولی میتواند ریسکپذیری بانک را تحت تأثیر قرار
دهد ،جانمین دارایی است که توسط فیمبرن و پورتر1976( 1م بیان شده است .بر
اساس این دیدگاه ،دارایی بانکها به داراییهای با ریسک اندک و بازدهی اندک و
داراییهای با ریسک باال و بازدهی باال تقسیم میشود .در این نظریه بر اساس میزان
ریسکپذیری بانکها ،سیاست پولی انبساطی میتواند سبب افزایش ریسک سبد دارایی
یا کاهش آن شود .در بانکهای ریسکپذیر و ریسک خنثی ،با اعمال سیاست پولی
انبساطی و کاهش نرخ بهره ،بازدهی دارایی ریسکی کاهش یافته و بانکها جهت
جلوگیری از کاهش سودآوری ،تصمیم به افزایش دارایی ریسکی در سبد دارایی خود
خواهند گرفت .در این شرایط وجود بازدهی واقعی اندک در دارایی بدون ریسک سبب
خواهد شد که وزن آن در سبد دارایی بانکها کاهش یابد؛ بنابراین ،با کاهش نرخ بهره
بانکهای ریسکپذیر و ریسک خنثی ،تقاضای خود را برای داراییهای پرمخاطره افزایش
میدهند .در مقابل بانکهایی که ریسکگریز هستند ،سبد دارایی ریسکی خود را کاهش
میدهند (تیموری و همکاران1396 ،م.
سومین اثر ،اهرم 2است .نسبت اهرم برابر با نسبت بدهی به دارایی است .نسبت
اهرمی مؤسسات مالی با گسترش ترازنامه افزایش مییابد ،یعنی زمانی که یک سیاست
پولی انبساطی سبب کاهش نرخ بهره میشود ،ارزش سهام بانک کاهش یافته و درنتیجه
تقاضا برای دارایی بانک ،و در نتیجه قیمت دارایی بانکها کاهش مییابد .بانکها جهت
جلوگیری از ورشکستگی ،دارایی ریسکی خود را کاهش میدهند و در نتیجه
ریسکپذیری بانک کاهش میکند ،در حقیقت نسبت اهرمی افزایش مییابد .زمانی که
ترازنامه منقبض میشود این نسبت کاهش پیدا میکند ،یعنی سیاست پولی انقباضی و
افزایش سود ،ارزش داراییهای بانک را افزایش میدهد و درنتیجه به دلیل افزایش تقاضا
قیمت دارایی بانکها افزایش مییابد و بانکها جهت سودآوری بیمتر دارایی ریسکی
خود را باال میبرند و نسبت اهرمی کاهش مییابد (آدرین و شین2009 ،3م.
ابزارهای احتیاطی کالن با هدف تعدیل انگیزههای ریسکی ناشی از
تصمیمگیریهای سیاست پولی و برای کاهش رشد بیش از حد اعتبار و اهرم استفاده

1. Fishburn and Porter
2. Leverage effect
3. Adrian and Shin
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میشوند .بهعنوان مثال ،ایگان و کانگ2011( 1م ،استدالل میکنند که تأثیر
سختگیری سیاست پولی بر نکول را میتوان با محدودیتهای بر نسبتهای بدهی به
درآمدDTI) 2م در نظر گرفت ،محدودیتها بر نسبت وام بر ارزش ملکLTV( 3م (در
وامهای رهنیم میتواند آسیبپذیریها را کاهش دهد ،در شرایطی که سیاستهای پولی
مناسب قیمت داراییها را هدایت میکنند .الزامات سرمایهای باالتر (از جمله سپر ضد
چرخهایم یا نسبت اهرم و نقدشوندگی سختتر میتواند به جلوگیری از افزایش در
ریسک بانکی در پاسخ به سیاست پولی انبساطی پیشبینی شده ،کمک کند (فرهی و
تایرول2012 4،؛ 2013 ،IMFم.
نکته مهم دیگر اینکه ،ارزیابی سیاستهای احتیاطی کالن بر میزان ریسکپذیری
بانکها میتواند در اقتصاد های مبتنی بر درآمد نفتی متفاوت باشد .در حقیقت ،در
کمورهای صادرکننده نفت تحوالت اقتصادی و مالی تحت تأثیر قیمت و درآمدهای
حاصل از صادرات نفت است .بر اساس این مبنا ،افزایش قیمت نفت منجر به افزایش
درآمدهای نفتی ،موقعیتهای مالی و خارجی قویتر و هزینههای دولتی باالتر میشود.
که سبب افزایش سودآوری شرکتها و قیمت سهام و تقویت ترازنامههای بانکی میشود،
اما میتواند موجب شکلگیری آسیبپذیری سیستمی در بخش مالی نیز شود .بانکها
در کمورهای صادرکننده نفت دارای سرمایه مناسب ،نقد و سودآور هستند و موقعیت
مناسب برای مدیریت ریسکهای سیستمی ساختاری دارند .با این حال ،ارتباطات نفتی
و مالیه کالن به این معنی است که کیفیت و نقدینگی دارایی در سیستم مالی ممکن
است در قیمت پایین نفت رو به زوال بیفتد و ممکن است استرس مالی ظاهر شود
(کالن و همکاران2014 ،5م.
از منظر دیگر ،توسعه دامنه اثر تکانههای نفتی به بخش مالی یک نقش ضد
چرخهای برای سیاستهای احتیاطی کالن را مطرح میکند .سیاستهای احتیاطی
کالن ضد چرخهای میتواند کاهش شکلگیری ریسکهای سیستمی در بخش مالی در
طول رونق را موجب شود و آن را در برابر اختالل در ارائه خدمات مالی در طول
دورههای استرس مالی حفاظت میکند (کالن و همکاران2014 ،م.
1. Igan & Kang
2. Debt-to-income (DTI) ratios
3. loan to value ratio
4. Farhi & Tirole
5. Callen et al.
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بهعالوه ،گسترش ابزار سیاست ضد چرخهای و پوشش آن میتواند به بررسی
ریسکهای نوظهور 1بخشهای مالی نیز کمک کند .استفاده از سپرهای سرمایه ضد
چرخهای میتواند تابآوری در برابر ریسکهای سیستمی را در کمورهای صادرکننده
نفت افزایش دهد .درعینحال ،استفاده از سیاستهای احتیاطی کالن ضد چرخهای
موجود میتواند برای رفع ریسکهای نوظهور بخش مالی در یک راه هدفمندتر مفید
باشند (کالن و همکاران2014 ،م .بر این اساس ،تحلیل اثرگذاری سیاستهای احتیاطی
کالن برای کمور ایران بهعنوان یک کمور صادرکننده نفت باید با مالحظه این نکات
باشد.
-3پيشينهپژوهش
در بیمتر مطالعات انجام شده در مورد کاهش ریسکپذیری بانکها ،سیاست پولی
بهعنوان راه حل پیمنهاد شده است و بر اهمیت ویژگیهای بانکی مانند نسبت سرمایه،
تأکید میکند؛ اما راه حل دیگر برای ممکل بیثباتی مالی ناشی از رفتار بانکها،
استفاده از سیاست احتیاطی کالن است .سیاست احتیاطی کالن ،ریسک سیستمی را
کاهش میدهد ،به تقویت تابآوری سیستم مالی در طول رکود اقتصادی کمک میکند
و شکلگیری آسیبپذیریها را کاهش میدهد .بانک مرکزی که معموالً مسئول نظارت
احتیاطی کالن است ،با منطبقسازی سیاست احتیاطی کالن با اهداف سیاست پولی،
میتواند به اهداف مؤثر خود شامل کند شدن موافق چرخهای ،کاهش احتمال و شدت
بحران ناشی از انباشت ریسکهای بانکی دست یابد.
در ایران نیز در بیمتر پژوهشهای صورت گرفته ،رابطه بین ریسکپذیری بانک و
سیاستگذاری در چارچوب سیاست پولی مورد مطالعه قرار گرفته است .شاهچرا و
طاهری (1395م ،به بررسی تأثیر آستانهای مطالبات غیر جاری بر وامدهی بانکها
براساس مدل دادههای تابلویی پویای آستانهای هانسن پرداختهاند .برای این منظور از
دادههای  20بانک کمور در دوره زمانی  1380- 1391استفاده شده است .این محققان
از نمره  Zبهعنوان شاخص ریسک بانکی استفاده کردهاند .بهعالوه اینکه در مطالعه
مذکور ،نرخ ذخیره قانونی بهعنوان شاخص سیاست پولی مطرح شده است .در این مقاله
نمان داده شده است که ارتباط میان مطالبات غیرجاری و وامدهی بانکها رابطه
1. Emerging risks
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غیرخطی است .افزون بر برآورد مدل با توان دوم ،نسبت مطالبات غیرجاری در مدل ،برای
بررسی اثرات آستانهای مطالبات غیرجاری بر وامدهی بانکها نیز از متغیر نسبت مطالبات
غیرجاری بهعنوان متغیر آستانه استفاده شده است .بر این مبنا ،با کاربرد روش آستانهای
محققان مماهده کردهاند تا پیش از آستانه مطالبات غیرجاری اثر مثبتی بر وامدهی
بانکها داشته و پس از حد آستانه افزایش مطالبات غیرجاری به کاهش در وامدهی منجر
خواهد شد .همچنین ،نتایج تخمین الگو به روش گمتاورهای تعمیم یافته نمان میدهد
که نمره  zبا میزان وامدهی بانکها ارتباط منفی دارد .بدین معنی که بانکهایی که
ریسک بیمتری میپذیرند ،وام بیمتری عرضه میکنند .همچنین بر اساس یافتههای این
تحقیق ،ارتباط متقابل میان نمره  zو شاخص سیاست پولی یعنی همان نرخ ذخیره
قانونی ،معکوس بوده است .این نتیجه حاکی از آن است که کاهش نرخ ذخیره قانونی که
نمان از یک سیاست پولی انبساطی دارد ،نمره  zرا افزایش و ریسکپذیری بانکها را
کاهش میدهد .از این رو ،نتیجه دوم این مطالعه ،وجود کانال ریسکپذیری سیاست
پولی را در اقتصاد ایران نقض میکند.
رحمانی و همکاران (1395م ،به تحلیل رابطه سیاست پولی و ریسکپذیری شبکه
بانکی ایران پرداخته و اثر سیاست پولی نرخ سود بر ریسکپذیری بانکهای کمور
براساس اطالعات صورت مالی ساالنه شبکه بانکی و آمارهای اقتصادی کمور با استفاده از
روش دادههای تابلویی در دوره  1385-1394را بررسی کردهاند .در این مقاله ،نسبت
مطالبات غیرجاری به تسهیالت اعطایی بهعنوان شاخص ریسکپذیری بانکها در نظر
گرفته شده است .یافتههای مقاله حاکی از آن است که کاهش نرخ سود سبب افزایش
ریسکپذیری سیستم بانکی میشود .همچنین این مطالعه نمان میدهد که نتیجه
حاصل از اثر سیاست پولی بر ریسکپذیری بانکها بستگی به ثبات مالی بانکهای کمور
دارد ،بهطوریکه بانکهای دارای ثبات مالی بیمتر در کنترل ریسک ناشی از تغییرات
نرخ سود موفقتر هستند .از سوی دیگر بررسی اثرات سیاست پولی بر ریسکپذیری
بانکها بر اساس نوع مالکیت بیانگر این است که اثر نرخ سود در بانکهای دولتی بزرگتر
از بانکهای خصوصی است.
اسالملوییان و همکاران (1397م ،به بررسی وجود کانال ریسکپذیری در نظام
بانکی ایران پرداختهاند .مطالعه این محققان در چارچوب یک الگوی خودهمبسته برداری
ساختاری و با استفاده از دادههای فصلی بازه زمانی  ،1395:4-1380:1کانال
ریسکپذیری در نظام بانکی ایران را در عمل مورد بررسی قرار دادهاند .نتایج تحلیل ضربه
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و واکنش مربوط به الگوی خودهمبسته برداری نمان میدهد که کانال ریسکپذیری در
نظام بانکی ایران وجود دارد .برقراری کانال ریسکپذیری سیاست پولی میتواند بهعنوان
یکی از عوامل ایجاد تسهیالت غیرجاری باال و همینطور کاهش مولدزایی تسهیالت بانکی
درنظرگرفته شود .این محققان نتیجه گرفتهاند که توجه به سیاستهای نظارت بانکی و
اجرای سیاست احتیاطی کالن توسط سیاستگذاران اقتصادی میتواند به کاهش
ریسکپذیری در نظام بانکی ایران کمک کند .همچنین ،لحاظ این کانال ،موجب تحولی
در طراحی سیاست پولی توسط بانک مرکزی خواهد شد .بانک مرکزی میتواند با در
نظرگرفتن کانال ریسکپذیری بانک در تابع زیان خود و طراحی سیاست بهینه پولی بر
این مبنا ،به ثبات مالی و استحکام نظام بانکی کمک کرده و اثرات منفی این کانال بر
متغیرهای کالن اقتصادی را کاهش دهد.
اما راه حل دیگر برای ممکل بیثباتی مالی ناشی از رفتار بانک ،استفاده از سیاست
احتیاطی کالن است .سیاست احتیاطی کالن ،ریسک سیستمی را کاهش میدهد ،به
تقویت تابآوری سیستم مالی در طول رکود اقتصادی کمک میکند و شکلگیری
آسیبپذیریها را کاهش میدهد.
درگاهی و هادیان (1396م ،اثربخمی سیاست پولی در راستای پیگیری ثبات مالی
و همچنین ارزیابی آثار کاربرد ابزارهای احتیاطی کالن بر نوسانات متغیرهای اقتصاد
کالن و بخش مالی را بررسی کردهاند .برای این منظور ایمان از یک مدل تعادل عمومی
ساختاری مبتنی بر الگوهای بهینهیابی پویای تصادفی با رویکرد کینزینهای جدید و با
لحاظ نظام بانکی بهعنوان مهمترین رکن بخش مالی در اقتصاد ایران استفاده کردهاند.
در این الگو معضالت نظام بانکی مانند مطالبات معوق و انجماد دارایی بانکها نیز لحاظ
شده است .نتایج حاصل از شبیهسازی الگو و استخراج قواعد بهینه پولی و احتیاطی
کالن بر اساس اطالعات فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1369-1394بیانگر آن
است که وجود مقام احتیاطی کالن و اعمال ابزارهای سیاستی مانند نسبت وام به ارزش
و سپر سرمایه مخالف سیکلی ،با کاهش رفتار موافق سیکلی متغیرهای مالی ،منجر به
کاهش بیثباتی و آسیبپذیری بخش مالی میشود .از سوی دیگر ،در خصوص ارتباط
نهادی مقام احتیاطی کالن و مقام پولی ،یافتههای تحقیق نمان میدهد که همکاری
این دو نهاد ،با کاهش نوسانات تورم و بهبود تولید سبب افزایش اثربخمی سیاستهای
پولی و احتیاطی کالن و لذا ارتقای رفاه عمومی میشود .همچنین ،براساس سنایورهای
مختلف در این پژوهش ،یافتههای این محققان نمان میدهد که پیگیری ثبات مالی در
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تابع قاعده پولی بانک مرکزی ،سبب کاهش نوسانات تولید و متغیرهای بخش مالی
میشود اما با این وجود به دلیل کاسته شدن از تمرکز بر تورم ،نوسانات تورم تا حدودی
افزایش مییابد .در مقابل کاربرد سیاستهای احتیاطی کالن بهمنظور تحقق ثبات مالی،
سبب کاهش نوسانات متغیرهای تولید و تورم و همچنین متغیرهای بخش مالی میشود.
با این وجود ،اگر ساختار نهادی سیاستگذاران احتیاطی کالن بهگونهای باشد که میان
سیاستگذاران پولی و احتیاطی تعامل برقرار باشد ،عالوه بر کاهش بیثباتی در بخش
مالی ،نوسانات متغیرهای اقتصاد کالن شامل تورم و تولید کاهش خواهد یافت.
افماری و خضری (1398م ،اثر سیاستهای احتیاطی کالن و تعامل سیاستهای
پولی و احتیاطی را بر رشد اعتبارات و قیمت مسکن با استفاده از روش گمتاور تعمیم
یافته مورد مطالعه قرار دادهاند .برای این منظور ،در این مطالعه ابتدا شاخص ابزارهای
احتیاطی کالن (ازجمله الزامات سرمایهای  ،نسبت وام به ارزش و بازپرداخت بدهی به
درآمدم برای اقتصادهای پیمرفته و نوظهور طی دوره زمانی  2000تا  2014تعریف شده
است .سپس یک شاخص کلی تحت دو سناریو سختگیری (انقباضیم و سهولت
(انبساطیم ،برای توضیح وضعیت سیاست احتیاطی کالن هر کمور ساخته شده است.
در این مقاله به تبعیت از اکینکی و امستد-رمزی2018( 1م ،با استفاده از هفت ابزار
احتیاطی کالن (نسبت وام به ارز ش ،بازپرداخت بدهی به درآمد و دیگر ابزارهای بخش
مسکن ،الزامات سرمایهای پویا ،الزامات پوشش زیان وام ،محدودیتهای وام مصرفی و
سقف رشد اعتباراتم ،شاخص کل برای سیاست احتیاطی کالن و به تفکیک زیر
شاخصهای مسکن و غیر مسکن برای کمورهای مورد مطالعه تعریف و ارزیابی شده
است .این مطالعه برای ساخت ابزارهای احتیاطی کالن از متغیر دامی استفاده کرده
است .شاخص کل سیاست احتیاطی کالن برای هر یک از بخشهای مسکن و غیر
مسکن حاصل جمع متغیرهای دامی است .افزون بر این ،با تجمیع متغیرهای دامی
ابزارهای خاص در هر کمور ،شاخصهای سیاست احتیاطی کالن مسکن و غیر مسکن
تعریف شده است .همچنین از جمع شاخصهای مسکن و غیر مسکن شاخص کل کالن
احتیاطی به دست آمده است .نتایج این مطالعه نمان داد که شاخصهای سیاست
احتیاطی کالن (کل مسکنم اثر معنیداری روی رشد قیمت مسکن و کاهش رشد
اعتبارات نداشته است؛ اما اتخاذ همزمان سیاستهای احتیاطی کالن و سیاست پولی،
1. Akinci, Ohmstead-Rumsey
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توانسته است رشد اعتبارات و به دنبال آن رشد قیمت مسکن را مهار کند .مقایسه
ضرایب نمان می دهد که اثر این ابزارها بر رشد اعتبارات بیمتر از رشد قیمت مسکن
بوده است .این نتیجه نمان بیانگر این است که کارایی سیاستهای احتیاطی کالن در
کنترل رشد اعتبارات بیمتر از کاهش قیمت مسکن است .از سوی دیگر ،سیاستهای
پولی در تعامل با سیاستهای احتیاطی غیر اعتبارات و در تعامل باسیاستهای احتیاطی
بخش مسکن در کنترل قیمت مسکن مؤثرتر بودهاند؛ به عبارت دیگر ،سیاستهای
احتیاطی که بخش مسکن را هدف قرار دادهاند ،سیاستهای مؤثرتری در مهار قیمت
مسکن بوده اند .این در حالی است که برای کاهش رشد اعتبارات سیاستهای احتیاطی
غیر مسکن مؤثرتر بوده است.
سامانی و همکاران (1399م ،در پژوهمی با عنوان الزامات نظارت احتیاطی کالن و
تأثیر آن بر ثبات نظام بانکی ایران ،به تبیین الزامات نظارت احتیاطی کالن با استفاده از
متغیرهای اقتصاد کالن از قبیل تورم ،نرخ ارز ،رشد تولید ناخالص داخلی ،سود ،حقوق
صاحبان سهام ،مطالبات غیرجاری و تسهیالت اعطایی بانکها به بررسی ثبات شبکه
بانکی کمور به روش گمتاورهای تعمیم یافته بهصورت پنل پویا با استفاده از دادههای
 99کمور در دوره زمانی  1385تا  1395پرداختهاند .نتایج پژوهش نمان میدهد ثبات
بانکی دوره قبل ،تورم ،اختالف نرخ سود سپرده و تسهیالت ،نرخ ارز ،بازده حقوق صاحبان
سهام ،نسبت سرمایه به تسهیالت و نرخ رشد اقتصاد جهان دارای اثر مثبت بر شاخص
ثبات میباشند .همچنین شاخص مالی بورس اوراق بهادار ،قیمت نفت ،نسبت نقدینگی به
تولید ناخالص داخلی و مطالبات غیر جاری دارای اثر منفی بر ثبات بانکی هستند.
لیم و همکاران2011( 1م ،به بررسی اثربخمی ابزارهای احتیاطی کالن در کاهش
ریسک سیستمی در طول زمان و در میان مؤسسات و بازارها با استفاده از دادههای 49
کمور در سالهای  2000تا  2010با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون پانلی
پرداختهاند .آنها شواهدی یافتهاند که نمان میدهد سیاستهایی که نسبتهای وام به
ارزشLTV( 2م و نسبت بدهی به درآمدDTI( 3م را محدود میکنند ،عالوه بر
سیاستهایی که الزامات ذخیره سرمایه و قوانین تأمین پویا را ایجاد میکنند ،با کاهش

1. Lim et al.
2. Loan-to-value
3. Debt-to-income
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در اعتبار و اهرم ضد چرخهای همراه هستند و اثربخمی به نوع شوک پیش روی بخش
مالی حساس است.
گاالتی و موسنر (2013م ،با مرور ادبیات احتیاطی کالن تأکید میکنند که بحران
مالی  2007-2008نیاز به فراتر رفتن از یک رویکرد صرفاً خرد به سمت تنظیمگری و
نظارت مالی را برجسته کرده است .در نتیجه ،تعداد سخنرانیهای سیاسی ،مقاالت
تحقیقاتی و کنفرانسها که در مورد یک چممانداز کالن در مورد مقررات مالی بحث
میکنند ،بهطور قابلتوجهی افزایشیافته است .بحث سیاست احتیاطی کالن بهطور
خاص بر ابزارهای احتیاطی کالن و کاربرد آنها ،رابطه آنها با سیاست پولی ،اجرای
آنها و اثربخمی آنها تمرکز دارد.
اکینکی و امستد-رمزی2017( 1م ،نمان دادهاند که پس از بحران مالی جهانی در
اقتصادهای پیمرفته و نوظهور ،سیاستهای احتیاطی کالن معموالً در کنار تغییرات در
ذخیره قانونی بانک ،سنجههای مدیریت جریان سرمایه و سیاست پولی بهشدت مورد
استفاده قرار گرفتهاند .در این پژوهش ،بخش مسکن هدف اصلی تغییرات سیاست
احتیاطی کالن ،بهویژه در اقتصادهای پیمرفته بوده است .تجزیه و تحلیل تجربی آنها
نمان میدهد که سختگیری احتیاطی کالن همراه با کاهش رشد اعتبار بانکی ،رشد
اعتبارات مسکن و تورم قیمت مسکن مرتبط است .سیاستهای هدفمند مانند آنهایی
که بهطور خاص برای محدود کردن رشد اعتبارات مسکن در نظر گرفته شده ،مؤثرتر
است.
2
التونباس و همکاران (2018م ،اثربخمی سیاست احتیاطی کالن را در کاهش رفتار
ریسک بانکها از طریق پنل بزرگی از بانکهای فعال در  61اقتصاد بازار پیمرفته و
نوظهور بررسی کردهاند .سه یافته اصلی وجود دارد .اول ،شواهدی موجود است که نمان
میدهد ابزارهای احتیاطی کالن ،تأثیر قابلتوجهی بر ریسک بانک دارند .دوم ،پاسخ به
تغییرات در ابزارهای احتیاطی کالن در میان بانکها به ویژگیهای ترازنامه خاص آنها
متفاوت است .بهطور خاص ،بانکهایی که کوچک هستند و سرمایه ضعیفی دارند،
بهشدت به تغییرات در ابزارهای احتیاطی کالن واکنش نمان میدهند .سوم ،کنترل
برای ویژگیهای خاص بانک ،سیاستهای احتیاطی کالن سختگیرانه مؤثرتر از یک
سیاستهای تسهیل هستند.
1. Akinci, Ohmstead-Rumsey
2. Altunbas et al.
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فانک و همکاران2018( 1م ،با بهکارگیری مدل  DSGEنمان میدهند که برای
نیوزلند سیاست احتیاطی کالن عالوه بر سیاستهای پولی مفید است ،زیرا نسبت وام به
ارزش قیمت مسکن را بدون خارج کردن سیاست پولی کاهش میدهد.
وندنبوشه و همکاران2018( 2م ،اثربخمی سیاست احتیاطی کالن را در جنوب
شرقی اروپا مورد بررسی قرار داده و نتیجه گرفته است که سیاستهای احتیاطی کالن
در طول سالهای رونق رشد اعتبار را تأمین میکنند ،اما در طول رکود تأثیر قابل
توجهی نداشته است.
3
الی و همکاران (2021م ،با بهکارگیری مدل تخمینزن گمتاورهای تعمیم یافته
سیستمی برای سالهای  2000تا  2014برای  45کمور ،تأثیر مجموعه  12سیاست
احتیاطی کالن بر روی ریسکپذیری بانکها را مورد بررسی قرار دادهاند .نتایج تحقیق
نمان میدهد که ابزارهایی که هدف آن بررسی آسیبپذیری ناشی از ارتباط و سرایت
سیستم مالی است ،مانند محدودیت بر مواجهات بین بانکی و تمرکز دارایی ،یک تأثیر
مثبت بر پایداری بانک دارد و سبب کاهش ریسک بانکی میشود .ابزارهای مبتنی بر
وامگیرندگان ،مانند محدودیت وام بر ارزش ،از طریق کانال اهرم ،سبب کاهش ریسک
بانکی میشود.
مقاله حاضر به دنبال بررسی تأثیر سیاستهای احتیاطی کالن روی ریسکپذیری
بانکها در نظام بانکی ایران است .با توجه به ساختار اقتصاد ایران ،انتظار میرود که
سیاست احتیاطی کالن بتواند به کاهش رفتار ریسک بانکها کمک کند و از اثرات
ریسکی گسترش بیش از حد وامهای بانکی در طی رونق که سبب وخامت ترازنامههای
بانکی میشود ،جلوگیری نماید .نوآوری این مقاله در مقایسه با مطالعات داخلی و
خارجی در نگاه کلی در سه حوزه خالصه میشود -1 :با وارد کردن ابزارهای احتیاطی
کالن با توجه به ساختار اقتصاد ایران و دادههای در دسترس در کنار متغیرهای خاص
بانکی و متغیرهای کالن اقتصادی رفتار ریسکی بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار مورد سنجش قرار میگیرد -2 .در این مقاله به ساخت شاخص احتیاطی کالن با
استفاده از رویکرد مؤلفههای اساسی پرداخته شده است ،تا بتوان اثر بهکارگیری یک
شاخص ترکیبی را بر ریسک بانکی مورد بررسی قرار داد -3 .تالش شده است تا با در
1. Funke
2. Vandenbussche et al
3. Ely et al.
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نظر گرفتن چرخه اعتبار به این پرسش پاسخ داده شود که آیا اجرای سیاست احتیاطی
کالن در اقتصاد ایران سبب تعدیل چرخه اعتبار میشود؟
-4مدلتحقيق
بهمنظور بررسی اثر سیاست احتیاطی کالن بر ریسکپذیری بانکها و برای
تجزیهوتحلیل و آزمون فرضیههای پژوهش مدل تجربی پایه بهصورت معادله زیر تعریف
میشود که از التونباس و همکاران2014( 1م اقتباس شده است:
∆Risk i,t = α∆Risk i,t−1 + γMPi,t + ψMCt + λBSCi,t + εi,t

با  i = 1, … ,Nو  ،t = 1, … ,Tکه  iبانک و  tزمان است .در معادله پایه (1م،
 ΔRiskتغییر ساالنه سنجه ریسک برای بانک  iدر سال  tاست ،که بر وقفه خود رگرس
شده است MP .نماندهنده ابزار احتیاطی کالن است BSC .و  MCبه ترتیب،
ویژگیهای خاص بانکی 2و متغیرهای کالن را معرفی میکنند .بردار  ،MCشامل نرخ
تورم (INFم ،نرخ رشد نرخ ارز حقیقی (ERم و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GGDPم
است.
3
دالرشیا و همکاران (2010م ،یک مدل نظری برای تحلیل تأثیر سیاست پولی بر
هزینه بدهی بانک از طریق نرخهای بهره و سپرده پیمنهاد کردهاند .در این مقاله ،برای
بررسی سیاستهای احتیاطی کالن ،سپر سرمایه ضد چرخهای (CCBم به مدل اضافه
میشود تا اثر سیاست احتیاطی کالن در مورد ریسکپذیری بانک بررسی شود.
فرض میشود که بانک با تابع تقاضای وام  L(rL ) = α − βrLمواجه است و شیب
منفی دارد و  rLنرخ سود وام است .بانک بر پورتفوی وام با میزان تالش  qبرای افزایش
احتمال بازپرداخت نظارت میکند q .بزرگتر نمان میدهد که با احتمال بیمتر بانک
وام را پس میگیرد و ریسکپذیری بانک کاهش مییابد .بانک نیاز به پرداخت برای
رفتار نظارتی دارد که در آن هزینه نظارت  cq2⁄2به ازای هر واحد قرض است.
داراییهای بانک با سرمایه بانک (سهامم و سپرده تأمین میشود؛ بنابراین ،فرض میشود
که بخمی از سرمایه  kو سپرده  1-kاست .همچنین ،نرخ سپرده برابر با نرخ سیاستی در
1. Altunbas et al
2. Bank-Specific Characteristics
3. Del'Ariccia et al
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نظر گرفته میشود ∗  ،rD = rبه این معنی که سپرده نیاز به جبران خسارت ندارد .فرض
1

میشود سهم سرمایه  kاست ،وام بکار گرفته شده توسط سرمایه  kواحد است ،سپرده

)e(1−k
)(1−k
]) [k(1−eاست؛
) (1−kاست ،ذخیره سرمایه
]) [k(1−eاست که  eذخیره قانونی است و وام
k

بنابراین ،هزینه سرمایه واحد

(1−k)rD
])[k(1−e

∗r

است ،بازده الزم  rE = (1−e) + ξ,ξ ≥ 0یک

پریمم بهعنوان اسپرید بر روی نرخ بدون ریسک میباشد.
هنگامیکه سیاست احتیاطی کالن در نظر گرفته نمیشود ،سود مورد انتظار بانک
بهصورت زیر میباشد:
1−k
cq2
Π = [q (rL − rD
) ) − rE k − ] L(rL
( 1م
1−e
2
هنگامیکه سیاست احتیاطی کالن در نظر میگرفته میشود ،سود مورد انتظار
بانک بهصورت زیر میباشد:
1-k-a
cq2
) ) -rE (k+a)- ] L(rL
1-e
2

Π= [q (rL -rD

( 2م
که  aسپر سرمایه ضد چرخهای (CCBم است.
تصمیم بانک به دو مرحله تقسیم میشود .در مرحله اول ،بانک هزینه نرخ سود وام،
 ،rLرا انتخاب میکند .در مرحله دوم ،بانک چگونگی کنترل پرتفولیو ،q ،را انتخاب
میکند.
ابتدا  qرا بهدست میآوریم .فرض میکنیم  rLداده شده است ،شرط مرتبه اول
برای  qبرابر است با:
∂Π
1−k−a
∗ = [(rL − r
) − cq] L(rL ) = 0
( 3م
∂q
1−e
که داللت دارد بر اینکه:
},1

( 4م
چون ∃c,q̂ ≠ 1 ،تنها شرط
( 5م

1−k−a
1−e

∗rL −r

c

1−k−a
1−e

∗rL −r

c

{ = ̂q

= ̂ qرا در نظر میگیریم .پس:

سپس  rLرا حل میکنیم .برای حل  ،rLابتدا
جایگذاری میکنیم ،خواهیم داشت:
( 6م

1−k−a
1−e

)rL −r∗ (1−k−a)/(1−e
c

∗rL −r

c

= ̂q

= ̂ qرا در معادله (2م

1−k−a 2
) 1 − e ) − r (k + a)] L(r
E
L
2c

∗ (rL − r

[=Π
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: برابر است باrL شرط مرتبه اول برای
2
 م7(
* 1-k-a

* 1-k-a
(rL -r 1-e )
∂Π rL -r 1-e
∂L(rL )
=
L(rL )+ [
-rE (k+a)]
=0
∂rL
c
2c
∂rL
∂Π

∂G 1
= L(rL ) +
∂rL c

: بنابراین،G ≡ ∂r = 0 فرض میکنیم
L
2
1
−
k
−
a
 م8(
(rL − r ∗ 1 − e ) ∂L(rL )
2c

∂G 1 1-k-a
=L(rL )+ [
∂r * c 1-e

∂rL

: برابراست باr ∗ شرط مرتبه اول برای
1-k-a
 م9(
rL -r * 1-e
1-k-a k+a ∂L(rL )
c

(-

1-e

)-

1-e

]

∂rL

=0

:بنابراین

2

1-k-a
(rL -r *
)
c
∂L(rL )
1-e
L(rL )=-rE (k+a)]
[
1-k-a
2c
∂rL
rL -r * 1-e
r*
(k+a)
(
∂G ∂L(rL ) 3
1-k-a
1-e +ξ)
=
)+
[ (rL -r *
] <0
1-k-a
∂rL
∂rL 2c
1-e
rL -r * 1-e

م10(

م11(

و
∂G
∂r*

=

r*

1-k-a
1-k-a (k+a)(1-e+ξ) k+a
[
(rL -r*
)+
] >0
∂rL 2c 1-e
1-e
1-e r -r* 1-k-a 1-e
L

∂L(rL )

1 1-k-a

م12(

1-e

∂G
dr̂L
∗
∂r
=−
>0
∗
∂G
dr
∂rL

:پس خواهیم داشت
م13(

: بر ریسکپذیری بانک برابر است باr ∗  اثر نرخ سیاستی،طبق نتایج باال
dq̂
∂q̂ dr̂L ∂q̂
م14(
=
+ ∗
∗
∗

dr

∂r̂L dr

∂r
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نخستین عبارت،
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̂ dr̂L
∂q
∗
L dr

̂ ،∂rانعکاس دهنده تأثیر نرخ سیاستی بر نرخ وام و افزایش

انگیزههای نظارتی است و نمان میدهد که نرخ سیاستی با تأثیر بر نرخ وام بر
1

ریسکپذیری بانک تأثیر میگذارد .افزون بر این ،چون = c > 0
>0

̂ dr̂L
∂q
∗
L dr

̂
∂q
∂r̂L

و >0

dr̂L
∗dr

پس

̂ ∂rمیباشد ،بنابراین r ∗ ،تأثیر مثبت در ̂ qدارد ،که به معنی افزایش∗  ، rسبب

افزایش انگیزههای نظارت و کاهش ریسک بانک است.
̂

∂q
1−k−a
 ،∂rنمان میدهد که افزایش ∗  rسبب کاهش
عبارت دوم∗ = − (1−e)c ≤ 0،
انگیزههای نظارت و افزایش ریسکپذیری بانکها خواهد شد.
بهطور ممابه ،تأثیر ذخیره قانونی (RRم که توسط  eنمان داده میشود ،در مورد
ریسکپذیری بانکها بررسی میشود.
̂dq
̂∂q̂ dr̂L ∂q
(15م
=
+

∂e

̂

de

∂r̂L de

̂

∂q drL
 ،∂rنمان میدهد که  RRبا تأثیر بر  rLبر ریسکپذیری بانک
اولین عبارت،
̂ de
L

̂

1−k−q
 ،∂qنمان میدهد که  eدارای تأثیر
تأثیر میگذارد .عبارت دوم= c(1−e)2 rD ≤ 0 ،
∂e

منفی بر ∗ qاست ،بنابراین افزایش  RRسبب کاهش انگیزههای نظارتی و افزایش ریسک
بانک میشود.
بهطور خاص ،تأثیر  CCBکه توسط  aنمان داده میشود ،بر روی ریسکپذیری
بانک در نظر گرفته میشود.
(16م
اولین عبارت،

̂ dr̂L
∂q
∂r̂L da

̂
∂q
∂a

+

̂ dr̂L
∂q
∂r̂L da

=

̂
dq
da

 ،نمان میدهد که  CCBبا تأثیر بر  rLبر ریسکپذیری بانک
1
r
c(1−e) D

̂
∂q
∂a

=  ،نمان میدهد که  aدارای تأثیر
تأثیر میگذارد .عبارت دوم> 0 ،
مثبت بر ∗ qاست که به این معنی ،افزایش  CCBسبب افزایش انگیزههای نظارتی و
کاهش ریسک بانک میشود؛ بنابراین ،طبق تحلیل نظری فوق ،سیاست احتیاطی کالن
بر میزان ریسکپذیری بانک تأثیر میگذارد.

-1-4سنجشريسکبانک
نمره  ،Zیکی از سنجههای رایج در ادبیات مربوط به ثبات مالی و بانکی است که
احتمال ورشکستگی بانکها را نمان میدهد ،بنابر نظر بُوید و گراهام (1986م ،نمره Z
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بهعنوان شاخص ریسک تعیین احتمال ورشکستگی شرکتهای هلدینگ بانکها است.
لپتیت و استروبل2015( 1م ،معتقدند که لگاریتم نمره  Zسنجه ریسک ورشکستگی
محسوب میشود .هوستون2010( 2م ،فنگ2016( 3م نیز کاربرد معکوس نمره  Zبهعنوان
جانمینی برای احتمال نکول بانک را تأیید میکنند؛ هرچه معکوس نمره  Zباالتر باشد،
4
ریسک ورشکستگی نیز بیمتر خواهد بود .طبق نظرات بک ،دمیرگوک کنت و مروچ
(2013م ،سالمت بانکی بهوسیله  Z-Scoreاندازهگیری میشود که این شاخص شامل
میانگین بازدهی سرمایه بهعالوه نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی تقسیم بر انحراف
استاندارد بازدهی داراییها است .در این مدل ،از لگاریتم نمره  5Zبهعنوان شاخص برای
ریسکپذیری بانک و پایداری مالی استفاده شده است که بهصورت زیر محاسبه میشود:
Z-score = (ROA + EA) / SDROA

که در آن  ROAو  ،EAبه ترتیب میانگین بازدهی داراییهای بانک و نسبت
سرمایه به داراییها هستند و  SDROAتغییرات استاندارد  ROAاست .در این مقاله
برای محاسبه  ROAاز میانگین دارایی به سود خالص عملیات در حال تداوم بانکها و
برای محاسبه  EAاز مجموع حقوق صاحبان سهام به دارایی استفاده شده است .شاخص
نمره  Zفاصله از ورشکستگی را نمان میدهد .ورشکستگی بانک به این صورت تعریف
میشود که ارزش داراییهای بانک کمتر از ارزش بدهیهای بانک است .در نتیجه سطح
باالتر این شاخص به معنی پایداری مالی بیمتر است؛ بنابراین ،نمره  Zبهطور معکوس با
ریسک بانک ارتباط دارد ،بهطوریکه ارزش باالتر آن نماندهنده کاهش ریسکپذیری
بانک است.6
نتایج حاصل از محاسبه شاخص نمره  Zدر مورد پایداری مالی بخش بانکی و
درنتیجه ریسکپذیری بانکها در نمودارهای زیر بیان شده است .با توجه به نمودار (1م
در دوره مورد بررسی  1390تا  ،1398بانکهای خاورمیانه ،ملل و سامان به ترتیب
دارای بیمترین پایداری مالی و در نتیجه کمترین ریسکپذیری را هستند و بانکهای
شهر ،سرمایه و دی ،دارای کمترین میزان پایداری مالی و در نتیجه بیمترین
ریسکپذیری را دارند.
1. Lepetit and Strobel
2. Houston
3. Fangn
4. Beck, Demirguc-Kunt & Merrouche
5. Z-Score

 .6دادهها از صورت وضعیت مالی بانکها استخراج شده است.
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15
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0

وملل
وآيند
دی
وخاور
وبملت
وپارس
وپاسار
وپست
سامان
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وشهر
وتجارت
سمايه
وکار
ونوين
وسالت
وسينا
وزمين
وگردش

5-

منبع :یافتههای تحقیق
بانکهایمختلفدردوره 1398-1390
نمودار-1متوسطشاخصZ-Scoreبرای 


نمودار (2م ،نماندهنده میزان پایداری کل سیستم بانکی در سالهای  1390تا 1398
است .با توجه به نمودار ،ممخص است که در سالهای  1390تا  1392بخش بانکی
دارای روندی افزایش بوده ،بهطوریکه در سال  1392بهترین عملکرد سیستم بانکی در
دوره مورد بررسی را داشته است ،اما در سالهای  1392تا  1396این روند کاهمی
شده ،بهطوریکه در سال  1396دارای بدترین عملکرد بوده است .از سال  1397دوباره
سیستم بانکی روندی افزایمی را تجربه کرده است.
Z-SCORE

کل بانکها
1398

1397

1396

1395

1394

1393

1392

1391

1390

منبع :یافتههای تحقیق
نمودار -2ميزانZ-Scoreبخشبانكیدردوره 1390-1398

7
6
5
4
3
2
1
0
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-2-4ابزارهایسياستاحتياطیکالن
ابزارهای احتیاطی کالن به پنج دسته زیر تقسیم میشوند :الفم ابزارهای مبتنی بر
سرمایه؛ بم ابزارهای مبتنی بر نقدینگی؛ جم ابزارهای مبتنی بر دارایی؛ دم الزامات
ذخیرهای؛ هم الزامات ارزی .جدول  1یک نمای کلی از این دستهبندی را نمان میدهد.
دستهبندیابزاراحتياطیکالن 

جدول-1

نوعابزار
الف)ابزارهایمبتنیبرسرمايه 
سپر سرمایه ضد چرخهای (CCBم
2
الزامات سرمایه/موزون شده به ریسک (RWم
3
الزامات پوشش (Provم
4
ب)ابزارهایمبتنیبرنقدينگی 
5
الزامات نقدینگی (Liqم
6
ج)الزاماتسمتدارايی 
7
محدودیتهای رشد اعتبار (Creditم
8
بیمترین نسبت خدمات بدهی به درآمد (DSTIم
9
محدودیت بر مواجهات ریسک بانکها در بخش مسکن
10
بیمترین نسبت وام به ارزش و ممنوعیت وام (LTVم
د)ذخيرهقانونی( )RR
ه)ابزارهایارزی 11
12
موقعیت باز خالص
13
محدودیتهای وامدهی ارزی خارجی (FCLم
1

1. Capital Based Instruments
)2. Capital Requirement/Risk Weights(RW
)3. Provisioning Requirements (Prov
4. Liquidity Based Instruments
)5. Liquidity Requirements (Liq
6. Asset Side Instruments
)7. Credit Growth Limits (Credit
8. Maximum Debt Service-To-Income Ratio
9. Limits to Banks’ Exposures to The Housing Sector
10. Maximum Loan to Value Ratio
11. Currency Instruments
12. Net Open Positions
)13. Foreign Currency Lending Limits (FCL
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هدف سیاستهای مختلف می تواند متفاوت باشد .برخی از ابزارها بهطور مستقیم
افزایش تابآوری بخش مالی را در نظر میگیرند ،درحالیکه برخی دیگر بر تضعیف
چرخهها بهعنوان یک هدف واسطهای تمرکز میکنند .در این راستا ،اثرات ابزارهای
احتیاطی کالن می تواند بر رشد اعتبار و ریسک بانک متفاوت باشد .بوریو2011( 1م و
کلینسز و همکاران2013( 2م بین اهداف و نوع سیاستهایی که معموالً مورد استفاده
قرار میگیرند ،تمایز قائل میشوند و سیاستها را طبق اهدافمان طبقهبندی میکنند.
بهطور ممخص ،سیاستهایی که برای تعدیل چرخه به کار میروند ،یعنی سیاستهای
ضد چرخهای که توسط مقامات بهمنظور تعدیل یک رونق کلی اعتبار یا بحران اعتبار
انتظاری استفاده میشود ،با اصطالح چرخهای شناخته میشوند (دستههای (جم( ،دم و
(هم در جدول 1م.
ابزارهای احتیاطی کالن که قصد افزایش تابآوری بخش مالی را دارند ،مانند
الزامات سرمایه ،الزامات نقدینگی یا الزامات نظارتی ،با اصطالح تابآوری شناخته
میشوند (دسته (الفم و (بم در جدول 1م.
در این مقاله از ابزارهای احتیاطی کالن ،ذخیره قانونی ،سپر سرمایه چرخهای و وام
به ارزش بهعنوان متغیرهای توضیحی برای تحلیل اثربخمی ابزارهای نظارتی احتیاطی
کالن و هماهنگی سیاست استفاده شده است که در ادامه به اختصار تعریف شده و
کارکرد احتیاطی کالن آنها توصیف میشود.
ذخیره قانونی عبارت است از میزان وجوهی که بانک در اختیار دارد تا اطمینان
حاصل کند که در صورت برداشت ناگهانی قادر به پرداخت بدهیها است .الزام ذخیره
قانونی ابزاری است که بانک مرکزی برای افزایش یا کاهش عرضه پول در اقتصاد و تأثیر
بر نرخ بهره استفاده میکند .این سیاست را میتوان از دو جنبه برای پوشش ریسک
سیستمی به کار برد .اول اینکه الزام ذخیره قانونی بر روی رشد اعتبار تأثیر مستقیم دارد.
دوم اینکه الزام ذخیره قانونی ،یک حاشیه امن نقدینگی ایجاد میکند که به هنگام نیاز
میتوان از آن برای کاستن از شدت بحران نقدینگی استفاده کرد .برای ذخیره قانونی از
شاخص مؤثر ذخیره قانونی استفاده شده است که از تقسیم مطالبات از بانک مرکزی به
مجموع سپرده بانکها بهدست آمده است.

1.Borio
2.Claessens et al.
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نرخ وام به ارزش عبارت است از ایجاد سقفهایی که اعتبار را در رابطه با ارزش
امالک و مستغالت (سقفLTVم محدود میکند ،درنتیجه ،مبلغی را که میتوان در
مقابل ارزش وثیقه یا درآمد وامگیرنده قرض داده شود ،محدود کرده و رشد اعتباری در
بخش امالک و مستغالت و یا درآمد وامگیرنده را محدود میکند .همچنین ،این ابزار
وامگیرندگان را که اعتبار میگیرند ،بهجای بانکهایی که اعتبار را ارائه میدهند ،هدف
قرار میدهد ،در نتیجه ،محدودیت  LTVزیان بالقوه بانک در مورد نکول وامگیرنده را
(کاهش زیان ناشی از عدم پرداخت1م کاهش میدهد .عالوه بر این ،تابآوری بانکها و
وامگیرندگان خود را افزایش میدهد؛ به عبارت دیگر ،نرخ وام به ارزش در توان
پیشپرداخت و ظرفیت استقراض خانوارها محدودیت ایجاد میکند .این محدودیت رفتار،
چرخه وامدهی با وثیقه را محدود میکند ،چرا که قیمت مسکن و ظرفیت استقراض
مسکن مبتنی بر ارزش وثیقهای مسکن به یکدیگر مرتبطند .اگر نسبت وام به ارزش در
سطح مناسبی باشد ،در این صورت ،ریسک سیستمی را پوشش میدهد .نرخ وام به
ارزش ،نسبت تسهیالت اعطایی به سایر اشخاص به کل سپرده بانکها میباشد .سپر
سرمایه چرخهای ابزار برای مقابله با شتاب مالی در نظام مالی طراحی شده است.
سپر سرمایه ضد چرخهای ،به شکل یک نسبت یا وزن ریسک میباشد که به هنگام
رونق ،افزایش یافته و مانع از انبساط اعتبار شده و به هنگام رکود نیز کاهش مییابد و
حاشیه امنی را برای بانکها ایجاد میکند تا مجبور به کاهش داراییهای خود بهمنظور
تأمین سرمایه موردنیاز نموند؛ بنابراین ،سپر سرمایه ضد چرخهای در زمان شکلگیری
یک ریسک سرمایه در طول دوره مازاد رشد اعتبار آزاد میشود .سپر سرمایه ضد
چرخهای همچنین میتواند در افزایش (بلند کردنم چرخه اعتبار در کوتاهمدت کمک
کند .سپر سرمایه چرخهای با ساخت شاخص فمار مقررات سرمایهRCP) 2م اندازهگیری
میشود .مورا و لوگان2012( 3م ،نمان میدهد که تأثیر ( RCPتفاوت سرمایه واقعی و
سرمایه رهایی ضمنی4م بر ریسکپذیری بانک از طریق کانال وام منتقل میشود.
هنگامیکه سرمایه کم است ،بانک با سرمایهگذاری وامها با ریسک کمتر سرمایه را
افزایش میدهد CAR .بهعنوان نسبت کفایت سرمایه 5بانک معادل حداقل سرمایه
1. Loss Given Default
2. Regulatory Capital Pressure
3. Mora and Logan
4. Implied Trigger Capital
5. Capital Adequacy Ratio
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قانونی و انحراف استاندارد نسبت کفایت سرمایه محاسبه میشود .بانک مرکزی آییننامه
کفایت سرمایه بانکها و مؤسسات اعتباری را در بهمن ماه سال  ،1382تصویب و
حداقل نسبت کفایت سرمایه همت درصد را برای این نهادها الزامی کرده است؛ بنابراین
 RCPبرای بانک  iدر دوره  tمیتواند بهصورت زیر محاسبه شود:
RCPit = CAR it − SDCAR i − 8%
که  CAR ،CAR itبانک  iدر دوره  tو  SDCAR iانحراف معیار  CARبرای بانک i

است .یک متغیر دامی ،CP ،به کار برده میشود که  CP=1اگر  RCP > 0باشد.1

-3-4چرخهاعتبار 

2

کروتی و همکاران (2017م ،دریافتهاند که سیاست احتیاطی کالن دارای اثرات
نامتقارن هستند و در دورههای رشد اعتباری بیمتر مؤثرتر از دورههای رکود هستند؛
بنابراین ،تحقیق خود را با معرفی یک ضرب برداری چرخه اعتبار و یک سیاست
احتیاطی کالن بهمنظور تعامل آنها گسترش میدهیم .در محاسبه چرخه اعتبار بر
مبنای روش زیر پیروی میکنیم (2010 ،BCBS3م .در ابتدا ،نسبت محاسبه میشود:
RATIOt = CREDIT t ⁄GDPt × 100

که  GDPtمقدار  GDPدر دوره  tو  credit tمقدار کل تسهیالت اعطایی به بخش
بانکی در دوره  tاست .هر دو  GDPو  CREDITارزشهای اسمی هستند .در مرحله
دوم GAP ،محاسبه میشود،

GAPt = RATIOt − TRENDt
که 𝑡𝐷𝑁𝐸𝑅𝑇 روند طوالنیمدت  RATIOدر دوره  tبا استفاده از روش فیلتر

هیدریک-پروسکات است .دورههای رونق اعتباری را با متوسط  GAPساالنه بیش از
 0/02ممخص میشود .همچنین ،نیاز به متغیر دامی برای یک رونق اعتباریCB) 4م
است که در آن  CB = 1میباشد.5
بنابراین ،با اضافه کردن حاصلضرب شاخص چرخه اعتبار در سیاست احتیاطی
کالن (MPit . CBم به مدل خواهیم داشت:
 .1دادهها از صورت وضعیت مالی بانکها و بانک مرکزی استخراج شده است.
2. Cerutti et al
3. Basel Committee on Banking Supervision
4. Credit Boom

 .5دادهها از بانک مرکزی استخراج شده است.
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∆Riski,t =α∆Riski,t-1 +γMPi,t +β' MPi,t .CB+ψMCt +λBSCi,t +εi,t

-4-4خصوصياتخاصبانكی
بهمنظور تمایز بین عرضه وام و تحرکات تقاضا ،ادبیات کانال وامدهی بانکی متمرکز
بر تفاوتهای مقطعی در میان بانکها است .این استراتژی بر این فرضیه تأکید دارد که
ویژگیهای خاص بانکی (بهعنوان مثال ،اندازه بانک ،نقدینگی ،ترکیب سرمایه و تأمین
مالیم تنها بر عرضه وام تأثیر میگذارد ،درحالیکه تقاضای وام بانکی تا حد زیادی
مستقل از این عوامل است .بهطور کلی ،این رویکرد فرض میکند که پس از یک انقباض
(سختگیریم پولی ،کاهش در دسترس بودن تأمین مالی که بر توانایی بانکها برای
ایجاد وامهای جدید یا توانایی آنها برای پوشش ترکیب وام خود اثر دارد ،در میان
بانکها ،متفاوت است.
سه ویژگی خاص بانکی را درنظر میگیریم .اندازه بانک )SIZEم ،که توسط
لگاریتم مجموع داراییهای بانک محاسبه میشود ،نسبت دارایی به بدهی (ALم و
شاخص تنوع درآمد (IDVم .شاخص تنوع درآمد بهصورت زیر محاسبه میشود:
RI − OI
|
TI

| IDV = 1 −

در این معادله  RIسهم بانک در درآمدهای مماع OI ،جمع درآمدهای غیرمماع و
 TIجمع درآمدها است .درآمدهای مماع همان درآمد ناشی از اعطای تسهیالت است که
وقتی سهم سپردهگذاران از آن کسر میشود ،آنچه باقی میماند همان سهم بانک از
درآمدهای مماع است و درآمدهای غیرمماع هم شامل مواردی از قبیل درآمد ناشی از
معامالت ارزی ،کارمزد دریافتی ،حق الوکاله بهکارگیری سپردهها و غیره است.1

-5-4درآمدهاینفتیونوساناتقيمتنفت 
اقتصاد ایران بهشدت وابسته به نفت است که آن را در هنگام نوسانات قیمت
جهانی نفت آسیبپذیرتر میسازد .نوسان در بخش نفت تأثیر مستقیم بر بقیه اقتصاد،
بهویژه بخش مالی دارد .برای بیمتر صادرکنندگان نفت ،بهویژه ،رابطه مستقیم بین
وابستگی آنها به نفت و اقتصادهای کمتر متنوع وجود دارد .کمورهایی که بهطور عمده
وابسته به بخش درآمد مالی و درآمد صادراتی هستند ،نیز بیمتر تحت تأثیر شوکهای
خارجی قرار دارند .در دوران رونق نفتی ،سختگیری پولی سبب میشود تا از تأمین
 .1دادهها از صورت وضعیت مالی بانکها استخراج شده است.
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مالی اعتباری بیش از حد بانکها جلوگیری شود و توانایی بانکها برای ایجاد وامهای
جدید با ریسک باال ناشی از افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی را کاهش میدهد.
بنابراین ،بهمنظور تطبیق الگو با وضعیت اقتصاد ایران ،لگاریتم درآمدهای نفتی TO
بهعنوان یک متغیر برونزا به الگو اضافه میشود:1

∆Risk i,t =α∆Risk i,t-1 +γMPi,t +β' MPi,t *CB+ψMCt +λBSCi,t +ωTOi,t +εi,t

نک ته قابل ذکر این است که برای محاسبه شاخص احتیاطی کالن از روش
مؤلفههای اساسی استفاده شده است.
در این مقاله برای تخمین مدلها از دادههای صورت مالی حسابرسی شده بانکها
استفاده و همچنین ،برخی از دادهها از بانک مرکزی گرفته شده است .بانکهای مورد
بررسی ،بانکها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند و دوره مورد بررسی
طی سالهای  1398-1390میباشد .بانکها عبارتند از :اعتباری ملل (ومللم -آینده
(وآیندم -دی (دیم -خاورمیانه (وخاورم -ملت (وبملتم -پارسیان (وپارسم -پاسارگاد
(وپاسارم -پست بانک (وپستم -سامان (سامانم -صادرات (وبصادرم -شهر (وشهرم-
تجارت (وتجارتم -سرمایه (سمایهم -کارآفرین (وکارم -اقتصادنوین (ونوینم -قرضه
الحسنه رسالت (وسالتم -سینا (وسینام -گردشگری (وگردشم -ایران زمین (وزمینم.
-5آزمونتجربیمدل 
در این مقاله هفت مدل متفاوت برآورد شده است که خالصه متغیرهای بهکاررفته
و نتایج تجربی در جدول (2م آمده است .قبل از برآورد مدلهای مورد استفاده الزم است
خصوصیات آماری دادههای مورد استفاده که برخی از آزمونهای مانایی ،2ناهمسانی
واریانس و خودهمبستگی اجزای روی دادهها انجام شود ،تا از طریق این آزمونها بتوان
مدل را به روش مناسبتری تخمین زد .ابتدا به این آزمونها اشاره میشود .نتایج خاص
از آزمون ریمه واحد لوین ،لین و چو 3نمان داده که تمامی مغیرهای مدل مانا است.4
همچنین طبق آزمون ناهمسانی واریانس والد تعدیل شده نمان داد که فرض عدم

 .1دادهها از بانک مرکزی استخراج شده است.
 .2اگرچه دوره زمانی مورد استفاده در این تحقیق کوتاه است ،اما برای اطمینان از نتایج برآورد ،ازمون مانایی مورد
توجه قرار گرفته است.
3. Levin, Lin & Chu

 .4نتایج آمون مانایی در پیوست الف ارائه شده است.
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همسانی واریانس رد شده است .در آخر ،آزمون وولدریج 1نمان میدهد که اجزای اخالل
دارای خودهمبستگی هستند.2
جدول-2نتايجتخمينمدلباروشGMM-SYS

مدل()1

مدل( )2مدل( )3مدل( )4مدل( )5مدل( )6مدل()7

Z-Score Z-Score Z-Score Z-Score Z-Score Z-Score Z-Score
*0/786
*0/792
*0/791
*0/791
*0/856
*0/829
*0/805
L.Z-Score
(8/60م
(8/61م
(8/14م
(8/18م
(9/05م
(9/31م
(8/38م
**1/776** 1/777
**1/738
CP
(2/43م
(2/34م
(2/40م
**2/479** 2/482
**2/342
LTV
(2/40م
(1/86م
(1/68م
0/844
0/845
0/673
RR
(1/25م
(1/26م
(1/27م
0/064
RCP-CB
(0/02م
*
*
6/572
5/946
MP
(2/67م
(2/84م
-1/132
MP-CB
(-0/76م
*1/650
*1/659
*2/108
*2/104
*1/698
*1/480
*2/327
SIZE
(3/49م
(3/55م
(3/98م
(4/48م
(3/97م
(2/88م
(5/99م
*
*
*
*
*
*
*
0/012
0/012
0/013
0/013
0/013
0/013
0/013
IDV
(14/45م
(15/92م
(12/96م
(13/10م
(14/57م
(16/09م
(12/20م
**
**
*
*
**
**
**
5/893
5/857
7/450
7/446
6/205
6/052
7/569
AL
(1/98م
(1/98م
(2/74م
(2/75م
(2/06م
(1/93م
(2/85م
0/650
2/274
4/850
4/857
2/939
1/583
***5/732
GGDP
(0/13م
(0/58م
(1/27م
(1/29م
(0/84م
(0/41م
(7/74م
1/218
0/986
-0/590
-0/589
0/783
1/491
-1/191
INF
(0/44م
(0/38م
(-0/23م
(-0/24م
(0/36م
(0/58م
(-0/85م
**
**
**
**
**
**
**
0/606
0/446
0/580
0/574
0/506
0/459
0/587
ER
(1/55م
(1/75م
(1/78م
(2/24م
(2/48م
(2/13م
(2/43م
*
*
*
*
*
*
*
-4/466
-4/529
-5/739
-5/732
-4/459
-4/327
-5/790
TO
(-3/45م
(-3/58م
(-4/96م
(-5/19م
(-3/43م
(-3/33م
(-5/09م

منبع :یافتههای تحقیق
*** معناداری در سطح  90درصد ** در سطح  95درصد * در سطح  99درصد
1. Wooldridge test

 .2نتایج آزمون در پیوست ب و ج ارائه شده است.
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در مدل اول از سپر سرمایه ضد چرخهای (CPم بهعنوان شاخص احتیاطی کالن
استفاده میشود و اثر سپر سرمایه ضد چرخهای (CPم ،متغیرهای کالن بانکی (لگاریتم
دارایی ،شاخص تنوع درآمد ،نسبت دارایی به بدهیم ،متغیرهای کالن اقتصادی (نرخ
رشد تولید ناخالص داخلی ،نرخ تورم ،نرخ رشد نرخ ارز حقیقی ،لگاریتم درآمدهای
نفتیم بر ریسکپذیری بانکها بررسی میشود .براساس نتایج فوق ضریب وقفه متغیر
نمره  Zسبب افزایش  Z-Scoreمیشود ،بدین معنا که افزایش Z-Scoreدر یک دوره
قبل موجب افزایش  Z-Scoreدر دوره جاری در طول دوره مورد بررسی میشود و
باتوجه به اینکه ضریب فوق کوچکتر از یک است ،لذا میتوان استدالل کرد که در
بلندمدت پایداری در فرایند تعدیل ریسکپذیری را نمان میدهد.
سپر سرمایه ضد چرخهای (CPم ریسکپذیری بانک را کاهش میدهد ،زیرا CP
دارای ضریب مثبت  1.738است و سبب افزایش  Z-Scoreو پایداری مالی بخش بانکی
میشود که نماندهنده کاهش ریسکپذیری بانک میباشد .بانکها ممکن است از
طریق کاهش سود سهام به سهامداران یا صدور سرمایه جدید ،یا کاهش داراییهای
ریسکدار خود سبب کاهش وامدهی میشوند و شرایط اعتباری را سختتر میکنند.
در مدل دوم از وام به ارزش (LTVم بهعنوان شاخص احتیاطی کالن استفاده شده
است .براساس نتایج فوق ضریب وقفه متغیر نمره  Zسبب افزایش  Z-Scoreمیشود.
محدودیت وام به ارزش (LTVم ،ریسکپذیری بانک را کاهش میدهد ،زیرا  LTVدارای
ضریب مثبت  2/342است و سبب افزایش  Z-Scoreو پایداری مالی بخش بانکی
میشود که نماندهنده کاهش ریسکپذیری بانک میباشد .بهطور کلی ،محدودیت
1
 LTVزیان بالقوه بانک در مورد نکول وامگیرنده را (کاهش زیان ناشی از عدم پرداخت
LGDم کاهش میدهد .همچنین ،وام به ارزش برای جلوگیری از رشد بیش از حد اعتبار
و اهرم در نظر گرفته شده است ،بنابراین چرخه اعتباری را هموار میکند و تأمین مالی
موجود قرض گیرندگان را با اعمال محدودیت در وام کاهش میدهد .از آنجاییکه این
ابزار بهطور مستقیم محدود کردن مقدار اعتبار را هدف قرار داده است ،به کاهش
تقاضای واقعی امالک یا کاهش قیمت امالک کمک میکند .نسبت وام به ارزش در توان
پیشپرداخت و ظرفیت استقراض خانوارها محدودیت ایجاد میکند .این محدودیت رفتار،
چرخه وامدهی با وثیقه را محدود کرده است ،چرا که قیمت مسکن و ظرفیت استقراض
1. Loss Given Default
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مسکن ،مبتنی بر ارزش وثیقهای مسکن ،به یکدیگر مرتبطند؛ بنابراین ،وام به ارزش،
تابآوری در برابر وامگیرندگان و بانکها را افزایش میدهند و در نتیجه ریسکپذیری
بانکها کاهش مییابد.
در مدل سوم از شاخص مؤثر نرخ قانونی (RRم بهعنوان شاخص احتیاطی کالن
استفاده شده است .براساس نتایج فوق ،ضریب وقفه متغیر نمره  Zمثبت و معنادار است
و بنابراین سبب افزایش  Z-Scoreمیشود .شاخص مؤثر نرخ قانونی (RRم دارای ضریب
مثبت  0/673است ،ولی از نظر آماری معنادار نمیباشد .الزام ذخیره قانونی را میتوان از
دو جنبه برای پوشش ریسک سیستمی به کار برد .اول اینکه الزام ذخیره قانونی بر روی
رشد اعتبار تأثیر مستقیم دارد ،دوم اینکه الزام ذخیره قانونی ،یک حاشیه امن نقدینگی
ایجاد میکند که به هنگام نیاز میتوان از آن برای کاستن از شدت بحران نقدینگی
استفاده کرد.
با توجه به سه مدل ارائه شده LTV ،نسبت به  CCBو  RRبهتر کار میکند ،زیرا
 LTVتأثیر بیمتری بر افزایش  Z-Scoreو پایداری مالی بخش بانکی دارد و در نتیجه
تأثیر بیمتری بر کاهش ریسکپذیری بانک میگذرد .در حقیقت ،افزایش وامدهی از
طریق رشد اقتصادی سبب بهبود وضعیت تعهدات بانکی بدهکاران شده و در نتیجه
ریسکپذیری بانک را افزایش میدهد .در مقابل ،بانکهای ایران دارای اولویت برای
برآورده کردن الزامات سازمانهای نظارتی و نگهداری سرمایه باالتر از نیاز ،تحت نظارت
نسبت کفایت سرمایه هستند ،بنابراین ،الزام سرمایه اضافی  CCBبر رفتار ریسکپذیری
آنها تا حدی تأثیر میگذارد و آنها را محدود میکند .همچنین ،همانطورکه در مبانی
نظری گفته شده است ،افزایش  CCBسبب افزایش انگیزههای نظارتی و کاهش ریسک
بانک میشود.
مدل چهارم ابزارهای احتیاطی کالن گروهی بر ریسکپذیری بانک را نمان
میدهد .براساس نتایج فوق ،ضریب وقفه متغیر نمره  Zمثبت و معنادار است و بنابراین
سبب افزایش  Z-Scoreمیشود .ممابه سه مدل قبل ارائه شده LTV ،نسبت به  CCBو
 RRبهتر کار میکند.
در مدل پنجم به بررسی نقش چرخه اعتباری بر رفتار ریسکپذیری بانک پرداخته
میشود .این مدل با وارد کردن عبارت  ،RCP _CBضرب برداری  RCPو  CBگسترش
داده شده است .براساس نتایج فوق ضریب وقفه متغیر نمره  Zمثبت و معنادار است و
بنابراین سبب افزایش  Z-Scoreمیشود .ضرب برداری  RCPو  CBبهجای  CPو CB
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در نظر گرفته شده است؛ زیرا هردو  CPو  CBمتغیرهای ساختگی هستند که سبب
میشوند ضرب برداری آنها در بیمتر موارد صفر شود و قابلیت اطمینان نتایج را کاهش
میدهد؛ بنابراین ،ضرب برداری  RCPو  CBمیتواند نمان دهد که آیا بانکها سرمایه
بیمتری را در دورههای رونق اعتباری نگه میدارند یا خیر .ضریب  RCP _CBمثبت
است که با ضریب  CPسازگار است ،ولی از نظر آماری معنادار نیست؛ بنابراین میتوان
نتیجه گرفت که چرخه اعتبار ،تأثیری برای اجرای سیاست احتیاطی کالن در ایران
ندارد ،از این رو فرضیه تأثیر ماهیت مخالف چرخهای سیاست احتیاطی کالن بر
ریسکپذیری بانک را نمیتوان پذیرفت .شواهد نیز نمان میدهد که این شاخص در
همه کمورها و در تمامی زمانها به خوبی عمل نمیکند (رینهارت و روگوف2008،1؛
لوین و والنسیا2008 ،2م .از این رو قضاوت به همراه ارتباطات مناسب ،اجزاء انفکاکناپذیر
این طرح پیمنهادی است .به جای اعتماد کردن به این شاخص ،انتظار میرود مقامات
ذیربط در کمور خود قضاوت را به کار بگیرند؛ البته پس از استفاده از بهترین اطالعات در
دسترس در تخمین شکلگیری ریسک سیستمی .با این حال ،ضروری است استفاده از
قضاوت ،بهطور جدی به مجموعه شفافی از اصول پیوند یابد ،تا تصمیمگیری مناسب را در
تنظیم سپر سرمایهای ضد چرخهای در طول رونق اعتباری ارتقاء بخمد؛ به عبارت دیگر،
گفتگو در مورد تصمیمات سپر میتواند به بانکها و دیگر ذینفعان کمک کند تا منطق
زیربنایی تصمیمات را درک کرده و تصمیمگیری مناسب توسط مقامات مسئول در
بهکارگیری سپر را ارتقاء بخمد.
به دلیل اینکه  RRو  LTVتوسط بانک مرکزی تعدیل میشوند و اثر رونق اعتبار
در نظر گرفته میشود  ،این دو متغیر در نظر گفته نمده است .در مقابل ،در مورد RCP
بانکها تصمیمگیری میکنند که این نماندهنده رفتار فعال آنها در تضمین کفایت
سرمایه است.
مدل شمم ،اثر ترکیبی ابزارهای احتیاطی کالن (MPم بر ریسکپذیری بانک را در
کنار سایر متغیرها بررسی میکند.
براساس نتایج فوق ،ضریب وقفه متغیر نمره  Zمثبت و معنادار است و بنابراین
سپس افزایش  Z-Scoreمیشود .ضریب  MPبرابر با  5/946و از نظر آماری معنادار
است و همچنین نمان میدهد که بیمترین اثرگذاری را بر  Z-Scoreو در نتیجه
1. Reinhart and Rogoff
2. Laeven and Valencia

762

،شمارهی،4زمستان 1400

تحقيقاتاقتصادی/دورهی56



پایداری مالی و ریسکپذیری بانکها نسبت به مدلهای دیگر دارد؛ بنابراین میتوان
گفت که استفاده ترکیبی از ابزارها میتواند مؤثرتر از استفاده از یک ابزار واحد باشد.
در مدل هفتم به بررسی نقش چرخه اعتباری بر رفتار ریسکپذیری بانک پرداخته
میشود .این مدل با وارد کردن عبارت  ،MP _CBضرب برداری  MPو  CBگسترش
داده میشود .براساس نتایج فوق ،ضریب وقفه متغیر نمره  Zمثبت و معنادار است و
بنابراین سبب افزایش  Z-Scoreمیشود .با توجه به اینکه ضریب  CB-MPدارای ضریب
معنادار بر  Z-Scoreنیست ،بنابراین میتوان نتیجه گرفت که همانند مدل (5م که بر
اساس شواهد این مطالعه چرخه اعتبار تأثیری بر اجرای نظارت احتیاطی کالن در ایران
ندارد و بانکها سرمایه بیمتری را در دورههای رونق اعتباری نگه نمیدارند.
در هفت مدل ارائه شده ،هر سه متغیر مرتبط با خصوصیات بانکی دارای اثرات
مثبت و معنادار بر  Z-Scoreو در نتیجه پایداری مالی هستند و سبب کاهش
ریسکپذیری بانک میشوند .از میان این متغیرها ،ضرایب متغیر نسبت دارایی به بدهی
(ALم ،بیمترین اثرگذاری را بر  Z-Scoreدارد .این نتیجه ،نمان میدهد که کاهش
بدهی و افزایش دارایی در مقایسه با سایر متغیرهای بانکی ،اثر بیمتری روی کاهش
ریسکپذیری بانکها دارد؛ بنابراین ،افزایش دارایی به بدهی ،احتمال ورشکستگی
بانکها را کاهش میدهد .معناداری و مثبت بودن ضرایب اندازه بانک (SIZEم نیز تأثیر
مثبت افزایش دارایی بر کاهش ریسکپذیری بانکها را تأیید میکند .ضریب شاخص
تنوع درآمد (IDVم نیز مثبت و معنادار است ،بدین معنی که تنوع درآمد در دوره مورد
بررسی سبب افزایش پایداری مالی بخش بانکی شده است .در حقیقت شاخص تنوع
درآمد نمان میدهد که بانکها غیر از درآمد ناشی از اعطای تسهیالت ،در چه
زمینههای دیگری فعالیت کرده و درآمد کسب میکنند .هر چه شاخص تنوع درآمد
بیمتر باشد ،یعنی بانکها بتوانند در سایر زمینهها فعالیت داشته باشند ،آسیبپذیری
آنها بیمتر خواهد بود.
از بین متغیرهای کالن موجود در مدل ،ضریب رشد ارز حقیقی (ERم در تمام
مدلها معنیدار است .در نتیجه ،افزایش نرخ ارز سبب سودآوری بخش بانکی پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار شده و پایداری بخش بانکی را افزایش میدهد و
ریسکپذیری آنها را کاهش میدهد .زمانی که نرخ ارز حقیقی افزایش مییابد ،ارزش
داراییهای بانکها که بهطور عمده بهصورت داراییهای ثابت است ،افزایش یافته و بر
این اساس چون تعهدات ارزی بانکها به نسبت کمتر است ،بنابراین ،در مجموع
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داراییهای آنها افزایش مییابد .این افزایش موجب میشود که آنها سرمایه خود را
افزایش دهند .ضریب مربوط به نرخ رشد تولید ناخالص داخلی تنها در مدل اول معنادار
است و نرخ تورم در دوره مورد بررسی معنادار نمیباشد.
در آخر ،صادرات نفت (TOم دارای اثرات منفی و معنادار بر  Z-Scoreو پایداری
مالی است .در دوره وفور درآمدهای نفتی ،مخارج دولت افزایش مییابد و دورهای از
رونق اعتباری و تضعیف نرخ ارز حقیقی شکل میگیرد؛ اما با کاهش درآمدهای نفتی ،به
دلیل چسبنده بودن مخارج دولت ،کسری بودجه شدید روی میدهد که ضمن بروز
محدودیتهای اعتباری و مالی ،نرخ ارز اسمی افزایشهای گوناگونی را تجربه میکند؛
بنابراین ،افزایش صادرات نفت سبب میشود تا بانکها به تأمین مالی اعتباری بیش از
حد روی آوردند و توانایی بانکها برای ایجاد وامهای جدید با ریسک باال ناشی از
افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی افزایش مییابد .از سوی دیگر ،رشد اقتصادی با افزایش
درآمد نفت افزایش مییابد و تقاضای تسهیالت و تعهدات افزایش مییابد در نتیجه
افزایش درآمد نفت سبب ایجا د نقدینگی و افزایش نقدینگی سبب کاهش نرخ بهره و در
نتیجه افزایش ریسکپذیری بانک میشود؛ بنابراین ،صادرات نفت و بهدنبال افزایش
درآمدهای نفتی سبب کاهش  Z-Scoreو کاهش پایداری مالی شده و در نتیجه
ریسکپذیری بانکها افزایش مییابد.
جمعبندی 
 -6
بحران مالی  ،2008ناکارآمدی سیاستهای احتیاطی خرد در مقابله با ریسکهای
سیستمی را نمان داده و اهمیت تحقق ثبات مالی را بیش از پیش آشکار کرده است.
در نتیجه این واقعیت ،در سالهای اخیر ،موضوع ثبات مالی در سیاستگذاری با
محوریت سیاستهای احتیاطی کالن ،در ادبیات نظری و تجربی اقتصاد کالن مورد
توجه ویژه قرار گرفته است .با توجه به اینکه ساختار تأمین مالی بودجه دولت و مدیریت
نرخ ارز اقتصاد ایران تحت تأثیر درآمدهای نفتی است و همچنین بر اساس شواهد
حاصل از محاسبه شاخصهایی مانند نمره  Zو کفایت سرمایه ،آسیبپذیری بخش مالی
تمدید شده ،وجود مقام احتیاطی کالن و اعمال ابزارهای سیاستی بهمنظور کاهش آثار
نوسانات قیمت نفت بر متغیرهای کالن و ایجاد ثبات مالی از اهمیت مضاعف برخوردار
شده است.
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با توجه به مالحظات فوق و مرور مبانی نظری و مطالعات تجربی ،مسأله ریسک
بانکها و لزوم بهکارگیری ابزارهای احتیاطی کالن برای کنترل این ریسک ،به یکی از
دغدغههای سیاستگذاران اقتصاد کالن تبدیل شده است .هدف این مقاله بررسی تأثیر
سیاست احتیاطی کالن بر ریسکپذیری بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
ایران بهعنوان یک اقتصاد صادرکننده نفت طی دوره  ،1398-1390از روش پانل پویا در
چارچوب رویکرد گمتاورهای تعمیم یافته سیسدتمی (GMM-SYSم میباشد .نتایج
تجربی نمان میدهد که سیاست احتیاطی کالن ،بهعنوان یک ابزار نظارتی و تنظیمگری
قوی میتواند مانع ریسکپذیری بیش از حد بانکها شود و از وقوع بحرانهای اقتصادی
و نوسانات بخش واقعی اقتصاد ،جلوگیری کند .این نتیجه با نتایج بهدست آمده توسط
التونباس و همکاران2018( 1م ،گاالنی و مسنر2013( 2م ،لیم و همکاران2011( ،3م ،الی
و همکاران2021( 4م مطابقت دارد .همچنین یافتههای تحقیق حاکی از آن است که در
نظام بانکی ایران ،سقف وام به ارزش بهعنوان مؤثرترین ابزار احتیاطی کالن برای کاهش
یا توقف رشد تسهیالت و اهرم بانک قابل طرح است .سپر سرمایه ضد چرخهای به هموار
کردن چرخه عرضه اعتبار کمک میکند و الزامات ذخیره قانونی به شناسایی زیان اعتبار
در ترکیب وام بانکی یاری میرساند.
با توجه به اثربخمی سیاستهای احتیاطی کالن بر ریسکپذیری بخش بانکی،
پیمنهاد میشود بهمنظور کاهش بی ثباتی بخش بانکی و برای جلوگیری از آثار سو آن
بر بخش حقیقی ،ابزارهای احتیاطی کالن در کنار ابزارهای پولی و متغیرهای خاص
بانکی در بخش مالی مورد توجه جدی مقام نظارتی در نظام بانکی کمور قرار گیرد.
در انتها الزم است به دو نکته تکمیلی در خصوص این مقاله به شرح زیر اشاره
شود:
محدوديتهای مطالعه :مهمترین محدودیت مطالعه حاضر ،وجود شکافهای

اطالعاتی در تعریف و محاسبه شاخصهای مناسب احتیاطی کالن ،بهویژه در
برخورداری از دادهها با تواترهای مناسب مانند دادههای ماهیانه یا فصلی است .این
محدودیت ،مانع طراحی و تعریف شاخصهای مناسب احتیاطی کالن بهویژه برای
1. Altunbas et al.
2. Galati and Moessner
3. Lim et al.
4. Ely et al.
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بازههای کوتاهتر میشود .تالش برای پر کردن چنین شکافهایی ،به مقامات احتیاطی
کالن اجازه میدهد با محاسبات دقیقتر ،شواهد بیمتر ،کارآمدتر و بههنگامتری برای
اتخاذ تصمیمات مناسبتر و به موقع در اختیار داشته باشند .در حقیقت ،بهبود کمیت و
کیفیت دادهها و کوتاه کردن تواتر محاسبات امکان افزایش قابلیت ،کارایی و سرعت
سیاستهای نظارتی احتیاطی کالن و اثربخمی آنها را برای ممانعت از وقوع بحران
افزایش خواهد داد.
 پيشنهاد تحقيقات تكميلی :با توجه به اهمیت سیاستهای احتیاطی کالن وتوجه روزافزون به آنها در مدیریت کارآمد بحرانهای مالی در کمورهای مختلف ،مطالعه
حاضر از جنبههای مختلفی قابلیت بسط و تکمیل را دارد که سه مورد مهم آن به شرح
زیر مورد اشاره قرار گرفته است:
 oمطالعه سرریزیهای بین کموری در طراحی و اجرای سیاستهای احتیاطی
کالن بهعنوان یکی از زمینههای تجربی مهم برای بسط مطالعه حاضر توصیه
میشود  .شناخت این سرریزها و ابزارهایی که کمترین سرریز منفی و
بیمترین سرریز مثبت را فراهم آورند ،میتواند موضوعی جذاب و اثر بخش
برای طراحی مطالعات تکمیلی باشند.
 oاستفاده از سنجههای دیگر ریسک ،نظیر  ،CoVaRتستهای استرس و
سنجه ارزش شپلی 1برای سنجش ریسک بانکها ،زمینه دیگری برای بسط
مطالعه حاضر در تحقیقات آتی است.
 oاجرای یک بررسی خوشه محور پانل ،بر اساس تفکیک بانکهای بورسی و
غیربورسی که به سبب محدودیت حجم مماهدات پانل بانکهای غیر بورسی
که ناشی از محدودیت دوره زمانی و همچنین محدودیت تعداد بانکهای
غیربورسی بوده و در این مطالعه قابلیت اجرا نداشته است ،میتواند با
برداشتن این محدودیت ،موضوعی جذابی برای مطالعات بعدی باشد.

1. Shapley value measures
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پيوستالف
نتايجمانايیمتغيرهاتحقيق 
متغير  آمارهآزمونt

-5/8505  Z-Score
-7/8473
LTV
-24/2693
RR
-0/5658
MP
-28/4008  SIZE
-3/5161  IDV
-1/e+0/2  AL
-6/3447  GGDP
-5/56910  INF
-11/9735  ER
-75/0399  TO

Prob.

وضعيتمانايی 

0/0000
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000

مانا
مانا
مانا
مانا
مانا
مانا
مانا
مانا
مانا
مانا
مانا

منبع :خروجی نرمافزار Stata14

پيوستب 
نتايجآزمونوالدتعديلشده 
مدل
1
2
3
4
5
6
7

آمارهآزمونChi2

Prob.

5255/15
2942/75
3670/78
4103/32
1732/58
3123/71
1456/86

0/0000
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000

منبع :خروجی نرمافزار Stata14
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پيوستج 
نتايجآزمونوولدريج 
مدل

آمارهآزمونF

Prob.

1
2
3
4
5
6
7

45/551
46/009
43/647
47/144
48/749
49/409
52/148

0/0000
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000

منبع :خروجی نرمافزار Stata14
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چكيده 
در سالیان اخیر افزایش روزافزون قیمت مواد غذایی اهم از تولیدات خام کماورزی و
محصوالت فرآوری شده نگرانی جدی را از جهت تأمین مخارج غذایی و حفظ سطح استانداردی
از امنیت غذایی به وجود آورده است .از این روی مطالعه پیش رو به بررسی اثرات افزایش قیمت
محصوالت غذایی بر شاخص هزینه زندگی دهکهای شهری و روستایی میپردازد .بهمنظور
دست یافتن به اهداف مطالعه ،از جداول عرضه و مصرف سال  1395که در سال  1399توسط
بانک مرکزی منتمر شده در قالب شبه ماتریس حسابداری اجتماعی مبتنی بر جداول عرضه و
مصرف یکپارچه شده ،استفاده شده است 24 .قلم از محصوالت پروتئینی ،ویتامینها،
کربوهیدراتها ،کافئینی و دخانیات مورد مطالعه قرار گرفتهاند .نتایج این مطالعه نمان میدهد
که بیمترین سهم از هزینه زندگی خانوارهای شهری و روستایی مربوط به نان است .کمترین
مخارج هم مربوط به انواع نوشیدنیها است .به جز انواع گوشتهای قرمز و سفید ،میوهها و
سبزیهای بستهبندی شده و محصوالت لبنی ،در اثر افزایش قیمت سایر محصوالت غذایی،
هزینه زندگی خانوارهای روستایی بیمتر از شهری افزایش مییابد .در میان دهکهای درآمدی
نیز بهطور عمده دهک های اول تا چهارم بیمترین هزینه زندگی ناشی از افزایش قیمت
محصوالت غذایی را تجربه میکنند؛ بنابراین از آنجا که خانوارهای روستایی بیمتر از شهری
متحمل هزینه تأمین غذا میشوند و دهکهای درآمدی بهصورت غیریکسان تحت تأثیر قرار
میگیرند و همچنین به دلیل اینکه افزایش قیمت محصوالت مختلف ( 24محصولم تأثیرات
متفاوتی بر خانوارها خواهد داشت ،لذا پیمنهاد میشود اوالً افزایش قیمت محصوالتی که
بیمترین اثر را دارند به طرق مختلف کنترل شود و چنانچه سیاست حمایتی مدنظر
سیاستگذاران است ،با توجه به دهکهای مختلف شهری و روستایی و مطابق نتایج بهدست
آمده اتخاذ و اعمال شود.
طبقهبندیC67, L66, O18, E64, P42:JEL
واژههای کليدی :دهکهای درآمدی ،خانوار شهری و روستایی ،امنیت غذایی،

ماتریسهای عرضه و مصرف
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-1مقدمه 
صدها میلیون نفر در کمورهای در حال توسعه با گرسنگی و سوءتغذیه روبرو
هستند و روزانه تعداد بیمتری به آنها اضافه میشود( .فائو2008 ،1م .شوکهای اقتصاد
کالن ،تغییرات آب و هوایی ،شوکهای عرضه جهانی ،تغییرات سیاسی ناگهانی همه از
جمله عواملی هستند که میتوانند بر قیمت غذا اثر بگذارند ،به عبارت دیگر قیمتها
منوط به منابع مختلف هستند و دولتها به دنبال گزینههای سیاستگذاری برای کاهش
نوسانات قیمت هستند (آمولگبه و همکاران2021 ،2م ،چراکه افزایش زیاد قیمت مواد
غذایی حداقل در کوتاهمدت میتواند نمانگر وخیم شدن وضعیت امنیت غذایی باشد
(آنریکز و همکاران2013 ،3م .تأثیر تورم غذایی داخلی بر امنیت غذایی در کمورهای در
حال توسعه ،جایی که غذا بیش از نیمی از هزینههای مصرفکننده و تا  80-70درصد
هزینه خانوادههای کم درآمد را نمان میدهد ،بسیار شدید است (FAO, 2008م و
امنیت غذایی خانوارها بهصورت مستقیم تحت تأثیر قیمت باالی مواد غذایی و همچنین
بیثباتی و شوکهای اقتصادی میباشد( 4شبکه اطالعات امنیت غذایی2020 ،م .مخارج
مربوط به غذا بهطور معکوس با درآمد خانوار رابطه دارد ،به این معنی که خانوارهای
فقیرتر سهم بیمتری از کل هزینههای خانوار را برای غذا صرف میکنند که با عنوان
قانون انگل شناخته میشود (جیکوبز2010 ،5م؛ بنابراین وقتی قیمت مواد غذایی افزایش
مییابد ،هزینه بیمتری برای خرید مواد غذایی از کل درآمد الزم است و مقدار کمتری
از درآمد برای سایر نیازها مانند بهداشت و آموزش باقی میماند( 6آکبی و احمدزی،
2020م .سهم مخارج غذا از کل مخارج ،شاخصی برای دسترسی به غذای خانوار است،
بهطوریکه هرچه سهم هزینه غذا بیمتر باشد ،احتمال دسترسی یک خانوار به غذا
کمتر است ((اسمیت و همکاران2006 ،7م (ارزیابی فصلی امنیت غذایی2014 ،م 8این
نسبت شاخصی از امنیت غذایی خانوار نیز هست ،چراکه بهطور گستردهای ثابت شده

1. Food and Agriculture Organization
2. Amolegbe et.al
3. Anríquez et.al
4. Food Security Information Network
5. Jacobs
6. Akbay & Ahmadzai
7. Smith et.al, SFSA
8. Seasonal Food Security Assessment
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است که خانوارهای فقیرتر و آسیبپذیرتر ،سهم بیمتری از درآمد خانوار را به غذا
اختصاص میدهد (علی و همکاران2018 ،1م.
بنابر آنچه گفته شد ،قیمت غذا یکی از مهمترین دغدغههای خانوارها در کمورهای
در حال توسعه میباشد که گاهی اوقات در اثر عوامل برونزا افزایش مییابد و
نگرانیهای جدی را به وجود میآورد .افزایش قیمت غذا اثرات گوناگونی را از جنبههای
اقتصادی و اجتماعی بهخصوص بر دهکهای پایین درآمدی بر جای خواهد گذاشت ،که
چنانچه در زمان مقتضی بررسی و جبران نمود ،میتواند آثار بلندمدتی را بر رفاه و
امنیت غذایی داشته باشد.
در سالیان اخیر افزایش فزاینده قیمت محصوالت غذایی نگرانیهای جدی را از
جهت افزایش مخارج زندگی خانوارهای ایرانی و آثار و تبعات آن بر رفاه و امنیت غذایی
به وجود آورده است .نمودار  ،1نمان میدهد که شاخص قیمت محصوالت غذایی از
سال  1396روند صعودی قابل مالحظهای به خود گرفته است.
خوراکیها،آشاميدنیهاودخانيات

307.2
221.0
155.0
112.2
93.1 100.0

84.8

77.5

53.8

37.0

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399
منبع :مجموعه گزارشهای شاخص قیمت کاال و خدمات مرکز آمار ایران
نمودار-1روندتغييراتشاخصقيمتکاالهایخوراکی،آشاميدنیودخانيات 

افزایش قیمت محصوالت غذایی یک واقعیت اقتصادی در کمور است که بهوضوح
میتوان آن را در نمودار  ،1مماهده کرد؛ اما این افزایش قیمت نه تنها در قالب اثرات
1. Ali et.al
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مستقیم بر افزایش هزینه زندگی خانوارها اثر دارد ،بلکه بهصورت غیرمستقیم و در قالب
اثرات زنجیرهای میتواند خانوارها را متأثر کند؛ به عبارت دیگر آنچه در قالب جداول
آماری با عنوان شاخص قیمت محصوالت غذایی منتمر میشود تنها یک طرف مسئله را
آشکار میکند ،حال آنکه اثرات غیرمستقیم نیز اهمیت ویژهای دارند که نیازمند تحلیل
دقیق است .بر این اساس مطالعه حاضر به دنبال یافتن پاسخ این سؤال است که افزایش
قیمت طیفی از محصوالت غذایی بهصورت مستقیم و غیرمستقیم به چه نحوی
دهکهای درآمدی شهری و روستایی را تحت تأثیر قرار میدهد؟ پاسخ این سؤال دست
کم از دو جنبه مهم است .یکی آنکه میتوان متناسب با تغییراتی که در شاخص هزینه
زندگی خانوارها ایجاد میشود سیگنالهای شیوع ناامنی غذایی را دریافت کرد و دیگری
آنکه سیاستگذار ان اقتصادی متناسب با اصابت اثرات افزایش قیمت محصوالت غذایی
به هر یک از دهکهای درآمدی ،میتوانند سیاستگذاری مقتضی را به انجام برسانند .
در خصوص سؤال تحقیق و سازوکار رسیدن به پاسخ الزم است مطالعات صورت
گرفته در سطح بینالملل و داخل کمور مورد بررسی قرار گیرد .در رابطه با افزایش
قیمت غذا و اثرات آن بر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی مطالعات گوناگونی صورت
گرفته که در ادامه بهطور ممخص به مطالعاتی که اثرات افزایش قیمت غذا ناشی از
عوامل برونزا بر متغیرهایی که خانوارها را بیمتر تحت تأثیر قرار میدهند ،اشاره
میشود  .از این روی جهت جلوگیری از افزایش حجم نوشتار ،مرور ادبیات تحقیق در
سطح بینالملل و داخلی در جداول  1و  2خالصه شده است و نتیجهگیری از مطالعات
صورت گرفته در ادامه جداول ارائه میشود.
مهمتريننتايجمطالعاتخارجیصورتگرفتهدرخصوصتبعاتافزايشقيمت
جدول -1
محصوالتغذايی 
رديف 
مهمتريننتايج 
نويسندگان؛ 
Zheng et.al, 2012:1090(  1م؛ در مطالعهای با عنوان تخمین اثرات افزایش قیمت مواد غذایی
در مصرف مواد غذایی در چین با استفاده از کمشهای تقاضا نمان دادهاند که افزایش قیمت
مواد غذایی بهصورت کلی تأثیر منفی قابل توجهی بر سالمت تغذیه خانوارهای شهری و بهطور
خاص فقرا خواهد داشت.
Alem & Soderbom, 2012:146(  2م؛ در مطالعهای با عنوان اثرات یک شوک بزرگ قیمت
مواد غذایی بر مصرف خانگی در مناطق شهری با استفاده از یک تحلیل رگرسیونی نمان دادهاند
خانوارهای دارای سطح پایین دارایی و کارگران عادی ،از قیمت باالی مواد غذایی تأثیر منفی
زیادی میپذیرند.
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رديف 
مهمتريننتايج 
نويسندگان؛ 
Anríquez et.al, 2013:190(  3م؛ در مطالعهای با عنوان افزایش قیمت مواد غذایی و سوءتغذیه:
یک تحقیق بین کموری با استفاده از سیستم تقاضای ایدهآل نمان داده است که افزایش قیمت
مواد غذایی نه تنها میانگین مصرف انرژی در رژیم غذایی را کاهش میدهد ،بلکه توزیع کالری
مواد غذایی را بدتر کرده و وضعیت تغذیهای جمعیت را بیش از پیش وخیم میکند.
Rodriguez-Takeuchi et.al, 2013:227(  4م؛ در مطالعهای با عنوان افزایش قیمت مواد
غذایی و فقر در شهرهای کلمبیا با استفاده از دادههای نظرسنجی خانوار نمان میدهد که
شوکهای قیمتی غذاهای اصلی تأثیر قابل توجهی بر امنیت غذایی با تأثیرات ویژهای بر
خریداران ضعیف مواد غذایی در مناطق روستایی و شهری دارد.
Akter & Basher, 2014:150(  5م؛ در مطالعهای با عنوان اثرات شوکهای قیمت مواد غذایی و
درآمد بر امنیت غذایی خانوار و رفاه اقتصادی :شواهدی از روستاهای بنگالدش ،با استفاده از یک
مدل الجیت ترتیبی سلسله مراتبی نمان میدهند که افزایش سرسامآور قیمت مواد غذایی در
خالل سالیان  ،2009-2007ناامنی غذایی را بیچون و چرا در مناطق روستایی بنگالدش
تمدید کرده و شوکهای درآمدی بعد از سالهای  2009-2007نیز منجر به بدتر شدن ناامنی
غذایی شده است.
Minot, 2014:45(  6م؛ در مطالعهای با عنوان نوسانات قیمت مواد غذایی در جنوب صحرای
آفریقا :آیا واقعاً افزایش یافته است؟ نمان داده شده است که باید توجه بیمتری به سطح باالی
قیمت مواد غذایی و نه نوسانات شود ،چرا که تجارت منطقهای و بینالمللی میتواند نقش
مفیدی در کاهش نوسانات قیمت مواد غذایی داشته باشد.
Lin et.al, 2014:938(  7م؛ در مطالعهای با عنوان نقش قیمت مواد غذایی و دسترسی به غذا در
تعیین خرید مواد غذایی خانوارهای کم درآمد با استفاده از یک سیستم تقاضای سانسور شده
نمان داده شده است که قیمتها تعیینکننده قابل توجهی در خرید مواد غذایی هستند؛ اما
دسترسی به سوپرمارکتها (غذام تأثیر محدودی دارد.
Mbegalo & Xiaohua 2016(  8م؛ در مطالعهای با عنوان تأثیر قیمت مواد غذایی بر رفاه
خانوار و فقر در روستاهای تانزانیا ،با استفاده از یک سیستم تقاضا نمان داده شده است که
خریداران خالص به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی ،رفاه را از دست میدهند .همچنین تأثیر
افزایش قیمت مواد غذایی متناسب با خانوارهای مختلف متفاوت است.
Wossen et.al, 2018:163(  9م؛ در مطالعهای با عنوان تأثیر تغییرپذیری آب و هوا و نوسانات
قیمت مواد غذایی بر درآمد خانوار و امنیت غذایی خانوارهای کماورزی در شرق و غرب آفریقا
نمان داده شده است که تغییرات اقلیمی و قیمتی بر درآمد و امنیت غذایی خانوارهای هر دو
کمور تأثیر منفی میگذارد.
Yamauchi et.al, 2019:330(  10م؛ در مطالعهای با عنوان اثرات بلندمدت افزایش غیرمنتظره
قیمت مواد غذایی بر رشد کودکان در اندونزی با استفاده از دادههای آنتروپومتریک و مصرف
اندونزی نمان داده شده است که بحرانهای قیمت مواد غذایی میتواند تأثیرات منفی بر روی
کودکان بگذارد و بهطور بالقوه منجر به معایب مادام العمر آنها شود.
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رديف 
مهمتريننتايج 
نويسندگان؛ 
Rudolf, 2019(  11م؛ در مطالعهای با عنوان تأثیر شوکهای قیمت ذرت بر امنیت غذایی خانوار:
شواهد پانل از تانزانیا نمان داده شده است که تقریباً همه گروههای جمعیتی بهطور منفی تحت
تأثیر شوکهای قیمت ذرت قرار گرفته و خانوادههای بدون زمین روستایی بیمتر متأثر شدهاند.
Amolegbe et.al, 2021(  12م؛ در مطالعهای با عنوان نوسانات قیمت مواد غذایی و امنیت غذایی
خانوار با استفاده از پنل دیتا نمان داده شده است که افزایش قیمت برنج وارداتی به تنوع رژیم
غذایی و سهم غذای مصرفی آسیب میرساند ،اما تأثیرات نوسانات قیمت برنج داخلی مبهم است.
Jin & Cho, 2021:75(  13م؛ در مطالعهای با عنوان اثرات افزایش قیمت سیگار بر هزینههای
غذای تازه خانوادههای کم درآمد کره جنوبی با استفاده از پرسمنامه درآمد-مخارخ خانوار نمان
داده شده است که در اثر افزایش قیمت سیگار ،خانوارهای سیگاری کمتر از خانوارهای
غیرسیگاری برای میوه و سبزیجات هزینه میکنند و این اختالف پس از افزایش قیمت نیز
افزایش مییابد.

مطابق جدول  ،1بررسی مطالعات بینالمللی نمان میدهد که افزایش قیمت غذا
میتواند آثار زیانباری بر امنیت غذایی خانوارها داشته باشد .همچنین خانوارهایی که در
دهکهای مختلف قرار میگیرند ،بهصورت یکسان متأثر نمیشوند .در این خصوص در
بیمتر مطالعات تأکید شده است که دهکهای پایین درآمدی (دهکهای کم درآمدم
بیمتر از سایر دهکها آسیب میبینند و متأثر میشوند؛ بنابراین الزم است که تمایزات
میان سبد مصرفی دهکهای درآمدی شهری و روستایی در نظر گرفته شود.
در ایران نیز در دورههای مختلف افزایش قیمت محصوالت غذایی مورد توجه
محققان و پژوهمگران بوده است بهطوری که مطالعات گوناگون از جنبههای مختلف
مسئله مذکور را مورد بررسی قرار دادهاند؛ اما در ادامه به طور ممخص به مطالعاتی
اشاره میشود که اثرات افزایش قیمت غذا را بر جنبههای مختلف بررسی کردهاند ،چرا
که در بسیاری از مطالعات برای مثال به بررسی اثرات افزایش قیمت انرژی بر غذا یا
تورم بر غذا پرداخته شده ،که مورد نظر مطالعه حاضر نیست و تمرکز مطالعه حاضر بر
آثاری است که افزایش قیمت غذا میتواند بر خانوارها داشته باشد .برخی از مطالعات
صورت گرفته بهصورت خالصه در جدول  ،2بیان شده است.
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مهمتريننتايجمطالعاتداخلیصورتگرفتهدرخصوصتبعاتافزايشقيمت
جدول -2
محصوالتغذايی 
مهمتريننتايج 
نويسندگان؛ 
رديف 
(  1حيدری و همكاران)159:1386 ،؛ در مطالعهای با عنوان تأثیر کاهش یارانه غذایی بر کالری
دریافتی خانوارهای ایرانی با استفاده از مدلهای غیر ساختاری خودرگرسیون برداری نمان داده
شده است که یک واحد کاهش یارانه غذایی بدون جبران درآمد خانوار ،در کوتاهمدت اثر منفی
شدیدی بر کالری دریافتی خانوار خواهد گذاشت و حداکثر  5سال طول خواهد کمید تا
خانوارها انتظارات خود را تعدیل کنند.
(  2کريمی و همكاران)147:1388 ،؛ در مطالعهای با عنوان بررسی تقاضای مواد غذایی مممول
یارانه ،در مناطق شهری ایران با استفاده از مدل  AIDSنمان داده شده است که بهدلیل
بیکمش بودن اقالم یارانهای ،هرگونه کاهش در پرداخت یارانه به کاالها به افزایش قیمت منجر
شده و مخارج اضافی را به مصرفکنندگان تحمیل میکند .
(  3ميرزايی و خسروی نژاد)35:1389 ،؛ در مطالعهای با عنوان اثرات تعدیل قیمت کاالهای
اساسی :نان ،برنج ،روغن نباتی و قند و شکر بر سطح رفاه خانوار شهری و روستایی نمان داده
شده است که چنانچه دولت یارانه نان (آردم را کاهش دهد ،قیمت نان دو برابر میشود و
شاخص هزینه زندگی برای طبقه اول شهری (کمدرآمدترین گروهم 11/86 ،درصد افزایش
خواهد یافت درحالیکه شاخص هزینه زندگی طبقه اول روستایی  15/63درصد افزایش
مییابد.
(  4کفايی و مهدیزاده)75:1392 ،؛ در مطالعهای با عنوان تأثیر افزایش قیمت کاالها بر رفاه
اجتماعی خانوار با استفاده از سیستم تقاضای (هزینهم خطی نمان داده شده است گرچه
افزایش قیمتها  ،به کاهش رفاه خانوارها در هر سه سطح درآمدی (کم ،متوسط ،زیادم می-
انجامد ،اما روند کاهش رفاه برای سطوح مختلف درآمدی متفاوت است.
(قهرمانزاده و همكاران)201:1392 ،؛ در مطالعهای با عنوان اندازهگیری آثار رفاهی افزایش

5
قیمت انواع گوشت بر خانوارهای شهری ایرانی با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایدئال نمان
داده شده است که خانوارهای شهری بهطور متوسط  19درصد از مخارج ساالنۀ صرف شده خود
را برای گروه کاالیی گوشت طی دوره  1363-1388از دست دادهاند.
(  6شريفیونبویالريمی)41:1394،؛ در مطالعهای با عنوان عبور نرخ ارز به شاخص قیمت کاالها
و تورم در ایران با استفاده از جدول داده-ستانده نتایج نمان داده شده است که تولیدات
کماورزی از جمله محصوالتی هستند که در اثر تعدیل نرخ ارز بیمترین اثر را میپذیرند.
(  7خوشدل و عباسی)217:1394 ،؛ در مطالعهای با عنوان مقایسه مصرف کاالهای اساسی
خانوارهای فقیر و متوسط قبل و بعد از نقدی سازی یارانهها با استفاده از رگرسیون چندگانه
نمان داده شده است پس از هدفمند کردن یارانهها ،مصرف کاالهای نان ،برنج ،روغن نباتی و
قندوشکر در خانوارهای فقیر و متوسط کاهش داشته است.

778

،شمارهی،4زمستان 1400

تحقيقاتاقتصادی/دورهی56



8

(قهرمانزاده و همكاران)47:1394 ،؛ در مطالعهای با عنوان اندازهگیری تأثیر افزایش قیمت

مواد غذایی بر رفاه خانوارهای شهری ایرانی با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایدهآل درجه
دوم نمان داده شده است که افزایش قیمت مواد غذایی رفاه کلیه خانوارهای شهری ایرانی را
کاهش داده است .بهطور نسبی از مخارج کل خانوارهای دهک اول در طی دوره ،1388-90
 19/63درصد از درآمد اولیه خویش را به سبب افزایش قیمت مواد غذایی از دست دادهاند.
(صادقیوهمكاران)41:1395،؛ در مطالعهای با عنوان تأثیر قانون هدفمندسازی یارانه کاالهای
اساسی بر رفاه خانوار (مطالعه موردی :شهر اصفهانم با استفاده از سیستم مخارج خطی به روش
رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط نمان داده شده است که کاهش رفاه خانوارها بعد از
هدفمندسازی یارانه کاالهای اساسی میباشد .در این میان دهک اول درآمدی ،آسیبپذیرترین
دهک در مقابل افزایش قیمتها بوده است.
(حسينی و همكاران)53:1395 ،؛ در مطالعهای با عنوان تأثیر اجرای سیاست هدفمندسازی
یارانهها بر امنیت غذایی در ایران با استفاده از الگوهای الجیت نتایج نمان داده شده است که
با اجرای سیاست هدفمندسازی یارانهها ،قیمت مواد غذایی ،افزایش و درآمد واقعی خانوارها
کاهش یافته است .نتیجه این تغییرات ،افزایش هزینههای زندگی و کاهش سهم هزینههای
خوراک خانوارها میباشد.
(باقرزادهآذروهمكاران)49:1396،؛ در مطالعهای با عنوان برآورد وضعیت توان مالی خرید و
انتخاب مواد غذایی خانوارها به تفکیک استانها و تأثیر متغیرهای اقتصادی بر آن با استفاده از
پنل دیتا نمان داده شده است که شاخص قیمت مواد غذایی ،عامل منفی و بازدارنده توان مالی
خرید و انتخاب مواد غذایی است.
(آرمانمهروفرهمندمنش)74:1396،؛در مطالعهای با عنوان بررسی اثر تغییرات قیمت بر رفاه

خانوارهای شهری به تفکیک دهکهای درآمدی و گروههای کاالیی با استفاده از روش سیستم
مخارج خطی نمان داده شده است که افزایش قیمت سبب کاهش رفاه بیمتری در دهکهای
درآمدی پایین نسبت به دهکهای ثروتمند میشود .بهخصوص آسیبپذیری دهکهای پایین
درآمدی ناشی از افزایش قیمت محصوالت غذایی از سایر دهکها بیمتر است.
(راغفر و همكاران)43:1396 ،؛ در مطالعهای با عنوان بررسی سبد مصرفی مواد غذایی در
خانوارهای شهری ایران با استفاده از معادالت تقاضای سیستمی نمان داده شده است که
افزایش قیمت گروه نان و غالت تأثیرات بیمتری بر تغییرات رفاهی خانوارها دارد .همچنین با
افزایش قیمت گروه پروتئین و سبزی ،تقاضای خانوارها برای این دو گروه کاهش مییابد.
(حسنیپارساومهرآرا)323:1399،؛ در مطالعهای با عنوان بررسی تأثیر افزایش قیمت مواد
غذایی بر رفاه خانوارهای شهری در ایران نمان داده شده است که با توجه به اینکه خانوارها در
نتیجه افزایش قیمت مواد غذایی با کاهش رفاه مواجه و متحمل زیان میشوند ،بنابراین جهت
پوشش زیان رفاهی ناشی از افزایمی  1درصدی در تورم ،نیازمند جبرانی دو برابر و پنج برابری
در درآمد خانوارهای ساکن در استانهای دارای نسبت شهرنمینی باال و پایین است.
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مطابق جدول  ،2بیمتر مطالعات صورت گرفته در داخل ،اثر افزایش قیمت مواد
غذایی را بر مخارج خانوارها با در نظر گرفتن رابطهی جانمینی بین کاالهای مختلف
بررسی کردهاند .حسن این مطالعات در نظر گرفتن کمشهای متقاطع و استفاده از
سریهای زمانی است؛ اما خالءای که مماهده میشود اثرات زنجیرهای است که
رهیافت های مورد استفاده در مطالعات مذکور قادر به بررسی آن نیست .خأل موجود در
این مطالعات این است که کاالها را بهعنوان کاالی نهایی که به مصرف خانوارها میرسد
در نظر گرفتهاند ،درحالیکه کاالهای مختلف در قالب محصوالت تولیدی فعالیتهای
اقتصادی در فرآیند تولید مورد استفاده قرار میگیرند و محصوالت جدید خلق میشوند.
برای مثال افزایش قیمت گندم تأثیر چندانی بر مخارج خانوارها ندارد ،چرا که خانوارها
بهصورت مستقیم گندم کمی مصرف میکنند ،حال آنکه یکی از مصارف اساسی
خانوارها نان است که در اثر پردازش گندم حاصل میشود؛ بنابراین چنانچه اثرات
زنجیرهای در نظر گرفته نمود ،سیاستگذاری دقیقی نمیتوان اتخاذ کرد .در این
خصوص مطالعاتی صورت گرفته است که میتوان به مطالعات ذیل اشاره کرد:
(پرمه117:1384 ،م ،در مطالعهای به بررسی آثار افزایش قیمت کاالهای اساسی بر
سطوح قیمتها با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی پرداخته است .نتایج این
مطالعه نمان میدهد که با افزایش قیمتهای سه کاالی آرد (شامل انواع نان و
فرآوردههای آنم ،روغن و قند و شکر به میزان  50درصد ،تورم موجود به میزان 10
افزایش خواهد یافت .در این میان افزایش قیمت آرد و نان به میزان  50درصد ،منجر به
 5درصد تورم میشود  .در این مطالعه افزایش قیمت محصوالت غذایی به تورم مرتبط
شده است ،حال آنک ه بر اساس ادبیات تحقیق هریک از دهکهای درآمدی به فراخور
مصارف خود ،هزینههای متفاوتی را متحمل میشوند .بهمنظور برطرف کردن این خأل
(پروین و بانویی1:1387 ،م در مطالعهای با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی
نمان داده شده است که افزایش قیمت اقالم غذایی منجر به افزایش شاخص هزینه
زندگی خانوارهای روستایی به میزان بیمتری نسبت به خانوارهای شهری میشود.
همچنین افزایش شاخص هزینهی زندگی هفت دهک اول خانوارهای شهری و روستایی
در همهی کاالهای اساسی باالتر از متوسط شاخص هزینهی زندگی خانوارهای شهری و
روستایی و سه دهک آخر کمتر از متوسط هستند .در این مطالعه هر چند که اثر افزایش
قیمت محصوالت غذایی بر افزایش شاخص هزینه زندگی خانوارهای شهری و روستایی
به تفکیک دهکهای درآمدی بررسی شده ،اما فقط چند محصول خاص مورد بررسی
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قرار گرفته است .در ادامه (پروین و بانویی193:1396 ،م در مطالعهای با استفاده از
ماتریس حسابداری اجتماعی نمان داده شده است که شاخص هزینه زندگی در مناطق
روستایی تقریباً در تمام بخشها باالتر از شاخص هزینه زندگی در مناطق شهری است؛
به عبارت دیگر شکاف نابرابری بین مناطق شهری و روستایی افزایش یافته است .در این
مطالعه ن یز اثر افزایش قیمت گروه محصوالت هر فعالیت اقتصادی مورد بررسی قرار
گرفته که به جهت تجمیعگرایی نمیتوان جهت کاهش تبعات افزایش قیمت طیفی از
محصوالت غذایی سیاستگذاری کرد؛ بنابراین مطالعه پیش رو به دنبال دست یافتن به
پاسخ این سؤال است که در اثر افزایش قیمت طیفی از محصوالت غذایی ،شاخص هزینه
زندگی دهکهای درآمدی شهری و روستایی به چه میزان افزایش مییابد؟ یا به عبارتی
آثار مستقیم و غیرمستقیم افزایش قیمت محصوالت غذایی شاخص هزینه زندگی
دهکهای درآمدی شهری و روستایی به نحوی تغییر میدهد؟ پاسخ این سؤال دست
کم این دستاورد را دارد که چنانچه سطح ممخصی از امنیت غذایی به لحاظ گروههای
مختلف غذایی (پروتئینها ،ویتامینها ،کربوهیدراتها و ...م مدنظر باشد ،میتوان با
اقدامات سیاستی مقتضی ،حمایتهای الزم را به عمل آورد؛ به عبارت دیگر با دریافت
سیگنالهای هزینهای که افزایش قیمت گروههای مختلف تغذیهای بر خانوارها تحمیل
میکنند ،میتوان جهت تعدیل اثرات ،سیاستگذاری کرد و همچنان سبد غذایی شامل
گروههای تغذیهای را برای دهکهای درآمدی حفظ نمود .در ادامه ابتدا روش تحقیق
مناسب جهت دست یافتن به اهداف مطالعه حاضر ارائه و سپس تحلیل نتایج و در
نهایت نتیجهگیری و پیمنهادها ارائه میشود.
-2روشتحقيق 
برای انجام مطالعه حاضر نیاز به استفاده از روشی است که بتوان اثرات افزایش
مخارج غذایی یا به عبارتی اثرات افزایش قیمت محصوالت غذایی بر هزینه زندگی
خانوارها را به تفکیک دهکهای شهری و روستایی بهدست آورد .بر اساس ادبیات
تحقیق و آنچه در ادامه گفته خواهد شد ،مناسبترین روش تعادل عمومی و بهترین
مدل تعمیمیافتههای مدل داده-ستانده است .بهطور کلی در مطالعه حاضر از شبه
ماتریس حسابداری اجتماعی مبتنی بر جداول عرضه و مصرف یکپارچه شده استفاده
میشود که بر اساس ادبیات تحقیق برای اولین بار جهت تحلیلهای اقتصادی-اجتماعی
بهکار میرود.
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ماتريسهایعرضهومصرف 

-1-2

ماتریس عرضه ،1ماتریسی است به شکل فعالیت در محصول که عرضه کل اقتصاد
را نمان میدهد .سطرهای ماتریس را فعالیتها و ستونهای آن را محصوالت تمکیل
می دهد .سطرهای این ماتریس بیانگر آن است که هر فعالیت اقتصادی چند نوع
محصول تولید میکند و هر ستون ماتریس نمان میدهد که یک محصول توسط چند
فعالیت اقتصادی تولید میشود .ماتریس مصرف ،2به شکل محصول در فعالیت است،
یعنی سطرهای ماتریس را محصوالت و ستونهای آنرا فعالیتهای اقتصادی تمکیل
میدهند و نمان میدهد تولید فعالیتهای مختلف اقتصادی چگونه سبب مصرف یا
تقاضا میشود .ستونهای ماتریس بیان میکند هر فعالیت در فرایند تولید خود از چند
محصول بهعنوان واسطه استفاده کرده است و سطرهای ماتریس نمان میدهد که یک
محصول به چه صورت در فرایند تولید فعالیتهای اقتصادی استفاده میشود.
جداول عرضه و مصرف به دلیل تعدد محصوالت نسبت به فعالیتهای اقتصادی
بهصورت مستطیلی هستند که این امر امکان معکوس گرفتن و تحلیلهای مبتنی بر
ماتریس معکوس لئونتیف را از بین میبرد .بهمنظور حل این ممکل میتوان از رویکرد
یکپارچهسازی استفاده کرد که جداول عرضه و مصرف را بهصورت هم زمان بهکار
میگیرد .در ادامه رویکرد یکپارچهسازی جداول عرضه و مصرف ارائه میشود.

-2-2يكپارچگیماتريسهایعرضهومصرف
دو جدول مجزای عرضه و مصرف را میتوان در یک چارچوب یکپارچه ادغام کرد.
مراد از یکپارچگی جداول عرضه و مصرف در نظر گرفتن ماتریسهای عرضه و مصرف در
یک جدول واحد است .این حالت ترکیبی چارچوب عرضه و مصرف ،به شکل ماتریس
تولید (جدول محصول در فعالیتم و ترانهاده ماتریس عرضه (جدول فعالیت در محصولم
میباشد و ستون واردات در جدول عرضه به یک بردار سطری تبدیل میشود.
بهکارگیری الگوی یکپارچه جداول عرضه و مصرف ،بهطور همزمان دو نوع ماتریس
ضرایب فزاینده تولید را ارائه میدهد که امکان بررسی آثار و تبعات شوکهای برونزا را
بهصورت محصولی و فعالیتی ،بر روی تولید محصوالت و فعالیتها بهطور همزمان فراهم
میکند.
1. Supply matrix
2. Use matrix
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جدول  ،3ساختار جداول عرضه و مصرف یکپارچه شده را نمان میدهد.

جدول-3ساختارجداولعرضهومصرفيكپارچهشده 
حسابتوليد

جمع

تقاضاینهايی 

سرمايهگذاری  صادرات 

فعاليتها  مصرفخانوار  مصرفدولت 

محصوالت

U

محصوالت
فعالیتها

V

ارزشافزوده

VP

VA

جمع

q′

g′

g

h

i

e

q
g

منبع:
Eurostat. (2008). Eurostat manual of supply, use and input–output tables. Eurostat
methodologies and working papers.

بر اساس جدول  ، 3محصوالت اقتصادی یا به مصرف واسطه میرسند (Uم ،یعنی
توسط فعالیتهای اقتصادی بهعنوان نهاده مصرف میشوند یا به مصرف نهایی میرسند،
یعنی توسط خانوار (hم ،دولت (gم ،سرمایهگذاری (iم ،صادرات (eم مصرف میشوند .از
سوی دیگر تمامی تولیدات فعالیتهای اقتصادی (Vم برابر با محصوالت تولید شده در
نظر گرفته میشود.
بهطور کلی مدلسازی بر مبنای جداول داده-ستانده ،ماتریس حسابداری اجتماعی،
شبه ماتریس حسابداری اجتماعی و تعمیمیافتههای آنها از جمله شبه ماتریس
حسابداری اجتماعی مبتنی بر جداول عرضه و مصرف یکپارچه شده ،میتوان از دو
رویکرد ارزشی و قیمتی استفاده کرد .رویکرد قیمتی یا هزینهای بر اساس جدول  ،3در
رابطهی (1م خالصه میشود:
رابطهی (1م بیان میکند که هزینهی محصوالت یا فعالیتها شامل دو جزء است.
یکی نهادههایی که در قالب ماتریسهای ساخت و جذب ] [0 Uتحمیل میشود و
V 0
دیگری هزینههای با عنوان ارزشافزوده ] [VP VAاست .جمع هزینهها که بهصورت
ستونی در نظر گرفته میشود ،برابر است با ستانده کل ] ،[q′ g′که با ستانده کل
ناشی از درآمد ] [q gیکسان است .رابطهی (1م یک رابطهی هزینهای محض میباشد.
( 1م

]g′

ea ] [0 U] + [VP VA] = [q′
V 0

[ep
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بنابراین بهمنظور تحلیل اثر شوکهای برونزا ،مثل کاهش یارانهها ،الزم هست
رابطهی (1م به نحوی نوشته شود که بتوان تحلیل مورد نظر را به انجام رساند 1از اینرو
حساب تولید که ممتمل بر جداول عرضه و مصرف است بر اساس رابطهی (2م به سمت
راست معادله منتقل میشود:

] [VP VA] = [q′ g′] − [ep ea ] [0 U
( 2م
V 0
رابطهی (2م ،طی عملیات جبری باید به رابطهای تبدیل شود که بتوان اثر تغییر در
ارزشافزوده را بر شاخص قیمت محصوالت و خدمات محاسبه کرد( 2لنزن و کانتوچه،3
2012م
q̂′ 0
0 U
[{ ] [VP VA] = [ep ea
}] ̂ ] − [V 0

( 3م
0
}]
̂ -1
'g

g′

̂ -1 0
̂ -1
'0 U q
'ea ] [q̂ ' 0 ] {[q̂ 0] [q
]
[
]
[
̂̂ 0 g
'0 g
̂ -1 V 0 0
'0 g
I
0
0
0 U q̂−1
[VP VA] = [q′ g′] {[ p
[]−
[]
}]
0 Ia
V 0 0 ĝ −1
̂ −1
I
0
0
0 U q′
[VP VA] = [q′ g′] {[ p
}]
[]−
[]
̂
0 Ia
V 0
0
g′−1
[VP VA]=[ep

−1

( 4م

0

][VP VA

0
}]
̂
g′−1

̂ −1
0
0 U q′
[]−
[]
Ia
V 0
0

I
g′] = {[ t
0

 [q′

رابطهی (4م ،بیان میکند چنانچه یک واحد (ریالم فمار هزینهای برونزا (کاهش
یارانه یا افزایش مالیاتم بر هر یک از محصوالت یا خدمات فعالیتهای اقتصادی وارد
شود ،چند واحد (ریالم شاخص قیمت محصوالت یا خدمات سایر فعالیتهای اقتصادی
بهصورت مستقیم و غیرمستقیم افزایش مییابد .رابطهی (4م ،تنها برای تحلیل میان
محصوالت و خدمات فعالیتهای مختلف کاربرد دارد ،حال آنکه یکی از شاخصهای
مهم که در اثر افزایش قیمت محصوالت مختلف افزایش مییابد ،شاخص هزینه زندگی
میباشد .از اینرو ،میتوان از بسط میازاوا ،4در قالب الگوی شبه ماتریس حسابداری
1. Pyatt & Round, 1979: 850; Roland-Holst & Sancho,1995:361; Miller & Blair, 2009; Llop,
2018:117
2. Lenzen & Rueda-Cantuche
3. Lenzen & Rueda-Cantuche, 139
4. Miyazawa
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اجتماعی مبتنی بر جداول عرضه و مصرف یکپارچه شده استفاده کرد ،که در ادامه ارائه
میشود.

-3-2شبهماتريسحسابداریاجتمهاعیبهراسهاسجهداولعرضههومصهرف
يكپارچهشده 
در الگوی شبه ماتریس حسابداری اجتماعی ،مصرف خانوارها از محصوالت مختلف
و همچنین درآمد نیروی کار که در اختیار فعالیتهای اقتصادی قرار میگیرد برابر فرض
میشود و از حالت برونزا به درونزا تبدیل میشود .این امر قابلیت تحلیل اثرپذیری
شاخص هزینهی زندگی خانوارها را نسبت به افزایش قیمت محصوالت مختلف فراهم
میکند.
همانطورکه ساختار جدول  ،4نمان میدهد ،مصرف خانوارها و درآمد نیروی کار
از حالت برونزا به درونزا تبدیل شدهاند تا قابلیت تحلیل افزایش شاخص هزینه زندگی
خانوارها در کنار تحلیل افزایش شاخص قیمت محصوالت و خدمات فراهم آید.
نمایکلیشبهماتريسحسابداریاجتماعیرانشانمیدهد .

جدول-4
حسابتوليد



v



درآمدنيرویکار 
ارزشافزودهبه


تقاضاینهايی 

سرمايهگذاری  صادرات 

فعاليتها  مصرفخانوار  مصرفدولت 

محصوالت

محصوالت 
فعاليتها




جمع 

𝐏𝐕

U
L
VA

𝐇

𝐠

𝐢

𝐞

q
g
𝐟

VH

جزدرآمدنيروی
کار
جمع

q′

g′

f′

منبع :کیانی دهکیانی و همکاران1400 ،

با درونزا کردن خانوارها و درآمد نیروی کار ،حساب تولید که پیمتر تنها بر اساس
جداول عرضه و مصرف منهای مصرف خانوار و درآمد نیروی کار بوده است ،بهصورت
بسط یافته بر اساس بسط میازاوا در قالب رابطهی (5م میشود( .میازاوا1968 ،1م
1. Miyazawa
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H
0
]⋯
0

( 5م

785

⋮ 0 U
0 U
V
⋮ 0
[
⋯ ⋯[ = ]
⋮
V 0
⋮ 0 L

همانطورکه هزینه بهصورت محض در قالب رابطهی (5م بیان میشود ،میتوان
برای جداول عرضه و مصرف بسط یافته نیز در قالب رابطهی (6م محاسبه کرد.
(6م

]f′

0 U H
eh ] [V 0 0 ] + [VP VA VH] = [q′ g′
0 L 0

ea

[ ep

همانطورکه پیمتر گفته شد ،چنانچه عملیات جبری بر معادله (6م صورت گیرد،
رابطهی (7م بهدست خواهد آمد:
0 U H
] eh ] [V 0 0
0 L 0
̂ 0 0
q′
0 U H
eh ] {[ 0 g′
}] ̂ 0] − [V 0 0
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̂0 0 f′
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= p
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[VP VA VH] = [ep
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رابطهی (7م ،نمان میدهد ،چنانچه یک واحد (ریالم اقالم برونزا یا ارزشافزوده
هر یک از محصوالت غذایی افزایش یابد ،شاخص هزینه زندگی خانوارها چند واحد
(ریالم افزایش مییابد.
-3تحليلنتايج 
جدول  ، 5اثرات افزایش قیمت غالت و حبوبات را بر افزایش شاخص هزینه زندگی
دهکهای درآمدی شهری و روستایی نمان میدهد .تفسیر نتایج این جدول به این
صورت است که چنانچه قیمت هر یک از محصوالت غذایی (ناشی از یک واحد (ریالم
افزایش در هزینههای برونزای محصول غذایی مذکورم افزایش یابد ،شاخص هزینه
زندگی دهکهای مختلف درآمدی چه شهری و چه روستایی بهطور متوسط بهصورت
مستقیم و غیرمستقیم چند واحد (ریالم افزایش مییابد.
برای مثال چنانچه هزینههای برونزای شلتوک و برنج به میزان یک واحد
( 100000ریالم افزایش یابد ،شاخص هزینه زندگی دهک دوم روستایی بهطور متوسط
بهصورت مستقیم و غیرمستقیم به میزان  0/0530واحد ( 5300ریالم افزایش مییابد.
اگرچه ممکن است تصور شود به ازای افزایش هزینه  100000ریالی ،افزایش شاخص
هزینه زندگی  5300ریالی زیاد نباشد ،اما باید در نظر داشت  5300ریال فقط برای
دهک دوم روستایی است ،حال آنکه سایر دهکهای شهری و روستایی و فعالیتها و
سایر بازیگران اقتصادی نیز از قبل افزایش  100000ریالی هزینههای برونزای شلتوک
و برنج تحت تأثیر قرار میگیرند.
با توجه به نتایج موجود در جدول  ،5افزایش هزینههای برونزای شلتوک و برنج،
گندم ،حبوبات خمک و سایر غالت و حبوبات بیمترین تأثیر را بر افزایش میانگین
شاخص هزینه زندگی دهکهای روستایی نسبت به دهکهای شهری دارند؛ به عبارت
دیگر چنانچه هزینههای برونزای شلتوک و برنج ،گندم ،حبوبات خمک و سایر غالت و
حبوبات  100000ریال افزایش یابد ،میانگین شاخص هزینه زندگی خانوارهای شهری را
به ترتیب  5200 ،2880 ،1080و  700ریال و میانگین شاخص هزینه زندگی
خانوارهای روستایی  850 ،4910 ،1880و  1420ریال باال میرود که بیانگر باالتر بودن
میانگین شاخص هزینه زندگی خانوارهای روستایی نسبت به شهری میباشد ،یعنی با
توجه به ارزش (قیمت در مقدارم سبد غذایی خانوارهای روستایی نسبت به شهری ،سهم
بیمتری از مخارج خانوارهای روستایی نسبت به شهری مربوط به این محصوالت است.
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ريالقيمتغالتوحبوباتبرشاخصهزينهزندگیدهکهای

جدول-5اثرافزايش100000
درآمدیشهریوروستايی 
شاخصهزينهزندگی
دهک اول

گندم
1280

شلتوک و برنج حبوبات خشک ساير غالت و حبوبات
680
940
3050

دهک سوم

1260

3160

900

630

دهک چهارم

1190

3070

790

560

دهک پنجم

1170

2980

800

560

دهک شمم

1080

3040

710

510

دهک هفتم

1060

2750

650

500

دهک همتم

980

2900

590

460

دهک نهم

860

2680

470

400

دهک دهم

640

1930

290

270

میانگین شهری

1080

2880

520

700

دهک اول

2350

4150

1610

1000

دهک دوم

2500

5300

1680

960

دهک سوم

2110

5130

1590

910

دهک چهارم

2060

5320

1490

900

دهک پنجم

1870

4790

1390

880

دهک شمم

1750

4850

1430

860

دهک هفتم

1660

4560

1450

820

دهک همتم

1600

4690

1380

790

دهک نهم

1480

4710

1170

720

دهک دهم

1400

5620

950

620

میانگین روستایی

1880

4910

850

1420

نسبت میانگین

روستایی به شهری

17400

17000

16300

20200

شهری 

دهک دوم

1250

3300

890

630


روستایی 
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بر اساس نتایج جدول  ،5چنانچه هزینههای برونزای هریک از محصوالت گندم،
شلتوک و برنج ،حبوبات خمک و سایر حبوبات و غالت به صورت جداگانه 100000
ریال افزایش یابد شاخص هزینه زندگی دهک دوم روستایی به ترتیب ،5620 ،2500
 1680و  960ریال افزایش مییابد .بهطور کلی در اثر افزایش هزینههای برونزا یا به
عبارتی افزایش قیمت محصوالت مذکور از میان دهکهای درآمدی شهری ،دهک دوم
بیمترین افزایش شاخص هزینه زندگی را تجربه میکند.
جدول  ، 6اثرات افزایش قیمت انواع گوشت یا محصوالت تأمینکننده پروتئین را بر
افزایش شاخص هزینه زندگی دهکهای درآمدی شهری و روستایی نمان میدهد .نتایج
نمان میدهد چنانچه هزینههای برونزای تولید گوشت قرمز ،مرغ و ماکیان،
فرآوردههای گوشتی و ماهی و سایر فرآوردهها بهصورت جداگانه  100000ریال افزایش
یابد ،قیمت محصوالت مذکور افزایش مییابد که این امر به ترتیب منجر به افزایش
میانگین شاخص هزینه زندگی خانوارهای شهری و روستایی به میزان ،1980 ،2430
 4230و  490ریال میشود .همانطورکه مالحظه میشود افزایش قیمت فرآوردههای
گوشتی بیمترین تأثیر و ماهی و سایر فرآوردههای دریایی کمترین تأثیر را بر افزایش
میانگین شاخص هزینه زندگی خانوارهای شهری و روستایی دارد؛ اما اگر خانوارهای
شهری و روستایی از یکدیگر جدا در نظر گرفته شوند ،مالحظه میشود که بیمترین
تأثیر را بر خانوارهای شهری گوشت قرمز با  2820ریال و بر خانوارهای روستایی،
فرآوردههای گوشتی با  6470ریال دارند؛ بنابراین روشن است که بدون در نظر گرفتن
هزینه هایی که محصوالت مختلف در سبد غذایی خانوارها به تفکیک شهری و روستای
دارند ،نمیتوان به درستی سیاستگذاری کرد .از اینرو تفکیک نتایج در سطح دهکها
موجب جذابتر شدن تحلیل میشود که در ادامه بیان شده است.
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جدول-6اثرافزايش100000ريالقيمتمحصوالتپروتئينیبرشاخصهزينهزندگی
دهکهایدرآمدیشهریوروستايی 

شاخصهزينهزندگی گوشتقرمز مرغ و ماکيان فراوردههای

ماهی و ساير

شهری
روستایی

گوشتی

فرآوردههایدريايی


دهک اول

960

4280

2090

380

دهک دوم

980

4290

2090

380

دهک سوم

2730

3580

2140

400

دهک چهارم

2310

2920

2130

410

دهک پنجم

3570

2610

2130

400

دهک شمم

2850

2090

2020

430

دهک هفتم

4040

1750

2020

440

دهک همتم

4110

1480

1930

470

دهک نهم

3990

1110

1740

400

دهک دهم

2690

580

1630

370

میانگین شهری

2820

2470

1990

410

دهک اول

1300

1450

7300

470

دهک دوم

1150

1660

6830

510

دهک سوم

1270

1750

6740

550

دهک چهارم

1530

1620

6870

610

دهک پنجم

1800

1720

6620

630

دهک شمم

2060

1510

6550

590

دهک هفتم

2280

1480

6400

580

دهک همتم

2890

1430

6260

650

دهک نهم

2980

1260

5990

650

دهک دهم

3080

1130

5110

550

میانگین روستایی

2030

1500

6470

580

میانگین کل

2430

1980

4230

490
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نتایج جدول  ،6نمان میدهد که در اثر افزایش  100000ریال هزینههای برونزای
تولید گوشت قرمز ،دهکهای همتم ،هفتم و نهم شهری به ترتیب با  4040 ،4110و
 3990ریال بیمترین افزایش شاخص هزینه زندگی را در میان دهکهای درآمدی
شهری تجربه میکنند ،این در حالی است که بیمترین افزایش شاخص هزینه زندگی
برای خانوارهای روستایی به ترتیب با  2980 ،3080و  2890ریال مربوط به دهکهای
دهم ،نهم و همتم روستایی است .از سوی دیگر افزایش یک  100000ریال هزینههای
برونزای تولید مرغ و ماکیان (گوشت سفیدم ،منجر به افزایش شاخص هزینه زندگی
دهکهای دوم ،اول و سوم شهری با  4280 ،4290و  3580ریال میشود که در بین
دهکهای درآمدی شهری بیمترین است .بهطور کلی آنچه مسلم است این است که
متناسب با سهم هزینهای هریک از محصوالت غذایی ،دهکهای درآمدی شهری و
روستایی تأثیرات متفاوتی را از افزایش قیمت محصوالت غذایی تجربه میکنند.
جدول  ،7اثر افزایش قیمت محصوالت کربوهیدراتی را بر شاخص هزینه زندگی
دهکهای درآمدی شهری و روستایی نمان میدهد .بر اساس نتایج جدول  ،7چنانچه
 100000ریال فمار هزینهای بر تولید نان افزایش یابد ،میانگین شاخص هزینه زندگی
خانوارهای شهری و روستایی  4260ریال افزایش مییابد ،که در بین محصوالت
کربوهیدراتی بیمترین اثر را بر خانوارهای شهری و روستایی دارد؛ اما نکته جالب توجه
آن است که  4260ریال تنها بهصورت میانگین از میان خانوارهای شهری و روستایی
است ،حال آنکه تنها برای خانوارهای روستایی 56100ریال میباشد که بیانگر تجربه
کردن فمار هزینه ای بیمتر از سوی خانوارهای روستایی نسبت به شهری در صورت
افزایش قیمت نان است .همچنین الزم به ذکر است که هم در میان خانوارهای شهری و
هم روستایی ،افزایش قیمت نان بیمترین تأثیر را بر دهکهای پایین درآمدی و کمترین
تأثیر را بر دهکهای باالیی دارد.
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جدول-7اثرافزايش100000ريالقيمتمحصوالتکربوهيدراتیبرشاخصهزينهزندگی
دهکهایدرآمدیشهریوروستايی 

انواع آرد و محصوالت انواع نان ماکارونیو کاکائو؛ شكالت و

شاخصهزينه

قند و

زندگی

شكر

آسياب شده

شهری
روستایی

رشتهها


شيرينیها

ساير

دهک اول

1430

520

4870

150

250

دهک دوم

1310

460

4180

160

270

دهک سوم

1260

450

3710

150

270

دهک چهارم 1140

420

3320

140

250

دهک پنجم

1060

410

2960

130

260

دهک شمم

1020

360

2850

120

240

دهک هفتم

930

350

2440

120

240

دهک همتم

830

290

2110

100

250

دهک نهم

680

240

1610

80

210

دهک دهم

470

170

1050

60

160

میانگین

1010

370

2910

120

240

دهک اول

3470

2790

7840

500

530

دهک دوم

3330

3030

7210

520

520

دهک سوم

2990

2340

6660

570

530

دهک چهارم 2870

2180

6280

610

530

دهک پنجم

2700

1860

5860

610

550

دهک شمم

2560

1640

5610

560

590

دهک هفتم

2490

1550

5100

540

580

دهک همتم

2330

1450

4610

500

530

دهک نهم

2070

1210

4110

450

540

دهک دهم

1600

890

2800

330

440

میانگین

2640

1890

5610

520

530

میانگین کل

1830

1130

4260

320

390
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بر اساس نتایج جدول  ،7پس از نان ،افزایش قیمت قند و شکر بیمترین اثر را بر
افزایش شاخص هزینه زندگی خانوارهای شهری و روستایی دارد .نکته جالب توجه در
جدول  ،7آن است که افزایش قیمت قند و شکر ،شاخص هزینه زندگی دهکهای اول تا
شمم شهری را بیش از میانگین شهری افزایش میدهد .این امر در رابطه با خانوارهای
روستایی بیانگر باالتر بودن شاخص هزینه زندگی دهکهای اول تا چهارم نسبت به
میانگین روستایی است .باالتر بودن شاخص هزینه زندگی چند دهک خاص ،بیانگر
تجربه فمار بیمتر نسبت به سایر خانوارها است.
جدول  ،8اثر افزایش قیمت سبزیجات ،میوهها و روغنها بر شاخص هزینه زندگی
دهکهای درآمدی شهری و روستایی را نمان میدهد .همانطورکه مالحظه میشود،
 100000ریال افزایش هزینه برونزای تولید میوه و سبزیجات بهصورت جداگانه ،منجر
به افزایش میانگین شاخص هزینه زندگی خانوارها اهم از شهری و روستایی به میزان
 4590و  3930ریال میشود ،که بیانگر بیمتر بودن اثر افزایش قیمت میوهها نسبت به
سبزیجات بر شاخص هزینه زندگی خانوارهای شهری و روستایی میباشد ،اما اگر
خانوارهای شهری و روستایی بهصورت جداگانه بررسی شوند ،ممخص میشود که
افزایش قیمت میوه بیمتر از خانوارهای روستایی ،بر خانوارهای شهری تأثیرگذار است،
حال آنکه افزایش قیمت سبزیجات بیمتر از خانوارهای شهری ،خانوارهای روستایی را
تحت تأثیر قرار میدهد.
وروغنهابرشاخصهزينه

يوهها
جدول-8اثرافزايش100000ريالقيمتسبزيجات،م 
زندگیدهکهایدرآمدیشهریوروستايی 

شاخصهزينهزندگی

سبزیهاو ميوههای

بستهبندیشده

740

روغنهای

خوراکی 
2190
2040

شهری

سبزيجات

ميوهها


دهک اول

4820

5200

دهک دوم

4640

5610

930

دهک سوم

4360

5680

920

1840

دهک چهارم

4150

5710

990

1630

دهک پنجم

3780

5610

1070

1570

دهک شمم

3660

5740

1050

1460

دهک هفتم

3320

5580

1190

1330

دهک همتم

3000

5490

1220

1190
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سبزیهاو ميوههای

بستهبندیشده

1250

روغنهای

خوراکی 
1010
770

روستایی

سبزيجات

ميوهها


دهک نهم

2490

5150

دهک دهم

1700

4170

1070

میانگین شهری

3590

5390

1040

1500

دهک اول

5490

3450

740

4550

دهک دوم

5190

3440

690

4600

دهک سوم

4740

3730

790

4030

دهک چهارم

4660

3900

840

3870

دهک پنجم

4440

4080

1030

3510

دهک شمم

4200

3990

950

3280

دهک هفتم

4080

3990

1020

3090

دهک همتم

3820

4050

1070

2870

دهک نهم

3400

3970

1210

2680

دهک دهم

2650

3350

1130

2050

میانگین روستایی

4270

3800

950

3450

میانگین کل

3930

4590

1000

2480

منبع :یافتههای تحقیق

افزایش قیمت میوه ها شاخص هزینه زندگی دهک اول و دهک آخر خانوارهای
شهری را کمتر از میانگین شهری و دهکهای دوم تا نهم را بیمتر از میانگین افزایش
میدهد ،این در حالی است که با افزایش قیمت روغن یک نکته ممترک میان
خانوارهای شهری و روستایی وجود دارد ،آن هم این است که با افزایش قیمت
روغنهای خوراکی ،شاخص هزینه زندگی دهکهای اول تا پنج خانوارهای شهری و
روستایی از میانگین خانوارهای شهری و روستایی باالتر است و برای دهکهای شمم تا
دهم کمتر است.
جدول  ،9اثر افزایش قیمت لبنیات و تخم پرندگان بر شاخص هزینه زندگی
دهکهای درآمدی شهری و روستایی را نمان میدهد .بر اساس نتایج ،بیمترین اثر
مربوط به سایر محصوالت لبنی است؛ یعنی چنانچه  100000ریال فمار هزینهای به
تولید سایر محصوالت لبنی وارد شود ،میانگین کل شاخص هزینه زندگی خانوارهای
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شهری و روستایی  2930ریال افزایش مییابد ،که سهم خانوارهای شهری  3160ریال
میباشد و بیمتر از هزینه خانوارهای روستایی با  2690ریال است.
جدول-9اثرافزايش100000ريالقيمتلبنياتوتخمپرندگانبرشاخصهزينهزندگی
دهکهایدرآمدیشهریوروستايی 

شاخصهزينهزندگی

انواع تخم پرندگان  سايرمحصوالت لبنی

انواعشير

شهری
روستایی

دهک اول

1240

3740

1600

دهک دوم

1120

3690

1560

دهک سوم

980

3650

1570

دهک چهارم

910

3580

1450

دهک پنجم

810

3390

1410

دهک شمم

760

3230

1290

دهک هفتم

660

3090

1250

دهک همتم

580

2820

1120

دهک نهم

460

2500

950

دهک دهم

280

1930

640

میانگین شهری

780

3160

1280

دهک اول

1820

3290

3090

دهک دوم

1580

3130

3210

دهک سوم

1460

2870

3100

دهک چهارم

1360

2880

3110

دهک پنجم

1270

2900

3110

دهک شمم

1210

2850

2810

دهک هفتم

1090

2600

3070

دهک همتم

980

2340

2850

دهک نهم

870

2340

2540

دهک دهم

620

1720

2030

میانگین روستایی

1230

2690

2890

میانگین کل

1000

2930

2090

منبع :یافتههای تحقیق
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همانطورکه مالحظه میشود در صورت افزایش قیمت هریک محصوالت موجود در
جدول  ،9روند یکسانی از نظر اثرگذاری بر دهکهای درآمدی شهری وجود دارد؛ یعنی
با افزایش قیمت محصوالت موجود در این جدول از میان خانوارهای شهری بیمترین
افزایش شاخص هزینه زندگی مربوط به دهک اول شهری است .این روند رفتهرفته کم
میشود تا دهک دهم که کمترین هزینه را متحمل میشود.
جدول  ،10اثر افزایش قیمت نوشیدنیها و دخانیات بر شاخص هزینه زندگی
دهکهای درآمدی شهری و روستایی را نمان میدهد .بر اساس نتایج از میان
نوشیدنی ها ،افزایش قیمت چای و قهوه ،بیمترین اثر را بر افزایش شاخص هزینه زندگی
خانوارهای شهری و روستایی دارد؛ یعنی چنانچه  100000ریال فمار هزینهای به تولید
چای وارد شود ،میانگین کل شاخص هزینه زندگی خانوارهای شهری و روستایی 980
ریال افزایش مییابد که بیمترین اثر هزینهای را از میان نوشیدنیها دارد .پس از چای و
قهوه ،نوشیدنیهای سرد و نوشیدنیهای گرم به جز چای و قهوه به ترتیب میانگین
شاخص هزینه زندگی خانوارهای شهری و روستایی را به میزان  900و  340ریال
افزایش میدهند.

ريالقيمتنوشيدنیهاودخانياتبرشاخصهزينهزندگی

جدول-10اثرافزايش100000
دهکهایدرآمدیشهریوروستايی 

نوشيدنیهایگرمبه چای و قهوه دخانيات

نوشيدنیهایسرد

شاخصهزينهزندگی
جزچایوقهوه
760
750
300
990
دهک اول

شهری

دهک دوم

980

290

750

720

دهک سوم

1010

270

670

730

دهک چهارم

960

250

590

620

دهک پنجم

930

240

540

550

دهک شمم

910

240

510

590

دهک هفتم

820

220

470

400

دهک همتم

740

220

380

350

دهک نهم

640

180

310

250

دهک دهم

480

150

210

140

796

،شمارهی،4زمستان 1400

تحقيقاتاقتصادی/دورهی56



نوشيدنیهایگرمبه چای و قهوه دخانيات

نوشيدنیهایسرد

شاخصهزينهزندگی
جزچایوقهوه
510
520
240
850
میانگین شهری

روستایی

دهک اول

920

510

1830

730

دهک دوم

1040

500

1860

1200

دهک سوم

990

480

1660

1360

دهک چهارم

1050

480

1600

1390

دهک پنجم

1020

460

1450

1510

دهک شمم

1060

460

1470

1420

دهک هفتم

1000

440

1340

1150

دهک همتم

940

430

1250

1310

دهک نهم

820

380

1070

1170

دهک دهم

660

330

820

750

میانگین روستایی

950

450

1440

1200

میانگین کل

900

340

980

850

منبع :یافتههای تحقیق

براساس نتایج جدول  ،10تمامی محصوالت نوشیدنی و دخانیات بیمترین اثر
هزینهای را بر خانوارهای روستایی نسبت به شهری دارند؛ اما اگر اثرات به تفکیک
خانوارهای شهری و روستایی بررسی شود ،همچنان به ترتیب چای و قهوه،
نوشیدنیهای سرد و نوشیدنی های گرم به جز چای و قهوه بیمترین اثر را بر خانوارهای
روستایی دارند؛ اما ترتیب اثرگذاری بر خانوارهای شهری متفاوت است ،بهگونهای که
بهترتیب نوشیدنیهای سرد ،چای و قهوه و در نهایت نوشیدنیهای گرم به جز چای و
قهوه بیمترین اثر را بر افزایش میانگین شاخص هزینه زندگی خانوارهای شهری دارند.
در ارتباط با افزایش قیمت دخانیات نیز الزم به ذکر است که در میان دهکهای
شهری ،بیمترین اثر مربوط میشود به دهک اول و به ترتیب کاهش پیدا میکند تا به
دهک دهم برسد؛ اما برای خانوارهای روستایی ،بیمترین اثر هزینهای به دهکهای
میانی یعنی دهکهای چهارم ،پنجم و شمم وارد میشود.
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نتيجهگيریوپيشنهادها 

-4
شاخص قیمت محصوالت غذایی موجود در آمارنامهها همهی وجوه اثرگذاری بر
دهکهای درآمدی را نمان نمیدهد و تنها اثرات مستقیم قابل رؤیت است؛ بنابراین در
این تحقیق با استفاده از الگوی شبه ماتریس حسابداری اجتماعی مبتنی بر جداول
عرضه و مصرف یکپارچه شده سایر وجوه که بهطور ممخص اثرات غیرمستقیم است نیز
آشکار میشود .به عبارت دیگر بررسی اثر افزایش قیمت محصوالت غذایی بهصورت
مستقیم و غیرمستقیم ،یعنی نقش هر محصول در فرآیند تولید سایر محصوالت در نظر
گرفته شود که در این مطالعه صورت گرفته است.
همانطورکه در قسمت نتایج بیان شده ،افزایش قیمت نان بیمترین فمار هزینهای
را بر خانوارهای شهری و روستایی وارد کرده است ،که مطالعه (پرمه117:1384 ،م نیز
آن را تأیید میکند .در اثر افزایش قیمت گروههای مختلف تغذیهای به جز میوهها و
لبنیات ،مرغ و ماکیان و سایر حیوانات زنده افزایش شاخص هزینه زندگی خانوارهای
روستایی بیمتر از خانوارهای شهری است .مطالعات (پروین و بانویی1:1387 ،م و (پروین
و بانویی193:1396 ،م این نتیجه را نیز تأیید میکنند .این امر ابتدای به ساکن شاید
کمی دور از انتظار به نظر برسد .برای مثال ممکن است قابل تصور نباشد که افزایش
قیمت فرآوردههای گوشتی بیش از آنکه متوسط شاخص هزینه زندگی خانوارهای
شهری را افزایش دهد ،منجر به افزایش متوسط شاخص هزینه زندگی خانوارهای
روستایی میشود  .دلیل این امر آن است که هرچند ممکن است سهم مقداری
محصوالت مذکور در سبد خانوار شهری بیمتر باشد ،اما الزم به توجه است که آنچه در
این مطالعه یا سایر آمارنامهها منتمر میشود سهم هزینهای در سبد خانوار است؛
بنابراین هزینههای ناشی از حمل و نقل ،پراکندگی روستاها ،محدودیت عرضه و
همچنین به دالیل ماهیتی محصوالت مختلف از جمله فسادپذیر بودن ،لذا افزایش
هزینه زندگی خانوارهای روستایی نسبت به شهری برای برخی از محصوالت غذایی
منطقی است.
دالیل دیگری نیز وجود دارد در مناطق روستایی ،تعداد بیمتری از خانوادهها
خریدار خاص مواد غذایی هستند نسبت به فروشندگان خالص ،بنابراین نتیجه میشود
که قیمتهای باالی غذا ،حتی در مناطق روستایی ،به میزان زیادی به خانوارهای
خریدار مواد غذایی آسیب میرساند.

798

،شمارهی،4زمستان 1400

تحقيقاتاقتصادی/دورهی56



نکته قابل توجه دیگر آن است که اگرچه ممکن است افزایش قیمت یک محصول
خاص علیرغم انتظار ،اما تأثیر کمی بر افزایش شاخص هزینه زندگی داشته باشد .این
امر میتواند به دلیل یارانه باشد ،چرا که منجر به کاهش قیمت و در نهایت قیمت در
مقدار میشود که سهم هزینه را در سبد خانوار کاهش میدهد .
از سوی دیگر نقش چندگانه محصوالت غذایی در زندگی خانوارهای روستایی از
جمله عامل تولید بودن برخی از محصوالت در فرآیند تولید سایر محصوالت نیز میتواند
عامل بزرگتر بودن ضرایب هزینهای در خانوارهای روستایی نسبت به شهری باشد ،چرا
که برخی از خانوارهای روستایی به هر روی تقاضاکنندهی محصوالت غذایی برای مثال
غالت و حبوبات جهت استفاده بهعنوان بذر هستند؛ بنابراین استفاده از الگوی شبه
ماتریس حسابداری اجتماعی که بر مبنای جداول عرضه و مصرف هست نیز بر این امر
صحه میگذارد و به عبارتی استفاده از روش مذکور را تأیید میکند.
نکته قابل توجه در مورد افزایش شاخص هزینه زندگی آن است که بهمنظور حفظ
سطح امنیت غذایی به میزان قبل از افزایش قیمت محصوالت غذایی ،الزم است
بهاندازه ی افزایش شاخص هزینه زندگی خانوارهای مختلف در قالب پرداخت جبرانی
اهم از پرداخت نقدی ،کوپن یا سایر صورتهای اینچنینی به خانوارها پرداخت شود.
چنانچه افزایش شاخص هزینه زندگی بهصورت گفته شده جبران نمود و درآمدی جهت
پوشش مخارج افزایش یافته وجود نداشته باشد ،لذا در اینصورت امنیت غذایی خانوارها
کاهش مییابد ،که تبعات جبرانناپذیر از بعد سالمت و سایر ابعاد را به دنبال خواهد
داشت.
بهطور کلی سه نکته حائز اهمیت است .یکی بیمتر بودن شاخص هزینه زندگی
خانوارهای روستایی نسبت به شهری در اثر افزایش قیمت همهی محصوالت غذایی به
جز فراوردههای لبنی ،میوه و سبزیجات بستهبندی شده و دیگری تفاوت در میان
تأثیرپذیری خانوارهای شهری و روستایی از جانب افزایش قیمت که خانوارهای روستایی
در بیمتر موارد هزینه بیمتری را تجربه میکنند .نکته سوم نیز که در همین راستا
است ،باالتر بودن شاخص هزینه زندگی بعضی از دهکها از میانگین شهری ،میانگین
روستایی یا میانگین کل است که باید مورد توجه قرار گیرد.
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Abstract
In recent years, the ever-increasing price of food has caused serious concern in
terms of providing food expenses and maintaining the governorate's level of food
security. Therefore, this study examines the effects of the increase in the price of
food products on the cost of living index of urban and rural deciles. In order to
achieve the objectives of the study, the supply and use tables of 2016 were used in
the form of extended Input-output based on the integrated supply and use tables. 24
items including protein products, vitamins, carbohydrates, caffeine and tobacco
products were studied. The results of this study showed that the largest share of the
living expenses of urban and rural households is associated with bread. The lowest
expenses are related to different types of drinks. Except for all types of red and
white meat, packaged fruits and vegetables, and dairy products, the cost of living of
rural households increases more than urban households due to the increase in the
prices of other food products. Among the income deciles, mostly the first to fourth
deciles experience the highest cost of living due to the increase in the price of food
products. Therefore, since rural households bear the cost of providing food more
than urban households, and income deciles are affected unequally. Also, the price
increase of different products (24 items) will have different effects on households.
Therefore, it is suggested to control the increase in the price of the most effective
products in different ways and if the support policy is considered by the policy
makers, it should be adopted and applied according to the different urban and rural
deciles and according to the results obtained.
JEL Classification: C67, L66, O18, E64, P42
Keyword: Income Deciles, Urban and Rural Households, Food Security,
Supply and Use Tables
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Abstract
The purpose of this article is to investigate the effects of macroprudential
policies on the banks’ risk-taking in the Iranian banking system. To this aim, based
upon a dynamic panel data model and a system generalized method of moment
(GMM-SYS), an applied model is presented to analyze the impact of
macroprudential policies on the risk-taking of banks listed on the Tehran Stock
Exchange for the years 1390-1398. In thsis context, the evaluation and analysis of
the potential effects of macroprudential instruments have been studied and
evaluated. These instruments consist of countercyclical capital buffers, legal reserve
requirements, and loan-to-value ratio restrictions on the banks’ risk appetite
behaviors. The results of the study shows that the banks’ risk-taking is reduced by
strengthening this macroprudential supervision, The role of credit cycles has been
considered more extensively in modeling and estimation of the mechanism of
transmission of macroprudential policies. This emphasis has been due to the
importance of credit cycles and credit crunch highlighted by the Basel Committee.
However, according to the results, no significant relationship was found between
credit cycles and risk-taking of the sampled banks. In general, the results display
that macroprudential policy has an important role in maintaining the financial
stability of the country's banking system and helps reduce the vulnerability of the
financial system. Therefore, it is necessary for the regulatory authority of the
banking system to pay more attention to the development and employment of
precautionary tools.
JEL Classification: C33, E58, G28
Keywords: Macroprudential Policy, Credit Cycle, Bank Risk-Taking,
GMM-SYS
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Abstract
The performance of urban transportation modes is a critical issue for people's
mobility. This research analyses various transportation modes in Isfahan city,
focusing on social cost minimization and comfort maximization. This study aims to
determine the optimal combination of urban transportation modes by considering the
appropriate comfort level in Isfahan. The study's results indicate that different
allocation models are suitable for different cost-comfort combinations cases. All of
these combinations, called Pareto points, are optimal and one of these points can be
selected according to the policy-maker opinion. The input data are based on data of
origin-destination obtained from the Deputy of Transportation and Traffic of Isfahan
Municipality between 189 traffic areas. This data is reduced to 44 integrated areas
for the sake of simplicity. The model used in this research is a bi-objective linear
programming model. In this research, GAMS software is used for modeling, ArcGIS
software is used for data mining, and finally, Excel and SPSS have been applied to
analyze the results.
JEL Classification: C61, P25, R42
Keywords: Optimization, Urban Economics, Transportation Planning
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Abstract
In the present study, the relationship between financial stability, quality of
governance and financial inclusion has been investigated in developing countries
with upper middle income in the period from 2004 to 2020. For the purpose of
achieving this goal, the multidimensional indexing method and two-stage GMM
have been applied. Moreover, two methods of estimation and Sobel are utilized to
examine the mediating role of the financial inclusion in the relationship between the
governance quality and financial stability. The results showed that the financial
inclusion and governance quality had a positive and significant impact on the
financial stability. The mediating role of the financial inclusion in the relationship
between the governance quality and financial stability has been confirmed by Sobel
test statistics. Based on these findings, it is suggested that the rules and regulations
should be reviewed by regulatory institutions in order to increase the financial
activities which improve the financial inclusion and maintain the improved financial
stability in the long run to reduce the negative effects of multiple regulations on
financial inclusion.
JEL Classification: C38, O16, O57
Keywords: Financial inclusion, Financial stability, Governance quality,
Macroeconomic, GMM
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Abstract
Increasing economic growth is one of the most important goals of countries. To
achieve this goal, it is necessary to know the factors affecting economic growth. The
purpose of this study is to use the fuzzy regression model with symmetric and
asymmetric coefficients to investigate the factors affecting Iran's economic growth
with an emphasis on foreign direct investment and the banking sector in Iran during
the period 2016-2016. The results of the fuzzy regression model with symmetric
coefficients indicate that the increase in financial development reduces the
instability of economic growth due to the bank-oriented nature of the financial sector
in Iran's economy. The results of the fuzzy regression model with asymmetric
coefficients show that the investigated factors have a constant effect on economic
growth. Therefore, before expanding relations with foreign countries, policy makers
should improve the necessary infrastructure and develop resources to increase the
country's competitiveness and attract possible foreign direct investment spillovers.
Considering the importance of the influence of the financial development index on
economic growth, it can be said that the expansion of financial systems is a
prerequisite for the positive impact of capital inflows on economic growth.
Classification: JEL F23, O16, O40, E58
Keywords: Foreign Direct Investment, Banking, Fuzzy Regression, Symmetric
and Asymmetric Coefficients
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Abstract
In this research, an attempt has been made to investigate how the perception of
households and firms regarding the economic situation, when they are optimistic or
pessimistic, has affected their financial behavior during the two decades of 2000 and
2010. and how this change in behavior has affected macroeconomic variables.
To this end, the limited simulation has been carried out augmented with a fully
decentralized and micro-founded macro-economic agent-based model compatible
with the stock- flow approach. In this simulation, an opinion model, which produces
endogenous waves of pessimism and optimism has been added. The idea of
optimism and pessimism is a feedback of the individual situation, the behavior of
precautionary savings in the household and the ratio of long-term debt to the total
capital used in the firm.
The results show that in the decade of 2010 compared to the decade of 2000,
increasing the level of firms’ leverage and decreasing the level of households’
saving put some households and firms under financial constraints, It has turned them
into pessimistic agents and herding behavior has caused the spread of this pessimism
among agents. So that pessimistic opinions gain credibility and caused firms to
change their financial behavior, increase the firm's financial leverage, and reduce the
company's financial self-sufficiency. And the share of wages will take a downward
trend, which has resulted in small fluctuations in the economy. Also, due to the
interactions between the agents, gradually, with the further spread of pessimism,
these small fluctuations have slowed down the dynamism of the whole economy and
turned it into a deep economic recession.
JEL Classification: E20, E1, E32, C63
Keywords: Agent based model, Economic Recession, liquidity Crisis, StockFlow consistent, firm’s leverag
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